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1 

Dumnezeu încă mai vorbește prin profeții Lui. 

 
2 

Pentru a vedea dacă suntem singuri sau nu în Univers, oamenii de 
știință folosesc radiotelescoape foarte puternice pentru a asculta 
semnale radio din spațiu extraterestru. 
Toate în speranța că ar putea descoperi într-o zi un mesaj de la 
ființe inteligente din afara acestei lumi! 
Poate că aceste ființe au un mesaj pentru noi! 

 
3 

De fapt, avem dovezi că de mii de ani planeta noastră este 
destinatarul unor serii de mesaje din spațiu, dar puțini le acordă 
atenție. 
Este vorba despre un mesaj din partea Creatorului acestei planete – 
un mesaj de dragoste de la un Dumnezeu care încearcă să-și 
câștige înapoi copiii Săi răzvrătiți. 

 
4 

Omenirea nu a fost dintotdeauna separată de Dumnezeu. Mai de 
demult, omenirea putea comunica față către față cu Creatorul! 
Aceasta era dorința lui Dumnezeu pentru toată creația. Am fost 
creați după chipul Său, cu posibilitatea de a ne bucura de părtășie 
cu Regele întregului Univers. 

 
5 

Dar, din păcate, această relație de dragoste și părtășie nu a durat 
decât pe parcursul primelor două capitole din Biblie. 
Capitolul 3 din Geneza ne povestește despre un eveniment tragic.  
Adam și Eva au păcătuit. 

 
6 

Ei s-au răzvrătit împotriva stăpânirii pline de dragoste desăvârșite 
a lui Dumnezeu. Și prin asta au descoperit teribila realitate că 
păcatul produce despărțire. 
Păcatul și Dumnezeu sunt incompatibili.  
Adam și Eva nu se mai puteau bucura de o comunicare directă și 
de părtășie cu Dumnezeu. 



21 – Mesaj de dincolo de stele (Spiritul Profetic) 

 
 

2 

 
7 

(Text: Geneza 3:8) 
Biblia spune: Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care 
umbla prin grădină în răcoarea zilei,  
 

 
8 

şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu 
 

 
9 

printre pomii din grădină. 
Geneza 3:8. 
Adam și Eva s-au ascuns! 
Nu voiau să dea ochii cu Dumnezeu 
Nu voiau decât să se ascundă. 
Iată ce face păcatul. 

 
10 

Păcatul aduce despărțirea și distruge relația de dragoste dintre 
Dumnezeu și om și dintre oameni. 

 
11 

(Text: Isaia 59:2) 
Profetul Isaia scrie: Ci nelegiuirile voastre pun un zid de 
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru;  
 

 
12 

păcatele voastre vă ascund Faţa Lui ... Isaia 59:2. 
Da, păcatul ne separă de Dumnezeu, dar nu ne poate separa de 
dragostea Sa. 
Dragostea întotdeauna va găsi o metodă de a păstra legătura. 
Dumnezeu a găsit o cale de comunica în continuare cu omul 
păcătos. 
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13 

El a ales bărbați și femei de încredere pentru a putea fi portavocea 
lui, care să comunica dragostea și planurile Sale cu omenirea. 
 

 
14 

Printre cei aleși se numără Moise, Miriam, Samuel, Ilie, Hulda, 
Debora, Isaia, Ieremia și mulți alții. 
 

 
15 

Acești profeți și profetese au fost purtătorii de cuvânt ai lui 
Dumnezeu! 
Acesta era modul lui Dumnezeu de a zice: “Te iubesc, Îmi pasă 
de tine și am un plan să îți vin în ajutor.” 

 
16 

Biblia pătrează multe conversații dintre Domnul și diferite 
personaje biblice, dar nici una nu se compară cu discuțiile și 
părtășia cu Creatorul de care se bucurau Adam și Eva în Grădina 
Eden. 

 
17 

Uneori Dumnezeu a vorbit prin Duhul Sfânt, alteori prin sfinții 
îngeri, iar, în alte ocazii, prin diferiți oameni pe care i-a ales ca 
mesagerii Săi. 
Cu toate acestea, canalul cel mai des folosit de Dumnezeu pentru 
ca comunica cu poporul Său a fost acela al profeților și 
profeteselor – bărbați și femei care au rostit cuvintele lui 
Dumnezeu la îndemnul Duhului Sfânt. 

18 

(Text: Amos 3:7) 
Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă, totuși, pentru că Biblia 
spune foarte clar: Nu, Domnul, Dumnezeu, nu face nimic fără 
să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci. Amos 3:7.  
Să vedem cum au primit acești profeți mesajele de la Dumnezeu: 
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19 

(Text: 2 Petru 1:21) 
Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului;  
 

 
20 

ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt. 
2 Petru 1:21 
Dumnezeu a avut, desigur, profeți chiar și înainte de marele Potop 
din vremea lui Noe. 

 
21 

(Text: Iuda 1:14) 
Enoh chiar a vestit a doua venire a lui Hristos: Şi pentru ei a 
prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: 

 
22 

„Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi.” 
Iuda 1:14. 
Enoh este prima persoană pe care Biblia o menționează că ar fi 
avut darul profeției. 
Dar au mai fost și alții. 

 
23 

(Text: Fapte 3:21) 
Biblia spune: ... a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor 
Săi proroci din vechime. 
Fapte 3:21. 
Noe, un alt profet, a prezis distrugerea lumii prin potop cu 120 de 
ani înainte de a se întâmpla. 

 
24 

După Potop, Biblia menționează o mulțime de profeți – inclusiv 
Miriam, Debora, Ieremia, Isaia, Ezechiel, și alții. 
Ei erau învățători ai neprihănirii. Erau modele morale și spirituale, 
rostind cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a descoperit 
acestora mesajele Sale prin vise și viziuni. 
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25 

(Text: Numeri 12:6) 
Domnul zice: “... Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, 
Mă voi descoperi lui într-o vedenie 
 

 
26 

sau îi voi vorbi într-un vis.” Numeri 12:6. 
Uneori, mesagerii lui Dumnezeu au primit porunca de a rosti 
cuvintele lui Dumnezeu; alteori, ei trebuia să scrie sau să 
înregistreze aceste mesaje pentru El. 
De fapt, Biblia este rezultatul lucrării acestor profeți. 
Fiecare autor este parte a planului lui Dumnezeu. 

 
27 

Toți aceștia au vorbit sau scris în numele lui Dumnezeu “mânați de 
Duhul Său.” 
Prin ei, Dumnezeu le-a trimis copiilor Săi de pe acest pământ o 
scrisoare de dragoste. 

 
28 

Acesta este felul Său de a spune: “Te iubesc și vreau să păstrez 
legătura cu tine.” 
Și, în special, El vrea ca noi să stim că așteaptă cu nerăbdare 
momentul când vom putea avea părtășie cu El față către față. 

 
29 

Toți autorii Noului Testament – Matei, Marcu, Luca, Ioan, Pavel, 
Iacov, Petru și Iuda – toți au făcut parte din acest plan. 
Toți au avut darul profeției. 
Desigur, au mai fost și alții în aceasă perioadă care au rostit 
cuvintele lui Dumnezeu: Simon, Agab, Barnaba și Ana. 

 
30 

(Text: Fapte 21:9) 
Diaconul Filip avea patru fete ... care proroceau. 
Toți aceștia au fost uneltele lui Dumnezeu în descoperirea voii 
Sale și în a aduce încurajare bisericii creștine din primul secol. 
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31 

Desigur, cea mai mare descoperire a dragostei lui Dumnezeu 
pentru oameni a fost atunci când Isus a venit în persoană pentru a 
demostra prin cuvintele și acțiunile Sale cum este de fapt 
Dumnezeu. 
Niciodată, lumea nu mai fusese martora unui Mesager mai 
elocvent al dragostei și grijii lui Dumnezeu. 

 
32 

Dar nu toți au acceptat acest mesaj. Isus a fost crucificat pe crucea 
Calvarului pentru păcatele noastre. Și cu toate acestea, mesajul 
dragostei lui Dumnezeu a continuat să fie răspândit! După ce Isus 
s-a ridicat la Cer, Biblia spune că El a lăsat daruri oamenilor – 
daruri care aveau să-i încurajeze și întărească pe urmașii Săi. 

 
33 

(Text: Efeseni 4:8) 
De aceea este zis: „S-a suit sus, a luat robia roabă şi a dat 
daruri oamenilor.” 
Efeseni 4:8.  
Care sunte aceste daruri? 

 
34 

(Text: Efeseni 4:11-15) 
Biblia spune: “Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe 
alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători” 
Efeseni 4:11. 

 
35 

De ce a ales Isus să dea aceste daruri bisericii? 
Versetul 12 spune: pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, 

 
36 

Cât timp aveau aceste daruri să rămână în biserică: până vom 
ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare,  
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37 

la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; 
Versetul 13. 
Biblia spune că aceste daruri aveau să ofere stabilitate bisericii și 
să-i întărească pe credincioși. 

 
38 

ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de 
orice vânt de învăţătură,  

 
39 

prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de 
amăgire. 
Versetul 14. 
Să observăm că darul profeției se află în această listă a “darurilor 
spirituale”, după cum le numește Pavel. 

 
40 

(Text: 1 Corinteni 12:28) 
Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, 
proroci ... 
1 Corinteni 12:28. 

 
41 

Darul profeției se alfă pe locul al doilea, după darul apostoliei, 
deci acest dar avea să fie foarte important și necesar pentru a ajuta 
biserica să funcționeze cât mai bine. 

 
42 

Pavel face o comparație între darurile Duhului și diferite părți ale 
corpului uman. El descrie faptul că ochii, capul, gura și alte părți 
ale corpului omenesc sunt necesare pentru ca trupul să funcționeze 
armonios și eficient. La fel este și cu biserica. Fără viziuni, de 
exemplu, biserica ar fi oarbă! 

 
43 

(Text: Proverbe 29:18) 
Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este 
fără frâu; dar ferice de poporul care păzeşte Legea! 
Proverbe 29:18. 
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44 

Dar, am putea întreba: “Ce s-a întâmplat cu darul profeției după ce 
Hristos s-a ridicat la cer, iar ucenicii Săi au murit?” 

 
45 

Nu multe generații au trecut până când biserica a devenit 
neglijentă și plină de compromisuri și a încetat să mai fie 
credincioasă lui Dumnezeu și legii sale. 
Ieremia ne prezintă ce s-a întâmplat când Israel a căzut în 
apostazie pentru o perioadă de timp: 

 
46 

(Text: Plangeri 2:9) 
... Lege nu mai au şi chiar prorocii nu mai primesc nicio 
vedenie de la Domnul. 
Plangeri 2:9. 

 
47 

Pe măsură ce biserica primară a început să adopte ritualuri și 
practici păgâne și să renunțe la adevărurile fundamentale ale 
Biblie, darurile spirituale au început să fie îndepărtate de la ea unul 
câte unul. 

 
48 

În timpul aceste apostazii a bisericii, sau Evul Întunecat, Bibliile 
au fost legate cu lanțuri de zidurile mănăstirilor. 
Erau, în general, scrise în ebraică, greacă și latină. 
Oamenii de rând nu aveau voie să dețină sau să citească Scriptura. 
Numai preoții aveau permisiunea de a citi și interpreta Biblia. 

 
49 

Foarte puțini creștini devotați au rămas credincioși Biliei și 
adevărurilor ei. 
În ciuda persecuțiilor, ei au împărtășit și cu alții bucățile din 
Scriptură pe care le dețineau. 
Ei au plantat sămânța Reformei cu mult timp înainte de Wycliffe, 
Luther sau Huss. 
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50 

Martin Luter, și alții, au tradus Biblia în limba vorbită de popor. 
Persecuția a venit, dar aceasta a adus o dorință și mai mare după 
Cuvântul lui Dumnezeu. 

 
51 

Pe măsură ce oamenii au început să cerceteze Scripturile cu 
sârguință, vechile adevăruri ascunse de secole au început să fie 
descoperite. 
Aceste adevăruri au fost aduse în atenția oamenilor și a rezultat o 
mare trezire religioasă. 

 
52 

În vremea aceasta a apărut o nouă mișcare religioasă – un grup de 
creștini consacrați, unii baptiști, alții metodiști, alți prezbiterieni, și 
tot așa – care au cercetat Scripturile și s-au rugat pentru lumină. 

 
53 

Pe măsură ce au cercetat Biblia au descoperit că porunca a patra 
din decalog conținea marele memorial al creațiunii lui Dumnezeu 
– o zi despre care Dumnezeu spusese poporului său “să-și aducă 
aminte.” 
Au citit cartea Apocalipsei și au găsit descrierea poporului lui 
Dumnezeu din zilele de pe urmă: 

 
54 

(Text: Apocalipsa 14:12) 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
Apocalipsa 14:12. 

 
55 

Studiind mai departe, au fost convinși că păzirea poruncilor lui 
Dumnezeu implica și păzirea Sabatului biblic. Ei au acceptat acest 
memorial al creațiunii și au proclamat întregii lumi adevărul 
despre Sabat. 

 

Cum rămâne însă cu darul profeției? Avea Dumnezeu să ridice pe 
cineva cu acest dar special din mijlocul poporului Său păzitor al 
Sabatului, de la sfârșitul timpului. 
Nu este oare rezonabil să ne așteptăm ca Dumnezeu să aibă ceva 
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56 special de spus acestei generații? 
Să vedem ce spune El că se va întâmpla în zilele din urmă: 

 
57 

(Text: Ioel 2:28, 31) 
După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură;  

 
58 

fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri 
şi tinerii voştri vor avea vedenii. 

 
59 

... înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi 
înfricoşată. 
Ioel 2:28, 31. 

 
60 

Observați că Dumnezeu spune că aceste lucruri se vor întâmpla 
chiar înainte de “ziua aceea mare și înfricoșată” – adică înainte de 
cea de-a doua venire a lui Hristos. 
Poporul lui Dumnezeu urmează să aibă acest dar al profeției în 
mijlocul lor în timpul ultimelor ceasuri ale istoriei Pământului. 
Scriind bisericii din Corint, Pavel a făcut următoarea afirmație cu 
privire la poporul lui Dumnezeu: 

 
61 

(Text: 1 Corinteni 1:7) 
Aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar în aşteptarea 
arătării Domnului nostru Isus Hristos. 
1 Corinteni 1:7. 
 

 
62 

(Text: Apocalipsa 12:17) 
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei,  
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63 

cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos. Apocalipsa 12:17. 
 

 
64 

(Text: Apocalipsa 19:10) 
Aici aflăm că ... mărturia lui Isus este duhul prorociei. 
Apocalipsa 19:10. 
Potrivit Apocalipsei, biserica care va fi canalul de comunicare al 
lui Dumnezeu din zilele din urmă se va caracteriza prin credința 
lui Isus, păzirea tuturor poruncilor ale lui Dumnezeu și va fi 
binecuvântată cu darul profeției. 

65 

Așadar, în Apocalipsa 12:17 și 14:12, citim că poporul lui 
Dumnezeu din zilele din urmă va: 
Avea credința lui Isus. 
Păzi toate poruncile lui Dumnezeu. 
Avea mărturia lui Isus, sau darul profeției. 

 
66 

Da, Dumnezeu încă vrea să “țină legătura.” 
El încă are ceva de spus acestei generații. 
 

 
67 

Dar, poate că vă întrebați: “Cum rămâne cu faptul că putem fi 
păcăliți?” 
Cum putem face diferența între un profet adevărat al lui Dumnezeu 
și un profet fals. 

 
68 

Întotdeauna a existat posibilitatea de a fi înșelați. 
Dintotdeauna au existat și profeți adevărați și profeți falși. 
Dar nu trebuie să ne facem griji cu privire la profeții falși, dacă 
putem să recunoaștem profeții adevărați. 
Biblia ne oferă câteva caracteristici specifice prin care putem 
identifica un profet adevărat: 
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69 

Solia unui profet adevărat va fi în armonie completă cu legea și 
cuvântul lui Dumnezeu. 
 

 
70 

(Text: Isaia 8:20) 
"La lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor 
mai răsări zorile pentru poporul acesta. 
Isaia 8:20. 

 
71 

Predicțiile unui profet adevărat trebuie să aibă loc sau să se 
îndeplinească! 

 
72 

(Text: Ieremia 28:9) 
... dacă un proroc proroceşte pacea, numai după împlinirea 
celor ce proroceşte se va cunoaşte că este cu adevărat trimis de 
Domnul. 
Ieremia 28:9. 

 
73 

Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a dat darul profeției 
este zidirea bisericii Sale. Dacă vrem să descoperim adevăratul dar 
al profeției trebuie să descoperim biserica adevărată. Ele merg 
mână în mână. 

 
74 

(Text: 1 Corinteni 14:3, 4) 
Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor spre zidire, 
sfătuire şi mângâiere. 

 
75 

... dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica. 
1 Corinteni 14:3, 4. 
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76 

Un profet adevărat Îl va înălța pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu și 
Mântuitorul omenirii: 
 

 
77 

(Text: 1 Ioan 4:1, 2) 
Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi 
duhurile dacă sunt de la Dumnezeu;  
 

 
78 

căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 
 

 
79 

... Orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup 
este de la Dumnezeu; 
1 Ioan 4:1, 2.  
 

 
80 

Un profet sau o profeteasă adevărată pot fi cunoscuți prin faptele 
din viața lor. 
 

 
81 

(Text: Matei 7:16, 18) 
Îi veţi cunoaşte după roadele lor ... 
  
 

 
82 

Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate 
face roade bune. 
Matei 7:16, 18. 
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83 

Pe baza acestor texte e cât se poate de evident că nu toți cei ce 
pretind a fi profeți ai lui Dumnezeu și sunt profeți adevărați. 
Așadar, indiferent cine este cel care pretinde că vorbește pentru 
Dumnezeu, faceți testul! 
Dacă împlinește condițiile, slavă Domnului! 
Dacă nu, atunci urmați sfatul lui Hristos care spune să “ne ferim” 
de ei. 

 
84 

Dați-mi voie să vă povesc cum a ales Dumnezeu să “păstreze 
legătura” cu poporul Său. Ne aflăm în timpul Marii Redeșteptări 
Religioase de la începutul secolului al 19-lea. 
În vremea aceea exista un interes enorm pentru studiul Bibliei și 
pentru rugăciune. 
Profețiile din Daniel și Apocalipsa erau privite cu mare interes. 

 
85 

Câțiva oameni care studiau Biblia cu sârguință, au cercetat aceste 
profeții și, în cele din urmă, au ajuns la concluzia că Isus avea să 
revină în timpul vieții lor. 

 
86 

Pe măsură ce continuau să studieze, au ajuns să stabiliească data 
de 22 octombrie, 1844 ca data revenirii. Cu toate acestea, 22 
octombrie a trecut iar glorioasa revenire a lui Isus nu a avut loc. 

 
87 

Dezamăgirea a fost foarte amară. Ea a generat multă batjocură, 
ocară și intepretări tendențioase.  
Mai târziu, după multă rugăciune și studiu Biblie, acest grup a 
descoperit că data era corectă, dar evenimentul prezis era cel 
greșit! 

 
88 

Ei crezuseră că “sfântul locaș” menționat în Daniel 8:14 era 
pământul, dar aici greșeau ei. 
În loc ca pământul să fie curățit prin foc, sanctuarul din cer era, de 
fapt, locul ce avea să fie curățit. Aceasta presupunea ultima 
demostrație a caracterului plin de dragoste al lui Dumnezeu prin 
poporul Său. 
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89 

Încântați de descoperire, ei au continuat să studieze și au început 
să descopere mai multe adevăruri care fuseseră uitate de secole. 
În acest moment crucial, Dumnezeu a ales să redea poporului Său 
darul profeției. 
Ce evenimente fascinante! 

 
90 

El a ales o tânără plâpândă de 17 ani și i-a dat o viziune despre 
biruința cauzei lui Dumnezeu. Ellen Harmon a primit prima sa 
viziune în decembrie 1844, la puțin timp după Marea Dezamăgire. 
În viziune, i-a fost arătat cum poporul advent mergea pe un drum 
care urca spre cer, iar o lumină strălucitoare de la Isus le ilumina 
calea. 
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Ce încurajare a fost această solie pentru micul grup de credincioși 
adventiști răspândiți peste tot, grup ce avea mai târziu să devină 
cunoscut ca Adventiștii de Ziua a Șaptea. 
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Tânăra Ellen s-a câsătorit la scurt timp după aceea cu James 
White, un alt cercetător sârguincios al Scripturii, și timp de mai 
bine de 70 de ani ea a vorbit, scris, învățat și mângâiat pe alții cu 
mandat din partea lui Dumnezeu. Deși lucrarea ei de slujire și 
expertiza ei au fost foarte întinse, cea mai mare lucrare a ei a fost, 
după cum spune și ea, “să îi conducă pe oameni la ‘lumina mai 
mare’ – Biblia.” 
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Ea scrie: Bibliei i se acordă prea puţină atenţie, dar Domnul a 
dăruit o lumină mai mică pentru a-i conduce pe oameni spre 
'Lumina mai mare.’  
  -- Lucrarea de colportaj, p. 125. 

 
94 

Ea a susținut cu tărie că Sfintele Scripturi sunt curtea supremă de 
decizie în toate întrebările doctrinale. 
Astfel, ea a scris unora care criticau Cuvântul lui Dumnezeu 
următoarele: 
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Respectaţi Biblia cuvânt cu cuvânt, încetaţi criticile voastre cu 
privire la validitatea ei şi supuneţi-vă Cuvântului,  
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şi nici unul dintre voi nu se va pierde.  
Mărturii selectate, Vol. 1, p. 18. 
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Nici o altă scriitoare nu a fost atât de prolifică precum Ellen 
White. Mesajele de încurajare și de mustrare pe care le primise de 
la Dumnezeu au fost transmise poporului Său prin cărți, articole 
periodice, mici tratate, pliante sau scrisori personale. 
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Scrierile ei includ sfaturi despre viețuirea creștină, dietă, sănătate, 
îngrijire prenatală, medicamente, căsătorie și cămin, creșterea 
copiilor, educație și multe, multe altele. 
Multe dintre scrierile ei au fost validate de descoperirile științifice 
moderne. 
A fost citată de profesori, doctori, comentatori de știri și alții ca o 
autoritate în multe dintre aceste domenii. 
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Dr. Clive M. McCay, regretatul profesor de nutriție de la 
Universitatea Cornell spunea: 
Scrierile Ellenei G. White au fost citate deoarece prezintă un 
ghid al nutriţiei care vizează nevoile întregului organism.  
- Natural Food and Farming, May, 1958. 
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Încă din 1864, Ellen White scria: Tutunul este una dintre cele 
mai înşelătoare şi amăgitoare otrăvuri ... 
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El este cu atât mai periculos deoarece efectele lui asupra 
organismului sunt lente şi greu de sesizat.  
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Cu toate acestea, de abia în 1957, Asociația Americană a Bolilor 
de Inimă a concluzionat că fumatul constituie un factor cauzator al 
cancerului de plămân. 
În vremea ei se credea că tutunul și fumul de țigară erau tratamente 
eficiente pentru bolile de plămâni! 
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În 1902, Ellen White a avertizat că San Francisco și Oakland 
aveau să fie pedepsite de Domnul pentru că deveniseră precum 
Sodoma și Gomora. 
(Manuscrisul 1902, p. 114) 
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Pe 18 aprilie, 1906, la ora 5:12 a.m, a avut loc Marele Cutremur 
din San Francisco. 
Profeția se împlinise. 
Distrugerea prezisă a avut loc exact cum fusese spus mai dinainte. 
Realizările Ellenei White sunt cu atât mai uimitoare dacă luăm în 
considerare obstacolele și handicapurile covârșitoare pe care a 
trebuit să le înfrunte pe parcursul întregii vieți. 
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Pe 26 noiembrie, 1827, ea și sora ei geamănă, Elizabeth, s-au 
născut în sătucul Gorham, din statul Maine, din Eunice și Robert 
Harmon. 
Ellen era cea mai mică dintre opt frați. 
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La vârsta de nouă ani, un eveniment dramatic avea să-i schimbe 
viața pentru totdeauna. 
În timp ce se întorceau de la școală, Ellen a fost rănită foarte grav 
de o piatră aruncată de una din colegele ei de clasă. 
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Timp de trei săptămâni ea a fost inconștientă și părea ca și cum nu 
avea să trăiască foarte mult. Deși a supraviețuit, nu a mai putut 
continua la școală mai mult de clasa a treia. 
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Suferința avută a determinat-o să se gândească serios la viața ei 
spirituală și a ajuns să aibă o credință personală puternică în Isus. 
Ellen a început să studieze Biblia foarte sârguincios. A participat 
la evanghelizări, întâlniri de redeșteptare și grupe de rugăciune. 
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După ce a participat la o evanghelizare metodistă în Buxton, 
Maine, Ellen a fost botezată pe 26 iunie, 1842. Astfel a devenit 
membră a bisericii metodiste.  
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Mai târziu, Ellen și familia ei au participat la niște întâlniri în 
Portland, Maine. Vorbitorul era William Miller, un fost căpitan de 
armată, care studiase cu sârguintă Biblia. 
Pentru că Miller predica despre revenirea curândă a lui Hristos, el 
și urmașii lui au primit numele de “adventiști” sau “milleriți.” 
Familia Harmon a fost convinsă de adevărul mesajului lui Miller. 
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Cu toate acestea, după marea dezamăgire din 22 octombrie, 1844, 
Ellen a fost devastată. A plâns, s-a rugat, a studiat Cuvântul lui 
Dumnezeu pentru a primi un răspuns, așa cum au făcut mulți din 
credincioșii “adventiști.” 
Apoi, Dumnezeu a chemat-o să fie profeteasa Lui. 
Din punctul de vedere fizic ea nu avea ceea ce lumea asteaptă de la 
un profet. Ellen era o tânără de 17 ani, luptându-se cu tuberculoza 
și problemele de inimă. 
Cu toate acestea, în decembrie 1844, Dumnezeu a ales să-i 
vorbească Ellenei în viziune. Iată cum descrie ea reacția pe care a 
avut-o: 
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După ce am avut viziunea, Dumnezeu mi-a dăruit lumină şi m-
a îndemnat să o transmit mai departe ... dar m-am temut. 
Eram tânără şi mă gândeam că oamenii nu vor accepta 
mesajul din partea mea.  
  – Ellen G. White Scrisoarea 3, 1847. 
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Deși se simțea nevrednică și incapabilă din punctul de vedere fizic 
să îndeplinească responsabilitățile acestei chemări din partea lui 
Dumnezeu, prin credință ea a acceptat această misiune care avea 
să dureze pentru tot restul vieții. 
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Ellen și soțul ei, James White, au lucrat împreună pentru a 
râspândi lumina pe care Dumnezeu le-o dăduse. 
 

 
115 

Biruințele și credincioșia lor sunt descrise în multe dintre scrierile 
ei. În toată viața ei, Ellen White a fost un creștin devotat, un 
slujitor neobosit al lui Dumnezeu și o mamă devotată. 
A fost iubită de soțul ei, de familie și de mii de oameni din 
întreaga lume. 
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Pe 6 august, 1881, soțul Ellenei a murit în Battle Creek, Michigan. 
Pe marginea mormântului, Ellen a jurat să continue cu tărie 
lucrarea pentru care amândoi au sacrificat atât de mult în tot 
timpul celor 35 de ani cât au trudit împreună. 
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Unele dintre lucrările cele mai frumoase și mai inspiratoare ale ei 
au fost scrise după această dată. 
Pentru următorii 34 de ani ea a lucrat singură. 
Lucrarea ei profetică a condus-o în mai multe țări – călăuzind, 
învățând și consiliind pe credincioși după cum o conducea 
Domnul.  
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Viața și lucrarea Ellen Gould White a luat sfârșit pe 16 iulie, 1915, 
la vârsta de 87 de ani. 
A fost îngropată alături de soțul ei în cimitirul Oak Hill [Dealul cu 
Stejari] din Battle Creek, Michigan. 
La câteva săptămâni după moartea ei iată ce spunea un ziar despre 
ea: 
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Ea nu a manifestat nici o mândrie spirituală şi nu a căutat nici 
să obţină vreo bogăţie pământească. A trăit şi a lucrat ca un 
adevărat profet, cel mai admirabil profet din tradiția 
americană. 
The New York Independent, 23 August, 1915 
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Într-adevăr, vocea ei nu mai răsună – iar penița ei se odihnește. 
Dar neprețuitele cuvinte de sfătuire, mustrare, instruire și 
încurajare rostite de acest mesager credincios al lui Dumnezeu vor 
continua să călăuzească pe poporul lui Dumnezeu până la biruința 
finală! 
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Moștenirea ei pentru lumea aceasta este un dar făcut din dragoste – 
un mesaj pentru planeta noastră primit de dincolo de galaxii, din 
partea unui Dumnezeu al dragostei care încă mai vrea să “păstreze 
legătura” cu copiii Săi până când va veni Hristos. 
Atunci “lumina mai mică” va păli, când vom sta în prezența Sa 
plină de slavă. Atunci, Îl vom vedea din nou pe Dumnezeu față 
către față în toată slava Sa și ne vom bucura de părtășie cu El! 
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[Învățați această relatare pe de rost, dacă este posibil, pentru a nu o 
citi atunci în fața publicului] 
 
Cu mai mulți ani în urmă, în întinsele pustietăți din Bechuanaland, 
Africa de Sud, trăia un boșiman primivit pe nume Sukuba. 
El trăia împreună cu familia lui, ca membru al unui trib izolat și 
nomad. 
Într-o noapte de iarnă, Sukuba se strecură în coliba sa și se pregăti 
de culcare. Dar dintr-o dată, noaptea deveni mai strălucitoare ca 
ziua.  
O ființă strălucitoare i se arătă și îi spuse să meargă să găsească pe 
poporul “Cărții.” El trebuia să găsească pe poporul care se închina 
lui Dumnezeu. 
Sukuba nu era sigur ce însemna acest lucru. Ce carte? Și dacă o 
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găsea, cum ar fi citit el cartea aceea? Limba boșimanilor conținea 
clicuri și sunete guturale deosebindu-se de limbile altor triburi 
africane. Nu fusese pusă în scris niciodată până atunci. 
Dar “Prealuminatul”, după cum îl numi Sukuba pe îngerul care i se 
arătase, i-a spus: “Cartea vorbește. Tu ai să poți să o citești.” 
Sukuba a călătorit multe zile împreună cu familia sa pentru a găsi 
această carte. La un moment dat ajuns la coliba unor băștinași 
Bantu și i-a întrebat dacă ei știau ceva de poporul Cărții. 
Băștninașul a fost foarte uimit să vadă că boșimanul putea cumva 
să vorbească limba Bantu. Imediat l-a dus pe Sukuba la pastorul 
său. Pastorul a fost profund mișcat de ce i-a spus Sukuba și i-a zis: 
“Călătoria ta s-a sfârșit.” Sukuba era foarte fericit. 
Dar în noaptea aceea, Prealuminatul i-a apărut din nou și i-a spus 
că nu acesta era poporul pe care el îl căuta. El trebuia să caute 
“biserica ce păzește Sabatul și pe Pastorul Moye.” Pastorul Moye 
avea să aibă această carte și de asemenea alte “patru cărți maro 
care de fapt sunt nouă.” 
A doua zi, Sukuba se rugă să primească un semn pentru că avea 
nevoie de călăuzire în călătoria sa. Imediat după rugăciune, un nor 
a apărut pe cer. Sukuba s-a îndreptat în direcția norului și l-a urmat 
timp de șapte zile. Apoi, norul dispăru deasupra unui anume sat. 
Acolo Sukuba a întrebat de Pastorul Moye și a fost imediat 
îndreptat către casa lui.  
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După ce Sukuba i-a spus tot ce i se întâmplase, și încă în dialectul 
local, Pastorul Moye i-a arătat Biblia sa. “Aceasta este!” exclamă 
Sukuba. “Aceasta este! Dar unde sunt cele patru cărți, care de fapt 
sunt nouă?” Ellen White scrisese cu mulți ani înainte nouă volume 
de instrucțiuni pentru biserica lui Dumnezeu, numite Mărturii 
pentru Biserică. Una dintre edițiile acestor Mărturii avea doar 
patru volume, iar Pastorul Moye avea exact această ediție! 
Căutarea lui Sukuba luase sfârșit. El găsise poporul Cărții. El 
găsise acel popor care păzea Sabatul, un popor binecuvântat cu 
darul profetic. În cele din urmă, el și familia sa L-au acceptat pe 
Hristos și au fost botezați. El a devenit apoi un misioar pentru 
poporul său. Dumnezeu lucrează și astăzi în mod minunat și 
conduce pe diferiți oameni la solia Sa din vremurile de pe urmă. 
Faptul că tu auzi această întâmplare acum, nu este un accident. Ca 
și pe Sukuba, Dumnezeu te conduce și pe tine. Dumnezeu te 
conduce în adevărul Său. 
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Dumnezeu îți va da curaj să înfrunți viitorul. 
Poate că ești în cautarea adevărului de ani de zile. Eu cred că ai 
fost condus de către Domnul către această destinație. Și tu, ca și 
Sukuba, poți zice: “Aceasta este Adevărul lui Dumnezeu!” 
Biblia face următoarea promisiune:  
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(Text: 2 Cronici 20:20) 
... Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; 
încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti. 
 
Dumnezeu dorește ca noi să avem tot ce este cel mai bun! El vrea 
ca noi să avem toate avantajele pentru zilele acestea grele în care 
trăim. Astfel că El trimite poporului Său mesaje de dincolo de 
stele, mesaje provenite din inima Sa plină de dragoste. Acestă 
realitate este atât de importantă, încăt una dintre caracteristicile de 
identificare ale poporului lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, 
descrise în Apocalipsa 12:17, este că ei au darul profeției (pe lângă 
faptul că păzesc toate poruncile Sale). 
Ai vrea să faci și tu parte din această mișcare specială? Ai vrea și 
tu să fii binecuvântat cu acest dar special pe care Dumnezeu l-a dat 
poporului Său? Te invit să îngenunchezi împreună cu mine în 
seara aceasta pentru a înălța o rugăciune. 
[Sugestie de rugăciune pe slide-ul următor] 
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[Sugestie de rugăciune] 
 
“Iubite Tată Ceresc, 
 
Îți mulțumim pentru că ne iubești atât de mult încât încă mai vrei 
să comunici cu noi. Îți mulțumim că ai oferit darul profeției multor 
bărbați și femei din poporul Tău și că, prin ei, ne-ai oferit Biblia, 
Cuvântul Tău. Îți mulțumim că în aceste zile de pe urmă Tu încă 
mai ai un mesaj pentru noi – un mesaj care ne poate ajuta să trăim 
mai fericiți, mai sănătoși și să avem o viață mai lungă și mai 
productivă. 
În seara aceasta, Îți mulțumim pentru acest dar. Și Îți mulțumim 
pentru felul în care acest dar ne ajută să identificăm biserica Ta 
din zilele de pe urmă. Îți mulțumim pentru ocazia de a cunoaște 
aceste adevăruri și că putem face parte dintre aceiea care le 
împărtășesc cu restul lumii. Îngenunchem aici în fața Ta ca niște 
copii ai Tăi. Îngenunghem pentru a-Ți spune că Te iubim și că 
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vrem să facem parte din poporul Tău din zilele de pe urmă. Te 
rugăm să ne dai har și putere ca să învățăm în continuare și să 
creștem în adevărul Tău. Te-am rugat în numele lui Isus, Amin.  

 


