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Partea 1

Acest articol poate fi greu de înțeles dacă nu v-ați născut ca adventist de
ziua a șaptea; cu toate acestea, este plin de informații foarte importante.
Întotdeauna a existat un mister cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu
adevărat la reuniunea Conferinței Generale de la Minneapolis din 1888,
care a creat o asemenea tulburare pentru Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea. Multe cărți și articole au fost scrise despre aceasta în ultimii 120
de ani.

Acest studiu are o mulțime de lucruri negative împotriva liderilor din
trecut ai bisericii noastre. Câteva nume vinovate vor fi expuse. Liderii mai
recenți au perpetuat această învățătură greșită în mod inconștient. Dacă
nu au cercetat Arhivele și Materialele din 1888 de Ellen White și scrierile
originale ale lui Jones și Waggoner, [nu doar cele cenzurate], nu ar
putea ști altfel ce dezvăluie acest articol.

Această învățătură greșită care a început cu mult înainte de 1888, dar cu
siguranță a izbucnit la acea vreme, este foarte probabil să împiedice
Ploaia Târzie să cadă peste poporul lui Dumnezeu în ziua de azi. Se
poate și va fi corectat, Dumnezeu se va asigura de aceasta. Iar Diavolul
va face război împotriva ei, așa cum face întotdeauna când adevărul
este scos la lumină.

În cercetările mele, multe nume au continuat să apară ca de exemplu:
Ellet J. Waggoner și Alonzo T. Jones, care au fost pedepsiți de frații lor și
considerați cu adevărat ca doi creatori de probleme de pe coasta de vest
în 1888. Ei au fost co-editori ai revistei Semnele Timpului. Bărbații au
fost prezentați ca fiind fanatici și tineri începători numiți de către oficialii
de frunte ai Conferinței Generale, precum George Butler, președintele
Conferinței Generale, Uriah Smith, redactor al revistei Review and
Herald, Elder Morrison, președintele Conferinței din Iowa și mulți alți
bărbați de seamă.

Aceștia nu au fost oameni răi, deși au acționat foarte rău timp de câțiva
ani împotriva mesajelor lui Waggoner și Jones, precum și împotriva lui
Ellen White după ce a luat parte cu Jones și Waggoner. Registrul arată
că oamenii principali care cereau o interpretare mai bună a Scripturii s-
au resemnat în cele din urmă în pierderea unei cauze bune. Ei au fost



pur și simplu depășiți la număr, disprețuiți și în cele din urmă descurajați,
renunțând la luptă, știind că este o luptă pierdută și ar fi putut conduce la
sentimente rele și chiar la pierderea sufletelor.

Paguba care a fost făcută cauzei lor în 1888 nu a fost niciodată corectată
nici până în prezent. Au fost multe cărți scrise spunând că s-a corectat,
dar faptul că suntem încă aici pe pământ demonstrează contrariul.
Biserica încă suferă de pierderea a ceea ce trebuia să aibă loc (Mărturii,
vol. 8, p.104-106). Această pierdere aproape că a rupt inima lui Ellen
White. Speranța a ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă Domnul nu ar fi
oprit Ploaia Târzie, s-a pierdut; ploaia a încetat să cadă din cauza
condamnării și a respingerii mesajului și a atitudinilor cinice fățișe, mai
mult despre acestea, mai târziu. Scenariul a fost pregătit pentru
întoarcerea Domnului peste câțiva ani scurţi. Dacă bisericii i s-ar fi
permis să primească mesajele lui Jones și Waggoner, s-ar fi revărsat
Duhului Sfânt, dând Marea Strigare, ar fi vestit Mesajele celor Trei Îngeri,
precum și mesajul îngerului final din Apocalipsa 18. Lumea ar fi fost
chemată la pocăință - - Domnul ar fi putut veni.

Legile în Galateni

Cu mult înainte de 1888, a existat o controversă având la bază
întrebarea, la care lege se referă Pavel în Galateni? A fost legea morală
sau legea ceremonială? Prea mult din teologia noastră de azi, este
rezultatul deciziilor lor greșite cu privire la aceste două legi.

Toată această situație era un plan inteligent al diavolului, pe care a
început să-l orchestreze cu 20 sau 30 de ani înainte de 1888. Știa ce
urma să vină și a început să-i determine pe conducători să ia o decizie
greșită cu privire la cele două legi din cartea Galateni. În această
perioadă de 20-30 de ani au existat argumente aprinse asupra acestui
subiect. Liderii nu au fost dispuși să se schimbe chiar și atunci când li s-a
dovedit contrariul. Aceasta a devenit apoi baza marii tulburări din 1888.

După aceea urmează gândurile ce deschid cartea președintelui
Conferinței Generale, George Butler:

"Care lege este obiectivul principal din discursul apostolului în epistola
către Galateni? Este legea morală? Sau sistemul tipic și legile
ceremoniale evreiești? Poate că nu a existat niciodată o întrebare
teologică în toată istoria lucrărilor noastre la care au existat atât de multe
dezacorduri, între ministerul nostru și frații conducători, ca aceasta.
Aceste diferențe au existat mai mult sau mai puțin în faze distincte,
având în vedere creșterea mesajului și în unele ocazii s-au discutat cu



mai multă sau mai puțină căldură. În alte perioade au fost lăsate cu tact
neatinse. În general, a fost exercitată o toleranță reciprocă, astfel încât
tulburarea sentimentelor dintre frați a fost evitată." Legea în Cartea
Galatenilor, de George Butler, 1886.

"Frații conducători au dezbătut de ambele părți ale întrebării. În istoria
timpurie a lucrării, este probabil că majoritatea dintre ei au acceptat
părerea că legea morală a fost subiectul principal după considerațiile lui
Pavel în cartea Galatenilor. Dar a avut loc o mare schimbare în acest
sens într-o perioadă ulterioară, când unii dintre frații noștri de frunte,
către care oamenii noștri au privit mereu ca fiind sfătuitori siguri în
domeniul subiectelor perplexe, au renunțat la ideea că legea morală era
în în mod special în discuție și au ales să creadă că este vorba de legea
ceremonială. Mulți alții, care au venit mai târziu să acționeze în această
lucrare, au acceptat această opinie din urmă cu o încredere puternică. Ar
fi destul de dificil să se constate puterea comparativă a numerelor de o
parte și de alta; dar în conformitate cu judecata scriitorului (și
oportunitățile sale de a forma o opinie corectă nu a fost puţine), el ar
spune că, în prezent, cel puțin două treimi din conducătorii noștri susțin
cea din urmă opinie ". Legea în Cartea Galatenilor, de George Butler,
1886.

Mai târziu vom discuta motivele lor incorecte în privința trecerii de la
legea morală la cea ceremonială din Galateni.

Iată două citate ale lui Waggoner care contracarează cartea lui Butler
privind legea ceremonială. Arăta că interpretarea lui Butler era incorectă.

"Trebuie să mă întorc la a zecea pagină și să observ o expresie privind
poziția relativă a evreilor și a neamurilor după dispariția legii
ceremoniale: - [Citatul lui Butler din a zecea pagină]"-Nu era potrivit, prin
urmare, să mențină zidul de separare între ei și ceilalți. Toți erau acum la
același nivel în ochii lui Dumnezeu. Toți trebuie să se apropie de El prin
Mesia care a venit în lume; numai prin El omul putea fi salvat." Ellet J.
Waggoner, 1888, Evanghelia în Legea Galatenilor.

Aici Waggoner obiectează.

„Vrei să spui prin aceasta că a existat vreodată un moment în care
persoanele umane se puteau apropia de Dumnezeu fără să fi fost prin
intermediul lui Cristos?” -Dacă nu este așa, atunci limbajul nu înseamnă
nimic. Cuvintele tale par să implice faptul că, înainte de prima venire,
oamenii se puteau apropia de Dumnezeu prin legea ceremonială și că
după aceea s-au apropiat de El prin Mesia; dar va trebui să ieșim în



afara Bibliei pentru a găsi orice susținere pentru ideea că cineva ar fi
putut vreodată să se apropie de Dumnezeu fără Cristos. Amos 5:22;
Mica 6: 6-8 și multe alte texte arată în mod clar că legea ceremonială
singură nu ar putea niciodată să le permită oamenilor să vină la
Dumnezeu. Aceste puncte vor veni din nou mai târziu". Ellet J.
Waggoner, 1888, Evanghelia în Legea Galatenilor.

Waggoner avansează acum în cartea lui Butler la discuția despre
consiliul din Ierusalim din Fapte 15 pentru a demonstra că Butler nu a
putut face diferența între legile morale și ceremoniale.

"Credeți cu adevărat că acel Consiliu nu a luat cunoștință de Cele Zece
Porunci? Dacă este așa, puteți să-mi spuneți, adulterul împotriva cărei
legi este? Adulterul este unul dintre cele patru lucruri interzise de
consiliu. Acum am o amintire foarte distinctă despre ce aţi spus în mod
clar referitor la acest subiect care s-a dezbătut la Conferința Generală și
de o mărturie mult mai clară a sorei White, gândindu-mă la toată aceasta
a fi foarte pertinentă. Ați dovedit din Scriptură că a șaptea poruncă poate
fi încălcată doar printr-o privire, sau printr-o dorință a inimii. Și totuși,
susțineți că adunarea bătrânilor sau consiliul acela care a interzis curvia
nu au luat în considerare Cele Zece Porunci. Cum puteți face o astfel de
declarație după ce ați citit al cincisprezece-lea capitol din Fapte? Este
dincolo de înțelegerea mea." Ellet J. Waggoner, 1888, Evanghelia în
Legea Galatenilor.

În continuare cartea sa demonstrează că legea morală este legea
predominantă în cartea Galateni. Legea împotriva adulterului este un
statut care explică cea de-a 7-a poruncă. Ele sunt o parte a legii morale.

La început, Ellen White a fost de aceeași părere ca și liderii. Ea credea
că legea din Galateni era legea ceremonială la acea vreme; dar, pe
măsură ce a trecut timpul, a văzut că puteau fi greșiți. „Și pentru prima
dată am început să mă gândesc că s-ar putea să nu avem păreri corecte
cu privire la legile din Galateni, pentru că adevărul nu necesită un astfel
de spirit pentru a-l susține”. 1888 Materiale, Cartea 1, p.221. Ceva mai
târziu, ea a spus că ambele legi sunt acolo, dar legea morală era legea
ce predomina. Mesaje selecte, Vol. 1, pag. 234.

Devine și mai complicat pe măsură ce această problemă se desfășoară.
Au existat diferite moduri de a gândi care s-au confruntat între ele înainte
de sesiuni și nu avem înregistrări despre întâlnirile care au avut loc la
acea vreme. Fie nu le-au înregistrat, fie din cauza seriozității bătăliei care
a avut loc, s-au decis să le distrugă sau să le ascundă în biserică. Cred
că au fost ascunse, pentru că mai târziu scriitorii au scris despre



incidente care au avut loc în acea sesiune. Un alt motiv pentru care cred
că au fost ascunse, este din cauza eforturilor prezbiterului Robert
Wieland de a obține anumite informații. Prezbiterului Robert Wieland i s-
a negat accesul la registre în trei ocazii diferite, în timp ce făcea cercetări
pentru cartea sa, 1888 Reexaminată. De ce? De ce ar trebui să i se
refuze accesul cuiva? Acest lucru face doar să pară că ceva este
ascuns.

Drept urmare, am fost nevoit să reconstruiesc istoria din numeroasele
scrieri pe care le avem după anul 1888. Există o abundenţă a acestor
scrieri care se găseşte în Arhivele Adventiste din Ziua a șaptea și în cele
patru volume ale Materialelor din 1888 de Ellen G. White.

CELE DOUĂ SUBIECTE IMPLICATE

Există într-adevăr două subiecte implicate în această dispută. Un subiect
este despre „ceva” care a avut loc în pre-sesiuni, care a fost inacceptabil
de către frații din conducere. A fost atât de mult dezacord cu privire la
acest subiect, încât i-a determinat pe conducători să respingă
învățăturile lui Waggoner despre „Îndreptățirea prin credință” în sesiunea
ce a urmat, cea a Conferinței generale din 1888. Acest lucru cauzează o
problemă atunci când ne dăm seama despre ce subiect se vorbește în
numeroasele scrieri care încă sunt disponibile pentru un student
sârguincios.

Ceea ce s-a întâmplat, era atât de dezagreabil încât sentimentele au
devenit explozive! Nimeni nu numeşte acea temă, ci îi spune „subiectul
respectiv” sau „acel subiect” care a avut loc. Butler menționează în
cartea sa că avem nevoie să menținem unitatea atunci când este vorba
de subiecte ce produc controverse, dar Ioan Paul al II-lea și Benedict al
XVI-lea spun același lucru. Uneori se numește: ”Unitate în diversitate.”
Poate fi de ajutor pentru un timp, dar nimic nu este rezolvat cu adevărat
până când problema nu apare iarăși - poate într-un moment mai bun
când temperamentele s-au răcit.

O scrisoare a lui A. T. Jones către C. E. Holmes, 12 mai 1921 ilustrează
această formă de gândire asupra ”acelui subiect” misterios.

"Nu pot numi acum pe nimeni care a acceptat adevărul la acea ședință
din 1888 în mod deschis [în afară de Ellen White, evident]. Dar mai
târziu, mulți au spus că au fost ajutați foarte mult de acesta. Un lider din
Battle Creek a spus la această întâlnire după una din întrunirile cu Dr.
Waggoner aceasta: 'Acum am putea spune Amin la toate acestea, dacă
asta ar fi tot. Dar de acolo, de departe încă mai este ceva de venit. Și



aceasta ne va conduce la alta... ȘI DACĂ SPUNEM 'AMIN' LA
ACEASTA, VA TREBUI SĂ SPUNEM 'AMIN' PENTRU CEALALTĂ ȘI
ATUNCI VOM FI PRINȘI." Scrisoarea de la AT Jones către C.E. Holmes,
12 mai 1921.

Această afirmație nu s-ar fi putut face dacă subiectul ar fi pur și simplu
doar o expresie vagă, precum „Îndreptățirea prin credință”. Ce înseamnă
asta? Chiar și astăzi există două sau mai multe explicații. Nu, trebuia să
fie vorba despre un subiect căruia nu i-ar fi spus numele. Cred că acest
lider a fost unul dintre adversarii care au fost împotriva lui Waggoner și
Jones. Dacă acesta ar fi Uriah Smith, subiectul cu privire la statute s-ar
potrivi foarte bine.

În 1893, când subiectul consumului de carne de porc a fost discutat
folosind statutul din Deuteronom 14:8, Uriah Smith a respins în mod
explicit aplicabilitatea distincției mozaice:

"Considerăm că există o bază mai bună pe care să ne sprijinim
[interzicerea cărnii de porc] decât pe legea ceremonială ce aparținea
dispensațiunii din trecut. DACĂ LUĂM POZIȚIE CĂ LEGEA
RESPECTIVĂ ESTE ÎNCĂ OBLIGATORIE, TREBUIE SĂ ACCEPTĂM
TOTUL ȘI ATUNCI VOM AVEA MAI MULT ÎN MÂINILE NOASTRE
DECÂT PUTEM DUCE." Manuscript Release 852.

Mâncarea de porc este un statut, așadar, „TOTUL” trebuie să însemne
restul statutelor, inclusiv subiectul misterios (probabil sărbătorile).

Uneori, a spune „acel subiect” era folosit pentru a face referință la
îndreptățirea prin credință, iar alteori se referea la „vreun subiect” din
presesiune. Acest lucru face dificil de știut la ce ședință s-au referit.
Drept urmare, am studiat diferitele moduri de gândire ale celor două
grupuri și am constatat acest lucru: Frații din conducere au stabilit în
mintea lor că legea din Galateni era legea ceremonială. Aceasta
includea statutele pe care Butler le-a numit „legile civile pe care
Dumnezeu le-a dat lui Moise pentru a guverna Israelul”. Acestea includ
statutele pe care pastorul Butler, proverbial, ”le-a pironit pe cruce.”

Ce spune Ellen White despre statute? Următorul citat a fost scris cu 13
ani înainte de 1888.

"În urma consecințelor din cauza transgresiunii, legea morală s-a repetat
într-o măreție teribilă din Sinai. Cristos a dat lui Moise preceptele
religioase care urmau să guverneze viața de zi cu zi. Aceste statute au
fost date în mod explicit pentru a păzi cele Zece Porunci. Nu erau



tipuri/umbre care dispăreau o dată cu moartea Domnului Isus. Trebuiau
să fie obligatorii pentru oamenii din fiecare epocă, cât ar fi durat timpul.
Aceste ordonanțe au fost promulgate prin puterea legii morale și au
explicat clar și categoric această lege." S.D.A. Bible Commentary, vol. 1,
p.1104.6.

Aparent, George Butler, președintele Conferinței Generale, nu a citit
niciodată acest citat al Spiritului Profetic, sau în caz contrar l-a ignorat,
așa cum a făcut cu numeroase mărturii care i-au fost date cu privire la
reforma în domeniul sănătății. 1888 Materials, Vol. 1, p.192-193.

Ce spune Waggoner despre aceasta? În comentariul său despre
Galateni 4, în cartea sa ”The Glad Tidings” (Vești Bune -Galateni) p. 98
el citează Maleahi 4:4:„Amintiţi-vă legea lui Moise, servitorul meu, pe
care i-am poruncit-o în Horeb pentru tot Israelul, cu statutele şi
judecăţile.” Waggoner a considerat statutele și judecățile ca pe o singură
lege de-a lungul scrierilor sale. Liderii, pe de altă parte, nu au pironit pe
cruce toate statutele, cum ar fi: căsătoria, moralitatea, zeciuiala, unele
statute de sănătate, etc. Doar pe acelea pe care nu doresc ei să le
păstreze le-au pironit pe cruce.

Aceasta este părerea lui Ellen White asupra acelora care aleg ce vor din
Biblie:

"Nu există un om finit care să trăiască; nu contează cine este sau care
este poziția acestuia, pe care Dumnezeu să-l fi autorizat să selecteze și
să aleagă din Cuvântul Său." S.D.A. Bible Comentary, Vol. 7, pag. 919.2

„Vrem ca nimeni să nu spună: 'Voi respinge acest lucru și voi primi acest
lucru', ci vrem să avem credință implicită în Biblie ca un tot, așa cum
este.” S.D.A. Comentariu biblic, Vol. 7, pag. 919.9.

Dacă statutele au fost o problemă majoră, trebuie să aflăm care dintre
statutele acelea ei nu le acceptau.

ARTICOLUL DESPRE LEGE PIERDUT

Ellen White a scris un articol despre lege cu aproximativ 20 de ani
înainte și nu își amintitea despre ce era vorba. Poate că pierderea aceea
a fost de la Domnul. Poate că acesta explica „acel subiect”, și poate
ceva bun urma fi prezentat generațiilor următoare. Ellen White a
asemănat respingerea adevărului relaționat cu experiența israeliților care
au trebuit să aștepte încă 40 de ani înainte de a obține o altă
oportunitate pentru a intra în Țara Promisă. A cerut ajutor unei persoane



de la biroul său pentru a găsi articolul pierdut, dar după ce au căutat doi
ani, niciodată nu l-au găsit!

"Am ceva să îți spun pe care nu ar trebui să îl mai amân. Am căutat în
zadar un articol care a fost scris acum aproape douăzeci de ani, cu
referire la „legea adăugată ". I l-am citit pastorului [J.H. ] Waggoner. I-am
spus lui atunci faptul că mi s-a arătat [că] poziția sa în ceea ce privește
legea, este incorectă, iar din declarațiile pe care i le-am făcut, a tăcut în
legătură cu acest subiect mulți ani." 1888 Materials, Vol.1, p. 21.

J.H. Waggoner era tatăl lui Ellet. Ea vorbise cu liderii și a continuat
spună:

"Cuvintele rostite aici au fost pentru că Ellet J. Waggoner conducea
această întâlnire. Nu v-a prezentat el vouă cuvintele Bibliei? De ce s-a
întâmplat că am pierdut manuscrisul și timp de doi ani nu l-am găsit?
DUMNEZEU ARE UN SCOP ÎN ACEASTA. EL VREA SĂ MERGEM LA
BIBLIE ȘI SĂ OBȚINEM DOVEZILE DIN SCRIPTURI. Îl voi găsi din nou
și vi-l voi prezenta. DAR ACEASTĂ INVESTIGAȚIE TREBUIE SĂ
MEARGĂ ÎNAINTE. Scopul pe care l-am avut, a fost acela că lUMINA
TREBUIA SĂ FIE ADUNATĂ ȘI LĂSAT MÂNTUITORUL SĂ INTRE”.
1888 Materials, Vol. 1, pag. 153.

Apocalipsa 3:20 este referința principală a Noului Testament către
biserica din Laodicea ca să lase pe Mântuitorul să intre, sau poate ar
trebui să spun că Îl țineau pe Mântuitorul afară într-un moment în care El
dorea să intre.

Aparent, manuscrisul lui Ellen White nu a fost niciodată găsit. Mai târziu,
pe măsură ce temperamentele s-au încălzit și după cum vom vedea
curând, au insultat pe Duhul Sfânt, ea a indicat că ar trebui să renunțe la
acest subiect.

Dacă articolul pierdut ar fi fost de acord cu opiniile lui E. J. Waggoner
despre Legea din Galateni, ar fi provocat mult mai multe controverse la
acea vreme decât se întâmplase deja. Din lectura mea despre Galateni,
sunt de acord că ambele legi există, dar legea morală, inclusiv statutele,
este legea predominantă despre care se vorbește. Ulterior, Ellen White a
fost de acord cu privire la acest aspect. {1 Selected Messages, p. 234}
Replica scrisă de Waggoner (în Arhive) către cartea lui Butler despre
Galateni, ne lămurește cu precizie. Subiectul legii din Galateni nu a fost
deschis pentru dezbatere pentru mulți ani.

În 1902, Ellen White a scris o scrisoare fratelui Bollman, liderul unei



edituri din sud. Ea i-a explicat că acea controversă cu privire la legea din
Galateni nu ar fi trebuit niciodată să fie un test.

„Ei au disputat unele chestiuni care nu au o importanță deosebită și care
nu au fost date de Domnul ca teste. Ei au rămas în diferențele lor de
opinie până când aceste diferențe au devenit ca niște munți, separându-i
de Cristos și pe unul de celălalt, distrugând unitatea și iubirea.” 1888
Materiale , Vol. 4, p.1795.

"Suntem în pericol să cădem în greșeli similare. Niciodată nu trebuie
purtat ceva pe care Dumnezeu nu a lăsat ca test, așa cum a fost tema
despre legea din Galateni. Mi-a fost arătat că experiența teribilă de la
Conferința din Minneapolis este una dintre cele mai triste capitole din
istoria celor ce cred în adevărul prezent. Dumnezeu interzice ca
subiectul celor două legi să fie din nou agitat în modul în care a fost făcut
atunci. Unii încă nu s-au vindecat de efectele sale și s-ar cufunda încă o
dată în acest subiect. În cazul în care vor face aceasta, diferențele de
opinie ar crea din nou rupturi. Acest subiect nu trebuie reînviat." 1888
Materials, Vol. 4, pag. 1796.

Dacă sora White a inclus devierea de la subiectul discuției până la
punctul în care lucruri ce nu au vreo importanță specială devin un test
pentru a fi membru, cu siguranță pot fi de acord. Nu ar trebui să fie un
test pentru a fi membru și nimeni nu ar trebui să fie disprețuit, sau să fie
oprit pentru nu a mai sluji bisericii, sau exclus din cauză că opinia cuiva
este diferită de cea a altora cu privire la legea din Galateni.

Declarația ei este limpede, că nu trebuie tratat acest subiect „în modul în
care a fost făcut atunci”. O astfel de reacție furioasă nu ar trebui să se
mai experimenteze niciodată. Pe de altă parte, la un moment dat
„această investigație trebuie să meargă înainte” și „lumina ar trebui să fie
adunată”.

Nu văd cele două legi din Galateni ca pe un test, dar ceva din lege este
cauza unei învățături greșite în biserica noastră. Aceasta ar putea fi
responsabilă de întârzierea Domnului.

"Care este datoria mesagerului adevărului? Va trebui să concluzioneze
faptul că adevărul nu trebuie prezentat, deoarece de multe ori singurul
său efect este de a-i determina pe bărbați să se sustragă sau să se
împotrivească pretențiilor sale? Nu; nu are mai multe motive pentru a
reține mărturia Cuvântului lui Dumnezeu, din cauză că aceasta stârneşte
opoziția, decât au avut în trecut reformatorii. Mărturisirea de credință
făcută de sfinți și martiri a fost înregistrată în beneficiul generațiilor



succesive. Acele exemple vii de sfințenie și integritate constantă au
inspirat curaj în cei care sunt acum chemați să fie martori pentru
Dumnezeu. Ei au primit harul și adevărul, nu numai pentru ei înșiși, ci
pentru ca, prin ei, cunoașterea lui Dumnezeu să lumineze pământul (vezi
Apocalipsa 18: 1-4). A dat Dumnezeu lumină servilor Săi din această
generație? Atunci ei ar trebui să o lase să strălucească peste această
lume. " Great Controversy, p. 459.1

Dar a existat un dezacord în legătură cu ceva în lege pe care Waggoner
l-a prezentat în pre-sesiuni. Acesta este scheletul din dulap! De fapt, cu
siguranță dacă legea din Galateni este morală așa cum credeau
Waggoner și Jones, atunci ea are de-a face cu determinarea a ceea ce
este acea ”îndreptățire” pe care trebuie să o acceptăm prin credință -
aceasta este ceea ce nu au acceptat liderii.

ÎNDREPTĂȚIREA PRIN CREDINȚĂ RESPINSĂ

Diavolul lupta pentru existența sa în această luptă. Dacă frații de frunte
ar fi acceptat noua învățătură a Îndreptățirii prin credință pe care
Waggoner și Jones au prezentat-o și cu care Ellen White era de acord,
atunci Ploaia Tărzie ar fi căzut în mare măsură. Marea Strigare ar fi fost
dată și lumea ar fi fost avertizată iar Cristos ar fi venit peste câțiva scurţi
ani.

"Timpul încercării este chiar înaintea noastră, căci strigătul celui de-al
treilea înger a început deja în revelația dreptății lui Cristos, Mântuitorul
care iartă păcatul. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui glorie va
umple întregul pământ". Review and Herald 22/11/1892

Poruncile lui Dumnezeu reprezintă dreptatea Lui. "(Vezi Psalmii 119:
172)

"O lipsă de voință pentru a renunța la opinii preconcepute și de a
accepta acest adevăr, a stat la baza unei mari părţi din opoziția
manifestată la Minneapolis împotriva mesajului Domnului transmis prin
frații EJ Waggoner și AT Jones. Prin stârnirea acestei opoziții, Satana a
reușit să închidă de la poporul nostru, într-o mare măsură, puterea
specială a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu a dorit să le-o acorde.
Inamicul i-a împiedicat să obțină acea eficiență care ar fi putut fi a lor
pentru ducerea adevărului în lume, așa cum au proclamat apostolii în
ziua Cincizecimii. Lumina care trebuia să lumineze întregul pământ cu
gloria sa a fost respinsă, iar prin acțiunea propriilor noștrii frați a fost într-
o mare măsură ținută departe de lume". Selected Messages, Vol. 1, p.
234-235.



„Cum s-a întâmplat, ploaia târzie care începuse să cadă a fost pusă în
așteptare de Dumnezeu, iar din cauza respingerii conducătorilor, biserica
nu a reușit să treacă în Țara Făgăduită. În schimb, au fost întorși înapoi
în pustie ca israeliții la Iordan. Timp de patruzeci de ani, necredința,
murmurul și răzvrătirea au împiedicat pe Israel să intre înn țara
Canaanului. Aceleași păcate au întârziat intrarea Israelului modern în
Canaanul ceresc. În niciun caz nu au fost promisiunile lui Dumnezeu de
vină. Necredința, spiritul lumesc, lipsa de consacrare și cearta dintre
oamenii profesați ai Domnului ne-au ținut în această lume a păcatului și
a întristării timp de atâția ani. ”Manuscript 4, 1883; Evanghelism, p.
696.2.

Să nu îl acuzăm pe Dumnezeu.
„S-ar putea să fim nevoiți să rămânem aici în această lume pentru mulți
ani din cauza nesupunerii, așa cum au făcut copiii lui Israel; dar pentru
numele lui Cristos, poporul Său nu ar trebui să adauge păcate peste
păcate învinovățind pe Dumnezeu pentru consecințele propriului lor mod
greșit de acțiune. " - Letter 184, 1901; Evangelism, p. 696.3.

În 1888 a început cursul greșit care ne-a împiedicat să intrăm în cer? Da!
Ellen White a fost de acord cu acest curs? Nu! În 1893, la ședința
Conferinței Generale, pastorul A.T Jones vorbea cu delegații, când a
avut loc următoarea discuție cu privire la ”Marea Strigare” de după 1888.

„Ei bine, atunci ploaia târzie, marea strigare, conform mărturiei și
conform Scripturii, este „învățătura îndreptățirii” și „în acord cu dreptatea”
de asemenea.
[Ați observat că în acest caz nu s-a folosit termenul de „îndreptățire prin
credință”? În schimb, se folosește „învățătura îndreptățirii” și „potrivit
dreptății”.]
-Acum frații mei, când a început acest mesaj al îndreptățirii lui Cristos
pentru noi ca popor?
[Unul sau doi din public:]-Acum trei sau patru ani în urmă.
-Câți ani au fost, trei? Sau patru?
[Adunarea:]-Patru.
-Da, patru. Unde s-a întâmplat aceasta?
[Adunarea:]-Minneapolis!
-Ce au respins atunci frații la Minneapolis?
[Unii din adunare:]-Marea Strigare.
-Care este acel mesaj al îndreptățirii? Mărturia ne-a spus despre ce este
vorba; Marea Strigare- Ploaia Târzie. Atunci ce au respins la Minneapolis
frații care au adoptat acea poziție teribilă? Ei au respins ploaia târzie -



marea strigare în mesajul celui de-al treilea înger." --A.T. Jones, General
Conference Buletin, 1893, p. 183.

Ce este un mesaj al dreptății? Este un mesaj care explică și promovează
a acționa drept. Această logică ne face să credem că era un mesaj
important despre îndeplinirea a ceea ce este drept, dar care a părut a fi
greșit în ochii liderilor și a fost respins în mod complet.

Mesajul celui de-al treilea înger și Chipul Fiarei, sunt învățate în
Scriptură (Apocalipsa 13 și 14). Mesajul celui de-al treilea înger are
legătură cu un semn care va fi folosit pentru a sigila un popor pierdut,
spre deosebire de oamenii mântuiți care păzesc toate poruncile lui
Dumnezeu (Apocalipsa 14: 9-12). Astfel, se pare că Dumnezeu va
readuce această biserică din Laodicea la acelaşi mesaj al îndreptățirii cu
care s-au confruntat în 1888, în speranța că îl vom accepta convertindu-
ne în oamenii drepți pe care cei 144.000 sunt chemați să fie. Scriptura
spune că „în gura lor nu va fi minciună”. Aceste cuvinte sfinte implică
faptul că vor rosti întregul adevăr fără să facă vreun compromis cu privire
la nici un lucru.

Dacă ar trebui să ni se acorde din nou puterea de a alege, nu trebuie să
întoarcem spatele din nou așa cum am făcut-o în 1888. Asta înseamnă
că va trebui să reînviem adevărata învățătură a „Îndreptățirii prin
credință” așa cum a fost prezentată de Jones și Waggoner și verificată
de Ellen G. White.

Din ceea ce am citit în Spiritul Profetic, biserica în ansamblul ei, nu va fi
niciodată convertită. Doar cei onești, curați la inimă vor accepta
adevărata „Îndreptățire” prin credință care Îi va pregăti să primească
Ploaia Târzie, care evident nu a fost acceptată în acel timp. Pentru mult
timp am crezut ca exista o rămășiță in interiorul bisericii rămășiței.

"-Dumnezeu are o biserică. Nu este marea catedrală, nici organizația
națională, nici diferitele denominaţiuni; sunt oamenii care Îl iubesc pe
Dumnezeu și păstrează poruncile Lui. „Fiindcă unde sunt doi sau trei
adunaţi în numele Meu, sunt şi Eu acolo în mijlocul lor.” (Matei 18, 20).
Acolo unde Cristos este chiar printre cei puțini și umili, aceasta este
biserica lui Cristos, pentru că doar prezența Celui Înalt și Sfânt care
locuiește în eternitate poate constitui o biserică.” THE UPWARD LOOK
315.5, 1982 sau Manuscript Releases, vol.17

"Dumnezeu pune la probă pe poporul Său. Este procesul de dezvoltare a
caracterului. Îngerii cântăresc valoarea morală și dețin o evidență fidelă a
tuturor actelor comise de către fiii oamenilor. Printre oamenii care Îl



mărturisesc pe Dumnezeu există și inimi corupte; dar vor fi puși la probă.
Dumnezeu, care citește inimile tuturor, va scoate la lumină lucrurile
ascunse ale întunericului, acolo unde sunt deseori cel mai puțin
suspectate, pentru ca obstacolele care au împiedicat progresul
adevărului să poată fi îndepărtate și pentru ca Dumnezeu să poată avea
un popor curat și sfânt care să declare STATUTELE și JUDECĂȚILE
SALE". Testimonies, Vol. 1, p. 332.3.

Au fost acceptate statutele și judecățile Lui în 1888? Nu! Au fost
prezentate? - În curând vom vedea că au fost.

Luați în considerare acest lucru: Cum ne putem aștepta ca Dumnezeu
să-și reverse Duhul peste o biserică care spune „Noi păzim poruncile” și
totuși anulează unele statute pironindu-le pe cruce? Ca biserică, trebuie
să studiem legea și economia iudaică mai atent, așa cum spune EGW că
ar trebui să facem.

”Semnificația economiei iudaice nu este încă pe deplin înțeleasă.
Adevăruri vaste și profunde sunt prefigurate în riturile și simbolurile sale.
Evanghelia este cheia care deschide misterele sale. Prin cunoașterea
planului de răscumpărare, adevărurile sale sunt deschise înțelegerii. Mult
mai mult decât noi facem, este privilegiul nostru să înțelegem aceste
minunate teme. Trebuie să înțelegem lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.”
Christ’s Object Lessons, p. 133.

SUBIECTUL MISTERIOS

Până acum nu am dat un nume acestui subiect misterios despre care se
vorbește ca fiind „acest subiect” sau „subiectul respectiv” care a dus la
astfel de afirmații precum: „Dacă spunem amin la aceasta, va trebui să
spunem amin la cealaltă și atunci suntem prinși” sau „vom avea mai mult
decât putem duce.” În numeroasele scrieri de după 1888, inclusiv
scrierile lui Ellen White, am ajuns la concluzia că statutele, inclusiv zilele
de sărbătoare anuale găsite în Leviticul 23 și prin toată Biblia, sunt încă
obligatorii pentru copiii lui Dumnezeu. Din cauza credinței mele în
statute, am căutat cuvântul „statute” (porunci sau ordonanțe în trad.
Cornilescu.) în scrierile din preajma anilor 1888, dar nu le-am putut găsi
decât atunci când a fost citat dintr-un verset Biblic și din scrierile lui Ellen
White. A devenit evident că acesta era un subiect taboo. Aceasta mi-a
dat un indiciu, căutam ceva ce ei nu au numit altfel decât "acest subiect"
sau "acel subiect". Acest lucru m-a determinat să mă gândesc: Ce parte
din statute nu le-a plăcut lor? Ei credeau în multe dintre ele, cum ar fi
zecimea, căsătoria, moralitatea, onestitatea și Ziua ispășirii de la 1844.



După ce am analizat cu atenție lista statutelor, a devenit evident că este
vorba despre cele șapte zile ale sărbătoarilor anuale. Jones și Waggoner
știau că Biserica Catolică a schimbat zilele de sărbătoare, care sunt
timpurile rânduite de Dumnezeu pentru adunările solemne. În marile cărți
de istorie ale lui Jones,
[Great Empires of Prophecy and The Two Republics] el înregistrează
modul în care Biserica Catolică a schimbat Paștele biblic(Passover - in
engleză) cu al lor(Easter - în engleză). În cartea sa ”The National
Sunday Law- Legea duminicală națională”, din decembrie 1888, p. 68,
Jones a scris că controversa ”Passover / Easter” a cauzat ca ”tunetul
excomunicării să urle.”
Această istorie se găsește deasemeni în vol.9 al S.D.A Bible
Commentary, p. 365 sub titlul de ”―Easter Controversy”

Episcopul Enright, lider catolic în SUA, a scris o scrisoare în 1905, în
care a declarat că va da o recompensă de 1.000 de dolari oricui ar putea
să dovedească faptul că Sabatul a fost schimbat în duminică. El a
încheiat scrisoarea spunând: „Biserica catolică a abolit nu numai
Sabatul, ci toate celelalte festivități iudaice”. Ultima parte a acestei
scrisori este rareori citată de către evangheliști atunci când prezintă ziua
de odihnă. Poate că dacă ar face acest lucru, „ar avea în mâini mai mult
decât ar putea duce.”

Un alt citat dintr-un Catehism Catolic, "Noua lege are propriul său spirit...
și propriile sărbători care au luat locul celor menționate în Legea lui
Moise. Dacă vrem să cunoaștem zilele care trebuie respectate ... trebuie
să mergem la Biserica Catolică, nu la legea mozaică."{Dintr-un catehism
catolic, citat din Signs of the Times, November 4, 1919}

În acel timp, poate că vă gândiți, așa cum am fost învățați despre
sărbători, că erau sărbători evreiești și fac parte din legea ceremonială,
așa cum au învățat conducătorii de la 1888. Și acest lucru este încă
învățat astăzi, așa cum apare în cartea ”27 de Doctrine fundamentale”,
pag. 243.3, sub titlul „Legea ceremonială”. Dacă este așa, amintiți-vă că
Waggoner le-a dovedit că aceștia erau greșiți și Ellen White a aprobat
învățătura lor, punând statutele în rândul legii morale. A se vedea citatul,
S.D.A. Bible Comentary, Vol. 1, p.1104.6.

Aici avem o altă perspectivă despre ceea ce Ellen White gândea.
"Mi-am amintit legământul pe care l-am făcut cu Dumnezeu după
moartea soțului meu, că nu mă voi descuraja sub povară, ci că voi munci
mai stăruitor și mai devotată decât în trecut, pentru a prezenta adevărul
atât prin stilou, cât și prin voce; că voi pune înaintea poporului excelența



statutelor și a preceptelor lui Iehova și îi voi îndrepta spre fântâna ce
curăță, unde putem spăla orice pată de păcat." Life Sketches, p. 269.

Observați că fântâna ce curăță este pentru a-și spăla fărădelegile
împotriva statutelor și a preceptelor lui Iehova.

În Levitic 23:14, 21, 31, 41, sărbătorile sunt numite statute de către
Dumnezeu. Acestea nu sunt doar sărbători iudaice, ci sunt sărbători
pentru tot poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu le numește „Sărbătorile
Mele”. Cine ar trebui să participe la sărbătorile Sale? Poporul Lui. Mă
întreb cum noi, ca biserică, putem continua să învățăm o învățătură
greșită, chiar și astăzi, când i s-a dovedit lui Uriah Smith și George Butler
că au greșit în a pune statutele în legea ceremonială?

AU GREȘIT CÂND AU PLASAT STATUTELE ÎN LEGEA
CEREMONIALĂ.

Şi el va vorbi cuvinte mari împotriva celui Preaînalt şi va obosi pe sfinţii
celui Preaînalt şi va gândi să schimbe timpurile şi legile; iar ei vor fi daţi
în mâna lui până la un timp şi timpuri şi împărţirea timpului.

Toate dovezile din Biblie, Spiritul Profeției și istorie ne spun că Biserica
Catolică este responsabilă pentru schimbarea Sabatului și a Zilelor de
sărbătoare.

Vedeți, de asemenea, următoarele traduceri ale „timpurilor” în Daniel
7:25: New American Bible - „zile de sărbătoare”, Good News Bible - „legi
religioase și festivaluri”, Biblia Moffat - „anotimpuri sacre”, New Catholic
Translation— „zile de sărbătoare.“

A.T. Jones a citat aceste două citate din Scriptură [Isaia 1:10-18; Amos
5:21-24], care se refereau la faptul că Israel și Iuda s-au depărtat atât de
mult de planul lui Dumnezeu, încât El a refuzat să le accepte sacrificiile,
sărbătorile, ofrandele, etc. Ei făceau din aceste lucruri un mijloc de
mântuire și deveniseră morți spirituali în formalismul lor. În versetul 16,
Dumnezeu a spus: „Îndepărtați răul faptelor voastre dinaintea ochilor
Mei”. Atunci Jones a spus propria înţelegere despre ce anume erau
sărbătorile pentru el:

"Domnul însuși a desemnat aceste zile de sărbătoare și adunări
solemne, aceste ofrande și sacrificii de pace; dar acum El spune că le
urăște și nu le mai acceptă. Cântările lor rafinate, cântate de corurile lor
instruite și însoțite de instrumente muzicale, făcând o afişare de mare
grandoare, toate acestea ei le considerau ca fiind o muzică minunată. El



a numit toate acestea ca fiind zgomot şi le dorea îndepărtate. EL NU
DESEMNASE NICIODATĂ ZILE DE SĂRBĂTOARE, nici adunări
solemne, nici jertfe, nici ofrande, nici cântece, pentru scopurile pentru
care erau folosite acestea. EL A DESEMNAT TOATE ACESTEA CA
MIJLOC DE EXPRIMARE A UNEI CREDINȚE VII PRIN CARE DOMNUL
ÎNSUȘI AR TREBUI SĂ RĂMÂNĂ ÎN INIMĂ ȘI SĂ LUCREZE
DREPTATEA ÎN VIAȚĂ, pentru ca în dreptate să poată judeca pe cei
fără de tată și să pledeze pentru văduvă; și astfel încât judecata să poată
curge ca apele și dreptatea ca un curent puternic.” Lecții despre credință,
p. 95-96.

ANTAGONISM

Se pare că aceeași mentalitate [antagonismul] este vie și locuiește în
liderii bisericii și în laicii noștri, cea care a condus pe liderii anilor 1888-
1903 și de mai târziu. Biserica este încă antagonistă oricărei persoane
de astăzi care acceptă sărbătorile lui Dumnezeu, indiferent de cât de bun
poate fi un acel membru. Mulți au fost obligați să părăsească biserica și
să găsească o altă biserică unde să fie acceptați, sau să meargă în afara
bisericii pentru părtășie. Acesta este rezultatul învățăturii că sărbătorile
fac parte din legea ceremonială și s-au terminat la cruce. Cei mai mulți
membri ai bisericii nu își vor lua timpul să caute acest lucru și să afle
adevărul acestui subiect.

Liderii din 1888, și de asemenea slujitorii care erau sub controlul lor, i-au
tratat pe Jones, Waggoner și de asemenea pe Ellen White, într-o
manieră foarte necreștină. Următorul citat este descris de Ellen White cu
privire la ceea ce a avut loc.

”Ghidul ei a spus: „Urmează-mă”. Mi-am urmat ghidul și m-a condus
către diferitele case în care locuiau frații și mi-a spus: „Ascultă cuvintele
rostite aici, căci acestea sunt înregistrate în cărțile din ceruri, iar aceste
cuvinte vor avea putere pentru a condamna pe toți cei care au luat parte
la această lucrare, care nu este după spiritul înțelepciunii de sus, ci după
spiritul care nu coboară de sus, ci este de jos."" 1888 Materials, Vol. 1, p.
277.

ADEVĂRATUL MESAJ RIDICULIZAT

"Am ascultat cuvinte rostite care ar trebui să facă pe toți aceia care le-au
rostit să se ruşineze. Observațiile sarcastice au fost transmise de la unul
la altul, ridiculizându-i pe frații lor A.T. Jones, EJ Waggoner, Willie C.
White și pe mine. Poziția mea și munca mea au fost comentate în mod
liber de către cei care ar fi trebuit să se angajeze în lucrarea de a-și umili



sufletele în fața lui Dumnezeu și de a-și pune propriile inimi în ordine. Se
pare că a fost o fascinație pentru ei în a căuta greșeli imaginare ale
fraților și lucrării acestora, atacuri care nu aveau nici un fundament de
adevăr, și a pune la îndoială, a vorbi și a scrie lucruri amare ca rezultat al
scepticismului și al îndoielii și a necredinței". 1888 Materials, Vol. 1, pag.
277.

"Mi-a spus ghidul: 'Acest lucru este înregistrat în cărțile din ceruri ca fiind
împotriva lui Isus Cristos. Acest spirit nu se poate armoniza cu Duhul lui
Cristos, al adevărului. Sunt intoxicați cu spiritul de rezistență și nu știu
mai mult decât bețivul ce spirit controlează cuvintele și acțiunile lor.
Acest păcat este în mod deosebit o ofensă pentru Dumnezeu. Acest
spirit nu are asemănare cu Duhul adevărului și al dreptății mai mult decât
spiritul care i-a determinat pe evrei să formeze o confederație care să se
îndoiască, să critice și să devină spioni contra lui Cristos,
Răscumpărătorul lumii". 1888 Materials, Vol. 1, pag. 278.

"Ghidul meu a spus că a fost un martor la această discuție lipsite de
Cristos, discuția turbată ce a demonstrat spiritul care a determinat
cuvintele. Când au intrat în camerele lor, îngerii răi au venit cu ei, pentru
că au închis ușa Duhului lui Cristos și nu au ascultat vocea Lui. Nu a
existat o umilință a sufletului în fața lui Dumnezeu. Vocea rugăciunii se
auzea foarte rar, însă criticile și declarațiile și presupunerile exagerate și
ipotezele și invidia și gelozia și răutatea surprinzătoare și falsele acuzații
erau la ordinea zilei. Dacă li s-ar fi deschis ochii, ei ar fi văzut ceea ce i-
ar fi alarmat, pe îngerii cei răi triumfând. Ar fi văzut pe cineva care
veghează la fiecare cuvânt și înregistrează aceste cuvinte în cărțile din
ceruri." 1888 Materials, Vol. 1, pag. 278.

Ce sesiune urâtă de întâlniri trebuie să fi fost! Ați observat faptul că „au
închis ușa Duhului lui Cristos”? Nu ne amintește asta de Apocalipsa 3:
17-20?

”Am fost apoi informată că, în acest moment, ar fi inutil să luăm vreo
decizie cu privire la pozițiile referitoare la punctele doctrinle, cu privire la
ceea ce este adevărul sau să așteptăm oricare spirit de investigaţie
dreaptă, deoarece s-a format o confederație care să nu permită nicio
schimbare de idei cu privire la orice punct sau poziție pe care au primit-o
ei la fel cum au făcut iudeii. Ghidul meu mi-a spus multe pe care nu am
libertatea de a le scrie. Mă aflam în pat având un duh de durere și de
strâmtorare, de asemenea, cu un spirit de o hotărâre fermă de a sta la
postul meu de datorie până la închiderea ședinței și apoi să aștept
indicațiile Duhului lui Dumnezeu pentru a-mi spune cum să acționez și ce
cale să urmez." 1888 Materials, Vol. 1, p. 278.



În urmă cu peste cincizeci de ani, un fost delegat de la ședințe mi-a spus
că a observat aceleași lucruri că se întâmplau. El era un tânăr la acea
vreme, dar atunci când a relatat istoria de la acele întâlniri, era un slujitor
pensionar în vârstă de 90 de ani. M-am întrebat în momentul acela: Ce
fel de oameni au condus biserica noastră? Răspuns - ambele clase!

EXILATĂ ÎN AUSTRALIA

Ellen și fiul său, Willie White, au fost trimiși în Australia pentru a-i
îndepărta de biroul Conferinței (1891). Nu voia să meargă și a spus că
nu este voia Domnului. Mai târziu El i-a spus să meargă, în supunere de
ordinele conducătorilor bisericii. La 70 de ani, cât era încă în Australia, a
crezut că nu va mai vedea niciodată America. Dumnezeu a adus-o
înapoi după ce a făcut o lucrare bună în Australia. {1888 Materiale, pag.
1622.} Ei au îdepărtat prezența ei, prin puterea lor, de la centrul lucrării,
dar nu din prezența lui Dumnezeu. El a ținut-o la curent cu ce se
întâmpla în Battle Creek. Era nevoie de trei luni până la sosirea
scrisorilor sale, dar au fost primite exact la momentul în care aveau
nevoie cel mai mult.

În 1921, 33 de ani mai târziu, Jones a scris o scrisoare către C.E.
Holmes, spunând că a existat întotdeauna un „antagonism secret”, subtil,
ce s-a desfășurat pe durata anilor de după 1888. Istoria arată că aceasta
este adevărat. Ellen White a cerut pocăința conducătorilor de mai multe
ori până când au început să se pocăiască și să se scuze și să facă
mărturisiri. Ani mai târziu, atât ea cât și Jones au spus că acestea erau
mărturisiri false. O parte din dovadă se vede în faptul că l-au trimis pe
Waggoner în Anglia să lucreze acolo. Iar în 1903 l-au trimis pe delegatul
1888, prezbiterul G.G. Rupert spre America de Sud. G.G. Rupert fusese
președintele Conferinței din Oklahoma. El a fost, de asemenea, delegat
la acea faimoasă Conferință Generală din 1888. (General Conference
Daily Bulletin, Oct 19, 1888.)

ISTORIE DIN SURSE EXTERNE

Biserica lui Dumnezeu (de Ziua a Șaptea) raportează despre anumite
vizite la unele biserici pe care prezbiterul Rupert le păstorise în America
de Sud:
„Un slujitor AZS, GG Rupert a adus cu el credința că Sabatele anuale,
pe lângă Sabatul săptămânal, sunt importante pentru creștini să le
înțeleagă și să le țină. Aceasta a afectat sectoarele Bisericii lui
Dumnezeu în așa măsură încât erau câteva care țineau deja acele zile.În
timpul său cu Biserica Adventistă de Ziua a șaptea la sfârșitul secolului



al XIX-lea, el a îndeplinit lucrări misionare în unele părți ale Americii de
Sud. Ani mai târziu, în anii 1960, slujitorii Bisericii lui Dumnezeu din
întreaga lume au dat peste multe dintre aceste rămășițe împrăștiate ale
lucrării misionare a lui Rupert. Nu s-au asociat niciodată cu niciun alt
grup sabatarian, dar au continuat să respecte cu fidelitate Sabatul și în
multe cazuri, Sabatele anuale. Bisericile lui Dumnezeu, au astăzi un
prezbiter adventist de ziua a șaptea care merită mulțumiri pentru că a
adus cu el Sabatele anuale." Dintr-un articol intitulat, ―Sabbatarian
Groups – ―A Scattered and Little Flock
www.giveshare.org/hrp/Scattered%20flock.htm.
[Subtitle ―The Historical Links Between Adventists and Churches of
God‖]

Într-o altă colecție de fapte istorice intitulată "Greenberry G. Rupert,
Omul lui Dumnezeu!" este înregistrat la pagina 20, "Rupert a fost la un
moment dat un slujitor AZS care a părăsit biserica AZS. El preda lecții cu
privire la respectarea sărbătorilor lui Dumnezeu. Mai multe biserici AZS
din America de Sud i-au urmat exemplul și au au fost excluse din
organizația AZS. În anii 1960, doctorul Charles Dorothy și câțiva alții au
intrat în contact cu ei."

O altă sursă consemnează că în 1960 aceste persoane au fost vizitate
de liderul Bisericii lui Dumnezeu, Dr. Charles Dorothy. El i-a invitat să se
alăture conferinței Bisericii lui Dumnezeu și răspunsul lor a fost
„Mulțumim, dar nu!”. Collection of Information on Church of God Groups,
compilat de C. White, p.21.

În încă o publicație intitulată „Servant's News", februarie 1996, este
consemnat că
"Învățăturile cu privire la Zilele Sfinte printre adventiști, nu au o origine
recentă. Greenbury G. Rupert, (1847 - 1922) a fost slujitor AZS timp de
treizeci de ani, inclusiv câțiva ani ca misionar în America de Sud. A fost
președinte al Conferinței AZS din Oklahoma, ce cuprinde cinci state și în
momentul în care a părăsit pe adventiști, înainte de 1902, Rupert a
cunoscut-o personal pe Ellen G. White timp de patruzeci de ani, dar a
fost condus să se despartă de AZS atunci când a publicat cărți contrare
doctrinei oficiale AZS.El a respectat Zilele Sfinte, evita carnea necurată,
a pus numele de „Biserica lui Dumnezeu" având autonomie locală, a
respins Crăciunul, Paștele păgân și alte sărbători păgâne, credea în
zeciuială, studia profețiile biblice și zicea că Statele Unite era o parte a
Israelului". (Servant‘s News‖ February 1996, Article: Church of God –
Adventist.)

Apoi, aproximativ patruzeci de ani mai târziu, prezbiterul AZS A. H.



Britten a înființat o biserică AZS în Australia care păzea sărbătorile
anuale. Într-un ziar care se numea „Servant's News”, din februarie 1996,
în cadrul Bisericii lui Dumnezeu - Adventistă, se afirmă că „în jurul anilor
1930 A.H Britten, fost AZS, a fondat un grup în Australia de Vest, care
astăzi este cunoscut sub numele de: „Biserica Rămășiță a lui
Dumnezeu". Ei păzesc zilele sfinte. "Într-o predică prezentată de pastorul
Bruce Dean, Biserica Unită a lui Dumnezeu, în adunarea “Friends of the
Sabbath Conference”, desfășurată la Sydney, în iulie 1996, el afirmă: "În
afara mișcării adventiste, datele sunt puțin reduse cu privire la
evenimentele de atunci până la sfârșitul anilor 1920 și începutul anilor
1930. Un fost slujitor adventist, pastorul A.H Britten, a fondat Biserica
Rămășiței lui Dumnezeu în vestul Australiei. El a plecat, sau mai
probabil, a fost scos din acea biserică, deoarece a pus sub semnul
întrebării învățăturile lor."

Faptul că „a fost dat afară” ar implica acțiunea Conferinței. În mod
evident, aproximativ 40 de ani după 1888, subiectul cu privire la sărbători
a fost încă o dată subiect de discuție și a dus la o îndepărtare de la
credință.

Tot după alți 40 de ani, David Laughran a fost avertizat de unul dintre
conducătorii bisericii noastre să fie liniștit în privința descoperirii sale
despre zilele sfinte. Șase luni mai târziu, el a afirmat: „Nu pot să tac.” La
începutul anilor 60 nu mai era binevenit în biserică. Apoi şi-a dat dedicat
tot timpul său noii sale organizaţii: „Școala biblică Stewarton”. Școala
încă învață câteva doctrine compatibile cu biserica AZS, câteva mici
diferențe în ceea ce privește anti-Cristul, dar rădăcinile AZS sunt
evidente. În ziua de astăzi, încă împărtășește credința în toate Sabaturile
lui Dumnezeu. Școala Stewarton poate fi contactată la Stewarton Bible
School, Stewarton, Kilmarnock, Scoția,UK.

Astăzi a trecut un al treilea set de 40 de ani, adică aproximativ 120 de
ani, iar adventişti sensibili la Torah apar în S.U.A., precum și în câteva
alte țări din toată lumea. Cărți pozitive au fost scrise de autori adventiști,
cum ar fi:
1) Paul the Feer Keeper (Pavel cel ce respecta sărbătorile) și The
National Sunday Law (Legea Națională Duminicală), de Merwin Abbott.
2)Armageddon and the National Sunday Law (Armageddon și Legea
duminicală națională), de Richard și Melody Drake.
3)God’s Holidays,(Sărbătorile lui Dumnezeu) de Richard și Melody
Drake,
4)An Innovative Approach to Holy History (O abordare inovatoare a
istoriei sfinte sau Istoria cea Sfântă), de John VanDenburgh și cea mai
recentă carte a sa, New Discoveries from Old Manuscripts. Mii din



aceste cărți au fost achiziționate, distribuite și citite. Dar, pe de altă parte,
ca urmare a intereselor ce există între adventiștii de astăzi, a rezultat o
multitudine de predici și predicatori puternici care vorbeau împotriva
acestor scrieri. Oare aceeași controversă și același spirit vechi va începe
să iasă din nou la suprafață?

OPRIREA PLOII TÂRZII

Adevăratul subiect împotriva căruia lucrează Diavolul, nu a fost doar
împotriva „subiectului secret” al sesiunilor prealabile, ci împotriva
acceptarii generale a ”Îndreptățirii prin Credință” în sesiunile Conferinței
Generale. El știa că dacă Biserica ar fi promovat ”îndreptățirea prin
credință”, ar fi început numărătoarea inversă a ultimilor sale zile.
„Subiectul misterios” din pre-sesiuni a fost modul prin care el a
împiedicat PLOAIA TÂRZIE să cadă. Acest lucru nu diminuează
importanța „subiectului” oricare ar fi fost, deoarece a reprezentat un refuz
de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru i-a permis diavolului să
controleze oamenii, oameni buni în alte circumstanțe. Până la urma,
acești bărbați au fost aleși pentru a fi conducătorii bisericii. La fel ca și
mulți alți lideri buni, ei au permis ca puterea și orgoliul să se interpună în
gândirea lor. De aceea au făcut unele greșeli mari când Cristos nu mai
era la cârma lor iar Ellen White știa aceasta.

Urmează o scrisoare de Ellen White scrisă către Uriah Smith:

„Dar nu pot uita niciodată experiența pe care am avut-o la Minneapolis,
sau lucrurile care mi-au fost dezvăluite după aceea, în ceea ce privește
spiritul care controla oamenii, cuvintele rostite, acțiunile săvârșite sub
stăpânirea puterii răului.
15 Manuscript Release , p. 83.1.

Unii și-au mărturisit păcatele, dvs. ați fost printre aceștia. Alții nu și-au
mărturisit păcatele, pentru că erau prea mândri pentru a face acest lucru
și nu au venit la lumină. Ei au fost mișcați la acea întâlnire de un alt spirit
și ei nu știau că Dumnezeu i-a trimis pe acești doi tineri, pastorii Jones și
Waggoner, să le aducă un mesaj special, pe care l-au tratat cu batjocură
și dispreț, fără să-și dea seama că inteligențele cerești îi priveau,
înregistrându-le toate cuvintele în cărțile cerului. 15 Manuscript Release,
p.83.2.

Cuvintele și acțiunile tuturor celor care au luat parte la această lucrare
vor fi păstrate împotriva lor până când aceștia vor mărturisi greșeala lor.
Cei care nu se pocăiesc de păcatul lor, dacă circumstanțele o permit, vor
repeta aceleași acțiuni. Știu că la acea vreme Duhul lui Dumnezeu a fost



insultat. 15 Manuscript Release, p.83.3.

Trebuie să-mi fac timp pentru a acorda multă atenție unui mare bătrân,
un adevărat războinic al crucii, acum având 94 de ani. El a făcut
cercetări considerabile și a primit multe critici pentru apelul său la
pocăinţă colectivă privind această problemă din 1888. Mă refer la
prezbiterul Robert Wieland, care a scris multe cărți despre această criză.
El a trebuit să reziste la același antagonism, după cum s-a manifestat cu
Jones, Waggoner și Ellen White. El a trebuit să adune o mare parte din
materiale de la lucrători pensionați și membri ai bisericii care aveau
unele înregistrări din perioada anilor 1888. În timp ce se afla într-o
permisie de la câmpul misiunii din Africa, el a fost chemat în fața unui
comitet al Conferinței Generale și i s-a spus să facă o „mărturisire
explicită” bisericii pentru publicarea descoperirilor sale și pentru că
ceruse o pocăință a bisericii la nivel colectiv, pentru că aceasta era o
”insultă la adresa cerului”. Pastorul Wieland a făcut declarația că va face
mărturisirea, dacă ar putea să i se arate unde a greșit. Răspunsul lor a
fost să scoată cartea “Movement of Destiny”, pentru a contracara cartea
lui Wieland intitulată „1888 reexaminată”.

RESCRIEREA ISTORIEI

Leroy Froom a scris cartea "Movement of Destiny" și pare să fie o
rescriere a istoriei din 1888. Această carte este mai favorabilă către lideri
decât către Jones și Waggoner și dă un mesaj diferit decât cel al
scrierilor lui Wieland. Nu l-am consultat pe Wieland despre detaliile
acestui studiu. El poate vedea statutele și sărbătorile așa cum sunt
învățate în biserică astăzi. Nu cunosc ce crede cu privire la acest
subiect.

TĂCEREA ACESTOR CUVINTE CARE LIPSESC ERA ASURZITOARE

Din cauza formei mele de a gândi, am căutat cuvintele „statut” și
„sărbători” în numeroasele scrieri din Arhive. Tăcerea acestor cuvinte
care lipsesc a fost asurzitoare, cu excepția scrierilor lui Ellen White. Mi-a
fost evident faptul că aceste cuvinte nu trebuiau rostite.

Ca să nu fiu acuzat că mi-am construit propriul studiu pe idei
preconcepute, voi oferi acum o listă de fapte reale și apoi unele dovezi
circumstanțiale care să demonstreze că dovezile mele au o bază.

DATE REALE
Faptul 1: A existat o problemă teribilă în pre-sesiunile reuniunilor
Conferinței Generale de la Minneapolis din 1888.



Faptul 2: Această problemă a determinat conducerea să respingă
adevăratul mesaj al îndreptățirii prin credință pe care Jones, Waggoner
și Ellen White l-au predat în ședința Conferinței Generale care a urmat.

Faptul 3: Aceasta l-a determinat pe Domnul să retragă Duhul Sfânt și
Ploaia Târzie, care începuse să cadă.

Faptul 4: Aceasta a întârziat biserica și lumea să se pregătească pentru
întoarcerea lui Cristos.

Faptul 5: Din cauza refuzului conducătorilor de a accepta mesajul
îndreptățirii prin credință, insubordonarea este scrisă în cărțile cerului
împotriva acestei biserici și rătăcim în pustie de peste 120 de ani.

Faptul 6: Conducerea a refuzat în mod constant să recunoască
responsabilitatea indicată de Robert Wieland și Donald Short de a se
pocăi la nivel colectiv.

Faptul 7: Biserica continuă să învețe aceeași „îndreptățire” prin Credință,
așa cum este învățată de Evanghelici, care nu ne va pregăti pentru
revenirea Domnului și nu este același mesaj pe care l-au învățat Jones și
Waggoner.

Faptul 8: De vreme ce Cristos ar fi putut veni în câțiva ani, iar biserica
spune acum că învață adevărata îndreptățire prin credință, atunci de ce
suntem încă aici? Adevărata îndreptățire prin credință, așa cum este
învățată de Jones, Waggoner și White este rezumată în Iuda 24, „care
este în stare să vă păzească de la cădere”.

Faptul 9: Astăzi, biserica noastră ne învață că păstrăm multe din
statutele biblice; dar zilele de Sabat anuale, pe care Biblia le stabilește,
precum statutele din Levitic 23: 14, 21, 31, 41, ei afirmă că au fost
pironite la cruce. Această învățătură nu poate fi dovedită de Biblie, de
Spiritul Profetic sau de istorie.

Faptul 10: Ceva misterios s-a întâmplat în pre-sesiune căruia nimeni nu
îi va spune pe nume. Este denumit lucrul „acesta” sau „acela”, dar
numele real al subiectului a fost păstrat aparent taboo.

Faptul 11: Mișcarea Milerită a folosit titlul „Mișcarea lunii a șaptea”. Acest
lucru indică foarte mult spre zilele de sărbătoari anuale. Ei trebuiau să
studieze calendarul anual al sărbătorilor pentru a ajunge la 22 octombrie
1844, pentru a afla Ziua ispășirii propriu-zisă.



DOVEZI CIRCUMSTANȚIALE

Punctul 1: a trebuit să folosesc procesul de deducție pentru a detecta
subiectul care a fost ținut în secret cu mare atenție. Întrebarea, cărei legi,
morale sau ceremoniale, din Galateni, a provocat atâta dezbinare încât
Ellen White a spus să nu se mai facă acest lucru un test niciodată. Dar a
existat ceva într-una din legi care a creat atâta dezbinare încât nimeni nu
ar dori sau putea să vorbească din nou despre aceasta. Este ca și cum
ar fi trebuit să treacă generații. Este interesant faptul că 40 de ani mai
târziu, adventistul de ziua a șaptea, prezbiterul Britten, aparent a fost
demis de către Conferință și a ridicat o biserică ce respecta statutele în
Australia. Un istoric din zilele noastre mi-a spus că înainte de 1888, o
treime dintre slujitorii din "Biserica lui Dumnezeu de Ziua a Şaptea", care
au ieșit din acea ”Mișcare a lunii a șaptea”, erau foști pastori AZS. Un
fost pastor AZS este responsabil de literatura lor in prezent.

Punctul 2: Jones și Waggoner au scris în cărți, inainte, în timpul și după
1888, despre modul în care Biserica Catolică au schimbat nu numai
Sabatul în Duminică dar au schimbat și Paștele (Sărbătoarea Azimilor -
în engleză Passover) în Paștele păgân(în engleza Easter). Mai târziu am
aflat că Biserica Catolică a înlocuit Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu cu
festivitățile ei păgâne. Cu siguranță, acest lucru trebuie să fi apărut în
pre-sesiuni în timp ce discutau al 4-lea capitol din Galateni.

Punctul 3: Când cartea “Lessons on Faith”(Lecţii despre credinţă), care
are comentariile lui Jones despre Galateni, a fost re-publicată și editată,
de ce a fost lăsat afară controversatul capitol al patrulea? Și în cartea lui
Waggoner „Vești Bune Galateni”, principalele comentarii despre versetul
10,în capitolul 4:8-11 au dispărut deasemenea. În Comentarii Biblice, nu
se face nici o referință la comentariile lui Ellen White cu privire la acest
capitol. Pe măsură ce acest studiu a progresat, după șapte luni, am găsit
răspunsul la aceste întrebări care vor fi discutate mai târziu în acest
document.

Punctul 4: Învățătura bisericească oficială din acea zi era că legea din
Galateni era legea ceremonială, dar Waggoner susținea că este legea
morală cu statutele. Acest lucru a făcut ca separarea să aibă loc cu
liderii. De ce au decis liderii faptul că statutele zilelor de sărbătoare fac
parte din legea ceremonială, despre care au spus că s-a încheiat la
cruce?

Punctul 5: În 1893, Uriah Smith încă vorbea cu fervoare pentru a lăsa
statutele deoparte altfel să se pregătească pentru „mai mult decât ar



putea duce”. Acest lucru s-a întâmplat în ceea ce privește mâncarea de
porc, când Deut. 14: 8 a fost folosit pentru a susține învățătura de a nu
mânca carne de porc, el a preferat ca învățătura aceasta să se bazeze
pe știință mai de grabă decât pe statute.

Punctul 6: De ce s-au scris atât de multe cărți autorizate, ca “Movement
of Destiny”, “Through Crisis to Victory” și altele scrise clar în opoziție
acelora ce îi aparțin lui Ellen White și A.T. Jones? Este ca și cum n-au
citit niciodată vreunul din scrierile ei despre această problemă. Froom a
spus că au examinat cu atenție tot ce a fost înregistrat pe acest subiect.
Aceasta ridică o mare întrebare! De ce nu spun adevărul?

Punctul 7: Adevăratul secret al pre-sesiunilor este emoționant. Ni s-a
spus că nu există înregistrări ale pre-sesiunilor ce au avut loc, totuși
găsesc citate în scrierile ulterioare care trebuie să fi ieșit din acele pre-
sesiuni. Este posibil ca aceste înregistrări să fi fost ascunse? Deoarece
Jessie F. Moser Waggoner a luat notițe scurte despre predicile lui
Waggoner în cadrul sesiunilor Conferinței Generale iar acestea sunt
disponibile, s-ar putea ca ea să fi înregistrat și pe cele prezentate la pre-
sesiuni? Dacă da, unde sunt notiţele ei?

Punctul 8: Au existat momente în care pastorul Wieland a solicitat
accesul la White Estate Vault și alte scrieri menționate în cărțile scrise
împotriva sa și i s-a refuzat acest privilegiu. Ce ascund?

Punctul 9: Care ar fi motivul pentru a nu face o pocăință colectivă, cu
excepția mândriei sau încăpățânării? Încearcă să protejeze conducători
decedați vinovați? Există un cod de etică în rândul profesioniștilor care
acoperă o mare cantitate de fapte rele.

Punctul 10: De ce învățătura de azi a Îndreptățirii prin Credință nu a avut
ca rezultat revărsarea ploii târzii? Ce încă îi mai lipseşte aceastei
învățături?

Îmi dau seama că acestea sunt acuzaţii foarte serioase de pus asupra
liderilor din trecut, dar dacă au refuzat ca adevărata învățătură a
îndreptățirii prin credință să fie învățată în biserică până la gradul în care
ploaia târzie a fost oprită, și astfel lumea nu a fost avertizată iar Cristos
nu a putut veni, cineva ar trebui să fie tras la răspundere.

Apoi: Sunt eu într-o poziție diferită dacă știu aceste lucruri și refuz să le
fac cunoscute? Ce se întâmplă dacă am dreptate? Cred că dovezile îmi
spun că sunt. Dacă acest mesaj ar ajuta la readucerea bisericii noastre
la situația din 1888 și, de data aceasta, dacă credem și acceptăm



adevărul complet despre „Dreptatea prin Credință”, ar putea ajuta
aceasta la pregătirea venirii Ploaii Târzii? De această dată am putea
traversa Iordanul în Țara Promisă. Sau suntem atât de îndrăgostiți de
lumea evanghelică încât vrem să învățăm așa cum cred ei? Doamnezeu
să mă ferească să nu cumva să urmez pe urmele conducătorilor noștri
rebeli din 1888. Sunt în biserică de cincizeci de ani. Nu prea am ce să
pierd decât sufletul, dacă aş păstra tăcerea şi aş lăsa această
muşamalizare să continue.

"În lucrarea de reformă care trebuie dusă înainte astăzi, este nevoie de
oameni care, precum Ezra și Neemia, nu vor scuza păcatul și nici nu se
vor opri din a-i revendica onoarea lui Dumnezeu. Aceia peste care se
odihnește povara acestei lucrări nu vor păstra tăcerea atunci când se fac
rele; nici nu vor acoperi răul cu o mantie a iubirii false. Își vor aminti că
Dumnezeu nu se uită la faţa omului, și severitata către câţiva se poate
dovedi a fi milă pentru mulți. Își vor aminti deasemeni că în acela în care
mustră păcatul, mereu se va dezvălui Duhul lui Cristos". Prophets and
Kings, p.675.1.

Deoarece autorul consideră că aceasta scriere este de la Dumnezeu,
Dumnezeu Însuși va prelua-o de aici și va face-o cunoscută.

DOVEZILE CARE LIPSEAU AU
FOST GĂSITE

Partea 2

Am menționat mai sus la articolul 3 din dovezile circumstanțiale, că voi
explica despre materialele lipsă din cele două cărți ale lui Jones și
Waggoner.

SCHELETUL ESTE ACUM AFARĂ DIN DULAP!

În cele din urmă, după șapte luni de căutări, am găsit subiectul lipsă care
a provocat marea controversă în pre-sesiunea din 1888. Scheletul este
acum afară din dulap! Acest lucru nu le va cădea mai bine liderilor de
acum decât liderilor din 1888. VOI EXPUNE O MARE MUŞAMALIZARE
CARE CONTINUĂ ÎNCĂ DINAINTE DE 1888. Cei care se opun
mesajului lui A.T. Jones și E.J. Waggoner folosesc Galateni 4: 8-11, cu
scopul de a înlocui legea morală din Galateni cu legea ceremonială.
Acolo s-a făcut marea schimbare. Recitește comentariul lui George



Butler la pagina 2, paragraful 3. Citiți și Comentariu Biblic AZS cu privire
la Galateni 4: 8-10. „... Au abandonat Galatenii riturile și ceremoniile
păgânismului doar pentru a le putea adopta pe cele iudaice? PAVEL SE
REFERĂ AICI LA CELE ȘAPTE SABATE CEREMONIALE ȘI LA
LUNILE NOI ALE SISTEMULUI CEREMONIAL." Aceasta este aceeași
învățătură pe care președintele Conferinței, George Butler a folosit-o în
cartea sa despre Galateni. Aceasta a avut loc în anii 1850 sau 1860 ȘI
PARE SĂ FI FOST INFIRMATĂ DE WAGGONER, JONES, G.G.
RUPERT ȘI ALȚII DIN 1888 CARE AU ÎNVĂȚAT CĂ GALATENII SE
ÎNTORSESERĂ LA SĂRBĂTORILE LOR PĂGÂNE.

Conferința încă învață în mod contrar învățăturilor pastorilor Jones și
Waggoner. Vorbind despre aceste „zile și luni și ani” în Galateni 4: 9,10,
Școala de Sabat Trimestrială, iulie - septembrie 2010, paginile 14 și 108
spun așa: „dar probabil că la Roma au fost în special creștinii evrei
cărora le-a fost greu să se convingă că nu mai trebuie să respecte
sărbătorile iudaice". Evident, interpretarea dată de pastorul Butler ar
contribui astfel la eliminarea sărbătorilor lui Dumnezeu. Pastorul Jones și
Waggoner, pe de altă parte, au învățat, după cum vom vedea curând, că
sărbătorile la care se face referire în Galateni erau păgâne și nu
evreiești. Aceasta ar face o mare diferență cu privire la sărbătorile lui
Dumnezeu dacă au fost sau nu desființate.

Dovada acestei schimbări se regăsește în scrierile originale atât ale lui
Jones cât și ale lui Waggoner, unde arată viziunea corectă Galateni 4: 8-
11. ÎNTREGUL CAPITOL A FOST ȘTERS DIN CARTEA LUI JONES ȘI
CONDENSAT ÎN CARTEA LUI WAGGONER, PARTEA IMPORTANTĂ
EVIDENT LIPSIND, CÂND SCRIERILE LOR AU FOST REPRODUSE
PENTRU VREMURILE MODERNE. Aceștia au fost oameni ai lui
Dumnezeu care au rescris și poate nu și-au dat seama de importanța
materialului pe care l-au lăsat pe dinafară, probabil, și-au dat seama că
va deschide din nou Cutia Pandorei sau poate știau unde va duce
această schimbare; adică „la mai mult decât putem duce”.

Biserica Catolică schimbase zilele Sfinte ale lui Dumnezeu cu propriile
sărbători păgâne, care au fost moștenite de înaintașii protestanți de-a
lungul Evului Întunecat. Cu toții știm ce zile păgâne sunt sărbătorite de
bisericile noastre astăzi - Crăciun, Paște, Ziua Îndrăgostiților,Halloween
și Duminica. În schimb, Zilele Sfinte ale lui Dumnezeu sunt: Paștele,
Azimile, Cinzecimea, Trompetele, Ziua ispășirii, Corturile și, bineînțeles,
Sabatul zilei a șaptea.

MAREA SCHIMBARE



SCHIMBAREA SĂRBĂTORILOR LUI DUMNEZEU CU SĂRBĂTORILE
PĂGÂNE - SCHELETUL DIN DULAP

Cu ajutorul unui cercetător, am putut găsi interpretarea completă a lui
Jones despre Galateni capitolul 4, care a fost șters din cartea re-editată.
Acest lucru a ajutat la găsirea cărții lui Waggoner. Interpretarea lui a fost
foarte asemănătoare cu Jones. ACEȘTIA AU ARĂTAT CĂ ESTE
VORBA DE SĂRBĂTORILE PĂGÂNE ȘI NU DE SĂRBĂTORILE LUI
DUMNEZEU DIN VERSETUL 10 (GALATENI 4). ACEST LUCRU VA
ÎNLĂTURA ÎNVĂȚĂTURILE LIDERILOR DIN CENTRELE
EDUCAȚIONALE CĂ ACESTEA SUNT SĂRBĂTORILE LUI
DUMNEZEU ȘI NU CELE ALE PĂGÂNILOR. DACĂ ACESTEA AR FI
SĂRBĂTORILE LUI DUMNEZEU, ATUNCI LE-AR PUTEA CONECTA
CU ÎNVĂȚĂTURA TĂIERII ÎMPREJUR PE CARE IUDEII ÎI ÎNVĂȚATU
PE GALATENI. ACEST LUCRU LE-AR PERMITE SĂ LE PUNĂ ÎN
LEGEA CEREMONIALĂ ȘI SĂ LE PIRONESCĂ PE CRUCE. Aceasta
este ceea ce majoritatea conducătorilor bisericii încă învață astăzi.
Întrucât Jones și Waggoner au spus corect că acestea sunt sărbători
păgâne, a fost îndepărtată mantaua învățăturilor greșite ale liderilor.
După dezamăgirea din 1844, se pare că adventiștii au șters toate
probele în care [Mișcarea lunii a șaptea] au crezut cândva în sărbători.
Cu cât mai mult caut, cu atât găsesc mai multe dovezi privind această
muşamalizare a adevărului despre rădăcinile BAZS. Aceasta este
scrierea lui Jones despre Galateni 4: 8-11. [Ambele articole sunt aici
prezentate în întregime din Arhive.]

Studii la Galateni - Galateni.4: 8-11 de A.T. Jones

"Gal 4:8-11 (Fidela) 8 - Atunci însă, când nu cunoșteați pe Dumnezeu,
ați servit celor ce prin natură nu sunt dumnezei. 9 Dar acum, după ce ați
cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă, fiind cunoscuți de Dumnezeu,
cum vă întoarceți din nou la slabele și sărăcăcioasele principii
elementare, cărora doriți din nou să le fiți robi în robie? 10 Voi țineți zile
și luni și timpuri și ani. 11 Mă tem pentru voi, ca nu cumva să fi muncit în
zadar pentru voi."

Galatenii, fiindcă fuseseră neamuri, nu îl cunoșteau pe Dumnezeu și, în
consecință, erau în sclavia celor care, prin natură, nu erau deloc zei.
Pentru ei a fost predicată Evanghelia. Ei crezuseră Evanghelia și astfel
fuseseră izbăviți de robie și primiseră adopția ca fii ai lui Dumnezeu și,
prin urmare, nu mai erau robi, ci fii; și, fiind fii, au fost moștenitori ai lui
Dumnezeu, prin Hristos. Dar fariseii care au crezut, neştiind nimic despre
credința adevărată și libertatea pe care Hristos o dă, au venit printre
galateni, cu Evanghelia lor pervertită, care nu era Evanghelia adevărată,



i-au condus în confuzie și i-au întors de la credință la fapte: de la Duh la
carne, ca mijloc de îndreptățire și speranță de mântuire. Galateni 3:1-3.

Dar când Galatenii au fost întorşi de la credință la fapte, nu s-au oprit cu
lucrările pe care fariseii le-au recomandat și îndemnat. După ce au fost
la început păgâni și după ce au fost duși înapoi de la credință la fapte, au
preluat propriile lor fapte păgâne, precum și lucrările pe care le-au
recomandat fariseii. După ce au fost întorşi de la Duh la faptele cărnii,
era de așteptat să facă acest lucru: văzând că căile păgânilor erau mai
satisfăcătoare pentru carne decât erau căile fariseilor, pentru că acestea
erau lucrurile cu care se obișnuise anterior carnea lor. Acest lucru este
chiar cuvintele textului, în întrebarea: „Dar acum, după ce ați cunoscut
pe Dumnezeu, sau mai degrabă, fiind cunoscuți de Dumnezeu, cum vă
întoarceți din nou la slabele și sărăcăcioasele principii elementare,
cărora doriți din nou să le fiți robi în robie?" Gal 4:1. Apostolul tocmai
afirmase că, înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, erau în legătură cu
cei care, prin natură, nu erau zei, iar acum, după ce s-au abătut de la
Dumnezeu, ei s-au îndreptat DIN NOU la acele lucruri și DIN NOU în
acea robie. Și, așa cum s-a văzut în lecția precedentă, aceste elemente
în robia cărora fuseseră în trecut şi în robia cărora erau DIN NOU, erau
„elementele lumii” și singurele elemente ale lumii sunt „pofta cărnii și
pofta ochilor și mândria vieții". Lucrările cărnii - într-un cuvânt - sunt doar
păcat.

Printre aceste lucruri prin care anterior au slujit celor care, prin natură, nu
erau zei, erau respectările anumitor zile, luni, timpuri și ani, chiar lucrurile
păgânilor pe care Domnul, chiar și în cele mai vechi timpuri , le-a
condamnat, așa cum este scris: „9 După ce vei fi intrat în ţara pe care ţi-
o dă DOMNUL Dumnezeul tău, să nu te înveţi să faci după urâciunile
acelor naţiuni. 10 Să nu se găsească printre voi cineva care să facă pe
fiul său sau pe fiica sa, să treacă prin foc, sau care foloseşte ghicire, sau
prezicător al viitorului sau fermecător sau vrăjitoare, 11 Sau descântător,
sau unul care consultă demonii, sau vrăjitor, sau unul care cheamă
morţii. 12 Pentru că toţi cei care fac aceste lucruri sunt o urâciune
înaintea DOMNULUI şi pentru aceste urâciuni îi alungă DOMNUL
Dumnezeul tău dinaintea ta. 13 Tu să fii desăvârşit cu DOMNUL
Dumnezeul tău. 14 Pentru că aceste naţiuni, pe care le vei stăpâni, au
dat ascultare la prezicători ai viitorului şi la ghicitori, dar cât despre tine,
DOMNUL Dumnezeul tău nu ţi-a permis să faci astfel." Deuteronom 18:
9-14.

În îndărătnicia galateană au intraseră unele dintre aceste lucruri; căci
textul spune: „Gal 4:10-11 Voi țineți zile și luni și timpuri și ani. Mă tem
pentru voi, ca nu cumva să fi muncit în zadar pentru voi.”.



Marea lecție în această fază particulară a experienței galatenilor este că
nu există nicio putere decât cea care se află în „dreptatea” lui
Dumnezeu, care este prin credința lui Isus Hristos, care poate salva
orice om de răul care este în mod firesc în el însuşi: nu există nici o cale
de mijloc între calea Duhului și calea cărnii. Fiecare om este fie în
libertatea Duhului, cât și a dreptății lui Dumnezeu, ori altfel în robia cărnii
și a păcatului. "Review and Herald, 1900 # 20.

Comentariile lui Waggoner despre Galateni 4:8-11 - Sclavia păgână

„Apostolul Pavel, scriind către Corinteni, a spus: „Știți că erați neamuri,
duși la idoli necuvântători, așa cum erați conduși. ”1Cor.12: 2. Chiar și
așa a fost cu Galatenii. El le-a scris: „Gal 4:8 Atunci însă, când nu
cunoșteați pe Dumnezeu, ați servit celor ce prin natură nu sunt
dumnezei.” Dacă se ține cont de acest fapt, acesta îl va salva pe cititor
să nu cadă în unele erori de opinie foarte comune cu privire la această
Epistolă. Galatenii fuseseră păgâni, închinându-se idolilor și erau în robia
celor mai degradante superstiții. Rețineți că această robie este aceeași
cu cea despre care se vorbește în capitolul precedent - au fost „închise”
sub lege. Era aceeași robie în care sunt toate persoanele neconvertite,
căci în capitolele doi și trei ale cărții Romani ni se spune că "nu există
nicio diferență; căci toți au păcătuit". Evreii înșiși, care nu L-au cunoscut
pe Domnul prin experiență personală, au fost în aceeași robie, - robia
păcatului. „Oricine face păcat este robul păcatului” Ioan 8 : 34 Și „Cel ce
practică păcatul este din diavolul.” 1 Ioan 3:8. „Lucrurile pe care
neamurile le sacrifică, le sacrifică dracilor și nu lui Dumnezeu.”
1Corinteni 10:20. Dacă un om nu este creștin, el este un păgân, nu
există cale de mijloc. Dacă creștinul apostatizază, el devine imediat
păgân. Noi înșiși am umblat „conform mersului acestei lumi, conform cu
prințul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în copiii
neascultării" (Efeseni 2: 2), iar noi "am fost odinioară neînțelepți,
neascultători, înșelați, servind diverselor pofte și plăceri, trăind în răutate
și invidie, plini de ură și urându-ne unii pe alții." (Titus 3:3). Deci, am fost
și noi „în slujirea lor, care, prin natură, nu sunt zei." Cu cât mai mânios cu
atât mai rea e sclavia. Ce limbaj poate ilustra groaza de a fi sclav al
corupției însăşi? " E J. Waggoner, 1900, Glad Tidings, p. 173.

Îndrăgostit de robie

"Gal 4:9 Fidela; Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai
degrabă, fiind cunoscuți de Dumnezeu, cum vă întoarceți din nou la
slabele și sărăcăcioasele principii elementare, cărora doriți din nou să le
fiți sclavi în robie?" Nu este ciudat ca oamenii să fie îndrăgostiți de



lanțuri? Hristos a proclamat „libertatea pentru captivi și deschiderea
închisorii pentru cei legați”. (Isaia 61:1), spunând prizonierilor: „Mergeţi
înainte” și celor care sunt în întuneric, „Arătaţi-vă” (Isaia 49: 9); totuși,
oamenii care au auzit aceste cuvinte și au ieșit și au văzut lumina
„Soarelui dreptății” și au gustat dulcea libertate, se întorc și se duc în
închisoarea lor, se supun să fie legați de lanțurile lor vechi, chiar
îndrăgindu-le și muncind la roata grea a păcatului. Cine nu a avut ceva
din acea experiență? Nu este o imagine de lux. Este un fapt că oamenii
pot ajunge să iubească cele mai revoltătoare lucruri, chiar moartea în
sine; căci Înțelepciunea spune: „Toți cei care Mă urăsc iubesc moartea”.
Proverbe 8:36. În Epistola către Galateni avem o imagine vie a
experienței umane. "E.J. Waggoner, 1900, Glad Tidings, p.175.

Observarea obiceiurilor păgâne

„Păzinți zile, luni, ore și timpuri și ani”. Aceasta a fost o dovadă a robiei
lor. "Ah", spune cineva, "s-au întors la vechiul Sabat evreiesc; asta era
robia împotriva căreia Pavel ne avertiza!" Cât de ciudat este faptul că
oamenii au o ură atât de nebunească față de Sabat, pe care Domnul
însuși l-a dat evreilor, în comun cu toți ceilalți oameni de pe pământ,
încât se vor prinde de fiecare cuvânt pe care ei cred că îl pot întoarce
împotriva Sabatului, deși pentru a face acest lucru trebuie să închidă
ochii la toate cuvintele care se află în jurul său! Oricine citește Epistola
către galateni și gândește în timp ce citește, trebuie să știe că galatenii
nu erau evrei. Fuseseră convertiți din păgânism. Prin urmare, înainte de
convertirea lor, nu au avut niciodată vreo legătură cu vreun obicei
religios care era practicat de evrei. Nu aveau nimic în comun cu evreii. În
consecință, când s-au îndreptat din nou către „elementele slabe” la care
erau dispuși din nou să fie în robie, este evident că nu se întorceau la
nicio practică evreiască. Se întorceau la vechile lor obiceiuri păgâne.
„Dar nu erau evrei bărbații care îi perverteau?” - Da, erau. Dar amintiți-vă
acest lucru, atunci când căutați să-l îndepărtați pe un om de la Hristos la
un înlocuitor al lui Hristos, nu puteți şti unde va ajunge. Nu îl poți face să
se oprească doar acolo unde vrei. Dacă un bețiv convertit își pierde
credința în Hristos, el își va lua obiceiurile de băut la fel de sigur pe cât
trăiește, chiar dacă Domnul i-ar fi luat apetitul de la el. Deci, atunci când
acești „frați mincinoși” - opozanți evrei ai „adevărului Evangheliei” așa
cum este în Hristos - au reușit să-i seducă pe galateni de la Hristos, nu
au putut să-i determine să se oprească cu ceremoniile evreiești. Nu;
inevitabil au dat înapoi până la vechile lor superstiții păgâne. "E.J.
Waggoner, Glad Tidings, p.175.

Practici interzise



Citiți din nou versetul al zecelea și apoi citiți Deuteronom 18:10

„Deu 18:10 Fidela Să nu se găsească printre voi cineva care să facă pe
fiul său sau pe fiica sa, să treacă prin foc, sau care foloseşte ghicire, sau
prezicător al viitorului sau fermecător sau vrăjitoare”. Acum citiți ce
spune Domnul păgânilor care s-ar proteja de o judecată care urmează
să vină asupra lor: "Ești obosit în multitudinea sfaturilor tale. Acum să
stea sus astrologii, privitorii stelelor, prognosticatorii lunari și să te
mântuiască de aceste lucruri care vor veni asupra ta. " Isaia 47:13. Aici
vedem că aceleași lucruri, la care se întorceau galatenii, au fost interzise
de Domnul atunci când a scos Israelul din Egipt. Acum am putea spune
la fel de bine că atunci când Dumnezeu a interzis aceste lucruri, El i-a
avertizat pe israeliți să nu țină Sabatul, ca să spună că Pavel îi împiedică
pe Galateni să-l păstreze sau că ar fi făcut vreo referire la el. Dumnezeu
a interzis aceste lucruri chiar în momentul în care El a dat porunca
privind păstrarea Sabatului. Atât de mult se afundaseră în vechile lor căi,
încât Pavel s-a temut ca nu cumva toată munca lui asupra lor să nu fi
fost în zadar. Îl părăseau pe Dumnezeu și se întorceau la „elementele
slabe ale lumii”, despre care nicio persoană reverentă nu se poate gândi
ca au avut vreodată vreo legătură cu Dumnezeu. Își schimbau gloria
pentru „ceea ce nu este de folos” (Ieremia 2: 11); căci „obiceiurile
păgânilor sunt zadarnice”. E J. Waggoner, Glad Tidings, pag. 176,1.

Nu este ciudat că aceste două scrieri au fost elementele care lipseau din
cele două cărți editate și republicate ale lui Jones și Waggoner?

Aceste articole lipsă nu au fost acceptate de către conducători, deoarece
Smith și Butler au învățat că în acest capitol 4 era vorba despre
„sărbătorile evreiești”, despre care Smith și Butler au spus că au fost
bătute în cuie pe cruce.
Verificând Galateni 4 în comentariile biblice AZS Vol.6 p. 967, se dă
ideea că galatenii s-au întors înapoi la iudaism, mai degrabă decât la
vechile lor festivaluri păgâne. Nu se puteau întoarce la ceva în care nu
crezuseră niciodată înainte de a deveni creștini.

De vreme ce Jones și Waggoner au spus că acestea sunt sărbătorile
păgâne, asta însemna că sărbătorile lui Dumnezeu erau încă aici și
obligatorii tuturor. Aceasta a fost adevărata dificultate în pre-sesiuni.
Acest lucru ar fi o parte a acelei „îndreptățiri prin credinţă” care a fost
respinsă în ședințele principale. Dacă s-ar fi certat dacă statutele făceau
parte din legea morală a lui Dumnezeu, iar legea întruchipează
caracterul lui Hristos, atunci este clar să vedem unde ar putea duce toate
acestea. Acesta este „scheletul” din dulapul AZŞ în toți acești ani. A sosit
momentul să scoatem acest lucru la lumină și să clarificăm această



lungă muşamalizare a adevărului privind acest subiect. Din cauza
acestui dezacord, subiectul îndreptățirii prin credință urma a nu fi
acceptabil, deși Ellen White l-a susţinut de nenumărate ori.

Să ne uităm la istoria referitoare la zilele de sărbătoare din timpul
începutului mișcării noastre.

Mișcarea celei de-a șaptea luni

Samuel Snow a fost primul care și-a dat seama de data de 22 octombrie
1844. Într-o întâlnire de tabără din Exeter, Maine, Joseph Bates predica.
În mijlocul predicii sale, o femeie i-a spus: „Există un bărbat aici care are
ceva important de spus”. Snow și-a prezentat data de 22 octombrie
pentru Ziua ispășirii din 1844 și a stârnit congregația. Acest mesaj a fost
lent la început, dar unii dintre predicatorii mileriţi au început să-l
răspândească și apoi s-a răspândit ca focul sălbatic și a devenit
cunoscut sub numele de Mișcarea lunii a șaptea. Această mișcare a fost
asemănătoare cu Cincizecimea din vechime.

O.R.L. Crosier a scris un articol despre Sanctuar și lui Ellen White i-a
fost spus de către Dumnezeu să-i spună să-l publice, pentru că el avea
adevărul. Urmează articolul Day Star din 02/07/1846 intitulat „Legea lui
Moise”, care explică zilele sfinte ale lui Dumnezeu și apoi este urmat de
un articol îndelungat despre sanctuar, în care a scos în evidență
preeminența Zilei ispășirii. Ziua ispășirii era cea mai importantă zi din
cele șapte sărbători anuale. Faptul că Dumnezeu a îndrumat publicarea
acelei scrieri arată importanța pe care Dumnezeu o acordă zilelor de
sărbătoare.

Ellen White a susţinut explicit articolul lui Crosier în 1847 în baza unei
viziuni a anului în care a fost publicat. "Domnul mi-a arătat în viziune, în
urmă cu mai bine de un an, că fratele Crosier a avut adevărata lumină, a
curățării sanctuarului etc. și că a fost voia Lui, ca fratele C. să scrie
părerea pe care ne-a dat-o, în Day Star Extra, 7 februarie 1846. Mă simt
pe deplin autorizată de Domnul, să recomand acea ediţie fiecărui sfânt.
"{ORL Crosier, 1846, Legea lui Moise, p. 36.1} Înțelegerea acestor faze
ale lucrării lui Hristos a furnizat fundamentul doctrinei sanctuarului care a
continuat să se dezvolte în rândul adventiștilor păzitori ai Sabatului.
Crosier a început lungul său articol despre Sanctuar, cu articolul despre
Legea lui Moise și sărbători.

Legea lui Moise (Day Star Extra, 2/7/1846)

Porunca versetului de a ne aminti de Legea lui Moise este ultima din



Vechiul Testament și dată în legătură cu o descriere profetică a „zilei
mari și îngrozitoare a Domnului”, de parcă legea conținea ceva descriptiv
al acelei zi. Poate că am acordat prea puțină atenție legii, nevăzând
importanţa acesteia și lumina pe care a fost concepută a o da asupra
„lucrurilor bune care vor urma”. Mântuitorul nostru și apostolii au învățat
de la Moise, precum și profeții, „lucrurile despre Sine”.

Legea trebuie studiată și „amintită” ca un model simplificat al marelui
sistem de mântuire, conținând reprezentări simbolice ale lucrării începute
de Mântuitorul nostru la prima sa venire, când „a venit ca să împlinească
Legea” și să fie completată în „răscumpărarea posesiei cumpărate până
la lauda slavei Sale”. Mântuirea este eliberarea achiziționată prin plata
unei răscumpărări, deci nu poate fi completă până când omul și
pământul nu vor fi eliberați de supunerea și consecințele păcatului;
ultimul act de eliberare va fi la sfârșitul celor 1000 de ani. La aceasta s-a
extins umbra Legii. Că semnificația Legii depășește prima venire este
evident din aceste considerente:

1. Curățarea Sanctuarului a constituit o parte din slujba legală (Levitic
16:20:33), iar antitipul său nu trebuia curățat până la sfârșitul celor 2300
de zile; Daniel 8:14

2. Sabatele conform Legii tipifică marele Sabat, cel de-al șaptelea
mileniu; Evrei 4:3.

3. Jubileul tipifică eliberarea și întoarcerea la bunurile lor ale întregului
Israel captiv; acest lucru nu poate fi îndeplinit până la învierea celor
drepți.

4. Tipurile de toamnă nu au fost îndeplinite niciuna din ele la prima
venire.

5. A zecea zi, Ziua Ispăşirii, nu a fost nici nu ar fi putut fi îndeplinită la
acea vreme.

El a fost înmormântat și a înviat și a revărsat Duhul Sfânt împlinind direct
tipurile/umbrele, ceea ce nu ar fi fost cazul dacă semnificația legii s-ar fi
încheiat la cruce. De fapt, ungerea și răstignirea Lui au fost doar
începutul împlinirii legii, ca fiind începutul acelui mare sistem de mântuire
ale cărui umbre erau cuprinse în lege.

Toți vor admite că unele dintre tipuri au fost îndeplinite și că altele nu.
Deoarece sunt încă de îndeplinit, trebuie să ne amintim și să studiem
legea pentru a învăța natura și importul lor.



Tipurile legale și antitipurile

"Că unele dintre tipurile din lege și-au întâlnit antitipurile este dincolo de
controverse. Învățând modul de împlinire a acestora și principiul timpului
în care acestea sunt îndeplinite; putem proceda cu mai multă înțelegere
la investigarea celorlalte tipuri. Sunt două clase de tipuri anuale - de
primăvară și de toamnă; Levitic 23. Cele de primăvară și-au întâlnit
antitipurile la prima venire, dar ce-a de-a doua clasă trebuie îndeplinită în
legătură cu și după cea de-a doua venire. " O.R.L. Crosier, 1846, Legea
lui Moise, p. 37.12.

"Tipurile vernale au fost Paștele - 14,luna 1, sărbătoarea azimilor, de pe
15 până pe 22 luna întâi, sărbătoarea primelor roade ziua a 16-a din
prima lună, și sărbătoarea săptămânilor sau Cincizecimea. Levitic 23: 1 -
21. " O.R.L. Crosier, 1846, Legea lui Moise, p. 37.13.

"Mântuitorul nostru a fost precis în (începând) împlinirea lor chiar la
momentele în care au fost ţinute în conformitate cu Legea, așa cum au
arătat în mod repetat frații. Dar, în mod evident, noi am greșit în
circumscrierea latitudinii împlinirii lor, ele fiind împlinite în timpul
dispensaţiunii Evangheliei.“ O.R.L. Crosier, 1846, Legea lui Moise, p.
37.14.

NOTĂ: dacă au fost afișate în mod repetat, trebuie să fi fost discutate în
mod repetat.

„Paștele, 1 Corinteni 15:3;„Fiindcă v-am dat întâi ce am primit și eu, cum
Cristos a murit pentru păcatele noastre conform scripturilor,” 1 Corinteni
5:7 „Cristos, paștele nostru, a fost sacrificat pentru noi." Pavel a
considerat că este de primă importanță să ne dea faptul că Hristos a
murit pentru păcatele noastre, în împlinirea uciderii mielului pascal.
Aceasta el a primit de la lege, deși legea nu spune nicăieri cuvintele că
crucificarea lui este antitipul jertfirii mielului pascal. Totuși, atât de clară a
fost împlinirea, încât a dat dovada de necontenit că Isus era Mesia. ORL
Crosier, 1846, Legea lui Moise, p. 37.15.

Evreii nu au putut pune mâna pe El până când nu I-a venit ora, fiind
„adus ca un miel la măcelărie”, a murit, „Paștele nostru”, chiar în luna,
ziua și ora, în care era jertfit mielul pascal. Se constată că antitipul
pascal a început la răstignire; dar unde trebuie să se termine? Lasă
Mântuitorul să răspundă. Luca 22:15-18 "Și le-a spus: Cu multă dorință
am dorit să mănânc acest paște cu voi înainte de a suferi eu; Fiindcă vă
spun: Nu voi mai mânca nicidecum din el până când va fi împlinit în



împărăția lui Dumnezeu. Și luând paharul, a adus mulțumiri și a spus:
Luați acesta și împărțiți-l între voi; Fiindcă vă spun: Nu voi bea nicidecum
din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu.“ Sărbătoarea
Pascală trebuie „împlinită în Împărăția lui Dumnezeu”, care conform
versetului 18, era atunci și încă trebuie să vină”. Antitipul pascal nu este
terminat. Domnul și-a instituit Cina pentru Noul Legământ în locul
sărbătorii pascale din vechime și, de câte ori o facem, vom arăta
moartea lui până când va veni. Una dintre extremele antitipului pascal
este moartea Sa, iar cealaltă este a doua Sa venire, de aceea se întinde
și se împlinește în timpul dispensaţiunii evangheliei. O.R.L. Crosier,
1846, Legea lui Moise, p. 37.16.

Sărbătoarea azimilor, în antitip pare să se desfășoare în paralel cu
antitipul pascal. 1 Corinteni 5: 7, 8; "De aceea curățați dospeala veche,
ca să fiți un aluat nou, așa nedospiți cum sunteți. Căci de fapt Cristos,
paștele nostru, a fost sacrificat pentru noi. 8 De aceea să ținem
sărbătoarea nu cu dospeală veche, nici cu dospeala răutății și
stricăciunii, ci cu azimele sincerității și ale adevărului." Tipul era carnal,
pâinea făcută din grâne, antitipul este spiritual, pâinea este adevărul,
Cuvântul lui Dumnezeu primit în sinceritate. Ierburile amare cu care a
fost mâncat par a tipifica încercările afective ale creștinilor în această
stare. După cum au început în ziua de 14 la Paște să mănânce pâine
fără drojdie și ierburi amare, tot așa au început încercările afective ale
bisericii când „Păstorul a fost lovit și oile s-au risipit”; dar se vor încheia
„când va apărea Păstorul şef” și va aduna „turma de măcel” cu bucurie
către iubitul nostru Sion. O.R.L. Crosier, 1846, Legea lui Moise, p. 37.17.

Primele roade: Aceasta erau câteva din primele roade ale fructelor
coapte sau cerealelor. 1 Corinteni 15:4, 20,23; Fapte 26:23, arată că
Hristos „a înviat a treia zi conform scripturilor”, „primele roade ale celor
care au adormit”, punând astfel temelia învierii la viață. Primele roade
par a fi conectate cu cartea "Legea lui Moise" din 1846 a lui O.R.L.
Crosier, pagina 37.18.

"Sărbătoarea Cincizecimii, la care două pâini din făina nouă, coapte cu
dospeală erau legănate înaintea Domnului. Când ziua Cincizecimii a
venit pe deplin" Duhul Sfânt, a venit asupra ucenicilor. Acest lucru care
este singurul lucru consemnat ca antitipul sărbătorii Cincizecimii, va
rămâne cu biserica până când va învia trupurile sfinților „la venirea Lui.”
Acum trebuie să fie evident că antitipurile vernale au început cu
deschiderea dispensaţiunii Evangheliei şi se vor termina odată cu
închiderea ei.

O.R.L. Crosier, 1846, Legea lui Moise, p. 37.19.



Din analogie, trebuie să concluzionăm că antitipurile de toamnă vor
ocupa o perioadă de timp în raport cu cea ocupată de tipurile lor într-o
oarecare proporție cu antitipurile vernale. Cu alte cuvinte, perioada
împlinirii lor trebuie să constituie o perioadă de mulți ani. "O.R.L. Crosier,
1846, Legea lui Moise, p. 37.20.

Următoarea este de Ellen White:

"În mod similar, tipurile care se referă la a doua venire trebuie să fie
îndeplinite la momentul indicat în slujba simbolică. În cadrul sistemului
mozaic, curățarea sanctuarului sau marea zi a ispășirii aveau loc în a
zecea zi a celei de-a șaptea luni evreieşti". {Lev.16: 29-34} Marea
controversă/Tragedia veacurilor, p. 399-400

Din cauza erorii din 1888, majoritatea adventiştilor nu au idee când au
loc sărbătorile (tipurile) de toamnă, nici ce înseamnă, nici chiar dacă
există.

Mișcarea lunii a şaptea

Următoarele patru articole sunt de James White despre mișcarea lunii a
șaptea. Acest prim articol a apărut la scurt timp după dezamăgirea din
1844, de James White. Următoarele trei le-a scris cu un an înainte de
moartea sa.

Primul articol:

În legătură cu mișcarea lunii a șaptea, „Advent Herald” pentru 30
octombrie, afirmă:

"La început, timpul definit a fost în general respins, dar părea să existe o
putere irezistibilă care a participat la proclamația sa, care prosternase pe
toţi înaintea lui. Acesta a trecut peste țară cu viteza unei tornade și a
ajuns la inimi în locuri diferite și îndepărtate aproape simultan, și într-o
manieră care poate fi explicată doar prin presupunerea că Dumnezeu
era în ea. A produs pretutindeni cea mai adâncă cercetare a inimii și a
umilirii sufletului în fața Dumnezeului înaltului cer. A cauzat o
desprindere a afecţiunilor de lucrurile aceastei lumi - o vindecare a
controverselor și animozităților - o mărturisire a greșelilor - o smerire în
fața lui Dumnezeu și cereri penitente către El, cu inima smerită, pentru
iertare și acceptare. A cauzat umilinţă şi îngenunchiare a sufletului cum
nu au fost văzute niciodată înainte. Redactor, James White, Revizuirea
Adventului, august 1850, p. 6.2.



Lectorii dintre adventiști au fost ultimii care au îmbrățișat părerile vremii,
iar cei mai proeminenți le-au îmbrățișat ultimii. Părea să nu fie lucrarea
oamenilor, ci să fie împotriva voinței oamenilor. Cele câteva ziare
Adventiste au apărut abia la o oră târzie; iar acest ziar a fost ultimul care
și-a ridicat vocea în răspândirea strigătului. Multă vreme am fost hotărâți
să nu participăm la mișcare, nici în opoziție, nici în susținerea acesteia.
Ulterior ne-am străduit să arătăm ceea ce am considerat a fi câteva
inexactități în argumentele utilizate, dar care nu au afectat material
rezultatul. Abia după două săptămâni de la începutul lunii a șaptea, am
fost deosebit de impresionați de progresul mișcării - şi am avut o astfel
de viziune asupra ei, încât să ne opunem sau chiar să tăcem mai mult
timp, părea să ne opunem lucrării Duhului Sfânt; și intrând în lucrare cu
tot sufletul, nu puteam decât să exclamăm: „Ce am fost noi, ca să ne
împotrivim lui Dumnezeu?” Ni s-a părut a fi atât de independentă de
agenția umană, încât nu am putut decât să o considerăm o împlinire a
„strigătului de la miezul nopții”, după zăbovirea mirelui și a adormirii
fecioarelor, când toate trebuiau să se ridice și să îşi pregătească lămpile.
Și această ultimă lucrare părea să fi fost făcută; căci nu a existat
niciodată un moment în trecut în care grupurile de adventişti să fi avut o
stare de pregătire atât de bună pentru venirea Domnului. "Editor, James
White, Advent Review, august 1850, p. 6.3.

Al doilea articol:
"Iar cei care au participat la acea mișcare nu sunt singurii care pot acum
să se întoarcă în experiența lor și să se hrănească din realitățile
trecutului revigorante pentru credinţă şi inspiratoare. Cei care de atunci
au îmbrățișat credința și speranța Adventă și care au văzut în cele trei
mesaje, din Apocalipsa 14, consacrarea și binecuvântarea trecută,
lucrarea prezentă de pregătire și gloria viitoare, se pot întoarce cu noi
până în toamna anului 1844 și cu noi împărtăși reaprinderea iluminării
cerești. A fost Ierusalimul nostru, unde am așteptat și ne-am bucurat de
revărsarea Duhului Sfânt? Atunci precum toți creștinii, inclusiv primii
discipoli ai lui Hristos care au fost prezenţi la ocazie, au privit înapoi la
ziua Cincizecimii cu plăcere și beneficiu, tot la fel cei care au îmbrățișat
doctrina celei de-a doua veniri încă de la memorabila mișcare a lunii a
șaptea, pot să privească înapoi la acea perioadă cu tot interesul pe care
îl pot avea cei care au participat la ea. James White, 1868, Life
Incidence, p. 181.1.

Impresiile făcute și lăsate în mintea credincioșilor au fost profunde și de
durată. Oricât de departe unul s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu și de
adevărul său, încă rămân pe sufletul apostatului urmele lucrării. Să audă
subiectul din nou; să fie aduse din nou faptele simple în mintea lui și el



va simți asupra acestui subiect, așa cum nu poate simți asupra altuia. Iar
cei care au luat parte la acea lucrare, care sunt îndărătniciţi departe de
Dumnezeu, și totuși respectă cuvântul lui Dumnezeu și experiența
creștină, totuşi vor simți profund asupra acestui subiect, iar credința
multora dintre ei va fi înviată la o nouă viață. Să dea Dumnezeu ca
aceste pagini să fie o binecuvântare pentru mulți dintre aceștia. "James
White, 1868, Life Incidence, p. 181.2.

Există 136 de accesări la Mișcarea lunii a șaptea în CD-ul cu scrierile
pionierilor. Mai sunt mai multe scrise de James White. Dacă doriți să știți
care sunt rădăcinile dvs. adventiste, priviți-le și citiți-le, atunci veți ști la
ce să vă așteptați în viitor, când sărbătorile sunt readuse în biserică și
Ploaia târzie va cădea din nou.

Al treilea articol:

„Aceasta și multe alte porțiuni ale Scripturii de o importanță similară,
având o aplicație directă pentru creștinii din acea vreme, au servit nu
numai ca o încurajare pentru a se agăța strâns de credința lor, ci pentru
a-i avertiza ca ei să nu cadă în apostazie.” James White , 1880, Life
Sketches, p. 110.1..

ÎN PROVIDENȚA LUI DUMNEZEU, ÎN MIȘCAREA LUNII A ȘAPTEA,
ATENȚIA OAMENILOR A FOST ÎNDREPTATĂ CĂTRE TIPURILE LEGII
LUI MOISE. Argumentul care a fost dat, era că la fel ca tipurile de
primăvară, și anume Paștele, snopul legănat și ofranda de carne, s-au
împlinit în ordine și la timpul lor în răstignirea, învierea lui Cristos și la
revărsarea Duhului Sfânt în ziua de Cinzecimii, la fel se vor împlini
tipurile de toamnă, în evenimentele legate de a doua venire, părea a fi
concludent și satisfăcător. Poziția luată a fost aceea că, pe măsură ce
marele preot a ieșit din sanctuarul tipic în a zecea zi a lunii a șaptea și a
binecuvântat poporul, astfel Cristos, Marele nostru Preot, va veni în acea
zi din cer pentru a-i binecuvânta pe poporul Său care Îl așteaptă.” James
White, 1880, Life Sketches, p.110.2.

AL PATRULEA ARTICOL:

„Voi da aici, ca mărturie finală, relativ la caracterul mișcării lunii a șaptea,
una din ”Advent Shield”, publicată în ianuarie 1845. Și să avem în vedere
că ”Shield” a fost o lucrare de referință, de 440 de pagini pentru toți
adventiștii din acea vreme și că următoarea mărturie din ea nu a fost
publicată până la aproximativ trei luni după mișcarea lunii a șaptea, când
adventiștii și-au luat timp să examineze trecutul și să se stabilească, așa
cum trebuia, asupra unei poziții unite. James White,1880, Life



Sketches,104.1

”S-a produs pretutindeni cea mai adâncă cercetare a inimii și a umilinței
sufletului în fața Dumnezeului cerurilor. A provocat o îndepărtare a iubirii
pentru lucrurile acestei lumi, o vindecare a controverselor și a
animozităţilor, o mărturisire a greșelilor, o pocăință înaintea lui
Dumnezeu și rugăminți penitente cu o inima zdrobită pentru iertare și
acceptare. Aceasta a provocat umilință a sufletului, așa cum niciodată nu
am mai văzut. După cum a poruncit Dumnezeu, prin Ioel, când ziua cea
mare a lui Dumnezeu se apropie, a produs o ruptură a inimii și nu a
hainelor și o întoarcere către Domnul cu post și plâns și jale. După cum a
spus Dumnezeu prin Zaharia, un spirit de har și de rugăciune a fost
revărsat asupra copiilor săi; S-au uitat la cel pe care îl străpunseră, a fost
o mare bătălie pe pământ, fiecare familie deoparte și soțiile aparte, iar
cei care Îl căutau pe Domnul și-au umilit sufletele înaintea Lui. Un
asemenea efect a avut asupra copiilor lui Dumnezeu." James White,
1880, Life Sketches, p. 104.2.

Ce experiență trebuie să fi fost aceasta! A zecea zi a lunii a șaptea a fost
determinată de un studiu biblic serios realizat de Snow, Crosier, Hahn și
alții. Aceasta a dat dovada că părinții noștri fondatori știau și înțelegeau
calendarul evreiesc care se baza pe cele șapte Sabate anuale, numite
sărbătorile Domnului (Lev. 23: 1-2). Odată ce acest lucru a fost înțeles și
predicat, acesta a provocat o mișcare a Duhul Sfânt că toți cei care au
auzit au fost mișcați profund și această stare s-a răspândit ca un
incendiu. Acesta este modul în care lumea va fi avertizată chiar înainte
de venirea lui Isus. Nu va fi după gândirea omului. Din ceea ce ați citit
până acum, ce credeți că ar fi nevoie ca acest lucru să fie repetat, astfel
încât Domnul să poată veni? Putem avea din nou o altă mișcare a lunii a
șaptea? Dacă va începe din nou, vai de oricine va lupta împotriva ei așa
cum au făcut Smith și Butler în 1888. Jones, Waggoner și Ellen White au
fost pregătiți ca aceasta să înceapă încă o dată. Amintiți-vă că a fost în
octombrie și noiembrie, a șaptea lună în caledarul biblic, când bătălia a
avut loc în 1888 și Ploaia Tărzie începuse să cadă -- dar a trebuit să fie
oprită.

Cum putem accepta Ziua Ispășirii fără a accepta celelalte șase
sărbători? Toate sunt conectate și legate între ele pentru a alcătui un
calendar al evenimentelor care vor avea loc succesiv în planul de
mântuire. Cei care au studiat aceste sărbători vor avea înțelegere despre
evenimentele ultimelor zile, pe care niciodată nu le-am învățat ca
membru al bisericii adventiste.

Întrucât mișcarea din luna a șaptea a fost un rezultat al studiului



pionierilor noștri asupra calendarului de sărbători pe care Dumnezeu l-a
dat Israelului și întrucât Dumnezeu a revărsat o mare parte din Duhul
Său asupra lor atunci când au acceptat această învățătură și întrucât
chiar învățarea noastră de temelie se bazează pe Ziua ispășirii anuale
(ziua sărbătorii), de ce suntem atât de neînduplecați să scăpăm de
aceste sărbători și să le batem pe cruce? De ce nu batem în cuie și Ziua
ispășirii acolo? În esență, cred că o facem, dar apoi din nou prin
sentimentele noastre despre 1844 cred că nu.

În căutarea unui alt mod de a scăpa de sărbători, pe măsură ce anii au
trecut după 1844, se pare că Uriah Smith a făcut cel mai sârguincios
studiu pe acest subiect. El a intrat în biserică după acea dezamăgire,
așa că nu a experimentat niciodată puternica zguduire a Duhului lui
Dumnezeu din timpul ”Mișcării lunii a șaptea”. În ediţiile din 17 și 24
ianuarie 1888 ale Review and Herald, el a dat un studiu lung și detaliat în
care a separat cele șase Sabatele anuale, punându-le într-o poziție
inferioară față de Ziua cea mare a Ispășirii. Probabil că i-a luat ani întregi
pentru a studia. El a spus că făcea acest lucru pentru a răspunde
acuzaţiilor aduse de către bisericile ce țineau duminica, dar ar fi putut să
le răspundă într-un mod mai rapid. Se pare că se chinuia cu adevărat să
găsească o modalitate de a scăpa de șase dintre sărbători, păstrând
doar una - Ziua Ispășirii.

Această zi este însăși rădăcina arborelui nostru teologic din Adventism.
Dacă scăpăm de ea nu avem niciun motiv să fim aici. Când renunțăm la
data de 22 octombrie 1844, pierdem toate celelalte date care explică
profeția celor 2300 zile/ani. De asemenea, ne pierdem învățătura despre
Sanctuar și judecata de cercetare, iar acolo apare Mesajul celor trei
îngeri, etc. Ne pierdem identitatea de adventiști. Așadar, Smith a trebuit
să mențină Ziua ispășirii intactă sau să renunțe la a fi adventist.

După ce am citit articolul său și am văzut ce îndeplinea, mi-am amintit de
citatul lui Ellen White: „nu există un om finit care să trăiască, nu îmi pasă
cine este el [Uriah Smith?] sau care este poziția sa [redactor de la
Review and Herald?] pe care Dumnezeu a autorizat să ia și să aleagă
din Cuvântul Său."

În 19 iunie 1889, cineva a întrebat-o pe Ellen White despre articolul lui
Smith din Review and Herald. Aceasta se poate referi sau nu la articolul
din ianuarie 1888. Dacă nu, Smith trebuie să fi scris un alt articol de
genul acela pentru a primi acest comentariu de Ellen.

"Fraților, nu lăsați ca niciunul dintre voi să fie aruncat de pe cărare. Ei
bine, dvs spuneți: 'Ce înseamnă acel articol al fratelui Smith din Review?'



Nu știe despre ce vorbește; el vede copacii umblând ca și oamenii. Totul
depinde de faptul dacă suntem ascultători de poruncile lui Dumnezeu.
Așadar, el ia pe cei care au fost puşi într-o lumină falsă unindu-i pe toți
într-un snop, ca şi când că noi am lăsat la o parte pretențiile Legii lui
Dumnezeu, când de fapt nu este așa." 1888 Materials, Vol.1, p. 348.

Ea a spus deasemenea într-o scrisoare către pastorul Butler, 14
octombrie 1888:
„Tremur pentru tine și pentru pastorul Smith, pentru că știu din lumina pe
care Dumnezeu mi-o dă din când în când în ultimii 45 de ani că dvs
lucrați după principii care nu sunt cu totul după rânduirea lui Dumnezeu.
Înțelegerea ta a devenit confuză asupra unor lucruri. Nu trebuie să crezi
că Domnul v-a plasat în poziția pe care o ocupați acum ca fiind singurii
oameni care trebuie să decidă dacă va mai fi lumină și adevăr care să
vină peste poporul lui Dumnezeu. Spiritul și influența miniștrilor, în
general, care au venit la această întâlnire, este de a respinge lumina. Îmi
pare rău că dușmanul are putere asupra minților dvs să vă conducă să
luați astfel de poziții. Vor fi o piedică pentru dvs și pentru lucrarea lui
Dumnezeu, dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin mine. Nu ezit să vă
vorbesc cu hotărâre, deoarece poziția pe care o ocupați este una
responsabilă și relația dvs. cu cauza și lucrarea lui Dumnezeu face mult
mai important să fiți clar și corect în ideile dvs despre ceea ce este
adevărul și ceea ce este lumină. În timp ce mulți se uită către dvs. să îi
conduceţi pe cale, fiți foarte atenți să nu îi conduceți în direcția greșită."
12 Manuscript Release, p.364.

REZUMAT

Pentru a pune toate acestea în perspectivă, așa este cum eu am înțeles-
o: Mișcarea lunii a șaptea a fost sub conducerea lui Dumnezeu în 1844.
Dar, în anii următori, cei din conducere au ales să scape de șase zile de
sărbătoare prin schimbarea învățăturii privind legea despre care era
vorba în Galateni 4:8-11. Schimbarea s-a făcut pentru a plasa sărbătorile
ca fiind parte din legea ceremonială și pentru a le pironi pe cruce, în loc
să le lase în legea morală și să nu le pironescă pe cruce. Verificați
oricare dintre scrierile de pe acest subiect în S.D.A. Bible Comentary
despre Coloseni 2: 14-17 sau cele douăzeci și șapte de doctrine
fundamentale, pag. 243, de asemenea, Studiile școlii de Sabat din
trimestrul 3 ,2010, p.14 și 108. Învățătura lui Smith și Butler este clar
prezentată şi în zilele noastre. Întrucât Jones și Waggoner încercau să
corecteze această învățătură eronată în pre-sesiunile din 1888 (care s-a
întâmplat să aibă loc chiar în a şaptea lună biblică) liderii Smith și Butler
au luptat cu vehemență.



Ploaia Târzie începuse să cadă atunci când Îndreptățirea prin Credință a
fost prezentată de Jones, Waggoner și Ellen White și a fost acceptată de
unii dintre miniștrii tineri și apoi de către popor, așa cum a fost
prezentată la întâlnirile de tabără. Dar puterile împărătești au biruit și i-au
pus capăt. Această învățătură eronată a devenit învățătura standard în
biserica noastră și este și astăzi. De asemenea, antagonismul față de
zilele de sărbătoare este încă viu astăzi. Ne-am putea întreba, de vreme
ce nu s-a făcut pocăință pentru aceasta, dacă acesta este motivul pentru
care furia și resentimentele anterioare încă se mai aprind. Din moment
ce Satana se află în spatele antagonismului, fii atent ce parte alegi.

A șaptea lună este timpul în care Dumnezeu este dispus să-și reverse
Duhul Său dacă poporul Său se va ridica și va urma porunca Lui pentru
a „veni la sărbătorile Mele” (Deuteronom 16:16). În biserica AZS există
literalmente mii de oameni care țin sărbătorile. Dumnezeu cheamă din
multe alte biserici pe cei care sunt dispuși să pășească și să țină
sărbătorile Lui la vremurile lor rânduite. În Oregon există un grup format
din 3-4 mii din multe biserici diferite. Unul dintre acești următori ani, în
curând, El va începe din nou mișcarea lunii a șaptea. Este posibil să nu
fie cunoscută cu acest nume, dar veți fi gata? Sau vei mai păstra
sărbătorile păgâne?

Văd o comparație în această mișcare a sărbătorilor cu perioada în care
Isus a spus:

• „Eu sunt pâinea vie care a coborât din cer”. Ioan 6:51

• „Cel care mănâncă carnea Mea și îmi bea sângele, locuiește în Mine și
eu în el”. Ioan 6:56

• „Mulți dintre ucenicii Lui, când au auzit acest lucru, au spus: 'Aceasta
este o vorbă grea, cine o poate suferi?'” Ioan 6:60

• „Din acel moment, mulți dintre discipolii Săi s-au întors și nu au mai
umblat cu El”. Ioan 6:66

• „Atunci Isus a spus celor doisprezece:„ Voi nu vă duceți? ”„ Ioan 6:67

• „Atunci Simon Petru i-a răspuns: 'Doamne, unde să mergem? Ai
cuvintele vieții veșnice.'” Ioan 6:68

În același fel, când am auzit prima dată despre sărbători,a fost un cuvânt
greu pentru mine. A fost nevoie de un an întreg de studiu înainte să fiu
ferm convins. Acesta nu este un studiu despre sărbători, ci un studiu



despre istoria sărbătorilor în denominaţiunea Bisericii Adventiste din Ziua
a Șaptea. Dacă aveți nevoie de informații suplimentare, ne puteți
contacta. Ce trebuie să faceți cu aceste informații despre istoria bisericii
noastre este să luați o decizie bazată pe multă rugăciune și investigație.
Dumnezeu să fie cu tine pe măsură ce avansezi.

Tradus de Instituto Madison
www.elultimoclamor.org
https://www.youtube.com/channel/UChoagI_q_BcAyqZ8IPbLZdA

1 Tesaloniceni 5:21 "cercetaţi toate lucrurile și păstraţi ce este bun"
Tradus după cartea "Exposing the Skeleton in the SDA closet of 1888"
de: Norman Bradley


