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Par cik ļaužu grupa, kas ir sarakstījusi un izplatījusi tādas brošūras kā B.Fišera
„Jēzus un cits Aizstāvis” un L.Bičī „Kā ticēja SDA Baznīcas pamatlicēji”, (kā arī
E.Rudzīša 20.09.09. atbilde par J. Driķa rakstu „Par Bruno Fišera traktāta „Jēzus un
cits Aizstāvis” svešām mācībām”), bet šīs grupas mācība neatbilst Septītās dienas
adventistu draudzes oficiāli atzītajai mācībai, kas pamatota ticībai Bībeles
interpretācijai, kādu ir apstiprinājusi arī SDA draudzei dotā īpašā Praviešu Gara
Liecību dāvana, bet bez atļaujas ir izlietojušas sev vēlamu E.Vaitas darbu daļu citātus,
lai slēpjoties aiz tiem sasniegtu savus mērķus, kas ir pretēji E.Vaitas un SDA draudzes
vienotajam kontekstam un mērķiem, bet savai mācībai neizdevīgās E. Vaitas rakstu
daļas ir pasludinājusi par viltojumu (apvainojot, ka viltojumu veikusi SDA draudze)
un turpina savu musinošo un šķeltniecisko darbību, lai karotu pret SDA draudzes
mācību un draudzi, tad šeit ir pievienoti daži citāti no E.Vaitas darbiem, kas skaidri
parāda Praviešu Gara un E.Vaitas attieksmi pret tāda stila aktivitātēm.
Citējumi no Ellen G.White “Testimonies to Ministers and Gospel Workers”
latviskā tulkojuma: E.G.Vaita „Liecības sludinātājiem un evaņģēlija strādniekiem.”
(Kvadrātiekavās ir norādītas grāmatas oriģināla lappuses.):
„[22] Skolotāji, no kuriem jāizvairās.
Kad ceļas vīri, kas apgalvo, ka viņiem ir vēsts no Dieva, bet kas nekaro pret
valdībām un varām šīs pasaules tumsībā, turpretī veido liekulīgus grupējumus un
savus kara ieročus vērš pret cīnītāju draudzi, tad uzmanieties un sargieties no tādiem.
Viņiem nav dievišķa pilnvara. Dievs nav tiem uzticējis tādu darba nastu. [23] Viņi
grib iznīcināt to, ko Dievs ar Laodiķejas vēsti grib atjaunot. Viņš ievaino tikai tāpēc,
lai varētu dziedināt, bet ne iznīcināt. Kungs nevienam cilvēkam nedod vēsti, kas
draudzei varētu atņemt drosmi un cerību. Viņš pārmet, viņš norāj, Viņš pārmāca; bet
tas notiek vienīgi tāpēc, lai beidzot varētu dziedināt un atzīt par labu. [..] Kāpēc šīs
brošūras, kas apsūdz Septītās dienas adventistu draudzi, saucot to par Bābeli,
izkaisītas visās malās tieši tai laikā, kad pār draudzi tika izliets Svētais Gars?”
„[32] Atlikuma draudze nav Bābele.
Es ļoti noskumu, lasot brošūru, ko izdevis brālis S.un tie, kas saistīti ar viņu
darbā. Bez manas atļaujas viņi ņēmuši īpašus izvilkumus no „Liecībām” un tos
ievietojuši savā brošūrā, lai radītu iespaidu, it kā mani raksti atbalsta un apstiprina
viņu aizstāvēto viedokli. Viņi ir rīkojušies nepareizi un netaisni. Ar šo neattaisnojami
patvaļīgo soli viņi ļaudīm ir snieguši maldinoša un postoša rakstura teoriju. Pagājušos
laikos daudzi citi ir darījuši to pašu, cenšoties radīt iespaidu, ka „Liecības” atbalsta
nepamatotus uzskatus.
Esmu saņēmusi gaismu, ka brāļa S.un viņa piekritēju viedoklis nav pareizs, bet
viena no „redzi, šeit” un „redzi, tur”, kas raksturīgi dienām, kurās mēs dzīvojam.”
„[50] Noārdīšanas darbs.
Pasaulei ir tikai viena draudze, kas šajā laikā stājas plaisumā, kas labo
aizsargmūri un uzceļ vecās posta vietas [Jes.58:12); un ikkatrs cilvēks, kas pievērš
pasaules un citu draudžu uzmanību šai draudzei, apsūdzot to, ka tā ir Bābele, dara
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darbu, kas saskan ar brāļu apsūdzētāju darbu. Vai ir iespējams, ka no mūsu vidus
celsies cilvēki, kas runās ačgārnības un ar savu balsi atbalstīs ieskatus, ko sātans [51]
gribētu izplatīt pasaulē par tiem, kas tur Dieva baušļus un kam ir Jēzus ticība? Vai nav
pietiekoši daudz darba, lai visa jūsu degsme tiktu atdota patiesības pasludināšanai
tiem, kas atrodas maldu tumsā? Jūs, kas esat darīti par līdzekļu un spēju namturiem,
izplatot maldus, esat ļaunprātīgi izlietojuši Kunga mantu. Visa pasaule ir pilna ar
naidu pret tiem, kas sludina Dieva likumu saistošās prasības, un draudzei, kas ir
uzticīga Jehovam, jāiesaistās neparastā cīņā. „Jo ne pret miesu un asinīm mums
jācīnās, bet pret valdībām un varām šīs pasaules tumsībā un pret ļauniem gariem
gaisā.”Tie, kas kaut cik izprot, ko nozīmē šī cīņa, negriezīs savus ieročus pret draudzi
cīnītāju, bet ar visiem spēkiem cīnīsies kopā ar Dieva ļaudīm pret ļauno spēku
sazvērestību.
Tie, kas uz savu personīgo atbildību ceļas sludināt vēsti, apgalvojot, ka viņus
māca un vada Dievs, un tomēr par savu īpašo darbu izvēlas tā noārdīšanu, ko gadu
gaitā Dievs ir uzcēlis, nedara Dieva prātu. Lai ir zināms, ka šie cilvēki stāv lielā
pievīlēja pusē. Neticiet viņiem. Tie ir apvienojušies ar Dieva un patiesības
ienaidniekiem. Viņi izsmies sludinātāju kārtu kā peļņas iekārtojumu. No tādiem
novērsieties, nebiedrojieties ar viņu vēsti, lai arī cik daudz tie citētu „Liecības” un
paši censtos apslēpties aiz tām. Nepieņemiet viņus, jo šo darbu Dievs viņiem nav
devis. Tāda darba sekas būs neticība „Liecībām”, un, cik tālu iespējams, viņi iznīcinās
darbu, ko es gadiem ilgi esmu darījusi.
[52] Gandrīz visa mana dzīve ir veltīta šim darbam, tomēr bieži manu nastu
smagāku ir darījuši vīri, kas izgājuši sludināt vēsti, ko Dievs viņiem nav devis. Šī
ļauno strādnieku šķira ir atlasījusi „Liecību” daļas un tās ielikusi maldu ietvarā, lai
tādā veidā darītu ietekmīgas savas viltus mācības. Kad kļūst redzams, ka viņu vēsts ir
maldi, tad tāds pat nosodījums gulstas uz „Liecībām”, kuras savienotas ar maldiem,
un pasaules cilvēki, kas nezina, ka citētās „Liecības” ir izvilkumi no personīgām
vēstulēm, un lietotas bez manas piekrišanas, šos materiālus pasniedz kā pierādījumu,
ka mans darbs nav no Dieva, nav patiesība, bet ir meli. Tie, kas tādā veidā apkauno
Dieva darbu, par savu rīcību atbildēs Dieva priekšā.
Dievišķi nozīmētais sludināšanas darbs.
[..] Kungam ir savi nozīmēti darba rīki un draudze, kas pastāvējusi visās
vajāšanās, cīņas un tumsas laikmetos. [53]Jēzus mīlēja draudzi un Pats par to
nodevās, un Viņš to pilnveidos un attīrīs, padarīs cēlāku un paaugstinās, un tā
neizkustināmi stāvēs šīs pasaules samaitājošo iespaidu vidū. Dievs ir izredzējis un
iecēlis vīrus, kuriem neizsīkstošā neatlaidībā un dedzīgā garā jāuzmana draudze, lai
sātana ļaunie plāni to nesatriektu, bet lai tā paliktu pasaulē un cilvēku vidū
paaugstinātu Dieva godu. Starp draudzi un pasauli vienmēr pastāvēs nežēlīga cīņa.
Nolūki sadursies ar nolūkiem, principi – ar principiem, patiesība – ar maldiem. Bet
krīzē, kas jau iesākusies un kas drīz sasniegs kulminācijas punktu, pieredzējušiem
vīriem jādara savs Dieva norādītais darbs un jāsarga dvēseles, apzinoties, ka viņi ir
atbildīgi par tām.
Tie, kas nes šo maldu vēsti, apsūdzot draudzi par Bābeli, atstāj novārtā savu
Dieva norādīto darbu, saceļas pret skaidro Dieva vēsti, kuru izsaka Malahija, ka Dieva
mantu namā jānes pilns desmitais, un iedomājas, ka viņu darbs ir brīdināt cilvēkus,
kurus Dievs ir izredzējis Viņa patiesības vēsts tālākai pasludināšanai. Šie strādnieki
Dieva lietu un Viņa valsti nedara spēcīgāku, bet ir iesaistījušies darbā, kas līdzinās
visas taisnības ienaidnieka darītajam darbam. Lai šie vīri, kas saceļas pret ceļiem un
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līdzekļiem, kādus Dievs noteicis Sava darba virzīšanai uz priekšu šajās briesmīgajās
dienās, atsakās no visiem ar Rakstiem nesaskanīgajiem uzskatiem par Dieva nozīmēto
darba raksturu, amatu un varu. [..]
[54] Sargieties no viltus mācītājiem.
Dievs nav nekārtības, bet gan miera Autors. Bet sātans ir modrs ienaidnieks,
kas neguļ, bet vienmēr strādā pie cilvēku prātiem, meklējot augsni, kur viņš var iesēt
savas nezāles. Ja viņš atrod kādu, kuru viņš var piespiest kļūt par viņa kalpu, tad viņš
liek priekšā uzskatus un viltus teorijas, un dara šos cilvēkus par dedzīgiem maldu
aizstāvjiem. [..]
Ja viņu dedzība tos vadītu strādāt tais pašās rindās, kur strādā viņu brāļi, kas
izturējuši dienas karstumu un grūtumu, ja viņi būtu tik pat neatlaidīgi mazdūšības un
šķēršļu pārvarēšanai, kādi bija viņu brāļi, tad viņi tiešām būtu atdarināšanas vērti un
Dievs tos pieņemtu. [56] Bet cilvēki, kas ceļas sludināt kaut kādu brīnišķīgu gaismu
un tomēr atraujas no darba rīkiem, kurus vada Dievs, ir nosodāmi. Tas ir Korus,
Datana un Abirama ietais ceļš, kuru rīcība ir uzrakstīta par brīdinājumu visiem citiem.
Mēs nedrīkstam rīkoties tā, kā viņi rīkojās, - apsūdzēt un notiesāt tos, kuriem Dievs ir
uzlicis darba nastu.
Tie, kas pasludinājuši Septītās dienas adventistu draudzi par Bābeli, ir
izlietojuši „Liecības”, lai pieliktu savam viedoklim šķietamu atbalstu, bet kāpēc viņi
nav sludinājuši to, kas gadiem ilgi ir bijis manas vēsts kodols, - draudzes vienprātība?
Kāpēc viņi necitēja [manis pierakstītos] eņģeļa vārdus: „Spiedieties kopā, spiedieties
kopā , spiedieties kopā!”? Kāpēc viņi neatkārtoja brīdinājumu un neizklāstīja
pamatlikumu, ka „vienprātībā ir spēks, nevienprātībā ir vājums”? Vēstis, kādas nesuši
šie vīri, šķeļ draudzi un apkauno mūs patiesības ienaidnieku priekšā, un tādās vēstīs
skaidri atklājas lielā krāpnieka sevišķais darbs, kas vēlas kavēt draudzi vienprātībā
izteiktās pilnības aizsniegšanā. Šie mācītāji staigā paši savu aizdedzināto dzirksteļu
gaismā, vadās no sava neatkarīgā sprieduma un patiesību apgrūtina ar viltus
priekšstatiem un teorijām. Viņi atraida savu brāļu padomu un iet uz priekšu pa savu
pašu ceļu, līdz tie kļūst tieši tādi, kādus sātans viņus vēlas redzēt, - garīgi
nelīdzsvaroti.
Es brīdinu savus brāļus sargāties no visiem sātana darbības veidiem. Dieva un
cilvēka lielais pretinieks šodien gavilē, ka viņam ir izdevies piekrāpt dvēseles un viņu
līdzekļus, un spējas ievirzīt kaitīgos kanālos. Viņu nauda varēja tikt izlietota tagadējās
patiesības virzīšanai uz priekšu, bet tā vietā nauda ir izšķiesta, sludinot uzskatus, kam
nav pamata patiesībā.”
„[365] Ir tikai divas ļaužu šķiras. Sātans strādā ar savu negodīgo, krāpjošo
varu, un ar spēcīgiem maldīgiem priekšstatiem viņš sagūsta visus, kas pastāvīgi
nepaliek patiesībā, kas nogriezuši savas ausis no patiesības un pārvērš to par pasaku.
Sātans pats nepalika patiesībā , viņš ir netaisnības noslēpums. Ar savu rīcību viņš
iznīcinošiem maldiem piešķir patiesības izskatu. Tā izskaidrojams tā krāpjošais
spēks.”

