
_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   1	  

	  
O	  rebeliune	  modernă,	  un	  înger	  şi	  sfatul	  lui	  Avraam	  

	  

12	  aprilie	  2004	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  	  

Ca	  şi	  bogatul	  ajuns	  în	  flăcările	  iadului,	  mulţți	  din	  poporul	  nostru	  cred	  că	  dacă	  ar	  veni	  
direct	  din	  cer	  un	  înger	  să	  ne	  lămurească	  în	  marile	  noastre	  confuzii,	  l-‐am	  asculta	  cu	  bucurie.	  
Dar	  ei	  se	  înşeală	  la	  fel	  de	  serios	  ca	  şi	  personajul	  nostru	  înflăcărat.	  

În	  istoria	  poporului	  nostru	  există	  un	  episod	  incomod,	  confuz	  şi	  extrem	  de	  
controversat,	  care	  ar	  avea	  puterea	  să	  ne	  scoată	  din	  impasul	  nostru	  laodicean	  în	  mai	  puţțin	  de	  
o	  săptămână.	  Este	  vorba	  despre	  sesiunea	  CG	  din	  1888	  de	  la	  Minneapolis,	  atunci	  când	  
Domnul	  a	  trimis	  poporului	  Său	  o	  foarte	  preţțioasă	  solie.	  Mai	  târziu	  ea	  a	  fost	  etichetată	  fără	  
sfială	  de	  mica	  doamnă	  a	  adventismului	  ca	  fiind	  solia	  îngerului	  al	  treilea,	  motto-‐ul	  întregii	  
misiuni	  a	  acestei	  biserici.	  Era	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  în	  legătură	  cu	  legea,	  o	  glorioasă	  
străpungere	  a	  beznei	  produsă	  de	  necunoaşterea	  caracterului	  lui	  Dumnezeu.	  

Dar	  cu	  acea	  ocazie,	  elita	  acestui	  popor	  aflat	  în	  sesiune	  a	  luat	  o	  poziţție	  cumplită,	  care	  
s-‐a	  dovedit	  a	  fi	  „o	  nouă	  răstignire	  a	  lui	  Hristos.”	  Auzim	  astăzi	  multe	  voci	  care	  se	  exprimă	  cu	  
mare	  siguranţță	  că	  ei	  ar	  crede,	  dacă	  ar	  veni	  un	  înger	  din	  cer	  să	  confirme	  că	  solia	  lui	  Jones	  şi	  
Waggoner	  este	  de	  la	  Dumnezeu.	  

Noi	  avem	  dubii	  serioase	  că	  ei	  ar	  crede,	  dar	  hai	  să	  le	  acordăm	  circumstanţțe	  şi	  să	  le	  
spunem	  că	  a	  venit	  un	  înger.	  Şi	  nu	  o	  dată,	  ci	  de	  mai	  multe	  ori.	  A	  venit	  chiar	  în	  timpul	  sesiunii,	  
şi	  a	  vorbit	  cât	  se	  poate	  de	  clar	  că	  acolo	  gloata	  repetă	  revolta	  lui	  Core,	  Datan	  şi	  Abiram.	  Iată	  
chiar	  vorbele	  îngerului:	  

“Ascultă	  cuvintele	  care	  se	  rostesc	  aici,	  căci	  ele	  se	  înregistrează	  în	  cartea	  de	  aducere	  
aminte,	  iar	  aceste	  cuvinte	  vor	  avea	  puterea	  de	  a	  condamna	  pe	  toţți	  cei	  care	  au	  o	  parte	  în	  
această	  lucrare,	  care	  nu	  este	  inspirată	  de	  înţțelepciunea	  de	  sus,	  ci	  după	  spiritul	  care	  nu	  
coboară	  de	  sus,	  ci	  din	  abis.”	  

După	  ce	  EGW	  a	  ascultat	  “cuvintele,”	  un	  evantai	  de	  dispreţț	  şi	  batjocură	  faţță	  de	  solia	  şi	  
de	  solii	  lui	  Dumnezeu,	  îngerul	  a	  continuat:	  

“Aceste	  lucruri	  vor	  fi	  înregistrate	  în	  cărţți	  ca	  fiind	  împotriva	  lui	  Isus	  Hristos.	  Acest	  spirit	  
nu	  se	  poate	  armoniza	  cu	  Spiritul	  lui	  Hristos,	  al	  adevărului.	  Ei	  sunt	  intoxicaţți	  cu	  spiritul	  
opoziţției	  şi	  nu	  ştiu,	  la	  fel	  ca	  beţțivul,	  ce	  spirit	  le	  controlează	  cuvintele	  şi	  acţțiunile.	  Acest	  păcat	  
este	  o	  jignire	  la	  adresa	  lui	  Dumnezeu.	  Acest	  spirit	  nu	  seamănă	  mai	  mult	  cu	  spiritul	  adevărului	  



_________________________________________________ 
Grupul De Studiu Minneapolis 1888 

www.gsm1888.ro	  
	  
	  

	   2	  

şi	  neprihănirii	  decât	  spiritul	  care	  îi	  anima	  pe	  iudei	  să	  formeze	  un	  complot	  în	  a	  critica,	  a	  pune	  
la	  îndoială	  şi	  a	  spiona	  pe	  Hristos,	  Mântuitorul	  lumii”	  (EGW	  Materials,	  vol.	  1,	  pagina	  277	  –	  
Aprilie,	  1889;	  vezi	  contextul).	  

	  Devastată	  sufleteşte	  de	  revolta	  conducătorilor	  şi	  hotărâtă	  să	  părăsească	  sesiunea	  în	  
toiul	  ei,	  EGW	  este	  împiedicată	  de	  o	  nouă	  intervenţție	  a	  îngerului:	  

“Să	  nu	  faci	  acest	  lucru;	  Dumnezeu	  are	  aici	  o	  lucrare	  pentru	  tine.	  Poporul	  repetă	  aici	  
revolta	  lui	  Core,	  Datan	  şi	  Abiram.	  Eu	  te-‐am	  aşezat	  într-‐o	  poziţție	  potrivită,	  dar	  cei	  care	  nu	  sunt	  
în	  lumină	  nu	  vor	  recunoaşte	  acest	  lucru;	  ei	  nu	  vor	  asculta	  mărturia	  ta;	  dar	  Eu	  voi	  fi	  cu	  tine;	  
puterea	  şi	  harul	  Meu	  te	  vor	  susţține.	  Ei	  nu	  te	  dispreţțuiesc	  pe	  tine,	  ci	  pe	  solii	  şi	  solia	  pe	  care	  o	  
trimit	  poporului	  Meu.	  Ei	  au	  arătat	  dispreţț	  pentru	  cuvântul	  Domnului.	  Satana	  le-‐a	  orbit	  ochii	  
şi	  le-‐a	  pervertit	  judecata	  şi	  dacă	  aceştia	  nu	  se	  pocăiesc	  de	  păcatul	  lor,	  această	  nesfinţțită	  
aroganţță	  care	  Îl	  insultă	  pe	  Duhul	  Sfânt,	  ei	  vor	  umbla	  în	  întuneric…	  Ei	  nu	  vor	  ca	  Dumnezeu	  să-‐
Şi	  manifeste	  Spiritul	  şi	  puterea,	  căci	  ei	  manifestă	  un	  spirit	  de	  batjocură	  şi	  dezgust	  faţță	  de	  
cuvântul	  Meu.	  Practica	  lor	  zilnică	  este	  uşurătatea,	  batjocura,	  ironia	  şi	  glumele.	  Ei	  nu	  şi-‐au	  
propus	  să	  Mă	  caute.	  Ei	  merg	  în	  lumina	  propriilor	  lor	  scântei	  şi	  dacă	  nu	  se	  vor	  pocăi,	  vor	  sfârşi	  
în	  durere.	  Aşa	  zice	  Domnul:	  Stai	  la	  postul	  datoriei	  tale,	  căci	  Eu	  sunt	  cu	  tine,	  nu	  te	  voi	  lăsa	  şi	  
nu	  te	  voi	  părăsi”	  (EGW	  1888	  Materials,	  p.	  1067).	  

Ar	  fi	  vrut	  ea	  să	  stea	  la	  “postul	  datoriei”	  ei,	  dar	  fraţții	  nu	  erau	  prea	  încântaţți	  de	  acel	  
post,	  aşa	  că	  i-‐au	  găsit	  un	  post	  mai	  bun	  în	  Australia,	  departe	  de	  inima	  lucrării.	  Fiind	  un	  serv	  al	  
servilor,	  Dumnezeu	  nu	  S-‐a	  opus	  acestor	  manevre	  scârboase.	  

El	  a	  făcut	  tot	  ce	  se	  putea	  face	  ca	  solia	  aceasta	  să	  fie	  primită	  şi	  înţțeleasă.	  A	  trimis	  chiar	  
şi	  îngerul	  din	  cer.	  Dar	  îngerul	  bisericii	  Laodicea	  luptă	  şi	  astăzi	  cu	  disperare	  să	  discrediteze	  
solia	  şi	  solii	  din	  1888,	  deşi	  în	  acelaşi	  timp	  strigă	  cât	  poate	  de	  tare	  că	  el	  a	  primit	  solia	  
neprihănirii	  prin	  credinţță.	  Sfatul	  lui	  Avraam	  rămâne	  valabil	  în	  continuare:	  “Dacă	  nu	  ascultă	  
pe	  Ellen	  White,	  nu	  vor	  crede	  nici	  chiar	  dacă	  ar	  învia	  cineva	  din	  morţți.”	  

O	  asemenea	  comedie	  nu	  cred	  că	  s-‐a	  mai	  pomenit	  în	  toată	  istoria	  marii	  controverse.	  


