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I.TOTUL DE LA DUMNEZEU ?
Scrisoarea 4, 1896 -- "Spun ceea ce am vazut si ceea ce stiu a fi adevarat"
CM 125 -- "Sora White nu este producatoarea acestor carti. Ele contin instructiuni date de
Dumnezeu în timpul vietii ei de lucrare. În ele se gaseste lumina pretioasa, pe care Dumnezeu a
dat-o servei Sale ca sa fie data lumii"
Mart. vol.5, p.67 -- "Nu scriu un articol în revistele noastre care sa reflecte ideile mele. Ele sunt
ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în viziune - raze de lumina pretioasa stralucind de la tronul
ceresc"
Idem p.67 -- "Slabita si tremurând, m-am sculat la 3 dimineata sa va scriu. Dumnezeu vorbea.
Puteti spune ca aceasta comunicare a fost numai o scrisoare... Da, a fost o scrisoare, dar data de
Duhul lui Dumnezeu, ca sa prezint mintilor voastre lucruri ce mi-au fost aratate. În aceste
scrisori pe care le scriu, în marturiile pe care le port, va prezint ceea ce Domnul mi- a prezentat
mie"
Mart. vol. 4, p.230 -- "Dumnezeu ori îsi învata biserica, mustrându-i greselile si întarindu-i
credinta, ori nu. Lucrarea aceasta ori este a Domnului, ori nu . Dumnezeu nu face nimic în
partasie cu Satana. Lucrarea mea poarta fie semnul lui Dumnezeu, fie al dusmanului. În aceasta
problema nu exista cale de mijloc. Marturiile sunt fie de la Duhul lui Dumnezeu, fie de la diavol"
Manuscriptul 16, 1889 -- "De multe ori în experienta mea am fost chemata sa fac fata unei
anumite clase de oameni care acceptau ca Marturiile sunt de la Dumnezeu, dar care au spus ca în
anumite locuri sora White si-a expus propria ei opinie si judecata. Acestia sunt cei carora nu le
place mustrarea si care atunci când ideile lor sunt respinse, încearca sa faca ei însisi diferenta
între ceea ce este inspirat si ceea ce nu este.
Ei vor sa separe ce este "judecata proprie" a sorei White de ce este Cuvîntul Domnului. Tot ce
este sustinut de ei este divin, pe când mustrarile sau avertizarile din Marturii sunt omenesti considerate ca fiind doar parerile sorei White. Astfel, ei anuleaza cuvântul lui Dumnezeu prin
traditiile lor."
Mart. vol.5, p.691 -- "Sa nu credeti ca prin criticismul vostru puteti diseca Marturiile în asa fel
încât sa le faceti potrivit cu propriile voastre idei, considerând ca Dumnezeu v-a dat abilitatea sa
faceti diferenta între ce este lumina cereasca si ce este întelepciune lumeasca. Daca Marturiile nu
vorbesc în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, respingeti-le. Hristos si Baal nu pot fi uniti."

Mart. catre biserica din Battle Creek, 1882, p.58 -- "În marturiile date lui ... am dat lumina care
mi-a fost oferita de Dumnezeu. În nici un caz nu mi-am folosit propria judecata sau opinie. Am
destul de scris din ceea ce mi-a fost aratat, fara sa fiu nevoita sa-mi spun propriile idei."
CW 112 -- "Permiteti-mi sa-mi exprim gândurile, dar nu gândurile mele, ci Cuvântul lui
Dumnezeu."
Scrisoare personala, datata 12-8-14 -- "Nu am lumina cu privire la subiect (cine face parte din cei
144.000)....Va rog sa spuneti fratilor ca nu mi-a fost aratat acest lucru si ca le pot spune numai ce
mi-a fost prezentat."
Scrisoarea 96, 1909 -- "Nu am libertatea sa scriu fratilor cu privire la lucrarea lor viitoare ...
Nu am primit instructiuni despre locul unde ar trebui sa va localizati ... Daca Domnul îmi da
instructiuni bine stabilite cu privire la voi, vi le voi da; dar nu pot lua asupra mea responsabilitati
pe care Domnul nu mi le-a dat sa le port"
Southern Work, p.97-98 -- "în aceasta dimineata am fost la o întrunire unde anumiti frati au fost
chemati sa raspunda unor întrebari dintr-o scrisoare care cerea sfat cu privire la aceste subiecte.
Despre câteva am putut vorbi, deoarece de mai multe ori mi-au fost prezentate detalii. în timp ce
fratii citeau, am stiut ce sa le spun; deoarece aceaste probleme mi-au fost prezentate din nou si
din nou ... Nu m-am simtit libera sa scriu despre ele pâna acum."

II. PERICOLUL RESPINGERII SPIRITULUI PROFETIC
Mesaje Selectate, vol.1, p.42-43 -- "Nu trebuie spus nici un singur cuvânt de îndoiala ce poate
otravi alte minti, distrugându-le încrederea în mesajele pe care Dumnezeu le-a dat pentru
formarea temeliei acestei lucrari. Spun tuturor celor care au stat în calea Marturiilor - Dumnezeu
a dat un mesaj poporului Sau, si vocea Sa trebuie ascultata. Opozitia voastra nu m-a ranit pe
mine; dar trebuie sa dati socoteala Dumnezeului cerului care a trimis aceste avertizari si
instructiuni pentru a tine poporul Sau pe calea cea buna. Va trebui sa raspundeti pentru orbirea
voastra, pentru ca ati fost pricina de poticnire în calea pacatosilor."
Idem. p.40 -- "Am vazut starea celor care pretind a fi loiali adevarului prezent, dar care ignora
viziunile - calea prin care Dumnezeu a ales sa învete în unele cazuri, pe cei care s-au abatut de la
adevarul Bibliei. Am vazut ca atacând viziunile, ei nu au vorbit împotriva instrumentului slab
folosit de Dumnezeu - ci împotriva Duhului Sfânt. Deasemenea am vazut ca este un lucru mic sa
vorbesti împotriva celui rânduit ca purtator de mesaj, dar este foarte periculos sa respingi
cuvintele lui Dumnezeu. Am vazut ca ei erau gresiti si ca Dumnezeu a ales sa le arate greselile
prin viziuni, dar daca ignora instructiunile Domnului, vor fi lasati în întuneric cu impresia ca au
dreptate … pâna cînd va fi prea târziu."

III. "LUMINA MAI MICA " - CE ÎNSEAMNA ACEASTA?
Mart. vol.5, p.665 -- "Marturiile scrise nu au scopul de a da lumina noua, ci de a impresiona
inima cu adevarurile deja descoperite. Datoria omului fata de Dumnezeu si de aproapele a fost
clar specificata în Cuvântul lui Dumnezeu, dar totusi putini au ascultat de lumina astfel data. Nu
este prezentat adevar în plus; ci Dumnezeu a ales ca prin Marturii sa simplifice marile adevaruri
deja date, trezind si impresionând mintea poporului Sau, în asa fel încât nimeni la finalul tuturor
lucrurilor sa nu mai se scuze."
Idem, p.661-- "În vremurile din trecut, Dumnezeu a vorbit oamenilor prin profeti si apostoli. În
aceste zile El le vorbeste prin Marturiile Spiritului Sau. Nu a fost niciodata un timp când
Dumnezeu a instruit poporul Sau mai serios ca acum cu privire la voia Sa si la drumul pe care ei
trebuie sa-l urmeze."

IV. Autoritate în Doctrina
1 Mesaje Selectate 206,107 -- "Când au ajuns cu studiul în punctul unde au spus 'Nu mai putem
face nimic', Duhul Domnului a venit asupra mea, am fost luata în viziune si mi-a fost data o
explicatie clara a pasajelor studiate în legatura cu modul si locul unde sa lucram eficient. Astfel a
fost data lumina ce ne-a ajutat sa întelegem Scripturile cu privire la misiunea lui Hristos de Mare
Preot. O linie a adevarului ce se extinde de la acel timp si pâna când vom intra în Noul Ierusalim
mi-a fost prezentata, iar eu am dat-o altora dupa cum Domnul mi-a dat-o mie."
A Word to the Little Flock, p.12 -- "Domnul mi-a aratat în viziune ca fratele Crosier a avut
adevarata lumina asupra curatirii sanctuarului etc., si ca a fost voia Sa ca fratele Crosier sa scrie
despre aceasta în publuicatia "Day-Star Extra" din 7 Februarie 1846. Ma simt autorizata pe
deplin de catre Domnul sa o recomand fiecarui sfânt."
Mart. catre Predicatori, p. 302 -- "În acel timp, eroare dupa eroare a venit asupra noastra; pastori
si doctori au introdus noi învataturi. Am cercetat Scripturile cu multa rugaciune si Duhul Sfânt
ne-a condus la adevar. Uneori, nopti întregi au fost dedicate studiului, cerând cu seriozitate
calauzire de la Domnul. Grupuri devotate de barbati si femei s-au adunat pentru aceasta. Puterea
lui Dumnezeu a venit asupra mea si am fost în stare sa definesc clar ce este adevar si ce este
eroare. Astfel, punctele noastre de credinta au fost stabilite, iar noi am fost pusi pe o temelie
solida. Am acceptat adevarul punct dupa punct, sub calauzirea Duhului Sfânt. Am fost luata în
viziune unde mi-au fost date explicatii. Mi s-au dat ilustratii ale lucrurilor ceresti, ale
sanctuarului, astfel încât lumina a stralucit asupra noastra în raze clare si distincte."
Scrisoarea 127 din 1910 -- "Domnul mi-a dat multa lumina de care vreau ca poporul sa stie;
deoarece acolo este învatatura pe care Domnul mi-a dat-o pentru poporul Sau. Ei trebuie sa
posede aceasta lumina, rând dupa rând, idee dupa idee, aici putin, dincolo putin, deoarece a fost
data pentru a corecta erorile si a specifica ce este adevar. Domnul mi-a descoperit multe lucruri
despre ce este adevar, spunând : 'Aceasta este calea, urmeaz-o'. "

Mart. catre Pred., 307 -- "Temeliile credintei advente ... au izvorât la începutul lucrarii noastre
prin rugaciune, studiul Cuvântului si prin revelatie."
Ev. p. 610 -- "Am fost trimisa de Domnul din loc în loc sa mustru pe aceia care sustineau
doctrine false."
Mart. vol.5, p.655,656 -- "Erori serioase de doctrina si practica au fost însusite ... Dumnezeu mia descoperit aceste erori în viziune si m-a trimis la copiii Sai ce se aflau în eroare sa le expun
greselile."
Mesaje Selectate, vol.3, p.52 -- "În ceea ce am scris este un lant neîntrerupt al adevarului, fara o
singura exprimare falsa.
Idem, p.84 -- "Toti care cred ca Domnul a vorbit prin sora White si ca i-a dat un mesaj, vor fi
paziti de multe înselaciuni care vor veni în ultimele zile."
Nota - Toate citatele sunt luate din editiile originale engleze, de aceea paginatia nu va
corespunde cu traducerile românesti.

