
INTRODUCERE

Înainte de a intra în acest studiu, am dori să specificăm pe ce ne bazăm
în mod normal atunci când facem aceste studii. Există doar 59 de cărți
ale lui Ellen G. White, disponibile în limba română. Revizuim ghilimelele
în contextul lor original în limba engleză. Spre deosebire de limba
română, există 122 de cărți, 19 devoționale, 77 de reviste, 168 de
broșuri, 13 colecții diverse, 9345 de scrisori și manuscrise și multe ziare
disponibile. Toate sunt scrise de Ellen White și pot fi găsite în aplicația
EGW2 din magazinul "play store" Android.

Multe compilaţii pot induce în eroare deoarece se folosesc declaraţii
ieşite din context. Acesta este principalul mod în care inamicul înșală
adesea pe adventiștii din ziua a șaptea.

Acesta este ceea ce Spiritul Profetic trebuie să spună cu privire la
contextul timpului și al locului atunci când se interpretează Spiritul
Profetic și în ceea ce privește punctul de vedere al Ellen G. White în
scrierea compilațiilor:

Cât despre mărturii, nimic nu este ignorat; nimic nu este respins; dar
timpul și locul trebuiesc luate în considerare. Nimic inoportun nu trebuie
făcut. Anumite aspecte trebuiesc reținute, deoarece unii oameni ar folosi
necorespunzător lumina dată. Fiecare frântură este esențială și ar trebui
să apară la momentul oportun. În trecut, mărturiile erau pregătite cu
atenție înainte de a fi trimise pentru a fi publicate. Și toate materialele
încă se mai studiază cu mare grijă după prima scriere. 1SM 57.2

PUBLICAREA COMPILAȚIILOR

"Văd clar că, dacă toți cei care cred că sunt capabili să scrie cărți,
urmându-și imaginația și publicându-și propriile producții, insistând ca
acestea să fie recomandate de editorii noștri, va exista multă neghină
semănată în lumea noastră. Mulți dintre oamenii din poporul nostru îmi
scriu, cerându-mi cu o mare hotărâre privilegiul de a folosi scrierile mele
pentru a da putere anumitor teme pe care doresc să le prezinte
poporului, astfel încât să lase o impresie profundă asupra lor. PH116 25a
.3

"Este adevărat că există un motiv pentru care trebuie prezentate unele
dintre aceste probleme: dar nu aș îndrăzni să-mi dau aprobarea de a
folosi mărturiile în acest fel, sau de a sancționa plasarea meterialului
care este bun în sine în felul în care ei propun. PH116 26a.1



"Oamenii care fac aceste propuneri din câte ştiu eu, pot fi capabili să
conducă compania din care scriu cu înțelepciune, dar cu toate acestea
nu îndrăznesc să dau cea mai mică licență pentru a-mi folosi scrierile în
modul în care ei le propun. Atunci când țineți cont de o astfel de
companie, există multe lucruri care trebuie luate în considerare;
deoarece, atunci când se vor folosi mărturiile pentru a consolida un
subiect care poate impresiona mintea autorului, extrasele pot da o
impresie diferită de ceea ce ar da dacă ar fi citite în contextul lor
original." MS - 23 - 1911. PH116 26a.2

PARTEA 1
#######
9 octombrie 1894

CONSECINȚELE PĂCATULUI LUI ADAM: O AVERTIZARE PENTRU
OAMENI

EGW

Dumnezeu este Rege, este înalt și înălţat și gloria Sa umple templul.
Dumnezeu trebuie temut, numai El trebuie să fie adorat. Legile Lui sunt
sfinte, fundamentul guvernării Sale în ceruri și pe pământ. Cât de slabă
și pricăjită este poziția luată de opozanții finiți ai guvernului Său,
deoarece declară că legea Guvernatorului tuturor inteligențelor este
abolită. Cine a pus aceste cuvinte în gura oamenilor? Cu siguranță nu
este Cel care este puternic în sfat; pentru că Dumnezeu nu se contrazice
niciodată cu El Însuşi. RH 9 octombrie 1894, alin. 1

„Teama de Domnul este începutul înțelepciunii. Teama de Domnul este
curată, durabilă pentru totdeauna; judecățile Domnului sunt adevărate și
complet drepte. Sunt mai de dorit decât aurul, da, decât mult aur fin; mai
dulce decât mierea și decât fagurele de miere. Și pentru aceasta
slujitorul tău este avertizat, iar pentru păstrarea lor există o mare
răsplată”. Un act de neascultare împotriva Legii lui Dumnezeu de către
agentul uman responsabil, nu a putut fi răscumpărat printr-o recompensă
a tuturor onorurilor și a regatelor acestei lumi. Totuși, Satana își va
prezenta ispitele cele mai seducătoare și va folosi argumentele sale cele
mai înșelătoare pentru a-i convinge pe oameni să invalideze poruncile lui
Dumnezeu. Singura noastră securitate este să urmăm exemplul lui
Cristos și să înfruntăm ispititorul cu „Stă scris”. RH 9 octombrie 1894,
alin. 2

Ar fi înțelept pentru noi să studiem ispitele lui Cristos în pustie și cu
inimile smerite și contrite, să încercăm să le înțelegem importanța și să



învățăm sensul lor pentru noi ca indivizi. Nu sunteţi în siguranţă a intra în
controversă cu Satana sau că vom întârzia să contemplăm avantajele
care vor fi obținute cedând sugestiilor sale. Păcatul este orbitor și
înșelător în natura sa. Neascultarea față de poruncile lui Dumnezeu este
prea groaznică pentru a fi contemplată pentru o clipă. Păcatul înseamnă
necinste și dezastru pentru fiecare suflet care se dăruiește în a călca
legea sfântă a lui Dumnezeu care este imuabilă. RH 9 octombrie 1894,
alin. 3

Deși consecințele și pedeapsa călcării legii lui Dumnezeu au fost
prezentate în mod clar în cuvântul adevărului, mulți se dovedesc a fi
neloiali față de Dumnezeul cerurilor și își învață copiii și lumea în
general, atât prin precept cât și prin exemplu, că legea lui Dumnezeu nu
mai este obligatorie pentru familia umană. Astfel, ei taie suflete
aruncându-le spre derivă de la marea normă morală a dreptății. În viitorul
apropiat se va demonstra că ar fi mai bine să nu fi fost născut decât să fi
fost un călcător al sfintei legi a lui Dumnezeu; Căci neascultarea
înseamnă necinste și dezastru. Lumina din Scripturi este prezentată pe
această problemă vitală, iar cei care nu acordă atenție luminii vor trebui
să sufere consecințele fatale ale indiferenței lor față de mesajul ceresc.
RH 9 octombrie 1894, alin. 4

Dumnezeu a considerat oportun să prezinte clar în cuvântul Său sfânt
consecințele păcatului lui Adam, care a deschis potopul - ușile necazului
asupra lumii noastre, pentru ca oamenii să fie avertizați să nu facă ceea
ce a făcut Adam. Pedeapsa păcatului este moartea; și a asculta ispitele
înșelătoare ale Satanei, a se aventura pe calea călcării, înseamnă a
pune în pericol sufletul. Nu ar trebui să urmăm cuvintele oamenilor oricât
de înțelepți ar părea, decât dacă mărturia lor este în armonie cu un „așa
spune Domnul”. Ispitele vor veni la noi având cea mai seducătoare
deghizare, dar ne aflăm în pericol dacă ne depărtăm de simpla poruncă
a lui Dumnezeu pentru a urma pretențiile oamenilor. A urma Cuvântul
Domnului, îmbrățișarea adevărului, implică purtarea crucii și negarea pe
sine; dar nu este sigur să faci altceva decât a purta crucea. Când vezi
lumina, mergi în lumină. Lăsă ca un propozit solemn și nealterabil să te
stăpânească și să rezolvi prin puterea și harul lui Dumnezeu, că de
acum înainte vei trăi pentru El și că nicio considerație pământească nu
vă va convinge să repudiați legea divină a celor zece porunci, și astfel să
renunți la Mântuitorul tău și Dumnezeul tău. Căutați sfatul lui Dumnezeu
și veți constata că drumul ascultării poruncilor Lui este calea celor drepți,
care „strălucește din ce în ce mai mult spre ziua perfectă”. RH 9
octombrie 1894, alin. 5



Primul pas pe calea ascultării este a-i încredinţa voia lui Dumnezeu.
Acest lucru poate părea un lucru dificil de făcut; deoarece Satana va
prezenta toate obiecțiile posibile și va crea dificultăți și va mări
perplexităţile în mințile voastre; dar faceţi primul pas, iar următorul pas
pe scara progresului va fi mai ușor. Scara progresului trebuie urcată
treaptă cu treaptă; dar Dumnezeu este deasupra scării și gloria Lui va
lumina fiecare pas al înaintării. Calea credinței și a lepădării de sine este
o cale ascendentă; calea ta este spre cer și, pe măsură ce mergi, norii
înșelători ai îndoielilor și răul vor fi lăsați în urmă. RH 9 octombrie 1894,
alin. 6

Nimeni nu trebuie să fie orbit de vreo înșelăciune. Cel care face din
Cuvântul lui Dumnezeu călăuza și sfătuitorul său și nu ascultă nicio voce
care îl face să ia cuvintele oamenilor în locul acestui cuvânt, va locui
mereu în siguranță. Să aducă principiile legii lui Dumnezeu în viața sa
pentru a-și ordona și controla comportamentul, iar viața lui va fi un
succes. El va obţine dreptatea lui Cristos prin credință și, devenind
părtaș al naturii divine, va deveni astfel un împlinitor al legii divine. RH 9
octombrie 1894, alin. 7

Nimic mai puțin decât ascultarea voluntară din partea celor care
mărturisesc a-L iubi pe Dumnezeu nu este acceptabil în ochii Săi. El a
dat fiecărui om slujba sa; dar această lucrare nu este în niciun fel de o
asemenea natură încât lucrătorul trebuie să arate lipsă de respect față
de vreuna dintre cerințele legii lui Dumnezeu. Înțelepciunea și gloria vieții
fiecărui om este de a face din căile și voia lui Dumnezeu voința sa și
căile sale, iar cine va lua un curs care îl îndepărtează de ascultarea de
legea lui Dumnezeu se va găsi deziluzionat în planurile sale, eșecuri în
viața lui și va suferi în cele din urmă pierderea sufletului. Cine își poate
permite luxul să facă un astfel de lucru? Nu există nebunie în lumea
noastră la fel de dezastruoasă ca cea care îi duce pe oameni să trăiască
în rebeliune cu Dumnezeu. Acum ne hotărâm destinul atât pentru timpul
(prezent) cât și pentru eternitate. RH 9 octombrie 1894, alin. 8

Dumnezeu ne-a oferit timpul de har pentru ca să se reveleze dacă vom fi
copii loiali și ascultători, care vom asculta poruncile, statutele și legile
Sale, sau dacă vom persista să urmăm un curs de neascultare și să
arătăm că nu suntem demni de viața veșnică. Cei care sunt împlinitori ai
cuvintelor lui Cristos, vor avea numele lor scrise în cartea vieții Mielului;
dar cei care nu se supun legii lui Dumnezeu după ce lumina le-a ajuns
din Sfintele Scripturi, vor fi scrişi printre cei al căror destin este să piară.
Pentru că cei care aleg să urmeze tradițiile oamenilor și sunt dispuși să
convertească adevărul lui Dumnezeu în fabule, care sunt instruiți să se
îndepărteze de calea poruncilor lui Dumnezeu și nu vor asculta de legea



lui Dumnezeu, ci vor vor accepta cu scuzele zadarnice concepute de om
pentru a continua în neascultare, nu vor auzi glasul lui Dumnezeu în
curțile cerești și vor aduce rebeliune pentru a doua oară în cer. Când
Tatăl vorbește, ei nu-l ascultă; dar urechile lor sunt deschise pentru a
asculta sugestiile vrăjmașului lui Dumnezeu și al omului. RH 9 octombrie
1894, alin. 9

Dumnezeu a așteptat mult timp și încă așteaptă, pentru ființe care sunt
ale Sale atât prin creație, cât și prin răscumpărare, să-i asculte vocea și
să-L asculte ca niște copii iubitori și supuși, a căror dorință este să fie
aproape de El și să aibă lumina de la fața Lui strălucind peste ei. Trebuie
să ducem în lume mesajul celui de-al treilea înger, avertizându-i pe
oameni împotriva închinării fiarei și a imaginii ei și îndrumându-i să-și ia
locul în rândurile celor care „păstrează poruncile lui Dumnezeu și au
credința lui Isus”.

(OBSERVAȚIE A INSTITUTULUI MADISON: Putem vedea imediat
contextul temporal al acestei scrisori. Este marea strigare, de a proclama
mesajul îngerului al treilea.)

  Dumnezeu nu ne-a dezvăluit momentul când se va termina acest mesaj
sau când va avea sfârșit timpul de har.

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Despre ce timp de har vorbește sora White? Ea asociază timpul de
încheiere al soliei îngerului al treilea cu închiderea timpului de har. Este
clar că vorbește despre sfârșitul harului pentru toată lumea. O căutare în
toate scrierile originale ale lui Ellen White a dezvăluit că în timpul ei nu
se cunoaște termenul: TIMPUL DE HAR PENTRU BISERICĂ până în
1887, ei nu au făcut această diferență. De cele mai multe ori Ellen White
folosește termenii: TIMPUL DE HAR se referă la TIMPUL DE PROBĂ
SAU DE HAR PENTRU TOATĂ LUMEA, chiar și în contextul în care
vorbește despre biserică.)

Vom accepta acele lucruri care sunt revelate pentru noi înșine și pentru
copiii noștri; dar să nu căutăm să știm ce s-a păstrat în secret în consiliile
Atotputernicului. Este datoria noastră să veghem, să muncim și să
așteptăm, să lucrăm în fiecare clipă pentru sufletele oamenilor care sunt
pe cale să piară. Trebuie să mergem pe urmele lui Isus, lucrând în liniile
Sale, distribuind darurile Sale ca buni administratori ai harului multiplu al
lui Dumnezeu. Satana va fi gata să ofere oricui care nu învață în fiecare
zi de la Isus, un mesaj special al creației sale proprii, pentru a face fără
efect minunatul adevăr pentru timpul acesta. RH 9 octombrie 1894, alin.
10



Au sosit scrisori care mă întreabă dacă am vreo lumină specială asupra
MOMENTULUI în care se va încheia TIMPUL DE HAR;
(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Se referă la închiderea harului pentru toți, așa cum s-a stabilit anterior de
către autoare)
 și răspund că trebuie să duc doar acest mesaj, că acum este timpul să
lucrăm cât timp este zi, pentru că se apropie noaptea când nimeni nu
poate lucra. Acum, chiar acum, este timpul să observăm, să lucrăm și să
așteptăm. Cuvântul Domnului dezvăluie faptul că sfârșitul tuturor
lucrurilor este aproape, iar mărturia Lui este mai mult decât decisă că
este necesar ca fiecare suflet să aibă adevărul plantat în inimă, astfel
încât să poată controla viața și să sfințească caracterul. Duhul Domnului
lucrează pentru a lua adevărul cuvântului inspirat și a-l imprima în suflet,
astfel încât urmașii Domnului Cristos să aibă o bucurie sfântă și sacră pe
care o pot împărtăşi şi altora. Momentul potrivit pentru a lucra este acum,
chiar acum, cât timp este ziuă. Dar nu există nicio poruncă pentru ca
cineva să caute în Scripturi pentru a determina, dacă este posibil, să
descopere CÂND SE VA ÎNCHEIA TIMPUL DE HAR. Dumnezeu NU are
un astfel de mesaj pentru buzele muritorilor. NU ar fi permis să
DECLARE nici unei limbi a vreunu-i muritor (IMADISON COMENTARIU:
SĂ DECLARE lumii, nu bisericii) ceea ce a ascuns în sfaturile Sale din
consiliile secrete. RH 9 octombrie 1894, alin. 11

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Până acum am aflat că Dumnezeu nu a dezvăluit timpul pentru
închiderea timpului de har pentru întreaga lume în timpul vieții Ellen G.
White. Timpul și locul trebuie luate în considerare, ea a vorbit cu timpul
prezent, ea nu a spus nimic despre viitor.)

Trebuie să fim lucrători împreună cu Dumnezeu și să urmăm metoda de
învățătură a lui Isus. Trebuie să fim ocupați, să fim încărcați cu ultimul
mesaj de milă față de o lume în declin. Trebuie să avem adevărul sădit
în inimă și să-l prezentăm altora așa cum este în Isus. Lumea se află
într-o perioadă foarte solemnă, deoarece sufletele decid care va fi
destinul lor etern. Satana și îngerii lui conspiră neîncetat pentru a anula
legea lui Dumnezeu și astfel înrobesc sufletele oamenilor în vraja
păcatului. Întunericul care acoperă pământul se adâncește, dar cei care
umblă în umilință cu Dumnezeu nu au de ce să se teamă. Nimeni, în
afară de Cristos, nu poate salva un singur suflet. Dar cine sunt dispuşi să
fie colaboratorii lui Cristos? Trebuie să vedem mult mai multe lucruri
făcute în lume decât s-a făcut până acum. Motivul pentru care nu s-a mai
făcut în trecut este faptul că bărbații s-au agățat atât de strâns de ei



înșiși și au crezut că sunt capabili să facă ceva măreţ. Satana i-a ispitit
pentru că erau autosuficienți. RH 9 octombrie 1894, alin. 12

Adevărul trebuie predicat în puritatea lui; speculațiile și presupunerile
bărbaților și elocvența cu care se lăudau, nu vor fi nimic în aceste zile.
Ceea ce trebuie să avem este puterea de transformare a Duhului lui
Dumnezeu asupra vieții și a caracterului și trebuie să devenim ca niște
copii mici. Domnul le spune lucrătorilor Săi: „Îți voi da o inimă nouă”. O,
ce muncă ar putea fi făcută dacă toată lumea care încearcă să susțină
cuvântul vieții ar face-o cu sinceritate și adevăr, învățând și continuând
să învețe de la Isus! Ce muncă ar putea fi făcută dacă stăpânii
adevărului ar ști să-și ascundă sinele în Isus, astfel încât Cristos să
apară și nu eu-l! O, toți cei care mărturisesc numele lui Cristos, predaţi-
vă sufletele înaintea lui Dumnezeu cu dorința arzătoare de a fi umpluţi cu
Duhul Său cel Sfânt! RH 9 octombrie 1894, alin. 13

Întreaga inimă trebuie să i se dea lui Dumnezeu, altfel adevărul Lui
Dumnezeu nu va avea un efect sfințitor asupra vieții și caracterului. Dar
este un fapt trist că mulți dintre cei care mărturisesc numele lui Cristos
nu și-au predat niciodată inimile în umilinţă. Ei nu au experimentat
niciodată o predare totală la cerințele creștinismului, iar consecința este
că puterea transformatoare a adevărului nu se află în viața lor; Influența
profundă și înmuiată a iubirii lui Cristos nu se manifestă în viață și în
caracter. Dar ce lucrare de hrănire a turmei lui Dumnezeu ar putea fi
făcută dacă păstorii s-ar fi răstignit împreună cu Cristos și ar trăi pentru
Dumnezeu, astfel încât să coopereze cu Șeful Păstorului turmei! Cristos
îi cheamă pe oameni să lucreze așa cum a făcut El. Este nevoie de o
mărturie mai profundă, mai puternică și mai restrictivă despre puterea
adevărului care este văzută în evlavia practică a celor care mărturisesc
să o creadă. Dragostea Mântuitorului în suflet va duce la o schimbare
decisivă a modului în care lucrătorii lucrează pentru sufletele celor
pierduți. Când adevărul ocupă cetatea sufletului, Cristos este întronat în
inimă, iar agentul uman poate spune atunci: „Sunt răstignit cu Cristos;
totuși trăiesc; dar nu eu, ci Cristos trăiește în mine; şi viaţa care acum o
trăiesc în trup, o trăiesc prin credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit
și s-a dat pentru mine ”. RH 9 octombrie 1894, alin. 14

########
Predica din Lansing, Michigan, 5 septembrie 1891.
22 martie 1892
„Nu vă este dat vouă să cunoaşteţi vremurile şi soroacele"



EGW

"Li s-a arătat viu după suferinţa sa, prin multe dovezi infailibile,
fiind văzut de ei patruzeci de zile şi vorbind despre lucrurile privind
împărăţia lui Dumnezeu;
Şi aflându-se împreună cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de
Ierusalim, ci să aştepte promisiunea Tatălui, pe care, a spus El, aţi auzit-
o de la Mine.
Pentru că Ioan într-adevăr a botezat cu apă; dar voi veţi fi botezaţi cu
Duhul Sfânt nu după multe zile.
¶ De aceea, după ce s-au adunat, i-au cerut, spunând: Doamne, în acest
timp vei reinstaura împărăţia lui Israel?
Iar El le-a spus: Nu este treaba voastră să ştiţi timpurile sau soroacele
pe care Tatăl le-a pus în propria Sa putere." RH 22 martie 1892, alin. 1

Ucenicii erau dornici să afle ora exactă în privinţa revelaţiei Împărăției lui
Dumnezeu; dar Isus le spune că nu era datoria lor să cunoască
vremurile și soroacele; pentru că Tatăl nu le-a descoperit.

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
1. Motivul pentru care unele dintre perioade exacte nu pot fi cunoscute
de oameni este că Tatăl nu le-a dezvăluit până atunci. Nu spune nimic
despre viitor, că El nu le va dezvălui în viitor. Exemplul 1: Profețiile lui
Daniel care au fost sigilate o perioadă. Exemplul 2: ziua și ora celei de-a
doua veniri va fi descoperită de Tatăl celor 144.000.
2. Isus vorbea direct cu ucenicii Săi spunându-le: „Nu este treaba
voastră să ştiţi timpurile.” Nu a spus: NU-i ESTE DAT NIMĂNUI SĂ
CUNOASCĂ. Acest capitol conține instrucțiuni date acelei generații, ei
trebuiau să se întoarcă la Ierusalim și să aștepte promisiunea Tatălui, în
Ierusalim. Astăzi, acele instrucțiuni nu pot fi aplicate rămăşiţei. Sora
White susține că a ști atunci când împărăția lui Dumnezeu va fi
restaurată, nu era cel mai important lucru pentru APOSTOLI. Ea
confirmă că Isus s-a adresat APOSTOLILOR, nu tuturor. De ce a
corespuns lui Daniel a cunoaște timpurile, lui Ieremia, lui Avraam și a
altora? Este un păcat să știm lucrurile descoperite nouă? Sau este păcat
să știi date sau ore? Ce facem cu data botezului lui Isus, moartea Lui,
revărsarea Duhului Sfânt sau intrarea lui Isus în locul Preasfânt? Dacă
Tatăl ascunde unele date, El o face cu un scop, nu pentru că nu ar dori
să le dezvăluie, ci pentru că nu ar fi bine pentru noi să le cunoaștem sau
pentru că NU SE PUTEAU CALCULA DINAINTE, pentru că acelea
depindeau în exclusivitate de pregătirea rămășiței.
3. CU PRIVIRE LA PUNCTUAŢIE. În versetul biblic „vremurile sau
soroacele (,) pe care Tatăl le-a pus în puterea Sa”, este necesar să se
precizeze că virgula a fost adăugată de traducător. În greaca originală nu



există virgule, nu există punctuație. Multe traduceri ale Bibliei nu folosesc
virgula în acest verset. În engleza veche s-au folosit multe virgule inutile.
De exemplu, 2 versete din Noul Testament al Tyndale, Fapte 1: 10,11:

„Și în timp ce se uitau la cer, în timp ce El urca, iată doi bărbați,
îmbrăcați în alb, care erau lângă ei: Care au spus: Bărbaţi ai Galileii, de
ce vă uitaţi la cer? Acest Isus care a fost luat de la voi la cer, așa va
veni, după cum la-ţi văzut mergând la cer ").

 A înţelege când trebuia să se restaureze Împărăția lui Dumnezeu, nu
era cel mai important lucru pe care trebuiau să-l cunoască. Ar trebui să
fie găsiți urmându-l pe Maestrul, rugându-se, așteptând, veghind și
muncind.
 
 Se dovedește că există o mare diferență între utilizarea virgulei și ne-
folosirea acesteia:
 „vremurile sau soroacele, pe care Tatăl le-a pus în puterea Sa” <cu
virgulă>- ceea ce vine după virgulă pare o repetare a ceea ce este
înainte de virgulă și implică faptul că se referă la orice „timpuri".
 „vremurile sau soroacele pe care Tatăl le-a pus în propria Sa putere”
<fără virgulă>- fără a folosi virgula se înțelege că se referă doar la
„vremurile și soroacele pe care Tatăl le-a pus în propria Sa putere”, nu a
tuturor. Lucrurile dezvăluite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pentru
totdeauna, iar cele secrete sunt ale lui Dumnezeu, Deuteronom 29:29.)
 
 Ei trebuiau să fie reprezinte caracterul lui Cristos în lume. Ceea ce a fost
esențial pentru o experiență creștină de succes în zilele ucenicilor, este
esențial în zilele noastre. „Și le-a spus: Nu trebuie să știți vremurile și
soroacele pe care Tatăl le-a pus în puterea Lui. Dar veți primi putere,
după ce Duhul Sfânt va veni asupra voastră”.

 Și după ce Duhul Sfânt a venit asupra lor, ce trebuiau să facă? „Și Îmi
ve-ţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria și până la capătul
pământului”. RH 22 martie 1892, alin. 2

Aceasta este munca la care și noi trebuie să participăm. În loc să trăim
ÎN VEDEREA UNUI SEZON SPECIAL DE EXCITARE, să fim înţelepţi şi
să profităm de oportunitățile prezente făcând ceea ce trebuie făcut
pentru ca sufletele să poată fi salvate. În loc să epuizăm puterile minții
noastre în speculații cu privire la timpurile și soroacele pe CARE
DOMNUL LE-A PLASAT ÎN PROPRIA SA PUTERE ȘI PE CARE LE-A
ASCUNS FAŢĂ DE OAMENI, trebuie să ne supunem controlului Duhului
Sfânt, pentru a îndeplini îndatoririle actuale, pentru a dă pâinea vieții,



fără a adultera cu părerile umane, sufletelor care pier pentru adevăr. RH
22 martie 1892, alin. 3

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
1. Până în prezent, afirmațiile din acest articol se referă la revelația
Împărăției lui Dumnezeu și la revărsarea Duhului Sfânt. Ellen G. White
afirmă în mod explicit că nu ar trebui să cunoaștem datele pe care
DOMNUL NU NI LE-A DEZVĂLUIT, nu toate, în special venirea
Împărăției lui Dumnezeu și revărsarea Duhului Sfânt.
2. Deasemenea se menţionează următoarele: nu trebuie să ne așteptăm
la o perioadă de entuziasm spiritual. Nu ar trebui să așteptăm
proclamarea unei date care să ne determine să lucrăm ca misionari.
Aceasta este ceea ce a rănit pe sora Ellen White. Că oamenii dormeau
în egoism și că foarte puțini s-au oferit ca jertfe complete lui Dumnezeu
într-o slujire dezinteresată.
3. Din nou, se explică la ce perioade se referă Ellen White: „PE CARE
TATĂL LE-A PUS ÎN PROPRIA SA PUTERE.” Reamintim Deuteronom
29:29)

Satana este întotdeauna gata să umple mintea cu teorii și calcule care îi
distrag pe oameni de la adevărul prezent și îi descalifică pentru a da
mesajul îngerului al treilea în lume. Acest lucru a fost întotdeauna; Căci
Mântuitorul nostru a trebuit adesea să vorbească cu reproș cu cei care s-
au predat speculațiilor și au întrebat întotdeauna despre acele lucruri pe
care Domnul nu le-a dezvăluit. Isus venise pe pământ pentru a le oferi
oamenilor adevăruri importante și a dorit să le impresioneze mintea cu
nevoia de a primi și asculta preceptele și instrucțiunile Lui, pentru a-și
îndeplini datoria actuală, iar comunicările dintre ei au fost de o ordine ce
le transmiteau cunoștințe pentru utilizarea lor imediată și zilnică. RH 22
martie 1892, alin. 4

Isus a spus: „Şi aceasta este viaţă eternă: să te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Cristos, pe care l-ai trimis.” Tot
ceea ce s-a făcut și s-a spus avea în vedere un singur obiectiv: să
imprime adevărul în minţile lor, astfel încât să poată ajunge la viața
veșnică. Isus nu a venit să uimească pe oameni facând mare publicitate
vreunei perioade speciale când va avea loc un eveniment măreț, ci a
venit în schimb să instruiască și să-i salveze pe cei pierduți. Nu a venit
să trezească și să mulțumească curiozitatea, pentru că știa că acest
lucru nu va face decât să sporească pofta pentru curiozitate și pentru
senzualitate. Scopul Său a fost să dea cunoștințe prin care oamenii să-și
poată crește puterea spirituală și să meargă mai departe pe calea
ascultării și a adevăratei sfințenii. El dădea instrucțiuni care erau
apropiate nevoilor vieții lor de zi cu zi, numai adevărul care putea fi dat



altora pentru aceeași însușire. El nu a făcut noi revelații oamenilor, ci a
deschis înțelegerii lor adevărurile Sale care au fost întunecate de mult
timp sau distorsionate de falsa învățătură a preoților și învățătorilor. Isus
a înlocuit pietrele adevărului divin în ordinea în care au fost date
patriarhilor și profeților. Și după ce le-a dat această învățătură prețioasă,
El a promis că le va da Duhul Sfânt prin care toate lucrurile pe care le-a
spus, să le amintească. RH 22 martie 1892, alin. 5

Suntem într-un pericol constant să depășim simplitatea Evangheliei.
Există o dorință intensă din partea multora de a speria lumea cu ceva
original, care va ridica oamenii într-o stare de extaz spiritual și va
schimba ordinea actuală a experienței. Cu siguranță, este foarte mare
nevoie de o schimbare în ordinea actuală a experienței; pentru că
sacralitatea adevărului prezent nu este realizată așa cum ar trebui să fie,
dar schimbarea de care avem nevoie este o schimbare de inimă și poate
fi obținută numai căutând pe Dumnezeu în mod individual pentru
binecuvântarea Sa, cerându-i puterea, cerând cu fervoare ca harul Lui
să vină asupra noastră. Şi că personajele noastre pot fi transformate.
Aceasta este schimbarea de care avem nevoie astăzi, iar pentru
realizarea acestei experiențe trebuie să exercităm energia perseverentă
și să manifestăm seriozitatea inimii. Trebuie să ne întrebăm cu o
adevărată sinceritate: „Ce voi face pentru a fi salvat?” Trebuie să știm ce
pași facem spre cer. RH 22 martie 1892, alin. 6

Cristos le-a oferit discipolilor Săi adevăruri a căror lățime, profunzime și
valoare, puțin le-au apreciat sau înțeles și aceeași condiție există și
astăzi în poporul lui Dumnezeu. De asemenea, nu am reușit să
îmbrățișăm măreția, să percepem frumusețea adevărului pe care
Dumnezeu ni l-a încredințat astăzi. Dacă am avansa în cunoașterea
spirituală, am vedea că adevărul se dezvoltă și se extinde în linii la care
puțin am visat, dar nu se va dezvolta niciodată într-o linie care să ne
ducă să ne imaginăm că putem cunoaște timpurile și soroacele pe care
TATĂL LE-A PUS ÎN PROPRIA SA PUTERE. Din nou și din nou am fost
avertizată cu privire la ora - setarea. Nu va mai exista niciodată un mesaj
PENTRU OAMENII LUI DUMNEZEU care se bazează pe timp. Nu
trebuie să cunoaștem timpul definit, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt,
nici pentru venirea lui Cristos. RH 22 martie 1892, alin. 7

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
1. Ea spune că nu va mai fi niciodată un mesaj bazat pe timp. Ce mesaj
au avut oamenii din Adventism care s-au bazat pe timp? Mesajul celei
de-a doua veniri din 1844. Acesta este contextul acestor afirmații. Apoi,
în propoziția următoare este clar că „nu trebuie să cunoaștem timpul
definit, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui



Cristos”. Ea nu spune nimic despre închiderea harului pentru adventiștii
de ziua a șaptea <ceea ce a declarat sora Daisy>. Există doar 2
evenimente descrise aici, A Doua Venire și revărsarea SFÂNTULUI
SFÂNT.
2. Care a fost natura mesajului pe baza timpului acordat adventiștilor în
1844? Mesajul care le-a fost dat NU a fost pentru ei ci pentru a fi
proclamat altora, celor care nu erau adventiști. Mesajul încheierii harului
pentru adventiștii de ziua a șaptea, pe care a declarat-o sora Daisy, nu
are nici-o legătură cu lumea, NU ESTE DE ACEEŞI NATURĂ. Acest
mesaj este specific pentru adventiștii de ziua a șaptea, PENTRU A-I
TREZI. Și avem dovezi că acest lucru s-a întâmplat cu mulți frați de pe
fața pământului. Majoritatea mesajelor surorii Daisy SUNT PENTRU
LAODICEA, pentru a trezi cele 5 fecioare adormite. Acestea nu sunt
pentru a le proclama lumii. În întreaga Biblie există două tipuri de
mesaje: unul care să dea lumii și celălalt intern, să trezească sau să
întărească poporul lui Dumnezeu. Aceste două mesaje sunt diferite.)


