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De la Daniel pân -n 1844
Cea mai lung  profe ie din Sfânta Scriptur

s-a împlinit în anul 1844. Conform cu 
exemplele date, aici trebuia s  apar  un profet 
final, care avea sarcina s  vesteasc  o solie de 
via i de moarte, iar numele lui trebuia s  fie 
în armonie cu lucrarea lui profetic . Aceasta s-a 
i întâmplat. În acest timp prime te chemarea ei 

profetic  Ellen G. White. 
Ea a fost profetesa rânduit  pentru 

Laodicea, i a transmis o solie de avertizare în 
conformitate cu Sfânta Scriptur .

„Te sf tuiesc s  cumperi de la Mine aur
cur it prin foc, ca s  te îmbog e ti; i haine
albe, ca s  te îmbraci cu ele i s  nu i se vad
ru inea goliciunii tale; i doctorie pentru ochi,
ca s - i ungi ochii i s  vezi.” (Apoc. 3:18)

Noi suntem poporul care tr im în timpul 
simbolizat cu Laodicea i c  ni s-a spus c
avem nevoie de 3 lucruri, 3 remedii, de care 
laodiceenii au nevoie: doctorie pentru ochi, 
aurul i haine albe. 

Sora White vorbe te mult despre aurul
acesta i poate este cel mai cunoscut: este 
credin a care izvor te (lucreaz ) din dragoste 
i purific  sufletul. Nu este vorba de o credin

simpl , ci este o credin a care este ancorat
(lucreaz  prin) în dragoste i ti i (recunoa te i)
c  este dragostea adev rat  (veritabil ), pentru 
c  ea purific  sufletul. Aceasta nu este o 
credin a care mai r mâne lâng  p cat. Pentru c
aceea nu este o credin  adev rat . Dar din 
p cate acesta este felul de credin  care este 
proclamat cel mai des în cre tinismul de azi. 

Hainele albe de care avem nevoie: este 
neprih nirea Lui Hristos.

Doctoria pentru ochi este: discern -
mântul spiritual. Ce este discern mântul
spiritual? Nu este Duhul Sfânt ci Sfânta 
Scriptur ! Care ne spune s  verific m (test m) 
spiritele.

„Cuvântul T u este o candel  pentru 
picioarele mele, i o lumin  pe c rarea

mea.” (Psalmul 119:105)

Biblia este cea mai str lucitoare lumin
din toate timpurile! Aceasta este cea care ne 
lumineaz  c rarea, pe drumul spre împ r ia 
cerurilor. 

Semantica numelui
1. Ellen = lumin  str lucitoare i

radiant ;
2. Gould (vechi nume englez) = aur; 
3. White = alb. 

Numele ei corespunde slujirii sale, iar 
slujirea ei este pentru Laodicea. Iar lucrurile 
de care Laodicea are nevoie sunt: „Cuvântul
Lui Dumnezeu”, „neprih nirea Lui Hristos”
i „credin a care izvor te din dragoste”.

Ellen Gould White este profetes
strâng toare. Iar mesajul ei, lucrarea ei duce 
la o decizie de via  sau de moarte. Fiind 
studen i ai profe iei trebuie s i în elegem 
aceasta. Trebuie s  în elegem c  la Timpul 
Sfâr itului pe AZ  (adventi ti) îi a teapt  un 
test de reform : Solia de reform  a Spiritului 
Profetic. Trebuie s  trecem acest test. 

Î i pierd prima dat  credin a în 
spiritul profetic: „Un lucru este sigur: acei 
adventi ti de ziua a aptea, care stau sub 
drapelul satanei, mai întâi î i vor pierde 
încrederea în avertiz rile i mustr rile
Spiritului Profetic, pe care le-am primit noi 
de la Dumnezeu.” (Selected Messages, vol. 
3, p. 84). 

inta de atac al satanei 
„satana constant insist  cu în el ciunile 

lui - ca s  îndep rteze de la adev r. Ultima 
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în el torie va fi s  fac  f r  efect m rturiile 
Duhului Lui Dumnezeu. „Când nu este nicio 
descoperire dumnezeiasc , poporul este f r
frâu ...” Prov. 29:18. satana va lucra cu 
ingeniozitate, în diferite moduri i prin diferi i
agen i, pentru a zgudui încrederea r m i ei
poporului Lui Dumnezeu în adev rul 
m rturiilor.” (M rturii Selectate, vol. 1, p. 48). 

Rolul lui Ellen White la Timpul Sfâr itului 
este atât de important, încât acesta este punctul 
de atac al lui satana, în ultima perioad  de timp. 

Lumina mai mic
În cea mai mare m sur  (de obicei) slujirea 

Ellenei G. White este mult atacat  fiindc  este 
lumina mai mic  ... Îns  nu este vorba de faptul 
c , nu avem nevoie de Spiritul Profetic, pentru 
c  ea este lumina mai mic . Dar care profet n-a 
fost lumin  mai mic  în compara ie cu cea al 
Lui Hristos? În compara ie cu Domnul Hristos 
fiecare lumin  (profetic ) a fost mai mic . Dar 
ca unelte ale m rturiei, al cui glas a fost fiecare 
profet? A Lui Hristos. 

Profetul Ioan era inelul de leg tur  între 
cele dou  a ez minte. Ca reprezentant al lui 
Dumnezeu, el s-a ridicat s  arate leg tura legii 
i profe ilor cu dispensa iunea cre tin . El era 

lumina mai mic , ce avea s  fie urmat  de alta 
mai mare. (HLL, p. 220).

Aici este vorba despre Ioan Botez torul. 
Dac  ne este inten ia s  o critic m pe Ellen 
White pentru c  ea este o lumin  mai mic ,
atunci cu o critic  asem n toare trebuie s  ne 
îndrept m i spre Ioan Botez torul, dar nici un 
cre tin n-ar face a a ceva. 

Profe i dispensa ionali ti
1. Noe 
Noe a fost un profet de leg tur  între dou

epoci. Înainte de potop, în centrul închin rii
st tea sabia de foc de la poarta Edenului. Sora 
White scrie foarte clar despre aceasta. Noe îns
era inelul de leg tur  între cele dou  epoci. 

Care a fost primul lucru, pe care Noe l-a 
f cut dup  ce a ie it din arc ? A construit un 
altar. În centrul închin ri nu mai era poarta 
Edenului, ci altarele. 

2. Moise
i Moise era un inel de leg tur : de la altare 

el a mutat centrul închin rii spre sanctuarul 
p mântesc. 

3. Ioan Botez torul
Ioan Botez torul a fost de asemenea un 

inel de leg tur  între dou  epoci. Lucrarea 
lui a fost, s  transfere închinarea dintr-o 
epoc  în cealalt . Ce a spus Ioan atunci când 
de prima dat  la v zut pe Isus? „Iat  Mielul 
Lui Dumnezeu care ridic  p catul lumii!”
Misiunea lui Ioan a fost, s  redirec ioneze
închinarea de la sanctuarul p mântesc la cel 
ceresc. El a fost un inel de leg tur  între cele 
dou  epoci: fiind un profet dispensa ionalist. 

„Ioan nu a fost un profet (numai) pentru 
c  a prezis evenimente viitoare, ci din faptul 
c  a fost un copil al f g duin ei care deja de 
la na tere a fost plin de Duhul Sfânt i a fost 
menit de Dumnezeu s  îndeplineasc  o 
lucrare special  ca reformator, de a preg ti
un popor (r m i ) pentru primirea Lui 
Hristos. Ioan, în lucrarea lui de profet, a 
fost inelul de leg tur  între cele dou
epoci.” (Review and Herald, 1873, 8 
aprilie). 

4. Ellen Gould White 
A slujit ca un inel de leg tur . Datoria ei 

a fost ca s  conduc  (s  transfere, 
redirec ioneze) închinarea (privirile) din 
Sanctuar în Sfânta Sfintelor. A fost un inel 
de leg tur  exact ca i Noe, Moise i Ioan 
Botez torul. V  rog s  fi i aten i, lâng  cine 
st  ea în istoria profetic !

Cu to ii sunt ni te lumini mai mici, dar 
s  ne gândim, cine au fost ei de fapt. În 
compara ie cu Domnul Hristos, fiecare a fost 
o lumin  mai mic . Totu i, unii dintre ai au 
primit o sarcin  (mult) mai mare decât 
profe ii mediu în general. 

Moise. „Domnul le-a spus atunci c
Moise a fost mai mare decât un profet i c
El s-a descoperit pe Sine Însu i lui Moise 
într-un mod mai direct decât s-a descoperit 
unui profet. i Domnul a zis: „Cu el vorbesc 
gur  c tre gur ”(4 Numeri 12:8).” (Spirit
of Prophecy, vol. 1, p. 295.)

Ioan. Una din caracteristicile lui Ioan a 
fost c  el era mai mare decât profe ii. „Isus
a început s  vorbeasc  noroadelor despre 
Ioan: „Atunci ce a i ie it s  vede i? Un 
prooroc? Da, v  spun, i mai mult decât un 
prooroc!”” (Mt. 11:9). 
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Ellen G. White. Sora White m rturise te în 
felul urm tor despre lucrarea i rolul ei 
profetic: 

Lucarea unui pofet i mai mult: 
„Mi-a fost ar tat c  nu trebuie s  fiu 

împiedicat  în lucrarea mea de cei care se 
prind în presupuneri cu privire la natura 
acestei lucr ri i ale c ror min i se preocup
de atât de multe probleme complicate legate de 
presupusa lucrare a unui profet. Îns rcinarea
mea cuprinde lucrarea unui profet, dar nu se 
sfâr este acolo. Ea include mult mai mult
decât ar putea în elege min ile celor care au 
sem nat semin ele necredin ei.” (Selected 
Messages, cartea a 3-a, p. 74). 

S  ne gândim la ce tim despre Ioan 
Botez torul, c  a fost mai mult decât un profet, 

de asemenea i Moise a fost mai mult decât 
un profet, iar aici sora White spune c i ea 
este mai mult decât un simplu profet. 
Activitatea ei dep e te atribu iile (lucrarea) 
unui simplu profet. 

„Dumnezeu este dezonorat când nu 
primim mesajele pe care El ni le transmite. 
Astfel noi refuz m uleiul pre ios ca aurul pe 
care EL vrea s  îl toarne în sufletele noastre 
pentru a-l da mai departe celor care stau în 
întuneric. Când se va auzi chemarea: „Iat ,
vine Mirele! Ie i i-i în întâmpinare!”, cei 
care nu au primit uleiul sfânt, care nu au 
pre uit harul Lui Hristos în inimile lor, vor 
afla, asemenea fecioarelor neân elepte, c
nu sunt preg ti i s -L întâmpine pe Domnul 
lor. Ei nu au, în ei în i i, puterea s  ob in
acest ulei i vie ile lor sunt nenorocite.” 
(Review and Herald, July 20, 1897)

Amin




