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ZGUDUIREA:	  Un	  cataclism	  de	  gradul	  9	  

	  

Luni,	  16	  aprilie	  2007	  	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  
	  
	  
Pentru	  cei	  care	  îşi	  propun	  să	  stea	  de	  partea	  Domnului	  în	  zilele	  glorioase	  ale	  ultimelor	  

scene	  din	  marea	  controversă,	  informaţțiile	  de	  la	  Cartierul	  General	  nu	  pot	  fi	  tratate	  cu	  
nepăsare.	  Ele	  sunt	  elemente	  vitale	  în	  înţțelegerea	  poziţției	  lor	  în	  ultima	  încleştare	  dintre	  
adevăr	  şi	  eroare.	  

Câteva	  raze	  de	  lumină	  au	  descoperit	  pentru	  o	  clipă	  viitorul	  care	  stă	  să	  se	  transforme	  
în	  prezent,	  iar	  noi	  vom	  fi	  martori	  ai	  acestor	  evenimente:	  

“Se	  apropie	  repede	  zilele	  de	  mare	  perplexitate	  şi	  confuzie.	  Satana,	  îmbrăcat	  în	  haine	  
îngereşti,	  va	  înşela	  dacă	  va	  fi	  cu	  putinţță	  chiar	  şi	  pe	  cei	  aleşi.	  Vor	  fi	  mulţți	  dumnezei	  şi	  mulţți	  
domni.	  Va	  bate	  orice	  vânt	  de	  doctrină.	  Cei	  care	  au	  adus	  suprem	  omagiu	  “ştiinţței”	  pe	  nedrept	  
numită	  astfel	  nu	  vor	  fi	  conducători	  atunci.	  Cei	  care	  s-‐au	  încrezut	  în	  intelect,	  geniu	  sau	  talent	  
nu	  vor	  sta	  la	  conducerea	  lucrării.	  Ei	  nu	  ţțin	  pasul	  cu	  lumina.	  Cei	  care	  s-‐au	  dovedit	  
necredincioşi	  nu	  vor	  fi	  însărcinaţți	  cu	  conducerea	  turmei.	  În	  ultima	  lucrare	  solemnă	  vor	  fi	  
angajaţți	  puţțini	  oameni	  mari.	  Ei	  sunt	  mulţțumiţți	  de	  sine,	  independenţți	  de	  Dumnezeu,	  şi	  El	  nu	  îi	  
poate	  folosi.	  Domnul	  are	  slujitori	  credincioşi,	  care	  în	  timpul	  zguduirii	  şi	  încercării	  vor	  fi	  
descoperiţți	  vederii.	  Există	  oameni	  preţțioşi,	  acum	  necunoscuţți,	  care	  nu	  şi-‐au	  plecat	  
genunchiul	  în	  faţța	  lui	  Baal…”	  (5T	  80).	  

Se	  pare	  că	  deja	  am	  intrat	  în	  perioada	  acelor	  zile	  de	  mare	  perplexitate	  şi	  confuzie.	  
Observăm	  tot	  mai	  clar	  că	  poporul	  nostru	  nu	  mai	  ştie	  să	  facă	  deosebirea	  între	  Hristos	  şi	  Baal,	  
în	  confuzia	  teologică	  ce	  ne	  împarte	  în	  sute	  de	  curente	  şi	  partide.	  Ni	  se	  spune	  că	  urmează	  să	  
aibă	  loc	  o	  zguduire,	  care	  va	  pune	  capăt	  acestei	  situaţții	  disperate.	  

Ce	  va	  produce	  zguduirea	  despre	  care	  se	  vorbeşte	  aici?	  Sora	  White	  a	  văzut-‐o	  în	  
viziune,	  dar	  nu	  a	  înţțeles	  motivele	  declanşării	  ei.	  Pe	  noi	  cauzele	  zguduirii	  ne	  interesează	  în	  cel	  
mai	  înalt	  grad,	  deoarece	  vom	  putea	  identifica	  corect	  subiectele	  în	  dispută,	  adevărurile	  
importante	  ale	  timpului	  prezent.	  Ascultaţți:	  

“Am	  întrebat	  despre	  semnificaţția	  zguduirii	  pe	  care	  am	  văzut-‐o,	  şi	  mi	  s-‐a	  arătat	  că	  ea	  
va	  fi	  cauzată	  de	  mărturia	  hotărâtă	  declanşată	  de	  sfatul	  Martorului	  Credincios	  pentru	  cei	  din	  
Laodicea.	  Ea	  va	  avea	  efect	  asupra	  inimii	  primitorului,	  şi	  îl	  va	  face	  să	  înalţțe	  standardul	  şi	  să	  
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proclame	  adevărul	  direct.	  Unii	  nu	  vor	  suporta	  această	  mărturie	  hotărâtă.	  Ei	  se	  vor	  ridica	  
împotriva	  ei,	  ceea	  ce	  va	  produce	  o	  zguduire	  în	  poporul	  lui	  Dumnezeu”	  (EW	  270).	  

Acestea	  sunt	  informaţții	  mai	  preţțioase	  decât	  aurul.	  

Care	  este	  mărturia	  hotărâtă	  a	  Martorului	  Credincios?	  Ea	  anunţță	  pe	  îngerul	  bisericii	  –	  
liderii	  Bisericii	  Laodicea	  –	  că	  se	  află	  într-‐o	  stare	  de	  cumplită	  orbire	  spirituală,	  dar	  de	  care	  nu	  
este	  conştient,	  fiind	  astfel	  sigur	  că	  el	  se	  află	  la	  postul	  datoriei	  şi	  conduce	  bătrâna	  corabie	  a	  
Sionului	  în	  portul	  veşniciei	  pe	  cel	  mai	  scurt	  drum.	  

Şi	  care	  este	  sfatul	  Martorului	  Credincios?	  El	  cheamă	  pe	  îngerul	  bisericii	  să	  renunţțe	  la	  
importurile	  de	  credinţță,	  neprihănire	  şi	  luminare	  spirituală	  de	  la	  comercianţții	  acestei	  lumi	  –	  
teologia	  modernă	  –	  şi	  să	  vină	  la	  El	  pentru	  aceste	  preţțioase	  daruri.	  

Prin	  urmare,	  când	  solia	  va	  fi	  prezentată	  decisiv	  bisericii,	  “unii”	  nu	  vor	  suporta	  această	  
mărturie	  hotărâtă.	  Şi	  ce	  vor	  face?	  “Se	  vor	  ridica	  împotriva	  ei.”	  

Ei	  bine,	  cine	  sunt	  aceşti	  “unii”	  care	  nu	  vor	  suporta	  mărturia	  şi	  sfatul	  Domnului	  
Hristos?	  

Anumiţți	  pastori	  şi	  administratori	  cred	  că	  pericolul	  major	  actual	  pentru	  biserică	  vine	  
din	  partea	  unor	  disidenţți	  nemulţțumiţți,	  criticoşi,	  puşi	  pe	  ceartă,	  mereu	  gata	  să	  batjocorească	  
autoritatea	  bisericii,	  şi	  pe	  care	  i-‐ar	  dori	  cât	  mai	  repede	  dincolo	  de	  graniţțele	  denominaţționale.	  
Ei	  sugerează	  că	  aceştia	  sunt	  candidaţții	  la	  cernerea	  produsă	  de	  zguduire,	  după	  care	  biserica	  va	  
rămâne	  frumoasă	  ca	  luna,	  curată	  ca	  soarele,	  etc…	  

Această	  poziţție	  nu	  este	  surprinzătoare,	  deoarece	  îngerul	  bisericii	  nu	  ştie	  că	  despre	  el	  
se	  vorbeşte	  în	  Apocalips	  3,	  şi	  astfel	  caută	  vinovaţți	  pentru	  relele	  bisericii	  în	  altă	  parte;	  adică	  la	  
oile	  acelea	  prăpădite,	  care	  se	  rătăcesc	  în	  plină	  zi,	  oricât	  de	  mănoasă	  ar	  fi	  păşunea	  şi	  oricât	  de	  
iubitor	  păstorul	  local.	  Şi	  de	  aici	  starea	  de	  încropeală	  prelungită,	  cu	  toate	  relele	  care	  au	  
rezultat	  din	  ea.	  

	  Cum	  ar	  trebui	  să	  se	  iasă	  din	  starea	  de	  încropeală,	  după	  indicaţțiile	  profetice	  
încredinţțate	  acestei	  biserici?	  Inspiraţția	  nu	  ne	  spune	  cine	  va	  aduce	  lămurit	  înaintea	  bisericii	  
mărturia	  hotărâtă	  că	  îngerul	  bisericii	  are	  o	  problemă	  gravă.	  Ea	  doar	  spune	  că	  primitorii	  
mărturiei	  vor	  fi	  afectaţți	  profund	  de	  ea,	  şi	  vor	  primi	  putere	  să	  o	  proclame	  fără	  teamă,	  fără	  
ocolişuri	  sau	  principii	  de	  corectitudine	  politică.	  

Ce	  vor	  spune	  ei?	  Vor	  anunţța	  că	  este	  timpul	  ca	  îngerul	  să	  cumpere	  de	  unde	  trebuie	  
alifie	  pentru	  ochi,	  şi	  doar	  aşa	  va	  putea	  constata	  că	  este	  lipsit	  de	  credinţța	  lui	  Isus	  şi	  fără	  haina	  
neprihănirii	  lui	  Hristos.	  Mai	  concret,	  vor	  chema	  la	  sursa	  autentică	  de	  evaluare	  a	  soliei	  
îngerului	  al	  treilea,	  care	  este	  Spiritul	  Profeţției.	  Iar	  această	  sursă,	  în	  contrast	  cu	  marea	  masă	  a	  
istoricilor	  adventişti,	  spune	  lămurit	  un	  lucru:	  

“Solia	  prezentată	  de	  A.T.Jones	  şi	  E.J.Waggoner	  este	  o	  solie	  de	  la	  Dumnezeu	  către	  
biserica	  Laodicea”	  (Letter	  S24,	  1892).	  

“Unii	  nu	  vor	  suporta	  această	  mărturie	  hotărâtă.	  Ei	  se	  vor	  ridica	  împotriva	  ei,	  ceea	  ce	  
va	  produce	  o	  zguduire	  în	  poporul	  lui	  Dumnezeu.”	  
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Astăzi	  nu	  este	  deloc	  greu	  să	  observăm	  cine	  sunt	  acei	  “unii”	  de	  mâine,	  care	  nu	  vor	  
suporta	  această	  mărturie,	  declanşând	  zguduirea	  în	  poporul	  lui	  Dumnezeu.	  Cei	  ce	  nu	  o	  vor	  
suporta	  mâine	  deja	  nu	  o	  suportă	  astăzi,	  şi	  fac	  tot	  ce	  le	  stă	  în	  putere	  spre	  a	  o	  împiedica	  să	  
ajungă	  la	  urechile	  mulţțimii.	  Şi	  între	  timp	  îi	  acuză	  pe	  cei	  ce	  o	  preţțuiesc,	  o	  însuşesc	  şi	  o	  
proclamă,	  că	  ei	  sunt	  cei	  ce	  nenorocesc	  pe	  Israel.	  

Şi	  paragraful	  citat	  mai	  sus	  din	  Mărturii	  volumul	  5	  continuă	  să	  tune	  cu	  o	  autoritate	  pe	  
care	  nimeni	  nu	  o	  poate	  pune	  la	  îndoială:	  

“Nu	  este	  prea	  departe	  timpul	  când	  încercarea	  va	  veni	  la	  fiecare	  suflet.	  Semnul	  fiarei	  
va	  fi	  impus	  asupra	  noastră.	  Cei	  care	  au	  cedat	  pas	  cu	  pas	  cerinţțelor	  populare	  şi	  s-‐au	  
conformat	  obiceiurilor	  lumii,	  nu	  vor	  considera	  un	  lucru	  greu	  să	  se	  supună	  puterilor	  zilei,	  în	  
loc	  să	  ajungă	  ţținta	  batjocurii,	  insultei,	  ameninţțării	  cu	  închisoarea	  şi	  moartea.	  În	  acest	  timp,	  
aurul	  din	  biserică	  va	  fi	  separat	  de	  zgură.	  Evlavia	  adevărată	  va	  fi	  deosebită	  clar	  de	  cea	  de	  
paradă.	  Multe	  stele	  pe	  care	  le-‐am	  admirat	  pentru	  strălucirea	  lor	  vor	  dispărea	  în	  întuneric.	  
Pleavă	  ca	  norul	  va	  fi	  luată	  de	  vânt,	  chiar	  din	  locurile	  unde	  acum	  vedem	  doar	  recolte	  bogate	  
de	  grâu.	  Toţți	  cei	  care	  îşi	  asumă	  ornamentele	  sanctuarului,	  dar	  nu	  sunt	  îmbrăcaţți	  cu	  
neprihănirea	  lui	  Hristos,	  vor	  apărea	  în	  ruşinea	  goliciunii	  lor”	  (5T	  81).	  

Aceasta	  înseamnă	  că	  nu	  este	  departe	  ziua	  când	  vom	  putea	  verifica	  împlinirea	  unei	  
profeţții	  sumbre:	  

“Solia	  îngerului	  al	  treilea	  nu	  va	  fi	  înţțeleasă.	  Lumina	  care	  va	  lumina	  tot	  pământul	  
cu	  slava	  ei	  va	  fi	  numită	  lumină	  falsă	  de	  cei	  care	  refuză	  să	  înainteze	  în	  slava	  ei	  crescândă	  
(RH	  27	  mai	  1890).	  

Dacă	  susţținătorii	  soliei	  1888,	  câţțiva	  anonimi	  răzleţți,	  fără	  influenţță	  în	  biserică,	  vor	  fi	  
cernuţți,	  părăsind	  biserica	  la	  zguduire,	  această	  profeţție	  nu	  se	  va	  împlini,	  deoarece	  ei	  nu	  au	  
forţța	  să	  afecteze	  negativ	  solia	  îngerului	  al	  treilea,	  ca	  ea	  să	  nu	  fie	  înţțeleasă	  de	  majoritatea,	  şi	  
astfel	  să	  fie	  numită	  lumină	  falsă.	  

Dacă	  împotrivitorii	  soliei	  vor	  fi	  oameni	  cu	  nume	  şi	  influenţță,	  “stele”	  pe	  care	  le-‐am	  
admirat	  pentru	  strălucirea	  lor,	  oameni	  care	  “îşi	  asumă	  ornamentele	  sanctuarului,”	  adică	  
slujitorii	  Domnului,	  atunci	  această	  profeţție	  se	  va	  împlini.	  

Şi	  dacă	  se	  va	  împlini,	  este	  cazul	  să	  ne	  prindem	  bine	  de	  Stânca	  Veacurilor,	  deoarece	  
zguduirea	  care	  se	  apropie,	  produsă	  de	  apelul	  Martorului	  Credincios,	  nu	  va	  fi	  un	  banal	  tremor	  
de	  3	  grade	  pe	  scara	  Richter,	  ci	  un	  cataclism	  de	  gradul	  9	  care	  nu	  va	  lăsa	  nimic	  în	  picioare.	  

	  


