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Prefață
Încă un volum, al cincilea din Testimonies, a binevoit Dumnezeu în 

bunătatea Sa ca să fie pus la îndemâna doritorilor de mântuire. Prin lumi-
na deosebită pe care o conţine se va dovedi un îndreptar preţios în întu-
nericul zilelor din urmă, dacă va fi pus în practică în viaţa de toate zilele.

Această mărturie s-a scris în anul 1882.

Activitatea profetică a dat drept rod 13.141 pagini, în limba origi-
nală în care s-au scris, din care Testimonies de la vol. 1–9 au 4955 pagini, 
iar mărturiile celelalte ale Spiritului Profetic au 8186 pagini.

Astfel între anii 1844–1850 s-a alcătuit Experienţe şi viziuni.

În anul 1867 s-a tipărit Testimonies vol. 1 în original.

1871 s-a tipărit Testimonies vol. 2

1875 s-a tipărit Testimonies vol. 3

1881 s-a tipărit Testimonies vol. 4

1882 s-a tipărit Testimonies vol. 5

1888 s-a tipărit Marea luptă

1890 s-a tipărit Patriarhii şi Profeţii

1893 s-a tipărit Calea către Hristos

1896 s-a tipărit Cugetări de pe munte

1898 s-a tipărit Viaţa lui Isus

1900 s-au tipărit Pildele Domnului

1902 s-au tipărit volumele 6–7

1903 s-a tipărit Cartea Educaţie

1904 s-a tipărit volumul 8



Mărturii pentru comunitate – vol. 54

1905 s-au tipărit Pe urmele Marelui Medic şi Mărturii speciale pen-
tru predicatori

1909 s-a tipărit volumul 9

1911 s-a tipărit Istoria faptelor apostolilor

1913 s-a tipărit Educatorul creştin

1914 s-au tipărit Slujitorii evangheliei şi Regii şi profeţii.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru aceste minunate dovezi 
şi sfaturi, semne ale milei Sale pentru cei ce doresc să fie mântuiţi, ca să nu 
rămână în întuneric, ci să găsească drumul vieţii. Amin.



Mărturii pentru comunitate
Numărul treizeci și unu

Capitolul 1 – Cuvântare ținută la o adunare de tabără

Boulder, Colorado, 25 septembrie 1881
Pentru această adunare la conferinţă, eu simt un interes mai adânc 

decât pentru oricare alta care s-a ţinut în acest sezon. Stimați frați şi su-
rori, care vă veți aduna la Adunarea de tabără de la Michigan*. În Michi-
gan nu s-a lucrat aşa cum ar fi trebuit să se lucreze. Dumnezeu a sădit 
instituţii importante între voi, şi aceasta aduce asupra voastră răspunderi 
mai mari decât asupra oricărei alte conferinţe din întregul câmp. Vi s-a 
dat mare lumină, şi puţini au răspuns acestei lumini; totuşi inima mea se 
îndreaptă cu cea mai duioasă preocupare către voi, iubit popor din Mi-
chigan. Avertismentul că Fiul Omului va veni pe norii cerului a devenit 
pentru mulţi o poveste familiară. Ei au părăsit poziţia de aşteptare şi de 
veghere. Spiritul egoist şi lumesc dat pe faţă în viaţă descoperă sentimen-
tul inimii: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” (Matei 24:48). Unii sunt 
învăluiţi într-un întuneric atât de mare, încât îşi exprimă pe faţă necre-
dinţa, fără să ţină seama de declaraţia Mântuitorului, că toţi aceştia sunt 
servi necredincioşi, şi partea lor va fi cu făţarnicii şi cu necredincioşii. 

Predicatorii noştri nu-şi fac în totul datoria. Atenţia poporului tre-
buie atrasă la evenimentele grandioase care ne stau în faţă. Semnele tim-
pului trebuie să fie păstrate vii în faţa spiritului lor. Viziunile profetice ale 
lui Daniel şi ale lui Ioan prezic o perioadă de întuneric şi decădere mo-
rală; dar la timpul sfârşitului – timpul în care trăim noi acum, viziunea 
trebuia să vorbească, nu să mintă. Când semnele prezise încep să se împli-
nească, sufletelor care aşteaptă şi veghează li se porunceşte să privească în 
sus, să-şi ridice capetele şi să se bucure că mântuirea lor se apropie.

* Acest apel a fost scris pentru adunarea de tabără de la Michigan, dar, fiind 
uitat atunci, a fost amintit înaintea Conferinței Generale, decembrie 1881.
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Mărturii pentru comunitate – vol. 56

Când aceste lucruri vor fi tratate aşa cum trebuie, se vor da pe faţă acei 
batjocoritori care umblă după poftele lor şi care zic: „Unde este făgăduinţa 
venirii Lui? Căci, de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum 
erau de la începutul zidirii!” „Când vor zice: „Pace şi linişte!”, atunci o pră-
pădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însăr-
cinată; şi nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, 
pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” Mulţumiri fie aduse lui umne-
zeu, că nu toţi vor adormi în leagănul siguranţei trupeşti. Vor exista totuşi 
unele suflete credincioase care vor deosebi semnele timpului. În timp ce 
un mare număr dintre cei ce mărturisesc adevărul prezent îşi vor tăgădui 
credinţa prin fapte, vor exista totuşi unii care vor răbda până la sfârşit.

Acelaşi spirit de egoism şi de conformare la practicile lumii există şi 
în zilele noastre, ca şi în zilele lui Noe. Mulţi dintre cei ce mărturisesc a 
fi copii ai lui Dumnezeu îşi urmăresc ocupaţiile lumeşti cu o intensitate 
care tăgăduieşte mărturisirea lor. Ei sădesc şi clădesc, cumpără şi vând, 
mănâncă şi beau, se însoară şi se mărită, până când va trece ultima clipă a 
timpului lor de încercare. Aceasta este starea unui mare număr de oameni 
din poporul nostru. Din pricina înmulţirii fărădelegii, se răceşte iubirea 
multora. Numai despre puţini se poate zice: „Voi toţi sunteţi fii ai luminii 
şi fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului”. 

Sufletul meu este împovărat când văd o atât de mare lipsă de spiritu-
alitate între noi. Moda şi obiceiurile lumii, mândria, iubirea de plăceri, de 
paradă şi de lux în îmbrăcăminte, în case şi ogoare, – acestea răpesc teza-
urul lui Dumnezeu, folosind pentru satisfacerea lor personală mijloacele 
care ar trebui să fie folosite spre a trimite lumii lumina adevărului. Sco-
purile egoiste sunt puse pe primul plan în aprecierea lor. Lucrarea de a-i 
pregăti pe oameni ca să lucreze pentru mântuirea sufletelor nu este consi-
derată a fi de aşa mare însemnătate ca afacerile lumeşti. Sufletele pier din 
lipsă de cunoştinţă. Acei care au avut lumina adevărului prezent şi totuşi 
nu dau pe faţă niciun spirit de activitate, ca să-i avertizeze pe semenii lor 
despre judecata viitoare, vor trebui să dea socoteală înaintea lui Dumne-
zeu despre neglijarea datoriei lor. Sângele sufletelor va fi pe hainele lor.

Vechii purtători de steag sunt istoviţi şi cad. Tinerii noştri n-au fost 
însă educaţi aşa încât să-şi simtă răspunderea faţă de Dumnezeu; prea 
puţină încurajare li s-a dat ca să lucreze pentru cauza adevărului, şi ei 
merg în câmpul care le promite cel mai mare salariu, cu cea mai puţină 
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7Cuvântare ținută la o adunare de tabără

oboseală şi răspundere. Ca popor, noi nu înaintăm spiritual în măsura 
în care ne apropiem de sfârşit. Noi nu înţelegem măreţia şi însemnătatea 
lucrării care ne stă în faţă. Ca urmare planurile nu devin mai largi şi mai 
cuprinzătoare. Există o lipsă regretabilă de bărbaţi şi femei pregătiţi ca să 
ducă mai departe lucrarea pentru acest timp.

Noi nu facem nici a douăzecea parte din ceea ce ne cere Dumnezeu 
să facem. A avut loc o depărtare de la simplitatea lucrării, făcând-o să 
fie complicată greu de înţeles şi de îndeplinit. Prea adesea conducerea şi 
stăpânirea au avut-o mai mult judecata şi înţelepciunea oamenilor decât 
Dumnezeu. Mulţi simt că nu au timp să vegheze pentru sufletele pentru 
care trebuie să dea socoteală. Şi ce scuze vor aduce ei pentru această ne-
glijare de a face lucrarea importantă, care li se cere?

La colegiul nostru, tinerii trebuie să fie educaţi cât de profund şi te-
meinic posibil, ca să poată fi pregătiţi a lucra pentru Dumnezeu. Acesta a 
fost scopul pentru care această instituţie a fost înfiinţată. Fraţii noştri din 
afară trebuie să simtă un interes nu numai pentru susţinerea, ci şi pentru 
păzirea şcolii, ca nu cumva să fie abătută de la ţinta ei, şi să fie modelată 
după alte instituţii de felul acesta. Interesul religios trebuie păzit neîn-
cetat. Timpul se apropie de sfârşit. Se apropie eternitatea. Marea recoltă 
trebuie adunată. Ce facem noi spre a ne pregăti pentru această lucrare?

Bărbaţii conducători din şcoala noastră trebuie să fie bărbaţi evlavi-
oşi şi devotaţi. Ei trebuie să facă Biblia regula şi călăuza vieţii, dând aten-
ţie cuvântului sigur al profeţiei ca „ la o lumină care străluceşte într-un 
loc întunecos”. Niciunul dintre noi nu trebuie să îndrăznească a neglija 
vegherea măcar o clipă; căci „Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă 
gândiţi”. Numai acei care continuă cu credincioşie în facerea de bine vor 
recolta răsplata. Multora, care nu au nicio parte în Hristos, li se dă un loc 
între noi. Predicatori, profesori şi învăţători neconsacrați îl ajută pe Satan 
să-şi înfigă steagul chiar în cetăţuile noastre.

Scopul şcolii noastre a fost declarat mereu şi mereu, totuşi mulţi 
sunt atât de orbiţi de dumnezeul acestei lumi, încât scopul său real nu 
este înţeles. Dumnezeu a dorit ca acolo tinerii să fie atraşi către El, ca să 
capete o pregătire pentru a vesti Evanghelia lui Hristos şi a scoate din 
tezaurul nesecat al Cuvântului lui Dumnezeu lucruri noi şi vechi pentru 
a-i învăţa şi educa pe oameni. Învăţătorii şi profesorii trebuie să aibă un 
simţământ viu despre primejdiile acestui timp şi despre lucrarea care tre-
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buie adusă la îndeplinire, pentru a pregăti un popor, care să poată sta în 
ziua lui Dumnezeu.

Unii dintre învăţători au risipit de la Hristos în loc să adune cu El. 
Prin propriul lor exemplu, ei îi fac pe acei daţi în grija lor să adopte de-
prinderile şi obiceiurile celor din lume. Ei prind mâinile elevilor cu ale 
necredincioşilor iubitori de modă şi de plăceri şi îi duc pas cu pas către 
lume şi-i îndepărtează de Hristos. Şi ei fac aceasta în ciuda avertismen-
telor cerului – care au fost date nu numai poporului în general, ci şi lor 
personal. Mânia Domnului este aprinsă din pricina acestor lucruri.

Dumnezeu va pune la încercare credincioşia poporului Său. Multe 
dintre greşelile pe care le fac pretinşii noştri slujitori ai lui Dumnezeu 
sunt o urmare a iubirii lor de sine, a dorinţei lor după aprobare, a setei 
după popularitate. Orbiți în felul acesta, ei nu înţeleg că sunt elemente 
ale întunericului, nu ale luminii. „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă 
de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu 
vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic”. 
Acestea sunt condiţiile în baza cărora noi vom putea fi recunoscuţi ca fii 
ai lui Dumnezeu – despărţirea de lume, renunţarea la acele lucruri care 
amăgesc, fascinează şi prind în cursă.

Apostolul Pavel declară că este cu neputinţă pentru copiii lui Dum-
nezeu să se unească cu cei din lume. „Nu vă înjugaţi la un jug nepotri-
vit cu cei necredincioşi”. Aceasta nu se referă numai la căsătorie; orice 
legătură intimă de încredere şi de tovărăşie cu acei care n-au iubirea de 
Dumnezeu şi de adevăr este o cursă.

Apostolul continuă: „Căci ce legătură este între neprihănire şi fără-
delege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelege-
re poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel 
necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu: Eu voi locui 
şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul 
Meu”. Ţinând seama de aceste fapte, el exclamă: „De aceea, ieşiţi din mij-
locul lor şi despărţiţi-vă de ei”. „Deci fiindcă avem astfel de făgăduinţe, 
preaiubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune a cărnii şi a duhului şi să 
ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de Dumnezeu”.

Dacă împlinim aceste condiţii, Domnul Îşi va împlini faţă de noi 
făgăduinţele. Există însă o lucrare de făcut pentru noi, pe care nu trebuie 
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9Cuvântare ținută la o adunare de tabără

s-o neglijăm în niciun caz. În tăria lui Isus, noi o putem îndeplini cum 
trebuie. Noi trebuie să înaintăm şi să ne extindem, crescând în har şi în 
cunoştinţa adevărului.

Fiii luminii şi ai zilei nu trebuie să adune în jurul lor umbrele nopţii 
şi ale întunericului care îi împresoară pe lucrătorii nelegiuirii. Dimpotri-
vă, ei trebuie să stea cu credincioşie la postul datoriei lor, şi, ca purtători 
de lumină, să adune lumină de la Dumnezeu, ca s-o împrăştie peste cei 
ce sunt în întuneric. Domnul cere de la poporul Său să-şi păstreze curăţia 
şi să nu se atingă de nimic din ceea ce este necurat – adică să nu imite 
deprinderile nelegiuiţilor.

În această lume, creştinii vor fi „un popor deosebit; un neam sfânt 
vestind laudele Celui care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minu-
nată”. Această lumină nu trebuie să se întunece, ci să devină din ce în ce 
mai strălucitoare, până ce se va face ziuă deplină. Purtătorii de steag ai 
lui Hristos nu trebuie să-şi părăsească niciodată datoria. Ei au un vrăj-
maş activ, care aşteaptă şi pândeşte să cucerească fortăreaţa. Unii dintre 
pretinşii străjeri ai lui Hristos l-au invitat pe vrăjmaş în cetăţuia lor, s-au 
întovărăşit cu el, iar străduinţele lor depuse pentru a plăcea lumii au ni-
micit semnele de recunoaştere dintre fiii lui Dumnezeu şi fiii lui Satan.

Domnul n-a rânduit niciodată ca colegiul nostru să imite alte insti-
tuţii de învăţământ. Elementul religios trebuie să fie puterea stăpânitoa-
re. Dacă cei necredincioşi îşi aleg această influenţă, este bine; dacă acei 
care sunt în întuneric îşi aleg să vină la lumină, este potrivit cu voinţa lui 
Dumnezeu. Dar a slăbi în ce priveşte supravegherea noastră şi a lăsa ele-
mentul lumesc să ia conducerea pentru a câştiga mai mulţi elevi este îm-
potriva voinţei lui Dumnezeu. Tăria colegiului nostru se află în a păstra 
elementul religios la conducere. Dacă învăţătorii sau profesorii sacrifică 
principiile religioase ca să placă lumii şi celor iubitori de plăceri, atunci 
ei trebuie să fie consideraţi ca necredincioşi postului lor de încredere şi 
trebuie concediaţi.

Adevărul tăietor, care a răsunat la urechile noastre mulţi ani de-a rân-
dul: „venirea Domnului s-a apropiat, fiţi gata”, nu este mai puţin adevărat 
astăzi ca atunci când am auzit solia pentru prima dată. Cele mai preţioase 
interese ale bisericii şi ale poporului lui Dumnezeu, şi soarta pentru timp 
şi veşnicie a unei lumi nepocăite şi nelegiuite, sunt legate de acest eveni-
ment. Fiecare dintre noi va fi judecat. „Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, 
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cu glasul unui Arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu se va pogorî din cer, 
şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas 
până la venirea Domnului, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să-L 
întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu Dom-
nul”. Atunci Hristos Se va descoperi din cer, „ca să pedepsească pe cei ce nu 
cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelie”.

Aceste evenimente solemne sunt în faţa noastră, şi totuşi mulţi din-
tre acei care mărturisesc a crede adevărul au adormit. Cu siguranţă, ei vor 
fi socotiţi printre slujitorii necredincioşi care zic în inima lor: „Stăpânul 
meu întârzie să vină”, dacă vor rămâne în starea lor de prietenie cu lu-
mea din prezent. Numai pentru acei care aşteaptă cu speranţă şi credinţă, 
Hristos va apărea spre mântuire, dar fără de păcat. Mulţi au teoria ade-
vărului, dar nu cunosc puterea evlaviei. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar 
locui în inimă, el ar stăpâni viaţa. Credinţa, curăţia şi conformarea faţă 
de voinţa lui Dumnezeu ar depune mărturie despre puterea sa sfinţitoare.

Răspunderea predicatorilor

O răspundere solemnă apasă asupra străjerilor. Câtă grijă ar trebui 
să aibă ei ca să înţeleagă şi să explice corect Cuvântul lui Dumnezeu! „Fe-
ricit cine citeşte şi cine ascultă cuvintele acestei profeţii, şi păstrează cele 
scrise într-însa”. Profetul Ezechiel zice: „Cuvântul Domnului mi-a vorbit 
astfel: „Fiul omului, vorbeşte copiilor poporului tău şi spune-le: „Când 
voi aduce sabia peste vreo ţară, şi poporul ţării va lua din mijlocul lui pe 
un om oarecare şi-l va pune ca străjer, dacă omul acela va vedea venind 
sabia asupra ţării, va suna din trâmbiţă şi va da de ştire poporului, şi dacă 
cel ce va auzi sunetul trâmbiţei nu se va feri, şi va veni sabia şi-l va prinde, 
sângele lui să cadă asupra capului lui. Fiindcă a auzit sunetul trâmbiţei, şi 
nu s-a ferit, de aceea, sângele lui să cadă asupra lui; dar, dacă se va feri, îşi 
va scăpa viaţa. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu va suna din 
trâmbiţă, şi dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa 
vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere 
sângele lui din mâna străjerului.” Acum, fiul omului, te-am pus străjer 
peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea 
şi să-i înştiinţezi din partea Mea. Când zic celui rău: „Răule, vei muri 
negreşit!”, şi tu nu-i spui, ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va 

15

16



11Cuvântare ținută la o adunare de tabără

muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar, dacă 
vei înştiinţa pe cel rău, ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoar-
ce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul”.

Responsabilitățile străjerilor din zilele noastre sunt cu atât mai mari 
decât pe vremea profetului, după cum lumina noastră este mai limpede 
şi privilegiile şi ocaziile noastre sunt mai mari decât ale lor. Este datoria 
slujitorului lui Dumnezeu ca să avertizeze pe orice om, să învețe pe orice 
om cu toată blândeţea şi înţelepciunea. El nu trebuie să se conformeze 
obiceiurilor lumii, ci să lupte pentru credinţa dată sfinţilor odată pentru 
totdeauna. Satan este neîncetat la lucru, ca să dărâme întăriturile care îl 
împiedică să intre în suflete; şi, în timp ce predicatorii noştri nu sunt spi-
rituali în cugetele lor, în timp ce ei nu sunt în strânsă legătură cu Dumne-
zeu, vrăjmaşul are mare avantaj, şi Domnul îl face pe străjer răspunzător 
pentru succesul lui.

Aş dori în acest timp să dau semnalul de avertizare către acei care se 
vor aduna la conferinţa noastră. Sfârşitul tuturor lucrurilor s-a apropiat. 
Iubiţi fraţi, predicatori şi membri laici, mi-a fost arătat că voi trebuie să 
lucraţi într-un mod diferit de cum aţi obişnuit să lucraţi până acum. Mân-
dria, invidia, importanţa de sine şi independenţa nesfinţită au întinat lu-
crul pe care l-aţi făcut. Când oamenii îngăduie să fie măguliţi şi înălţaţi 
de Satan, Domnul nu poate face decât puţin pentru ei şi prin ei. Până la 
ce umilinţă nemăsurată S-a coborât Fiul omului, pentru ca să-i înalţe pe 
oameni! Slujitorii lui Dumnezeu, nu numai predicatorii, ci şi poporul, au 
nevoie de blândeţea şi umilinţa lui Hristos, dacă vor să fie de folos pentru 
semenii lor. Fiind Dumnezeu, Mântuitorul nostru, S-a umilit pe Sine când 
a luat asupra Sa firea omenească. Dar El S-a coborât şi mai jos. Ca om „S-a 
smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce”. O, 
de-aş găsi cuvinte prin care să prezint aceste gânduri în fața voastră! O, de 
s-ar putea da la o parte vălul, şi voi aţi putea vedea cauza slăbiciunii voastre 
spirituale! O, de aţi putea pricepe bogăţia peste măsură a harului şi puterii 
care aşteaptă ca voi s-o cereţi. Acei care flămânzesc şi însetează după drepta-
te vor fi săturaţi. Noi trebuie să dăm pe faţă mai multă credinţă când cerem 
de la Dumnezeu toate binecuvântările necesare. Trebuie să ne străduim şi 
să ne luptăm, ca să intrăm pe poarta cea strâmtă. 

Hristos a zis: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă 
voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci 
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Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voas-
tre”. Vă mărturisesc, stimaţi fraţi, predicatori, şi popor, voi n-aţi învăţat 
această lecţie până acum. Hristos a răbdat ocară, chinuri şi moarte pentru 
noi. „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus”. Răbdaţi 
insultele şi nedreptăţile fără revoltă şi fără a nutri un spirit de răzbunare. 
Isus a murit nu numai ca să facă ispăşire pentru noi, ci şi pentru a fi mode-
lul nostru. O, ce coborâre minunată! Ce iubire fără prihană! Când priviţi 
la Prinţul Vieţii pe cruce, mai puteţi nutri egoism? Mai puteţi îngădui voi 
ură sau răzbunare?

Cel cu spirit mândru să se plece în umilinţă. Inima împietrită să fie 
zdrobită. Nu vă mai tot măguliţi, compătimiţi şi înălţaţi eul! Priviţi, o, 
priviţi la Acela pe care L-au străpuns păcatele noastre. Vedeţi cum co-
boară pas cu pas cărarea umilinţei, ca să ne ridice; coborându-Se pe Sine 
până la treapta cea mai de jos, şi toate acestea spre a ne mântui pe noi, 
care eram căzuţi în păcat! De ce am fi atât de indiferenţi, atât de reci, atât 
de formalişti, de mândri şi de mulţumiţi de sine?

Cine dintre noi urmează cu credincioşie Modelul? Care dintre noi a 
întreprins şi a continuat lupta contra mândriei inimii? Care dintre noi se 
luptă cu seriozitate împotriva egoismului, ca să nu-i mai dea loc în inimă 
şi să nu se mai arate în viaţă? Să dea Dumnezeu ca învăţăturile pe care 
El ni le-a dat să facă o impresie atât de adâncă asupra inimilor noastre, 
văzând crucea lui Hristos şi împlinirea semnelor timpului, să devenim 
mai umiliţi, mai tăgăduitori de sine şi mai amabili unii faţă de alţii, mai 
puţin îngrijoraţi de sine, mai puţin critici şi mai voioşi a purta povara 
unul altuia, de cum suntem astăzi.

Mi-a fost arătat că noi, ca popor, ne-am depărtat de la simplitatea 
credinţei şi de la curăţia Evangheliei. Mulţi sunt în mare primejdie. Dacă 
nu-şi schimbă umblarea lor, ei vor fi tăiaţi de la Adevărata Viţă, ca nişte 
mlădiţe nefolositoare. Fraţilor şi surorilor, mi-a fost arătat că noi stăm pe 
pragul lumii veşnice. Avem nevoie să câştigăm biruinţa la orice pas. Orice 
faptă bună este ca o sămânţă semănată, ca să aducem roade spre viaţa veş-
nică. Orice succes câştigat ne aşază pe o treaptă mai înaltă a progresului şi 
ne dă putere spirituală pentru noi victorii. Orice faptă dreaptă pregăteşte 
calea pentru repetarea ei.

Unii îşi încheie timpul de încercare; şi va fi oare bine pentru ei? Au 
câştigat ei o destoinicie pentru viaţa viitoare? Raportul lor nu va arăta 
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oare ocazii risipite, privilegii neglijate, o viaţă de egoism şi de iubire de 
lume, care n-a adus rod spre slava lui Dumnezeu? Şi cât de mult a rămas 
nefăcut din lucrarea pe care Maestrul ne-a lăsat-o s-o facem! Peste tot în 
jurul nostru sunt suflete ce trebuie a fi avertizate, dar de câte ori timpul 
nostru a fost ocupat cu slujirea de sine, iar la Dumnezeu s-a dus raportul 
despre sufletele care merg în mormânt, neavertizate şi nemântuite?

Domnul are încă intenţii de milă faţă de noi. Există încă loc de po-
căinţă. Noi putem deveni iubiţii lui Dumnezeu. Vă rog pe voi, care aţi 
socotit că venirea Domnului este departe, să începeţi acum să lucraţi şi 
să vă răscumpăraţi timpul. Cercetaţi Cuvântul lui Dumnezeu. Toţi cei ce 
iau parte la această adunare să facă un legământ cu Dumnezeu de a da la 
o parte orice vorbire uşuratică, stricată şi nefolositoare şi lecturile neim-
portante, şi de a cerceta Biblia, în anul viitor, cu zel şi cu rugăciune, pen-
tru ca să puteţi fi în stare să daţi răspuns pentru credinţa voastră la oricine 
vă cere o dovadă despre speranţa care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă. 
Nu vreţi ca fără întârziere să vă umiliţi inimile înaintea lui Dumnezeu şi 
să vă pocăiţi de întârzierile voastre?

Nimeni să nu-şi închipuie că eu aş regreta sau aş retrage vreo mărtu-
rie lămurită pe care am dat-o vreunei persoane individuale sau poporului 
întreg. Dacă am greşit în ceva, apoi aceasta este în faptul că n-am mustrat 
păcatul cu mai multă hotărâre şi fermitate. Unii dintre fraţi şi-au luat 
răspunderea de a critica lucrarea mea şi au propus o cale mai uşoară pen-
tru a îndrepta relele. Acestor persoane vreau să le spun: Eu aleg calea lui 
Dumnezeu, iar nu pe a voastră. Ceea ce am vorbit sau am scris în mărturii 
sau avertismente n-a fost exprimat prea hotărât.

Dumnezeu mi-a dat lucrarea mea, şi eu mă voi întâlni cu ea la jude-
cată. Cei care şi-au ales propria lor cale, care s-au ridicat împotriva măr-
turiilor mele lămurite pe care le-am dat şi care au căutat să zdruncine şi 
credinţa altora în ele, vor trebui să dea socoteală pentru aceasta înaintea 
lui Dumnezeu. Eu nu voi retrage niciuna din ele. Nu le voi îmblânzi pen-
tru a se potrivi ideilor lor sau pentru a scuza defectele lor de caracter. Eu 
n-am vorbit atât de accentuat, cum cerea cazul. Acei care vor pe orice cale 
să micşoreze forţa mustrărilor aspre pe care Dumnezeu mi le-a dat să le 
vorbesc vor trebui să dea socoteală la judecată pentru lucrarea lor.

Acum câteva săptămâni, pe când stăteam faţă în faţă cu moartea, 
am avut o privire mai de aproape în eternitate. Dacă Domnul va binevoi 
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să mă mai ridice din starea mea de slăbiciune din prezent, nădăjduiesc 
că, prin harul şi tăria care vin de sus, voi rosti cu credincioşie cuvintele 
care mi se vor da să le spun. În tot decursul vieţii mele, mi-a venit grozav 
de greu să jignesc sentimentele cuiva sau să le tulbur amăgirea de sine, 
când le-am dat mărturiile pe care le-am primit de la Dumnezeu. Aceasta 
este împotriva firii mele. Aceasta m-a costat multă durere şi multe nopţi 
nedormite. Acelora care şi-au luat asupra lor răspunderea de a mă mustra 
şi a-mi prescrie în judecata lor mărginită o cale care li se pare lor mai înţe-
leaptă, eu le repet: Eu nu primesc eforturile voastre. Lăsați-mă cu Dum-
nezeu şi lăsați-L pe El să mă învețe. Eu voi primi de la Domnul cuvintele 
Sale şi le voi spune poporului. Nu mă aştept ca toţi să primească mustra-
rea şi să-şi reformeze viaţa, dar eu trebuie să-mi fac datoria, oricare ar fi 
ea. Voi umbla în umilinţă înaintea lui Dumnezeu şi-mi voi face lucrarea 
pentru timp şi veşnicie.

Dumnezeu n-a dat fraţilor mei lucrarea pe care mi-a dat-o mie. S-a 
susţinut că felul meu de a da mustrări în public i-ar fi făcut pe alţii să fie 
aspri, critici şi severi. Dacă fac aşa vor trebui să dea socoteală înaintea 
Domnului. Dacă alţii îşi iau o răspundere pe care Dumnezeu nu le-a dat-
o, dacă nesocotesc instrucţiunile pe care El le-a dat în repetate rânduri 
prin unealta umilă aleasă de El de a fi buni, blânzi şi răbdători, atunci vor 
fi răspunzători personal pentru aceste rezultate. Cu inima plină de dure-
re, eu mi-am îndeplinit datoria neplăcută faţă de cei mai scumpi prieteni 
ai mei, neîndrăznind a-mi face singură plăcerea de a retrage mustrarea, 
nici chiar de la soţul meu; şi deci nu voi avertiza cu mai puţină credin-
cioşie pe alţii, fie că ei vor voi sau nu să asculte. Când vorbesc poporului, 
eu spun multe lucruri la care nici nu m-am gândit mai înainte. Spiritul 
Domnului vine deseori asupra mea. Eu par a nu mai fi conştientă de mine 
însămi, şi atunci mi se prezintă lămurit în faţa minții mele viaţa şi carac-
terul diferitelor persoane. Eu văd rătăcirile şi primejdiile lor, şi mă simt 
constrânsă să vorbesc despre cele ce mi se înfăţişează în felul acesta. Eu nu 
îndrăznesc să mă împotrivesc Spiritului lui Dumnezeu.

Eu ştiu că unii nu pot suferi mărturiile mele. Ele nu satisfac inimile 
lor mândre şi neconsacrate. Eu simt din ce în ce tot mai adânc pierderea 
pe care a suferit-o poporul nostru prin neglijarea de a primi şi asculta de 
lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Iubiţi fraţi tineri din slujba predicării, 
vă rog să meditaţi mai mult la răspunderea voastră solemnă. Dacă vă con-
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sacraţi lui Dumnezeu, veţi putea exercita o influenţă puternică spre bine, 
atât în biserică, cât şi în lume; dar vă lipseşte o evlavie şi devoţiune a inimii. 
Dumnezeu v-a trimis ca să fiţi o lumină în lume, atât prin faptele voastre, 
cât şi prin cuvintele şi teoria voastră. Dar mulţi dintre voi sunt reprezentaţi 
exact prin fecioarele neînţelepte, care nu aveau ulei în candelele lor.

Iubiţi fraţi, luaţi aminte la mustrările şi sfaturile Martorului Cre-
dincios, şi Dumnezeu va lucra pentru voi şi cu voi. Vrăjmaşii voştri pot fi 
puternici şi hotărâţi, dar Unul mai puternic decât ei va fi ajutorul vostru. 
Lăsaţi ca lumina voastră să lumineze, şi ea îşi va săvârşi lucrarea ei. Dom-
nul Oştirilor este cu noi; Dumnezeul lui Iacov este adăpostul nostru. 

Capitolul 2 – Colegiul nostru *

Există primejdia ca şcoala noastră să fie abătută de la scopul său ori-
ginal. Dumnezeu Şi-a făcut cunoscută intenţia Sa, ca poporul nostru să 
aibă ocazia să studieze ştiinţele, şi în acelaşi timp să înveţe a cunoaşte 
cerinţele Cuvântului Său. Trebuie să se ţină lecturi biblice; studiul Sfin-
telor Scripturi trebuie să ocupe primul loc în sistemul nostru de educaţie. 

Elevii vin de la o mare depărtare ca să urmeze cursurile la colegiul 
nostru din Battle Creek, tocmai în scopul de a căpăta învăţătură din cur-
suri cu subiecte biblice. Dar în ultimul an sau în ultimii doi ani s-a fă-
cut un efort de a se modela şcoala noastră după alte colegii. Dacă se face 
aceasta, noi nu putem să încurajăm părinţii ca să-şi trimită copiii lor la 
Colegiul din Battle Creek. Influenţele morale şi religioase nu trebuie să 
fie puse în plan secundar. În trecut, Dumnezeu a sprijinit eforturile pro-
fesorilor, şi multe suflete au recunoscut şi îmbrăţişat adevărul, şi apoi s-au 
înapoiat la casele lor ca să vieţuiască de aici înainte pentru Dumnezeu, ca 
rezultat al legăturii lor cu colegiul. Când ei au văzut că studiul biblic a 
fost făcut o parte din educaţia lor, ei au fost făcuţi să privească aceasta ca 
o chestiune de mai mare interes şi importanţă.

S-a dat prea puţină atenţie educaţiei tinerilor pentru chemarea de 
predicator. Acesta a fost scopul principal pentru care s-a înfiinţat acest 
colegiu. Acest lucru nu trebuie a fi neglijat în niciun caz sau să fie con-
siderat ca ceva secundar. În orice caz, de mai mulţi ani n-au pornit de la 

* Citită în sala colegiului, în decembrie 1881, înaintea adunării delegaţilor şi a lucră-
torilor conducători din Editura revistei Review end Herald, ca şi din Sanatoriu şi Colegiu.
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această instituţie decât puţini tineri pregătiţi ca să vestească altora adevă-
rul. Unii care au venit aici cu mari cheltuieli, în scopul de a deveni pre-
dicatori, au fost încurajaţi de profesorii lor să urmeze un curs de studiu 
aprofundat, care ar ocupa mai mulți ani şi pentru a-şi procura mijloace în 
vederea acestui scop au intrat în lucrarea de colportaj şi apoi au renunţat 
la orice gând de a se mai face predicatori. Acest lucru este rău în totul. 
Noi nu mai avem mulţi ani de lucrat, şi atât profesorii, cât şi directorul 
trebuie să fie pătrunşi de Spiritul lui Dumnezeu şi să lucreze în armonie 
cu voinţa Sa descoperită, în loc să-şi aducă la îndeplinire planurile lor 
proprii. În fiecare an, noi pierdem foarte mult, pentru că nu luăm aminte 
la ceea ce a zis Dumnezeu în această privinţă.

Colegiul nostru este rânduit de Dumnezeu ca să facă faţă nevoi-
lor acestui timp de primejdie şi de demoralizare. Dar numai studierea 
cărţilor nu poate da elevilor disciplina de care au nevoie. Trebuie pusă 
o temelie mai largă. Colegiul nu a fost înfiinţat ca să poarte pecetea 
cugetului vreunui om. Profesorii şi directorul trebuie să lucreze împre-
ună ca fraţii. Ei trebuie să se sfătuiască împreună cu predicatorii şi cu 
bărbaţii cu răspundere, şi mai presus de toate să caute înţelepciune de 
sus, ca toate hotărârile lor cu privire la şcoală să fie astfel încât să poată 
fi aprobate de Dumnezeu.

Scopul acestei instituţii nu este de a da elevilor doar cunoştinţe 
din cărţi. O astfel de educaţie poate fi obţinută la orice colegiu din ţară. 
Mi-a fost arătat că este intenţia lui Satan de a zădărnici însăşi realizarea 
scopului pentru care a fost înfiinţat colegiul. Îngrădiţi prin planurile lui 
viclene, conducătorii săi au judecat după felul lumii şi au imitat planurile 
şi obiceiurile ei. Dar făcând astfel, ei nu vor corespunde cugetului Spiri-
tului lui Dumnezeu.

Este nevoie de o educaţie mai largă, – o educaţie care va cere de la 
profesori şi de la director o astfel de gândire şi efort pe care simpla instru-
ire în ale ştiințelor ni le cer. Caracterul trebuie să primească o disciplină 
potrivită pentru ca să ajungă la cea mai deplină şi mai nobilă dezvoltare. 
La colegiu, elevii trebuie să primească o astfel de educaţie care să-i facă 
în stare să ocupe o poziţie respectabilă de cinste şi virtute în societate, 
împotriva influenţelor demoralizatoare care strică tineretul.

Ar fi bine dacă s-ar putea pune în legătură cu colegiul nostru şi ceva 
teren pentru cultivare şi ateliere, sub conducerea bărbaţilor destoinici, 
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care să-i înveţe pe elevi să lucreze în diferite ramuri de activitate. S-a pier-
dut mult prin neglijarea de a uni eforturile mentale cu cele fizice. Orele 
de recreaţie ale elevilor sunt ocupate adesea de plăceri uşuratice, care le 
slăbesc puterile fizice, mentale şi morale. Din pricina puterii înjositoare a 
satisfacerii senzuale sau agitării premature a curteniei şi căsătoriei, mulţi 
studenţi nu pot ajunge acea ţintă înaltă de dezvoltare mentală pe care 
altfel ei ar fi ajuns-o.

Tinerilor trebuie să li se întipărească în fiecare zi simţul datoriei faţă 
de Dumnezeu. Legea Sa este călcată neîncetat, chiar din partea copiilor 
părinţilor credincioşi. Chiar unii dintre aceşti tineri frecventează loca-
lurile de petreceri, şi ca urmare puterile lor mentale şi corporale suferă. 
Această clasă face şi pe alţii să urmeze pe căile lor desfrânate. În felul aces-
ta, în timp ce directorul şi profesorii le predau lecţii despre ştiinţă, Satan, 
cu iscusinţa sa infernală, îşi exercită orice energie ca să pună stăpânire pe 
minţile elevilor şi să-i ducă la ruină.

În general, tineretul nu are decât puţină tărie morală. Acesta este 
rezultatul neglijării educaţiei în copilărie. O cunoaştere a caracterului lui 
Dumnezeu şi a obligaţiilor noastre faţă de El nu trebuie a fi privite ca o 
chestiune de mai mică importanţă. Religia Bibliei este singurul scut pen-
tru tineret. Moralitatea şi religia trebuie să primească o atenţie deosebită 
în instituţiile noastre de educaţie.

Biblia ca manual de educație

Niciun alt studiu nu va înnobila orice cugetare, orice simţ şi orice 
năzuinţă ca studiul Sfintelor Scripturi. Acest cuvânt sfânt arată voia 
lui Dumnezeu descoperită oamenilor. Aici noi putem afla ce aşteaptă 
Dumnezeu de la fiinţele create după asemănarea Sa. Aici noi învăţăm 
cum să întrebuinţăm viaţa de acum, şi cum să ne asigurăm viaţa viitoa-
re. Nicio altă carte nu poate satisface cerinţele sufletului şi dorinţele 
inimii ca aceasta. Prin dobândirea cunoştinţei Cuvântului lui Dum-
nezeu şi ascultarea de el, oamenii se pot ridica de la cele mai josnice 
adâncuri ale neştiinţei şi degradării, spre a deveni fiii lui Dumnezeu, 
tovarăşi ai îngerilor imaculaţi.

O concepţie limpede despre Dumnezeu şi despre aceea ce cere El ca 
să fim noi ne va da vederi umile despre noi înşine. Acela care cercetează 
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cum trebuie cuvântul sfânt va afla că intelectul omenesc nu este atotpu-
ternic; că, fără ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, tăria şi înţe-
lepciunea omenească nu sunt decât slăbiciune şi neştiinţă.

Ca putere educativă, Biblia este fără pereche. Nimic altceva nu dă 
vigoare tuturor facultăţilor ca dorinţa studenţilor de a pătrunde adevă-
rurile uimitoare ale revelaţiei. Mintea se adaptează treptat la subiectele 
cu care i se permite să se ocupe. Dacă ea se ocupă numai cu lucruri de 
rând şi lasă la o parte subiectele mari şi înălţătoare, ea se piperniceşte şi 
se slăbeşte. Dacă nu i se cere să rezolve probleme grele sau nu se încor-
dează să priceapă adevăruri importante, cu timpul, ea aproape îşi pierde 
puterea de a se dezvolta.

Biblia este istoria cea mai desluşită şi cea mai instructivă pe care o 
posedă oamenii. Ea vine din izvorul adevărului etern, şi o mână dum-
nezeiască a păstrat curăţia ei prin toate secolele. Razele ei strălucitoare 
luminează trecutul îndepărtat, în care cercetătorii se străduiesc în zadar 
ca să pătrundă. Numai în cuvântul lui Dumnezeu găsim un raport au-
tentic despre creaţie. Aici vedem puterea care a pus temeliile pământului 
şi care a întins cerurile. Numai aici putem găsi istoria neamului nostru, 
nemânjită de prejudecata sau mândria omenească.

În cuvântul lui Dumnezeu mintea găseşte subiecte de cea mai adân-
că cugetare, cele mai înalte aspiraţii. Aici putem vorbi cu patriarhii şi 
profeţii, şi putem asculta la glasul Celui Veşnic când vorbeşte cu oame-
nii. Aici vedem Maiestatea Cerului cum Se umileşte pe Sine ca să devină 
înlocuitorul şi garantul nostru, să lupte singur cu puterile întunericului şi 
să câştige biruinţa pentru noi. O meditaţie evlavioasă la astfel de teme nu 
va da greş spre a îmblânzi, a curăţa şi a înnobila inima, şi în acelaşi timp să 
inspire mintea cu putere şi vigoare nouă.

Pentru ca o şcoală să aibă o voinţă morală şi religioasă, trebuie să 
cunoască temeinic cuvântul lui Dumnezeu. Unii vor susţine că dacă 
învăţătura religioasă va avea întâietate, şcoala noastră va deveni nepo-
pulară, aşa încât cei ce nu sunt de credinţa noastră nu vor mai vizita 
şcoala noastră. Foarte bine, atunci lăsaţi să meargă la alte şcoli unde 
vor găsi un sistem de educaţie care să fie după gustul lor. Şcoala noastră 
a fost înfiinţată nu numai pentru studiul ştiinţei, ci cu scopul de a da 
instrucţiuni în marile principii ale Cuvântului lui Dumnezeu, şi în da-
toriile practice ale vieţii zilnice.
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Aceasta este educaţia atât de necesară pentru timpul de faţă. Dacă 
vreţi ca o influenţă lumească să stăpânească şcoala noastră, atunci vin-
deţi-o la oamenii din lume şi lăsaţi-i să o ia în totul sub stăpânirea lor; 
iar cei care şi-au investit mijloacele în această instituţie să înfiinţeze o 
altă şcoală, care să fie condusă nu după planul şcolilor lumeşti, şi nu în 
acord cu dorinţele directorului şi ale profesorilor, ci după planul pe care 
l-a arătat Dumnezeu.

În numele Stăpânului meu, eu sfătuiesc pe toţi cei ce ocupă pos-
turi cu răspundere în această şcoală să fie bărbaţi ai lui Dumnezeu. Când 
Domnul ne cere să fim despărţiţi şi deosebiţi de lume, atunci cum putem 
dori cu lăcomie după popularitate sau să imităm obiceiurile şi deprinde-
rile lumii? Dumnezeu Şi-a arătat lămurit planul de a avea în ţară o şcoală 
unde Biblia să ocupe locul ce i se cuvine în educaţia tineretului. Vrem să 
contribuim şi noi cu partea noastră la realizarea acestei ţinte?

Unora li se va părea că învăţătura cuvântului lui Dumnezeu nu are 
decât puţin efect asupra minţilor şi inimilor multora dintre studenţi; dar, 
dacă lucrarea învăţătorului este desăvârşită în Dumnezeu, atunci unele 
din lecţiile despre adevărul dumnezeiesc vor rămâne şi în minţile celor 
mai nepăsători. Spiritul Sfânt va uda sămânţa semănată, şi adesea ea va 
răsări după multe zile, şi va aduce roade spre slava lui Dumnezeu.

Satan caută neîncetat să abată atenţia oamenilor de la Biblie. Cu-
vintele lui Dumnezeu către oameni – care ar trebui să primească prima 
noastră atenţie – sunt neglijate în favoarea expresiilor înţelepciunii ome-
neşti. Cum poate Acela care este nemărginit în putere şi înţelepciune să 
tolereze astfel încumetarea şi obrăznicia oamenilor!?

Prin ajutorul tiparului, cunoştinţa de orice fel este pusă la îndemâna 
tuturora; şi totuşi un mare număr din orice societate este degradat moral 
şi superficial în realizări mentale. Dacă oamenii ar citi Biblia şi ar cerceta-
o, ar exista o stare de lucruri cu totul alta.

Într-o generaţie ca a noastră, în care abundă nelegiuirea, iar caracterul 
şi legea lui Dumnezeu sunt socotite ca ceva de dispreţuit, trebuie să avem 
mare grijă ca tinerii să studieze, să respecte şi să asculte de voinţa dumneze-
iască, aşa cum ea este descoperită oamenilor. Temerea de Domnul dispare 
din minţile tinerilor noştri, din cauză că neglijează studiul Bibliei.

Directorul şi profesorii trebuie să aibă o legătură vie cu Dumnezeu şi 
să stea neclintiţi şi neînfricaţi ca martori pentru El. Nu îngăduiţi niciodată 
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ca laşitatea sau politica lumească să înjosească cuvântul lui Dumnezeu. Prin 
studierea sa, studenţii vor trage foloase intelectuale, morale şi spirituale.

Scopul colegiului

Colegiul nostru se află astăzi într-o stare pe care Dumnezeu n-o 
aprobă. Mi-au fost arătate primejdiile care ameninţă această instituţie 
importantă. Dacă bărbaţii ei cu răspundere caută să ajungă la standardul 
lumii, dacă ei urmează după planurile şi metodele altor şcoli, mânia lui 
Dumnezeu va plana asupra şcolii noastre.

A sosit timpul ca eu să vorbesc hotărât. Intenţia lui Dumnezeu la 
înfiinţarea colegiului nostru a fost expusă lămurit. Din câmpul Evanghe-
liei ne vin cereri urgente după lucrători biblici. Tinerii care intenţionează 
să intre în slujba predicării nu pot petrece mulţi ani pentru a-şi obține 
o educaţie. Profesorii ar fi trebuit să fie în stare a înţelege situaţia şi să-şi 
potrivească învăţăturile după nevoile acestei clase. Trebuia să li se acorde 
acestora avantaje speciale de a avea un studiu scurt, dar bine desluşit al ce-
lei mai necesare ramuri, care să-i facă destoinici pentru lucrarea lor. Însă 
mi-a fost arătat că aceasta nu s-a întâmplat.

Fratele ... ar fi putut face o lucrare mult mai bună de cum a făcut 
pentru acei care aveau să devină predicatori. Lui Dumnezeu nu-i place 
umblarea lui în această privinţă. El nu s-a adaptat situaţiei. Bărbaţii care 
şi-au părăsit câmpurile de lucru, făcând sacrificii considerabile ca să înve-
ţe cât vor putea într-un timp scurt, n-au primit întotdeauna ajutorul şi 
încurajarea pe care ar fi trebuit să le primească. Bărbaţii care au ajuns la 
vârsta matură şi chiar la mijlocul vieții şi au familii proprii, au fost supuşi 
unor nenecesare dificultăți. Fratele ... este extrem de sensibil, dar el nu 
înţelege că alţii pot simţi tot aşa de dureros ca şi el împunsăturile ridiculi-
zării, ale sarcasmului sau criticii. În aceasta, el a rănit pe fraţii săi şi a făcut 
ce-I displace lui Dumnezeu.

Profesorii colegiului

Există o lucrare de făcut pentru fiecare profesor din colegiul nostru. 
Niciunul din ei nu este liber de egoism. Dacă viaţa morală şi religioasă a 
profesorului ar fi ceea ce ar trebui să fie, atunci s-ar exercita o mai bună 
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influenţă asupra studenţilor. Profesorii nu caută fiecare personal să-şi 
facă lucrarea sa proprie, cu ochiul îndreptat numai la slava lui Dumne-
zeu. În loc să privească la Isus şi să caute să copieze viaţa şi caracterul Său, 
ei se uită numai la ei înşişi şi doresc foarte mult să ajungă un standard 
omenesc. Mi-aş dori să pot să impresionez în mintea fiecărui profesor 
simţul deplin al răspunderii despre influenţa pe care o exercită asupra ti-
neretului. Satan este neobosit în eforturile sale de a se asigura de serviciul 
tinerilor noştri. El îşi întinde laţurile sale cu multă grijă pentru picioarele 
lipsite de experienţă. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se păzească cu 
râvnă faţă de vicleşugurile lui.

Dumnezeu este întruparea bunăvoinţei, a milei şi a dragostei. Acei 
care sunt cu adevărat în legătură cu El nu vor duce război unii împotriva 
altora. Spiritul Său, care stăpâneşte inima, va crea armonie, dragoste şi 
unire. Printre fiii lui Satan se vede opusul acestora. El lucrează ca să tre-
zească invidie, certuri şi gelozie. În numele Stăpânului meu, eu îi întreb 
pe pretinşii urmaşi ai lui Hristos: Ce roade aduceţi voi?

În sistemul de învăţătură din şcolile obişnuite, partea cea mai nece-
sară de educaţie, religia Bibliei, este neglijată. Educaţia nu numai că influ-
enţează în mare măsură viaţa studentului în această lume, ci influenţa ei 
se întinde până în veşnicie. Cât de important este deci ca profesorii să fie 
persoane capabile a exercita o influenţă dreaptă! Ei trebuie să fie bărbaţi 
şi femei cu experienţă religioasă, primind zilnic lumină dumnezeiască, pe 
care s-o împărtăşească şi elevilor lor.

Dar de la profesor nu trebuie să se aştepte să facă lucrarea părinţilor. 
Mulţi părinţi şi-au neglijat grozav datoria. Ca şi preotul Eli, ei nu exercită 
adevărata restricţie şi apoi îşi trimit copiii nedisciplinaţi la colegiu, ca de 
aici să primească educaţia pe care părinţii au neglijat să le-o dea în fami-
lie. Profesorii au o povară pe care numai puţini oameni o pot înţelege. 
Dacă ei reuşesc în reformarea acestor tineri rătăciți ei primesc doar puțin 
credit. Dacă tinerii aleg societatea celor porniţi spre rele şi merg din rău 
în mai rău, atunci sunt criticaţi profesorii şi defăimată şcoala.

În multe cazuri, critica se cuvine de drept părinţilor. Ei au avut cea 
dintâi şi cea mai favorabilă ocazie să-şi stăpânească şi să-şi crească copiii 
când spiritul lor era mai docil şi mintea şi inima mai uşor de influenţat. 
Dar prin neglijenţa părinţilor, copiilor li se îngăduie să umble de capul 
lor, până ce devin împietriţi într-o umblare rea.
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Părinţii ar trebui să înveţe mai puţin de la lume şi mai mult de la 
Hristos; ar trebui să se străduiască mai puţin ca să imite obiceiurile şi 
moda lumii şi să devoteze mai mult timp şi efort ca să formeze minţile 
şi caracterele copiilor lor după Modelul divin. Apoi, ei pot să-şi trimi-
tă fiii şi fiicele, întăriţi printr-o morală curată şi o intenţie nobilă, ca să 
dobândească o educaţie pentru a ocupa poziţii de folos şi de încredere. 
Profesorii care sunt stăpâniţi de dragostea şi temerea de Dumnezeu ar 
putea să conducă pe asemenea tineri şi mai departe şi mai sus instruindu-
i să devină o binecuvântare pentru lume şi o cinste pentru Creatorul lor.

În legătură cu Dumnezeu, orice instructor va exercita o influenţă 
care îi va conduce pe elevii săi să studieze cuvântul lui Dumnezeu şi să as-
culte de legea Sa. El va călăuzi minţile lor să mediteze la interese veşnice, 
deschizând înaintea lor câmpuri de cugetare vaste, teme măreţe şi înno-
bilatoare, pentru care cea mai viguroasă minte poate depune toate efor-
turile ca să le pătrundă, şi totuşi va simţi că ele se întind în nemărginit.

Relele stimei de sine şi ale unei independenţe nesfinţite, care pri-
mejduiesc cel mai mult calitatea noastră, ne vor aduce ruina, dacă nu vor 
fi biruite. „Sfătuiţi-vă împreună” este solia pe care îngerul lui Dumnezeu 
mi-a repetat-o mereu. Prin influenţarea judecăţii unui singur om, Satan 
va căuta să stăpânească lucrurile în aşa fel, încât planurile lui să fie urmate. 
El poate reuşi să abată pe căi sucite minţile a două persoane; dar când se 
consfătuiesc mai mulţi laolaltă, atunci există mai multă siguranţă. Fiecare 
plan va fi criticat mai de aproape; fiecare pas de înaintare va fi studiat mai 
cu băgare de seamă. Atunci va exista mai puţină primejdie de a se face 
ceva pripit şi de a se urma sfaturi rele, care ar aduce confuzie, încurcături 
şi înfrângeri. În unire este tărie. În despărţire este slăbire şi înfrângere.

Dumnezeu conduce un popor şi-l pregăteşte pentru preschimbare. 
Oare noi, aceştia care participăm la această lucrare, stăm cu adevărat ca 
nişte santinele pentru Dumnezeu? Căutăm noi să lucrăm în unire? Sun-
tem noi voioşi a deveni slujitorii tuturor? Urmăm noi marele Exemplu?

Iubiţi conlucrători, noi fiecare semănăm sămânţă în câmpul vieţii. 
După cum este sămânţa, aşa va fi şi secerişul. Dacă semănăm neîncrede-
re, invidie, gelozie, iubire de sine, gânduri şi sentimente de amărăciune, 
atunci vom secera amărăciune în propriile noastre suflete. Dacă dăm însă 
pe faţă bunătate, dragoste şi arătăm o consideraţie duioasă pentru senti-
mentele altora, atunci vom fi răsplătiţi cu aceeaşi consideraţie.
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Profesorul care este aspru, critic, poruncitor şi nepăsător faţă de 
sentimentele altora, trebuie să se aştepte ca acelaşi spirit să se manifeste 
faţă de el. Acela care doreşte să-şi păstreze demnitatea şi respectul de sine 
trebuie să aibă grijă ca să nu rănească în mod zadarnic respectul de sine 
al altora. Această regulă trebuie respectată cu sfinţenie faţă de elevii cei 
mai greoi la minte, cei mai tineri şi cei mai neciopliţi. Voi nu ştiţi ce vrea 
Dumnezeu să facă cu acei tineri neatrăgători în aparenţă. În trecut, El 
a aprobat ca persoane mai puţin promiţătoare sau atrăgătoare să facă o 
mare lucrare pentru El. Spiritul Său le-a influenţat inimile şi le-a trezit 
orice facultate la o vie activitate. Domnul a văzut în aceste pietre aspre 
şi necioplite un material preţios, care să poată rezista probei la furtună, 
arşiţă şi presiune. Dumnezeu nu vede aşa cum văd oamenii. El nu judecă 
după înfăţişare, ci El cercetează inima şi judecă după dreptate.

Profesorul trebuie să se poarte întotdeauna ca un creştin nobil. El 
trebuie să stea tot timpul ca prieten şi sfătuitor al elevilor săi. Dacă tot 
poporul nostru – profesorii, predicatorii şi membrii laici – ar întreţine 
spiritul de politeţe creştină, atunci ei ar găsi mult mai uşor intrare la ini-
mile oamenilor: mult mai mulţi ar fi atunci conduşi să cerceteze şi să 
primească adevărul. Dacă fiecare profesor s-ar uita pe sine şi ar simţi un 
interes adânc în succesul şi prosperitatea elevilor săi, înţelegând că ei sunt 
proprietatea lui Dumnezeu şi că el trebuie să dea socoteală de influenţa 
sa asupra minţilor şi caracterelor lor, atunci vom avea o şcoală în care în-
gerii vor dori să petreacă. Atunci Isus va privi cu aprobare asupra lucrării 
profesorilor şi va trimite harul Său în inimile studenţilor.

Colegiul nostru din Battle Creek este un loc unde membrii mai ti-
neri ai familiei Domnului să fie crescuţi conform planului lui Dumnezeu 
de creştere şi dezvoltare. Trebuie să li se întipărească în minte ideea că ei 
au fost creaţi după chipul Creatorului lor şi că Hristos este modelul pe 
care ei să-L urmeze. Fraţii noştri îngăduie cugetelor să ocupe o treaptă 
prea îngustă şi prea joasă. Ei nu au întotdeauna planul lui Dumnezeu în 
vedere, ci îşi au ochii aţintiţi la modelele lumeşti. Priviţi sus, unde Hristos 
şade la dreapta lui Dumnezeu, şi apoi lucraţi astfel ca elevii voştri să-şi 
formeze un caracter desăvârşit.

Dacă lăsaţi standardul pentru a vă asigura popularitate şi o creştere 
numerică, apoi faceţi acest câştig ca un motiv de bucurie, arătaţi, prin aceas-
ta, o mare orbire. Dacă numărul ar fi o dovadă de reuşită, atunci Satan poa-
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te pretinde întâietatea; căci, în această lume, urmaşii lui sunt o majoritate. 
Măsura puterii morale care domneşte în colegiu este testul prosperităţii 
sale. Virtutea, inteligenţa şi evlavia persoanelor care alcătuiesc bisericile 
noastre, nu numărul lor, trebuie să fie un izvor de bucurie şi de mulţumire.

Fără influenţa harului dumnezeiesc, educaţia nu va fi de niciun fo-
los; studenţii devin mândri, vanitoşi şi bigoţi. Dar acea educaţie care este 
primită sub influenţa înnobilatoare şi curăţitoare a Marelui Învăţător îl 
va înălţa pe om la scara valorii morale pe care o preţuieşte Dumnezeu. 
Aceasta îl va face în stare să biruie mândria şi patimile şi să umble umilit 
înaintea lui Dumnezeu, depinzând de El pentru orice capacitate, orice 
ocazie şi orice privilegiu.

Eu spun lucrătorilor din colegiul nostru: Voi trebuie nu numai să 
mărturisiţi că sunteţi creştini, ci trebuie să şi arătaţi caracterul lui Hristos. 
Lăsaţi ca înţelepciunea de sus să pătrundă în toată instruirea pe care voi 
o dați. Într-o lume stăpânită de întuneric şi de corupţie morală, lăsaţi să 
se vadă că spiritul de care sunteţi conduşi să acționați este de sus, nu de 
jos. Dacă voi vă sprijiniţi în totul numai pe tăria şi înţelepciunea voastră 
proprie, chiar cele mai bune străduinţe ale voastre nu vor înfăptui decât 
puţin. Dar dacă voi sunteţi motivaţi de dragostea lui Dumnezeu, şi le-
gea Sa este temelia voastră, atunci lucrarea voastră va fi durabilă. În timp 
ce fânul, lemnele şi paiele vor fi consumate, lucrarea voastră va rezista 
probei. Pe tinerii puşi sub îngrijirea voastră îi veţi întâlni în jurul mare-
lui tron alb. Dar dacă voi îngăduiţi manierelor voastre necultivate sau 
temperamentului vostru nestăpânit să ţină frâiele, şi neglijaţi astfel să-i 
influenţaţi pe aceşti tineri spre binele lor veşnic, atunci, în acea zi, veţi 
avea de întâmpinat consecinţele grave ale lucrării voastre. Prin cunoaş-
terea legii dumnezeieşti şi prin ascultare de prescripţiile ei, oamenii pot 
deveni fii ai lui Dumnezeu. Prin călcarea acestei legi, ei devin robi ai lui 
Satan. Pe de o parte, ei pot ajunge la orice înălţime de strălucire morală, 
sau, pe de altă parte, ei pot să coboare la orice adâncime de nelegiuire 
şi de degradare. Lucrătorii din colegiul nostru trebuie să dea dovadă de 
un zel şi o seriozitate proporțională cu valoarea premiului care este în 
joc, adică sufletele elevilor lor, aprobarea lui Dumnezeu, viaţa veşnică şi 
bucuriile celor răscumpăraţi.

Ca împreună lucrători cu Hristos şi cu ocazii atât de favorabile pen-
tru a răspândi cunoştinţa despre Dumnezeu, profesorii noştri trebuie 
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să lucreze ca nişte bărbaţi inspiraţi de sus. Inimile tinerilor nu sunt încă 
împietrite, şi nici ideile şi părerile lor nu sunt fixate, aşa ca la persoanele 
în vârstă. Ei pot fi câştigaţi pentru Hristos prin umblarea voastră sfântă, 
devotată şi asemenea umblării lui Hristos. Ar fi mult mai bine dacă ei ar fi 
împovăraţi cu mai puţine studii ştiinţifice şi li s-ar acorda mai mult timp 
pentru privilegii religioase. Aici s-a făcut o mare greşală.

Scopul lui Dumnezeu în înfiinţarea colegiului, a fost pierdut din 
vedere. Predicatorii Evangheliei au arătat atât de multă lipsă de înţelep-
ciune de sus, încât au unit elementul lumesc cu şcoala noastră; ei s-au 
unit cu vrăjmaşii lui Dumnezeu şi ai adevărului în a procura distracţii 
studenţilor. Prin această greşită îndrumare a tineretului, au făcut lucrarea 
lui Satan. Această lucrare, cu toate rezultatele ei, vor trebui s-o întâlneas-
că iarăşi la bara judecăţii lui Dumnezeu. Acei care umblă în felul acesta 
arată că nu pot fi oameni de încredere. După ce această lucrare rea a fost 
făcută, ei poate îşi mărturisesc greşeala, dar mai pot ei tot atât de uşor 
să retragă influenţa pe care au exercitat-o? Se va putea pronunţa „bine 
slugă bună şi credincioasă” către cei care au înşelat încrederea care li s-a 
dat? Aceşti bărbaţi necredincioşi n-au clădit pe stânca veşnică. Temelia 
lor se va dovedi ca nişte nisip alunecos. „Nu ştiţi că prietenia lumii este 
vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face 
vrăjmaş cu Dumnezeu”.

Influenţei noastre nu i se poate pune hotar. O faptă nechibzuită 
poate aduce ruina multor suflete. Umblarea fiecărui lucrător din colegiul 
nostru lasă impresii asupra minţilor tineretului, şi acestea sunt duse mai 
departe, spre a fi reproduse în alţii. Fiecare profesor ar trebui să aibă ca 
ţintă de a pregăti pe fiecare tânăr, dat în grija lui, ca să fie o binecuvânta-
re pentru lume. Această ţintă nu trebuie pierdută niciodată din vedere. 
Sunt unii care mărturisesc că lucrează pentru Hristos, dar care trec ocazi-
onal de partea lui Satan şi fac lucrarea lui. Poate Mântuitorul să-i declare 
pe unii ca aceştia robi buni şi credincioşi? Dau ei ca nişte străjeri un sunet 
clar din trâmbiţă?

Fiecare va primi la judecată după faptele pe care le-a săvârşit în trup, 
bune sau rele. Mântuitorul nostru ne porunceşte: „Vegheaţi şi vă rugaţi, 
ca să nu cădeţi în ispită”. Dacă noi ne luptăm cu greutăţile şi le biruim 
în tăria lui Hristos; dacă dăm piept cu vrăjmaşii, şi în tăria lui Hristos îi 
punem pe fugă; dacă primim răspunderi, şi în tăria lui Hristos le îndepli-
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nim cu credincioşie, atunci câştigăm o experienţă preţioasă. Noi învăţăm 
aşa cum n-am fi putut învăţa pe altă cale, că Mântuitorul nostru este un 
ajutor prezent în orice timp de nevoie.

În colegiul nostru este o mare lucrare de făcut – o lucrare care cere 
conlucrarea fiecărui profesor, şi lui Dumnezeu nu-I place când unul îl 
descurajează pe altul. Dar toţi par să uite că Satan este un acuzator al fra-
ţilor şi de aceea se unesc cu vrăjmaşul în lucrarea lui. În timp ce pretinşii 
creştini sunt în neînţelegere unii cu alţii, Satan îşi întinde mrejele pentru 
picioarele lipsite de experienţă ale copiilor şi ale tinerilor. Acei care au 
avut o experienţă religioasă trebuie să caute să ocrotească tineretul faţă 
de cursele lui. Ei nu trebuie să uite niciodată că şi ei înşişi au fost încân-
taţi altădată de plăcerile păcatului. În fiecare clipă avem nevoie de mila şi 
îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, şi cât de nepotrivit este pentru noi să 
fim nerăbdători cu greşelile tineretului fără experienţă! Cât timp Dum-
nezeu are răbdare cu noi, să îndrăznim oare a-i lepăda – noi, care suntem 
tot aşa de păcătoşi ca şi ei?

Întotdeauna, noi trebuie să privim la tineri ca la nişte răscumpăraţi 
ai sângelui lui Hristos. Ca atare, ei au dreptul la dragostea, la răbdarea şi 
la simpatia noastră. Dacă dorim să-L urmăm pe Isus, atunci nu ne putem 
restrânge interesele şi afecţiunile numai asupra noastră înşine şi asupra 
familiilor noastre; nu putem consacra timpul şi atenţia noastră celor vre-
melnice, uitând de interesele veşnice ale celor din jurul nostru. Mi-a fost 
arătat că rezultatul egoismului nostru este că nu sunt o sută de tineri aco-
lo, unde acum e angajat numai unul, în lucrare serioasă pentru mântuirea 
semenilor lor. „Iubiţi-vă unii pe alţii cum v-am iubit Eu”, este porunca 
Domnului Isus. Priviţi la tăgăduirea Sa de sine; vedeţi ce fel de dragoste a 
arătat El faţă de noi; şi apoi căutaţi să urmaţi exemplul Său.

Tinerii şi tinerele care au acționat ca profesori în colegiul nostru au 
multe lucruri care Îi displac lui Dumnezeu. Voi sunteţi atât de absorbiţi 
de voi înşivă, şi atât de lipsiţi de spiritualitate, încât nu ați putut conduce 
pe tineri la sfinţenie şi la cer. Mulţi s-au înapoiat la casele lor şi mai hotă-
râţi în nepocăința lor, din pricina lipsei lor de dragoste pentru Dumne-
zeu şi pentru Hristos, voi aţi încurajat lipsa de religiozitate, uşurătatea şi 
lipsa de amabilitate prin aceea că şi voi înşivă v-aţi dedat la asemenea rele. 
Rezultatul acestei umblări nu-l puteţi înţelege; acesta înseamnă pierderea 
sufletelor care ar fi putut fi salvate.
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Mulţi au sentimente puternice împotriva fratelui X. Ei îl învinuiesc că 
ar fi lipsit de amabilitate, ar fi aspru şi sever. Dar chiar unii dintre cei care 
îl osândesc nu sunt mai puțin vinovați decât el. „Cel care este fără păcat să 
arunce cel dintâi cu piatra”. Fratele ... n-a procedat întotdeauna cu înţelep-
ciune, şi foarte greu putea fi convins când nu apuca pe calea cea mai bună. 
El n-a fost dispus să primească sfaturi, să-şi schimbe metodele de predare şi 
felul său de comportare faţă de studenţi, aşa cum ar fi trebuit. Dar cei care 
vor să-l condamne, din pricina defectelor lui, ar putea fi, la rândul lor, con-
damnaţi tot aşa ca şi el. Fiecare îşi are defectele lui de caracter. Unul poate 
fi liber de o slăbiciune pe care o vede la fratele său, dar poate avea în acelaşi 
timp greşeli care sunt cu mult mai grave în ochii lui Dumnezeu.

Criticarea nemiloasă dintre unul şi altul este cu totul satanică. Mi-a 
fost arătat că fratele ... merită atenţie pentru binele pe care l-a făcut. Tra-
taţi-l, deci, cu duioşie. El a săvârşit o lucrare la care trebuiau să lucreze trei 
persoane. Acei care au căutat cu atâta scrupulozitate să-i găsească greşeli, 
să spună ce-au făcut ei în comparaţie cu el. El a muncit când alţii au că-
utat odihnă şi plăcere. El este acum istovit; Dumnezeu doreşte ca el să 
fie despovărat pentru puţin timp de unele din poverile peste măsură de 
mari pe care le-a dus. El are atât de multe lucruri care îi răpesc timpul şi 
atenţia, încât nu poate satisface niciunul.

Fratele ... nu trebuie să-şi îngăduie spiritul combativ şi să se lase dus 
la îndreptăţire de sine. El a dat ocazie de nemulţumire. Domnul i-a pus 
aceste lucruri în faţă prin mărturii.

Studenţii nu trebuie să fie încurajaţi în pornirea lor de a găsi greşeli 
în alţii. Acest spirit de murmurare creşte pe măsură ce este încurajat, şi stu-
denţii sunt liberi să-i critice pe profesorii care nu fac aşa cum le place lor, şi 
un spirit de nemulţumire şi de ceartă creşte repede. Acesta trebuie înăbuşit, 
până ce se va stinge. Acest rău nu trebuie oare a fi îndreptat? Oare profe-
sorii nu vor să lase la o parte dorinţa lor după întâietate? Nu vor ei oare să 
lucreze în umilinţă, în dragoste şi armonie? Timpul ne va arăta.

Capitolul 3 – Educaţia părintească

Mi-a fost arătat că foarte mulţi dintre părinţii care mărturisesc că 
cred în solia solemnă pentru acest timp nu şi-au crescut copiii pentru 
Dumnezeu. Ei nu s-au stăpânit pe ei înşişi, şi s-au agitat ori de câte ori 
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cineva căuta să-i înfrâneze. Ei nu şi-au legat copiii pe altarul Domnului 
în fiecare zi, printr-o credinţă vie. Mulţi dintre aceşti tineri au fost lăsaţi 
să calce porunca a patra, umblând după plăcerile lor în ziua cea sfântă a 
lui Dumnezeu. Ei n-au simţit nicio mustrare de conştiinţă că în Sabat au 
colindat străzile, căutându-şi plăcerile. Mulţi merg oriunde le place şi fac 
tot ce le place, iar părinţii se tem atât de grozav de a-i supăra, încât imită 
procedeul preotului Eli şi nu caută să-i pună sub restricţii.

Aceşti tineri pierd, în cele din urmă, orice respect pentru Sabat şi 
nu mai simt nicio plăcere pentru adunările religioase sau pentru lucrurile 
sfinte şi veşnice. Când părinţii le fac câte o mustrare blândă, ei se apără 
povestindu-le despre greşelile unora dintre membrii bisericii. Iar părinţii, 
în loc să înăbuşe orice aluzie de felul acesta, gândesc la fel cum gândesc 
şi copiii lor; dacă cutare sau cutare ar fi desăvârşit, atunci copiii lor ar sta 
bine. Dar în loc să se procedeze aşa, ar trebui să-i înveţe că păcatele altora 
nu sunt o scuză pentru ale lor. Hristos e singurul model adevărat. Relele 
altora nu scuză nici măcar un singur rău din ei, nici nu le micşorează vina. 
Dumnezeu le-a dat un standard desăvârşit, nobil şi înalt. Ei trebuie să 
ajungă la acesta, fără să ţină seama de umblarea altora. Dar mulţi părinţi 
par a-şi fi pierdut mintea şi judecata în gingăşia lor faţă de copiii lor, şi 
prin aceşti tineri răsfăţaţi, egoişti şi rău crescuţi, Satan, la rândul său, lu-
crează cu succes pentru ruinarea părinţilor. Mi s-a atras atenţia la mânia 
lui Dumnezeu care a venit asupra celor necredincioşi şi neascultători din 
vechiul Israel. Lor li se dăduseră instrucţiuni lămurite despre datoria de 
a-şi educa copiii. Acestea sunt tot atât de obligatorii şi pentru părinţii 
credincioşi din generaţia noastră. „Ascultă, poporul meu, învăţăturile 
mele! Luaţi aminte la cuvintele gurii mele! Îmi deschid gura şi vorbesc 
în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce ştim, 
ce ne-au povestit părinţii noştri, nu vom ascunde de copiii lor, ci vom 
vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui şi 
minunile pe care le-a făcut”.

Copiii sunt ceea ce au făcut din ei părinţii lor, prin creşterea, discipli-
na şi exemplul pe care li l-au dat. Este deci de o covârşitoare importanţă ca 
părinţii să-i crească cu credincioşie pe copiii lor pentru Dumnezeu. Copi-
ii trebuie învăţaţi încă de timpuriu despre sfinţenia obligaţiilor religioase. 
Aceasta este cea mai importantă parte din educaţia lor. Datoria noastră 
către Dumnezeu trebuie îndeplinită mai presus decât oricare alta. Respec-
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tarea cu stricteţe a legii lui Dumnezeu, din principiu, trebuie învăţată şi 
impusă. „Căci El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel, şi a po-
runcit părinţilor noştri să-şi înveţe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce 
vor veni după ei, de copiii care se vor naşte şi care, când se vor face mari, să 
vorbească despre ea copiilor lor; pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în 
Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui. 
Să nu fie ca părinţii lor, un neam neascultător şi răzvrătit, un neam care n-
avea o inimă tare, şi al cărui duh nu era credincios lui Dumnezeu”.

Aici vedem ce mare răspundere este pusă asupra părinţilor. Copiilor 
cărora li se îngăduie să ajungă la vârsta de bărbaţi şi femei cu voinţa ne-
disciplinată şi cu patimile nestăpânite apucă apoi pe o cale de vieţuire pe 
care Dumnezeu o osândeşte. Aceştia doresc cu lăcomie după distracţii şi 
după asociaţii lumeşti. Lor li s-a îngăduit să neglijeze datoriile religioase 
şi să urmeze impulsurile inimilor lor fireşti, şi urmarea este că Satan le 
stăpâneşte minţile şi principiile. În ... părinţilor li s-a dat loc îndeajuns 
să facă o astfel de lucrare. Multe din apostaziile care au avut loc în aceste 
locuri sunt o urmare a faptului că părinţii au neglijat să dea educaţie co-
piilor lor în privinţa unei trăiri conştiincioase şi religioase. Starea acestor 
copii este vrednică de plâns. Ei mărturisesc că sunt creştini, dar părinţii 
nu şi-au luat asupra lor sarcina de a-i învăţa cum să fie creştini, – cum să 
povestească despre îndurările lui Dumnezeu, cum să-L laude şi cum să 
exemplifice în viaţa lor viaţa Domnului Hristos. Când aceşti copii intră 
în şcoală şi vin în legătură cu alţi elevi, cei care s-au străduit în mod serios 
să fie creştini se ruşinează să-şi manifeste credinţa în faţa acelora care au 
avut atât de multă lumină. Lor le e ruşine să pară ciudaţi şi să înăbuşe 
aceste înclinaţii, şi astfel ei îşi leapădă armura tocmai când este mai ne-
cesară, când puterile întunericului lucrează prin aceşti tovarăşi lipsiţi de 
religiozitate, ca să-i îndepărteze de la Hristos. Ei apucă pe calea care este 
plină de primejdii, fără scutul sau sprijinul principiilor religioase, pentru 
că gândesc că e greu sau neplăcut să ia cu ei credinţa lor în şcoală, la te-
renul de joacă şi în toate asociaţiile lor. În felul acesta, ei îşi lasă sufletele 
pradă săgeţilor lui Satan. Unde sunt străjerii acestor tineri? Cine se apucă 
cu tărie de tronul lui Dumnezeu cu o mână, iar cu cealaltă să-i îmbrăţi-
şeze pe aceşti tineri şi să-i atragă la Hristos? Tocmai aici este locul unde 
aceşti copii trebuie să cunoască puterea religiei, care să-i ţină în frâu cu o 
mână puternică.
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Mulţi dintre cei care, de un timp îndelungat, au lepădat conducerea 
dumnezeiască şi supravegherea, aleargă pe calea destrăbălării şi a plăce-
rilor egoiste, ba chiar în fapte josnice şi în murdărirea trupului lor. Ca 
urmare, cugetele lor sunt mânjite şi nu au plăcere de religie. Unii au mers 
atât de departe pe această cale a decăderii, şi au urmat atât de mult pe 
calea sodomiţilor, încât astăzi sunt aproape blestemaţi, şi glasul mustră-
rii şi al avertizării nu mai are nicio influenţă asupra lor. Ei nu vor fi răs-
cumpăraţi niciodată, şi părinţii sunt vinovaţi de pierderea lor. Distracţiile 
josnice pentru care ei au făcut un sacrificiu atât de mare – jertfindu-şi 
sănătatea, pacea sufletească şi viaţa veşnică – s-a schimbat în amărăciune.

Părinţilor, pentru numele lui Hristos, nu fiţi neglijenţi în cea mai 
importantă lucrare a voastră – aceea de a forma caracterele copiilor voştri 
pentru timp şi veşnicie. O greşeală din partea voastră, de a neglija să le daţi 
o educaţie credincioasă sau a îngădui acea simpatie neînţeleaptă care vă or-
beşte ochii faţă de defectele lor şi care vă împiedică să le aplicaţi restricţia 
cuvenită, le va aduce ruina. Umblarea voastră le poate da o direcţie greşită 
pentru orice carieră viitoare a lor. Voi hotărâţi ce vor deveni ei şi ce vor face 
ei pentru Hristos, pentru oameni, pentru sufletele lor proprii.

Procedaţi cinstit şi credincios cu copiii voştri. Lucraţi cu curaj şi cu 
răbdare. Nu vă temeţi de nicio cruce, nu cruţaţi nici timp, nici obosea-
lă, nici poveri, nici suferinţe. Viitorul copiilor voştri va depune mărturie 
despre caracterul lucrării voastre. Credincioşia voastră faţă de Hristos 
poate fi exprimată mai bine în caracterul echilibrat al copiilor voştri de-
cât pe orice altă cale. Ei sunt proprietatea lui Hristos, răscumpărată prin 
sângele Său propriu. Dacă influenţa lor este în totul de partea lui Hristos, 
atunci ei sunt conlucrătorii Săi, ajutându-i pe alţii să găsească drumul 
vieţii. Dacă voi neglijaţi lucrarea dată vouă de Dumnezeu, atunci modul 
neînţelept în care procedaţi în disciplinarea lor îi va aşeza în clasa acelora 
care risipesc de la Hristos şi care întăresc împărăţia întunericului.

Eu vorbesc despre lucruri pe care le ştiu, vă mărturisesc despre lucru-
rile pe care le-am văzut că există în tineretul nostru, la tinerii părinţilor 
care mărturisesc că sunt creştini, şi acestea sunt o insultă gravă în ochii lui 
Dumnezeu, şi acest păcat este atât de comun, încât constituie un semn al 
timpului de pe urmă. Tineretul este plin de porniri rele, şi aceasta cere o ex-
punere hotărâtă şi o denunţare a acestui păcat. Acesta este păcatul de a lua 
cu uşurinţă sau cu dispreţ voturile de consacrare către Dumnezeu pe care 
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le-au făcut mai înainte. Când se iveşte vreun interes religios, Spiritul Sfânt 
i-a influenţat să ia în totul poziţie sub steagul stropit cu sânge al Prinţului 
Emanuel. Dar părinţii lor au fost înşişi atât de depărtaţi de Dumnezeu, atât 
de afundaţi în preocupările lumeşti sau atât de plini de îndoieli şi nemul-
ţumiri în privinţa propriei lor experienţe religioase, încât au fost cu totul 
nedestoinici a le da educaţie. Aceşti tineri au avut nevoie, în lipsa lor de ex-
perienţă, de o mână înţeleaptă şi hotărâtă, care să le arate calea cea dreaptă 
şi să stăvilească calea cea rea prin sfaturi şi restricţii.

O viaţă religioasă trebuie să fie învederată ca fiind în contrast izbitor 
faţă de viaţa unui om de lume şi căutător după plăceri. Acela care doreşte 
să fie ucenicul lui Hristos trebuie să-şi ia crucea şi s-o poarte urmându-L 
pe Isus. Mântuitorul n-a trăit ca să-Şi satisfacă plăcerile, la fel ar trebui 
să procedăm şi noi. Rezolvările spirituale înalte cer o consacrare deplină 
lui Dumnezeu. Dar această instruire n-a fost dată tinerilor, pentru că ea 
este în contradicţie cu viaţa părinţilor. De aceea, copiii au fost lăsaţi să-şi 
câştige o cunoştinţă despre viaţa creştină aşa cum pot. Când sunt ispitiţi 
să caute societatea celor lumeşti şi să ia parte la distracţii lumeşti, părin-
ţilor stăpâniţi de o dragoste oarbă le vine greu să le refuze vreo plăcere, 
şi când au de zis sau de făcut ceva în această privinţă, ei iau o poziţie atât 
de nedefinită şi nehotărâtă, încât copiii au judecat singuri că umblarea pe 
care ei doresc s-o urmeze ar fi de acord cu viaţa şi caracterul creştin.

Apucând o dată pe această cale, de obicei ei continuă să meargă pe 
ea, până ce elementul lumesc ajunge să-i stăpânească, şi încep să râdă 
de convingerile lor de mai înainte. Ei dispreţuiesc simplitatea pe care o 
dădeau pe faţă când inimile lor erau duioase şi găsesc scuze pentru es-
chivarea de la datoriile sfinte faţă de biserică şi faţă de Mântuitorul lor 
răstignit. Această clasă nu poate deveni niciodată ceea ce ar fi putut să 
ajungă, dacă afecţiunile lor cele mai sfinte şi mai duioase n-ar fi fost tocite 
şi convingerile lor de conştiinţă n-ar fi fost înăbuşite. Când, după ani de 
zile, devin urmaşi ai lui Hristos, ei poartă încă cicatricele pe care lipsa de 
respect pentru lucrurile sfinte le-a lăsat asupra sufletelor lor.

Părinţii nu văd aceste lucruri. Ei nu prevăd rezultatele umblării lor. 
Ei nu simt că nevoia copiilor lor este cultivarea celei mai gingaşe şi mai 
îngrijite discipline în viaţa dumnezeiască. Ei nu privesc asupra lor ca la o 
proprietate deosebită a lui Hristos, răscumpărată prin sângele Său, ca trofee 
ale harului Său şi ca atare nişte unelte iscusite în mâinile lui Dumnezeu, să 

41



Mărturii pentru comunitate – vol. 532

fie folosiţi la instaurarea împărăţiei Sale. Satan caută mereu să-i smulgă pe 
aceşti tineri din mâinile lui Isus, şi părinţii nu întrezăresc că marele vrăjmaş 
îşi înfige steagul infernal alături de ei. Ei sunt atât de orbiţi, încât cred că 
este steagul lui Hristos. Prin ambiţie sau lenevie, necredinţă sau plăceri, 
Satan îi ademeneşte pe tineri să se abată de la calea îngustă a sfinţeniei, care 
este întinsă pentru cei răscumpăraţi ai Domnului ca să umble pe ea. În ge-
neral, ei nu părăsesc această cale deodată. Ei se îndepărtează de ea treptat. 
Făcând un pas pe calea cea rea, ei pierd mărturia Spiritului că sunt primiţi 
de Dumnezeu. În felul acesta, cad într-o stare de descurajare şi neîncrede-
re. Încep să nu mai aibă plăcere de serviciile religioase, pentru că se simt 
condamnați de conştiința lor. Ei au căzut în cursele lui Satan, şi de aici nu 
mai există decât o singură cale de scăpare. Ei trebuie să-şi retragă paşii şi cu 
smerenie în suflet să-şi mărturisească şi să-şi părăsească umblarea cu inima 
împărţită. Faceţi-i să-şi reînnoiască prima experienţă, pe care au nesocotit-
o în mod uşuratic, să înceapă să cultive orice aspiraţie dumnezeiască şi să 
lase ca acele emoţii sfinte, pe care numai Duhul lui Dumnezeu le poate 
inspira, să domnească în suflet. Credinţa în puterea lui Hristos dă tărie de 
sprijin şi lumină pentru conduită.

Această instruire practică în experienţa religioasă este cea pe care pă-
rinţii creştini ar trebui să fie pregătiţi s-o dea copiilor lor. Dumnezeu cere 
aceasta de la voi, şi voi vă neglijaţi datoria, dacă nu săvârşiţi această lucrare. 
Învăţaţi-i pe copiii voştri să cunoască metodele de disciplină alese de Dum-
nezeu şi condiţiile de succes în viaţa creştină. Învăţaţi-i că ei nu pot să-L 
slujească pe Dumnezeu şi să aibă minţile absorbite de griji peste măsură 
pentru această viaţă, dar nu-i lăsaţi să nutrească gândul că n-ar avea nevoie 
de muncă şi că pot să-şi petreacă clipele de răgaz în trândăvie. Cuvântul lui 
Dumnezeu este lămurit în această privinţă. Isus, Maiestatea Cerului, a lăsat 
un exemplu pentru tineret. El a trudit în atelierul din Nazaret pentru pâi-
nea Sa zilnică. El a fost supus părinţilor Săi şi nu a căutat să dispună singur 
de timpul Său sau să umble după gustul Său. Printr-o viaţă de satisfacere 
a gustului, un tânăr nu poate ajunge niciodată la o adevărată excelenţă de 
bărbat sau de creştin. Dumnezeu nu a făgăduit aici o viaţă comodă, onoare 
sau bogăţie în serviciul Său, dar ne asigură că vom avea toate binecuvântă-
rile necesare împreună cu „persecuții”, iar în lumea viitoare „viaţa veşnică”. 
Hristos nu primeşte nimic mai puţin decât o întreagă consacrare în ser-
viciul Său. Aceasta este lecţia pe care trebuie s-o înveţe fiecare dintre noi.
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Acei care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu şi se sprijină 
pe Hristos, vor fi făcuţi în stare să procedeze înţelepţeşte în orice timp şi în 
orice împrejurare. Principiile bune vor fi ilustrate în viaţa practică. Lăsaţi 
numai ca adevărul pentru acest timp să fie primit din inimă şi să devină 
temelia caracterului, şi aceasta va produce statornicie în intenţii, pe care 
ademenirile plăcerilor, moda schimbătoare, disprețul celor ce iubesc lumea 
şi dorinţele propriei inimi după îngăduință de sine nu sunt în stare să le 
influenţeze. Trebuie luminată mai întâi conştiinţa, şi voinţa să fie adusă la 
supunere. Iubirea de adevăr şi de dreptate trebuie să domnească în suflet, şi 
atunci se va da pe faţă un caracter pe care cerul îl poate aproba.

Noi avem ilustraţii marcante despre puterea susţinătoare a principiu-
lui religios ferm. Nici chiar teama de moarte nu l-a înduplecat pe însetatul 
David să bea din apa Betleemului, pentru aducerea căreia bărbaţii viteji îşi 
puseseră viaţa în primejdie. Ameninţarea cu groapa leilor nu a fost în stare 
să-l împiedice pe Daniel să-şi facă rugăciunile zilnice, nici văpaia cuptoru-
lui n-a putut să-i facă pe Şadrac, Meşac şi Abednego să cadă şi să se închi-
ne înaintea idolului ridicat de Nabucodonosor. Tinerii care au principii 
temeinice vor evita plăcerile, vor înfrunta durerea, şi chiar groapa cu lei 
şi văpaia înfricoşată a cuptorului, decât să fie găsiţi necredincioşi faţă de 
Dumnezeu. Observaţi caracterul lui Iosif. Virtutea a fost încercată sever 
însă triumful ei a fost deplin. Nobilul tânăr a suportat încercarea în orice 
punct. La fiecare încercare s-a dat pe faţă acelaşi principiu sublim şi nestră-
mutat. Domnul a fost cu el şi cuvântul Său a fost lege pentru el.

O astfel de statornicie şi un astfel de principiu nestrămutat par a fi 
într-un mare contrast cu slăbiciunea şi ineficiența tineretului din această 
generaţie. Cu puţine excepţii, ei sunt şovăielnici, schimbându-se după fie-
care schimbare de circumstanţă şi de împrejurări, alergând astăzi după un 
lucru şi mâine după altul. Îndată ce li se prezintă atracţiile plăcerilor sau 
satisfacţiile egoiste, conştiinţa e sacrificată pentru a câştiga satisfacţia dori-
tă. Se poate avea încredere într-o astfel de persoană? Niciodată. Cât timp 
ispita lipseşte, purtarea ei poate să dea pe faţă oarecare cuviință, în aparenţă, 
astfel încât îndoielile şi bănuielile voastre să apară ca nejustificate; dar când 
ocazia i se va prezenta, ea va trăda încrederea voastră. Inima ei nu stă bine. 
Tocmai în timpul când statornicia şi principiile sunt mai necesare, veţi găsi 
că acea persoană cedează, şi chiar dacă nu devine un trădător ca Iuda, aceas-
ta e numai pentru că nu i se oferă ocazii potrivite.
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Părinţilor, cea dintâi grijă a voastră trebuie să fie aceea de a asculta 
de chemarea datoriei, şi atât inima, cât şi sufletul să se predea în lucrarea 
pe care Dumnezeu v-a dat-o ca s-o faceți. Dacă în alte lucruri sunteţi, 
poate, neglijenţi, fiţi cel puţin în aceasta temeinici şi eficienți. Dacă copiii 
voştri pleacă de acasă deprinşi cu virtutea şi curăţia; dacă ei ocupă cel mai 
neînsemnat şi cel mai de jos loc în marele plan al lui Dumnezeu de a face 
bine lumii, atunci viaţa voastră nu poate fi numită niciodată un eşec şi 
niciodată nu veţi privi la ea cu remuşcări.

Ideea că noi trebuie să cedăm în faţa căilor copiilor perverşi este gre-
şită. Chiar la începutul lucrării sale, Elisei a fost batjocorit şi luat în râs de 
băieţii din Betel. El era un bărbat de o blândeţe foarte mare, dar Spiritul 
lui Dumnezeu l-a constrâns să rostească un blestem asupra acestor bat-
jocoritori. Ei auziseră despre urcarea la cer a lui Ilie şi făcuseră din acest 
eveniment solemn un obiect de batjocură. Elisei a arătat că el nu trebuie 
batjocorit, nici de tânăr, nici de bătrân, în ce priveşte sfânta sa chemare. 
Când ei i-au spus că ar fi mai bine ca el să se urce la cer, cum a făcut Ilie 
înaintea lui, el i-a blestemat în numele Domnului. Judecata înfricoşătoa-
re care a venit asupra lor a fost de la Dumnezeu. După aceasta, Elisei n-a 
mai fost supărat de nimeni în misiunea sa. Timp de cincizeci de ani, el a 
intrat şi ieşit pe porţile Betelului, şi a mers din cetate în cetate, trecând 
prin gloata de tineri dintre cei mai răi, cei mai brutali, cei mai uşuratici 
şi mai destrăbălaţi, dar niciunul nu l-a mai batjocorit vreodată sau să mai 
ia în râs calitatea sa de Profet al Celui Preaînalt. Această întâmplare de 
asprime înfricoşătoare la începutul misiunii sale a fost îndeajuns să impu-
nă respect în toată viaţa sa. Dacă el i-ar fi lăsat pe batjocoritori să treacă 
neluaţi în seamă, atunci ar fi putut să fie luat în râs, bătut şi chiar ucis de 
gloata nelegiuită, iar misiunea sa de a învăţa şi salva poporul din cea mai 
mare primejdie n-ar fi izbutit.

Chiar bunătatea trebuie să-şi aibă marginile ei. Autoritatea trebu-
ie să fie susținută cu severitate fermă sau va fi întâmpinată de mulţi cu 
batjocură şi dispreţ. Aşa-numita duioşie, mângâiere şi îngăduinţă arătată 
faţă de tineri, de către părinţi sau îngrijitori este cel mai mare rău care 
li se poate face. Statornicie, hotărâre şi porunci serioase sunt necesare 
în orice familie. Părinţilor, luaţi asupra voastră responsabilităţile voastre 
neglijate; educaţi-i pe copiii voştri după planul lui Dumnezeu, „vestind 
laudele Aceluia care v-a chemat de la întuneric la lumina Lui minunată”.
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Capitolul 4 – Mărturie importantă

Heldsburg, Cal., 28 martie 1882
Stimate frate ... am primit scrisoarea ta la timp. Deşi m-am bucurat 

să aflu ceva despre tine, totuşi m-am întristat când am citit conţinutul ei. 
Scrisori similare primisem şi de la sora ... şi de la fratele ... Dar n-am pri-
mit nicio ştire de la fratele... sau de la cineva dintre cei care îl susţin. Din 
scrisoarea ta aflu despre felul cum ai procedat tu faţă de fratele...

Nu mă surprinde faptul că o astfel de stare de lucruri există în Battle 
Creek, dar mă doare în suflet că tu, mult stimate frate, te-ai amestecat în 
această chestiune şi ai trecut de partea cea rea cu acei despre care ştiu că 
nu sunt conduşi de Dumnezeu. Unele dintre aceste persoane sunt since-
re, dar sunt amăgite. Ei au primit impresiile dintr-un alt izvor, nu de la 
Spiritul lui Dumnezeu.

Eu m-am ferit să-mi exprim părerea către anumite persoane cu pri-
vire la chestiuni importante, căci adesea se trag foloase nedrepte din ceea 
ce zic eu, chiar când vorbesc în modul cel mai confidenţial. Anumite 
persoane se pun la lucru, ca să scoată de la mine declaraţii cu privire la 
diferite puncte, şi apoi ei le sucesc şi le răstălmăcesc, şi scot din cuvintele 
mele idei şi păreri cu totul diferite de ceea ce susţin eu. Dar pentru aceste 
lucruri ei vor trebui să dea socoteala la bara judecăţii lui Dumnezeu.

Când au apărut dificultățile tale din prezent, eu m-am hotărât să 
tac; m-am gândit că este mai bine să las lucrurile să se dezvolte, ca acei 
care au fost gata să-l critice pe soţul meu să poată vedea că spiritul de 
murmur exista în inima lor, şi era încă activ, cu toate că persoana despre 
care ei s-au plâns se odihneşte acum liniştită în mormânt. 

Am ştiut că va veni o criză. Dumnezeu a dat acestui popor mărturii 
lămurite şi directe, ca să-i păzească de această stare de lucruri. Dacă ei ar 
fi ascultat de glasul Spiritului Sfânt, exprimat prin avertismente, sfaturi 
şi îndrumări, ei s-ar bucura acum de unire şi de pace. Dar aceste mărtu-
rii nu au fost luate în seamă de acei care mărturisesc a crede în ele, şi ca 
rezultat a avut loc o mare abatere de la Dumnezeu şi o mare retragere a 
binecuvântărilor Sale.

Pentru a-l mântui pe om, Dumnezeu Se foloseşte de diferite mijloa-
ce. El le vorbeşte prin cuvântul Său şi prin predicatorii Săi, iar prin Spi-
ritul Sfânt trimite solii de avertizare, de mustrare şi de învăţătură. Aceste 
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mijloace sunt rânduite ca să lumineze priceperea poporului, să le desco-
pere datoria şi păcatele şi binecuvântările pe care le pot primi, să trezească 
în ei un simţământ despre nevoia lor spirituală, pentru ca să meargă la 
Hristos şi să găsească în El harul de care au nevoie. Dar mulţi aleg să 
meargă pe propria lor cale, în loc să meargă pe calea lui Dumnezeu. Ei 
nu s-au împăcat cu Dumnezeu, şi nici nu se pot împăca, până ce nu vor 
răstigni eul, şi până ce Hristos nu va locui in inima lor prin credinţă.

Prin faptele sale proprii, fiecare personal fie Îl îndepărtează pe Hris-
tos de la el, prin refuzul de a nutri Spiritul Său şi de a urma exemplul Său, 
fie intră într-o unire personală cu Hristos, printr-o credinţă tăgăduitoare 
de sine şi prin ascultare. Noi trebuie să-L alegem pe Hristos, fiecare pen-
tru sine, pentru că El ne-a ales mai întâi pe noi. Această unire cu Hristos 
trebuie formată de acei care din fire sunt în vrăjmăşie cu El. Există şi o re-
laţie de dependenţă totală, în care trebuie să intre o inimă mândră. Aceas-
ta este o lucrare temeinică, şi mulţi dintre cei ce mărturisesc a fi urmaşi ai 
lui Hristos nu ştiu nimic despre ea. Teoretic Îl primesc pe Mântuitorul, 
dar nu ca pe singurul Stăpânitor al inimii lor.

Unii simt nevoia de ispăşire, şi cu recunoaşterea acestei necesităţi, 
şi cu dorinţa după o schimbare a inimii, încep să ducă o luptă. Spre a 
renunţa la propria lor voinţă, şi poate chiar la obiectele lor alese de sim-
patie sau ocupaţie, se cere un efort, în faţa căruia mulţi ezită, se clatină şi 
dau înapoi. Totuşi, această luptă trebuie dusă de orice inimă cu adevărat 
pocăită. Noi trebuie să luptăm împotriva ispitelor din afară şi dinlăun-
tru. Trebuie să câştigăm biruinţa asupra eului, să răstignim afecţiunile şi 
poftele; şi atunci începe unirea sufletului cu Hristos. După cum ramura 
uscată şi aparent fără viaţă se altoieşte într-un pom viu, tot astfel şi noi 
putem deveni ramuri vii ale Viţei Adevărate. Şi atunci, roadele aduse de 
Hristos vor fi aduse şi de toţi urmaşii Săi. După ce această unire a avut 
loc, ea poate fi păstrată numai prin eforturi neîncetate, serioase şi chi-
nuitoare. Hristos Îşi exercită atunci puterea de a păstra şi păzi această 
legătură sfântă, iar păcătosul dependent şi neajutorat trebuie să-şi facă 
partea cu toată energia, altfel Satan, prin puterea sa tirană şi vicleană, îl 
va despărţi de Hristos.

Orice creştin trebuie să vegheze neîncetat, să păzească orice intrare a 
sufletului, pe oriunde Satan ar putea avea succes, trebuie să se roage pen-
tru ajutor dumnezeiesc, şi în acelaşi timp să se împotrivească cu hotărâre 
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oricărei înclinaţii spre păcat. Prin curaj, credinţă şi trudă perseverentă, el 
poate birui. Dar nu trebuie să uite că, pentru a câştiga biruinţa, Hristos 
trebuie să locuiască în el şi el în Hristos.

O unire a credincioşilor cu Hristos va duce, ca un rezultat firesc, la 
unirea dintre unul şi altul, care este cea mai durabilă legătură de unire de 
pe pământ. Atunci, noi suntem una cu Hristos, după cum Hristos este 
una cu Tatăl. Creştinii sunt ramurile, şi doar ramuri în Viţa cea vie. O 
mlădiţă nu trebuie să se sprijine pe alta (pentru existenţă). Viaţa noas-
tră trebuie să vină de la viţa mamă. Numai printr-o unire personală cu 
Hristos, prin împărtăşire zilnică, şi ceas cu ceas cu El, vom putea aduce 
roadele Spiritului Sfânt.

În biserica din Battle Creek a venit un spirit care n-are nicio parte 
cu Hristos. Acesta nu este un zel pentru adevăr, nu este o dragoste pentru 
voia lui Dumnezeu aşa cum este ea arătată în Cuvântul Său. Acesta este 
un spirit de îndreptăţire de sine. El duce la înălţarea eului personal mai 
presus de Isus şi-l face pe om să-şi considere părerea şi ideile mai impor-
tante decât unirea cu Hristos şi unirea dintre unul şi altul. Vă lipseşte 
iubirea frăţească într-un mod întristător. Sunteţi o biserică apostaziată. 
A cunoaşte adevărul, a pretinde că eşti unit cu Hristos, şi totuşi a nu 
aduce rod, a nu practica credinţa în mod neîntrerupt, face inima să se 
împietrească în neascultare şi încredere de sine. Creşterea noastră în har, 
bucuria şi folosinţa noastră, toate depind de unirea noastră cu Hristos, şi 
de măsura de credinţă în El, pe care o exercităm. Aici este izvorul puterii 
noastre în lume.

Mulţi dintre voi caută onoare unul de la altul. Dar ce este onoarea 
sau aprobarea oamenilor faţă de aceea de a fi socotit ca fiu al lui Dumne-
zeu, ca împreună moştenitor cu Hristos? Ce sunt plăcerile acestei lumi 
pentru acela care se împărtăşeşte zilnic din dragostea lui Hristos, care în-
trece orice cunoştinţă? Ce sunt ispitele şi împotrivirile oamenilor pentru 
acela care este primit de Dumnezeu prin Isus Hristos? Egoismul nu mai 
poate trăi în inima care exercită credinţă în Hristos, căci lumina cu întu-
nericul nu pot exista laolaltă. Răceala spirituală, dormitarea, mândria şi 
laşitatea se retrag din faţa credinţei. Pot oare acei care sunt uniţi cu Hris-
tos ca mlădiţa cu viţa să vorbească despre şi către altcineva afară de Isus?

Sunteţi voi în Hristos? Nu sunteți dacă nu vă recunoaşteţi ca pă-
cătoşi rătăcitori, neputincioşi şi condamnaţi. Nu, dacă vă înălţaţi şi vă 
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lăudaţi pe voi înşivă. Dacă există ceva bun în voi, aceasta se datorează nu-
mai harului milosului Mântuitor. Naşterea, reputaţia, bogăţia, talentele, 
virtuţile, evlavia, caritatea, sau orice alt lucru în voi sau în legătură cu voi, 
nu va forma o legătură de unire între sufletul vostru şi Hristos. Legătura 
voastră cu biserica, felul în care fraţii vă privesc, nu va fi de niciun folos 
dacă nu credeţi în Hristos. Nu este îndeajuns să credeţi despre El, ci tre-
buie să credeţi în El. Trebuie să vă sprijiniţi numai pe harul Său salvator.

Mulţi dintre voi, cei din Battle Creek, vieţuiţi fără rugăciune, fără me-
ditaţie la Hristos şi fără a-L înălţa înaintea celor din jurul vostru. Voi n-aveţi 
cuvinte să-L înălţaţi pe Hristos; voi nu faceţi nicio faptă care să-L onoreze. 
Mulţi dintre voi sunt cu adevărat străini de Hristos, ca şi când nici n-aţi fi 
auzit de numele Său. Voi n-aveţi pacea lui Hristos, căci nu aveţi o adevărată 
temelie pentru pace. Voi nu aveţi nicio comuniune cu Dumnezeu, pentru 
că nu sunteţi uniţi cu Hristos. Mântuitorul zice: „Nimeni nu vine la Ta-
tăl decât prin Mine”. Voi nu sunteţi folositori în lucrarea lui Hristos. „Fără 
Mine nu puteţi face nimic”, zice Hristos, – nimic în ochii lui Dumnezeu, 
nimic din ceea ce Hristos să aprobe din mâinile voastre. Fără Hristos, voi 
nu puteţi avea nimic altceva decât o speranţă amăgitoare, căci El Însuşi de-
clară: „Dacă cineva nu rămâne în Mine, este aruncat afară, ca o mlădiţă 
neroditoare; apoi mlădiţele uscate sunt strânse, aruncate în foc şi ard”.

Înaintarea în experienţa creştină este caracterizată printr-o umilinţă 
crescândă, ca rezultat al creşterii cunoştinţei. Oricine este unit cu Hristos 
se va îndepărta de toată fărădelegea. Eu vă spun, în temere de Dumnezeu; 
mi-a fost arătat că mulţi dintre voi vor pierde viaţa veşnică, pentru că vă 
clădiţi speranţele voastre pentru cer pe o temelie falsă. Dumnezeu v-a 
lăsat de capul vostru, „ca să te smerească şi să te încerce, ca să-ţi cunoas-
că pornirile inimii”. Voi aţi neglijat citirea Scripturilor. Voi dispreţuiţi şi 
lepădaţi mărturiile, pentru că ele mustră păcatele voastre favorite şi vă 
tulbură mulţumirea voastră de sine. Când Hristos este întreţinut în ini-
mă, asemănarea Sa se va descoperi în viaţă. Atunci umilinţa va domni 
acolo unde a domnit altădată mândria. Supunerea, umilinţa, răbdarea 
vor netezi trăsăturile aspre ale dispoziţiei perverse şi nerăbdătoare din 
fire. Iubirea de Isus se va da pe faţă în iubirea de poporul Său. Aceasta nu 
este schimbătoare nici spasmodică, ci liniştită, adâncă şi puternică. Viaţa 
creştinului va fi dezbrăcată de orice pretenţie, liberă de orice prefăcătorie, 
de orice viclenie şi de orice falsitate. Ea este serioasă, sinceră şi sublimă. 
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Hristos vorbeşte în fiecare cuvânt. El e văzut în orice faptă. Viaţa radi-
ază de lumina unui Mântuitor care locuieşte în inimă. În convorbirea 
cu Dumnezeu şi în contemplarea fericită a lucrurilor cereşti, sufletul se 
pregăteşte pentru cer şi lucrează ca să aducă şi alte suflete la turma lui 
Hristos. Mântuitorul nostru este în stare şi voios să facă pentru noi mai 
mult decât putem noi cere sau gândi.

Biserica din Battle Creek are nevoie de un spirit de umilire faţă de 
sine şi nepretenţios. Mi-a fost arătat că mulţi nutresc o dorinţă nesfinţită 
după supremaţie. Multora le place să fie linguşiţi, şi pândesc cu gelozie 
orice abatere sau neglijenţă. Între voi domneşte un spirit aspru şi neiertă-
tor; plin de invidie, de ceartă şi de luptă pentru întâietate.

Nimic nu este mai esenţial pentru împărtăşirea cu Dumnezeu ca 
umilinţa cea mai adâncă. „Eu locuiesc”, zice Domnul „cu omul zdrobit 
şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite”. În timp ce vă luptaţi cu atâta 
dorinţă după întâietate, gândiţi-vă că veţi fi cei de pe urmă în graţia lui 
Dumnezeu, dacă nu cultivaţi un spirit blând şi umilit. Mândria inimii îi 
va face pe mulţi să eşueze tocmai unde ar fi putut să aibă succes, „Smere-
nia merge înaintea slavei”. „Mai bine cel bun la suflet decât cel îngâmfat”. 
„Când Efraim vorbea tremurând, el se înălţa în Israel; dar când a păcătuit 
prin Baal, a murit” (traducere KJV). „Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini 
sunt aleşi”. Mulţi care aud invitaţia harului sunt încercaţi şi puşi la probă, 
dar puţini sunt sigilaţi cu sigiliul viului Dumnezeu. Puţini se umilesc pe 
ei înşişi ca un copil, ca să poată intra în Împărăţia Cerurilor.

Puţini primesc harul lui Hristos în umilinţă, cu un simţ adânc şi 
permanent despre nevrednicia lor. Ei nu pot suporta manifestarea pute-
rii lui Dumnezeu, căci aceasta ar încuraja în ei stima de sine, mândria şi 
invidia. Tocmai de aceea Domnul poate face doar atât de puţin pentru 
noi. Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre voi să caute după desăvârşirea 
dragostei şi a umilinţei în inimile voastre. Preocuparea voastră principală 
să fie pentru voi înşivă. Cultivați acele trăsături mărețe de caracter care vă 
vor face destoinici pentru societatea celor curaţi şi sfinţi.

Voi toţi aveţi nevoie de puterea transformatoare a lui Dumnezeu. 
Aveţi nevoie să-L căutaţi personal. Pentru interesul sufletului vostru, nu 
neglijaţi mai departe această lucrare. Toate supărările voastre vin din ca-
uza despărţirii voastre de Dumnezeu. Neunirea şi discordia sunt rodul 
unui caracter necreştinesc.
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Eu mă gândisem să tac şi să vă las să mergeţi înainte, în umbla-
rea voastră, până ce veţi vedea şi vă veţi scârbi de păcătoşenia umblării 
voastre; dar abaterea de la Dumnezeu aduce împietrirea inimii şi orbi-
rea minţii, şi oamenii devin din ce în ce mai puţin în stare a-şi cunoaşte 
adevărata lor stare, până ce apoi harul lui Dumnezeu se retrage, după 
cum s-a retras de la națiunea iudaică.

Eu vreau ca poziţia mea să fie înţeleasă lămurit. Eu nu simpatizez 
cu felul cum a fost tratat fratele ... Vrăjmaşul a încurajat sentimente de 
ură în inimile multora. Greşelile făcute de el sunt transmise de la unul 
la altul, devenind mereu tot mai mari, pe măsură ce limbile bârfitoare 
au pus paie pe foc. Părinţii care n-au simţit niciodată grija pe care ar 
trebui s-o simtă pentru sufletele copiilor lor şi care niciodată nu le-au 
impus restricţiile şi instrucţiunile necesare sunt tocmai acei care dau 
pe faţă cea mai înverşunată împotrivire când copiii sunt ţinuţi în frâu, 
mustraţi sau corijaţi în şcoală. Unii dintre aceşti copii sunt o ruşine 
pentru biserică şi o ruşine pentru numele de adventist.

Părinţii înşişi dispreţuiesc mustrarea, şi dispreţuiesc şi mustrarea dată 
copiilor lor, şi nu sunt nici prevăzători ca să nu arate aceasta în faţa lor. Pă-
catul părinţilor a început cu o conducere greşită în familie. Sufletele unora 
dintre aceşti copii vor fi pierdute, pentru că n-au primit instrucţiunile date 
de cuvântul lui Dumnezeu şi n-au devenit creştini în familie. În loc să sim-
patizeze cu copiii lor în umblarea lor stricată, părinţii trebuiau să-i mustre 
şi să-l sprijine pe profesorul credincios. Aceşti părinţi n-au fost nici ei uniţi 
cu Hristos, şi acesta este motivul grozavei lor neglijări a datoriei. Ceea ce au 
semănat vor şi secera. O recoltă vor avea cu siguranţă.

În şcoală, fratele ... n-a fost apăsat numai de umblarea rea a copii-
lor, ci şi de administrarea nechibzuită a părinţilor, care au stârnit şi nu-
trit ura împotriva restricţiilor. Istovit de griji neîntrerupte, fără niciun 
ajutor din familie, ci mai degrabă o agitaţie continuă, a fost adus în 
starea să-şi piardă uneori stăpânirea de sine şi să procedeze nechibzuit. 
Unii au profitat de aceasta şi au făcut ca nişte greşeli de mică însemnă-
tate să pară ca nişte păcate grave.

Clasa de pretinşi străjeri ai Sabatului, care caută să facă o legătură 
de unire între Hristos şi Belial, care prind adevărul cu o mână şi lumea 
cu cealaltă mână, i-au înconjurat pe copiii lor şi au întunecat biserica cu 
o atmosferă cu totul străină atât de religie, cât şi de Spiritul lui Hristos. 
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Ei nu au îndrăznit să se opună pe faţă prescripţiilor adevărului. Ei nu 
au cutezat să ia o poziţie îndrăzneaţă şi să spună că nu cred în Mărturii: 
dar, în timp ce pretind a le crede, totuşi n-au ascultat nici de una, nici de 
alta. Prin umblarea şi faptele lor, ei le-au tăgăduit pe amândouă (şi Biblia 
şi Mărturiile). Ei doresc ca Domnul să-Şi împlinească făgăduinţele faţă 
de ei, dar ei refuză să se conformeze condiţiilor pe care se bazează aceste 
făgăduinţe. Ei nu vor să părăsească tot ce este împotriva lui Hristos. Prin 
predicarea cuvântului, spiritul lumesc este respins parţial, dar nu are loc 
nicio schimbare radicală a afecțiunilor. Dorinţele lumeşti, pofta cărnii, 
pofta ochilor şi mândria vieţii câştigă – în cele din urmă – biruinţa. Toţi 
aceştia sunt doar creştini cu numele lor înregistrat în registrele bisericii. 
Pentru un timp, ei duc o viaţă aparent religioasă şi, în cele din urmă, îşi 
predau prea adesea inimile lor sub stăpânirea influenţei lumeşti.

Oricare ar fi greşelile fratelui ... comportarea voastră faţă de el este 
neîndreptăţită şi necreştinească. Voi aţi mers înapoi la istoria sa din anii 
trecuţi şi aţi căutat orice lucru defavorabil pentru el, orice umbră de rău, 
şi dintr-un cuvânt l-ați scos vinovat. Voi aţi pus în joc toată autoritatea 
de care dispuneţi ca să vă susţineţi poziţia de acuzatori. Nu uitaţi însă că 
şi Dumnezeu va proceda la fel cu fiecare dintre voi. „Căci cu judecata cu 
care judecaţi veţi fi judecaţi şi cu măsura cu care măsuraţi vi se va măsu-
ra”. Acei care au luat parte la această procedare ruşinoasă îşi vor întâlni 
această lucrare din nou. Ce influenţă credeţi că va avea umblarea voastră 
asupra studenţilor, care întotdeauna au suportat restricţiile cu nerăbda-
re? Cum vor influenţa aceste lucruri caracterele şi istoria vieţii lor?

Ce spun mărturiile despre aceste lucruri? Chiar o singură trăsătu-
ră rea de caracter, o singură dorinţă păcătoasă nutrită, va neutraliza în 
cele din urmă toată puterea Evangheliei. Îngăduirea unei dorinţe pă-
cătoase arată că sufletul este amăgit. Orice satisfacere a acestei dorinţe 
întăreşte vrăjmăşia împotriva lui Dumnezeu. Chinul împlinirii datoriei 
şi plăcerilor păcatului sunt funiile cu care Satan îi leagă pe oameni. Nu-
mai acei care vor mai degrabă să moară decât să comită o faptă rea vor 
fi singurii găsiţi credincioşi.

Un copil poate primi învăţături religioase sănătoase, dar dacă părin-
ţii sau educatorii îi îngăduie să-şi strice caracterul printr-o obişnuinţă rea, 
acea obişnuinţă, dacă nu va fi biruită, va deveni o putere stăpânitoare, şi 
copilul va fi pierdut.
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Mărturia dată vouă prin Spiritul lui Dumnezeu este: Nu staţi de 
vorbă cu vrăjmaşul. Nimiciţi spinii, altfel ei vă vor nimici pe voi. Desţele-
niţi ogorul părăginit al inimii. Araţi-l adânc şi temeinic. Lăsaţi ca brăzda-
rul plugului adevărului să răstoarne buruienile şi mărăcinii.

Hristos a zis către fariseii înfuriaţi şi învinuitori: „Cel ce este fără de 
păcat între voi să arunce cel dintâi cu piatra”. Sunt oare fără păcat acei care 
sunt gata să acuze şi să-l învinuiască pe fratele ...? Cercetând caracterele şi 
viaţa lor mai de aproape şi în public, aşa cum ei au făcut cu fratele ..., unii 
dintre acei vor apărea mult mai răi de cum ei caută să-l înfăţişeze pe el.

Eu nu cutez să tac mai departe. Eu vorbesc atât către voi, cât şi către 
biserica din Battle Creek. Voi aţi făcut o mare greşeală. Aţi tratat în mod 
nedrept pe acela căruia atât voi, cât şi copiii voştri îi datoraţi recunoştinţă, 
dar de care voi nu vă daţi seama. Voi sunteţi răspunzători pentru influenţa 
pe care o exercitaţi asupra şcolii. Pacea a venit, pentru că studenţilor li s-a 
lăsat libertatea să umble cum le place. Într-o altă criză, ei vor fi tot aşa de 
hotărâţi şi de stăruitori după cum au fost şi cu această ocazie; şi dacă vor 
găsi un apărător tot aşa de destoinic ca fratele ..., îşi vor aduce planul iarăşi 
la îndeplinire. Dumnezeu a vorbit către profesori, elevi şi către membrii 
bisericii, dar voi aţi aruncat cuvintele Sale înapoia voastră. Voi aţi găsit că e 
mai bine să mergeţi pe calea voastră proprie, fără să ţineţi seama de urmări.

Dumnezeu ne-a dat, ca popor, avertismente, mustrări şi sfaturi, din 
dreapta şi din stânga, ca să ne abată de la obiceiurile şi politica lumii. El 
cere de la noi să avem o credinţă deosebită şi un caracter deosebit, ca 
să ajungem un standard mult mai înalt decât standardul celor din lume. 
Fratele ... a venit printre voi fără să cunoască procedeul Domnului cu noi. 
Fiind venit de curând la credinţă, el a trebuit să înveţe aproape orice lu-
cru de la început. Totuşi, voi aţi întâmpinat judecata lui fără şovăire. Aţi 
aprobat în el un spirit şi o umblare care nu au nimic de-a face cu Hristos.

Voi aţi încurajat în elevi un spirit de critică, pe care Spiritul lui Dum-
nezeu a căutat să-l înăbuşe. I-aţi făcut să trădeze încrederea. Nu puţini 
dintre tinerii din rândurile noastre datorează cele mai bune trăsături de 
caracter cunoştinţei şi principiilor primite de la fratele ... Educaţiei sale îi 
datorează mulţi destoinicia lor, nu numai când sunt la şcoala Sabatului, 
ci şi în diferite alte ramuri ale lucrării. Dar influenţa voastră a încurajat 
lipsa de recunoştinţă şi i-a făcut pe elevi să dispreţuiască lucrurile pe care 
ei ar trebui să le cultive.
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Acei care n-au de întâmpinat încercările la care este supus altul se 
pot măguli pe ei înşişi că sunt mai buni decât el. Dar lăsaţi-i să treacă 
prin cuptorul încercărilor, şi ei nu vor putea suporta nici măcar atâta cât 
a suportat acela pe care ei îl critică şi-l condamnă. Ce puţin cunoaştem 
noi despre durerile sufleteşti ale altuia. Ce puţin ştim noi împrejurările în 
care se găseşte altul. De aceea e greu să dai altuia un sfat înţelept. Ceea ce 
ni se pare nouă a fi potrivit poate fi în realitate tocmai contrariul.

Fratele ... a fost un căutător serios după cunoştinţă. El a căutat să 
întipărească în elevi faptul că sunt răspunzători pentru timpul lor, pentru 
talentele şi ocaziile lor. Este cu neputinţă pentru un om să aibă atât de 
multă grijă şi să ducă răspunderi atât de grele, fără să devină pripit, obo-
sit şi nervos. Acei care refuză să primească poverile care cer încordarea 
forţelor până la extrem nu cunosc nimic din apăsarea pe care trebuie s-o 
suporte cei care poartă aceste poveri.

În colegiu sunt unii care au privit numai la ceea ce a fost rău şi ne-
plăcut din câte au văzut la fratele ... Aceste persoane n-au acel spirit nobil, 
asemenea lui Hristos, care nu pune la socoteală răul. Ei au exagerat orice 
cuvânt sau faptă neprecugetată, şi au amintit acestea într-un timp când 
invidia, prejudecata şi gelozia erau active în inimile necreştineşti.

Un scriitor a zis că amintirea invidiei nu este decât o serie de cârlige 
de care să se agaţe ranchiuna. Sunt mulţi în lume care consideră ca o do-
vadă de superioritate că îşi amintesc mai degrabă de lucruri şi de persoane 
pe care „nu le pot suferi” decât de lucruri şi persoane pe care le simpati-
zează. Dar nu aşa a făcut marele apostol. El îi sfătuia pe fraţii săi astfel: 
„Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce 
este drept; tot ce este curat, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună 
şi orice laudă să vă însufleţească”.

Invidia nu este numai o răutate a comportamentului, ci o boală care 
distruge toate facultăţile. Aceasta a luat naştere în Satan. El a dorit să fie 
cel dintâi în cer şi, pentru că nu a reuşit să câştige toată puterea şi slava pe 
care o căuta, s-a răsculat împotriva stăpânirii lui Dumnezeu. El i-a invidi-
at pe primii noştri părinţi şi i-a ispitit la păcat, şi, în felul acesta i-a ruinat 
atât pe ei, cât şi întreg neamul omenesc.

Cel invidios îşi închide ochii faţă de calităţile bune şi faptele nobile 
ale altora. Este întotdeauna gata să dispreţuiască şi să denatureze ceea ce 
este excelent. Oamenii mărturisesc şi părăsesc acele greşeli; dar se poate 
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spera doar puțin de la un om invidios. Deoarece a invidia o persoană în-
seamnă a admite că ea este superioară, mândria nu va face nici o concesie. 
Când cineva încearcă să-l convingă pe cel invidios despre păcatul său, 
acesta devine şi mai înverşunat împotriva celui devenit obiectul patimii 
sale, şi prea adesea cel invidios devine incurabil.

Cel invidios răspândeşte otravă pe oriunde merge, înstrăinând pe 
prieteni şi stârnind ura şi răscoala împotriva lui Dumnezeu şi a oame-
nilor. El caută să fie privit ca cel mai bun şi cel mai mare, dar nu prin 
a depune eforturi eroice şi tăgăduitoare de sine, ca să ajungă ţinta ex-
celenţei, ci prin a rămâne aşa cum este şi a micşora meritele cuvenite 
eforturilor depuse de alţii.

Invidia a fost nutrită atât în inimile unora din biserică, cât şi din cole-
giu. Dumnezeu urăşte o astfel de comportare. Vă rog, în numele lui Hris-
tos, să nu vă trataţi niciodată unul pe altul aşa cum l-aţi tratat pe fratele ... 
O fire nobilă nu se desfată în a produce altora durere sau în descoperirea 
lipsurilor lor. Un ucenic al lui Hristos se va întoarce cu scârbă de la ospă-
ţul scandalului. Unii care au fost activi cu această ocazie repetă procedeul 
dovedit faţă de unul dintre servii Domnului aflat în necaz, unul care şi-a 
jertfit sănătatea şi puterile, slujindu-le. Domnul a apărat cauza celui apăsat 
şi a lăsat să strălucească lumina feţei Sale peste servul Său. Am văzut atunci 
că Dumnezeu va pune la încercare aceste persoane încă o dată, aşa cum a 
făcut de data aceasta, ca să se descopere ce este în inima lor.

Când David a păcătuit, Dumnezeu i-a îngăduit să-şi aleagă pedeap-
sa, adică a fi pedepsit de Dumnezeu sau de mână omenească. Regele po-
căit a ales să cadă în mâna lui Dumnezeu. Milostivirile duioase ale celui 
rău sunt crude. Omul rătăcitor şi păcătos, care este ţinut pe calea cea 
dreaptă numai prin puterea lui Dumnezeu, e totuşi cu inima împietrită şi 
neiertătoare faţă de fratele său rătăcitor. Iubiţi fraţi din Battle Creek, ce 
socoteală veţi da voi la bara judecăţii lui Dumnezeu? O mare lumină v-a 
fost dată, în mustrări, avertismente şi îndemnări. Cât de mult aţi respins 
voi razele ei trimise de cer!

Limba care se bucură de rău, limba uşuratică care zice: „Spune-mi şi 
voi spune şi eu”, este declarată de apostolul Iacov ca fiind aprinsă de focul 
gheenei. Ea împrăştie tăciuni în toate părţile. Ce-i pasă vânzătorului de 
bârfele că-l defăimează pe cel nevinovat? El nu încetează cu lucrarea sa 
cea rea, chiar dacă, prin aceasta, nimiceşte speranţa şi curajul în acei care 
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cad deja sub povara lor. Grija sa este numai de a-şi satisface pornirile sale 
iubitoare de ceartă. Chiar pretinşii creştini îşi închid ochii faţă de tot ce 
este curat, tot ce este vrednic de cinste, ce este nobil şi plăcut, şi adună tot 
ce este respingător şi neplăcut, şi le fac publice lumii.

Voi înşivă aţi deschis uşa ca să intre Satan. Voi i-aţi dat un loc de 
cinste în adunările voastre de cercetare şi de inchiziţie. Dar n-aţi arătat 
niciun respect caracterului distins statornicit de ani îndelungaţi de cre-
dincioşie. Limbile geloase şi răzbunătoare au zugrăvit faptele şi motivele, 
ca să corespundă ideilor lor. Ei au făcut ca ce este negru să apară alb şi ce 
este alb să apară negru. Când au fost mustraţi pentru declaraţiile lor, unii 
au zis: „Aceasta este adevărat”. Dar admiţând că cele declarate sunt ade-
vărate, îndreptăţeşte aceasta umblarea voastră? Nu, nu. Dacă Dumnezeu 
ar lua în seamă orice învinuire adusă împotriva voastră, poate meritată, şi 
ar împleti din ele un bici cu care să vă pedepsească, atunci rănile voastre 
ar fi mai multe şi mai adânci decât acelea pe care voi le-aţi adus fratelui ... 
Chiar faptele pot fi istorisite astfel încât să producă o impresie falsă. Voi 
n-aveţi dreptul să adunaţi orice zvon răspândit împotriva lui şi să folosiţi 
aceasta spre a-i dărâma reputaţia şi a-i nimici utilitatea. Dacă Domnul ar 
arăta faţă de voi acelaşi spirit pe care voi l-aţi arătat faţă de fratele vostru, 
atunci aţi fi nimiciţi fără milă. N-aveţi oare nicio mustrare de conştiinţă? 
Mă tem că nu. A sosit timpul pentru ca această vrajă satanică să-şi piardă 
puterea. Chiar dacă fratele ... ar fi aşa cum voi vreţi să-l înfăţişaţi – deşi eu 
ştiu că nu este aşa – totuşi umblarea voastră nu ar fi îndreptăţită.

Când ascultăm un reproş împotriva fratelui nostru, noi aruncăm oca-
ra asupra lui. La întrebarea: „Doamne, cine va locui pe Muntele Tău cel 
Sfânt?” psalmistul răspunde: „Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia 
lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă. Acela nu cleveteşte cu limba 
lui şi nu face rău semenului său, şi nu aruncă ocara asupra aproapelui său”.

Câtă lume de vorbe rele n-ar fi stăvilită, dacă fiecare şi-ar da seama 
că acei care îi vorbesc despre greşelile altora vor fi tot atât de gata să dea în 
vileag şi greşelile lui, când li se va oferi o ocazie favorabilă. Ar trebui să ne 
străduim să gândim bine de toţi oamenii, şi mai ales de fraţii noştri, până ce 
suntem constrânşi să gândim altfel (despre ei). Nu trebuie să dăm repede 
crezare la orice raport rău. Acestea sunt adesea rezultatul invidiei sau al ne-
înţelegerilor, sau provin dintr-o exagerare ori dintr-o prezentare parţială a 
faptelor. Gelozia şi bănuiala, după ce şi-au făcut o dată loc, se vor împrăştia 
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în lung şi-n lat, ca sămânţa de scaieţi. Dacă vreun frate se rătăceşte, atunci 
este timpul să arătaţi un adevărat interes pentru el. Mergi la el cu bunătate, 
roagă-te cu şi pentru el, aducându-vă aminte de preţul nemărginit pe care 
Hristos l-a plătit pentru răscumpărarea sa. Pe această cale veţi putea salva 
un suflet de la moarte şi vă acoperiţi o mulţime de păcate.

O clipire din ochi, un cuvânt, sau chiar tonul cu care vorbeşti, poa-
te exprima o minciună, pătrunzând ca o săgeată înveninată în inimile 
unora, provocând o rană de nevindecat. În felul acesta poate fi arunca-
tă o umbră de îndoială, o defăimare asupra unuia prin care Dumnezeu 
doreşte să aducă la îndeplinire o lucrare bună; influenţa sa este ofilită, 
şi utilitatea sa nimicită. Printre unele specii de animale se întâmplă ca, 
atunci când unul din ele este rănit şi cade, celelalte se năpustesc asupra sa 
şi-l sfâşie în bucăţi pe tovarăşul lor. Acelaşi spirit de cruzime este nutrit 
şi de bărbaţii şi femeile care poartă numele de creştini. Ei dau pe faţă o 
râvnă fariseică de a ucide cu pietre pe altul mai puţin vinovat decât ei. 
Sunt unii care arată către greşelile şi căderile altora ca să abată atenţia de 
la greşelile lor proprii, sau ca să obțină aprobare pentru pretinsul lor zel 
pentru Dumnezeu şi pentru biserică.

Acum câteva săptămâni, eu am fost dusă în vis într-una dintre adu-
nările voastre de cercetare. Am auzit mărturisirile făcute de studenţi 
împotriva fratelui ... Şi aceştia erau tocmai studenţii care trăseseră mari 
foloase din lecţiile sale predate cu temeinicie şi credincioşie. Altădată, ei 
nu puteau spune destule cuvinte de laudă la adresa lui. Atunci curentul 
era în favoarea aprobării lui. Dar acum curentul luase o direcţie cu totul 
opusă. Aceste persoane şi-au dat pe faţă adevăratul lor caracter. Am văzut 
un înger cu o carte mare deschisă, în care el scria orice mărturisire făcută. 
În dreptul fiecărei mărturisiri erau notate păcatele, defectele şi greşelile 
aceluia care o depunea. Apoi era înregistrat marele folos pe care aceste 
persoane îl avuseseră din lucrarea fratelui.

Noi, ca popor, culegem încă roadele activităţii grele a fratelui ... Nu 
este niciun bărbat printre noi care să fi devotat mai mult timp şi medi-
taţie lucrării sale, ca fratele ... El a simţit că nu este susţinut de niciunul 
(dintre noi), şi s-a simțit foarte recunoscător pentru orice îmbărbătare.

Unul dintre marile scopuri urmărite prin înfiinţarea colegiului nos-
tru a fost şi izolarea tineretului nostru de spiritul şi influenţa lumii, de 
obiceiurile, nebuniile şi idolatria ei. Colegiul avea ca scop să pună stavilă 
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împotriva imoralităţii care domneşte în generaţia noastră, care face ca lu-
mea să fie tot atât de coruptă ca şi lumea de pe vremea lui Noe. Tineretul 
este vrăjit de mania pentru curtenie şi căsătorie.

Sunt stăpâniţi de un sentimentalism de dragoste bolnăvicios. Este 
nevoie de multă vigilenţă şi tact spre a-i păzi pe aceşti tineri de aceste 
influenţe rele. Mulţi părinţi sunt orbi faţă de pornirile copiilor lor. Unii 
părinţi mi-au declarat, cu mare satisfacţie, că fiii sau fiicele lor n-au nicio 
dorinţă după atenţia sexului opus, când de fapt aceşti copii dau sau pri-
meau asemenea atenţii în ascuns, şi părinţii erau atât de absorbiţi de cele 
lumeşti şi de bârfă, încât nu ştiau nimic despre acestea.

Primul obiectiv al colegiului nostru era ca să ofere tinerilor o ocazie 
de a studia cum să devină slujitori ai Evangheliei şi să pregătească tineri 
şi tinere ca să lucreze în diferite domenii ale lucrării. Aceşti elevi aveau 
nevoie să cunoască domeniile obişnuite de educaţie, şi mai ales din Cu-
vântul lui Dumnezeu. Aici şcoala noastră a lăsat de dorit. Ei nu au avut 
niciun bărbat devotat lui Dumnezeu care să se ocupe cu această ramură 
de lucrare. Tinerii mânaţi de Spiritul lui Dumnezeu de a se devota che-
mării de predicator au venit la colegiu cu acest scop şi au fost dezamăgiţi. 
Nu s-a făcut nicio pregătire corespunzătoare acestei clase de tineri, iar 
unii dintre profesori, ştiind aceasta, i-au sfătuit pe aceşti tineri să urmeze 
alte studii şi să se pregătească pentru alte ocupaţii. Dacă aceşti tineri n-ar 
fi fost destul de tari în hotărârea lor, atunci ar fi fost ademeniţi să renunţe 
la orice gând de a studia pentru a deveni predicatori.

Acesta este rezultatul influenţei exercitate de profesorii nesfinţiţi, 
care nu lucrează decât pentru plată, care nu sunt pătrunşi de Spiritul lui 
Dumnezeu şi nu au nicio legătură cu Hristos. Niciunul n-a fost atât de 
activ în această lucrare ca fratele ... Biblia trebuie să fie cel dintâi obiect de 
studiu în şcoală. Această carte, care ne spune cum să întrebuinţăm aceas-
tă viaţă, pentru ca să ne-o asigurăm pe cea viitoare, care este nemuritoare, 
e de mai mare valoare pentru studenţi decât oricare alta. Nu avem decât 
un timp scurt în care să facem cunoştinţă cu adevărurile ei. Dar tocmai 
acela, care a studiat Cuvântul lui Dumnezeu şi care a fost în stare, mai 
mult ca oricare altul, să-i ajute pe tineri să dobândească o cunoaştere a 
Scripturilor, a fost îndepărtat din şcoală.

Profesorii şi învăţătorii n-au înţeles scopul colegiului. Noi am depus 
în el mijloace, meditaţie şi muncă, spre a face din el ceea ce Dumnezeu 
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cere ca el să fie. Voinţa şi judecata acelora care sunt aproape în totul în 
necunoştinţă despre calea pe care Dumnezeu ne-a condus ca popor nu 
trebuie să aibă o influenţă stăpânitoare în acest colegiu. Domnul ne-a 
arătat, în repetate rânduri, că noi nu trebuie să imităm şcolile popula-
re. Predicatorii altor denominaţiuni consacră ani de zile pentru a căpăta 
o educaţie. Tinerii noştri trebuie să-şi obţină educaţia necesară numai 
într-un timp scurt. Acolo unde acum este un predicator ar trebui să fie 
douăzeci, pregătiţi de colegiul nostru, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să 
intre în câmpul Evangheliei.

Mulţi dintre tinerii noştri predicatori, şi unii cu o experienţă mai 
matură, neglijează cuvântul lui Dumnezeu, şi leapădă şi mărturiile Spi-
ritului Său. Ei nu ştiu ce conţin mărturiile, şi nici nu doresc să ştie. Ei 
nu doresc să descopere şi să-şi îndrepte defectele de caracter. Mulţi pă-
rinţi nu caută să capete învăţătură din mărturii, şi, bineînțeles, nu pot da 
aceasta nici copiilor lor. Ei arată dispreţ pentru lumina pe care le-a dat-o 
Dumnezeu, umblând direct împotriva instrucţiunilor Sale. Acest exem-
plu l-au dat acei care sunt în inima lucrării.

Voi aţi făcut publice neînţelegerile voastre. Credeţi voi că staţi, ca 
popor, în Battle Creek, într-o lumină mai favorabilă? Hristos S-a rugat ca 
ucenicii Săi să fie una, după cum El era una cu Tatăl, ca lumea să cunoască 
faptul că Dumnezeu L-a trimis. Ce mărturie aţi depus voi acum câteva 
luni? Domnul priveşte în fiecare inimă. El cântăreşte motivele noastre. El 
va pune la încercare orice suflet. Cine va suporta încercarea?

Capitolul 5 – Mărturiile lepădate

Healdsburg, Cal. 20 iunie 1882
Stimaţi fraţi şi surori din Battle Creek: Am înţeles că mărturia pe 

care am trimis-o fratelui ..., cu rugămintea ca ea să fie citită bisericii, a 
fost ascunsă timp de mai multe săptămâni după ce a fost primită de el*. 
Înainte de a trimite acea mărturie, cugetul meu a fost atât de impre-
sionat de Spiritul lui Dumnezeu, încât n-am avut odihnă zi şi noapte 
până ce v-am scris. Aceasta nu era o lucrare pe care să mi-o fi ales eu 
singură. Înainte de moartea soţului meu, ajunsesem la concluzia că n-ar 
fi de datoria mea să dau cuiva vreo mărturie de mustrare a nedreptăţii 
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sau pentru apărarea dreptăţii, pentru că unii ar fi folosit cuvintele mele 
ca să procedeze aspru cu cel rătăcit şi, în mod neînţelept, să-i înalţe 
pe alţii a căror umblare eu n-am sprijinit-o nicidecum! Mulţi explică 
mărturiile în favoarea lor. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este în ar-
monie cu tradiţiile oamenilor şi nici nu se conformează părerilor lor. 
Ca şi Autorul său divin, el este neschimbător, rămânând acelaşi ieri, 
astăzi şi întotdeauna. Acei care s-au depărtat de Dumnezeu vor numi 
întunericul lumină şi rătăcirea adevăr. Dar întunericul nu se va dovedi 
niciodată a fi lumină, şi nici rătăcirea nu va deveni adevăr.

Minţile multora s-au întunecat atât de mult şi au devenit atât de în-
curcate prin datinile, obiceiurile şi influenţele lumii, încât toată puterea 
de a deosebi între lumină şi întuneric, adevăr şi eroare, pare distrusă. Eu 
aveam puţină speranţă că scrierile mele vor fi înţelese, dar când Domnul 
m-a îndemnat cu atâta hotărâre, nu am putut să mă împotrivesc Spiritu-
lui Său. Ştiind că voi v-aţi înfăşurat singuri în mrejele lui Satan, am simţit 
că primejdia era prea mare, şi nu puteam să tac.

Cu ani de zile mai înainte, Domnul v-a pus în faţă starea bisericii. 
V-au fost date tot mereu mărturii de mustrare şi de avertizare. La 23 oc-
tombrie 1879, Domnul mi-a dat o mărturie foarte impresionantă cu pri-
vire la biserica din Battle Creek. În decursul ultimelor luni, eu am fost la 
voi şi am purtat o grea povară pentru biserică, în timp ce acei care trebu-
iau să simtă aceasta până în adâncul sufletului lor erau, dimpotrivă, liniş-
tiţi şi nepăsători. Eu n-am ştiut ce să fac şi ce să spun. Nu aveam încredere 
în cursul pe care-l urmau mulţi; căci ei făceau tocmai acele lucruri pe care 
Domnul i-a avertizat să nu le facă.

Acel Dumnezeu, care le cunoaşte starea lor spirituală, declară: Ei au 
nutrit răul şi s-au depărtat de Mine. S-au dus în rătăcire, fiecare dintre ei. 
Niciunul nu este fără vină. M-au părăsit pe Mine, fântâna apei de viaţă, şi 
au săpat pentru ei fântâni sparte, care nu ţin apă. Mulţi şi-au stricat căile 
lor înaintea Mea. Invidia, ura dintre unul şi altul, gelozia, bănuielile rele, 
lupta pentru întâietate, cearta şi vrajba sunt roadele pe care le aduc ei. Şi 
nu vor să asculte de mărturiile pe care li le trimit. Ei nu vor să-şi recunoas-
că umblarea stricată şi să se pocăiască, pentru ca să-i pot vindeca.

Mulţi privesc cu mulţumire de sine asupra anilor îndelungaţi în 
care au apărat adevărul. Acum, ei simt că au dreptul la o răsplătire pen-
tru încercările şi ascultarea lor din trecut. Dar această experienţă sin-
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ceră, în lucrurile lui Dumnezeu din trecut, îi face să fie şi mai vinovaţi 
înaintea Lui, pentru că nu şi-au păstrat integritatea şi n-au înaintat spre 
desăvârşire. Credincioşia din anii trecuţi nu va ispăşi niciodată negli-
jenţa din anul prezent. Credincioşia de ieri a unui om nu poate fi o 
ispăşire pentru falsitatea sa de astăzi.

Mulţi caută să scuze neascultarea lor de mărturii, zicând: „Sora 
White este influenţată de soţul ei; mărturiile sunt amestecate cu spiritul 
şi judecata sa”. Alţii au căutat să câştige de la mine ceva, pe care să se poa-
tă sprijini pentru a-şi îndreptăţi umblarea sau a le da influenţă. Atunci 
m-am hotărât ca nimic să nu mai pornească de sub pana mea până ce pu-
terea convertitoare a lui Dumnezeu nu va fi văzută în biserică. Dar Dom-
nul a pus povara aceasta asupra sufletului meu. Eu am lucrat serios pentru 
voi. Cât de mult ne-au costat acestea, atât pe mine, cât şi pe soţul meu, va 
arăta eternitatea. Nu cunosc eu oare starea bisericii, când Domnul mi-a 
prezentat tot mereu cazul lor în faţă, ani de zile de-a rândul? S-au dat 
avertismente repetate, şi totuşi n-a avut loc nicio schimbare decisivă.

Am văzut că mânia lui Dumnezeu era asupra poporului Său pentru 
asemănarea lor cu lumea. Am văzut că copiii fratelui ... au fost o cursă 
pentru el. Ideile şi părerile lor, sentimentele şi declaraţiile lor au avut o 
influenţă asupra minţii sale şi i-au întunecat judecata. Aceşti tineri sunt 
înclinaţi puternic spre nesinceritate. Lipsa de credinţă şi încredere în 
Dumnezeu a mamei a fost dată ca moştenire copiilor ei. Devoţiunea ei 
faţă de copii este mai mare decât devoţiunea ei faţă de Dumnezeu. Tatăl 
şi-a neglijat datoria. Rezultatul umblărilor rele se dă pe faţă în copiii lor.

Când vorbesc bisericii, eu mă străduiesc să întipăresc în minte părin-
ţilor obligaţia solemnă pe care o au faţă de copii, pentru că eu cunosc starea 
acestor tineri şi ce tendinţe i-au făcut ceea ce sunt. Dar cuvântul n-a fost 
primit. Ştiu ce poveri am purtat în ultimul timp când lucram printre voi. 
Niciodată nu mi-aş fi încordat astfel puterile până la extrem, dacă n-aş fi 
văzut primejdiile voastre. Am dorit să vă trezesc, ca să vă umiliţi inimile 
înaintea lui Dumnezeu şi să vă întoarceţi la El cu căinţă şi credinţă.

Totuşi, acum, când vă trimit o mărturie de avertizare şi mustrare, 
mulţi dintre voi declară că aceasta este doar părerea sorei White. Prin 
aceasta, voi aţi insultat Spiritul lui Dumnezeu. Voi ştiţi cum s-a desco-
perit Domnul prin Spiritul Profeţiei. Trecutul, prezentul şi viitorul au 
trecut prin faţa mea. Mi-au fost arătate (în viziune) feţe pe care nu le 
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văzusem niciodată şi pe care, după ani de zile, le-am cunoscut când le-
am văzut. Am fost deşteptată din somn cu un simţământ viu despre su-
biectele prezentate mai înainte în faţa minții mele şi am scris, în miez 
de noapte, scrisori care au străbătut continentul şi au ajuns la destinaţie 
tocmai într-un timp de criză, salvând lucrarea lui Dumnezeu de la un 
mare dezastru. Aceasta a fost lucrarea mea timp de mulţi ani de-a rândul. 
Am fost mânată de o putere ca să mustru şi să corectez rele la care nici nu 
mă gândisem mai înainte. Este această lucrare din ultimii treizeci şi şase 
de ani (acum 101 ani) de sus, sau de jos?

Să presupunem, după cum mulţi dau a se înţelege, deşi în mod ne-
drept, că eu am fost influenţată, când am scris, de scrisorile primite de la 
membrii bisericii. Cum a fost cu apostolul Pavel? Veştile pe care el le-a 
primit prin familia lui Cloe despre starea bisericii din Corint au fost ceea 
ce l-a făcut să scrie prima sa epistolă către această biserică. El primise scri-
sori particulare care îi confirmau existenţa acelor stări de lucruri şi, în 
răspunsul său, el a prescris principii generale, care, dacă aveau să fie res-
pectate, acele stări rele de lucruri aveau să se îndrepte. Cu multă duioşie şi 
înţelepciune, el îi sfătuieşte pe credincioşi să aibă în toate aceeaşi vorbire, 
ca să nu fie dezbinări între ei.

Pavel era un apostol inspirat, şi totuşi Domnul nu i-a descoperit 
întotdeauna starea reală a poporului Său. Acei însă care se interesau de 
prosperitatea bisericii şi vedeau cum relele se furişau în ea i-au adus la 
cunoştinţă aceste lucruri, şi, după lumina pe care o primise mai înainte, el 
a fost în stare să aprecieze adevăratul caracter al acestor stări de lucruri. Şi 
cu toate că Domnul nu-i dăduse nicio nouă descoperire pentru acel timp 
deosebit, totuşi acei care căutau cu adevărat după lumină n-au aruncat la 
o parte solia sa, ca pe o scrisoare obişnuită. Nu, nicidecum. Domnul i-a 
arătat greutăţile şi primejdiile care aveau să se ridice în biserici, pentru ca 
atunci, când ele aveau să se ivească, el să poată şti cum să le trateze.

El era pus ca să apere biserica. El trebuia să vegheze pentru suflete, 
ca unul care avea să dea socoteală pentru ele înaintea lui Dumnezeu, şi 
nu trebuia el oare să ia notă de aceste informaţii cu privire la starea lor 
de anarhie şi dezbinare? Fireşte că da; şi mustrările pe care el le-a trimis 
au fost scrise tot sub inspiraţia Spiritului lui Dumnezeu, ca şi oricare alta 
din epistolele sale. Dar când mustrările lui au venit, unii n-au vrut să se 
îndrepte. Ei au luat poziţia că, prin Pavel, nu le-a vorbit Dumnezeu, şi că 
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el le-a spus doar părerile sale, ca om, şi considerau judecata lor proprie tot 
aşa de bună ca şi a lui Pavel.

Tot aşa este şi cu mulţi din poporul nostru, care s-au abătut de la 
vechile pietre de hotar şi care au urmat după priceperea lor. Ce mare uşu-
rare ar simţi unii ca aceştia dacă ar putea să-şi liniştească conştiinţa cu 
credinţa că lucrarea mea nu este de la Dumnezeu! Dar necredinţa lor 
nu va putea schimba realitatea faptelor. Caracterele voastre sunt defec-
tuoase în ce priveşte experienţa morală şi religioasă. Închideţi ochii în 
faţa acestui fapt dacă vreți; totuşi aceasta nu vă va face cu nicio părticică 
mai desăvârşiţi. Singurul remediu este de a fi spălați în sângele Mielului.

Dacă veţi căuta să daţi la o parte sfatul lui Dumnezeu, ca să-l urmaţi 
pe al vostru, dacă slăbiţi încrederea poporului lui Dumnezeu în mărtu-
riile pe care El le-a trimis, voi vă răsculaţi împotriva lui Dumnezeu tot 
aşa de sigur ca şi Core, Datan şi Abiram. Voi aveţi istoria lor. Ştiţi cât de 
încăpăţânaţi au fost ei în părerile lor proprii. Ei au hotărât că judecata lor 
era mai bună decât a lui Moise şi că Moise făcea un mare rău poporului 
Israel. Acei care se uniseră cu ei erau atât de neînduplecaţi în părerile lor 
încât, deşi judecăţile lui Dumnezeu îi nimiciseră pe conducătorii şi frun-
taşii lor, într-un mod atât de învederat, totuşi, în dimineaţa următoare, 
cei rămaşi în viaţă au venit la Moise şi i-au zis: „Tu ai omorât poporul 
Domnului”. Noi vedem ce amăgire grozavă va veni peste spiritul ome-
nesc. Cât de greu este să convingi sufletele în care a pătruns un spirit care 
nu este de la Dumnezeu! Ca trimisă a lui Dumnezeu, doresc să vă spun: 
Fiţi cu băgare de seamă ce poziţie luaţi. Aceasta este lucrarea lui Dumne-
zeu, şi voi va trebui să-I daţi socoteală despre felul cum trataţi solia Sa.

Pe când stăteam lângă patul de moarte al soţului meu, ştiam că, 
dacă alţii şi-ar fi dus partea lor de poveri, atunci el ar fi trăit şi astăzi. Mă 
rugam, în acel timp, în durerea sufletului meu, ca cei de faţă să nu mai 
întristeze Spiritul lui Dumnezeu prin împietrirea inimii lor. Câteva zile 
mai târziu, chiar eu însumi am stat faţă în faţă cu moartea. Atunci am 
avut cele mai lămurite destăinuiri de la Dumnezeu referitoare la persoana 
mea şi la biserică. În marea mea slăbiciune, v-am dat mărturia mea, neşti-
ind că poate este ultima mea ocazie. Aţi uitat voi acea ocazie solemnă? Eu 
nu pot s-o uit niciodată, căci mi se părea că sunt adusă înaintea scaunului 
de judecată al lui Hristos. Starea voastră de decădere, împietrirea inimii 
voastre, lipsa voastră de armonie în dragoste şi spiritualitate, depărtarea 
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voastră de simplitatea şi curăţia în care Dumnezeu doreşte să vă păstreze 
– le ştiam pe toate; şi le-am simţit pe toate. Printre voi domnea un spirit 
de găsire de greşeli, de cenzură, de invidie şi de luptă pentru întâietate. 
Eu văzusem aceasta şi unde urma să ducă. Mă temeam însă că acest efort 
mă va costa chiar viaţa, dar interesul pe care îl simţeam pentru voi m-a 
făcut să vă vorbesc. Dumnezeu v-a vorbit în acea zi. A făcut aceasta vreo 
impresie durabilă asupra voastră?

Când am mers la Colorado, simţeam atâta povară pentru voi, în-
cât, în toată slăbiciunea mea, v-am scris multe pagini ca să fie citite la 
conferinţa voastră. Slabă şi tremurândă, eu m-am sculat la ora trei din 
noapte ca să vă scriu. Dumnezeu a vorbit prin acest lut. Voi poate ziceţi 
că această comunicare nu era decât o scrisoare. Da, era o scrisoare, dar 
dictată de Spiritul lui Dumnezeu, ca să înfăţişeze înaintea minții voastre 
lucrurile care mi-au fost arătate. În aceste scrisori, pe care eu le-am scris, 
în mărturiile pe care le dau, eu vă înfăţişez ceea ce Domnul mi-a înfăţişat 
mie. Eu nu scriu niciun articol pe hârtie care să exprime doar ideile mele 
personale. Cele scrise sunt ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit în viziune; 
sunt raze de lumină care strălucesc de la tronul ceresc.

După ce m-am dus la Oakland, eram apăsată greu de simţământul 
despre starea lucrurilor din Battle Creek şi despre faptul că eram slabă 
şi neputincioasă ca să vă ajut. Ştiam că aluatul necredinţei era la lucru. 
Acei care neglijau instrucţiunile cuvântului lui Dumnezeu nesocoteau 
şi mărturiile care îi îndemnau stăruitor să ia seama la acest cuvânt. Când 
am vizitat Healdsburg, iarna trecută, am stăruit mult în rugăciune şi am 
fost apăsată de griji şi de durere. Dar odată, pe când eram în rugăciune, 
Domnul a dat la o parte întunecimea, şi o mare lumină a umplut camera 
mea. Un înger al lui Dumnezeu era lângă mine şi se părea că mă aflam în 
Battle Creek, şi luam parte la comitetele lor; ascultam la cuvintele ce se 
rosteau; am văzut şi auzit lucruri pe care, dacă Dumnezeu ar vrea, eu aş 
dori ca să fie şterse din amintirea mea pentru totdeauna. Sufletul meu a 
fost atât de rănit, încât nu ştiam ce să fac şi ce să mai zic. Unele lucruri 
nici nu le pot aminti. Mi s-a poruncit să nu spun nimănui ceva despre 
aceasta, căci acum aveau să se descopere multe lucruri.

Mi s-a spus să adun orice lumină care mi-a fost dată şi să fac ca razele 
ei să lumineze înaintea poporului lui Dumnezeu. Eu am făcut aceasta 
prin articole, pe care le-am publicat în revistă. Eu mă sculam, aproape 
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în fiecare dimineaţă, la ora trei – luni de zile de-a rândul – şi am adunat 
diferitele articole, pe care le-am scris după cele două mărturii care mi-au 
fost date în Battle Creek. Am scris acest material şi l-am trimis repede 
pe adresa voastră, dar m-am neglijat pe mine însămi, şi urmarea a fost 
că m-am prăbuşit sub greutatea poverii; de aceea n-au fost toate gata la 
timp, ca să le aveţi la Conferinţa Generală.

Domnul mi s-a descoperit încă o dată, pe când eram în rugăciune. 
Eu am fost încă o dată în Battle Creek. Am fost (în viziune) prin multe 
case şi am auzit ce vorbeaţi voi în jurul meselor. Alte lucruri particulare 
nu-mi e îngăduit să le spun. Nădăjduiesc că nu voi fi chemată să le spun 
niciodată. Am mai avut de asemenea multe vise foarte semnificative.

Ce voce vreţi să recunoaşteţi voi ca glas al lui Dumnezeu? Ce altă 
putere are Domnul în rezervă ca să îndrepte greşelile voastre şi să vă arate 
umblarea voastră, de cum face El acum? Ce putere să lucreze în biserică? 
Dacă refuzaţi să credeţi până ce va fi înlăturată orice umbră de nesigu-
ranţă şi orice posibilitate de îndoială, atunci nu veţi crede niciodată. În-
doiala care cere o cunoştinţă desăvârşită nu va ceda credinţei niciodată. 
Credinţa se bazează pe dovezi, nu pe demonstraţii. Domnul pretinde ca 
noi să ascultăm de glasul datoriei, când alte glasuri din jurul nostru ne 
somează să mergem pe o cale opusă. Se cere din partea noastră o atenţie 
serioasă ca să deosebim glasul care vorbeşte de la Dumnezeu. Noi tre-
buie să ne împotrivim înclinaţiei şi s-o biruim, şi să ascultăm de glasul 
conştiinţei, fără discuţie sau compromis, altfel îmboldirile ei încetează, şi 
voinţa şi pornirea câştigă stăpânirea. Cuvântul Domnului vine la toţi acei 
dintre noi care nu s-au împotrivit Spiritului Său printr-un refuz hotărât 
de a auzi şi asculta. Acest glas este auzit în avertismente, în sfaturi şi mus-
trări. Aceasta este solia de lumină dată de Domnul poporului Său. Dacă 
aşteptăm să ne vină apeluri mai puternice, sau ocazii mai bune, lumina 
poate fi retrasă, şi noi să fim lăsaţi în întuneric.

Printr-o singură neglijenţă de a răspunde la chemarea Spiritului lui 
Dumnezeu şi a Cuvântului Său, când ascultarea cere o cruce, mulţi au pier-
dut mult, cât de mult, ei nu vor recunoaşte niciodată, până ce cărţile vor 
fi deschise, la ziua de apoi. Îmbierile Spiritului, dacă sunt neglijate astăzi, 
pentru că plăcerea sau înclinaţia ne duc într-o direcţie opusă, pot fi nepu-
tincioase spre a convinge, sau chiar a mai face vreo impresie mâine. Singura 
cale de a creşte în harul şi cunoştinţa adevărului este de a folosi ocaziile 
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prezente, cu inimi hotărâte şi binevoitoare. Noi trebuie să nutrim mereu 
simţământul că stăm fiecare personal înaintea Domnului oştirilor; niciun 
cuvânt, nicio faptă şi nici măcar un gând nu trebuie să ne permitem prin 
care ochiul Celui Veşnic ar putea fi jignit. Nu trebuie să avem teamă de 
oameni sau de vreo putere pământească, pentru că un Suveran a cărui îm-
părăţie este universul, care ţine în mâinile Sale destinul fiecăruia dintre noi 
pentru timp şi veşnicie, ia cunoştinţă de toate faptele noastre. Dacă noi am 
simţi că în orice loc ne-am găsi suntem slujitorii Celui Preaînalt, atunci am 
fi mai prevăzători, şi întreaga noastră viaţă ar avea pentru noi o însemnătate 
şi o sfinţenie pe care nicio putere omenească n-o poate da.

Cugetele inimii, cuvintele buzelor şi orice faptă din viaţă vor face 
caracterul nostru mai de valoare, când prezenţa lui Dumnezeu este sim-
ţită neîncetat. Limbajul inimii noastre să fie: „Iată, aici este Dumnezeu”. 
Atunci viaţa va fi curată, caracterul va fi nepătat, şi sufletul va fi înălţat 
neîncetat către Domnul. Voi, cei din Battle Creek, n-aţi urmat pe această 
cale. Am văzut că asupra voastră este o boală dureroasă şi molipsitoare, 
care va aduce o moarte spirituală, dacă nu i se pune stavilă.

Mulţi sunt ruinaţi de dorinţa lor după o viaţă comodă şi plăcere. 
Tăgăduirea de sine le este neplăcută. Ei caută neîncetat să fugă de greu-
tăţile care sunt inseparabile de o viaţă de credincioşie faţă de Dumnezeu. 
Inimile lor năzuiesc să aibă bunurile din viaţa aceasta. Dar aceasta este o 
reuşită omenească, şi nu este ea câştigată oare prin jertfirea intereselor vi-
itoare şi veşnice? Cea mai mare grijă din viaţa noastră trebuie să fie aceea 
de a ne dovedi slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, iubind dreptatea şi 
urând fărădelegea. Trebuie să primim cu mulţumire asemenea măsuri de 
fericire şi de izbândă din prezent, aşa cum ele se găsesc pe calea datoriei. 
Cea mai mare tărie a noastră se realizează când ne simţim şi ne recunoaş-
tem slăbiciunea. Cea mai mare pierdere care i se poate întâmpla cuiva din 
Battle Creek este de a-i scădea râvna, plină de seriozitate şi de străduinţă, 
pentru dreptate, pierderea tăriei de a rezista ispitei, pierderea credinţei în 
principiile adevărului şi ale datoriei.

Nimeni nu trebuie să se măgulească pe el însuşi că ar fi un om cu 
succes, dacă nu-şi păstrează sinceritatea conştiinţei, predându-se în totul 
adevărului şi lui Dumnezeu. Noi trebuie să înaintăm neîncetat în lucra-
rea cea bună, fără să ne pierdem inima sau speranţa, oricâte greutăţi ne-ar 
sta în cale şi orice întuneric moral ar veni peste noi. Răbdare, credinţă 
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şi dragoste pentru datorie, sunt lecţiile pe care trebuie să le învăţăm. A 
subjuga eul şi a privi la Isus este lucrarea cea de toate zilele. Domnul nu 
va părăsi niciodată sufletul care se încrede în El şi caută ajutorul Său. Co-
roana vieţii va fi pusă doar pe fruntea biruitorului. Există pentru fiecare 
o lucrare serioasă şi solemnă de făcut pentru Dumnezeu, cât timp este în 
viaţă. Pe măsură ce puterea lui Satan creşte, şi el îşi înmulţeşte planurile 
viclene, se cere dibăcie, destoinicie şi o ageră supraveghere din partea ace-
lora cărora le este încredinţată turma lui Dumnezeu. Noi avem fiecare o 
lucrare de făcut, nu numai pentru sufletele noastre proprii, ci avem şi o 
datorie de a trezi şi pe alţii să câştige viaţa veşnică.

Trebuie să spun cu durere, iubiţi fraţi, că neglijența voastră păcătoa-
să de a umbla în lumină v-a învăluit în întuneric. Voi puteţi fi sinceri în 
nerecunoaşterea şi neascultarea de lumină; îndoielile pe care le nutriţi, 
neglijența voastră de a asculta de poruncile lui Dumnezeu, v-au orbit pri-
ceperea, aşa încât întunericul este acum lumină pentru voi, iar lumina 
întuneric. Dumnezeu v-a poruncit să mergeţi înainte spre desăvârşire. 
Creştinismul este o religie a progresului. Lumina de la Dumnezeu este 
destulă şi vastă, aşteptând ca să dispunem de ea. Orice binecuvântări 
ne-ar da Domnul, El are o rezervă nemărginită la îndemână, un depo-
zit nesecabil din care să ne putem aproviziona. Necredinţa poate trata 
poruncile sfinte ale Evangheliei cu dispreţ, defăimându-le şi lepădându-
le. Spiritul lumesc poate molipsi pe mulţi şi stăpâni pe unii; lucrarea lui 
Dumnezeu poate prinde rădăcină numai prin eforturi mari şi prin sacri-
ficii neîntrerupte, totuşi va birui în cele din urmă.

Cuvântul este: Mergeţi înainte; faceţi-vă datoria fiecare, şi lăsaţi 
toate urmările în mâinile lui Dumnezeu. Dacă mergem înainte, aşa după 
cum Isus ne arată calea, noi vom vedea biruinţa Sa, ne vom împărtăşi 
de bucuria Sa. Noi trebuie să luăm parte la luptă, dacă dorim să purtăm 
coroana biruinţei. Asemenea lui Isus, trebuie să fim făcuți desăvârşiți prin 
suferinţă. Dacă Hristos a dus o viaţă comodă, atunci noi putem dormi în 
siguranţă. Dar dacă viaţa Sa a fost plină de continuă lepădare de sine, de 
suferinţă şi de jertfire de sine, atunci nici noi nu trebuie să ne plângem de-
loc, dacă vrem să fim părtaşi cu El. Noi putem umbla în mod sigur chiar 
pe cea mai întunecoasă cale, dacă Lumina lumii este călăuza noastră.

Domnul vă încearcă şi vă pune la probă. El v-a sfătuit, v-a mustrat 
şi v-a invitat. Toate aceste avertismente solemne vor face biserica sau mai 

72

71



57Mărturiile lepădate

bună, sau cu totul mai rea. Cu cât mai des vorbeşte Domnul, în mustrări 
sau sfătuiri, iar voi nesocotiţi glasul Său, cu atât mai porniţi veţi deveni 
să-l lepădaţi tot mereu, până ce Dumnezeu va zice: „Fiindcă Eu chem şi 
voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, fiindcă 
lepădaţi toate sfaturile mele, şi nu vă plac mustrările mele, de aceea şi Eu 
voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va 
apuca groaza, când vă va apuca groaza ca o furtună şi când vă va învălui 
nenorocirea ca un vârtej, când va da peste voi necazul şi strâmtorarea. 
Atunci Mă vor chema, şi nu voi răspunde, mă vor căuta, şi nu Mă vor găsi. 
Pentru că au urât ştiinţa şi n-au ales frica Domnului, pentru că n-au iubit 
sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni 
cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor”.

Nu şovăiţi voi oare între două păreri? Nu neglijaţi voi oare să urmaţi 
luminii pe care Dumnezeu v-a dat-o? Luaţi seama ca să nu aibă vreunul 
dintre voi o inimă rea de necredinţă, care să se depărteze de la viul Dumne-
zeu. Voi nu cunoaşteţi timpul cercetării voastre. Marele păcat al evreilor a 
fost că ei au neglijat şi lepădat ocaziile prezente. Când Isus priveşte la starea 
pretinşilor Săi urmaşi din zilele noastre, El vede ingratitudine josnică, un 
formalism gol, o nesinceritate făţarnică, o mândrie şi o apostazie fariseică.

Lacrimile pe care Hristos le-a vărsat pe creasta Muntelui Măslinilor 
au fost pentru cei nepocăiţi şi nerecunoscători din toate timpurile şi până 
la sfârşit. El vede cum dragostea Sa este dispreţuită. Curțile templului su-
fletului au fost transformate în locuri de negustorie nesfinţită. Egoismul, 
Mamona, răutatea, invidia, mândria şi patima, sunt toate nutrite în inima 
omenească. Avertismentele Sale sunt lepădate şi luate în râs, trimişii Săi 
sunt trataţi cu indiferenţă, cuvintele lor par a fi ca nişte poveşti deşarte. Isus 
a vorbit prin milostivirile Sale, dar aceste milostiviri nu au fost recunoscu-
te; El a vorbit prin avertismente solemne, dar acestea au fost lepădate.

Mă adresez vouă, celor care mărturisiţi credinţa de mult timp, şi 
care pe dinafară aduceţi încă omagii lui Hristos: Nu vă amăgiţi sufletele! 
Isus nu aprobă decât o inimă predată în totul. Numai sinceritatea sufle-
tului este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. „Dacă ai fi cunoscut şi tu, 
măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea”. „Şi tu ... chiar 
tu!” În această clipă, Hristos ți se adresează ție personal, coborându-se de 
pe tronul Său, dorind cu milă duioasă după cei care nu-şi simt primejdia 
lor, care nu au milă de ei înşişi.
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Multora le merge numele că trăiesc, în timp ce au devenit morţi 
spiritual. Aceştia vor zice odată: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi 
în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi 
multe minuni în Numele Tău? Atunci le voi spune curat: Niciodată nu 
v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelegea”. 
Un vai va fi rostit împotriva ta, dacă stai în trândăvie şi zăboveşti până ce 
Soarele Dreptăţii va apune; partea ta va fi întunericul nopţii veşnice. O, 
de s-ar topi inima rece, formalistă şi lumească! Hristos n-a vărsat numai 
lacrimi pentru noi, ci El Şi-a vărsat şi sângele Său. Oare aceste manifes-
tări ale dragostei Sale nu trebuie să ne trezească la o mai adâncă umilinţă 
înaintea lui Dumnezeu? Avem nevoie să ne smerim şi să ne coborâm, ca 
să fim aprobați de Dumnezeu.

Un om condus de Dumnezeu nu va fi mulţumit cu el însuşi, pentru 
că lumina de la Omul desăvârşit străluceşte asupra lui. Dar acei care pierd 
din vedere Modelul şi îşi atribuie o stimă necuvenită vor vedea greşeli de 
criticat la alţii, vor fi aspri, bănuitori şi osânditori, vor căuta să dărâme pe 
alţii, spre a se ridica pe ei.

Când Domnul mi-a prezentat cazul vostru (în viziune) şi mi-a făcut 
cunoscut că voi n-aţi respectat lumina care v-a fost dată, mi s-a poruncit 
să vă vorbesc direct în numele Său, pentru că mânia Sa era aprinsă împo-
triva voastră. Mi-au fost adresate apoi următoarele cuvinte: „Lucrarea ta 
ţi-a fost rânduită de Dumnezeu. Mulţi nu te vor asculta, pentru că au re-
fuzat să asculte de Marele Învăţător; mulţi nu vor să fie corectați, pentru 
că în ochii lor căile lor sunt drepte. Totuşi, dă-le mustrările şi avertismen-
tele pe care ţi le voi da, fie că vor să asculte sau nu”.

Eu vă dau mărturia Domnului. Vor auzi glasul Său toţi cei care sunt 
doritori să se îndrepte; dar acei care au fost amăgiţi de către vrăjmaş nu 
sunt doritori acum să vină la lumină, ca nu cumva faptele lor să fie mus-
trate. Mulţi dintre voi nu pot discerne lucrarea şi prezenţa lui Dumnezeu. 
Voi nu cunoaşteţi că este El. Domnul este încă îndurător şi binevoitor să 
ierte pe oricine se întoarce la El cu pocăinţă şi credinţă. Domnul zice: 
„Mulţi nici nu ştiu de ce se poticnesc. Ei nu ascultă de glasul Domnului, 
ci urmează după vederea ochilor lor şi după priceperea inimilor lor. Ne-
credinţa şi îndoiala au luat locul credinţei. Ei m-au părăsit.”

Mi-a fost arătat că taţii şi mamele s-au depărtat de la simplitatea 
lor şi au neglijat sfânta chemare a Evangheliei. Domnul i-a avertizat ca 
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să nu-şi corupă sufletele prin adoptarea obiceiurilor şi maximelor lumii. 
Hristos voia să le dea bogăţiile nepieritoare ale harului Său în dar şi din 
abundenţă, dar ei s-au dovedit nevrednici.

Mulţi îşi înalță sufletul spre deşertăciune. Îndată ce o persoană îşi 
închipuie că posedă vreun talent care ar putea fi de folos în lucrarea lui 
Dumnezeu, atunci ea exagerează valoarea darului şi este înclinată să se 
creadă a fi prea sus, ca şi când ar fi un stâlp al bisericii. Lucrarea pe care el 
ar fi în stare s-o facă, după voia lui Dumnezeu, o lasă s-o facă altul, care 
este mai puţin destoinic decât se consideră el însuşi a fi. El gândeşte şi 
vorbeşte ca dintr-o poziţie înaltă. El trebuie să lase lumina să strălucească 
înaintea oamenilor; dar în loc ca, din viaţa sa, să strălucească harul, blân-
deţea, un spirit amabil, bunătatea, nobleţea şi dragostea, se dă pe faţă 
pretutindeni eul şi importanţa de sine.

Spiritul lui Hristos trebuie să stăpânească atât de mult caracterul 
şi conduita noastră, încât influenţa noastră să aducă întotdeauna bine-
cuvântare, încurajare şi zidire. Gândurile, cuvintele şi faptele noastre 
trebuie să depună mărturie că suntem născuţi din Dumnezeu şi că pa-
cea lui Hristos domneşte în inimile noastre. Pe calea aceasta, noi răs-
pândim în jurul nostru strălucirea duioasă despre care vorbeşte Mân-
tuitorul nostru, când ne obligă să facem ca lumina noastră să lumineze 
înaintea oamenilor. În felul acesta, lăsăm după noi o urmă strălucitoare 
care duce la cer. Astfel, cei care sunt uniţi cu Hristos pot deveni pre-
dicatori mai eficienți ai neprihănirii decât prin cel mai capabil efort 
depus la amvon fără această ungere cerească. Cea mai curată radiere o 
răspândesc acei purtători de lumină care sunt cel mai puţin conştienţi 
de propria lor strălucire, întocmai după cum florile care au cea mai mo-
destă înfăţişare transmit mirosul cel mai frumos.

Poporul nostru face nişte greşeli foarte primejdioase. Noi nu putem 
lăuda şi măguli vreun om fără a-i face un mare rău; cei care fac aceasta vor 
suferi dezamăgiri serioase. Ei se încred prea mult în omul muritor şi nu 
se încred destul în Dumnezeu, care nu rătăceşte niciodată. Dorinţa fier-
binte de a face pe un om să ajungă a fi cu vază în public este o dovadă de 
abatere de la Dumnezeu şi o prietenie cu lumea. Acesta este spiritul care 
caracterizează zilele noastre. Acesta arată că acei oameni n-au cugetul 
lui Hristos; asupra lor a venit o orbire spirituală şi o sărăcie sufletească. 
Adesea persoanele cu o minte inferioară îşi abat privirea de la Isus şi o 
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îndreaptă către un standard pur omenesc, prin care ei nu devin conştienţi 
de micimea lor proprie şi de aceea dau o preţuire necuvenită propriilor 
lor capacități şi realizări. Între noi ca popor există o idolatrizare a uneltei 
omeneşti şi a talentului pur omenesc, care şi acestea sunt de un caracter 
superficial. Eul nostru personal trebuie să fie răstignit, şi să cultivăm o 
credinţă umilită asemenea unui copil. Poporul lui Dumnezeu s-a abătut 
de la simplitatea sa. Ei n-au făcut din Dumnezeu tăria lor, şi de aceea ei 
sunt slabi şi lihniţi spiritual.

Mi-a fost arătat că spiritul lumii se întinde ca drojdia în aluatul 
bisericii. Voi urmaţi aceeaşi cale ca şi vechiul Israel! Voi daţi pe faţă 
aceeaşi apostazie de la sfânta voastră chemare, ca şi poporul deosebit 
al lui Dumnezeu. Voi vă împărtăşiţi cu lucrările neroditoare ale întu-
nericului. Armonizarea voastră cu necredincioşii a provocat dizgraţia 
Domnului. Voi nu cunoaşteţi lucrurile care vă aduceau pacea, şi acum 
sunt aproape ascunse de ochii voştri. Neglijenţa voastră de a urma lu-
mina vă aşeza într-o poziţie mai defavorabilă decât erau evreii asupra 
cărora Hristos a pronunţat un vai.

Mi-a fost arătat că necredinţa în mărturii a crescut neîncetat, pe mă-
sură ce poporul s-a abătut de la Dumnezeu. Aceasta e în toate rândurile 
noastre şi în întregul câmp. Puţini ştiu însă ce experienţă vor face biseri-
cile noastre. Am văzut că în prezent suntem încă sub îngăduinţa dumne-
zeiască, dar nimeni nu poate spune cât timp va continua aceasta. Nimeni 
nu ştie cât de mare a fost milostivirea arătată faţă de noi. Doar puţini sunt 
predaţi cu toată inima lui Dumnezeu. Nu sunt decât puţini, care aseme-
nea unor stele, pe o noapte furtunoasă, strălucesc ici şi colo printre nori.

Mulţi care ascultă cu plăcere adevărurile cuvântului lui Dumnezeu 
sunt morţi spiritual, în timp ce mărturisesc că trăiesc. Ani de zile la rând 
au vizitat adunările noastre, dar ei par din ce în ce mai puţin simţitori 
faţă de valoarea adevărului descoperit. Ei nu flămânzesc şi însetează după 
dreptate. Ei nu au plăcere de lucrurile spirituale sau dumnezeieşti. Ei 
aprobă adevărul, dar nu sunt sfinţiţi prin el. Nici cuvântul lui Dumnezeu 
şi nici mărturiile Spiritului Său nu fac vreo impresie durabilă asupra lor. 
Deopotrivă cu lumina, cu privilegiile şi ocaziile pe care ei le-au nesocotit, 
va fi şi osândirea lor. Mulţi dintre cei ce predică altora adevărul nutresc 
ei înşişi nelegiuirea. Apelurile Spiritului lui Dumnezeu, ca şi o melodie 
dumnezeiască, făgăduinţele cuvântului Său atât de bogate şi de abunden-
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te, ameninţările Sale împotriva idolatriei şi a neascultării – toate acestea 
sunt neputincioase pentru a înmuia inima împietrită de lume.

Mulţi din poporul nostru sunt încropiţi. Ei ocupă poziţia lui Me-
roza, nici pentru, nici contra, nici reci, nici fierbinţi. Ei aud cuvintele lui 
Hristos, dar nu le fac. Dacă ei rămân în această stare, El îi va lepăda cu 
dezgust. Mulţi dintre acei care au avut mare lumină, multe ocazii, şi orice 
avantaj spiritual, laudă pe Hristos şi lumea cu aceeaşi răsuflare. Ei se în-
chină lui Dumnezeu şi lui Mamona. Ei petrec cu fiii acestei lumi şi totuşi 
pretind să fie binecuvântaţi cu copiii lui Dumnezeu. Ei doresc să-L aibă 
pe Hristos ca Mântuitor al lor, dar nu vor să poarte crucea şi jugul Său. 
Domnul să aibă milă de voi; căci dacă mergeţi pe această cale, numai rău 
se poate profeţi despre voi.

Răbdarea lui Dumnezeu are un scop, dar voi îl zădărniciți. El lasă să 
vină peste voi o stare de lucruri, pe care voi aţi dori s-o vedeți împiedicată 
în mod treptat, dar va fi prea târziu. Dumnezeu a poruncit lui Ilie să-l 
ungă pe crudul şi amăgitorul Hazael ca rege peste Siria, pentru ca el să fie 
un bici pentru Israelul idolatru. Cine ştie dacă Dumnezeu nu vă va lăsa 
pradă amăgirilor pe care le iubiţi? Cine ştie dacă acei predicatori credin-
cioşi, statornici şi sinceri nu vor fi ultimii care mai oferă Evanghelia păcii 
bisericilor noastre nerecunoscătoare? Poate că nimicitorii fac deja exerci-
ţii sub mâna lui Satan şi aşteaptă doar îndepărtarea puţinilor stegari care 
au mai rămas, ca să le ia locul, şi cu glasul profeţiei false, să strige: Pace, 
pace, când Domnul n-a vorbit de pace. Eu nu plâng des dar şi acum ochii 
îmi sunt plini de lacrimi; ele cad pe hârtia pe care vă scriu; poate că în 
curând va înceta orice profeţire între noi, iar glasul care a trezit poporul 
nu-i mai tulbură în somnolenţa lor trupească.

Când Dumnezeu va săvârşi lucrarea Sa străină pe pământ şi când 
mâini sfinte nu vor mai purta chivotul, atunci va fi vai de popor. O, de ai 
fi cunoscut şi tu măcar în această zi a ta lucrurile care îţi dau pacea! O, de 
s-ar pocăi poporul nostru, – cum au făcut locuitorii Ninivei, – şi s-ar căi 
din toată puterea lor, şi ar crede din toată inima lor, ca Dumnezeu să-şi 
întoarcă de la ei mânia Sa aprinsă!

Sunt cuprinsă de chin şi de durere când văd pe părinţi conformân-
du-se lumii şi lăsându-şi copiii să urmeze standardul lumii într-un timp 
ca acesta. Mă cuprinde groaza când mi se descoperă (în viziune) starea fa-
miliilor care mărturisesc adevărul prezent. Imoralitatea tinerilor şi chiar 
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a copiilor este aproape de nedescris. Părinţii nu ştiu că viciul ascuns nimi-
ceşte şi desfigurează chipul lui Dumnezeu din copiii lor. Păcatele de care 
erau stăpâniţi sodomiţii există şi printre ei. Părinţii sunt răspunzători, 
căci nu şi-au educat copiii ca să-L iubească şi să-L asculte pe Dumnezeu. 
Ei nu i-au ţinut din scurt şi nici nu i-au învăţat cu zel calea Domnului. 
Ei le-au îngăduit să plece de acasă şi să vină când le place, şi să se întovă-
răşească cu cei lumeşti. Aceste influenţe lumeşti, care zădărnicesc învăţă-
tura şi autoritatea părintească, se găsesc în mare măsură în aşa-zisa lume 
bună. Prin îmbrăcămintea, privirile şi distracţiile lor, ei se înconjoară pe 
ei înşişi cu o atmosferă vrăjmaşă lui Hristos.

Unica noastră siguranţă se află în a ne păstra ca popor deosebit al lui 
Dumnezeu. Noi nu trebuie să cedăm nici măcar o palmă pe calea obiceiuri-
lor şi a modei din această generaţie coruptă, ci să stăm într-o independenţă 
morală, nefăcând niciun compromis cu faptele ei stricate şi idolatre.

Se cere curaj şi independenţă spre a se ridica cineva mai pe sus 
de standardul religios al lumii creştine. Aceştia nu urmează exemplul 
de lepădare de sine dat de Mântuitorul; ei nu fac niciun sacrificiu; ei 
caută neîncetat să evite crucea, despre care Hristos spune că trebuie să 
fie semnul uceniciei.

Ce voi putea spune pentru a-l trezi pe poporul nostru? Vă spun că nu 
puţini predicatori, dintre acei care stau în faţa poporului, spre a le explica 
Scripturile, sunt murdăriţi. Inimile lor sunt stricate, şi mâinile lor necurate. 
Totuşi mulţi strigă: Pace, pace; şi făptuitorii nelegiuirii nu sunt înspăimân-
taţi. Mâna Domnului nu s-a scurtat ca să nu poată mântui, nici urechea Sa 
nu s-a îngreuiat ca să nu poată auzi; ci păcatele noastre sunt cele care pun 
un zid de despărţire între noi şi Dumnezeu. Biserica este coruptă, pentru că 
membrii ei îşi murdăresc trupurile şi îşi mânjesc sufletele.

Dacă toţi acei care se adună laolaltă pentru zidire sufletească şi rugă-
ciune ar putea fi consideraţi ca adevăraţi închinători, atunci am mai putea 
avea vreo nădejde, deşi ar rămâne încă mult de făcut pentru noi. E însă 
zadarnic să ne amăgim pe noi înşine. Lucrurile sunt departe de ceea ce ara-
tă înfăţişarea lor. Văzute de departe, multe lucruri par frumoase, dar când 
sunt cercetate de aproape se constată că sunt pline de diformități. Spiritul 
care predomină în timpul nostru e un spirit de necredincioşie şi apostazie 
– un spirit de pretinsă iluminare, din pricina unei cunoştinţe a adevărului, 
dar care în realitate, este de cea mai oarbă îngâmfare. Există un spirit de îm-
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potrivire contra cuvântului curat al lui Dumnezeu, şi a mărturiilor Spiritu-
lui Său. Există un spirit de înălţare idolatră, care ridică raţiunea omenească 
mai presus de înţelepciunea dezvăluită de Dumnezeu.

Printre noi sunt bărbaţi în posturi cu răspundere care susţin că 
părerile câtorva aşa-zişi filozofi înfumuraţi sunt mai vrednice de crezut 
decât adevărul Bibliei sau Mărturiile Spiritului Sfânt. O credinţă ca a 
lui Pavel, a lui Petru sau a lui Ioan este considerată ca demodată şi de 
nesuferit în timpul prezent. Ea este declarată ca absurdă, mistică şi ne-
vrednică de o minte inteligentă.

Dumnezeu mi-a arătat că aceşti bărbaţi sunt Hazaeli, care se vor 
dovedi ca un bici pentru poporul nostru. Ei se cred mai înţelepţi decât 
ceea ce stă scris. Această necredinţă în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că 
judecata omenească nu poate să înţeleagă tainele lucrării Sale, se găseşte 
în orice district şi în toate clasele sociale. Aceasta este învăţătura în cele 
mai multe din şcolile noastre, şi se găseşte în toate clasele de copii. Mii 
de persoane care mărturisesc a fi creştini îşi pleacă urechile la spirite min-
cinoase. Pretutindeni veţi întâlni spiritul întunericului în haina religiei.

Dacă toţi cei ce par a duce o viaţă evlavioasă ar fi în realitate aşa cum 
pretind, dacă toţi cei care mărturisesc a vesti lumii adevărul ar predica 
adevărul, iar nu contra lui, şi dacă ar fi bărbaţi ai lui Dumnezeu, călăuziţi 
de Spiritul Său – atunci am putea vedea şi ceva îmbucurător în mijlocul 
întunecimii morale care predomină. Dar spiritul lui Anticrist predomină 
într-o măsură mai mare ca oricând până acum. Noi putem exclama pe 
bună dreptate: „Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, 
pier credincioşii dintre fiii oamenilor”. Ştiu că mulţi gândesc prea favora-
bil despre timpul prezent. Aceste suflete iubitoare de o viaţă comodă vor 
fi înghiţite în prăpădul general. Totuşi, noi nu pierdem nădejdea. Noi am 
fost înclinaţi să credem că acolo unde nu există niciun predicator credin-
cios nu pot fi creştini sinceri; dar nu aşa stau lucrurile. Dumnezeu a făgă-
duit că acolo unde păstorii nu sunt credincioşi, El însuşi va purta grijă de 
turma Sa. Dumnezeu nu a făcut niciodată turma Sa complet dependentă 
de instrumentele omeneşti, dar zilele curăţirii bisericii se apropie repede. 
Dumnezeu va avea un popor curat şi credincios. În cernerea puternică ce 
va avea loc în curând, noi vom fi mai bine în stare a măsura tăria lui Israel. 
Semnele ne arată că timpul se apropie, când Domnul va arăta că lopata 
este în mâna Sa, şi El va curăţi temeinic aria Sa.
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Zilele se apropie repede, când vor avea loc mari tulburări şi mare 
confuzie. Satan, îmbrăcat în veşminte de înger, va amăgi, dacă va fi cu 
putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Atunci vor exista mulţi zei şi mulţi domni, 
şi orice vânt de învăţătură va sufla. Acei care au dat suprem omagiu 
„aşa-numitei ştiinţe” nu vor fi atunci conducători. Acei care s-au încre-
zut în intelect, în geniu sau talente, nu vor sta în prima linie şi în frun-
tea coloanei. Ei n-au ţinut pas cu lumina. Atunci, turma nu va mai fi în-
credinţată acelora care s-au dovedit a fi necredincioşi. În ultima lucrare 
solemnă nu vor lua parte decât puţini bărbaţi mari. Ei sunt stăpâniţi de 
mulţumire de sine şi independenţi de Dumnezeu, şi de aceea El nu-i 
poate întrebuinţa. Domnul are slujitori credincioşi, care, în timpul de 
cernere şi de încercare, vor ieşi la iveală. Există suflete preţioase ascunse 
în acest timp, dar care nu şi-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ei 
n-au avut lumina care a strălucit asupra voastră în raze concentrate. 
Dar se va întâmpla ca, de sub o înfăţişare aspră şi neatrăgătoare, să se 
descopere un caracter de creştin sincer, care să răspândească o strălu-
cire curată. Privind spre cer, ziua, noi nu putem vedea stelele. Deşi ele 
există, şi sunt fixate pe firmament, totuşi nu le putem distinge cu ochii 
noştri. Numai noaptea putem vedea strălucirea lor curată.

Timpul nu mai este departe când încercarea va veni la orice suflet. 
Semnul fiarei ne va fi impus la toţi. Acelora care au cedat pas cu pas pre-
tenţiilor lumii şi s-au conformat obiceiurilor ei nu le va veni greu să se 
supună autorităţii decât să se expună la batjocură, la insultă şi la amenin-
ţări cu închisoare şi moarte. Lupta se dă între poruncile lui Dumnezeu 
şi poruncile oamenilor. În acest timp, aurul va fi despărţit de zgură în 
biserică. Evlavia adevărată se va deosebi de poleiala şi aparența acesteia. 
Multe stele, pe care le-am admirat pentru strălucirea lor, se vor stinge în 
întuneric. Pleava, ca un nor, va fi dusă de vânt, chiar de pe locurile unde 
vedem doar arii de grâu bogat. Toţi acei care îşi asumă podoabele Sanc-
tuarului, dar care nu sunt îmbrăcaţi cu dreptatea lui Hristos, vor fi atunci 
văzuţi în propria lor goliciune.

Când pomii fără fructe vor fi tăiaţi, ca unii care ocupă locul degeaba, 
când o mulţime de fraţi falşi vor fi deosebiţi dintre cei adevăraţi, atunci cei 
ascunşi vor fi daţi la iveală, şi cu strigăte de osanale se vor înşira sub steagul 
lui Hristos. Acei care au fost timizi şi neîncrezători de sine se vor declara pe 
faţă pentru Hristos şi adevărul Său. Cei mai slabi şi mai sfioşi din biserică 
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vor fi ca David – voioşi a făptui şi a îndrăzni. Cu cât noaptea va fi mai adân-
că pentru poporul lui Dumnezeu, cu atât mai strălucitoare vor fi stelele. 
Satan va hărțui aspru pe cei credincioşi, dar, în numele lui Isus, ei vor ieşi 
mai mult decât biruitori. Atunci, biserică lui Hristos se va înfăţişa „curată 
ca luna, strălucitoare ca soarele, şi înfricoşată ca o oaste sub drapel”.

Seminţele adevărului, care sunt semănate prin eforturi misiona-
re, vor răsări atunci, vor înflori şi vor aduce rod. Sufletele vor primi 
adevărul, vor fi gata să sufere strâmtorări şi să-L laude pe Dumnezeu 
că au favoarea să sufere pentru Hristos. „În lume veţi avea necazuri, 
dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”. Când biciul cotropitor va trece 
peste pământ, când lopata va curăţa aria lui Dumnezeu, El va fi ajutorul 
poporului Său. Trofeele lui Satan pot fi înălțate, dar aceasta nu va des-
curaja credinţa celor curaţi şi sfinţi.

Ilie l-a luat pe Elisei de la plug şi a pus pe el mantaua consacrării. 
Chemarea la această lucrare mare şi solemnă a fost adresată întâi celor 
învăţaţi şi cu poziţii înalte, şi dacă aceştia ar fi fost mici în ochii lor, şi 
s-ar fi încrezut pe deplin în Domnul, atunci El i-ar fi onorat ca să ducă 
standardul Său la biruinţă. Dar ei s-au despărţit de Dumnezeu, au cedat 
influenţelor lumii, şi Domnul i-a lepădat. Mulţi au înălţat ştiinţa, şi au 
pierdut din vedere pe Dumnezeul ştiinţei! Dar nu aşa a făcut biserica în 
timpul celei mai strălucite curăţii a ei.

Domnul va săvârşi, în zilele noastre, o lucrare pe care doar puţini o 
pot anticipa. El va ridica şi înălţa dintre noi pe acei care sunt învăţaţi mai 
mult prin ungerea Spiritului Său decât prin educaţia exterioară a insti-
tuţiilor ştiinţifice. Aceste înlesniri nu trebuie a fi nesocotite şi osândite; 
ele sunt rânduite de Dumnezeu, dar ele nu pot da decât calificări exteri-
oare. Dumnezeu va arăta însă că El nu depinde de muritori învăţaţi cu 
importanță de sine.

Printre noi nu sunt decât puţini bărbaţi consacraţi cu adevărat; pu-
ţini care să fi luptat şi să fi biruit în lupta cu eul personal. Adevărata con-
vertire este o schimbare hotărâtă a simţurilor şi a motivelor; este o pără-
sire practică a legăturilor lumeşti, o fugă grabnică de atmosfera spirituală 
a lumii, o retragere de sub puterea stăpânitoare a cugetelor, a părerilor 
şi influenţelor ei. Despărţirea produce durere şi amărăciune de ambele 
părţi. Aceasta este vrajba despre care Hristos declară că a venit s-o adu-
că. Dar cel convertit va simţi neîncetat o dorinţă fierbinte ca şi prietenii 
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săi să părăsească toate pentru Hristos, ştiind că dacă nu fac aceasta, vor 
rămâne în cele din urmă despărţiţi pentru veşnicie. Un creştin adevărat 
nu poate fi uşuratic şi glumeţ când stă de vorbă cu prieteni necredincioşi. 
Valoarea sufletelor pentru care a murit Hristos este prea mare.

„Cel ce nu lasă tot ce are, pentru Mine, nu poate fi ucenicul Meu”, 
zice Hristos. Tot ceea ce îndepărtează afecţiunile noastre de la Dumne-
zeu trebuie lepădat. Mamona este idolul multora. Lanţul de aur al aces-
tuia îi leagă pe mulţi de Satan. Reputaţia şi onoarea lumească este idolul 
la care se închină o altă clasă. O viaţă tihnită şi liberă de răspunderi este 
iarăşi idolul altora. Acestea sunt mrejele lui Satan puse pentru picioarele 
celor neavizați. Dar aceste legături de sclavie trebuie rupte; firea trupeas-
că trebuie răstignită, împreună cu afecțiunile şi poftele ei. Noi nu putem 
să fim pe jumătate ai Domnului şi pe jumătate ai lumii. Noi nu suntem 
poporul lui Dumnezeu, dacă nu suntem ai Lui în totul. Orice povară, 
orice deprindere păcătoasă trebuie dată la o parte. Cel ce este pus străjer 
de Dumnezeu nu va striga: „Pace, pace”, când Dumnezeu n-a vorbit de 
pace. Glasul străjerului credincios va fi auzit, zicând: „Plecaţi, plecaţi, ie-
şiţi din Babilon. Nu vă atingeţi de nimic necurat! Ieşiţi din mijlocul lui! 
Curăţiţi-vă, cei ce purtaţi vasele Domnului!”.

Biserica nu se poate măsura cu lumea şi nici cu părerile oamenilor 
sau cu ceea ce a fost odată. Credinţa şi poziţia ei în lume, aşa cum este 
acum, trebuie comparată cu ceea ce ar fi fost dacă umblarea ei ar fi fost 
constant înainte şi în sus. Biserica va fi cântărită în balanţa sanctuarului. 
Dacă starea ei spirituală şi caracterul ei moral nu corespund cu binefa-
cerile şi binecuvântările acordate ei, ea va fi găsită prea uşoară. Lumina a 
strălucit limpede şi lămurit pe cărarea ei, iar lumina de la 1882 (despre în-
dreptăţirea prin credinţă) o cheamă să dea socoteală. Dacă ea nu a folosit 
talanţii, dacă roadele ei nu sunt desăvârşite înaintea lui Dumnezeu, dacă 
lumina ei a devenit întuneric, atunci ea este găsită într-adevăr prea uşoa-
ră. Cunoştinţa stării noastre, aşa cum o vede Dumnezeu, pare a fi ascun-
să de la noi. Vedem, dar nu pricepem; auzim, dar nu înţelegem; iar noi 
stăm nepăsători, ca şi când stâlpul de nor, ziua, şi stâlpul de foc, noaptea, 
ar pluti deasupra sanctuarului nostru. Noi mărturisim că-L cunoaştem 
pe Dumnezeu şi credem adevărul, dar, prin faptele noastre, Îl tăgăduim. 
Faptele noastre sunt în vrăjmăşie cu principiile adevărului şi ale dreptăţii, 
de care pretindem a fi conduşi.
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Capitolul 6 – Lucrătorii din colegiul nostru

Însăşi temelia adevăratei prosperităţi, pentru colegiul nostru, se află 
într-o strânsă legătură cu Dumnezeu a profesorilor şi elevilor. Temerea 
de Domnul este începutul înţelepciunii. Preceptele trebuie recunoscute 
ca regulă a vieţii. În Sfânta Scriptură se descoperă voinţa lui Dumnezeu 
faţă de copiii Săi. Oriunde este ea citită, în cercul familiar, în şcoală sau în 
biserică, toţi trebuie să asculte cu o atenţie liniştită şi devotată, ca şi când 
Dumnezeu ar fi de faţă, într-adevăr, şi le-ar vorbi.

În şcoala noastră n-a fost păstrat totdeauna un standard religios înalt. 
O majoritate dintre profesori şi studenţi caută neîncetat să ascundă credin-
ţa lor. Aceasta s-a întâmplat mai ales de când persoane din lume au venit 
în colegiul nostru. Hristos cere de la toţi urmaşii Săi să-şi mărturisească 
credinţa pe faţă şi cu curaj. Fiecare trebuie să-şi ia poziţia şi să fie ceea ce 
Dumnezeu a rânduit ca el să fie: o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. 
Fiecare creştin trebuie să fie o lumină, care să nu fie ascunsă sub obroc sau 
sub pat, ci care să fie pusă în sfeşnic, ca să lumineze la toţi cei ce sunt în casă.

Profesorii din colegiul nostru nu trebuie să se conformeze obice-
iurilor lumii sau să adopte principii lumeşti. Dragostea şi curăţia sunt 
însuşirile pe care Dumnezeu le aprobă cel mai mult. Aceste calităţi tre-
buie să fie cultivate de fiecare creştin. „Oricine iubeşte este născut din 
Dumnezeu şi-L cunoaşte pe Dumnezeu”. „Dacă ne iubim unii pe alţii, 
Dumnezeu este în noi, şi dragostea Sa este desăvârşită în noi”. „Noi Îl 
vom vedea aşa cum El este; şi oricine are nădejdea aceasta în el se curăţă 
pe sine, după cum El Însuşi este curat”.

Dumnezeu a mişcat inimile tinerilor ca să se devoteze predicării 
Evangheliei. Ei au venit la colegiul nostru în nădejdea că vor găsi aici 
avantaje pe care nu le pot câştiga nicăieri în altă parte. Dar convingerile 
solemne ale Spiritului lui Dumnezeu au fost luate cu uşurinţă de către 
profesorii care nu cunosc valoarea sufletelor şi nu simt decât puţină po-
vară pentru mântuirea lor, şi s-au străduit să-i abată pe tineri de la calea 
pe care Dumnezeu a căutat să-i conducă.

Compensaţia (plata) profesorilor destoinici este mult mai mare de-
cât a predicatorilor noştri; şi profesorul nu lucrează nici pe departe aşa de 
greu şi nu este supus personal la atât de mari inconveniente ca predicato-
rul, care este predat în totul lucrării.
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Aceste lucruri au fost puse în faţa tinerilor, şi aceştia au fost încu-
rajaţi la neîncredere în Dumnezeu şi la necredinţă în făgăduinţele Sale. 
Mulţi au ales calea cea mai uşoară şi s-au pregătit să predea ştiinţa sau să 
se angajeze în altă ocupaţie, în loc să meargă şi să predice adevărul.

În felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu a fost împiedicată de profeso-
rii neconsacraţi, care mărturisesc a crede adevărul, dar care nu au dragos-
te de el în inimile lor. Tânărul educat este învăţat să considere capacităţile 
sale ca fiind prea preţioase pentru a fi devotate în serviciul lui Hristos. 
Dar nu are oare Dumnezeu pretenţii asupra lui? Cine i-a dat putere să 
câştige această disciplină mentală şi să ajungă la aceste realizări? Sunt ele 
nişte calităţi cu totul independente de Dumnezeu?

Mulţi dintre tinerii care nu cunosc lumea nu-şi cunosc slăbiciu-
nile şi nu cunosc viitorul, nu simt nevoia de conducerea vreunei mâini 
divine, care să le arate calea. Ei se consideră destul de competenți să-şi 
conducă singuri barca printre stânci. Asemenea tineri să se gândească 
că oriunde ar merge, ei nu se găsesc în afara domeniului lui Dumnezeu. 
Ei nu sunt liberi să-şi aleagă orice vor, fără a întreba care este voia lui 
Dumnezeu în această privinţă.

Talentul se dezvoltă întotdeauna cel mai bine şi este preţuit cel mai 
bine acolo unde este mai de trebuinţă. Dar acest adevăr e trecut cu vede-
rea de către mulţi dintre acei care aspiră după distincţii. Deşi superficiali 
în experienţa religioasă şi în realizări mentale, totuşi ambiţia lor scurtă 
la vedere năzuieşte după o sferă de acţiune mai înaltă decât aceea pe care 
providenţa le-a pus-o la îndemână. Domnul nu i-a chemat pe ei cum a 
chemat pe Iosif şi pe Daniel de a se împotrivi ispititei, onoarei lumeşti şi 
a poziţiilor înalte. Dimpotrivă, ei se aşază singuri în poziţii primejdioase 
şi părăsesc chiar unicul post al datoriei pe care sunt în stare să-l ocupe.

Strigătul macedonean ne vine din toate părţile. „Trimiteţi-ne lucră-
tori, este apelul stăruitor, care ne vine de la Răsărit şi de la Apus. Pretu-
tindeni în jurul nostru sunt câmpuri albe pentru seceriş”. Şi cel ce seceră 
primeşte plată şi adună roade pentru viaţă veşnică. Nu este oare o nebu-
nie să părăseşti aceste câmpuri şi să te angajezi în ocupaţii care nu aduc 
decât câştig lumesc? Hristos nu are trebuinţă de lucrători egoişti, care 
să urmărească doar salarii mari. El îi cheamă pe toţi acei care se bucură 
să devină săraci pentru cauza Sa, după cum El a devenit sărac pentru ei. 
Ce tratament i s-a oferit lui Hristos în această lume? Insulte, batjocuri, 
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sărăcie, ruşine, lepădare, trădare şi răstignire. Oare subpăstorii să caute a 
avea o soartă mai uşoară decât a Stăpânului lor?

Cuvântul lui Dumnezeu este un mare simplificator al îndeletniciri-
lor complicate ale vieţii. El dă înţelepciune dumnezeiască oricărui cerce-
tător serios. Nu trebuie să uităm niciodată că noi am fost răscumpăraţi 
prin suferinţă. Sângele preţios al lui Hristos este cel care face ispăşire pen-
tru noi. Prin osteneli, sacrificii şi primejdii, prin pierderea bunurilor pă-
mânteşti şi prin dureri sufleteşti s-a vestit Evanghelia în lume. Dumnezeu 
îi cheamă pe tineri, în vigoarea şi tinereţea lor, să ia parte împreună cu El 
la lepădare de sine, la jertfă şi suferinţă. Dacă ei primesc chemarea, El îi va 
face instrumentele Sale pentru salvarea sufletelor pentru care El a murit. 
Dar El doreşte ca ei să-şi dea seama de costul acestei chemări şi să intre 
în lucrarea lor cu o deplină cunoştinţă despre condiţiile în baza cărora ei 
servesc unui Răscumpărător răstignit.

Îmi vine greu să-mi exprim simţimintele când mă gândesc cât de 
mult a fost nesocotit planul lui Dumnezeu în înfiinţarea colegiului nos-
tru. Acei care au doar o formă de evlavie prin viaţa lor nesfinţită, tăgă-
duiesc puterea adevărului, care îi face pe oameni înţelepţi spre mântuire. 
Priviţi la istoria apostolilor, care au suferit sărăcie, ruşine, maltratări şi 
chiar moarte pentru cauza adevărului. Ei se bucurau că erau găsiţi vred-
nici să sufere pentru Hristos.

Dacă rezultate mari pot fi câştigate prin eforturi şi suferinţe mari, 
atunci, cine dintre noi, care au devenit obiectele harului divin, poate 
refuza să facă sacrificiu? Evanghelia lui Hristos cuprinde în porunca ei 
pe orice suflet care a auzit vestea cea bună. Cu ce să-I răsplătim noi lui 
Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale faţă de noi? Milostivirea Sa cu-
rată nu poate fi răsplătită niciodată. Numai printr-o ascultare voioasă şi 
printr-o servire plină de recunoştinţă îi vom putea dovedi credincioşia 
noastră, şi vom încorona cu cinste pe Răscumpărătorul nostru.

Cea mai mare dorinţă a mea este de a-i vedea pe tinerii noştri pă-
trunşi de spiritul acelei religii curate, care îi va conduce să-şi ia crucea şi 
să-L urmeze pe Isus. Mergeţi înainte, tineri ucenici ai lui Hristos, stăpâ-
niţi de principii şi îmbrăcaţi cu haina curăţiei şi a neprihănirii. Mântui-
torul nostru vă va conduce să ocupaţi poziţia care se potriveşte mai bine 
talentelor voastre, şi de unde să puteţi aduce cele mai bune foloase. Pe că-
rarea datoriei, veţi primi, cu siguranţă, har îndeajuns pentru ziua voastră.
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Predicarea Evangheliei este mijlocul ales de Dumnezeu pentru sal-
varea sufletelor. Dar cea dintâi lucrare a noastră ar trebui să aducă inimile 
noastre în armonie cu Dumnezeu, şi atunci ei vor fi pregătiţi să lucreze 
pentru alţii. La începutul lucrării, printre lucrătorii noştri serioşi avea loc 
o mare cercetare a inimilor. Ei se consfătuiau împreună şi se uneau în 
rugăciune umilită şi fierbinte pentru călăuzirea divină. Adevăratul spirit 
misionar, printre predicatori şi profesori, a suferit un declin. Totuşi, veni-
rea lui Hristos este mai aproape decât atunci când am crezut. Cu fiecare 
zi care trece ne rămâne mai puţin timp pentru vestirea soliei de avertizare 
către lume. Fie ca, în aceste zile, să se înalţe mai multe cereri serioase către 
Dumnezeu şi să se dea pe faţă mai multă umilinţă, mai multă curăţie şi 
mai multă credinţă.

Fiecare se află într-o continuă primejdie. Avertizez biserica să se pă-
zească de acei care vestesc altora cuvântul vieţii, dar care, personal, nu 
cultivă acel spirit de umilinţă şi de lepădare de sine care se cere. În timp 
de criză, nu te poţi încrede în asemenea oameni. Ei nesocotesc glasul lui 
Dumnezeu tot aşa de repede ca şi Saul, şi întocmai ca şi el, ei sunt gata 
să-şi îndreptăţească umblarea. Când a fost mustrat de Domnul, prin pro-
fetul Său, Saul susţinea cu îndărătnicie că a ascultat de cuvântul Dom-
nului, dar behăitul oilor şi mugetul boilor dovedeau că el nu ascultase. 
Tot astfel şi astăzi, mulţi susţin că sunt credincioşi lui Dumnezeu, dar 
concertele lor şi alte adunări de plăcere, tovărăşiile lor lumeşti, proslă-
virea lor de sine şi marea lor dorinţă după popularitate dovedesc că ei 
n-au ascultat de glasul Său. „Poporul meu este asuprit de nişte copii şi-l 
stăpânesc nişte femei!”.

Evanghelia pune în faţa noastră un standard înalt. Adevăratul creş-
tin nu este numai o făptură nouă, ci şi una nobilă în Hristos Isus. El este o 
lumină continuă ca să arate altora calea către cer şi către Dumnezeu. Ace-
la care îşi trage viaţa de la Hristos nu va avea nicio dorinţă după veseliile 
uşuratice şi nesatisfăcătoare ale lumii. 

Printre tineri se află o mare deosebire de caractere şi de educaţie. 
Unii au trăit sub un element de restricţie şi asprime despotică, care a dez-
voltat în ei un spirit de încăpăţânare şi de sfidare. Alţii au fost favoriţii 
familiei, şi părinţii, îngăduitori peste măsură, i-au lăsat să umble de capul 
lor. Orice defect a fost scuzat, până ce caracterul lor a fost deformat. Spre 
a proceda cu succes cu aceste diferite spirite, profesorul trebuie să exerci-
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te mult tact şi să umble foarte delicat cu fiecare din aceste persoane, dar, 
în acelaşi timp, să fie şi hotărât în guvernarea lor.

Adesea se va da pe faţă un spirit de nemulţumire şi chiar de dispreţ 
împotriva regulilor potrivite. Unii îşi vor pune în mişcare toată iscusinţa 
ca să scape de pedeapsă, în timp ce alţii vor arăta o influenţă nepăsătoare 
faţă de urmările neascultării. Toate acestea cer mai multă răbdare şi mai 
multă atenţie din partea celor care sunt însărcinaţi cu educaţia lor.

Una dintre cele mai mari greutăţi cu care profesorii au de luptat este 
neglijarea părinţilor de a conlucra la administrarea disciplinei colegiu-
lui. Dacă părinţii s-ar obliga să susţină autoritatea profesorului, atunci 
s-ar împiedica mult nesupunerea, viciul şi desfrânarea. Părinţii trebuie 
să ceară de la copiii lor să respecte şi să asculte de o autoritate dreaptă. 
Ei trebuie să lucreze cu o grijă şi sârguinţă neîntreruptă ca să înveţe să-i 
călăuzească şi să-i ţină în scurt pe copiii lor până ce se vor deprinde cu 
obiceiuri bune. Cu o astfel de educaţie, tinerii vor fi supuşi faţă de insti-
tuţiile societăţii şi faţă de restricţiile generale de obligaţie morală.

Atât prin învăţătură, cât şi prin exemplu, tinerii trebuie să înveţe 
simplitate în îmbrăcăminte şi purtare, în ocupaţia exercitată şi economie. 
Mulţi elevi cheltuiesc cu uşurinţă banii daţi de părinţii lor. Ei caută să 
se arate superiori tovarăşilor lor printr-o folosire destrăbălată a banilor, 
dându-i pe etalare şi satisfacţii personale. În unele instituţii de învăţă-
mânt a fost privită ca fiind de mare însemnătate chestiunea de a prescrie 
elevilor, prin lege, felul de îmbrăcăminte şi cheltuirea limitată a banilor. 
Dar părinţii şi elevii prea îngăduitori vor găsi vreo cale oarecare prin care 
să se sustragă de la această lege. Noi nu vom recurge la asemenea mijloace. 
Dar îi rugăm pe părinţii creştini să chibzuiască bine această chestiune şi 
cu rugăciune să caute sfat din cuvântul lui Dumnezeu, şi apoi să se stră-
duiască a umbla în acord cu învăţăturile ei.

Unde sunt prevăzute facilități pentru lucrul manual, în legătură cu 
şcoala noastră, şi studenţilor li se cere să consacre o parte din timpul lor 
vreunei ocupaţii active, aceasta se va dovedi ca o bună măsură de siguran-
ţă împotriva multor influenţe rele care predomină în instituţiile de învă-
ţătură. Ocupaţiile folositoare, bărbăteşti, înlocuind distracţiile uşuratice 
şi stricate, vor fi un bun mijloc pentru cheltuirea surplusului de energie 
la tineri şi vor ajuta la formarea unui caracter sobru şi stabil. Trebuie să 
se depună orice efort pentru a încuraja dorinţa după dezvoltarea morală 
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şi fizică, precum şi mentală. Dacă fetele ar fi învăţate să gătească (mân-
care), şi mai ales cum să facă o pâine bună, atunci educaţia lor ar fi de o 
mai mare valoare. O deprindere cu o muncă folositoare le-ar împiedica 
într-o mare măsură de la acel sentimentalism bolnăvicios, care a ruinat şi 
ruinează mii de tineri. Exersarea muşchilor, ca şi a creierului, va încuraja 
gustul pentru datoriile familiale din viaţa practică.

Generaţia de astăzi este înclinată să dea numai o educaţie super-
ficială şi uşuratică. Fratele ... poseda din fire o dragoste pentru sistem 
şi temeinicie, şi acestea au devenit la el o deprindere, printr-o educaţie 
şi disciplină de o viaţă întreagă. El a fost aprobat de Dumnezeu pentru 
aceasta. Lucrarea sa este de o valoare reală, pentru că el nu va îngădui 
elevilor să fie superficiali. Dar chiar de la primele sale eforturi de a fon-
da o şcoală, el a întâmpinat multe obstacole. Dacă el ar fi fost mai puţin 
hotărât, atunci ar fi renunţat la luptă. Unii dintre părinţi au neglijat să 
susţină şcoala, şi copiii lor nu l-au respectat pe profesorul lor, pentru că 
era îmbrăcat sărăcăcios. Ei au îngăduit ca înfăţişarea sa să trezească în 
sufletul lor prejudecată împotriva lui. Acest spirit de nerespect a fost 
mustrat de Domnul, şi profesorul a fost încurajat în lucrarea sa. Dar 
murmurele şi rapoartele neînţelepte duse de copii acasă au întărit pre-
judecata părinţilor. În timp ce fratele ... căuta să le întipărească adevă-
ratele principii şi să-i statornicească în deprinderi bune, copiii răsfăţaţi 
se plângeau că li s-ar da prea multe lecţii. Dar ni s-a arătat că tocmai 
aceştia sufereau, pentru că mintea nu le era ocupată îndeajuns cu su-
biecte potrivite. Gândurile lor se ocupau cu lucruri demoralizatoare, 
şi atât spiritul cât şi trupul erau slăbite prin obiceiul abuzării de sine. 
Acest obicei josnic, iar nu studierea peste măsură, era ceea ce provoca 
neîncetat îmbolnăvirea acestor copii, şi-i împiedica să facă progrese, aşa 
cum doreau părinţii.

Domnul a aprobat, în general, umblarea fratelui ..., când s-a pus te-
melia pentru şcoala care funcţionează astăzi. Dar acest om a lucrat prea 
din greu, fără ca o influenţă puternică, binecuvântată şi întăritoare a fa-
miliei să-i uşureze poverile. Sub eforturile lucrării peste măsură, el a făcut 
unele greşeli, totuşi nici pe jumătate atât de grave ca ale acestor persoane 
care au nutrit gânduri de amărăciune împotriva lui. În legătura sa cu ti-
nerii, el a avut de întâmpinat acel spirit de răzvrătire şi defăimare, pe care 
apostolul îl declară a fi unul din semnele timpului din urmă.
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Unii dintre profesorii din colegiu nu şi-au înţeles răspunderea po-
ziţiei lor. Nici ei înşişi n-au fost învăţăcei în şcoala lui Hristos, şi de aceea 
n-au fost pregătiţi să-i înveţe şi pe alţii.

Printre elevi se găsesc unii care sunt stăpâniţi de obiceiuri josnice 
şi vicioase. Aceştia au nevoie de mustrări şi de disciplină, dar dacă ei nu 
pot fi reformaţi, atunci nu-i îndepărtaţi şi mai mult, prin nerăbdare şi as-
prime. Profesorii trebuie să-şi aducă mereu aminte că tinerii daţi în grija 
lor sunt răscumpăraţi prin sângele lui Hristos şi sunt membri mai tineri 
ai familiei Domnului. Hristos a depus o jertfă nemărginită ca să-i răs-
cumpere. Şi profesorii trebuie să simtă că e nevoie să stea ca misionari, ca 
să-i câştige pe aceşti studenţi pentru Isus. Dacă ei sunt din fire certăreţi, 
atunci să se păzească, cu mare băgare de seamă, de a nu se lăsa stăpâniţi 
de aceste trăsături de caracter. Acei care au trecut prin perioada critică a 
tinereţii nu trebuie să uite niciodată ispitele şi încercările primilor ani din 
viaţă, şi câtă nevoie au avut ei de compătimire, de bunătate şi dragoste.

Acela care se devotează pe sine lucrării sârguincioase în public, pen-
tru salvarea oamenilor, găseşte adesea doar puţin timp spre a-l devota 
familiei sale proprii, şi, într-un anumit sens, este lăsat aproape fără fami-
lie şi fără influenţele sociale ale căminului. Aşa a fost cazul cu fratele ... 
Mintea sa a fost încordată neîncetat. El a avut puţine ocazii de a câştiga 
simpatia copiilor săi sau de a le aplica restricţia şi conducerea necesară.

În colegiu sunt mulţi care au nevoie de o pocăinţă temeinică. Ni-
ciunul nu trebuie să vadă bârna din ochiul fratelui lor, când un pai este 
în ochiul lor propriu. Fiecare trebuie să-şi cureţe templul sufletului său 
de orice murdărie. Lăsaţi orice invidie şi gelozie să dispară cu tot guno-
iul ei îngrămădit. Privilegii înalte şi idealuri cereşti, răscumpărate pentru 
noi pe un preţ nemărginit, ne sunt oferite din abundenţă. Dumnezeu ne 
face însă răspunzători, pe fiecare personal, pentru măsura de lumină şi de 
privilegii pe care ni le-a dat. Dar dacă noi refuzăm să dăm lui Dumnezeu 
venitul talanţilor încredinţaţi nouă, atunci pierdem favoarea Sa.

Profesorul v-ar fi adus bune servicii dacă n-ar fi fost măgulit de unii 
şi osândit de alţii. El a devenit confuz. El a avut trăsături de caracter care 
trebuie a fi stăpânite. În entuziasmul lor, unii i-au dat o încredere şi laudă 
nepotrivită. Voi l-aţi adus pe acest om acolo de unde cu greu va putea să-
şi mai revină şi să-şi găsească adevărata poziţie. El a fost jertfit de ambele 
partide din biserică, pentru că ei au neglijat să urmeze sfaturile şi mustră-
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rile Spiritului lui Dumnezeu. Prin aceasta i s-a făcut nedreptate. El venise 
de curând la credinţă şi nu a fost pregătit să suporte toate cele ce s-au dat 
pe faţă împotriva lui.

Cât de puţin ne dăm noi seama de înrâurirea faptelor noastre asupra 
istoriei noastre viitoare, ca şi asupra istoriei altora. Mulţi consideră că ar 
fi de mică însemnătate ceea ce fac. Lor nu le vine greu să ia parte la acest 
concert, sau să se unească cu lumea la o astfel de distracţie, dacă doresc 
aşa ceva. În felul acesta, Satan călăuzeşte şi stăpâneşte dorinţele lor, şi ei 
nu-şi dau seama că rezultatele pot fi foarte grave. Aceasta poate fi veriga 
din lanţul întâmplărilor care să lege un suflet de mreaja lui Satan şi să-l 
ducă la o pieire veşnică.

Orice faptă, oricât de neînsemnată ar fi ea, îşi are locul ei în marea 
dramă a vieţii. Gândiţi-vă că dorinţa pentru o singură satisfacere a ape-
titului a adus păcatul în lume, împreună cu urmările sale grozave. Căsă-
toriile nesfinţite ale fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor au avut ca 
rezultat apostazia, care s-a terminat cu nimicirea lumii prin potop. Fapta 
cea mai neînsemnată a satisfacerii personale a avut ca rezultat o mare re-
voluţie. Acesta este cazul şi acum. Foarte puţini credincioşi sunt cu luare 
aminte. Ca şi copiii lui Israel, ei nu iau în seamă cuvintele sfătuitoare, ci 
îşi urmează înclinaţiile. Ei se unesc cu cei lumeşti şi iau parte la întruniri 
unde vin în atenţia publicului, şi astfel ei croiesc un drum pe care alţii îl 
urmează. Ceea ce au făcut o dată, repetă iarăşi, atât ei, cât şi alţii. Orice 
pas pe care îl fac lasă o impresie durabilă, nu numai asupra conştiinţelor 
şi deprinderilor, ci şi asupra umblării altora. Această consideraţie dă o 
demnitate sfântă vieţii omeneşti.

Sufletul meu suspină zi după zi şi noapte după noapte pentru bise-
ricile noastre. Mulţi progresează, dar pe drumul care duce înapoi. „Calea 
celor drepţi devine tot mai luminoasă, până ce se face ziuă deplină”. Mar-
şul lor este înainte şi spre cer. Ei sporesc din tărie în tărie, din har în har şi 
din slavă în slavă. Acesta este privilegiul tuturor bisericilor noastre. Dar, 
ah, cât de cu totul altfel este starea lor! Ele au nevoie de luminarea dum-
nezeiască. Trebuie să se uite în jurul lor. Eu ştiu ce spun. Dacă membrii 
lor nu devin creştini în adevăr, ele vor merge din slăbiciune în slăbiciune; 
dezbinările vor creşte, şi multe suflete se vor pierde.

Tot ceea ce pot să vă spun este: Să primiţi lumina pe care Dumnezeu 
v-a dat-o şi s-o urmaţi cu orice preţ. Aceasta este unica voastră siguranţă. 
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Voi aveţi de făcut ceva ca să ajungeţi la o armonie unii cu alţii, şi Domnul 
să vă ajute să faceţi aceasta, chiar dacă eul personal este răstignit. Adunaţi 
razele de lumină care au fost nesocotite şi lepădate. Adunaţi-le în umilinţă, 
cu temere şi cu cutremur. Păcatul vechiului Israel consta în nesocotirea vo-
inţei exprese a lui Dumnezeu şi în umblarea pe căile lor proprii, după cum 
îi conduceau inimile lor nesfinţite. Israelul modern calcă aproape întocmai 
pe urmele lor şi dizgraţia Domnului planează tot aşa de sigur şi asupra lor.

Niciodată nu este greu să facem ceea ce ne place să facem; dar a 
merge pe o cale cu totul contrară pornirilor noastre înseamnă să ducem 
crucea. Hristos se ruga ca ucenicii Săi să fie una cu Tatăl. Această unire 
este o dovadă a lui Hristos faţă de lume că Dumnezeu L-a trimis. Dacă 
se renunţă la voinţa personală în această privinţă, atunci credincioşii vor 
ajunge la o unire cu Hristos. Toţi ar trebui să se roage pentru acest lucru 
şi să lucreze cu hotărâre în această direcţie, răspunzând astfel cât de mult 
posibil la rugăciunea lui Hristos pentru unirea Bisericii Sale.

Capitolul 7 – Gelozia și găsirea de greșeli

Cu durere trebuie să spun că, printre membrii bisericii, se află limbi 
neastâmpărate. Există limbi mincinoase, care urzesc nenorocire. Sunt 
limbi viclene şi şoptitoare. Sunt intriganţi, flecari şi obraznici, care iau pe 
alţii în râs. Printre iubitorii bârfelor, unii sunt mânaţi de curiozitate, alţii 
de gelozie, iar mulți de ură împotriva acelora prin care a vorbit Dumne-
zeu, ca să-i mustre. Toate aceste elemente dezbinatoare sunt la lucru. Unii 
îşi ascund adevăratele sentimente, pe când alţii doresc cu lăcomie să dea 
în public ceea ce ştiu, sau chiar ceea ce bănuiesc ca rău împotriva altuia.

Am văzut că acum este la lucru chiar spiritul călcării de jurământ, 
care întoarce adevărul în minciună, binele în rău şi nevinovăţia în crimă. 
Satan tresaltă de bucurie când vede în ce stare se găseşte pretinsul popor 
al lui Dumnezeu. Unii, în timp ce îşi neglijează propriile suflete, pândesc 
cu lăcomie să prindă vreo ocazie ca să-i critice şi să-i osândească pe alţii. 
Toţi au defecte în caracter, şi nu este greu să găseşti ceva pe care gelozia 
să-l interpreteze spre paguba lor. Aceşti judecători, care s-au ales singuri, 
zic: „Acum avem fapte. Noi vom aduce împotriva lor o învinuire de care 
nu pot scăpa”. Ei aşteaptă vreo ocazie potrivită, şi apoi îşi desfac mănun-
chiul de bârfe şi îşi întind ospăţul de trufandale. 
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În străduinţa lor de a împinge lucrurile până la extrem, cei care au din 
fire o imaginaţie puternică sunt în primejdie de a se înşela pe ei înşişi şi pe 
alţii. Ei adună expresii făcute de alţii cu nebăgare de seamă şi nu ţin socoteală 
că acele cuvinte au fost rostite în mod grăbit, şi de aceea nu redau adevăra-
tele sentimente ale vorbitorului. Dar acele observaţii rostite fără chibzuin-
ţă, care sunt adesea atât de neînsemnate, încât nici nu merită să fie luate în 
seamă, sunt văzute prin lupa lui Satan, sunt cântărite şi repetate, până ce din 
muşuroiul de cârtiţă se fac munţi. Despărţiţi de Dumnezeu, cei ce bănuiesc 
răul devin jucăria ispitelor. Ei nici nu-şi dau seama de puterea simţurilor lor 
sau de efectul cuvintelor lor. În timp ce osândesc greşelile altora, ei îşi îngă-
duie să facă greşeli mult mai mari. Consecvenţa este un giuvaer.

Nu există nicio lege a bunătăţii, care să fie respectată? Au fost creş-
tinii autorizaţi de Dumnezeu să se critice şi să se osândească unii pe alţii? 
Este oare aceasta onorabil sau chiar cinstit, să prinzi sub masca prieteniei 
de pe buzele altuia secrete, care le-au fost încredințate şi apoi să întorci 
această cunoştinţă spre paguba lui? Este aceasta iubire creştină, să aduni 
orice zvon care umblă, să dezgropi tot ceea ce ar putea aduce vreo bănuia-
lă asupra caracterului altuia, şi apoi să-ţi faci o plăcere din a folosi aceasta 
în paguba lui? Satan bate din palme de bucurie când poate defăima sau 
răni pe un urmaş al lui Hristos. El este învinuitorul fraţilor. Să-i dea oare 
creştinii ajutor în lucrarea lui?

Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu observă defectele tuturor şi pa-
tima care stăpâneşte pe fiecare; totuşi El are răbdare cu greşelile noastre 
şi este milostiv faţă de slăbiciunile noastre. El cere de la poporul Său ca să 
cultive acelaşi spirit de duioşie şi îngăduinţă. Adevăraţii creştini nu se vor 
bucura să dea în vileag greşelile şi lipsurile altora. Ei se vor abate de la ori-
ce mârşăvie şi strâmbătate, şi îşi vor aţinti mintea la ceea ce este atrăgător 
şi plăcut. Pentru creştin, orice faptă de vânare a greşelilor, orice cuvânt de 
mustrare sau de osândire sunt dureroase.

Au existat întotdeauna bărbaţi şi femei care mărturisesc adevărul, 
dar care nu şi-au supus viaţa lor influenţei lui sfinţitoare: oamenii care 
sunt necredincioşi, dar care totuşi se înşală pe ei înşişi şi îi încurajează şi 
pe alţii în păcat. Necredinţa se vede în viaţa lor, în purtarea şi caracterul 
lor, şi această faptă grozavă lucrează ca un cancer.

Dacă toţi cei ce mărturisesc că sunt creştini şi-ar întrebuinţa puterea 
de cercetare ca să vadă în ei înşişi relele care au nevoie de îndreptare, în 
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loc să vorbească despre faptele rele ale altora, ar domni o stare mult mai 
sănătoasă în biserica de astăzi. Unii sunt cinstiţi, cât timp aceasta nu-i 
costă nimic, dar când şiretenia aduce mai mult câştig, cinstea este uitată.

Cinstea şi şiretenia nu pot lucra împreună în aceeaşi minte. Cu 
timpul, sau şiretenia va fi îndepărtată, iar adevărul şi cinstea vor câştiga 
stăpânirea supremă, sau dacă şiretenia este nutrită, cinstea va fi uitată. Ele 
nu se împacă niciodată împreună; ele nu au nimic comun. Una este pro-
rocul lui Baal, iar cealaltă este adevăratul profet al lui Dumnezeu. Când 
Domnul Îşi va aduna mărgăritarele, cei sinceri, fără ascunzişuri şi cinstiţi, 
vor fi priviţi cu plăcere. Îngerii sunt ocupaţi cu pregătirea coroanelor pen-
tru unii ca aceştia, iar pe coroanele acestea, presărate cu stele, va reflecta, 
cu splendoare, lumina care radiază de la tronul lui Dumnezeu.

Fraţii noştri predicatori sunt prea adesea împovăraţi de vestea despre 
greutăţile din biserică, şi prea adesea ei amintesc aceste lucruri în cuvân-
tările lor. Ei nu trebuie să-i încurajeze pe membrii bisericii să se plângă 
unii de alţii, ci să-i pună ca spioni asupra faptelor lor proprii. Nimeni nu 
trebuie să lase ca sentimentele lor de prejudecată şi de ură să fie aţâţate la 
povestirea greşelilor altora; toţi trebuie să asculte cu răbdare ambele părţi 
în chestiune şi apoi să creadă numai ceea ce faptele evidente îi constrâng 
să creadă. Întotdeauna, procedeul cel mai bun este de a nu asculta nicio 
vorbire de rău, până ce regula biblică n-a fost urmată cu stricteţe. Aceasta 
se potriveşte pentru unii care au lucrat cu viclenie, ca să scoată de la acei 
ce nu bănuiesc niciun rău, lucruri cu care ei n-au nimic de-a face şi care 
nu le vor aduce niciun bine dacă le vor şti.

Fraţii mei, pentru binele sufletului vostru propriu să aveţi ochii în-
dreptaţi spre slava lui Dumnezeu. Îndepărtaţi eul personal din gândurile 
voastre cât de mult posibil. Ne apropiem de sfârşitul timpului. Exami-
naţi-vă motivele în lumina veşniciei. Ştiu că aveţi nevoie de o trezire pu-
ternică, căci vă depărtaţi de vechile pietre de hotar. Aşa-numita ştiinţă a 
voastră subminează temelia principiilor creştine. Mi-a fost arătată calea 
pe care veţi apuca cu siguranţă dacă vă veţi despărţi de Dumnezeu. Să nu 
vă încredeţi în propria voastră înţelepciune. Eu vă spun că sufletele voas-
tre sunt în primejdie. Pentru numele lui Hristos, cugetaţi şi vedeţi de ce 
aveţi atât de puţină dragoste pentru cele religioase.

Domnul încearcă şi examinează pe poporul Său. Voi puteţi fi cât de 
severi şi de aspri cu propriul vostru caracter defectuos, dar să fiţi buni, 
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miloşi şi amabili faţă de alţii. Întrebaţi-vă în fiecare zi: Sunt eu sănătos 
până la măduvă, sau inima mea este falsă? Rugaţi-L pe Domnul să vă pă-
zească de orice amăgire în acest punct. Sunt în joc interese veşnice. În 
timp ce mulţi doresc după onoare şi lăcomesc după câştig, voi, fraţi iubiţi, 
căutaţi cu zel să vă asiguraţi dragostea lui Dumnezeu şi strigaţi către El: 
Cine îmi va arăta, cum să-mi asigur chemarea şi alegerea mea?

Satan studiază cu grijă păcatele fireşti ale oamenilor, şi apoi îşi înce-
pe lucrarea de ademenire şi de vânare. Ne aflăm înconjuraţi de cele mai 
puternice ispite, dar le vom birui pe toate, dacă vom purta cu bărbăţie 
luptele Domnului. Toţi sunt în primejdie. Dar dacă veţi umbla în umi-
linţă şi cu rugăciune, veţi ieşi din procesul de lămurire mai preţioşi decât 
aurul din Ofir. Dacă veţi fi însă nepăsători şi veţi neglija rugăciunea, nu 
veţi fi decât o aramă sunătoare, un chimval zgomotos.

Mulţi aproape s-au pierdut în labirintul scepticismului. Unora ca aceş-
tia doresc să le spun, ridicaţi-vă mintea mai presus de canalul obişnuit. Prin-
deţi-o de Dumnezeu. Cu cât veţi fi mai strâns legaţi de Cel Veşnic, în credin-
ţă şi sfinţenie, cu atât mai limpede şi mai strălucită vi se va înfăţişa dreptatea 
procedeelor Sale cu voi. Faceţi din viața veşnică scopul alergării voastre.

Eu cunosc primejdiile voastre. Dacă vă pierdeţi încrederea în măr-
turii, vă veţi îndepărta şi de adevărul Bibliei. Eu m-am temut grozav că 
mulţi vor lua o poziţie îndoielnică şi necredincioasă, şi, în durerea mea 
pentru sufletele voastre, doresc să vă avertizez. Dar câţi vor lua în seamă 
acest avertisment? După cum ţineţi voi acum mărturiile, dacă una din ele 
s-ar împotrivi umblării voastre, şi ar mustra greşelile voastre, v-aţi simţi 
voi în totul liberi ca să primiţi sau să lepădaţi vreo parte din ele sau pe 
toate? Aceea către care sunteţi mai puţin înclinaţi s-o primiţi, este tocmai 
partea cea mai necesară. Dumnezeu şi Satan nu conlucrează niciodată în 
tovărăşie. Mărturiile poartă sau semnul lui Dumnezeu sau pe al lui Satan. 
Un pom bun nu poate aduce roade rele, nici un pom rău nu poate aduce 
roade bune. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Dumnezeu a vorbit. Cine 
a tremurat la auzirea cuvintelor Sale?

Capitolul 8 – Ziua Domnului este aproape

„Ziua cea mare a Domnului este aproape şi vine în grabă mare. Da, 
este aproape ziua cea amarnică a Domnului, şi viteazul ţipă cu amar. Ziua 
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aceea este o zi de mânie, o zi de necaz şi de groază, o zi de pustiire şi nimi-
cire, o zi de întuneric şi negură, o zi de nori şi de întunecime, o zi în care 
va răsuna trâmbiţa, şi strigătele de război împotriva cetăţilor întărite şi 
turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmtoare, şi vor bâjbâi 
ca nişte orbi, pentru că au păcătuit înaintea Domnului”.

„În vremea aceea voi căuta în Ierusalim cu felinare şi îi voi pedepsi 
pe oamenii care şed în drojdiile lor, şi care zic în inimile lor: Domnul nu 
va face nici bine, nici rău”.

„Veniţi-vă în fire şi cercetaţi-vă, neam fără ruşine, până nu se împli-
neşte hotărârea – ca pleava trece vremea – până nu vine peste voi mânia 
aprinsă a Domnului! Căutaţi pe Domnul, toţi cei smeriţi din ţară, care 
împliniţi poruncile Lui! Căutaţi dreptatea, căutaţi smerenia! Poate că 
veţi fi cruţaţi în ziua mâniei Domnului!”.

Ne apropiem de sfârşitul timpului. Mi-a fost arătat că judecăţile 
pedepsitoare ale lui Dumnezeu sunt deja peste pământ. Domnul ne-a 
avertizat despre evenimentele care aveau să aibă loc. Lumina străluceşte 
din cuvântul Său, dar întunericul acoperă pământul, şi întuneric des pe 
popoare. „În timp ce ei vor striga: Pace şi siguranţă, fără de veste le va veni 
pieirea, şi nu vor scăpa nicidecum”.

Este de datoria noastră de a cerceta şi afla care este cauza acestui întu-
neric grozav, pentru ca să evităm acea umblare prin care oamenii au adus 
asupra lor înşişi o amăgire atât de mare. Dumnezeu a dat lumii o ocazie ca să 
cunoască şi să asculte de voia Sa. Prin cuvântul Său, El le-a dat lumina ade-
vărului, le-a trimis avertizări, sfaturi şi mustrări, dar puţini vor să asculte de 
glasul Său. Asemenea naţiunii iudaice, chiar majoritatea pretinşilor creştini 
se laudă cu privilegiile lor superioare, dar nu răspund lui Dumnezeu pentru 
aceste mari binecuvântări. În nemărginita Sa milostivire, a fost trimisă lumii 
o ultimă solie de avertizare, care anunţă că venirea lui Hristos este la uşă, 
şi-i atrage atenţia la legea lui Dumnezeu călcată în picioare. Dar după cum 
lumea dinainte de potop a lepădat cu batjocură avertismentul dat de Noe, 
tot astfel şi iubitorii de plăceri de astăzi leapădă solia servilor credincioşi ai 
lui Dumnezeu. Fără să se sinchisească, lumea merge mai departe pe drumul 
apucat, afundată ca întotdeauna în ocupaţiile şi plăcerile ei, în timp ce mânia 
lui Dumnezeu este gata să-i lovească pe călcătorii legii Sale. 

Mântuitorul nostru milos, prevăzând primejdiile la care aveau să fie 
expuşi urmaşii Săi din acest timp, i-a avertizat în mod special. „Luaţi sea-
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ma la voi înşivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de 
mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să 
vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi 
cei ce locuiesc pe faţa pământului. Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă 
ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, 
şi să staţi în picioare înaintea Fiului Omului”. Dacă biserica apucă pe ace-
eaşi cale pe care merge lumea, atunci va avea aceeaşi soartă ca şi ea. Nu, ci 
pentru că ea a primit mai mare lumină, pedeapsa ei va fi mai mare decât a 
celor ce n-au cunoscut niciodată pocăinţa.

Ca popor, noi mărturisim a fi înaintaţi în adevăr mai mult decât 
orice alt popor de pe pământ. De aceea, viaţa şi caracterul nostru trebuie 
să fie în armonie cu o astfel de credinţă. Ziua se află chiar în faţa noastră, 
când cei drepţi vor fi strânşi şi legaţi ca nişte snopi de grâu preţios, pentru 
grânarele cereşti, în timp ce nelegiuiţii, asemenea neghinei, vor fi adunaţi 
pentru focul zilei celei mari. Dar „grâul şi neghina cresc împreună până 
la seceriş”. La îndeplinirea datoriilor vieţii zilnice, cei drepţi vor fi, până 
la sfârşit, aduşi în contact cu cei nelegiuiţi. Fiii luminii sunt împrăştiaţi 
printre fiii întunericului, pentru ca diferența dintre unii şi alţii să poată 
fi văzută de toţi. În felul acesta, copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi ca să 
vestească virtuţile Aceluia „care i-a chemat de la întuneric la lumina Lui 
minunată”. Dragostea divină care arde în suflet, armonia asemănării cu 
Hristos manifestată în viaţă va fi pentru cei din lume ca o scurtă privire în 
ceruri, pentru ca şi ei să vadă şi să preţuiască măreţia acestei iubiri.

Ceea ce se aseamănă se şi atrage. Cei care beau din acelaşi izvor de 
binecuvântări se vor apropia mai strâns unii de alţii. Adevărul care locu-
ieşte în inimile credincioşilor va duce la o armonizare binecuvântată şi fe-
ricită. În felul acesta, se va răspunde la rugăciunea lui Hristos ca ucenicii 
Săi să fie una, aşa după cum El este una cu Tatăl. Orice inimă, cu adevărat 
pocăită, se va strădui să ajungă la această unire.

Printre nelegiuiţi va domni o armonie amăgitoare, care nu ascunde 
decât în parte o lipsă neîncetată de armonie. În împotrivirea lor contra 
voinţei şi adevărului lui Dumnezeu, ei sunt uniţi, pe când în orice alt 
punct ei sunt sfâşiaţi de ură, de învrăjbire, gelozie şi certuri ucigătoare.

Metalul cel nobil şi cel obişnuit sunt acum atât de amestecate împreu-
nă, încât numai ochiul atotpătrunzător al Dumnezeului nemărginit poate 
face o deosebire sigură între ele. Dar magnetul moral al sfinţeniei şi al ade-
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vărului va atrage la sine metalul nobil, în timp ce pe cel rău şi falsificat îl 
respinge. „Ziua cea mare a Domnului este aproape şi vine în grabă mare”; 
dar unde vedem noi adevăratul spirit advent? Cine se pregăteşte ca să poată 
sta în acel timp de încercare, ce se află chiar în faţa noastră? Poporul, căruia 
Dumnezeu i-a încredinţat adevărurile sfinte, solemne şi purificatoare pen-
tru acest timp, doarme în post. Ei zic, prin faptele lor: Noi avem adevărul, 
„sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic”, în timp ce Martorul 
Credincios declară: „Tu nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”.

Cu câtă credincioşie zugrăvesc aceste cuvinte starea din prezent a bi-
sericii: „Nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”. Soliile de aver-
tizare, dictate de Spiritul Sfânt, sunt vestite de slujitorii lui Dumnezeu, 
defectele de caracter sunt înfăţişate celor rătăcitori; dar ei zic: „Aceasta 
nu reprezintă cazul meu. Eu nu primesc solia pe care mi-o aduci tu. Eu 
fac tot ce pot mai bine. Eu cred adevărul”.

Acel slujitor rău care zicea în inima sa: „Stăpânul meu zăboveşte 
să vină”, pretindea că aşteaptă venirea lui Hristos. Pe din afară, el era un 
slujitor devotat lucrării lui Dumnezeu, pe când în inimă era predat lui Sa-
tan. El nu tăgăduieşte adevărul pe faţă ca cei batjocoritori, dar, prin viaţa 
lui, el dă pe faţă sentimentele inimii lui, că Domnul ar întârzia cu veni-
rea Sa. Încumetarea îl face nepăsător faţă de interesele veşnice. El aprobă 
principiile lumii şi se conformează datinilor şi obiceiurilor ei. Egoismul, 
mândria şi ambiţia lumească predomină. Temându-se ca nu cumva fraţii 
săi să se ridice mai presus decât el, începe să înjosească eforturile lor şi să 
atace intenţiile lor. În felul acesta, el îi bate pe conlucrătorii săi. Pe măsură 
ce se desparte de poporul lui Dumnezeu, el se uneşte din ce în ce mai 
mult cu nelegiuiţii. El mănâncă şi bea cu beţivii, se uneşte cu cei lumeşti 
şi devine părtaş spiritului lor. În felul acesta, el se leagănă în siguranţă 
trupească şi se lasă biruit de neglijenţă, indiferenţă şi somnolenţă.

Răul s-a început cu neglijarea vegherii şi a rugăciunii în taină, apoi 
a urmat şi neglijarea altor datorii religioase şi în felul acesta s-a deschis 
calea pentru toate păcatele următoare. Fiecare creştin va fi atacat de ade-
menirile lumii, de cerinţele firii pământeşti şi de ispitele directe ale lui 
Satan. Niciunul nu este sigur. Oricare ar fi fost experienţa noastră, oricât 
de înaltă ar fi situaţia noastră, noi avem nevoie neîncetat de veghere şi 
rugăciune. Noi trebuie să fim zilnic stăpâniţi de Spiritul lui Dumnezeu, 
altfel vom fi stăpâniţi de duhul lui Satan.
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Instrucţiunile date de Mântuitor ucenicilor Săi au fost destinate 
pentru folosul urmaşilor Săi din orice generaţie. El i-a avut în vedere pe 
acei care aveau să trăiască aproape de sfârşitul timpului, când a zis: „Luaţi 
seama la voi înşivă”. Lucrarea noastră este ca fiecare să nutrească în inima 
sa darurile preţioase ale Spiritului Sfânt.

Satan lucrează cu o sârguinţă neobosită şi cu o energie încordată ca 
să atragă în rândurile lui pe pretinşii urmaşi ai lui Hristos. El lucrează „cu 
toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării”. Dar Sa-
tan nu este singurul lucrător care susţine împărăţia întunericului. Orici-
ne îndeamnă la păcat este un ispititor. Oricine imită pe marele amăgitor 
devine ajutorul lui. Acei care sprijină o lucrare rea, prin influenţa lor îi fac 
servicii de sclav lui Satan.

Faptele dau la iveală principii şi motive. Roadele multora dintre 
cei ce pretind că sunt viţe în via Domnului, arată că nu sunt decât spini 
şi mărăcini. O întreagă biserică poate aproba umblarea rea a unora din 
membrii ei, dar această aprobare nu poate dovedi că nedreptatea ar fi 
dreptate. Ea nu poate face struguri din ciulini.

Dacă unii dintre cei care mărturisesc a crede adevărul prezent şi-ar 
putea cunoaşte adevărata stare, şi-ar pierde nădejdea în milostivirea lui 
Dumnezeu. Ei şi-au întrebuinţat toată influenţa împotriva adevărului, 
împotriva glasului de avertizare, împotriva poporului lui Dumnezeu. Ei 
au făcut lucrarea lui Satan. Mulţi au devenit atât de captivaţi de amăgirile 
lui, încât nu-şi vor mai reveni niciodată. Existenţa unei astfel de stări de-
căzute va aduce pierderea multor suflete.

Biserica a primit un avertisment după altul. Datoriile şi primejdiile po-
porului lui Dumnezeu i-au fost arătate în mod lămurit. Dar elementul lu-
mesc s-a dovedit prea puternic pentru ei. Obiceiurile, deprinderile şi moda, 
care îndepărtează sufletul de Dumnezeu, au prins rădăcină de ani de zile 
între ei, făcându-i să dispreţuiască avertismentele şi îndrumările Spiritului 
Sfânt, până ce, în cele din urmă, căile lor au devenit drepte în ochii lor pro-
prii, iar glasul Spiritului de abia mai poate fi auzit. Niciun om nu poate spune 
cât de departe poate cădea el în păcat, dacă se lasă o dată în puterea marelui 
amăgitor. Diavolul a intrat în Iuda Iscarioteanul, şi l-a făcut să-L trădeze pe 
Domnul său. Satan i-a făcut pe Anania şi Safira să-L mintă pe Spiritul Sfânt. 
Acei care nu sunt în totul consacraţi lui Dumnezeu pot fi conduşi să facă 
lucrarea lui Satan, în timp ce ei se măgulesc că se află în serviciul lui Hristos.
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Fraţilor şi surorilor, vă rog „să vă cercetaţi pe voi înşivă dacă sunteţi 
în credinţă; încercaţi-vă pe voi înşivă”. A păstra căldura şi curăţia dragos-
tei de creştin, cere un ajutor continuu al harului lui Hristos. Aţi între-
buinţat voi orice mijloc pentru ca „iubirea voastră să sporească tot mai 
mult”, „ca să aprobaţi lucrurile alese şi să fiţi plini de roadele dreptăţii” , 
care sunt „prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu”?

Mulţi care ar fi trebuit să intervină cu tărie pentru dreptate şi adevăr 
au dat pe faţă slăbiciuni şi nehotărâre, care au încurajat atacurile lui Sa-
tan. Cei care nu cresc în har şi nu caută să ajungă la cel mai înalt standard 
din realizările divine vor fi biruiţi.

Lumea aceasta este pentru creştin o ţară de străini şi de vrăjmaşi. 
Dacă nu ia scutul lui Dumnezeu ca apărare a sa şi nu întrebuinţează sabia 
Spiritului, el va deveni pradă puterilor întunericului. Credinţa fiecăruia 
va fi pusă la încercare. Fiecare va fi încercat ca aurul în cuptor.

Biserică este alcătuită din bărbaţi şi femei nedesăvârşiţi, care cer o 
exercitare continuă a dragostei şi a îngăduinţei. Dar un timp prea înde-
lungat a existat o încropire generală; un spirit lumesc, venind în biserică, 
a fost urmat de înstrăinare, de critică, răutate, ceartă şi nelegiuire. 

Dacă s-ar ţine mai puţine cuvântări de oameni neconsacraţi în ini-
ma şi viaţa lor şi s-ar devota mai mult timp în a-şi umili sufletul înaintea 
lui Dumnezeu, atunci am putea nădăjdui ca Domnul să apară în ajutorul 
vostru şi să vindece abaterile voastre. Multe din cuvântările ce se ţin în ul-
timul timp dau naştere la o siguranţă falsă. Interesele importante în cauza 
lui Dumnezeu nu pot fi administrate înţelepţeşte de către acei care au avut 
atât de puţină legătură reală cu Dumnezeu, aşa după cum au avut unii din-
tre predicatorii noştri. A încredinţa lucrarea unor astfel de oameni este tot 
aşa cum ai pune nişte copii să conducă marile vapoare pe mare. Acei care 
sunt lipsiţi de înţelepciune cerească, lipsiţi de puterea cea vie de la Dum-
nezeu, nu sunt în stare să cârmuiască corabia Evangheliei printre gheţari şi 
furtuni. Biserica trece prin lupte grele, dar în timpul ei de primejdie, mulţi 
vor dori s-o încredinţeze în mâini care o vor duce cu siguranţă la naufragiu. 
Noi avem nevoie acum de un pilot la bord, căci ne apropiem de port. Ca 
popor, noi trebuie să fim lumina lumii. Dar cât de mulţi sunt ca fecioarele 
neînţelepte, care nu au ulei în vase împreună cu candelele lor! Fie ca Dom-
nul oricărui har, plin de milostivire şi de iertare, să se îndure de noi şi să ne 
mântuiască, ca să nu ne pierdem împreună cu cei răi.
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În acest timp de încercări şi de lupte, avem nevoie de tot sprijinul şi 
mângâierea pe care le putem obţine din principii drepte, din convingeri 
religioase fixe, dintr-o asigurare trainică despre dragostea lui Hristos şi 
dintr-o experienţă bogată în cele dumnezeieşti. Noi vom ajunge la sta-
tura deplină de bărbați şi femei în Hristos Isus, numai ca rezultat al unei 
creşteri neîncetate în har.

Ah, ce-aş putea spune să deschid ochii orbilor şi să le luminez price-
perea spirituală! Păcatul trebuie să fie răstignit. Trebuie făcută o deplină 
reînnoire morală prin Spiritul Sfânt. Dragostea de Dumnezeu trebuie să 
fie însoţită de o credinţă vie şi durabilă. Acesta este aurul încercat prin 
foc, pe care nu-l putem dobândi decât de la Hristos. Orice căutător sin-
cer şi serios după adevăr va deveni părtaş al firii dumnezeieşti. Sufletul 
său va fi umplut de acea dorinţă adâncă de a cunoaşte plinătatea acelei 
dragoste care întrece orice cunoştinţă; pe măsură ce el înaintează în viaţa 
dumnezeiască, el devine tot mai capabil să prindă adevărurile înălţătoare 
şi înnobilatoare ale cuvântului lui Dumnezeu, până ce devine schimbat şi 
în stare să reflecte asemănarea cu Mântuitorul său.

Capitolul 9 – Căsătorii neînţelepte

Mi-a fost arătat că tineretul de astăzi nu-şi dă seama de marea pri-
mejdie în care se află. Sunt mulţi tineri pe care Dumnezeu i-ar primi ca 
lucrători în diferitele ramuri ale lucrării Sale, dar Satan se amestecă şi-i în-
curcă atât de mult în mrejele lui, încât ei se înstrăinează de Dumnezeu şi 
devin fără putere în lucrarea Sa. Satan este un lucrător dibaci şi stăruitor. 
El ştie cum să prindă în cursă pe cei nechibzuiţi şi este alarmant faptul că 
numai puţini mai pot scăpa din vicleniile lui. Ei nu văd nicio primejdie 
şi nu se păzesc de planurile lui viclene. El îi îndeamnă să-şi îndrepte sim-
patiile unii asupra altora, fără să caute înţelepciune de la Dumnezeu sau 
de la acei pe care El i-a trimis să avertizeze, să mustre şi să sfătuiască. Ei se 
simt mulţumiţi cu ei înşişi şi nu vor să li se pună vreo restricţie. Cazul tău, 
frate, – este o ilustrare învederată despre acest lucru. Tu ai fost orbit de 
gândul căsătoriei. Cum se întâmplă, în general, cu acei care îşi au gându-
rile îndreptate în această direcţie, avertismentele servilor lui Dumnezeu 
nu au asupra lor decât puţină influenţă. Mi-a fost arătat cât de uşor te laşi 
tu influenţat de cei din jurul tău. Dacă te vei întovărăşi cu persoane cu 
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gânduri josnice, vei deveni asemenea lor. Dacă dragostea şi temerea de 
Dumnezeu nu vor fi mereu înaintea ta, atunci gândurile tale vor fi ca şi 
gândurile lor; dacă ei vor fi lipsiţi de respect, vei fi şi tu fără respect; dacă 
ei vor fi uşuratici şi dedaţi la plăceri, tu vei urma pe aceeaşi cale cu o râvnă 
şi stăruinţă vrednice de o cauză mai bună.

Domnişoara către care ţi-ai concentrat simpatia nu are nici cugetare 
adâncă, nici caracter. Ea a dus o viaţă destrăbălată şi mintea ei este mărgi-
nită şi superficială. Totuşi, tu ai refuzat neîncetat să iei aminte la sfaturile 
tatălui tău, ale surorii tale, care te iubeşte sau ale amicilor tăi din biserică. 
Eu mă adresez ţie, ca trimisă a lui Hristos, dar sentimentele tale puternice 
şi încrederea ta de sine te-au făcut să-ţi închizi ochii în faţa primejdiei, şi 
urechile faţă de avertismente. Tu ai fost atât de stăruitor în calea ta, ca şi 
când nimeni altul n-ar fi ştiut aşa de multe ca tine, sau ca şi când mântui-
rea sufletului tău ar depinde de umblarea după judecata ta proprie.

Dacă fiecare tânăr care mărturiseşte adevărul ar face cum ai făcut 
tu, atunci care ar fi starea familiilor şi a bisericii? Gândeşte-te la influenţa 
lipsei de respect pe care ai arătat-o faţă de părinţii tăi, prin încăpăţânarea 
şi mulţumirea ta de sine. Tu faci parte din clasa descrisă ca încăpăţânaţi 
şi înfumuraţi. Această îndrăgostire te-a făcut să-ţi pierzi interesul pentru 
cele religioase şi să nu te gândeşti decât la tine însuţi, în loc să te gândeşti 
la slava lui Dumnezeu. Din această legătură intimă nu poate ieşi nimic 
bun. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu va însoţi pe niciunul din acei care 
umblă de capul lor cum faci tu. Tu nu trebuie să te grăbeşti a intra în le-
gături de căsătorie şi să-ţi iei răspunderea de a îngriji de o familie, înainte 
de a-ţi forma un caracter stabil. Eu te consider ca pe unul care se află în 
mare întuneric, dar care nu-ţi dai seama de primejdia ta.

Adevărul îţi va reforma viaţa şi caracterul, şi tu câştigi încrederea 
fraţilor; dar Satan a văzut că te scapă din mână şi de aceea şi-a sporit efor-
turile, ca să te înfăşoare în mrejele sale puse cu dibăcie, şi a avut un succes 
uimitor. Slăbiciunile firii tale, nedescoperite până aici, s-au dat acum pe 
faţă. Tu nu-ţi vezi starea, deşi alţii o văd foarte bine. Lumina nu vine la 
cineva care nu face niciun efort ca s-o câştige. Când ai văzut că fraţii şi 
surorile tale erau mâhniţi din pricina umblării tale, pentru tine era tim-
pul când trebuia să te opreşti şi să te gândeşti la ce faci, să te rogi mult 
şi să te sfătuieşti cu bărbaţii cu experienţă din biserică, şi să primeşti cu 
mulţumire sfaturile lor.
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Tu însă zici: „Ce, să urmez eu judecata fraţilor, fără să ţin seama de 
sentimentele mele proprii?” Eu răspund: Biserică este autoritatea legală 
a lui Dumnezeu pe pământ. Hristos a zis: „Tot ce veţi lega pe pământ va 
fi legat şi în cer, şi tot ce veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în cer”. În 
general, se dă prea puţin respect părerilor exprimate de membrii aceleaşi 
biserici. Tocmai lipsa de consideraţie faţă de părerile bisericii este cea care 
dă loc la atâtea neînţelegeri între fraţi. Ochii bisericii pot fi în stare să 
distingă în membrii ei individuali, greşeala pe care cel în cauză nu o poate 
vedea. Câţiva inşi pot fi tot atât de orbi ca şi cel greşit, dar majoritatea bi-
sericii este o putere care trebuie să controleze pe membrii ei individuali.

Apostolul Petru zice: „Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bă-
trâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, 
Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”. Pavel 
sfătuieşte astfel: „Iubiţi-vă unii pe alţii cu o iubire frăţească, dând întâie-
tate unii altora”, „supuneţi-vă unii altora în frica lui Hristos”. „Nu faceţi 
nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă, ci în smerenie fiecare să pri-
vească pe altul mai presus de el însuşi”. Dacă îndrumarea şi sfatul bisericii 
nu poate fi respectat, atunci ea nu are de fapt nicio putere. Dumnezeu a 
pus în biserică un glas care trebuie să-i stăpânească pe membrii ei.

Dacă tu te vei călăuzi mai degrabă de adevăr decât de rătăcire, atunci 
te vei bucura să asculţi de părinţii tăi şi să respecţi cu sfinţenie glasul bise-
ricii. Rugăciunile tale au fost făcute cu hotărârea de a aduce la îndeplinire 
ceea ce priveşti ca drept, fără să ţii seama de dorinţele părinţilor tăi sau de 
ale bisericii. În toată viaţa ta, te-ai condus, în mare măsură, după simţuri 
egoiste. De multe ori trebuie să sacrifici o mare parte din sentimentele 
tale, ca să te armonizezi cu condiţiile puse de cuvântul lui Dumnezeu şi 
să te conduci după principii.

Tu întrebi: „Trebuie oare să aleagă cineva o parteneră de viaţă fiului 
lor, sau un tovarăş de viaţă fiicei lor, fără să ia în seamă cugetul şi senti-
mentele copiilor lor?” Eu îţi pun ţie întrebarea aşa cum trebuie: Oare fiul 
sau fiica trebuie să-şi aleagă un tovarăş de viaţă fără a se consfătui mai întâi 
cu părinţii, când un astfel de pas afectează în mod real fericirea părinţilor, 
dacă aceştia au vreo dragoste pentru copiii lor? Şi oare un astfel de copil 
trebuie să persiste în umblarea sa, contrar sfatului şi rugăminților părin-
ţilor? Eu răspund hotărât: nu; chiar dacă nu s-ar mai căsători niciodată. 
Porunca a cincea interzice un asemenea mod de a proceda. „Cinsteşte pe 
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tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara, pe care 
ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău”. Aici este o poruncă cu o făgăduinţă pe 
care Domnul o va împlini cu siguranţă faţă de cei care ascultă.

Părinţii înţelepţi nu vor alege niciodată tovarăş de viaţă pentru co-
piii lor fără să ţină seama de dorinţele lor. În cazul tău, nu s-a hotărât 
nimeni să facă aşa. Dar, în cele mai multe cazuri, ceea ce tinerii din zilele 
noastre numesc iubire nu este decât o pornire oarbă, care îşi are rădăcina 
în Satan şi le aduce nimicirea.

Dacă tu, fratele meu, vei merge acum la colegiul nostru, după cum 
îţi este planul, mă tem că îţi vei continua şi acolo aceeaşi umblare. Hotă-
rârea ta expresă de a avea în tovărăşie o domnişoară pe oriunde vei merge 
este pentru mine o dovadă că eşti departe de a fi în situaţia de a trage 
foloase din mergerea la Battle Creek. Îndrăgostirea care te stăpâneşte 
este mai mult satanică decât dumnezeiască. Eu nu doresc să fii dezamăgit 
mergând la Battle Creek. Acolo domneşte o regulă strictă. Nu se tolerea-
ză nicio curtenie. Această şcoală n-ar fi de niciun folos pentru studenţi 
dacă ar fi lăsaţi să se încurce în legături de dragoste, aşa cum ai făcut tu. 
Atunci colegiul nostru s-ar demoraliza în curând. Părinţii noştri nu-şi 
trimit copiii la colegiul nostru sau la birourile noastre ca să înceapă o 
viaţă sentimentală bolnavă de dragoste, ci ca să înveţe ştiinţa şi tipografia. 
Dacă regulile ar fi atât de flexibile, încât să se îngăduie tinerilor să devină 
confuzi şi să se îndrăgostească prin întovărăşirea cu sexul opus, aşa cum 
ai fost tu de câteva luni, atunci scopul mersului lor la Battle Creek nu ar fi 
atins. Dacă nu-ţi poţi scoate aceasta cu totul din minte şi să te duci acolo 
cu un spirit de învăţăcel şi cu hotărârea de a te ridica la cele mai serioase, 
mai umilite şi mai sincere eforturi, rugându-te să ai o mai strânsă legătură 
cu Dumnezeu, atunci ar fi mai bine să rămâi acasă.

Dacă vei merge însă, trebuie să fii pregătit să rezişti ispitei şi să spri-
jini mâinile profesorilor şi învăţătorilor, făcând ca influenţa ta să fie în 
totul de partea disciplinei şi a ordinii. Dumnezeu a rânduit ca toţi cei ce 
lucrează în cauza Sa să fie supuşi unii altora, gata să primească sfaturi şi 
învăţătură. Ei trebuie să se deprindă cu cea mai severă disciplină mentală 
şi morală, ca prin ajutorul harului lui Dumnezeu să fie destoinici cu min-
tea şi inima de a-i învăţa pe alţii. Rugăciunea fierbinte şi serioasă trebuie 
combinată cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că slăbiciunile şi sentimen-
tele omeneşti se luptă neîncetat pentru întâietate. Fiecare om trebuie să-
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şi cureţe sufletul prin ascultare de adevăr, şi cu ochii îndreptaţi către slava 
lui Dumnezeu, el trebuie să-şi umilească eul personal şi să înalţe pe Isus 
şi harul Său. Înaintând neîncetat către lumină, el va face cunoştinţă cu 
Dumnezeu şi va primi ajutorul Său.

Unii dintre acei care urmează cursurile colegiului nu-şi folosesc bine 
timpul. Plini de vioiciunea tinereții, ei resping restricţiile ce li se impun. 
Ei se răzvrătesc mai ales împotriva regulilor, care nu îngăduie tinerilor ca-
valeri să întreţină legături cu domnişoare. Răul care provine dintr-o astfel 
de umblare este destul de bine cunoscut în acest secol degenerat, într-un 
colegiu, unde sunt adunaţi atât de mulţi tineri, dacă s-ar imita obiceiuri-
le lumii. În această privinţă, gândurile lor ar fi abătute pe un canal care 
i-ar împiedica în străduinţa de a dobândi cunoştinţă şi în interesul lor 
în cele religioase. Îndrăgostirea din partea ambilor tineri şi concentrarea 
simpatiilor unuia asupra altuia, în timpul urmării cursurilor, arată lipsa 
unei judecăţi bune. Ca şi în cazul tău, pornirea oarbă stăpâneşte raţiunea 
şi judecata. În această vrajă amăgitoare, răspunderea solemnă care trebuie 
simţită de orice creştin este dată la o parte; spiritualitatea se usucă, iar 
judecata şi eternitatea îşi pierd însemnătatea solemnă.

Orice facultate a acelora care au ajuns să fie stăpâniţi de această boa-
lă contagioasă – dragoste oarbă – este subjugată de aceasta. Ei par a fi lip-
siţi de bunul-simţ, şi felul lor de umblare este respingător pentru toţi cei 
ce îl văd. Iubite frate, tu ai ajuns în gura lumii şi te-ai înjosit în aprecierea 
acelora a căror aprobare ar trebui s-o prețuieşti. La mulţi, apogeul acestei 
boli este ajuns într-o căsătorie imatură, şi după ce noutatea şi puterea de 
vrajă a acestei îndrăgostiri a trecut, unul sau ambii soţi se trezesc şi îşi 
dau seama de adevărata lor situaţie. Atunci descoperă că sunt legați de un 
tovarăş de viață nepotrivit, dar sunt uniți pe viaţă. Legaţi unul de altul 
prin cele mai solemne jurăminte, ei privesc cu inimile descurajate asupra 
vieţii nenorocite pe care trebuie s-o ducă. Atunci ar trebui să caute a-şi 
îndrepta cât mai bine starea, dar mulţi nu vor să facă aceasta. Ei sau se 
dovedesc necredincioşi legămintelor de căsătorie, sau fac ca jugul pe care 
au insistat să şi-l pună pe gât să fie atât de împovărător, încât nu puţini îşi 
pun capăt zilelor, într-un mod laş.

Întovărăşirea cu persoane vanitoase, superficiale şi necredincioase 
va aduce o depravare şi o ruinare morală. Tineri, domni şi domnişoare, 
îndrăzneţi şi îngâmfaţi, au poate o înfăţişare plăcută; ei poate au puteri 
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mintale strălucite şi dibăcia de a face ca chiar răul să apară preferabil bi-
nelui. Asemenea persoane vor încânta şi vrăji o anumită clasă şi, ca urma-
re a acestui lucru, sufletele se vor pierde. Fiecare om este înconjurat de 
influenţa gândurilor şi faptelor sale, asemenea unei atmosfere nevăzute, 
care este respirată în mod inconştient de toţi cei ce vin în contact cu el. 
Această atmosferă este adesea încărcată cu influenţe otrăvitoare, şi dacă 
acestea sunt inhalate, degenerarea este rezultatul sigur.

Tinere frate, aş dori să-ţi întipăresc în minte starea ta adevărată. 
Tu trebuie să te pocăieşti, altfel nu vei putea vedea niciodată Împără-
ţia Cerurilor. Mulţi tineri şi tinere, pretins evlavioşi, nu înţeleg ce în-
seamnă a-L urma pe Hristos. Ei nu-I imită exemplul în facerea de bine. 
Dragostea şi recunoştinţa faţă de Dumnezeu nu răsar în inima lor şi nu 
sunt exprimate prin cuvintele şi purtarea lor. Ei nu au spiritul lepădării 
de sine şi nici nu se îmbărbătează unul pe altul pe calea sfinţeniei. Noi 
n-avem nevoie să angajăm în lucrarea solemnă a lui Dumnezeu astfel 
de tineri care Îl mărturisesc pe Hristos, dar nu au tăria morală de a lua 
poziţie alături de cei cuminţi şi să vegheze spre rugăciune şi a căror vor-
bire să fie ca în cer, de unde Îl aşteaptă pe Mântuitor. Noi nu ne grăbim 
să-i îndemnăm să meargă la Battle Creek pe acei tineri care pretind a fi 
străjeri ai Sabatului, dar care, prin alegerea tovarăşilor lor, dovedesc un 
nivel scăzut de moralitate.

Uşile colegiului nostru vor sta deschise întotdeauna pentru acei care 
nu sunt numai mărturisitori ai credinţei; şi tinerii care vin la Battle Creek 
îşi pot face tovarăşi dintre tinerii ce nu sunt de credinţa noastră, dacă vor 
aceasta. Dacă au motive bune să se întovărăşească cu aceştia, şi destulă 
tărie spirituală ca să reziste influenţelor lor, ei pot fi o putere spre bine, – 
în timp ce ei sunt învăţăcei, pot deveni şi învăţători. Creştinul adevărat 
nu-şi alege tovarăşi dintre cei neconvertiţi din dragoste pentru atmosfera 
care înconjoară viaţa lor lipsită de religiozitate, sau ca să trezească ad-
miraţia altora şi să fie aplaudaţi, ci cu scopul de a le transmite lumina şi 
cunoştinţa, şi de a-i aduce la o treaptă nobilă şi înălţătoare – pe platforma 
cea mare a adevărului veşnic. O persoană cu motive curate, care doreşte 
să capete învăţătură pentru ca să-şi poată folosi bine capacitățile, va fi o 
putere spre bine şi în şcoală. Ea va avea o influenţă transformatoare. Dacă 
părinţii dau dreptate copiilor lor când se plâng împotriva autorităţii şi 
a disciplinei din şcoală, ei nu-şi dau seama că sporesc puterea demora-
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lizatoare care domneşte acum într-o măsură atât de îngrozitoare. Orice 
influenţă care înconjoară tineretul trebuie să fie de partea cea dreaptă, 
pentru că depravarea tinerilor ia proporţii.

La tinerii din lume, dorinţa după tovărăşii şi după plăceri devine 
o patimă copleşitoare. Pentru ei, marele scop al vieţii pare a fi acela de 
a se îmbrăca bine, de a face vizite, de a-şi satisface poftele şi patimile şi 
de a colinda prin toate localurile de petrecere ale societăţii de astăzi. Ei 
sunt nenorociţi dacă sunt lăsaţi singuri. Dorinţa lor principală este de a 
fi admiraţi şi măguliţi, şi de a face senzaţie în societate, iar când această 
dorinţă nu li se împlineşte, viaţa li se pare insuportabilă.

Cei care îmbracă toată armura lui Dumnezeu şi consacră câtva timp 
în fiecare zi pentru meditaţie, rugăciune şi pentru studiul Sfintei Scrip-
turi, vor fi în legătură cu cerul şi vor avea o influenţă salvatoare şi trans-
formatoare asupra celor din jurul lor. Ei vor avea gânduri mărețe, aspiraţii 
nobile şi o înţelegere clară a adevărului şi a datoriei faţă de Dumnezeu. Ei 
vor înseta după curăţie, după lumină, după dragoste şi după toate daru-
rile naşterii de sus. Rugăciunile lor serioase vor pătrunde prin întuneric. 
Această clasă va avea o îndrăzneală sfântă de a veni în prezenţa Celui 
Nemărginit. Ei vor simţi că lumina şi strălucirea cerului sunt pentru ei, şi 
ei vor fi curăţiţi, înălţaţi, înnobilaţi prin această cunoştinţă de aproape cu 
Dumnezeu. Acesta este privilegiul adevăraţilor creştini.

O meditaţie abstractă nu este îndeajuns; o activitate sârguitoare nu 
e îndeajuns, ci amândouă sunt necesare pentru formarea unui caracter 
creştin. Tăria câştigată prin rugăciune serioasă şi în taină ne pregăteşte 
să rezistăm ademenirilor societăţii. Şi totuşi nu trebuie să ne izolăm cu 
totul de lume, pentru că experienţa noastră creştină trebuie să fie lumina 
lumii. Întovărăşirea cu necredincioşii nu ne va face niciun rău dacă ne 
introducem printre ei cu scopul de a-i aduce în legătură cu Dumnezeu şi 
dacă suntem destul de tari ca să ne putem împotrivi influenţei lor. 

Hristos a venit în lume ca s-o mântuiască, să-i unească pe oamenii 
căzuţi cu Dumnezeul nemărginit. Urmaşii lui Hristos trebuie să fie ca-
nale de lumină. Păstrând comuniunea cu Dumnezeu, ei trebuie să trans-
mită celor ce sunt în întuneric şi rătăcire binecuvântările alese pe care ei 
le-au primit din cer. Enoh nu s-a murdărit cu nelegiuirile care existau pe 
vremea lui; şi de ce ne-am murdări noi? Dar noi, ca şi stăpânul nostru, 
să putem avea compasiune față de omenirea suferindă, milă față de cei 

113



91Avertismente şi mustrări

nenorociţi şi o atenție generoasă față de sentimentele şi necesităţile celor 
nevoiaşi, celor ce sunt în necazuri şi deznădejde.

Acei care sunt creştini cu adevărat vor căuta să facă bine altora, şi în 
acelaşi timp îşi vor rândui vorbirea şi purtarea în aşa fel, încît să păstreze 
o pace a sufletului liniştită şi sfinţitoare. Cuvântul lui Dumnezeu cere 
ca noi să fim asemenea Mântuitorului, să purtăm chipul Său, să imităm 
exemplul Său şi să trăim viaţa Sa. Egoismul şi spiritul lumesc nu sunt roa-
dele care cresc în pomul creştin. Niciun om nu poate trăi numai pentru 
sine şi să se bucure totuşi de aprobarea lui Dumnezeu!

Capitolul 10 – Avertismente și mustrări

5 septembrie 1879
În biserica din... există un element care este dăunător intereselor ei 

spirituale. Există o mare lipsă de evlavie vitală, de o religie experimentală. 
Eu nu dau aici niciun nume. Fiecare să-şi cerceteze propria sa inimă şi să-şi 
înţeleagă propriile sale nedesăvârşiri. Sunt unii care înclină mereu spre lume, 
– care îşi coboară mereu standardul religios prin vorbirea lor în felul lumii. 
Ei n-au în inima lor iubirea de Dumnezeu. Ei au mâinile slabe când e nevoie 
de ajutor real în biserică. Această slăbiciune spirituală este rezultatul lipsei 
lor de bunăvoinţă, de a purta poverile oricând şi oriunde pot ajuta mai bine. 
Ori de câte ori însă vreun plan sau propunere a lor este în joc, ei sunt gata 
să-şi asume orice răspundere; scopul lor este de a merge pe propria lor cale. 
Şi dacă aceasta ar fi o cale sfinţită, n-ar fi aşa de rău; dar ea nu este.

E mare nevoie de lucrători zeloşi şi dezinteresaţi în cauza lui Dum-
nezeu. Un membru plin de iubirea lui Hristos şi devotat va face mai mult 
bine într-o biserică decât o sută de lucrători pocăiţi doar pe jumătate, 
care sunt nesfinţiţi şi plini de mulţumire de sine. O biserică nu poate 
fi vie şi activă decât atunci când membrii ei se bucură să ducă poveri şi 
să-şi asume răspunderi. În relaţiile de biserică sunt aduse laolaltă tempe-
ramente şi dispoziţii diferite. În biserica... sunt câteva suflete devotate, 
temătoare de Dumnezeu şi credincioase, care se roagă mult şi care duc 
povara bisericii, şi a căror fericire se găseşte în prosperitatea membrilor 
ei. Aici, ca oriunde, Satan este neîncetat la lucru ca să tragă în jos şi să 
demoralizeze. Vrăjmaşul sufletelor urmăreşte să slăbească şi să distrugă 
orice organizaţie care, dacă ar prospera, ar aduce slavă lui Dumnezeu.
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Tinerii au primit adevărul şi-l urmează câtva timp, dar Satan îşi ţese 
în jurul lor mrejele prin tovărăşii neînţelepte şi prin căsătorii rele. El a vă-
zut că aceasta este calea cea mai de succes prin care să-i poată ademeni să 
se abată de la calea sfinţeniei. Pentru câtva timp, unii dintre aceşti tineri 
au purtat armura Evangheliei cu vrednicie şi demnitate. Cât timp inima 
şi mintea lor au fost supuse voinţei divine, ei au prosperat, dar când ochii 
lor s-au abătut de la Isus şi s-au lăsat atraşi către lucruri fără valoare, eul 
personal a luat frâiele, gândirea firească a înăbuşit judecata înţeleaptă şi 
integritatea, iar armura creştină a fost socotită prea grea pentru a fi pur-
tată de cei ce sunt încă aşa de tineri ca vârstă. Aceasta ar fi bună pentru 
cei în vârstă, soldați cooperanți ai Evangheliei, însă era prea grea pentru 
tineri. Ispititorul le făcea multe sugestii destinate să producă nestatorni-
cie şi şovăire în umblarea creştină.

Porunca Eroului mântuirii lor a fost: „Vegheaţi şi vă rugaţi ca să nu 
cădeţi în ispită”, dar era prea multă trudă să-şi păzească sufletul cu credin-
cioşie, şi puterea amăgitoare a lui Satan şi inima înşelătoare i-au ademenit 
să se despartă de Hristos. Dacă aceşti tineri şi aceste tinere ar fi luat în 
considerare cuvintele apostolului: „Voi nu sunteţi ai voştri înşivă, ci aţi 
fost cumpăraţi cu preţ”, atunci ei nu s-ar fi simţit liberi să reţină de la 
Dumnezeu ceea ce a fost răscumpărat cu un preţ nemărginit.

Nici unul la sută dintre tineri nu-şi simte răspunderea dată lui de 
Dumnezeu. Orice facilitate fizică şi mentală trebuie păstrată cu grijă, şi 
folosită pentru cel mai bun şi mai înalt scop, pentru propăşirea slavei lui 
Dumnezeu. Acei tineri care îşi îngăduie a-şi perverti puterile, abuzând în 
felul acesta de darurile lor, vor fi chemaţi să dea socoteală strictă pentru 
binele pe care l-ar fi putut face, dacă ar fi tras foloase din măsurile luate de 
Isus Hristos. Dumnezeu cere ca fiecare dar să fie pus la lucru.

În biserică... sunt tineri care trebuie să cultive harul statorniciei creş-
tine şi să crească până vor ajunge bărbaţi de credinţă. Ei trebuie să devină 
înrădăcinaţi şi întemeiaţi în mod neclintit şi nestrămutat în adevăr. Bise-
rica are nevoie tocmai de ajutorul pe care Dumnezeu a rânduit ca ei să 
îl dea. Cei care mărturisesc numele Său nu şi-au consacrat, în totul şi pe 
deplin, puterile lor lui Dumnezeu, ci, într-o măsură relativă, le-au pus în 
serviciul lui Satan. Unii ca aceştia L-au răpit şi Îl răpesc încă pe Dum-
nezeu. Ca şi economul nedrept, căruia i s-au încredinţat talanți, ei şi-au 
îngropat darurile în lume.
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O altă mare vătămare care s-a făcut bisericii a fost prin materialul care 
a venit în ea. Acest material trebuia topit şi prelucrat prin Spiritul lui Dum-
nezeu. Zgura se vede în trăsăturile crude şi aspre ale caracterului, care ar fi 
putut să fie înlăturate, dacă aceste persoane ar fi fost ucenici în şcoala lui 
Hristos. Dar ei nu s-au despărţit în totul de spiritul şi influenţele lumii. Ei 
răpesc pe Dumnezeu, amestecând timpul Său, talanţii Săi şi tăria dată de 
El, cu un element lumesc. Aceste puteri nu pot fi reținute de la Dumnezeu 
fără a aduce o ruină veşnică. Voi aţi fost cumpăraţi cu preţ, şi totuşi veţi 
pieri, pentru că nu vreţi să fiţi mântuiţi pe calea rânduită de Dumnezeu.

Îngerii sfinţi veghează cu un interes încordat ca să vadă dacă mem-
brii bisericii – fiecare personal – Îl onorează pe Răscumpărătorul lor, 
să vadă dacă ei intră personal în legătură cu cerul şi nu-L răpesc mai 
departe pe Domnul, pe care pretind că-L iubesc, Îl cinstesc şi-L servesc. 
Dumnezeu pretinde ce este al Său. Voi sunteţi ai Săi prin creaţie, şi 
încă o dată prin răscumpărare. Dar când voi îngăduiţi ca focul patimii 
nesfinţite să vă aprindă ochii, când rostiţi cuvinte care îi îndepărtează 
pe îngerii sfinţi de la voi, când gândiţi rău despre fraţii voştri, când vă 
profanaţi mâinile cu câştiguri nelegiuite, atunci voi faceţi din membre-
le voastre unelte ale nedreptăţii.

Frate –, am văzut în dreptul numelui tău, în cartea cerului, că era 
scris „prea uşor”, – prea uşor sau lipsă de răbdare, de îngăduinţă, de stăpâ-
nire de sine, de umilinţă şi de blândeţe. Lipsa acestor daruri cereşti îţi va 
închide cu siguranţă porţile cerului. Trupul, sufletul şi întreaga ta fiinţă, 
cu toate puterile sale, le pretinde Dumnezeu ca proprietate a Sa. Acest 
temperament pripit şi nestăpânit trebuie supus. Boala spirituală este re-
zultatul sigur al îngăduirii acestui spirit agitat, nemulţumit şi cârtitor. Şi 
această boală a sufletului va fi din cauza greşelii tale proprii. Încetează a te 
agita; încetează cu îndărătnicia; încetează cu măgulirea eului personal; şi 
fii un bărbat nobil cu inima şi viteaz pentru Dumnezeu. Isus te iubeşte. 
Nu a luat El oare destule măsuri pentru tine ca să fii ajutat când vei fi 
ajuns în situaţii grele? „Ce-aş mai fi putut face viei Mele”, zice El, „şi nu 
i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici, când Eu mă aşteptam să 
facă struguri buni?” Roadele pe care Hristos le pretinde, după o îngrijire 
cu răbdare arătată faţă de biserică Sa, sunt: credinţa, răbdarea, dragostea, 
îngăduinţa, evlavia şi blândeţea. Acestea sunt ciorchine de roade care se 
coc prin furtună, prin nor şi întunecime, cât şi în soare.
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Fratele... s-a unit cu biserica, dar nu cu Domnul. El are o religie bol-
năvicioasă. El nu este drept înaintea lui Dumnezeu; e plin de eu personal. 
El a pierdut mult că s-a unit cu persoane care nu au Spiritul lui Hristos. 
Lui îi lipseşte aproape orice dar. El este nefolositor pentru sine însuşi şi o 
mare piatră de poticnire pentru biserică. Stimate frate, Satan te-a stăpâ-
nit într-o mare măsură; gândurile tale sunt nesfinţite, faptele tale nu sunt 
în acord cu spiritul adevăratului creştinism. Tu ţi-ai adus singur boala; 
acum trebuie să te refaci singur, prin ajutorul Doctorului divin. Puterile 
tale morale sunt slăbite din lipsă de hrană. Tu te usuci spiritual din lipsă 
de adevăr biblic, – din lipsă de pâinea vieţii. Tu trebuie să primeşti zilnic 
hrană de la Viţa cea vie. Biserica nu primeşte nicio întărire de la tine, şi 
în starea ta din prezent, ea ar prospera mai bine fără tine, căci acum, dacă 
se ridică ceva în calea ta, – un lucru pe care tu nu-l poţi stăpâni, – tu te 
retragi cu îndărătnicie şi eşti o povară moartă asupra bisericii. Tu nu porţi 
nicio sarcină sau povară pentru lucrare. Dumnezeu a avut îndelungă răb-
dare cu tine, dar şi îngăduinţa Sa merge până la o limită, un hotar peste 
care vei risca să treci, când Spiritul Său nu se va mai lupta cu tine mai 
departe, ci te va lăsa pradă stricăciunii tale, mânjit de egoism şi înjosit de 
păcat. Fratele nu are un spirit drept. Înclinaţia sa de a conduce îi produce 
un rău, căci el nu este destoinic pentru vreo lucrare bună. El ar putea să-
vârşi o bună parte de lucrare în biserică, dacă eul său n-ar predomina. Mai 
multă blândeţe şi umilinţă ar face ca eforturile sale să fie o binecuvântare 
pentru biserică, nu o povară.

Frate şi soră..., am văzut că şi în dreptul numelui vostru, în raportul 
ceresc, stătea scris cuvântul: „Prea uşor”. Trebuie să fiţi goliţi de eul perso-
nal şi să curăţaţi templul sufletului. Fiecare dintre voi este în stare să facă 
bine, dar această destoinicie nu e sfinţită. Vouă vă lipseşte foarte mult 
simplitatea evlaviei. Dacă biserica ar fi modelată după standardul religiei 
voastre, ea ar fi demoralizată într-o formă lumească neconsacrată. Voi aţi 
fi putut fi o mare binecuvântare pentru biserică, dar aţi lăsat foarte mult 
de dorit. Isus v-a poruncit să ieşiţi din spiritul lumii. Soră..., sunt îngri-
jorată de tine şi de cei care vin în contact cu influenţa ta. Tu iei o poziţie 
foarte joasă. „Ceea ce seamănă omul va şi secera”. Prin cuvintele şi faptele 
tale, tu arunci acum sămânţa. Tu semeni sau în firea pământească sau în 
spirit. În ziua socotelilor finale, fiecare va lua secera şi va secera recolta pe 
care a semănat-o cu propria sa mână.
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Soţul tău şi-a greşit lucrarea. Când el îşi va umili inima ca un co-
pil şi când îşi va simţi mai puţin din propria sa importanţă şi mai multă 
nevoie de ajutor de la Dumnezeu, atunci va putea fi folosit spre slava lui 
Dumnezeu. Dar el nu înţelege nevoile lucrării. La el există atât de mult 
eu personal, şi atât de puţin se dă pe faţă Isus în viaţa şi caracterul multo-
ra, încât Dumnezeu nu poate primi nimic din mâinile lor. Doar puţini 
înţeleg solemnitatea timpului în care trăim – ziua pregătirii lui Dum-
nezeu. Dacă voi amândoi aţi fi pocăiţi şi v-aţi devota destoinicia ca să 
studiaţi cum să clădiţi biserica, în loc s-o slăbiţi, şi să-l ajutaţi pe vrăjmaş 
în lucrarea lui de a-i duce pe membrii ei în lume, tu ai câştiga o experien-
ţă preţioasă cu fiecare zi ce trece. Fratele... a fost o mare piedică pentru 
biserică. El nu trebuie să fie membru în biserică, dacă viaţa sa zilnică nu 
este în armonie cu mărturisirea sa. Dumnezeu nu-l recunoaşte de copil 
al Său. El stă astăzi sub steagul negru al puterilor întunericului. Satan are 
deplină stăpânire asupra lui.

Asemenea influenţe puternice şi descurajatoare ca acestea au fost un 
curent aproape prea puternic pentru ca biserica să i se poată împotrivi. 
Zece membri care ar umbla cu toată smerenia spiritului ar avea o putere 
mult mai mare asupra lumii decât are întreaga biserică, cu membrii ei din 
prezent şi cu lipsa ei de unire. Cu cât există mai mult element discordant 
şi nearmonios în mijlocul ei, cu atât mai puţină putere spre bine va avea 
biserica în lume.

Fraţilor, aş dori să pot face minţile voastre întunecate să înţeleagă 
marea primejdie în care vă găsiţi. Orice faptă, bună sau rea, pregăteşte 
calea pentru repetarea ei. Cum a fost cazul cu Faraon? Sfânta Scriptură 
declară că Dumnezeu i-a împietrit inima; şi că, la orice repetare a luminii, 
prin manifestarea puterii lui Dumnezeu, s-a repetat şi sentinţa. Ori de 
câte ori a refuzat să se supună voii lui Dumnezeu, inima lui a devenit tot 
mai împotrivitoare şi mai puţin simţitoare faţă de Spiritul lui Dumnezeu. 
El a semănat sămânţa încăpăţânării, şi Dumnezeu a lăsat-o să crească. El 
ar fi putut s-o împiedice printr-o minune, dar aceasta nu era în planul 
Său. El a lăsat-o să crească şi să producă un seceriş după felul său, dove-
dind, în felul acesta, că Scriptura are dreptate când zice: „Ce seamănă 
omul va şi secera”. Dacă un om sădeşte îndoială, va secera îndoială. Prin 
lepădarea primei lumini şi a fiecărei raze care a urmat, Faraon a mers din-
tr-o împietrire a inimii în alta, până ce trupul rece şi neînsufleţit al întâiu-
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lui său născut i-a oprit doar pentru un moment necredinţa şi împietrirea. 
Şi apoi, hotărât să nu urmeze calea lui Dumnezeu, el a mers mai departe 
în calea încăpăţânării sale, până ce a fost înghiţit de valurile Mării Roşii.

Întâmplarea aceasta a fost trecută în raportul biblic spre folosul 
nostru. Exact ceea ce s-a petrecut în inima lui Faraon se va petrece şi în 
orice suflet care neglijează să nutrească lumina şi să umble cu prompti-
tudine în razele sale. Dumnezeu nu nimiceşte pe nimeni. Păcătosul se 
nimiceşte pe el însuşi prin nepocăinţa lui. Când o persoană neglijează 
odată să asculte de invitaţiile, mustrările şi avertismentele Spiritului lui 
Dumnezeu, conştiinţa sa se toceşte, şi când este mustrată a doua oară 
e şi mai greu să asculte ca mai înainte. Şi aşa se întâmplă cu fiecare re-
petare. Conştiinţa este glasul lui Dumnezeu, care este auzit în mijlocul 
conflictului cu patimile omeneşti; şi când cineva i se împotriveşte, Spi-
ritul lui Dumnezeu este întristat.

Toţi trebuie să înţelegem cum se nimiceşte un suflet. Dumnezeu nu 
trimite nicio poruncă pentru ca cineva să nu fie mântuit. El nu aduce o 
întunecime înaintea ochilor, astfel încât cineva să nu poată pătrunde prin 
ea. Omul este cel care se împotriveşte celei dintâi adieri a Spiritului lui 
Dumnezeu şi, împotrivindu-se o dată, îi vine mai uşor să se împotrivească 
a doua oară şi mult mai uşor a patra oară. După aceea urmează secerişul 
necredinţei şi împotrivirii care au fost semănate. Ah, şi ce seceriş este pre-
gătit de satisfacerile păcătoase pentru secerat!

Dacă rugăciunea în taină şi citirea Scripturilor sunt neglijate astăzi, 
mâine pot fi trecute cu vederea cu şi mai puţină mustrare de conştiinţă. 
Apoi va urma o lungă listă de neglijări, toate provenind dintr-un singur 
grăunte semănat în ţarina inimii. Pe de altă parte, orice rază de lumină 
nutrită va aduce un seceriş de lumină. O ispită biruită va da putere spre 
a i ne împotrivi a doua oară cu şi mai mare hotărâre; orice biruinţă nouă 
câştigată asupra eului personal va netezi calea pentru victorii mai înalte şi 
mai nobile. Orice biruinţă este o sămânţă semănată pentru viaţa veşnică.

Este mare nevoie de lucrători zeloşi, credincioşi şi tăgăduitori de 
sine în bisericile noastre de pretutindeni. Niciunul nu poate lucra în 
şcoala Sabatului sau în lucrarea cumpătării fără a recolta un seceriş bogat, 
nu numai la sfârşitul lumii, ci şi în viaţa de acum. Cu fiecare efort făcut 
pentru a-i lumina şi binecuvânta pe alţii, vederile sale proprii vor deveni 
tot mai limpezi şi mai largi. Cu cât ne străduim mai mult să explicăm 
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altora adevărul din iubire pentru suflete, cu atât mai limpede devine el 
pentru noi înşine. În el ni se dezvăluie tot mereu frumuseţi noi şi se im-
pun priceperi celui ce explică.

În biserica voastră sunt câţiva lucrători buni, şi aceşti tăgăduitori de 
sine nu vor cunoaşte niciodată cât de mult bine au săvârşit ei prin efor-
turile lor stăruitoare în câmpul misionar. Dar Domnul are pretenţii asu-
pra şi mai multor bărbaţi şi femei din biserică decât aţi răspuns chemării 
Sale. Unele dintre pietrele din care este alcătuit templul cel sfânt al lui 
Dumnezeu reflectă lumina care străluceşte de la Isus Hristos, în timp ce, 
acei care nu transmit nicio lumină, dovedesc prin aceasta lămurit, că nu 
sunt pietre vii, alese şi preţioase. Ei nu sunt evlavioşi, ci lipsiţi de spiritul 
rugăciunii; ei sunt palavragii şi nereligioşi. Adevăraţii creştini vor imita 
modelul dat de Mântuitorul nostru şi vor fi blânzi, umiliţi, răbdători, 
amabili, uşor de înduplecat; lipsiţi de îngâmfare şi de încăpăţânare.

Primejdiile tineretului

Domnul... posedă o fire cu care Satan are un succes minunat. 
Acest caz ar trebui să dea tinerilor o învăţătură despre căsătorie. Soţia 
sa şi-a urmat simţul şi impulsul, nu raţiunea şi judecata la alegerea unui 
soţ. A fost căsătoria lor rezultatul adevăratei iubiri? Nu, nu; ea a fost 
rezultatul impulsului, – al patimii oarbe şi nesfinţite. Niciunul dintre 
ei n-a fost deloc potrivit să poarte răspunderile vieţii de căsătorie. După 
ce curiozitatea noii ordini de lucruri a trecut, şi fiecare a învăţat să-l 
cunoască pe celălalt, a devenit oare dragostea lor mai puternică şi mai 
adâncă, şi viaţa lor s-a contopit împreună într-o frumoasă armonie? 
Dimpotrivă, s-a întâmplat tocmai contrariul. Trăsăturile lor de caracter 
cele mai rele au început să se adâncească, prin exerciţiu, şi în loc ca viaţa 
lor de căsătorie să fie un izvor de fericire, ea a fost o pricină de multe 
necazuri, şi mai ales pentru femeie. Dumnezeu, în milostivirea Sa, a tre-
cut-o prin încercări, dar i-a cruţat viaţa şi i-a prelungit timpul de probă, 
ca să poată deveni destoinică pentru viaţa viitoare.

Soţul ei are un caracter foarte defectuos. Fără o transformare temei-
nică, prin harul lui Dumnezeu, el nu at fi potrivit să-şi lege viața în căsă-
torie cu nicio femeie. El este prea îmbibat de eul personal, prea cu totul 
dedat obiceiului satisfacerii de sine şi trândăviei comode, încât are nevoie 
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să fie pus sub disciplină înainte de a avea ceva de a face cu disciplinarea 
soției sau a copiilor săi. Mintea acestui om a fost turnată într-o matriță 
inferioară. El a încurajat trăsături aspre şi vrednice de mustrat în caracte-
rul său, până ce mi-a fost înfăţişat ca şi când abia dacă avea vreo trăsătură 
mântuitoare în caracterul său. Nu există decât o singură speranţă pentru 
el, şi aceasta este de a se vedea pe el însuşi şi a se dispreţui şi scârbi atât de 
mult de el însuşi, încât să dorească după o inimă nouă, după renaştere, şi 
de a deveni un om nou în Hristos Isus. El trebuie să devină un om sârgu-
incios. Hărnicia va fi de mare folos pentru el. Umblarea sa este o insultă 
faţă de Dumnezeu, căci îl invită pe ispititor să vină la el. Asprimea sa, 
ameninţările sale, spiritul său neîmblânzit şi nepoliticos îl vor face să fie 
un blestem pentru sine însuşi şi pentru alţii. Purtarea sa faţă de mama so-
ţiei sale a fost aspră şi nepoliticoasă. De aici înainte, studiul vieţii soţului 
şi al soţiei ar trebui să fie de a evita orice lucru care dă naştere la certuri şi 
de a păstra legământul căsătoriei şi a nu-l călca.

Asemenea căsătorii nesfinţite umplu chiar rândurile străjerilor Sa-
batului. Dumnezeu doreşte ca copiii Săi să fie fericiţi, şi dacă ei vor învăţa 
de la El, îi va scăpa de mizeria zilnică care vine din pricina aceasta uniri 
nefericite. Multe căsătorii nu sunt decât un izvor de mizerie, şi totuşi ti-
neretul se grăbeşte să meargă pe această cale, pentru că Satan îi conduce 
aici şi-i face să creadă că trebuie să se căsătorească spre a fi fericiţi, pe când 
ei nu sunt încă în stare să se stăpânească pe ei înşişi sau să întreţină o 
familie. Cei care nu vor să se pună la dispoziţia celuilalt şi să evite neînţe-
legerile şi luptele neplăcute, nu trebuie să facă acest pas. Aceasta este una 
dintre mrejele ademenirilor din zilele din urmă, prin care mii de suflete 
au fost ruinate pentru viaţa aceasta şi pentru cea viitoare. Ei trebuie să 
se păzească ca de lepră de închipuire şi de sentimentalismul bolnăvicios. 
Foarte mulţi dintre tineri şi tinere din această generaţie a lumii duc lipsă 
de virtute; de aceea este nevoie de multă prevedere. Un caracter virtuos 
este temelia pe care trebuie să se clădească, dar dacă această temelie lip-
seşte, clădirea e fără valoare. Cei care şi-au păstrat un caracter virtuos, 
chiar dacă le lipsesc alte calităţi vrednice de dorit, au totuşi o adevărată 
valoare morală.

Pentru ca biserica să poată prospera, trebuie să se facă un efort chib-
zuit din partea membrilor ei, de a cultiva planta preţioasă a dragostei. 
Daţi-i orice avantaj pentru ca să poată înflori în inimă. Orice creştin ade-
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vărat va dezvolta în viaţa sa caracteristicile acelei iubiri divine; el va da pe 
faţă un spirit îngăduitor, binefăcător, şi liber de invidie şi gelozie. Acest 
caracter dat pe faţă prin cuvânt şi faptă nu va fi respingător, şi de neapro-
piat, rece şi indiferent faţă de interesele altora. Persoana care cultivă plan-
ta preţioasă a iubirii va avea un spirit tăgăduitor de sine şi nu-şi va pierde 
stăpânirea de sine nici chiar când este provocată. Ea nu va imputa altora 
motive nedrepte şi intenţii rele, ci va fi întristată adânc când se dă la iveală 
păcatul în vreunul din ucenicii lui Hristos. Iubirea nu se laudă. Ea este un 
element umilit; ea niciodată nu îndeamnă pe cineva să se îngâmfe şi să se 
înalţe pe sine. Iubirea de Dumnezeu şi de semenii noştri nu se dă pe faţă 
prin fapte pripite, nici nu ne face să fim poruncitori, critici sau dictato-
riali. Iubirea nu se umflă de mândrie. Inima în care domneşte dragostea 
va fi condusă la o purtare amabilă, politicoasă şi compătimitoare faţă de 
alţii, fie că ei ne satisfac sau nu gustul, fie că ne respectă sau ne tratează 
rău. Iubirea este un principiu viu; ea are în vedere mereu binele altora şi 
ne opreşte, în felul acesta, de la fapte de desconsiderare, ca nu cumva să 
pierdem din vedere scopul câştigării de suflete pentru Hristos. Iubirea nu 
caută ale sale. Ea nu-i mână pe oameni să-şi caute tihna proprie şi satisfa-
cerea eului lor personal. Ceea ce împiedică adesea creşterea dragostei este 
respectul pe care îl dăm eului personal.

Există oameni săraci şi nebăgaţi în seamă a căror viaţă Dumnezeu ar 
aproba-o şi ar face-o să fie de folos pe pământ şi o slavă în ceruri, dar Sa-
tan lucrează cu stăruinţă ca să zădărnicească planul Său şi să-i ducă la piei-
re prin căsătoria cu acele persoane ale căror caractere sunt cu totul opuse 
căii care duce la viaţă. Foarte puţini ies biruitori din aceste mreje. Frate..., 
tu doreşti să ai experienţă şi să cauţi să dovedeşti că vei fi o excepţie de la 
această regulă generală. Iosif a fost unul dintre cei puţini care au rezistat 
ispitelor. El a arătat că avea un ochi îndreptat spre slava lui Dumnezeu. 
El a dat dovadă că avea un mare respect faţă de voia lui Dumnezeu, atât 
atunci când era închis în celula închisorii, cât şi atunci când şedea alături 
de tronul împărătesc. El şi-a luat cu sine credinţa oriunde a mers, şi ori în 
ce situaţie a fost dus. Adevărata religie are o putere stăpânitoare. Ea dă to-
nul la orice lucru pe care îl facem. N-ai nevoie să pleci din lume, spre a fi 
creştin, dar îţi poţi lua cu tine credinţa, cu toată influenţa ei sfinţitoare, în 
tot ce faci sau spui. Tu poţi să-ţi îndeplineşti bine datoriile care ţi se cer, 
în situaţia în care te-a pus Dumnezeu, păstrând inima îndreptată către 
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lucrurile cereşti, şi să rupi astfel vraja care te stăpâneşte prin tovarăşii tăi 
neînţelepţi. Dacă ai fi urmat lumina, ai fi acum în stare să scapi de cursele 
cu care ţi-au legat sufletul acei care nu deosebesc voinţa lui Dumnezeu.

Un alt punct învederat din caracterul lui Iosif, vrednic de imitat 
de toţi tinerii, este respectul său filial profund. Când l-a întâlnit pe ta-
tăl său, lacrimile îi curgeau din ochi, s-a plecat pe grumazul său cu o îm-
brăţişare plină de simpatie şi dragoste. El părea să simtă că nu poate face 
destul pentru a-l mângâia pe tatăl său şi a-i supraveghea vârsta înaintată 
cu o dragoste şi duioşie asemănătoare cu a unei mame. El n-a cruţat 
nicio osteneală de a-i arăta respectul şi dragostea sa în orice ocazie. Iosif 
este un exemplu despre ceea ce trebuie să fie un tânăr. Dragostea arătată 
pentru mama ta ar arăta o trăsătură de caracter frumoasă, aşa cum Îi 
place lui Dumnezeu.

Lipsa de respect pentru sfatul unui părinte evlavios este unul din 
păcatele învederate ale acestui secol degenerat. Sunt multe vieţi în ţara 
noastră care sunt întunecoase şi ruinate din cauza unui pas făcut în întu-
neric. Printr-o faptă de neascultare, mulţi tineri şi-au întunecat întreaga 
viaţă şi au umplut de durere o inimă de mamă iubitoare. Dumnezeu nu 
te va socoti fără vină dacă vei merge pe o astfel de cale. Dispreţuind sfa-
tul unei mame temătoare de Dumnezeu, care e gata să-şi dea chiar viaţa 
pentru copiii ei, tu calci porunca a cincea. Tu nu ştii unde te duc paşii tăi.

Eu vreau să accentuez încă o dată dreptul şi dragostea mamei. Nu 
există nicio ingratitudine mai josnică ca aceea caracterizată prin neascul-
tarea de o mamă creştină. Pe când erai încă un prunc neputincios, ea a 
vegheat asupra ta; rugăciunile şi lacrimile ei au fost o mărturie în faţa 
cerului despre dragostea cu care te-a îngrijit. Pentru copiii ei, ea a muncit, 
a plănuit, a chibzuit, s-a rugat şi a exercitat lepădare de sine. În toată viaţa 
ta, inima ei credincioasă a fost îngrijorată şi ocupată serios cu bunul tău 
mers. Şi totuşi tu ţi-alegi acum propria cale şi îţi urmezi propria voinţă 
oarbă şi încăpăţânată, fără să ţii seama de secerişul amar pe care îl vei 
recolta şi de durerea pe care i-o vei produce.

Şubrezeniile s-au adunat în jurul mamei tale. Ea are nevoie de tine; 
orice atenţie pe care i-o vei da va fi foarte preţioasă pentru ea. Dintre 
ceilalţi copii nu este niciunul la care ea să poată privi. Ei nu simt nicio 
obligaţie faţă de ea. Dar tu vei descoperi că privilegiul de care te bucuri 
acum poate fi pierdut în curând. Să nu crezi totuşi că dacă îţi vei neglija 
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privilegiul şi datoria ta de fiu, mama ta va suferi. Ea are prieteni sinceri, 
care vor simţi ca un privilegiu să îndeplinească datoriile de la care te sus-
tragi tu. Dumnezeu o iubeşte pe mama ta şi va îngriji de ea. Dacă propriii 
ei copii o neglijează, El îi va ridica pe alţii care să facă lucrarea pe care ar 
fi putut s-o facă ei şi să primească binecuvântarea oferită lor. Este privile-
giul lor de a face ultimele ei zile ca cele mai bune şi mai fericite.

Eu îţi spun pe faţă, Dumnezeu nu are plăcere de umblarea ta. În 
calea ta sunt necazuri pe care nu le poţi întrezări şi care puteau fi evitate 
dacă alegeai să urmezi sfatul înţelept. Mântuitorul te-a făcut să fii obiec-
tul trudei Sale neobosite şi a îngrijirii Sale duioase, ca să fii înţelept şi să 
nu te ruinezi pe tine însuţi. El te-a dorit cu o milostivire şi o dragoste fără 
margini, exclamând: „De câte ori am dorit să te adun cum îşi adună pa-
sărea puii sub aripi, dar n-ai vrut”. Inima ta nechibzuită a nesocotit sfatul 
celor mai buni prieteni ai tăi.

Din pricina avertismentelor serioase şi credincioase care ţi-au fost 
date, spre a te păzi să nu faci greşeli, pe care nu le mai poţi repara în toată 
viaţa ta, ţi-ai închipuit că ai fi de mare folos pentru biserică. Cu adevă-
rat, prin Isus Hristos, tu eşti capabil să te faci folositor; cu toate acestea, 
Domnul şi biserica pot merge înainte şi fără tine. Tu te poţi uni cu oastea 
urmaşilor lui Hristos dacă vrei. Poţi să iei parte la luptă şi să ieşi biruitor. 
Dar dacă nu alegi să faci aceasta, oştirea tăgăduitoare de sine de sub stan-
dardul stropit cu sânge al crucii va merge înainte către o biruinţă sigură, 
şi tu vei rămâne în urmă. Dacă alegi să-ţi conduci singur barca şubredă pe 
marea furtunoasă a vieţii, vei fi răspunzător pentru încumetarea ta, şi El 
îţi va cere socoteala pentru rezultatul ei.

Dacă ai putea vedea că ai devenit deja slab în principiu, dacă ai putea 
vedea că cinstea şi sinceritatea ta sunt în primejdie, atunci ai vedea că 
Dumnezeu nu este cu tine şi că n-ar trebui să stai în postul cu răspundere 
pe care îl ocupi acum; tu nu meriţi aceasta. Inima mea este într-adevăr în-
tristată când ştiu ce-ai fi putut să fii dacă te-ai fi predat în totul lui Dum-
nezeu şi ai fi putut vedea puterea pe care a avut-o vrăjmaşul asupra ta.

Lucrarea şcolii de Sabat este importantă, şi toţi cei care sunt inte-
resaţi de adevăr trebuie să se străduiască s-o facă să prospere. Fratele... ar 
fi servit bine în această ramură dacă, atât el, cât şi alţii din biserică, ar fi 
avut o umblare dreaptă. Dar el a fost prea mult lăudat şi linguşit. Aceasta 
l-a ruinat aproape total. Domnul poate lucra şi fără el, dar el nu-şi poate 
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permite să facă nimic fără Dumnezeu. Domnul va încredinţa lucrarea Sa 
bărbaţilor cu mâini şi inimi curate, de aceea este o cinste pentru cineva să 
poarte răspunderi în lucrarea Sa.

Pentru lucrarea de cumpătare merită, de asemenea, să-ți consacri 
cele mai bune străduinţe ale tale. Dar trebuie să fii cu mare grijă să faci ca 
întâlnirile pentru ora cumpătării să fie cât de înălţătoare şi de înnobila-
toare posibil. Fereşte-te de o lucrare numai la suprafaţă şi de orice lucru 
care are un caracter teatral. Acei care înţeleg caracterul solemn al aces-
tei lucrări vor ţine standardul sus. Dar există o clasă care nu are niciun 
respect real pentru cauza cumpătării; grija lor este numai de a scoate în 
evidenţă inteligenţa lor. Cei curați, cei chibzuiţi şi acei care înţeleg scopul 
acestei lucrări trebuie încurajaţi să lucreze în această mare ramură a lu-
crării de reformă. Ei poate că nu posedă o superioritate intelectuală, dar 
dacă sunt curaţi şi umili, temători de Dumnezeu şi credincioşi, Domnul 
va primi lucrarea lor.

Asociaţiile literare se organizează foarte adesea, dar în nouă din zece 
cazuri s-au dovedit mai degrabă păgubitoare pentru suflete, în loc să fie o 
binecuvântare. Aceasta vine din faptul că s-a făcut o alianţă cu lumea, sau 
cu o clasă a cărei influenţă şi tendinţă este mereu de a abate sufletele de la 
ceea ce e solid şi de a le îndrepta spre ceea ce este superficial, de la ceea ce e 
adevărat la ceea ce este fals. Asociaţiile literare ar fi de mare folos dacă ar fi 
stăpânite de un element religios; dar, mai devreme sau mai târziu, elemen-
tul lipsit de religiozitate câştigă, aproape în mod sigur, superioritatea, şi are 
o influenţă stăpânitoare. Întocmai aşa este şi cu asociaţiile noastre de cum-
pătare. Solemnitatea acestei lucrări este prea acoperită de superficialitate, şi 
o ispită continuă este pusă în faţa tinerilor pe care dorim să-i salvăm.

Aceste fapte ne stau în faţă. Purtătorii de poveri din mijlocul nos-
tru coboară în tăcere în mormânt. Membrii activi ai bisericii, lucrătorii 
credincioşi din orice ramură de reformă, au trecut, în majoritate, peste 
vârsta mijlocie, şi puterilor lor fizice şi mentale încep să scadă. Noi trebu-
ie să ne îngrijim a-i găsi pe acei care să ocupe posturile lor. Cui trebuie să 
se încredinţeze interesele vitale ale bisericii? Această întrebare ne poate 
fi adresată cu toată seriozitatea. Cine va purta răspunderile lucrării lui 
Dumnezeu, când o parte din stegari vor cădea? Nu putem privi decât cu 
îngrijorare asupra tinerilor de astăzi, care vor trebui să ia asupra lor aceste 
poveri, şi asupra cărora vor cădea aceste răspunderi şi cursul lor va hotărî. 
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Ei trebuie să preia lucrarea de unde o lasă alții dacă moralitatea, credinţa 
şi evlavia practică vor predomina, sau dacă imoralitatea şi necredincioşia 
vor strica şi ceea ce este de preţ. Calea pe care standardul este purtat acum 
e cea care va hotărî viitorul.

Părinţilor, veți arăta voi, prin umblarea şi faptele voastre, că o înfrâ-
nare sănătoasă, o bună ordine, armonie şi pace, este principiul vostru de 
călăuză? Sau vor avea cei al căror curs în viaţă arată că au minți frivole 
şi o valoare mică pe scară morală, o influenţă transformatoare şi stăpâ-
nitoare? Dumnezeu îl cheamă pe poporul Său credincios să se unească 
cu El, să-şi cureţe sufletul printr-o umblare smerită pe urmele lui Isus. 
Dumnezeu te somează să dai la o parte ideile tale înfumurate, mândria în 
îmbrăcăminte şi înălţarea de sine şi să întăreşti prin exerciţiu facultăţile 
tale spirituale, nobile.

Vor oare bărbaţii şi femeile care mărturisesc cele mai solemne adevă-
ruri ce au fost vestite vreodată muritorilor să fie credincioşi principiului? 
Dacă vor să aibă o influenţă care să călăuzească lumea la o reflecţie serioa-
să, atunci îmbrăcămintea şi vorbirea lor trebuie să fie cu totul de acord cu 
credinţa lor deosebită. Cei ce sunt mai în vârstă trebuie să dea educaţie 
celor tineri prin învăţătură şi exemplu, cum să-şi îndeplinească acele obli-
gaţii pe care societatea şi Creatorul lor le cer de la ei. Asupra acestor tineri 
vor trebui puse răspunderi grele. Întrebarea este dacă sunt în stare să se 
stăpânească pe ei înşişi şi să-şi păstreze curăţia dată lor de Dumnezeu, res-
pingând cu oroare orice lucru care înclină spre destrăbălare şi discordie.

Ce-aş putea spune ca să facă o impresie adâncă asupra tinerilor? Ni-
ciodată mai înainte nu a fost atât de mult în joc; niciodată n-au depins 
rezultate atât de grele de o generaţie ca de cea care vine acum pe teatrul 
de activitate. Nici pentru un moment nu trebuie să creadă că pot ocupa 
vreo poziţie de încredere fără a poseda un caracter bun. Altfel, ei s-ar putea 
aştepta să culeagă struguri din mărăcini sau smochine din ciulini. Un ca-
racter bun trebuie clădit cărămidă cu cărămidă, crescând în fiecare zi pro-
porţional cu eforturile depuse. Acele caracteristici pe care ei le vor lua cu 
ei în cer trebuie să fie câştigate printr-o exercitare zeloasă a facultăţilor lor, 
prin folosirea oricărui avantaj dăruit de Providenţă şi prin legătura cu Izvo-
rul întregii înţelepciuni. Să nu urmăriţi niciun standard josnic. Să nu lăsaţi 
minţile voastre să apuce pe o cale josnică. Caracterul lui Iosif şi a lui Daniel 
sunt modele bune de urmat pentru voi, dar Hristos este modelul desăvârşit.
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Unii dintre fraţii şi surorile din biserica ... au făcut o bună lucrare 
misionară, dar interesele lor nu trebuie să se ofilească. Câţiva dintre ei 
au făcut mai mult decât le îngăduiau puterile, însă era mâncarea şi bă-
utura lor de a face astfel. Fiecare poate face o parte în această lucrare şi 
niciunul nu este scutit. Isus doreşte ca toţi cei ce mărturisesc numele Său 
să devină lucrători serioşi. Este necesar ca fiecare membru individual să 
fie zidit pe stânca Hristos Isus. Căci se ridică o furtună care va zgudui şi 
va pune la încercare temelia spirituală a fiecăruia până la extrem. Evitați 
de aceea stratul de nisip, alergați la stâncă. Săpaţi adânc; puneţi temelia 
voastră în mod sigur. Zidiţi, zidiţi pentru veşnicie! Zidiţi cu lacrimi, cu 
inimi pătrunse de spiritul rugăciunii. De aici înainte, fiecare dintre voi 
să-şi înfrumuseţeze viaţa prin fapte bune. În aceste zile de pe urmă este 
nevoie de bărbaţi asemenea lui Caleb. Ceea ce va face bisericile noastre 
să fie viguroase şi cu succes în străduinţele lor nu este o lucrare făcută cu 
zarvă mare, ci o activitate liniştită şi umilă; nu o manifestare de paradă şi 
pompoasă, ci o străduinţă răbdătoare, însoţită de rugăciuni stăruitoare.

Hristos zice: „Cel ce nu este cu Mine este împotriva Mea”. Numai 
bărbaţi şi femei cu inima întreagă şi total hotărâţi vor putea rezista acum. 
Hristos i-a cernut pe ucenicii Săi tot mereu, până ce odată nu mai rămă-
seseră decât unsprezece bărbaţi şi câteva femei credincioase, care să pună 
temelia bisericii creştine. Sunt unii care stau deoparte când este vorba de 
purtat răspunderi, dar când întreaga biserică e înflăcărată, ei prind entu-
ziasm, cântă şi strigă, şi devin încântaţi, dar să luăm seama la ei. După ce 
această înflăcărare a trecut, numai câţiva Calebi credincioşi trec înainte 
şi dau pe faţă un principiu nestrămutat. Aceştia sunt sarea care îşi păs-
trează puterea de conservare. Numai când lucrarea merge greu se dau pe 
faţă în biserică adevăratele ajutoare. Aceştia nu vor vorbi despre ei înşişi, 
nu se vor apăra pe ei înşişi, ci îşi vor pierde identitatea în Isus Hristos. 
Pentru a fi mare în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să fii ca un copil în 
umilinţă, în simplitatea credinţei şi în curăţia dragostei. Orice mândrie 
trebuie să dispară, orice gelozie trebuie să fie biruită, orice ambiţie după 
întâietate trebuie să fie lepădată şi să fie încurajată blândeţea şi încrederea 
unui copil. Toţi aceştia îşi vor găsi în Hristos stânca de adăpost, cetatea de 
scăpare. În El, ei se pot încrede fără ezitare, şi El nu-i va părăsi niciodată.

O, dacă toţi cei care cred adevărul prezent s-ar lăsa avertizaţi să caute 
pe Domnul! Gândul la mila nemărginită a lui Dumnezeu şi la dragostea 
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Sa neprihănită ar trebui să influenţeze pe toţi ca să imite exemplul Său. 
Dar ei nu fac aşa. Unele din surorile noastre se dedau la dragostea după 
îmbrăcăminte şi lux; ele nu se îmbracă deloc în armonie cu sfânta noastră 
credinţă. Aşa este cazul cu sora ... Lumea ar trebui să vadă un alt exemplu 
mai bun de cum l-a dat această soră. Ea ar trebui să-şi simtă răspunderea 
dată ei de Dumnezeu de a-şi pune întreaga greutate a influenţei ei de par-
tea lui Hristos şi de a căuta să facă pe acelea care se întovărăşesc cu ea să 
fie mai puţin lumeşti. Ea şi sora... ar fi de un folos mult mai mare pentru 
biserică dacă ar încuraja simplitatea în îmbrăcăminte, atât la ele, cât şi 
la altele. Surorile care sunt croitorese şi care studiază cărţile de modă le 
influenţează de obicei şi pe alte surori din biserică să facă ce-I displace 
lui Dumnezeu, încurajându-le să-şi croiască şi să-şi împodobească rochi-
ile după moda lumii. Străduinţele acestor surori în ce priveşte facerea de 
bine ar fi primite mult mai bine de Dumnezeu dacă s-ar conforma mai 
puţin modei în îmbrăcăminte, dacă ar face mai puţine vizite, dacă s-ar 
plânge şi ar murmura mai puţin împotriva predicatorilor care lucrează 
pentru voi şi dacă ar face mai multe rugăciuni şi ar citi Biblia.

Domnul urăşte umblarea multora din biserică, a acelora care sunt 
împotriva unora dintre fraţii predicatori. El vă porunceşte să încetaţi cu 
vorbirile voastre tirane şi să lăsaţi ca murmurele, plângerile şi criticile 
voastre să fie înlocuite de cuvinte de încurajare. Hristos vă vorbeşte în 
persoana sfinţilor Săi, dar voi nesocotiţi sfatul Său şi lepădaţi mustrarea 
Sa. Să nu mai faceţi aşa. Prezbiterul... are o lucrare de făcut, nu numai în 
Răsărit, ci şi în multe alte locuri. Dumnezeu va fi cu el şi-i va da prospe-
ritate, dacă el se va ascunde în Isus. El nu este infailibil; uneori, el poate 
greşi în judecata lui. Dar fiţi cu băgare de seamă cum vorbiţi, ca nu cumva 
să faceţi fără efect cuvintele pe care Dumnezeu a poruncit să fie rostite. 
Când el ştie care este voia lui Dumnezeu, nu şovăie s-o facă, chiar dacă 
aceasta l-ar costa chiar viaţa . În timp ce mulţi dintre voi chibzuiesc nu-
mai cum să-şi facă lor pe plac şi cum să aibă o viaţă tihnită, toată viaţa 
şi interesele lui sunt contopite în lucrarea lui Dumnezeu. În timp ce el 
studiază şi chibzuieşte despre bunul mers al lucrării, uneori exercită o 
isteţime şi asprime care i-au făcut pe alţii să-l judece greşit. Ţinta sa nu a 
fost de a trage foloase personale, ci de a face să prospere lucrarea pe care 
el o iubea. În timp ce Domnul doreşte ca voi să sprijiniţi cu credincioşie 
mâinile servilor Săi încercaţi, El vă avertizează să nu vă încredeţi prea 
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mult în acei care au venit de curând la credinţă, sau a căror viaţă şi activi-
tate din trecut nu vă este cunoscută.

Este privilegiul vostru de a fi o biserică care propăşeşte şi e fericită. 
Fiecare dintre voi să-şi cerceteze propria inimă, să-şi cureţe murdăria din 
templul sufletului său şi să vegheze pentru rugăciune. Hotărâţi-vă să-L 
căutaţi pe Isus până Îl veți găsi; nu încetaţi deloc în năzuinţa voastră, 
până ce dragostea Sa va locui în voi, şi până ce Spiritul Său va pune stăpâ-
nire pe viaţa voastră şi va transforma caracterul vostru. Atunci să credeţi 
şi să vă apropiaţi cu îndrăzneală de tronul Său, ştiind că El va asculta ru-
găciunile voastre.

Capitolul 11 – Lucrători pentru Dumnezeu

Iubiţi conlucrători din marele câmp al secerişului, nu ne-a mai ră-
mas decât puţin timp în care să lucrăm. Acum avem cea mai preţioasă 
ocazie pe care o vom avea vreodată, şi de aceea cu câtă grijă ar trebui să 
folosim fiecare clipă! Mântuitorul era atât de devotat lucrării de salvare 
de suflete, încât dorea după botezul Său cu sânge. Apostolii au imitat 
zelul Stăpânului lor şi au mers cu hotărâre, cu statornicie şi zel să-şi înde-
plinească marea lucrare, luptându-se împotriva stăpânirilor şi puterilor, şi 
a nelegiuirii din locurile înalte.

Noi trăim într-un timp când se cere o seriozitate şi mai mare decât 
se cerea pe vremea apostolilor. Dar, printre mulţi dintre predicatorii lui 
Hristos domneşte un simţământ de nelinişte, o dorinţă de a imita stilul 
romantic al redeşteptătorilor moderni, o dorinţă de a înfăptui ceva mare, 
a produce o senzaţie, a fi socotit ca un vorbitor capabil şi a câştiga onoare 
şi distincţie personală. Dacă ei ar putea înfrunta primejdiile şi ar primi 
onoarea dată eroilor, atunci ei s-ar angaja în lucrare cu o energie neobo-
sită. Dar a trăi şi a lucra aproape necunoscut, a munci şi a jertfi pentru 
Hristos în obscuritate, fără a primi o laudă deosebită de la oameni, aceas-
ta cere principii sănătoase şi o intenţie nestrămutată, pe care doar puţini 
o posedă. Dacă s-ar depune mai multă sârguinţă de a umbla în umilinţă 
cu Dumnezeu, neprivind la oameni, ci lucrând doar de dragul lui Hris-
tos, atunci s-ar înfăptui o lucrare mult mai mare.

Iubiţi fraţi predicatori, căutaţi-L pe Isus cu toată blândeţea şi umilin-
ţa. Nu căutaţi să atrageţi atenţia oamenilor asupra voastră. Faceţi-i să nu se 
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uite la unealta omenească şi înălţaţi-L pe Isus. Se face prea multă zarvă şi 
gălăgie în jurul credinţei noastre, în timp ce Golgota şi crucea sunt uitate.

Suntem în mare primejdie dacă primim onoare unul de la altul şi dacă 
intrăm într-o confederaţie de a ne înălţa unul pe altul. Marea grijă a farise-
ilor era de a câştiga laudă de la oameni; şi Hristos le-a spus că aceasta este 
toată plata pe care ei o vor primi vreodată. Să pornim deci la lucrarea rân-
duită nouă şi s-o aducem la îndeplinire pentru Hristos; dacă suferim lipsă, 
aceasta să fie pentru cauza Sa. Divinul nostru Stăpân a fost făcut desăvârşit 
prin suferinţă. O, când vom vedea noi pe oameni lucrând cum a lucrat El!

Cuvântul lui Dumnezeu este standardul nostru. Orice faptă de iu-
bire, orice cuvânt bun, orice rugăciune pentru cei suferinzi şi apăsaţi, sunt 
raportate înaintea tronului veşnic şi trecute în registrul nepieritor al ce-
rului. Cuvântul dumnezeiesc revarsă lumină în mintea cea mai întuneca-
tă, şi această lumină îi face pe cei mai culţi oameni să-şi simtă insuficienţa 
şi păcătoşenia.

Astăzi vrăjmaşul cumpără sufletele foarte ieftin. „Pe nimic aţi fost 
vânduţi,” zice Sfânta Scriptură. Unul îşi vinde sufletul pentru aplauze-
le lumeşti, altul pentru bani, unul pentru a-şi mulțumi patimile josnice, 
altul pentru plăceri lumeşti. Asemenea negustorii se fac zilnic. Satan îi 
pretinde pe cei răscumpăraţi cu sângele lui Hristos şi îi cumpără ieftin, cu 
toate că răscumpărarea lor a costat un preţ nemărginit.

Nouă ne sunt oferite mari binecuvântări şi privilegii. Putem câştiga 
cele mai preţioase comori ale cerului. Atât predicatorii, cât şi poporul să nu 
uite că adevărul evanghelic nimiceşte, dacă nu mântuieşte. Sufletul care re-
fuză să asculte de invitaţiile harului, zi după zi, în curând va putea asculta la 
cele mai stăruitoare apeluri fără să simtă cea mai mică trezire a sufletului său.

Ca lucrători pentru Dumnezeu, avem nevoie de mai multă evlavie 
fierbinte şi de mai puţină înălţare de sine. Cu cât eul este înălţat mai mult, 
cu atât mai mult scade credinţa în Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. În 
cea mai strânsă legătură cu Dumnezeu sunt doar acei care cunosc glasul 
Său când El vorbeşte. Cei ce sunt spirituali deosebesc lucrurile spirituale. 
Unii ca aceştia vor fi plini de recunoştinţă că Domnul le atrage atenţia la 
greşelile lor, pe când acei care se încred în totul în ei înşişi vor vedea tot 
mai puţin din Dumnezeu în Mărturiile Spiritului Său.

Lucrarea noastră trebuie săvârşită în adâncă umilinţă, cu post şi ru-
găciune. Nu trebuie să ne aşteptăm numai la pace şi bucurie. Întunericul 
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şi deznădejdea pot pătrunde uneori şi în inimile jertfitoare de sine; dar 
aceasta nu este împotriva lor. Poate că, prin aceasta, Dumnezeu vrea să-i 
facă să-L caute cu şi mai multă seriozitate.

Ceea ce ne trebuie acum este: Bărbaţi credincioşi şi sinceri aseme-
nea lui Caleb. Trândăvia se vede în viaţa prea multora din zilele noastre. 
Ei îşi sustrag umărul de la roată, tocmai când ar trebui să persevereze şi 
să-şi încordeze toate puterile. Predicator al lui Hristos: „Deşteaptă-te din 
somn şi scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina”. Activitatea voastră 
exprimă prea mult „eu” personal, aşa încât Hristos este uitat. Unii dintre 
voi sunt prea mult măguliţi şi linguşiţi. Ca şi în zilele lui Noe, există prea 
mult din a mânca, a bea, a sădi şi a clădi. Lumea a răpit energiile slujitori-
lor lui Hristos. Fraţilor, dacă vreţi ca religia voastră să fie onorată de către 
necredincioşi, onoraţi-o mai întâi voi, prin fapte corespunzătoare. Printr-
o strânsă legătură cu Dumnezeu şi printr-o respectare strictă a adevărului 
biblic, înfruntând greutăţile şi apăsarea lumească, voi puteţi face ca spiritul 
adevărului să pătrundă în inimile copiilor voştri, aşa încât ei să lucreze efec-
tiv cu voi, ca instrumente în mâna lui Dumnezeu pentru facerea de bine.

Mulţi devin incapabili să lucreze mental şi fizic, din pricina mâncă-
rii excesive şi a satisfacerii patimilor desfrânate. Pornirile animalice sunt 
întărite, pe când natura morală şi spirituală este slăbită. Când vom sta 
odată în jurul marelui tron alb de sus, ce raport va prezenta viaţa multo-
ra! Atunci ei vor vedea ce-ar fi putut face dacă nu şi-ar fi degradat puterile 
date lor de Dumnezeu. Atunci ei vor înţelege mărimea intelectuală, la 
care ar fi putut ajunge, dacă I-ar fi predat lui Dumnezeu toată puterea 
fizică şi mentală pe care El le-a încredinţat-o. În durerea remuşcărilor lor 
de conştiinţă, ei vor dori să li se acorde încă o dată viaţa, spre a o trăi din 
nou după voia lui Dumnezeu.

Apelez la toţi cei care mărturisesc a fi purtători de lumină – exemple 
pentru turmă – să se depărteze de orice fărădelege. Căutaţi să folosiţi 
bine puţinul timp care v-a mai rămas. Aveţi voi acel scut puternic al lui 
Dumnezeu, acea consacrare în slujba Sa, astfel încât religia voastră să 
nu eşueze nici chiar în faţa celei mai grozave persecuţii? Numai o iubire 
adâncă de Dumnezeu va putea susţine sufletul în mijlocul încercărilor, 
care sunt chiar asupra voastră.

Lepădarea de sine şi crucea sunt partea noastră. Vrem noi să primim 
aceasta? Niciunul dintre noi nu trebuie să se aştepte, că atunci, când ulti-
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ma mare încercare va veni peste noi, să manifeste într-o clipă un spirit de 
lepădare de sine şi de eroism, pentru că va fi necesar. Nu, niciodată. Acest 
spirit trebuie contopit cu experienţele noastre zilnice şi sădit în minţile 
şi inimile copiilor noştri, prin învăţătură şi exemplu. Mamele din Israel 
poate nu sunt ele însele luptătoare, dar ele pot creşte luptători, care să se 
îmbrace cu toată armura şi să poarte cu bărbăţie luptele Domnului.

Predicatorii şi poporul au nevoie de puterea transformatoare a ha-
rului, înainte ca ei să fie în stare să stea în picioare în ziua Domnului. 
Lumea se apropie repede de punctul culminant al nelegiuirii şi corupţiei 
omeneşti, când intervenţia lui Dumnezeu va deveni necesară. Şi în acel 
timp, urmaşii Săi, care Îl mărturisesc, trebuie să fie cunoscuţi şi mai mult 
pentru credincioşia lor faţă de legea Sa cea sfântă. Rugăciunea lor va fi ca 
a lui David: „Este timpul ca să lucrezi, Doamne, căci ei au stricat legea 
Ta”. Şi, prin purtarea lor, ei vor zice: „De aceea eu iubesc poruncile Tale 
mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul cel curat”. Tocmai dispre-
ţul arătat legii lui Dumnezeu este un motiv suficient pentru ca poporul, 
care păzeşte poruncile lui Dumnezeu, să iasă în linia de luptă şi să-şi arate 
respectul şi onoarea pentru legea Sa călcată în picioare.

„Din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci”. Chiar 
atmosfera este necurăţită de păcat. În curând, poporul lui Dumnezeu va fi 
trecut prin încercări grozave, şi marea majoritate a acelora care par acum 
sinceri şi credincioşi se vor dovedi ca metal ordinar. În loc să se întărească şi 
să se statornicească prin împotriviri, ameninţări şi maltratări, ei vor trece, în 
mod laş, de partea împotrivirilor. Făgăduinţa este dată însă: „Pe cel ce Mă 
onorează îl voi onora”. Să ţinem oare cu mai puţină statornicie la legea lui 
Dumnezeu, pentru că lumea, aproape în general, caută s-o desfiinţeze?

Judecăţile lui Dumnezeu se dezlănţuie deja peste pământ; ele se văd 
în furtunile, inundaţiile, uraganele, cutremurele şi primejdiile care lovesc 
pământul şi marea. Marele Eu Sunt vorbeşte către cei care desfiinţează 
legea Sa. Când mânia lui Dumnezeu va izbucni peste pământ, cine va 
putea să stea în picioare? Acum este timpul, pentru poporul lui Dum-
nezeu, de a se dovedi credincios principiilor. Când religia lui Hristos va 
fi dispreţuită mai mult, când legea Sa va fi batjocorită mai mult, atunci 
râvna noastră trebuie să fie mai fierbinte şi curajul şi statornicia noastră 
mai nestrămutate. A sta pentru apărarea adevărului şi a dreptăţii, când 
majoritatea ne va părăsi, a duce luptele Domnului când puţini ne vor 
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însoţi – aceasta va fi încercarea noastră. În acest timp, să adunăm căldura 
din răceala altora, curaj din laşitatea altora, şi credincioşie din trădarea 
altora. Naţiunea*) va fi de partea marelui instigator la răscoală.

Încercarea va veni cu siguranţă. Cu treizeci şi şase de ani în urmă 
mi-a fost arătat că se va întâmpla ceea ce are loc acum, că respectarea unei 
întocmiri a papalității va fi impusă poporului printr-o lege duminicală, 
în timp ce ziua de odihnă sfântă a lui Dumnezeu va fi călcată în picioare.

Eroul mântuirii noastre va întări pe poporul Său pentru conflictul 
în care ei trebuie să se angajeze. De câte ori, când Satan şi-a îndreptat 
toate forţele împotriva urmaşilor lui Hristos şi când moartea le stătea în 
faţă, rugăciunile serioase, înălţate în credinţă, L-au adus pe Comandan-
tul oştirii Domnului pe teatrul de activitate, care a întors curentul luptei 
şi i-a liberat pe cei apăsaţi.

Acum este timpul când trebuie să fim în strânsă legătură cu Dum-
nezeu, pentru ca să fim ascunşi, când groaza mâniei Sale se va dezlănţui 
peste fiii oamenilor. Noi ne-am depărtat de vechile pietre de hotar. Să ne 
întoarcem acum la ele. Dacă Domnul este Dumnezeu, serviţi-I Lui; iar 
dacă Baal este, serviţi-i lui. De care parte voiţi să fiţi?

Capitolul 12 – Agenţii lui Satan

Satan îi foloseşte pe bărbaţi şi femei ca agenţi ai săi, ca să îndemne 
la păcat şi să-l facă atrăgător. Pe aceşti agenţi, el îi instruieşte cu credin-
cioşie, ca să deghizeze astfel păcatul, pentru ca el să poată nimici mai 
cu succes sufletele şi să-I răpească lui Hristos slava Sa. Satan este marele 
vrăjmaş al lui Dumnezeu şi al oamenilor. Prin agenţii lui, el se schimbă în 
înger de lumină. Sfânta Scriptură îl numeşte un distrugător, un învinui-
tor al fraţilor, un înşelător, un mincinos, un chinuitor şi ucigaş. Satan are 
mulţi oameni în serviciul lui, dar el are cel mai mare succes când poate 
folosi pe pretinşii creştini în lucrarea lui satanică. Şi cu cât influenţa lor 
este mai mare, cu cât poziţia lor este mai înaltă, cu cât pretind ei că au mai 
multă cunoştinţă despre Dumnezeu şi serviciul Său, cu atât mai cu succes 
îi poate folosi. Oricine îndeamnă la păcat este agentul lui.

Pe când luam parte la una dintre conferinţele din Răsărit, într-o zi 
de vineri mi-a fost prezentat un bărbat care ocupa un cort cu mai multe 
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femei şi copii. În acea noapte n-am putut să dorm; sufletul meu era greu 
împovărat. Pe când mă rugam lui Dumnezeu, în timpul nopţii, o viziu-
ne care îmi fusese dată cu mulţi ani mai înainte, pe vremea când Nathan 
Fuller a fost mustrat pentru umblarea lui, mi-a revenit în minte în mod 
clar. În acel timp mi-au fost arătaţi trei bărbaţi pe care trebuia să-i în-
tâlnesc şi care voiau să urmeze aceeaşi cale nelegiuită, sub pretenția de 
evlavie. Acest om era unul dintre cei trei. Când mi-am depus mărturia 
în adunarea de dimineaţă, puterea şi Spiritul lui Dumnezeu planau asu-
pra mea, dar eu n-am rostit numele nimănui. Mai târziu, în decursul 
zilei, am înţeles lămurit care este datoria mea, şi mi-am depus mărturia, 
scoţând în evidenţă cazul său ca fiind cel mai însemnat. Prin umblarea 
şi faptele sale, acest om umbla cu totul împotriva instrucţiunilor date 
de apostol de a se feri de orice aparenţă rea. El a călcat porunca a şaptea, 
în timp ce ţinea de formă pe a patra. Prin amăgirile lui, el adunase în 
jurul lui o ceată de femei, care îl urmau din loc în loc, ca o femeie cre-
dincioasă care îl urmează pe bărbatul ei.

Ca popor, noi suntem priviţi ca nişte oameni ciudaţi. Poziţia şi 
credinţa noastră ne deosebesc de orice altă confesiune. Dar dacă viaţa 
şi caracterul nostru nu sunt mai bune decât lumea, oamenii vor arăta cu 
degetul batjocurii spre noi şi vor zice: „Aceştia sunt Adventişti de Ziua 
a Şaptea”. „Aici avem un exemplu despre poporul care ţine ziua a şaptea 
în locul duminicii”. Ruşinea care cade asupra acestei clase este pusă prin 
aceasta asupra tuturor celor care păzesc cu conştiinciozitate ziua a şaptea. 
Ah, ar fi cu mult mai bine dacă această clasă n-ar face nicio mărturisire 
că ascultă de adevăr.

Eu m-am simţit îndemnată să-l mustru pe acest om în numele Dom-
nului şi să somez femeile care erau cu el să se despartă de el şi să-şi retragă 
încrederea acordată în mod greşit, căci pe calea pe care au apucat ele nu 
era decât nenorocire şi ruină. Registrul cerului mărturiseşte despre acest 
om astfel: „Un amăgitor, un adulter, care se furişează prin case robind 
femeile încărcate de păcate”. Numai judecata de apoi va descoperi câte 
suflete va nimici el prin sofistăriile lui satanice. Aceşti oameni trebuie să 
fie mustraţi şi dezaprobaţi numaidecât, ca să nu aducă o defăimare con-
tinuă asupra lucrării.

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, 
pericolele şi primejdiile se vor îngrămădi în jurul nostru. Numai o 
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mărturisire a evlaviei nu ne va folosi. Trebuie să avem o legătură vie cu 
Dumnezeu, ca să primim alifie de ochi, spre a putea deosebi nelegiui-
rile care se furişează între noi, prin orice viclenie şi fapte ascunse, să-
vârşite de acei care mărturisesc credinţa noastră. Cele mai mari păcate 
sunt aduse între noi prin acei care pretind că sunt sfinţi şi că n-ar mai 
putea păcătui. Totuşi, mulţi din această clasă păcătuiesc zilnic, şi au 
inima şi viaţa stricată. Asemenea oameni sunt stăpâniţi de mulţumire 
şi de îndreptăţire de sine, fixându-şi singuri standardul de dreptate, şi 
neglijând în totul să se conformeze standardului biblic. Dar cu toate 
pretenţiile lor, ei sunt străini de legământul făgăduinţei. Dumnezeu le 
arată o mare milostivire că le suportă încă perversitatea, şi că nu sunt 
încă tăiaţi, ca unii care ocupă pământul degeaba, ci le lasă încă posibi-
litatea iertării. Dar ei au abuzat neîncetat de îngăduinţa şi milostivirea 
lui Dumnezeu. David, pe vremea sa, credea că oamenii au trecut peste 
hotarele îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, şi că El trebuie să intervină 
ca să apere onoarea Sa şi să pună stavilă nedreptăţii.

Domnul... este propagatorul unei învăţături care profanează tem-
plul lui Dumnezeu. Pentru el, nu mai există aproape nicio speranţă de 
scăpare; el s-a amăgit pe sine şi pe alţii atât de mult, până ce Satan a pus 
aproape în totul stăpânire pe mintea şi trupul lui. Dacă i s-ar putea înde-
părta pretinsa haină a dreptăţii şi i s-ar da pe faţă planurile şi chibzuirile 
viclene, aşa încât să nu-i mai poată conduce pe alţii pe calea infernului, 
atunci ar mai fi ceva nădejde la el.

Avertismentele lui Dumnezeu, mai întâi, el le-a urât şi apoi li s-a îm-
potrivit, pentru că ele dau la iveală umblarea sa nelegiuită, spre a fi văzută 
în lumina legii lui Dumnezeu. Una dintre cele mai triste dovezi despre 
influenţa orbitoare a păcatului este faptul că lunile şi anii se scurg şi nu 
se mai se vede nicio trezire la pocăinţă. Cu o îndărătnicie fără margini, 
el a mers mereu pe calea care duce la vale. El nu mai are mustrări amare 
de conştiinţă şi nicio teamă de răzbunarea cerului. Dacă, folosindu-se de 
minciuni şi amăgiri, el îşi poate acoperi păcatele ca să nu fie observate de 
alţii, este mulţumit. Orice simţ de dreptate sau nedreptate este mort în el. 
În faţa lui se află un seceriş pe care îi va fi groază să-l strângă.

Partea cea mai rea din acest caz este că el a făcut toată această lucra-
re satanică sub pretenţia de a fi un reprezentant al lui Isus Hristos. Un 
păcătos împodobit ca un înger de lumină poate aduce o vătămare peste 
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măsură de mare. Planuri ascunse şi grozave sunt puse cu iscusinţă ca să 
despartă pe bărbat de femeie. Apostolul zice: „Sunt printre ei unii care se 
vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice îngreuiate de păcate şi fră-
mântate de felurite pofte”. Aceste caractere desfrânate se strecoară chiar 
în familii respectabile şi, prin vicleniile şi intrigile lor amăgitoare, ade-
menesc chiar şi persoanele conştiincioase. Rătăcirile condamnabile sunt 
primite ca adevăr, şi cele mai revoltătoare păcate sunt comise ca fapte de 
dreptate, căci conştiinţa lor devine confuză şi încurcată.

Acest om a îmbrăţişat învăţătura nepopulară a adevărului că ziua a 
şaptea este Sabatul Domnului, pentru ca să dea experienţei sale religioase 
o aparenţă de sinceritate. Punctele noastre de vedere au fost înfăţişate 
lămurit în literatura noastră, dar dosind acest fapt, el a amestecat cu ade-
vărul şi ereziile sale murdare şi a căutat să-i facă pe alţii să creadă că Dum-
nezeu i-ar fi dat lui o nouă lumină asupra Bibliei. Pretinzând astfel că are 
mare lumină despre Sabatul poruncii a patra şi alte adevăruri înrudite, 
pentru popor, el dădea celor nebănuitori aparenţa că ar fi cu adevărat 
condus de Dumnezeu. Dar după ce a câştigat odată încrederea, el îşi înce-
pe lucrarea diabolică de a suci Scripturile de la adevărata lor însemnătate, 
căutând să arate că adulterul osândit de legea lui Dumnezeu nu înseamnă 
ceea ce se înţelege în general prin aceasta. Cu adevărat, el caută să le facă 
pe femeile sensibile să creadă că nu este un păcat împotriva lui Dumne-
zeu când femeile devin necredincioase legămintelor lor de căsătorie. El 
nu vrea nici să admită că aceasta ar fi o călcare a poruncii a şaptea. Satan 
se bucură când păcătoşii intră în comunitate ca pretinşi străjeri ai Sabatu-
lui, dar în acelaşi timp îi îngăduie să le stăpânească minţile şi simpatiile, şi 
să-i întrebuinţeze ca să-i amăgească şi să-i strice şi pe alţii.

În acest neam degenerat se găsesc mulţi care sunt atât de orbiţi de 
păcătoşenia păcatului, încât îşi aleg să ducă o viaţă desfrânată, pentru că 
aceasta corespunde înclinărilor fireşti şi stricate ale inimii. Dar ei, în loc să 
privească în oglinda legii lui Dumnezeu şi să-şi aducă inimile şi caracterele 
în armonie cu standardul lui Dumnezeu, îngăduie agenţilor lui Satan să 
ridice standardul lui în inimile lor. Oamenii stricaţi cred că este mai uşor să 
sucească Scripturile, spre a-şi apăra umblarea lor nelegiuită, decât să renun-
ţe la corupţia şi păcatele lor şi să fie curaţi cu inima şi viaţa lor.

Oamenii de tipul acesta sunt mai mulţi decât îşi închipuie cineva, şi 
ei se vor înmulţi cu cât ne apropiem mai mult de timpul sfârşitului. Dacă 
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nu vor fi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în adevărul Bibliei, şi nu vor avea o 
legătură vie cu Dumnezeu, mulţi vor fi vrăjiţi şi amăgiţi. Calea noastră 
este presărată de primejdii nevăzute. Unica noastră siguranţă se află într-
o continuă veghere şi rugăciune. Cu cât trăim mai aproape de Hristos, 
cu atât mai mult ne vom împărtăşi caracterul Său curat şi sfânt; şi cu cât 
păcatul ni se va părea mai respingător, cu atât mai înălţătoare şi mai de 
dorit ni se va înfăţişa curăţia şi strălucirea lui Hristos.

Pentru a-şi acoperi viaţa stricată şi a face ca păcatele sale să apară 
nevinovate, acest om aduce ca dovezi întâmplări relatate în Biblie, că şi 
oamenii buni au căzut în ispită. Cu oameni de felul acesta a avut de-a 
face chiar şi apostolul Pavel pe vremea sa, şi aceştia au fost un blestem 
pentru biserica din toate timpurile. La Milet apostolul Pavel i-a adunat 
pe bătrânii bisericii şi i-a avertizat cu privire la ceea ce avea să li se în-
tâmple. El le zice: „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste 
care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe 
care a câştigat-o cu Însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea, 
se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma; şi se vor scula 
din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să-i 
atragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheaţi şi aduceţi-vă aminte 
că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi 
pe fiecare dintre voi”.

Acela care ţine adevărul în nedreptate, care declară că crede în el, 
şi totuşi îl violează în fiecare zi prin viaţa sa necorespunzătoare, se predă 
pe el însuşi în serviciul lui Satan şi duce sufletele la ruină. Această clasă 
întreţine legături cu îngerii căzuţi şi sunt ajutați de aceştia să câştige con-
trol asupra minților. Când puterea vrăjii lui Satan stăpâneşte o persoană, 
Dumnezeu este uitat, iar omul plin de planuri stricate e înălţat. Aceste 
suflete amăgite practică în ascuns desfrânări, ca şi când ar fi o virtute. 
Aceasta este un fel de vrăjitorie. Întrebarea pusă de Pavel galatenilor poa-
te fi pusă şi astăzi cu dreptate: „Cine v-a fermecat, pe voi, înaintea ochilor 
cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit, ca să nu ascultaţi de ade-
văr?” În rătăciri şi desfrânări se află întotdeauna o putere de vrăjitorie. 
Mintea este atât de amăgită, încât nu poate să judece sănătos, şi o iluzie 
caută neîncetat s-o abată de la curăţie. Alifia de ochi spirituală devine 
veştejită; şi persoanele cu o morală neîntinată până aici devin confuze 
prin sofistăria ademenitoare a acestor agenţi ai lui Satan, care mărturisesc 
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a fi soli ai luminii. Tocmai această vrajă ademenitoare este ceea ce dă pu-
tere acestor agenţi. Dacă ei ar veni cu îndrăzneală şi ar păşi pe faţă, ar fi 
respinşi fără nicio clipă de ezitare; dar ei lucrează mai întâi ca să câştige 
simpatia şi încrederea, ca fiind nişte bărbaţi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi 
jertfitori de sine. Ca soli ai Săi deosebiţi, ei îşi încep apoi cu iscusinţă lu-
crarea de a îndepărta sufletele de la calea cinstei, prin străduinţa de a face 
legea lui Dumnezeu fără valoare.

Când predicatorii trag astfel foloase din încrederea pe care poporul 
o are în ei şi duc sufletele la ruină, ei se fac cu mult mai vinovaţi decât 
păcătosul ordinar, cu cât mărturisirea lor este mai înaltă. În ziua lui Dum-
nezeu, când marea Carte a Cerului va fi deschisă, se va vedea că ea conţi-
ne numele multor predicatori, care au pretins a fi curaţi cu inima şi viaţa 
lor şi că le-a fost încredinţată Evanghelia lui Hristos, dar care au profitat 
de poziţia lor ca să ademenească sufletele să calce legea lui Dumnezeu.

Când bărbaţii şi femeile cad sub puterea corupătoare a lui Satan, 
este aproape cu neputinţă de a-i mai scoate din mrejele grozave, ca să 
capete iarăşi gânduri curate şi vederi lămurite despre poruncile lui Dum-
nezeu. Pentru minţile lor amăgite, păcatul este consfinţit prin predicator, 
şi nu mai poate fi privit niciodată iarăşi aşa de respingător cum îl vede 
Dumnezeu. După ce standardul moral a fost coborât odată în minţile 
oamenilor, judecata lor este pervertită, şi ei privesc păcatul ca dreptate, 
şi dreptatea ca păcat. Prin întovărăşirea cu aceştia, ale căror înclinaţii şi 
deprinderi nu sunt înălţătoare şi curate, devin şi alţii la fel ca ei. Gusturile 
şi principiile lor sunt primite aproape în mod inconştient.

Dacă se alege de preferinţă tovărăşia unui om cu cugete necurate şi 
cu obiceiuri desfrânate în locul unui om virtuos şi curat, atunci aceasta 
este o dovadă sigură că gusturile şi înclinațiile lor se armonizează, şi că 
se ocupă o treaptă morală josnică. Această treaptă este numită de aceste 
suflete amăgite şi vrăjite, o afinitate înaltă şi sfântă a spiritului – o armo-
nie spirituală. Dar apostolul numeşte aceasta „răutate spirituală în locuri 
înalte”, contra căreia trebuie să ducem o luptă energică.

Când amăgitorul îşi începe lucrarea lui de amăgire, întâmpină frec-
vent nepotriviri de gusturi şi de obiceiuri, dar prin pretenţii înalte despre 
evlavie, el câştigă încrederea, şi după ce a ajuns aici, el îşi exercită puterea vi-
cleană şi amăgitoare în felul lui, spre a-şi aduce la îndeplinire planurile. Prin 
întovărăşirea cu acest element primejdios, femeile se obişnuieşte să respire 
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atmosfera necurăţiei, şi aproape pe nesimţite ele devin stăpânite de acelaşi 
spirit. Identitatea lor este pierdută; ele devine umbra seducătorului lor.

Oamenii care pretind a avea o nouă lumină, şi care susţin că sunt re-
formatori vor avea o mare influenţă asupra unei anumite clase care sunt 
convinşi despre ereziile care există în generaţia de astăzi, şi care nu sunt 
mulţumiţi cu starea spirituală a bisericilor. Cu inimile credincioase şi sin-
cere, aceştia doresc să vadă o schimbare în mai bine, o urcare la un standard 
mai înalt. Dacă slujitorii credincioşi ai lui Hristos ar prezenta adevărul cu-
rat şi neîntinat acestei clase, ei l-ar primi şi s-ar curăţi pe ei înşişi prin ascul-
tare de el. Dar Satan, care e mereu treaz, stă neîncetat la pândă, să prindă 
aceste suflete căutătoare. Unii dintre cei care fac o mărturisire înaltă vin la 
ele ca reformatori, după cum Satan a venit la Hristos, îmbrăcat ca înger de 
lumină, şi le îndepărtează şi mai mult de la calea cea dreaptă.

Nenorocirea şi degradarea care vin în urma celui desfrânat nu pot fi 
măsurate. Pământul este spurcat de locuitorii săi. Ei au umplut aproape 
măsura nelegiuirii lor; dar ceea ce îşi va atrage cea mai grea osândă este 
făptuirea nelegiuirii sub mantaua evlaviei. Mântuitorul lumii nu a res-
pins niciodată o adevărată pocăinţă, oricât de mare ar fi fost vina; dar 
El rostea denunţări arzătoare împotriva fariseilor şi făţarnicilor. Este mai 
multă speranţă pentru un păcătos pe faţă decât pentru această clasă.

„Din această pricină (pentru că n-au primit iubirea adevărului), 
Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună; 
pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiu-
ire, să fie osândiţi”. Acest om şi acei amăgiţi de el nu iubesc adevărul şi 
au plăcere în nedreptate. Şi ce amăgire mai puternică poate veni asupra 
lor, decât de a crede că nu ar fi nimic care să displacă lui Dumnezeu 
în desfrânare şi adulter? Biblia conţine multe avertismente împotri-
va acestor păcate. Pavel îi scrie lui Tit despre acei care „se laudă” că-L 
cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: 
nesupuşi şi netrebnici pentru orice faptă bună, „în popor s-au ridicat 
şi proroci mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători mincinoşi, care 
vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul care 
i-a răscumpărat şi vor face să cadă asupra lor o pieire năprasnică. Mulţi 
îi vor urma în destrăbălările lor; şi din pricina lor, calea adevărului va 
fi vorbită de rău”. Cei care sunt amintiţi aici nu fac parte din clasa care 
susţine pe faţă că nu crede în Hristos, ci dintre acei care mărturisesc a 
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crede adevărul, şi prin josnicia caracterului lor aduc defăimare asupra 
lui, dând prilej ca el să fie vorbit de rău.

„În lăcomia lor, vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă un 
câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă vreme şi pierzarea lor nu 
dormitează”. „Dar aceştia, ca nişte dobitoace fără minte, din fire sortite 
să fie prinse şi nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor pieri în însăşi stri-
căciunea lor şi îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor. Feri-
cirea lor este să trăiască în plăceri ziua, în amiaza mare. Ca nişte întinaţi 
şi spurcaţi, se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste, când ospătează 
împreună cu voi. Le scapără ochii de preacurvie şi nu se satură de păcătu-
it. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie de bani, 
sunt nişte blestemaţi. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit şi au 
urmat calea lui Balaam, fiul lui Beor, care a iubit plata fărădelegii”.

„Oamenii aceştia sunt nişte puţuri fără apă, nişte nori alungaţi de 
furtună; lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lu-
cruri de nimic”, lăudându-se cu lumina, cunoştinţa şi dragostea lor de 
adevăr, ei „momesc cu poftele cărnii şi cu desfrânări pe cei ce de abia au 
scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire”.

În acest secol de corupţie, când vrăjmaşul nostru, diavolul, umblă 
ca un leu care răcneşte, căutând pe cine să sfâşie, văd necesar să-mi ri-
dic glasul de avertizare. „Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită”. 
Sunt mulţi care au talente strălucite, dar pe care le pun, în mod nelegiu-
it, în serviciul lui Satan. Ce avertisment voi putea da unui popor care 
pretinde că a ieşit din lume şi că a părăsit faptele ei, ale întunericului? 
Unui popor pe care Dumnezeu l-a făcut depozitarul legii Sale, dar care, 
ca şi smochinul pretenţios, se făleşte cu frunzele sale, înfloritoare în 
aparenţă, chiar în faţa Celui Atotputernic, dar care nu producea roade 
spre slava lui Dumnezeu? Mulţi dintre ei nutresc cugete necurate, în-
chipuiri nesfinţite, şi patimi josnice. Dumnezeu urăşte rodul produs de 
un astfel de pom. Îngerii, curaţi şi sfinţi, privesc cu dezgust la umblarea 
unora ca aceştia, în timp ce Satan tresaltă de bucurie. O, de s-ar gândi 
bărbaţii şi femeile la pierderea pe care o vor avea prin călcarea legii lui 
Dumnezeu! Oriunde şi în orice împrejurare, călcarea legii este o dez-
onoare faţă de Dumnezeu şi un blestem pentru om. Aşa trebuie s-o 
privim şi noi, oricât de sclipitoare ar fi ea (nelegiuirea) în aparenţă, şi 
de oricine ar fi comisă ea.
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Ca trimisă a lui Hristos, vă rog pe toţi cei care mărturisiţi adevărul 
prezent să vă feriţi cu grijă de orice apropiere de necurăţie şi să părăsiţi 
tovărăşia acelora care vă insuflă o sugestie necurată. Să vă fie scârbă de 
aceste păcate murdare şi să le respingeţi cu o ură neîmpăcată. Fugiţi de 
acei care, chiar în vorbire, lasă mintea să apuce pe asemenea canale: „Căci 
din prisosul inimii vorbeşte gura”.

Pe măsură ce acei care făptuiesc asemenea păcate se înmulţesc în 
lume şi caută să se strecoare şi în bisericile noastre, eu vă avertizez să nu le 
daţi loc. Întoarceţi-vă de la seducător. Deşi el pretinde a fi un urmaş al lui 
Hristos, totuşi el este Satan în chip de om; el a împrumutat veşmintele 
cerului, ca să-l poată servi mai bine pe stăpânul său. Nu trebuie să daţi 
loc nicio clipă la sugestii necurate şi ascunse, căci chiar aceasta mânjeşte 
sufletul, ca o apă murdară, care murdăreşte canalul prin care curge.

Alegeţi mai degrabă sărăcia, ocara, despărţirea de prieteni sau chiar 
orice suferinţă decât să vă murdăriţi sufletul cu păcat. Moartea în locul 
necinstei sau a încălcării legii lui Dumnezeu trebuie să fie deviza fiecărui 
creştin. Ca un popor care mărturiseşte a fi reformator care deține cele 
mai solemne şi mai curăţitoare adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, 
noi trebuie să înălţăm standardul mult mai sus decât este înălţat acum. 
Cu păcatul şi cu păcătoşii din biserică trebuie să procedăm hotărât, pen-
tru ca să nu fie molipsiţi şi alţii. Adevărul şi curăţia cer ca să curăţăm şi 
mai temeinic tabăra de Acani. Cei care ocupă posturi de răspundere nu 
trebuie să tolereze păcatul în vreun frate. Arătaţi-i că el trebuie să renunţe 
la păcat sau să se despartă de biserică.

Dacă fiecare membru al bisericii ar proceda ca urmaş credincios al 
Mântuitorului blând şi umil, atunci ar exista mai puţină acoperire şi mai 
puţină scuzare a păcatului. Toţi se vor lupta să se poarte astfel, ca în pre-
zenţa lui Dumnezeu. Atunci ei vor înţelege că ochiul atotvăzător este 
mereu asupra lor, şi că El cunoaşte chiar şi gândurile cele mai ascunse. 
Caracterul, motivele, dorinţele şi intenţiile sunt limpezi ca lumina soa-
relui înaintea ochilor Celui Atotputernic. Dar numai puţini păstrează 
aceasta în minte. Majoritatea membrilor nici pe departe nu înţeleg ce 
socoteală grozavă vor trebui să dea la bara judecăţii lui Dumnezeu toţi 
cei care calcă legea Sa.

Puteţi să fiţi mulţumiţi cu o treaptă josnică voi, care aţi mărturi-
sit că aţi primit o lumină atât de mare? Cu câtă seriozitate şi stăruinţă 
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trebuie să căutăm noi deci faţa lui Dumnezeu şi o înţelegere a adevăru-
rilor solemne că sfârşitul tuturor lucrurilor s-a apropiat şi că judecata 
întregului pământ este la uşă! Cum puteţi nesocoti voi poruncile Sale 
drepte şi sfinte? Cum le puteţi călca voi chiar în faţa lui Dumnezeu? 
Cum puteţi nutri voi gânduri necurate şi patimi josnice în plina pri-
velişte a îngerilor curaţi şi a Mântuitorului care S-a dat pe Sine Însuşi 
pentru voi să vă răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe pentru 
Sine un popor deosebit, zelos pentru fapte bune? Contemplând aceste 
lucruri în lumina care străluceşte de la crucea lui Hristos, nu va apărea 
oare păcatul prea josnic şi prea periculos spre a fi satisfăcut acum, când 
ne aflăm chiar pe pragul lumii veşnice? 

Eu vorbesc către poporul nostru. Dacă vă apropiaţi de Isus şi cău-
taţi să vă împodobiţi mărturisirea printr-o viaţă bine ordonată şi printr-o 
vorbire evlavioasă, atunci picioarele voastre nu vor apuca pe căi interzise. 
Dacă veţi veghea şi vă veţi ruga neîncetat, dacă veţi face orice lucru ca în 
faţa lui Dumnezeu, atunci veţi fi feriţi de a cădea în ispită şi veţi putea 
nădăjdui să vă păstraţi curaţi, nepătaţi şi nemurdăriţi până la sfârşit. Dacă 
veţi păstra până la sfârşit încrederea nezguduită, atunci căile voastre vor 
fi statornicite în Dumnezeu, şi ceea ce a început harul, slava va încununa 
în Împărăţia lui Dumnezeu. Roadele Spiritului sunt „dragoste, bucurie, 
pace, îndelungă răbdare, amabilitate, bunătate, credinţă, blândeţe, înfrâ-
nare; şi împotriva acestor lucruri nu este lege”. Dacă Hristos va fi în noi, 
vom răstigni carnea cu toate patimile şi poftele ei.

Capitolul 13 – Să-L înșele oare un om pe Dumnezeu?

Domnul a făcut ca răspândirea luminii şi a adevărului pe pământ să 
depindă de eforturile şi jertfele de bunăvoie ale acelora care au fost păr-
taşi darurilor cereşti. În mod proporţional, nu sunt decât puţini chemaţi 
să lucreze ca predicatori sau ca misionari, dar o mare mulţime trebuie să 
conlucreze la propăşirea adevărului, prin mijloacele lor.

Istoria lui Anania şi Safira ne este relatată, pentru ca noi să putem 
înţelege păcatul înşelăciunii în privinţa darurilor şi jertfelor noastre. Ei 
făgăduiseră de bunăvoie să dea o parte din averea lor pentru propăşirea 
lucrării lui Hristos, dar când mijloacele băneşti au venit în mâinile lor, ei 
n-au mai vrut să-şi îndeplinească această obligaţie, dar, în acelaşi timp, 
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doreau să pară înaintea altora că ar fi dat totul. Pedeapsa lor a fost învede-
rată, pentru ca să servească ca un avertisment permanent pentru creştinii 
din toate secolele. Acelaşi păcat predomină în mod îngrozitor şi în zilele 
noastre, dar noi nu mai auzim de nicio pedeapsă aşa de vizibilă. Domnul 
a arătat oamenilor odată cu ce oroare îi priveşte El pe acei care păcătuiesc 
împotriva Sfintelor Sale porunci şi a sfintei Sale demnităţi, şi apoi ei sunt 
lăsaţi să urmeze principiile generale ale administraţiei divine.

Darurile de bunăvoie şi zecimea constituie venitul Evangheliei. Din 
mijloacele încredinţate oamenilor, Dumnezeu pretinde o anumită par-
te, – zecimea; dar El lasă tuturor libertatea de a decide cât de mare este 
zecimea, şi dacă vor sau nu să dea şi mai mult decât aceasta. Ei trebuie să 
dea după cum şi-au propus în inima lor. Dar când inima este trezită prin 
influenţa Spiritului lui Dumnezeu, şi se angajează să dea o anumită sumă, 
cel care s-a angajat nu are mai departe dreptul la partea consacrată. El şi-a 
dat cuvântul înaintea oamenilor, şi ei sunt martori la această tranzacţie. 
În acelaşi timp, el şi-a luat o obligaţie de cel mai sfânt caracter, de a con-
lucra cu Domnul la clădirea împărăţiei Sale pe pământ. Promisiuni de 
felul acesta sunt considerate obligatorii, când sunt făcute faţă de oameni. 
Dar oare nu sunt ele şi mai sfinte şi mai obligatorii când sunt făcute faţă 
de Dumnezeu? Oare promisiunile făcute în curţile conştiinţei sunt mai 
puţin obligatorii decât cele scrise pe contractele încheiate cu oamenii? 

Când lumina dumnezeiască luminează în inimă cu o strălucire şi 
putere neobişnuită, zgârcenia egoismului obişnuit slăbeşte şi se naşte o 
bunăvoinţă de a dărui pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni să nu se 
aştepte că va fi lăsat să-şi îndeplinească făgăduinţa făcută atunci, fără a în-
tâmpina protestul lui Satan. Lui nu-i place să vadă împărăţia lui Dumne-
zeu clădindu-se pe pământ. El insuflă oamenilor ideea că suma dedicată a 
fost prea mare, şi că aceasta îi va împiedica în eforturile lor de a-şi aduna 
avere sau a-şi satisface nevoile familiale. Este ciudată puterea pe care o are 
Satan asupra minţii omeneşti. El lucrează cu cea mai mare seriozitate ca 
să ţină inima legată de eul personal.

Singurele mijloace rânduite de Dumnezeu pentru propăşirea lucră-
rii Sale sunt de a-i binecuvânta pe oameni cu avuţii. El le dă căldura soa-
relui şi ploaia; El face vegetaţia să înflorească; El dă sănătate şi abilitate 
ca oamenii să-şi adune mijloace. Toate binecuvântările noastre vin din 
mâna Sa binefăcătoare. Ca răspuns la aceasta, El doreşte ca bărbaţii şi fe-
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meile să-şi arate recunoştinţa prin a-I înapoia o parte în zecimi şi daruri, 
– în jertfe de mulţumire, jertfe de bunăvoie şi jertfe pentru păcat.

Inimile oamenilor se împietresc prin egoism şi, asemenea lui Anania 
şi Safirei, sunt ispitiţi să oprească pentru ei o parte din preţ, pretinzând în 
acelaşi timp că satisfac prescripţiile zecimii. Îl va înşela omul pe Dumne-
zeu? Dacă mijloacele ar curge în tezaur întocmai după planul lui Dum-
nezeu – a zecea parte din tot venitul –, atunci ar exista destule mijloace 
pentru aducerea la îndeplinire a lucrării Sale.

Bine, zic unii, dar apelurile de a da pentru lucrare nu mai conte-
nesc. Mi s-a urât cu atâta dăruire. Ţi s-a urât? Atunci, îngăduiţi-mi să vă 
întreb: Nu vi s-a urât să tot primiţi binefacerile din mâna lui Dumne-
zeu? Cât timp El nu încetează a vă dărui binecuvântările Sale, nici voi 
nu sunteţi scutiţi de obligaţia de a-I dărui partea pe care El o cere. El vă 
binecuvântează pentru ca şi voi să-i puteţi binecuvânta pe alţii. Când vi 
s-ar urî cu primirea, atunci aţi putea zice: Ni s-a urât cu atâtea apeluri 
pentru dăruire. Dumnezeu Îşi rezervă pentru Sine o parte din tot ce 
primim. După ce Îi dăm înapoi această parte, partea care ne rămâne 
este binecuvântată, dar când ea e oprită, tot venitul este blestemat, mai 
curând sau mai târziu. Cerinţa lui Dumnezeu are întâietate, toate cele-
lalte cerinţe sunt secundare.

În fiecare biserică trebuie să fie întemeiat un fond pentru săraci. 
Apoi fiecare membru să aducă daruri de mulţumire lui Dumnezeu o dată 
pe săptămână sau o dată pe lună, cum îi convine mai bine. Aceste jertfe 
vor exprima recunoştinţa noastră pentru darul sănătăţii, al hranei, şi al 
îmbrăcămintei confortabile. Şi dăruirea noastră pentru săraci, suferinzi 
şi întristaţi, va fi proporțională cu binecuvântarea dată de Dumnezeu 
prin aceste înlesniri. Doresc să atrag atenţia fraţilor noştri mai ales asu-
pra acestui punct. Aduceţi-vă aminte de săraci. Renunţaţi la unele din 
obiectele voastre de lux, ba chiar şi la confort, şi ajutaţi-i pe cei care nu 
pot obţine decât o hrană şi îmbrăcăminte sărăcăcioasă. Făcând aceasta 
pentru ei, faceţi pentru Isus, în persoana sfinţilor Săi. Ei se identifică pe 
sine cu cei suferinzi. Nu aşteptaţi până ce toate nevoile noastre închipui-
te vor fi satisfăcute. Nu vă încredeţi în sentimente, dăruind când ați simți 
că ați da şi nedăruind când nu vă simțiți îndemnați. Dăruiţi regulat zece, 
douăzeci, cincizeci sau o sută de cenți pe săptămână, aşa cum doriţi ca să 
vedeţi scris în raportul ceresc, la ziua lui Dumnezeu.
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Pentru dorinţele voastre bune vă mulţumim, dar săracii nu pot fi 
ajutaţi numai cu dorinţe bune. Ei trebuie să aibă dovezi palpabile despre 
bunătatea voastră în hrană şi îmbrăcăminte. Dumnezeu nu vrea ca vreu-
nul dintre urmaşii Săi să ducă lipsă de pâine. El v-a dat îndestulare, ca să-i 
puteţi ajuta pe cei care nu se pot întreţine singuri prin munca şi econo-
mia lor. Nu aşteptaţi până vă atrag ei atenţia la nevoile lor. Procedaţi cum 
a procedat Iov. Ceea ce nu ştia, cerceta. El făcea o călătorie, – mergea în 
inspecţie – şi afla unde era lipsă şi cum putea ajuta mai bine.

Mi-a fost arătat că mulţi din poporul nostru Îl jefuiesc pe Dom-
nul în zecimi şi daruri, şi din pricina aceasta lucrarea Sa este stingherită 
mult. Blestemul lui Dumnezeu va cădea asupra acelora care trăiesc din 
bunătăţile lui Dumnezeu, dar care îşi închid inimile şi nu fac nimic, sau 
aproape nimic, pentru propăşirea lucrării Sale. Fraţilor şi surorilor, cum 
poate continua binefăcătorul Tată să vă facă mereu ispravnicii Săi, să vă 
încredinţeze mijloace ca să le folosiţi pentru El, când voi le apucaţi pe 
toate, pretinzând, în mod egoist, că sunt ale voastre!

În loc să-I dea lui Dumnezeu mijloacele pe care El le-a pus în mâi-
nile lor, mulţi le investesc în ţarine mai mari. Acest rău creşte la fraţii 
noştri. Ei aveau şi mai înainte destul de care puteau să se îngrijească bine, 
dar iubirea de bani sau dorinţa de a fi socotiţi tot aşa de bogaţi ca vecinii 
lor îi face să-şi îngroape mijloacele în lume şi opresc pentru ei ceea ce se 
cuvine lui Dumnezeu. Ne mai putem mira deci de ce nu prosperă? De ce 
Dumnezeu nu le binecuvântează recolta şi de ce sunt dezamăgiţi? Dacă 
fraţii noştri şi-ar putea aminti că Dumnezeu poate binecuvânta douăzeci 
de acri de pământ şi să le facă să rodească cât o sută de acri, atunci ei n-ar 
mai continua să-şi îngroape mijloacele în ţarine, ci le-ar lăsa să curgă în 
tezaurul lui Dumnezeu. „Luaţi seama la voi înşivă”, zice Hristos, „ca nu 
cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi 
cu îngrijorările acestei vieţi”. Lui Satan îi place ca voi să vă măriţi moşiile 
şi să vă investiţi mijloacele în întreprinderi lumeşti, căci făcând astfel voi 
nu numai că împiedicaţi înaintarea lucrării, dar prin îngrijorările şi mun-
ca voastră peste măsură pierdeţi şi perspectiva pentru viaţa veşnică.

Noi trebuie să ascultăm de porunca Mântuitorului. „Vindeţi ce 
aveţi şi daţi milostenie; faceţi-vă rost de pungi, care nu se învechesc, o 
comoară în cer care nu se pierde”. Acum este timpul ca fraţii noştri să-şi 
micşoreze, nu să-şi mărească averile. Noi ne pregătim să mergem într-o 
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ţară mai bună, adică cerească. Atunci să nu fim ca nişte locuitori ai aces-
tui pământ, ci să ne restrângem lucrurile cât de mult posibil.

Vine timpul când noi nu vom mai putea vinde cu nici un preț. Cu-
rând se va da decretul, care îi va opri pe oameni să cumpere sau să vândă 
(vreunui om), în afară de acei care au semnul fiarei. Noi aproape am în-
tâmpinat aceasta în California acum câtva timp, dar aceasta nu era decât 
o ameninţare a suflării celor patru vânturi. Acum ele sunt ţinute de cei 
patru îngeri. Noi nu suntem încă pregătiţi cum trebuie. Mai este încă o 
lucrare de făcut, şi apoi îngerii vor primi poruncă să dea drumul vântu-
rilor să sufle peste pământ. Acesta va fi un timp amăgitor pentru copiii 
lui Dumnezeu, un timp de strâmtorare cum n-a mai fost de când există 
popor pe pământ. Acum este ocazia noastră de a lucra.

Printre mulţi dintre acei care mărturisesc adevărul domneşte un spi-
rit de nelinişte. Unii doresc să meargă în altă ţară sau în alt stat cu ţinu-
turi mai întinse şi să facă acolo afaceri mai mari; alţii doresc să meargă la 
oraş. Astfel mici biserici sunt lăsate apoi în slăbiciune şi descurajare, ca să 
moară, pe când dacă unii dintre acei care le-au părăsit ar fi fost mulţumiţi 
ca să lucreze într-un cerc modest, făcând cu credincioşie tot ce pot, ei şi-
ar fi avut familiile bine îngrijite şi ar fi fost liberi să-şi păstreze sufletele în 
iubirea lui Dumnezeu. Mulţi care se mută acolo sunt dezamăgiţi. Ei pierd 
şi puţina avere pe care o aveau mai înainte, îşi pierd sănătatea, şi în cele 
din urmă leapădă şi adevărul.

Domnul vine. Fiecare să-şi arate credinţa prin fapte. Credinţa în 
venirea apropiată a lui Hristos se usucă în bisericile noastre, şi egoismul 
îi face să-L jefuiască pe Dumnezeu spre a servi propriilor interese. Dacă 
Hristos locuieşte în noi, vom fi tăgăduitori de sine, ca şi El.

În timpurile trecute, poporul nostru dovedea mai multă dărnicie. 
Ei nu refuzau cu îndărătnicie ca să răspundă apelurilor după ajutor în 
diferite ramuri ale lucrării. Dar în ultimul timp a survenit o schimbare. 
Mai ales fraţii noştri din Răsărit au început să reţină pentru ei mijloa-
cele, în timp ce spiritul lumii şi dorinţa după avuţie cresc. Nesocotirea 
promisiunilor făcute pentru ajutorarea diferitelor noastre instituţii şi 
întreprinderi creşte mereu. Subscripţiile pentru a clădi o casă de adu-
nare, pentru a dota o şcoală sau pentru ajutorarea lucrării misionare 
sunt privite ca nişte făgăduinţe pe care oamenii n-ar fi obligaţi să le 
împlinească dacă nu le convine. Aceste făgăduinţe au fost făcute sub 
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impresiile sfinte ale Spiritului lui Dumnezeu. Atunci să nu-L jefuiţi, 
oprind pentru voi ce I se cuvine de drept. Fraţilor şi surorilor, priviţi la 
viaţa voastră din trecut şi vedeţi dacă aţi procedat cu credincioşie faţă 
de Dumnezeu. Aveţi cumva voturi neîndeplinite? Dacă aveţi, hotărâţi-
vă să le plătiţi dacă este în puterea voastră.

Ascultaţi de sfatul Domnului: „Aduceţi toată zecimea în casa te-
zaurului, ca să fie bucate în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, şi 
veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi 
turna o binecuvântare de nu va fi destul loc s-o primiţi. Şi voi mus-
tra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roade-
le pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre”. „Toate 
neamurile vă vor ferici atunci, căci vor fi o ţară plăcută”. Nu vreţi oare 
să primiţi făgăduinţele pe care Domnul le face aici şi să daţi la o par-
te egoismul şi să începeţi a lucra serios la propăşirea lucrării Sale? Nu 
vă sprijiniţi prea mult pe această lume, trăgând foloase de la aproapele 
vostru mai sărac, căci ochiul lui Dumnezeu este peste voi; El citeşte 
orice motiv şi vă cântăreşte în balanţa Sanctuarului.

Am văzut că mulţi opresc pentru ei ceea ce trebuie să dea lucrării, 
în timp ce ei trăiesc, liniştindu-şi conştiinţa că vor fi darnici la moarte; 
lor le vine greu să creadă în Dumnezeu, să-şi pună încrederea în El şi să 
dăruiască ceva cât timp sunt încă în viaţă. Dar această dăruire făcută pe 
patul de moarte nu este ceea ce cere Hristos de la urmaşii Săi; aceasta nu 
poate scuza egoismul din timpul vieţii. Acei care ţin cu tărie la averea 
lor până în ultima clipă o predau mai degrabă morţii decât lucrării. Pa-
gubele se ţin lanţ. Băncile dau faliment, şi averea se consumă pe diferite 
căi. Mulţi intenţionează să facă ceva, dar ei amână chestiunea mereu, iar 
Satan lucrează ca să împiedice cu totul intrarea mijloacelor în tezaurul 
Domnului. Până să-I fie dată lui Dumnezeu, averea se pierde, iar Satan 
bate din palme de bucurie când se întâmplă aşa. 

Dacă doriţi să faceţi bine cu mijloacele voastre, faceţi aceasta numai-
decât, înainte ca Satan să pună mâna pe ele şi să împiedice astfel lucrarea 
lui Dumnezeu. De multe ori, când Domnul deschide fraţilor calea de a 
dispune de mijloacele lor pentru propăşirea lucrării, agenţii lui Satan le-
au înfăţişat unele întreprinderi prin care îi asigurau pe fraţi că vor putea 
să-şi dubleze mijloacele. Ei se lasă momiţi, îşi investesc banii în afaceri, iar 
lucrarea, şi de multe ori chiar ei înşişi, nu mai capătă un ban.
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Fraţilor, nu uitaţi lucrarea, şi dacă aveţi mijloace asupra cărora pu-
teţi dispune, puneţi pentru voi înşivă o bună temelie pentru timpul care 
vine, ca să apucaţi viaţa veşnică. Isus a devenit sărac pentru noi, ca prin 
sărăcia Lui noi să fim îmbogăţiţi în comorile cereşti. Ce vreţi să daţi pen-
tru Isus, care a dat totul pentru voi?

Nu va fi suficient din partea voastră să vă bizuiți pe darurile oferite 
prin testament la moarte. Voi nu mai puteţi conta nici cu cea mai mică 
siguranţă că lucrarea va avea vreodată vreun folos din ele. Satan lucrează cu 
multă iscusinţă, făcând să se ridice diferite rude cu pretenţii asupra averii 
rămase, şi face să se ia orice poziţie falsă, spre a se câştiga de partea lumii, 
ceea ce a fost consacrat în mod solemn lui Dumnezeu. Mai întotdeauna se 
obţine o sumă mult mai mică decât cea donată prin testament. Satan pune 
în mintea bărbaţilor şi femeilor ca să protesteze împotriva rudelor, care vor 
să dispună cum vor de averea lor. Ei par a privi orice lucru dăruit Domnului 
ca fiind răpit de la rudele decedatului. Dacă doriţi ca mijloacele să meargă 
în lucrare, atunci dispensaţi-vă de ele sau de tot ceea ce nu aveţi absolută 
nevoie pentru întreţinerea voastră, cât timp sunteţi în viaţă şi dăruiţi-le lu-
crării. Câțiva fraţi fac astfel, şi se bucură de plăcerea de a fi ei înşişi executo-
rii averii lor. Vrea oare zgârcenia omenească să facă necesar ca ei să fie lipsiţi 
de viaţă, pentru ca averea pe care le-a împrumutat-o Dumnezeu să nu fie 
nefolositoare pentru veşnicie? Niciunul dintre voi să nu-şi atragă asupra 
sa osânda servului netrebnic care a ascuns talantul Domnului în pământ.

Donaţia făcută pe patul de moarte este o slabă înlocuire a dărniciei 
neglijată în viaţă. Mulţi împart totul la familiile şi rudele lor, afară de o 
sărmană părticică din averea lor. Pe aceasta o lasă Prietenului lor suprem, 
care s-a făcut sărac pentru ei, a suferit insulte, batjocoră şi moarte, pentru 
ca ei să devină fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Şi totuşi, ei aşteaptă ca la în-
vierea drepţilor, pentru a moşteni viaţa nemuritoare, acest Prieten să-i ia 
în locuinţele Sale veşnice.

Cauza lui Hristos este jefuită, nu printr-o cugetare trecătoare, nu 
printr-o faptă nepremeditată. Nu, ci prin fapta premeditată a testamen-
tului vostru, căci aţi pus averea voastră la dispoziţia necredincioşilor. 
După ce L-aţi jefuit pe Dumnezeu în timpul vieţii voastre, continuaţi 
să-L jefuiţi şi după moartea voastră şi voi faceţi aceasta cu consimţămân-
tul deplin al tuturor puterilor voastre mentale, printr-un document pe 
care îl numiţi testamentul vostru. Ce credeţi că va zice Stăpânul vostru, 
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văzând cum vă însuşiţi bunurile Sale? Ce răspuns veţi da când vi se va cere 
să daţi socoteală de isprăvnicia voastră?

Fraţilor, treziţi-vă din viaţa voastră egoistă, şi procedaţi ca nişte creş-
tini adevăraţi. Domnul cere de la voi să economisiţi mijloacele voastre, şi 
orice ban care nu este absolut necesar nevoilor voastre lăsaţi-l să meargă în 
tezaurul Domnului. Surorilor, luaţi cei zece sau douăzeci de cenți, acel do-
lar pentru dantele sau funde, pe care voiaţi să-i daţi pentru dulciuri şi dăru-
iţi-i pentru lucrarea Domnului. Multe din surorile noastre câştigă bine, dar 
aproape totul se cheltuieşte pentru satisfacerea mândriei în îmbrăcăminte.

Lipsurile lucrării vor creşte mereu, cu cât ne apropiem de încheierea 
timpului. E nevoie de mijloace spre a da tinerilor noştri posibilitatea să ur-
meze un curs scurt de studii în şcolile noastre, spre a se pregăti pentru a lu-
cra cu succes în lucrarea misionară sau în alte ramuri ale lucrării. În această 
chestiune, noi nu răspundem privilegiilor pe care le avem. În curând, toate 
şcolile noastre vor fi închise. Cu cât mai mult s-ar fi putut face dacă oame-
nii ar fi ascultat de poruncile lui Hristos în ce priveşte binefacerea creştină! 
O, ce influenţă ar fi avut asupra lumii această bunăvoinţă de a dărui totul 
pentru Hristos! Acesta ar fi fost unul din argumentele cele mai convingă-
toare în favoarea adevărului pe care mărturisim a-l crede, un argument pe 
care lumea nu-l putea înțelege greşit nici tăgădui. Domnul ne-ar fi binecu-
vântat în mod deosebit, chiar în faţa ochilor lumii.

Prima biserică creştină n-a avut privilegiile şi ocaziile pe care le avem 
noi. Ei erau un popor sărac, dar care simţeau puterea adevărului. Scopul 
care le stătea în faţă era îndeajuns spre a-i face să investească tot ce aveau. 
Ei simţeau că mântuirea sau pieirea unei lumi depindea de mijlocirea lor. 
Ei puneau totul în joc, şi erau gata a merge încoace sau încolo, la porunca 
Domnului.

Noi mărturisim a fi guvernaţi de aceleaşi principii, de a fi influenţaţi de 
acelaşi spirit. Dar în loc să dea totul pentru Hristos, mulţi au luat o placă de 
aur şi o manta babiloniană frumoasă şi le-au ascuns în tabără. Dacă prezenţa 
unui Acan a fost îndeajuns ca să slăbească întreaga tabără a Israelului, mai 
putem fi surprinşi de succesul redus care însoţeşte eforturile noastre, când 
fiecare biserică şi aproape fiecare familie îşi are Acanul ei? Să pornim deci 
la lucru personal, ca să-i încurajăm pe alţii prin exemplul nostru de dărnicie 
dezinteresată. Lucrarea ar fi putut înainta cu o putere mult mai mare dacă 
toţi ar fi făcut tot ce pot ca tezaurul Domnului să aibă destule mijloace.
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Capitolul 14 – Puterea Adevărului

Cuvântul lui Dumnezeu a fost predicat de către slujitorii Săi în pri-
mele zile ale creştinismului, „în dovedirea Spiritului şi a puterii”. Inimile 
oamenilor erau trezite prin predicarea Evangheliei. Pentru ce vestirea 
adevărului are acum atât de puţină putere? Este oare Dumnezeu mai pu-
ţin doritor să-Şi reverse binecuvântarea asupra lucrătorilor pentru cauza 
Sa, din acest secol, de cum era pe vremea apostolilor?

Avertismentul pe care îl dăm oamenilor trebuie să se dovedească 
pentru ei ca un miros de viaţă spre viaţă, sau de moarte spre moarte. Şi va 
trimite oare Domnul pe slujitorii Săi ca să vestească această solie solemnă 
şi înfricoşată, şi să nu le dăruiască Spiritul Sfânt? Oare oamenii slabi şi rătă-
citori să îndrăznească a sta între vii şi morţi, şi a rosti cuvintele vieţii veşnice 
fără har şi putere deosebită de la Dumnezeu? Stăpânul nostru este bogat 
în har, nemărginit în putere; El va revărsa din belşug aceste daruri peste cei 
care vin la El în credinţă. El este mai doritor să dea Duhul Sfânt acelor care 
Îl cer, de cum sunt părinţii să dea daruri bune copiilor lor. Motivul pentru 
care adevărul preţios şi important pentru acest timp, nu este atât de puter-
nic pentru a salva, este pentru că noi nu lucrăm în credinţă.

Noi trebuie să ne rugăm pentru coborârea Duhului Sfânt cu ace-
eaşi seriozitate cu care se rugau ucenicii pe vremea Rusaliilor. Dacă ei 
au avut nevoie de El în acel timp, cu atât mai mult avem noi astăzi. 
Întunericul moral acoperă pământul întocmai ca un văl funebru. Tot 
felul de învăţături false şi de rătăciri şi amăgiri satanice ademenesc min-
ţile oamenilor. Fără Spiritul şi puterea lui Dumnezeu ne vom osteni în 
zadar ca să vestim adevărul.

Numai contemplând pe Hristos, exercitând credinţă în El, simţind 
înşine puterea salvatoare a harului Său, vom fi calificați să-L vestim lumii. 
Dacă am învăţat de la El, Isus va fi tema noastră; dragostea Sa va arde pe 
altarul inimilor noastre şi va mişca inimile oamenilor. Adevărul va fi ves-
tit, nu ca o teorie rece şi fără viaţă, ci prin manifestarea Spiritului.

Mulţi dintre predicatorii noştri se ocupă, în cuvântările lor, mai mult 
cu teoria şi nu stăruie îndeajuns asupra evlaviei practice. Ei au o cunoştinţă 
mintală despre adevăr, dar inimile lor nu sunt mişcate de ardoarea curată a 
iubirii lui Hristos. Prin studierea literaturii noastre, mulţi au câştigat o cu-
noştinţă a argumentelor care susțin adevărul, dar ei n-au devenit nişte cer-
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cetători ai Bibliei pentru ei înşişi. Ei nu caută neîncetat după o cunoştinţă 
mai adâncă şi mai temeinică a planului de mântuire, aşa cum este el arătat 
în Scripturi. În timp ce predică altora, ei devin piperniciţi în creşterea reli-
gioasă. Ei nu merg adesea înaintea lui Dumnezeu ca să ceară Spirit şi har, ca 
să-L poată prezenta pe Hristos lumii aşa cum trebuie.

Tăria omenească este slăbiciune, înţelepciunea omenească este ne-
bunie. Succesul nostru nu depinde de talentele noastre sau de învăţătura 
noastră, ci de vieţuirea noastră în strânsă legătură cu Dumnezeu. Adevărul 
este lipsit de puterea sa când este vestit de oameni care caută să-şi afişeze 
cunoştințele şi abilitatea. Asemenea oameni dovedesc astfel că nu cunosc 
decât puţin despre religia experimentală, că sunt nesfinţiţi în inima şi viaţa 
lor, şi sunt plini de îngâmfare vanitoasă. Ei nu învaţă de la Isus. Ei nu pot 
vesti altora pe un Mântuitor pe care ei înşişi nu-L cunosc. Inimile lor nu 
sunt îmblânzite şi supuse printr-un sentiment viu despre marea jertfă pe 
care a făcut-o Hristos ca să-i salveze pe oameni de la pieire. Ei nu simt că 
este un privilegiu pentru cineva de a se tăgădui pe sine însuşi şi a suferi 
pentru cauza Sa sfântă. Unii îşi înalţă eul personal şi vorbesc despre eu; 
ei îşi pregătesc cuvântări şi scriu articole care să atragă atenţia oamenilor 
la predicator, temându-se că nu vor primi onoarea ce i se cuvine. Dacă ar 
fi înălţat mai mult Isus şi mai puţin predicatorul, dacă s-ar da mai multă 
laudă Autorului adevărului şi mai puţină vestitorilor săi, atunci am ocupa o 
poziţie mai favorabilă înaintea lui Dumnezeu de cum ocupăm acum.

Planul de mântuire nu este înfăţişat în simplitatea lui, pentru că 
puţini predicatori ştiu ce înseamnă o credinţă simplă. O cunoştinţă inte-
lectuală a adevărului nu este îndeajuns; noi trebuie să cunoaştem puterea 
lui asupra inimilor noastre şi a vieţii noastre proprii. Predicatorii trebuie 
să vină la Hristos ca nişte copii mici. Fraţilor, căutaţi-L pe Isus, mărturi-
siţi-vă păcatele, rugaţi-vă la Dumnezeu ziua şi noaptea, până ce veţi şti 
că sunteţi iertaţi şi primiţi pentru numele lui Hristos. Atunci veţi iubi 
mult, pentru că vi s-a iertat mult. Atunci îi veţi putea îndrepta pe alţii 
la Hristos ca Mântuitor iertător de păcate. Atunci veţi putea vesti ade-
vărul din plinătatea unei inimi care simte puterea sa sfinţitoare. Mă tem 
pentru voi, fraţilor. Vă sfătuiesc să rămâneţi în Ierusalim, cum au făcut 
primii ucenici, până ce, ca şi ei, veţi primi botezul Duhului Sfânt. Să nu 
vă simţiţi liberi niciodată a vă urca la amvon până ce nu vă veţi fi prins de 
braţul tăriei voastre.
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Dacă avem Spiritul lui Hristos, vom lucra cum a lucrat El; noi vom 
prinde chiar ideile Omului din Nazaret şi le vom înfăţişa oamenilor. 
Dacă, în loc să fim nişte predicatori, care fac doar o mărturisire goală, 
dar sunt nepocăiţi, am fi cu adevărat urmaşi ai lui Hristos, am vesti ade-
vărul cu o astfel de blândeţe şi ardoare, şi l-am exemplifica astfel în viaţa 
noastră, atunci oamenii nu ar mai pune la îndoială dacă noi credem sau 
nu ceea ce mărturisim. Solia vestită în dragostea lui Hristos, păstrând 
în faţă valoarea sufletelor, va stoarce chiar de pe buzele celor din lume 
declaraţia: „Ei sunt asemenea lui Isus”.

Dacă dorim să-i reformăm pe alţii, trebuie să practicăm înşine prin-
cipiile pe care vrem să le impunem altora. Cuvintele, oricât de bune ar fi 
ele, vor fi fără putere, dacă sunt contrazise de viaţa zilnică. Slujitori ai lui 
Hristos, vă dau sfatul: „Ia seama la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai 
altora”. Nu scuzaţi în voi înşivă păcatul pe care îl mustraţi în alţii. Dacă 
predicaţi despre blândeţe şi dragoste, atunci lăsaţi ca aceste daruri să fie 
exemplificate în viaţa voastră. Dacă îi învăţaţi pe alţii să fie buni, servia-
bili şi respectuoşi în familie, lăsaţi ca exemplul vostru să întărească sfatul 
vostru. Întrucât aţi primit mai mare lumină decât alţii, aveţi şi răspundere 
mai mare. Voi veţi fi bătuţi cu mai multe lovituri, dacă neglijaţi să faceţi 
voia Stăpânului vostru.

Cursele lui Satan sunt puse pentru noi, tot aşa de adevărat cum au 
fost puse şi pentru copiii lui Israel, chiar înainte de a intra în ţara Cana-
anului. Noi repetăm istoria acestui popor. Uşurătatea, vanitatea, dorinţa 
după o viaţă comodă şi de plăceri, egoismul şi necurăţia cresc printre noi. 
Acum este nevoie de bărbaţi hotărâţi şi cu îndrăzneală, care să vestească 
toată hotărârea lui Dumnezeu, de bărbaţi care să nu doarmă ca ceilalţi, ci să 
vegheze şi să fie treji. Cunoscând lipsa de sfinţenie şi de putere la predica-
torii noştri, simt o durere adâncă văzând eforturile ce se fac pentru înălţare 
de sine. Dacă ei L-ar putea vedea pe Isus aşa cum este, şi pe ei înşişi aşa cum 
sunt, atât de slabi, atât de ineficienți, atât de neasemănători cu Stăpânul 
lor, atunci ar zice: Sunt atât de nevrednic, că ar fi destul pentru mine dacă 
numele meu ar fi scris măcar într-un colţ neînsemnat din cartea vieţii.

Lucrarea voastră este de a cerceta şi imita Modelul. A fost Hristos 
tăgăduitor de sine? Trebuie să fiţi şi voi. A fost El blând şi umil? Atunci 
trebuie să fiţi şi voi. A fost El zelos în lucrarea de salvare de suflete? Aşa 
trebuie să fiţi şi voi. A lucrat El ca să-L preamărească pe Tatăl Său? Aşa 
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trebuie să faceţi şi voi. A căutat El adesea ajutor la Dumnezeu? Aşa tre-
buie să faceţi şi voi. A fost Hristos răbdător? Aşa veți fi şi voi, răbdători. 
După cum Hristos i-a iertat pe vrăjmaşii Săi, tot aşa să iertaţi şi voi. 

Ceea ce arată caracterul nostru adevărat nu este atât de mult religia 
de la amvon, cât religia din familie. Soţia predicatorului, copiii săi şi per-
soanele care ajută în familia sa sunt mai bine în stare să aprecieze evlavia 
sa. Un om bun va fi o binecuvântare pentru familia sa. Soţia, copiii şi 
ajutoarele din familia sa vor deveni mai buni prin religia sa.

Fraţilor, introduceţi-L pe Hristos în familie, luaţi-L cu voi la amvon, 
luaţi-L cu voi oriunde mergeţi. Atunci nu veţi avea nevoie să-i îndemnaţi 
pe alţii să-i preţuiască pe predicatori, căci veţi purta cu voi dovada acre-
ditărilor cereşti, care vor arăta tuturor că sunteţi slujitori ai lui Hristos. 
Luaţi cu voi pe Isus în orele voastre de retragere. Amintiţi-vă că El era 
adesea în rugăciune, şi viaţa Sa era întreţinută neîncetat de inspiraţii noi 
de la Duhul Sfânt. Lăsaţi gândurile voastre, viaţa voastră lăuntrică, să fie 
de aşa natură, încât să nu vă ruşinaţi când veţi întâlni raportul despre ele 
la ziua lui Dumnezeu.

Cerul nu este închis în faţa rugăciunii fierbinți a celui drept. Ilie era 
un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi, totuşi Domnul l-a ascultat şi a 
răspuns la rugăciunea lui în modul cel mai izbitor. Singura cauză a lipsei 
noastre de putere în Dumnezeu trebuie căutată în noi înşine. Dacă viaţa 
lăuntrică a multora dintre cei ce se pretind a fi creştini li s-ar prezenta în 
faţă, ei n-ar mai susţine că sunt creştini. Ei nu cresc în har. Ei aduc câte o 
rugăciune grăbită din când în când, dar nu au nicio împărtăşire reală cu 
Dumnezeu.

Noi trebuie să stăruim mult în rugăciune, dacă dorim să propăşim 
în viaţa dumnezeiască. Atunci când solia adevărului a fost vestită pentru 
prima dată, cât de mult ne rugam noi! Cât de des se auzea glasul mijlocirii 
în cămăruţă, în şopron, în grădină sau în pădure! De obicei, noi petreceam 
ore întregi în rugăciuni serioase, câte doi sau trei laolaltă, cerând împlinirea 
făgăduinţei; adesea se auzea şi plânset, şi apoi glasuri de mulţumire şi de 
cântare de laudă. Acum, ziua lui Dumnezeu este mai aproape decât atunci 
când am crezut întâi, şi ar trebui să fim acum mai serioşi, mai zeloşi şi mai 
fierbinţi ca în anii de la începutul soliei. Acum primejdiile sunt mai mari 
decât atunci. Sufletele sunt mai împietrite. Avem nevoie de călăuzirea Spi-
ritului lui Hristos; şi trebuie să nu ne odihnim până nu-L primim.
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Fraţilor şi surorilor, nu cumva aţi uitat că rugăciunile voastre trebuie 
să fie ca nişte seceri ascuţite, împreună cu secerătorii din marele câmp al 
secerişului? Când tinerii merg să rostească adevărul, voi trebuie să ţineţi 
ore de rugăciune pentru ei. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i pună în legătură cu 
Sine şi să le dea înţelepciune, har şi cunoştinţă. Rugaţi-vă ca ei să fie păziţi 
de cursele lui Satan şi să fie păstraţi curaţi în cuget şi în sfinţenia inimii. Vă 
rog pe cei care vă temeţi de Domnul să nu mai pierdeţi niciun timp în vor-
biri nefolositoare sau ocupându-vă cu lucruri netrebnice, pentru a satisface 
mândria sau pofta. Timpul câştigat prin aceasta să fie petrecut în rugăciune 
stăruitoare către Dumnezeu pentru predicatorii noştri. Sprijiniţi-le mâini-
le, cum au sprijinit Aron şi Hur mâinile lui Moise.

Capitolul 15 – Adunările noastre de tabără

Mi-a fost arătat că unele dintre adunările noastre de tabără sunt de-
parte de ceea ce a hotărât Domnul să fie ele. Poporul vine (la conferinţă) 
nepregătit pentru primirea Duhului Sfânt. În general, surorile consacră 
mult timp, înainte de conferinţă, pentru pregătirea de haine şi împodo-
biri exterioare, în timp ce neglijează total podoaba din lăuntru, care este de 
mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Se cheltuieşte, de asemenea, mult timp 
pentru pregătirea de mâncăruri nefolositoare, de delicatese, prăjituri şi alte 
alimente care vatămă într-adevăr pe cei care se împărtăşesc din ele. Dacă su-
rorile noastre şi-ar procura pâine bună şi alte câteva feluri de alimente sănă-
toase, atunci atât ele, cât şi familiile lor, ar fi mai bine pregătite să preţuiască 
cuvintele vieţii şi mult mai primitoare pentru influenţa Duhului Sfânt.

Adesea stomacul este încărcat peste măsură cu o hrană care rareori 
este aşa de simplă şi sănătoasă cum e cea mâncată acasă, unde exerciţiul 
fizic este îndoit sau întreit mai mare. Aceasta face ca mintea să fie într-o 
astfel de letargie, încât cu greu poate să aprecieze lucrurile veşnice, şi con-
ferinţa se închide, iar ei sunt dezamăgiţi că nu s-au bucurat mai mult de 
împărtăşirea Duhului lui Dumnezeu. În timpul pregătirii pentru confe-
rinţă, fiecare personal trebuie să-şi cerceteze de aproape şi riguros propria 
sa inimă înaintea lui Dumnezeu. Dacă în familie au existat sentimente 
neplăcute, discordie sau certuri, cea dintâi faptă de pregătire este de a-şi 
mărturisi unul altuia aceste greşeli şi de a se ruga împreună şi unul pentru 
altul. Smeriţi-vă înaintea lui Dumnezeu şi faceţi eforturi serioase spre a 
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vă curăţa templul sufletului de tot gunoiul, – de toată invidia, de toată 
gelozia, de toată bănuiala şi de toată critica: „Curăţiţi-vă mâinile, păcăto-
şilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia, 
tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire şi bucuria 
voastră în întristare! Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa”.

Domnul vorbeşte: Intră în camera ta, şi acolo în ascuns vorbeşte cu 
inima ta; ascultă de glasul adevărului şi de al conştiinţei. Nimic nu va da 
o vedere mai limpede despre sine însuşi ca rugăciunea în ascuns. Acela 
care vede în ascuns şi ştie toate lucrurile va lumina priceperea voastră şi va 
răspunde la cererile voastre. Datoriile simple şi lămurite care nu trebuie 
neglijate vor fi descoperite în faţa voastră. Faceţi un legământ cu Dum-
nezeu de a vă preda pe voi înşivă şi toată puterea voastră în serviciul Său. 
Nu mergeţi la conferinţă cu această lucrare nefăcută. Dacă n-aţi făcut 
această lucrare acasă, sufletul va suferi, şi alţii vor suferi multă vătămare 
prin răceala voastră, prin amorţeala şi letargia voastră spirituală.

Am văzut starea poporului care mărturiseşte adevărul. Cuvintele 
profetului Ezechiel sunt aplicabile pentru ei până în timpul nostru: „Fiul 
Omului, oamenii aceştia îşi poartă idolii în inimă şi îşi pironesc privirile 
spre ceea ce i-a făcut să cadă în nelegiuire! Să mă las Eu să fiu întrebat de ei? 
De aceea, vorbeşte-le şi spune-le: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Orice 
om din casa lui Israel, care îşi poartă idolii în inimă şi care îşi pironeşte pri-
virile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui – dacă va voi să vorbeas-
că prorocului, Eu, Domnul, îi voi răspunde, în ciuda mulţimii idolilor lui”. 

Dacă iubim lucrurile lumii şi avem plăcere în nedreptate, sau avem 
împărtăşire cu lucrurile neroditoare ale întunericului, atunci înaintea 
noastră stau pietrele de poticnire ale nelegiuirii noastre şi purtăm idolii 
în inima noastră. Dacă nu facem un efort hotărât să-i îndepărtăm, nu 
vom fi recunoscuţi niciodată ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu.

Aici este o lucrare de făcut pentru familii, înainte de a putea veni la 
adunările noastre sfinte. Lăsaţi pregătirea pentru mâncare şi îmbrăcăminte 
pe planul al doilea, dar începeţi încă de acasă a vă cerceta inimile în mod 
profund. Rugaţi-vă de trei ori pe zi şi, asemenea lui Iacov, să nu vă lăsaţi. În 
familie este locul unde trebuie să-L găsiţi pe Isus: apoi, luaţi-L cu voi la con-
ferinţă, şi cât de preţioase vor fi atunci orele petrecute acolo! Dar cum puteţi 
să aşteptaţi să simţiți prezenţa Domnului şi să vedeți puterea Sa desfăşurân-
du-se, dacă lucrarea pregătirii personale pentru acest timp este neglijată?
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Pentru binele sufletului vostru, pentru numele lui Hristos şi pen-
tru binele altora, lucraţi acasă. Rugaţi-vă cum nu aţi obişnuit să vă ru-
gaţi până acum. Zdrobiţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu. Puneţi-vă 
casa în ordine. Pregătiţi-i şi pe copii pentru această ocazie. Învăţaţi-i să 
înţeleagă că nu este de prea mult folos ca ei să apară îmbrăcaţi în haine 
fine, cât este de a apărea înaintea lui Dumnezeu cu mâinile şi inimile 
curate. Daţi la o parte orice obstacol care v-ar putea sta în cale – orice 
neînţelegere care ar putea exista între ei înşişi sau între voi şi ei. Făcând 
astfel, voi invitaţi prezenţa Domnului în casele voastre, şi îngerii cei 
sfinţi vă vor însoţi când veţi merge la conferinţă, iar lumina şi prezenţa 
lor vor respinge întunericul îngerilor răi. Chiar necredincioşii vor simţi 
atmosfera sfântă când vor veni în tabără. O, cât de mult s-a pierdut 
prin neglijarea acestei lucrări importante! Vouă, poate, vă place predi-
ca, poate că sunteţi înflăcăraţi şi învioraţi, dar puterea convertitoare şi 
reformatoare a lui Dumnezeu nu este simţită în inimă, şi lucrarea nu va 
fi atât de profundă, de temeinică şi de durabilă cum ar trebui. Răstigniţi 
mândria şi îmbrăcaţi sufletul cu haina preţioasă a dreptăţii lui Hristos, 
şi atunci vă veţi bucura de mare binecuvântare la conferinţă. Ea va fi ca 
o poartă a cerului pentru sufletul vostru.

Aceeaşi lucrare de smerire şi de cercetare a inimii trebuie să se facă 
şi în biserică, astfel încât toate neînţelegerile şi înstrăinările dintre fraţi 
să fie date la o parte înainte de a vă prezenta în faţa Domnului la aceste 
adunări anuale. Începeţi această lucrare cu seriozitate şi nu vă odihniţi 
până ce n-aţi îndeplinit-o, căci dacă veniţi la conferinţă cu îndoielile, cu 
murmurele şi cu neînţelegerile voastre, veţi aduce pe îngerii răi în tabără 
şi veţi duce întunericul pe oriunde veţi merge. Mi-a fost arătat că, din 
lipsa acestei pregătiri, aceste adunări anuale n-au adus decât puţin folos. 
Predicatorii sunt rareori pregătiţi să lucreze pentru Dumnezeu. Sunt 
mulţi vorbitori, – unii care rostesc cuvinte tăioase, provocatoare, abătân-
du-se din calea lor spre a biciui alte biserici şi a râde de credinţa lor, – dar 
nu sunt decât puţini lucrători serioşi pentru Dumnezeu. Aceşti vorbitori 
aspri şi lăudăroşi mărturisesc a avea adevărul, mai pe sus de oricare alt 
popor, dar felul lor de a lucra şi zelul lor religios nu corespunde cu niciun 
chip cu mărturisirea lor de credinţă,

M-am uitat să văd umilirea sufletului, care ar trebui să stea întot-
deauna ca o haină potrivită pentru predicatorii noştri, dar nu i-am văzut 
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îmbrăcaţi cu ea. M-am uitat să văd dragostea adâncă pentru suflete, des-
pre care Stăpânul a spus că trebuie s-o aibă, dar ei nu aveau. Am căutat 
să aud rugăciunile serioase aduse cu lacrimi şi cu durere sufletească, din 
pricina nepocăinţei şi a necredinţei din propriile lor familii şi din biseri-
că, dar nu le-am auzit. Am căutat să aud apelurile făcute în manifestarea 
puterii Spiritului, dar acestea lipseau. M-am uitat în jurul meu să-i văd 
pe purtătorii de poveri, care, într-un timp ca acesta, ar trebui să plângă 
între portic şi altar, şi să strige: Doamne, cruţă pe poporul Tău şi nu da 
ocării moştenirea Ta; dar n-am auzit asemenea rugăciuni. Câteva suflete 
serioase şi umilite Îl caută pe Domnul. La unele din aceste adunări, unul 
sau doi predicatori simţeau povara şi erau apăsaţi de greutate, ca un car 
încărcat cu snopi. Dar marea majoritate a predicatorilor nu au mai multă 
înțelegere despre sfinţenia lucrării lor decât copiii.

Am văzut că aceste adunări anuale ar putea fi şi ar trebui să fie adu-
nări de o lucrare serioasă. Predicatorii ar trebui să caute a face o pregătire 
a inimii, înainte de a începe lucrarea de a-i ajuta pe alţii, căci poporul este 
mult mai înaintat decât mulţi dintre predicatori. Ei trebuie să se lupte 
cu toate puterile lor în rugăciune, până ce Domnul îi va binecuvânta. 
Dacă dragostea lui Dumnezeu arde pe altarul inimilor lor, atunci ei nu 
vor predica spre a-şi arăta iscusinţa, ci spre a-L înfăţişa pe Hristos care 
ridică păcatele lumii.

În prima biserică creştină, creştinismul era vestit în curăţia lui; în-
văţătura era dată prin glasul inspiraţiei; rânduielile lui erau necorupte 
de vicleniile oamenilor. Biserica descoperea Spiritul lui Hristos şi apă-
rea frumoasă în simplitatea ei. Podoaba ei o alcătuiau sfintele principii şi 
viaţa exemplară a membrilor ei. Mulţimi de suflete erau câştigate pentru 
Hristos nu prin etalare sau erudiție, ci prin puterea lui Dumnezeu, care 
însoţea predicarea lămurită a cuvântului Său, Dar, apoi, biserica s-a co-
rupt. Şi acum este nevoie mai mult decât oricând ca predicatorii să fie 
canale de lumină.

Sunt mulţi vorbitori uşuratici despre adevărul biblic, ale căror suflete 
sunt tot atât de lipsite de Spiritul lui Dumnezeu ca şi munţii Ghilboa de 
rouă şi ploaie. Dar nouă ne trebuie bărbaţi care să fie pocăiţi pe deplin şi 
care să-i poată învăţa şi pe alţii cum să-şi predea inimile lor lui Dumnezeu. 
Puterea evlaviei a încetat aproape cu totul în bisericile noastre. Şi aceasta 
din ce cauză? Domnul aşteaptă încă să fie îndurător; El n-a închis încă fe-
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restrele cerului. Noi ne-am despărţit singuri de El. Ochii noştri trebuie să 
fie aţintiţi la cruce şi să credem că Isus este tăria şi mântuirea noastră.

Când vedem micile poveri ale lucrării apăsând asupra predicatorilor 
şi a poporului, întrebăm: Oare, când va veni Domnul, va găsi El credinţă 
pe pământ? Credinţa este aceea care ne lipseşte. Dumnezeu are destul har 
şi putere, care aşteaptă să fie cerute. Dar motivul pentru care noi nu simţim 
marea noastră lipsă de aceste daruri este că privim la noi înşine, nu la Isus. 
Noi nu-L înălţăm pe Isus, sprijinindu-ne numai pe meritele Sale.

Aş dori să întipăresc în inimile predicatorilor şi ale poporului ne-
cesitatea de cea mai adâncă lucrare a harului în inimă şi de o pregătire 
mai temeinică, de a intra în spiritul şi lucrarea conferinţelor noastre, ca 
să poată primi cele mai mari foloase posibile din aceste adunări. Aceste 
adunări anuale pot fi ocazii de o binecuvântare deosebită sau ele pot fi 
o mare pagubă pentru spiritualitate. Cum sunt ele pentru tine, stimate 
cititor? Rămâne ca fiecare să hotărască pentru el însuşi.

Capitolul 16 – Iubirea frăţească

„După aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă vă iu-
biţi unii pe alţii”. Cu cât ne asemănăm mai de aproape cu caracterul Mân-
tuitorului, cu atât mai mare va fi dragostea noastră faţă de cei pentru care 
El a murit. Creştinii care dau pe faţă un spirit de iubire altruistă unii faţă 
de alţii depun o mărturie pentru Hristos pe care necredincioşii n-o pot 
nici tăgădui şi căreia nici nu se pot împotrivi. Este cu neputinţă a estima 
puterea unui astfel de exemplu. Nimic nu va zădărnici cu atâta succes 
planurile viclene ale lui Satan şi ale emisarilor lui, nimic nu va clădi atât 
de mult împărăţia Mântuitorului ca dragostea lui Hristos dată pe faţă 
de membrii bisericii. Nu ne putem bucura de pace şi prosperitate decât 
atunci când bunătatea şi dragostea sunt în plină activitate.

În prima sa epistolă către Corinteni, apostolul Pavel scoate în evi-
denţă importanţa acestei iubiri, care trebuie cultivată de urmaşii lui 
Hristos: „Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea 
dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Şi chiar 
dacă aş avea darul prorociei, şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; 
chiar dacă aş avea toată credinţa, aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea 
dragoste, nu sunt nimic. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru 
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hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragos-
te, nu-mi foloseşte la nimic”.

Oricât de înaltă ar fi mărturisirea cuiva, dacă inima lui nu este pă-
trunsă de dragostea de Dumnezeu şi de aproapele său, nu este un ucenic 
al lui Hristos. Chiar dacă ar avea o mare credinţă, şi ar avea puterea de 
a face chiar minuni, totuşi fără dragoste credinţa sa n-ar avea nicio va-
loare. El poate desfăşura multă dărnicie, dar dacă ar face aceasta din alt 
motiv, nu dintr-o dragoste curată, chiar de şi-ar da toată averea pentru 
hrana săracilor, această faptă nu l-ar recomanda înaintea lui Dumnezeu. 
În zelul său, el poate întâmpina moartea de martir, dar dacă este lipsit de 
aurul dragostei, va fi primit de Dumnezeu ca un fanatic amăgit sau ca un 
făţarnic ambiţios.

Apostolul enumeră apoi roadele dragostei: „Dragostea este înde-
lung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte”. Dra-
gostea dumnezeiască, când locuieşte în inimă, dă afară mândria şi egois-
mul. „Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie”. Bucuria cea mai 
curată izvorăşte din cea mai adâncă umilinţă. Cele mai solide şi mai no-
bile caractere sunt clădite pe temelia răbdării şi a dragostei, şi a supunerii 
încrezătoare în voinţa lui Dumnezeu.

„Dragostea nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău”. Inima în care domneşte dragostea nu va fi 
plină de patimă sau răzbunare pentru insultele pe care mândria şi iubirea 
de sine le consideră ca de nesuferit. Dragostea nu este bănuitoare, atribu-
ind, ci atribuie cea mai bună intenţie motivelor şi faptelor altora. Dragos-
tea nu expune niciodată în mod nenecesar greşelile altora. Ea nu ascultă 
cu lăcomie la rapoarte defavorabile, ci caută mai degrabă să amintească 
unele trăsături bune ale celui defăimat.

„Dragostea nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr”. Acela 
în a cărui inimă locuieşte dragostea va fi plin de tristeţe din pricina gre-
şelilor şi slăbiciunilor altora; dar când adevărul biruie, când norul, care a 
întunecat numele cel bun al altuia, este îndepărtat, sau când păcatele sunt 
mărturisite şi relele îndreptate, el se bucură.

„Acoperă (suportă) totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă to-
tul”. Dragostea nu numai că suportă greşelile altora, ci se supune cu bu-
curie la orice suferinţă sau inconvenienţă, când o astfel de îngăduinţă este 
necesară. Această dragoste „nu va pieri niciodată”. Ea nu-şi poate pierde 
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valoarea niciodată; ea este o însuşire cerească. Ca o comoară preţioasă, ea 
va fi dusă de posesor prin porţile Cetăţii lui Dumnezeu.

Rodul Spiritului este dragoste, bucurie, pace. Discordia şi cearta 
sunt faptele lui Satan şi rodul păcatului. Dacă noi, ca popor, dorim să 
ne bucurăm de pace şi de dragoste, trebuie să dăm păcatele la o parte, să 
venim în armonie cu Dumnezeu, şi atunci vom fi în armonie şi unii cu 
alţii. Fiecare să se întrebe: Posed eu harul iubirii? Am învăţat să fiu înde-
lung răbdător şi să fiu bun? Talentele, învăţătura şi elocvenţa, fără această 
însuşire cerească, sunt fără valoare, ca o aramă sunătoare şi ca un chimval 
zgomotos. E dureros că această comoară preţioasă e luată cu atâta uşurin-
ţă şi este atât de puţin căutată de mulţi care mărturisesc credinţa!

Pavel scrie către coloseni: „Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumne-
zeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu 
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare, îngăduiţi-vă 
unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul 
pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai pe sus de 
toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. 
Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, 
să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători”. „Şi orice faceţi cu 
cuvântul şi cu fapta, să faceţi totul în numele Domnului Isus şi mulţu-
miţi prin El lui Dumnezeu Tatăl”.

Faptul că noi suntem sub o obligaţie atât de mare faţă de Hristos ne 
pune în acelaşi timp sub cea mai sfântă obligaţie faţă de acei pentru care 
El a murit ca să-i răscumpere. Noi trebuie să arătăm faţă de ei aceeaşi sim-
patie, aceeaşi compătimire duioasă şi aceeaşi dragoste neegoistă pe care a 
arătat-o Hristos faţă de noi. Ambiţia egoistă şi dorinţa după supremaţie 
vor muri când Hristos va pune stăpânire pe afecţiunile unui suflet.

Mântuitorul nostru îi învaţă pe ucenicii Săi să se roage: „Şi ne iartă 
greşelile noastre, cum şi noi iertăm greşiţilor noştri”. Aici se cere o mare 
binecuvântare în baza unor condiţii. Noi înşine declarăm aceste condiţii. 
Noi cerem ca mila lui Dumnezeu faţă de noi să fie măsurată după mila pe 
care noi o arătăm faţă de alţii. Hristos declară că aceasta este regula după 
care Domnul va proceda cu noi: „Dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, 
şi Tatăl vostru cel ceresc va ierta greşelile voastre; dar dacă voi nu iertaţi 
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre”. Minu-
nate cuvinte! Dar cât de puţin sunt înţelese sau respectate ele! Unul dintre 
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păcatele cele mai de rând, şi unul care este urmat de cele mai primejdioase 
rezultate, e îngăduirea unui spirit neiertător. Cât de mulţi nutresc duşmă-
nie sau răzbunare, şi apoi îngenunchează înaintea lui Dumnezeu şi cer să fie 
iertați, după cum iartă ei! Cu siguranță, ei nu pot avea o înţelegere adevăra-
tă despre însemnătatea acestei rugăciuni, altfel n-ar îndrăzni s-o rostească 
cu buzele. Noi depindem de mila iertătoare a lui Dumnezeu în fiecare zi şi 
în fiecare ceas; şi atunci, cum mai putem nutri amărăciune şi răutate faţă 
de semenii noştri păcătoşi ca şi noi? Dacă creştinii ar urma principiile aces-
tei rugăciuni în toate relaţiile lor zilnice, ce schimbare binecuvântată ar fi 
săvârşită în biserică şi în lume! Aceasta ar fi cea mai convingătoare dovadă 
care poate fi dată despre realitatea credinţei biblice. Dumnezeu cere de la 
urmaşii Săi mai mult decât îşi închipuie mulţi. Dacă dorim ca speranţele 
noastre pentru cer să nu fie întemeiate pe o temelie falsă, atunci trebuie 
să primim Biblia aşa cum o citim şi să credem că Domnul intenţionează 
întocmai aceea ce spune. El nu cere de la noi nici un lucru pentru care nu ne 
va da har ca să aducem la îndeplinire. Noi nu vom avea de adus nicio scuză 
la ziua lui Dumnezeu dacă neglijăm să ajungem la standardul care ne este 
pus înainte în cuvântul Său.

Apostolul Pavel ne sfătuieşte: „Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-
vă groază de rău şi lipiţi-vă tare de bine. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragos-
te frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia”. Pavel dorea ca noi 
să facem deosebire între iubirea cea curată şi neegoistă, care este insuflată 
de Spiritul lui Hristos, şi pretenţia absurdă şi amăgitoare, de care e plină 
lumea. Această contrafacere josnică a indus în eroare multe suflete. Ea a 
şters deosebirea dintre dreptate şi nedreptate, simpatizând cu călcătorul 
de lege, în loc să-i arate cu credincioşie greşelile. O asemenea umblare nu 
izvorăşte niciodată din adevărata prietenie. Spiritul prin care ea este insu-
flată nu locuieşte decât în inima firească. Deşi creştinul este întotdeauna 
bun, milos şi iertător, el nu poate simţi nicio armonie cu păcatul. El va 
urî răul şi se va lipi de bine, cu riscul de a pierde tovărăşia sau prietenia 
nelegiuiţilor. Spiritul lui Hristos ne va face să urâm păcatul, dacă dorim 
să facem orice sacrificiu pentru a-l salva pe păcătos.

„Iată dar ce vă spun şi vă mărturisesc eu în Domnul: să nu mai trăiţi 
cum trăiesc păgânii, în deşertăciunea gândurilor lor, având mintea întune-
cată, fiind străini de viaţa lui Dumnezeu din pricina neştiinţei în care se 
află în urma împietririi inimii lor. Ei şi-au pierdut orice pic de simţire, s-au 
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dedat la desfrânare şi săvârşesc cu lăcomie orice fel de necurăţie”. Apostolul 
îi sfătuieşte pe fraţii săi, în numele şi prin autoritatea Domnului Isus ca, 
după ce au primit Evanghelia, să nu mai umble cum umblă neamurile, ci să 
arate prin purtarea lor zilnică că au fost pocăiţi într-adevăr.

„Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de 
omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare şi să vă înnoiţi în du-
hul minţii voastre şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou făcut după chipul lui 
Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul”. Cândva 
ei erau corupţi, degradaţi, robiţi de patimi desfrânate; ei erau vrăjiţi de 
farmecul lumii, orbiţi, încurcaţi şi înşelaţi de vicleniile lui Satan. Acum, 
însă, când au cunoscut adevărul aşa cum este el în Isus, trebuie să aibă loc 
o schimbare hotărâtă în viaţa şi caracterul nostru.

Primirea în biserică a membrilor, care n-au fost înnoiţi în inima lor 
şi n-au fost reformaţi în viaţa lor, este o sursă de slăbiciune pentru bise-
rică. Acest fapt este trecut adesea cu vederea. Unii predicatori şi unele 
biserici doresc atât de mult să-şi asigure sporirea numărului membrilor, 
încât nu depun o mărturie credincioasă împotriva deprinderilor şi obi-
ceiurilor necreştineşti. Cei care primesc adevărul nu sunt învăţaţi că nu 
pot avea siguranţă, dacă, în timp ce sunt creştini cu numele, umblarea 
lor este lumească. Mai înainte, ei i-au fost supuşi lui Satan; dar de aici 
înainte Îi vor fi supuşi lui Hristos. Viaţa trebuie să mărturisească faptul 
că şi-au schimbat Conducătorul. Opinia publică favorizează o pretenție 
de creştinism. Nu se cere decât puţină lepădare sau jertfire de sine pentru 
a îmbrăca doar o formă de evlavie, şi de a avea numele înscris în registrul 
bisericii. Ca urmare, mulţi se unesc cu biserica fără să se fi unit mai întâi 
cu Hristos. Satan se bucură de aceasta. Asemenea convertiţi sunt agenţii 
lui cei mai eficienți. Ei sunt nişte momeli şi pentru alte suflete. Sunt nişte 
luminători falşi, momind spre pieire pe cei neprevăzători. În zadar caută 
oamenii să facă drumul creştinismului cât de lat şi cât de plăcut pentru 
lume. Dumnezeu n-a netezit şi n-a lărgit calea cea gloduroasă şi îngustă. 
Dacă vrem să intrăm în viaţă, trebuie să umblăm pe aceeaşi cale pe care 
a mers Isus şi ucenicii Săi, – calea umilinţei, a lepădării şi jertfirii de sine.

Predicatorii trebuie să aibă grijă ca propriile lor inimi să fie sfinţi-
te prin adevăr, şi apoi să lucreze spre a asigura convertiților lor aceste 
rezultate. Atât predicatorii, cât şi poporul au nevoie de o religie curată. 
Acei care îndepărtează nelegiuirea din inimile lor şi îşi înalţă mâinile 
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în cereri serioase către Dumnezeu, vor avea acel ajutor pe care numai 
Dumnezeu îl poate da. S-a plătit o răscumpărare pentru sufletele oa-
menilor, pentru ca ei să aibă prilejul să scape de sclavia păcatului şi să 
obțină iertarea, puritatea şi cerul.

Dumnezeu aude strigătul celor smeriţi şi zdrobiţi cu inima. Acei 
care vizitează adesea tronul harului şi înalţă cereri sincere şi serioase 
pentru înţelepciune şi putere dumnezeiască, nu vor neglija să devină 
nişte slujitori activi şi folositori ai lui Hristos. Ei poate nu posedă mari 
talente, dar cu umilinţa inimii şi sprijinindu-se cu tărie pe Isus, ei pot 
face o bună lucrare în aducerea de suflete la Hristos. Ei pot să ajungă la 
oameni prin Dumnezeu. 

Predicatorii lui Hristos trebuie să simtă întotdeauna că sufletele lor 
sunt angajate într-o lucrare, – într-o lucrare sfântă, – şi că eforturile lor 
ar trebui să fie pentru clădirea corpului lui Hristos, nu pentru a se înălţa 
pe ei înşişi înaintea poporului. Iar creştinii, în timp ce trebuie să-i stimeze 
pe predicatorii credincioşi ca pe nişte trimişi ai lui Hristos, ar trebuie să 
evite orice laudă adusă omului.

„Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii iubiţi. Trăiţi în dra-
goste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru noi, ca un 
prinos şi ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu”. Omul s-a înstrăinat 
singur de Dumnezeu prin fapte nelegiuite, dar Hristos Şi-a dat viaţa pen-
tru ca toţi cei ce doresc să fie eliberaţi de păcat şi reinstauraţi în graţia 
Creatorului. Speranţa câştigării unui univers răscumpărat şi sfânt a fost 
cea care L-a mânat pe Hristos să facă această mare jertfă. Am acceptat 
noi aceste privilegii atât de scump plătite? Suntem noi nişte urmaşi ai lui 
Dumnezeu, ca nişte copii iubiţi, sau suntem servitori ai prințului întu-
nericului? Suntem noi închinători ai lui Dumnezeu sau ai lui Baal? Ai 
viului Dumnezeu sau ai idolilor?

Noi, poate, nu avem temple idoleşti vizibile, nu avem chipuri în faţa 
ochilor la care să ne uităm, şi totuşi putem practica idolatria. Este uşor 
a-şi face cineva un idol din ideile sau obiectele nutrite, ca şi zeii făcuţi din 
lemn sau din piatră. Mii de persoane au o închipuire falsă despre Dum-
nezeu şi însuşirile Sale. Ei slujesc tot aşa de sigur unui zeu fals ca şi când 
ar fi slujitori ai lui Baal. Suntem noi închinătorii adevăratului Dumne-
zeu, aşa cum El este descoperit în cuvântul Său în Hristos, în natură, sau 
adorăm vreun idol filozofic pus în raclă, în locul Său? Dumnezeu este un 
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Dumnezeu al adevărului. Dreptatea şi mila sunt însuşirile Tronului Său. 
El este un Dumnezeu al iubirii, al milei şi al compătimirii duioase. Aşa e 
El reprezentat în Fiul Său, Mântuitorul nostru. El e un Dumnezeu al răb-
dării şi al îndelungii răbdări. Dacă astfel e fiinţa pe care o adorăm şi al că-
rui caracter vrem să ni-l însuşim, ne închinăm adevăratului Dumnezeu”. 

Dacă Îl urmăm pe Hristos, meritele Sale, atribuite nouă, se urcă 
înaintea Tatălui ca un parfum plăcut. Iar darurile caracterului Mântui-
torului, sădite în inimile noastre, vor răspândi în jurul nostru un miros 
plăcut. Spiritul dragostei, al blândeţii şi al îngăduinţei, care călăuzeşte 
viaţa noastră, va avea puterea să îmblânzească şi să supună inimile îm-
pietrite şi să câştige pentru Hristos pe vrăjmaşii cei mai înverşunaţi ai 
credinţei noastre. „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă de-
şartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuşi. 
Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la ale altora”. „Faceţi 
toate fără cârtire şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai 
lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care 
străluciţi ca nişte lumini în lume”.

Mărirea deşartă, ambiţia egoistă este stânca de care multe suflete s-au 
lovit şi s-au sfărâmat, şi multe biserici au devenit fără putere. Acei care 
cunosc mai puţin despre consacrare, care sunt mai puţin legaţi cu Dum-
nezeu, sunt cei care doresc cel mai mult după posturile cele mai înalte. Ei 
n-au nicio idee despre propria lor slăbiciune şi despre lipsurile din carac-
terele lor. Dacă mulţi dintre predicatorii noştri tineri, nu vor simţi puterea 
lui Dumnezeu care duce la pocăinţă, activitatea lor va fi mai degrabă o 
piedică decât un ajutor pentru biserică. Ei poate că au învăţat doctrinele 
lui Hristos, dar n-au învăţat să-L cunoască pe Hristos. Sufletul care pri-
veşte neîncetat la Isus va vedea dragostea Sa tăgăduitoare de sine şi adânca 
Sa umilinţă şi va urma exemplul Său. Mândria, ambiţia, înşelăciunea, ura, 
egoismul trebuie curăţate din inimă. La mulţi, aceste trăsături rele sunt 
biruite în parte, dar nu sunt smulse în totul din inimă. În împrejurări favo-
rabile, ele răsar din nou şi aduc o recoltă de răscoală împotriva lui Dumne-
zeu. Aici se află o mare primejdie. A cruţa vreun păcat înseamnă a cultiva 
un vrăjmaş, care aşteaptă doar o clipă de neatenţie ca să ne aducă pieirea. 

„Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea 
lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!”. Fraţii mei şi surorile 
mele, cum întrebuinţaţi voi darul vorbirii? Aţi învăţat voi să vă stăpâniţi 
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limba în aşa mod, încât să asculte întotdeauna de poruncile unei conşti-
inţe luminate şi de afecțiunile sfinte? Este conversația voastră liberă de 
uşurătate, de mândrie şi răutate, de înşelăciune şi necurăţie? Sunteţi voi 
nemânjiţi de vreo înşelătorie înaintea lui Dumnezeu? Cuvintele exercită 
o influenţă mişcătoare. Satan doreşte, dacă se poate să ţină limba activă 
în serviciul lui. Prin noi înşine nu vom putea să stăpânim acest mădular 
neastâmpărat. Numai harul lui Dumnezeu este speranţa noastră. 

Acei care studiază cu lăcomie cum să-şi asigure întâietatea, trebuie 
să studieze mai degrabă cum să câştige acea înţelepciune care „este mai 
întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare 
şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică”. Mi-a fost arătat că mulţi 
predicatori au nevoie ca aceste cuvinte să fie întipărite pe tablele sufletu-
lui lor. Acela în care a luat chip Hristos, nădejdea slavei, „să-şi arate, prin 
purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii”. 

Petru îi sfătuieşte pe credincioşi: „Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, 
simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi. Nu întoarceţi rău pentru 
rău, nici ocară pentru ocară; dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi 
fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea. Căci cine iubeşte viaţa şi vrea să 
vadă zile bune să-şi înfrâneze limba de la rău şi buzele de la cuvinte înşelă-
toare; să se depărteze de rău şi să facă binele, să caute pacea şi s-o urmărească. 
Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniţi şi urechile Lui iau aminte la 
rugăciunile lor, dar faţa Domnului este împotriva celor ce fac răul”.

Când drumul cel drept este arătat atât de lămurit, de ce nu umblă 
pretinsul popor al lui Dumnezeu pe el? De ce nu studiază, nu se roagă şi 
nu lucrează ei cu seriozitate ca să fie una în gândire? De ce nu caută ei să 
nutrească compătimire unul pentru altul, să se iubească ca fraţii, în loc să 
răsplătească rău pentru rău şi ocară pentru ocară? Cine nu iubeşte viaţa 
şi nu doreşte să vadă zile bune? Şi totuşi ce puţini împlinesc condiţiile de 
a-şi feri limba de rău şi buzele de cuvinte înşelătoare. Puţini vor să urmeze 
exemplul Mântuitorului în blândeţe şi umilinţă. Mulţi cer de la Domnul 
ca să-i umilească, dar nu vor să se supună disciplinei necesare. Când vine 
încercarea, când avem de întâmpinat strâmtorări sau chiar iritări, inima 
se răzvrăteşte, iar limba rosteşte cuvinte care sunt ca nişte săgeţi înveni-
nate sau ca o grindină pustiitoare.

Vorbirea de rău este un blestem îndoit căzând mai greu asupra 
vorbitorului decât asupra ascultătorului. Acela care împrăştie sămânţa 
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dezbinării şi a certei, recoltează în propriul său suflet roadele morţii. Ce 
nenorocit este unul care răspândeşte minciuni şi care e un bănuitor de 
rele! El este străin de adevărata fericire.

„Fericiţi făcătorii de pace”. Harul şi pacea odihnesc asupra acelora 
care refuză să se amestece în certuri de cuvinte. Când vânzătorii de scan-
dal merg din familie în familie, cei ce se tem de Dumnezeu îşi vor păstra 
familiile curate. Timpul, care este adesea mai rău decât pierdut în vorbiri 
deşarte, ordinare şi răutăcioase, ar trebui consacrat pentru scopuri mai 
înalte şi mai nobile. Dacă fraţii şi surorile noastre ar deveni misionari 
pentru Dumnezeu, vizitând pe bolnavi şi suferinzi, şi lucrând cu răbdare 
şi bunătate pentru cei rătăcitori, – cu alte cuvinte, dacă ei ar imita Mode-
lul, – atunci biserica ar prospera în toate ramurile ei.

Păcatul vorbirii de rău începe cu nutrirea cugetelor rele. Înşelătoria 
cuprinde în sine necurăţia în toate formele ei. Tolerarea unui cuget necu-
rat, nutrirea unei dorinţe nesfinţite molipseşte sufletul şi îi compromite 
integritatea. „Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, 
odată făptuit, aduce moartea”. Dacă nu dorim să făptuim păcatul, atunci 
să ne ferim chiar de începutul său. Orice emoţie şi dorinţă trebuie ţinu-
tă în supunere faţă de raţiune şi conştiinţă. Orice gând nesfinţit trebuie 
înăbuşit imediat. Mergeţi în cămăruţa voastră, urmaşi ai lui Hristos. Ru-
gaţi-vă în credinţă şi cu toată inima. Satan stă la pândă, ca să vă prindă 
picioarele în cursele sale. Voi trebuie să aveţi ajutor de sus, dacă doriţi să 
scăpaţi de planurile lui viclene.

Prin credinţă şi rugăciune, toţi pot împlini poruncile Evangheliei. Ni-
ciun om nu poate fi forţat să păcătuiască. Trebuie să i se câştige mai întâi 
consimţământul; sufletul trebuie să se hotărască a comite fapta păcătoasă, 
înainte ca patima să poată stăpâni raţiunea sau nelegiuirea să biruie asupra 
conştiinţei. Ispita, oricât de puternică ar fi, nu este niciodată o scuză pentru 
păcat. „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi, şi urechile Sale sunt deschise 
la rugăciunile lor”. Strigă către Domnul, suflete ispitit. Aruncă-te la picioa-
rele lui Isus, aşa neputincios şi nevrednic cum eşti şi cere împlinirea fiecă-
reia dintre făgăduinţele Sale. Domnul te va asculta. El ştie cât de puternice 
sunt înclinațiile inimii fireşti şi te ajută în orice timp de ispită.

Aţi căzut cumva în păcat? Atunci căutaţi pe Dumnezeu fără şovă-
ire, ca să se milostivească de voi şi să vă ierte. Când David a fost convins 
despre păcatul său, el şi-a vărsat sufletul înaintea lui Dumnezeu, plin de 
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căinţă şi de umilinţă. El a simţit că poate suporta pierderea coroanei sale, 
dar nu putea să se lipsească de favoarea lui Dumnezeu. Mila este încă 
oferită păcătosului. Domnul strigă către noi în toată umblarea noastră: 
„Întoarceţi-vă, fii rătăciţi, şi Eu vă voi vindeca abaterile voastre”. Noi pu-
tem avea binecuvântarea lui Dumnezeu dacă vom asculta de glasul rugă-
tor al Spiritului. „După cum un tată se îndură de copiii săi, aşa se îndura 
Domnul de cei ce se tem de El”.

Capitolul 17 – Sârguință în ocupaţii

„Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împă-
raţi, nu lângă oameni de rând”. „Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, 
dar mâna celor harnici îmbogăţeşte”. „Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste 
frăţească, în cinste, fiecare să dea întâietate altuia, în sârguinţă fiţi fără 
preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului” .

Multele îndemnuri la sârguinţă care se găsesc atât în Vechiul, cât 
şi în Noul Testament, arată lămurit legătura strânsă care există între fe-
lul nostru de vieţuire şi sentimentele şi deprinderile noastre religioase. 
Mintea şi trupul omenesc sunt astfel construite, încât au nevoie de multe 
exerciții, pentru a ajunge la dezvoltarea cuvenită a tuturor facultăţii lor. 
În timp ce mulți sunt prea ocupaţi în afaceri lumeşti, alţii cad în extremă 
opusă, şi nu lucrează îndeajuns pentru întreţinerea lor proprie şi a celor 
care depind de ei. Fratele ... face parte din această clasă. Deşi el ocupă 
poziţia de cap al familiei sale, totuşi, în realitate, el nu este aşa ceva. El lasă 
cele mai grele răspunderi şi poveri să apese asupra soţiei sale, în timp ce 
el se dedă la o trândăvie nepăsătoare, sau se ocupă cu lucruri de mică în-
semnătate, care nu contribuie decât puţin la întreţinerea familiei sale. Lui 
îi place să stea ore întregi de vorbă cu fiii săi sau cu vecinii despre lucruri 
fără mare însemnătate. El ia lucrurile cu uşurinţă, şi se distrează singur, în 
timp ce soţia şi mama face lucrarea care trebuie făcută, de a pregăti hrana 
pentru mâncat şi haine pentru îmbrăcat.

Acest frate este un om sărac, şi va fi o povară pentru societate, dacă nu va 
folosi privilegiul acordat de Dumnezeu şi nu va deveni un bărbat. Orice om 
va găsi să lucreze ceva, dacă va dori într-adevăr acest lucru; dar dacă este nepă-
sător şi neatent, atunci poziţiile pe care el le-ar fi putut asigura, le va găsi ocu-
pate de acei care au dovedit o mai mare activitate şi mai mult tact în afaceri.
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Iubite frate, Dumnezeu n-a rânduit niciodată ca tu să fii în starea 
de sărăcia în care te afli acum. Pentru ce ţi-a dat El constituție fizică? Tu 
eşti tot aşa de răspunzător pentru puterile tale fizice ca şi fraţii tăi pen-
tru mijloacele lor. Unii dintre aceştia ar câştiga, dacă ar putea să schim-
be averea lor cu puterea ta fizică. Dar dacă ei ar fi puşi odată în poziţia 
ta, ar folosi cu sârguinţă atât puterile mentale, cât şi pe cele fizice, şi ar 
ieşi în curând din starea de lipsă, nedatorând nimănui nimic. Nu pen-
tru că Dumnezeu ar avea ceva cu tine, par a fi împrejurările împotriva 
ta, ci pentru că tu nu foloseşti puterea pe care ţi-a dat-o El. Intenţia Lui 
nu a fost ca puterile tale să ruginească din lipsă de activitate, ci ca să fie 
întărite prin întrebuinţare.

Religia pe care o mărturiseşti îţi impune tot atât de mult datoria de a 
folosi timpul tău în cele şase zile de lucru din săptămână, ca şi datoria de 
a vizita adunarea în ziua Sabatului. Tu nu eşti sârguitor la treabă. Tu laşi 
să treacă ceasurile, zilele şi chiar săptămânile fără să realizezi ceva. Cea 
mai bună predică pe care tu o poţi ţine lumii va fi de a arăta o reformă 
hotărâtă în viaţa ta şi de a îngriji de propria ta familie. Apostolul Pavel 
zice: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai săi şi mai ales de cei din casa sa, 
s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios”. 

Tu aduci defăimare asupra lucrării, şezând mereu într-un loc, pier-
zând timpul în trândăvie, şi apoi eşti silit să faci datorii ca să-ţi întreţii 
familia. Aceste datorii cinstite ale tale tu nu eşti dispus întotdeauna a 
le plăti, ci în loc să faci aceasta, te muţi într-alt loc. Aceasta înseamnă 
a-l înşela pe aproapele tău. Lumea are dreptul să aştepte a vedea o cinste 
strictă la cei care mărturisesc creştinismul biblic. Prin nepăsarea unui om 
de a-şi plăti datoriile sale drepte, există primejdia ca tot poporul nostru 
să fie considerat nedemn de încredere.

„Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii faceţi-le şi voi lor”. Aceas-
ta se referă atât la acei care lucrează cu mâinile lor, cât şi la acei care au 
mijloace de dăruit. Dumnezeu ţi-a dat putere şi dibăcie, dar tu nu le-ai 
folosit. Puterea ta este îndestulătoare pentru întreţinerea familiei tale. 
Scoală-te de dimineaţă, şi dacă e nevoie, chiar când stelele lucesc pe cer.

Fă-ţi un plan de a lucra ceva şi de a îndeplini vreo lucrare. 
Îndeplineşte fiecare angajament, dacă nu te loveşte vreo boală. Mai bine 
lipseşte-te de hrană şi de somn decât să fii vinovat că ai oprit de la alţii ce 
le datorezi după dreptate. 
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Dealul progresului nu se poate urca fără eforturi. Nimeni să nu se 
aştepte să fie târât spre ţintă, în cele religioase sau în cele trebuincioase 
acestei vieţi, fără eforturi personale. Premiul alergării nu este întotdeauna 
al celor iuţi, şi lupta nu e câştigată întotdeauna de cei tari, totuşi cel ce 
lucrează cu mână leneşă va sărăci. Cei stăruitori şi sârguitori nu numai că 
sunt înşişi fericiţi, dar contribuie la fericirea altora. Îndestularea şi con-
fortul în viaţă nu se poate realiza de obicei decât cu preţul unor eforturi 
serioase. Faraon a arătat că preţuieşte această trăsătură de caracter când 
i-a zis lui Iosif: „Dacă găseşti printre fraţii tăi oameni destoinici, pune-i 
în fruntea turmelor mele”.

Pentru fratele ... nu există nicio scuză, decât că îi place o viaţă como-
dă şi este incapabil a plănui şi a pune mâna la lucru. Cea mai bună cale 
de urmat pentru el este de a pleca de acasă şi a merge şi a lucra printre 
alţii care vor plănui pentru el. El a trăit atât de mult timp în nepăsare, şi 
trândăvia îl stăpâneşte până într-atât, încât nu poate înfăptui decât prea 
puţin, şi exemplul său în faţa copiilor este rău. Ei au pecetea caracterului 
său. Ei o lasă pe mama lor să ducă poverile. Când li se cere să facă ceva, 
ei fac; dar ei nu cultivă, – aşa cum trebuie să facă copiii – facultatea de a 
vedea ce trebuie făcut, şi a face acel lucru fără să li se spună să-l facă.

O femeie îşi face atât ei, cât şi familiei ei o mare nedreptate, când 
face atât partea ei de lucru, cât şi pe a lor – când aduce lemne şi apă, 
şi ia chiar toporul în mână, în timp ce soţul şi fiii ei stau pe lângă foc, 
discutând şi petrecând timpul în mod comod. Dumnezeu nu a rânduit 
niciodată ca femeile şi mamele să fie roabe familiilor lor. Multe mame 
sunt împovărate de griji, în timp ce copiii lor nu sunt educaţi astfel încât 
să ducă şi ei o parte din poveri. Ca urmare, ele îmbătrânesc şi mor de 
timpuriu, lăsându-i singuri pe copiii lor, tocmai când au cea mai mare 
nevoie de mamă, pentru a le călăuzi picioarele fără experienţă. A cui este 
vina pentru aceasta?

Soţii trebuie să facă tot ce le stă în putere ca să-şi scutească soţiile 
de griji şi să le păstreze spiritul vesel. Trândăvia nu trebuie niciodată să 
fie înrădăcinată sau îngăduită în copii, căci devine în curând un obicei. 
Facultăţile omului, dacă nu sunt ocupate într-o lucrare folositoare, ori se 
depreciază, ori devin active într-o lucrare rea.

Iubite frate, tu ai nevoie de o muncă activă. Orice trăsătură de pe 
faţa ta, orice facultate a minţii tale indică aceasta. Ţie nu-ţi place munca 
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grea, şi nici să-ţi câştigi pâinea prin sudoarea feţei tale. Dar acesta este 
planul rânduit de Dumnezeu în economia vieţii.

Tu neglijezi să aduci la îndeplinire lucrul de care te apuci. Tu nu te-ai 
disciplinat şi deprins cu regularitatea. De sistem este nevoie în orice lucru. 
Nu fă decât un singur lucru odată, şi fă-l bine, şi numai după ce l-ai terminat 
pe acesta să începi alt lucru. Să ai ore regulate pentru sculat, pentru rugăciune 
şi pentru mâncare. Mulţi îşi petrec orele preţioase în pat, pentru că aşa place 
înclinaţiei lor fireşti, şi spre a face altfel se cere un efort. Un ceas pierdut di-
mineaţa nu mai poate fi recâştigat niciodată. Înţeleptul Solomon zice: „Am 
trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte. Şi era 
numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit. M-am uitat 
bine şi cu luare aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut. Să mai dorm pu-
ţin, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin ca să mă odihnesc! 
Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat”. 

Acei care pretind că sunt evlavioşi trebuie să împodobească învăţă-
tura pe care o mărturisesc şi să nu dea ocazia ca adevărul să fie batjocorit 
din pricina umblării lor nechibzuite. „Nu datoraţi nimănui nimic”, zice 
apostolul. Acum, iubite frate, tu trebuie să începi serios să-ţi îndrepţi obi-
ceiurile de trândăvie, răscumpărându-ţi timpul. Lasă ca lumea să vadă că 
adevărul a săvârşit o reformă în viaţa ta.

Capitolul 18 – Mutarea la Battle Creek

Mântuitorul se înfăţişează pe Sine ca pe un om care pleacă în călăto-
rie într-o ţară îndepărtată, care îşi lasă gospodăria în grija slujitorilor săi 
aleşi, încredinţând fiecăruia lucrarea sa. Fiecare creştin are ceva de făcut 
în slujba stăpânului său. Noi nu trebuie să căutăm propria noastră tihnă 
sau convenienţă, ci prima noastră grijă să fie pentru propăşirea împărăţiei 
lui Hristos. Eforturile neegoiste, de a-i ajuta şi binecuvânta pe semenii 
noştri, vor dovedi nu numai dragostea noastră pentru Hristos, ci ne vor 
ţine şi aproape de El în libertate şi credinţă, iar sufletele noastre vor creşte 
neîncetat în har şi în cunoştinţa adevărului.

Dumnezeu i-a împrăştiat pe copiii Săi în diferite comunități, pentru 
ca lumina adevărului să poată fi ţinută aprinsă în mijlocul întunericului 
moral care acoperă pământul. Cu cât întunericul din jurul nostru este 
mai dens, cu atât mai mare este necesitatea ca lumina noastră să stră-

182



Mărturii pentru comunitate – vol. 5148

lucească pentru Dumnezeu. Noi putem fi aduşi în împrejurări grele şi 
încercări foarte mari, dar aceasta nu dovedeşte că noi n-am fi în pozi-
ţia rânduită nouă de Providenţă. Printre creştinii din Roma, pe vremea 
lui Pavel, apostolul îi aminteşte şi „pe cei din casa Cezarului”. Nicăieri 
atmosfera morală nu putea fi mai defavorabilă pentru creştinism, ca la 
curtea împăraţilor romani şi, mai ales, sub domnia crudului şi nelegiui-
tului Nero. Totuşi, cei care L-au primit pe Hristos pe când erau în servi-
ciul Cezarului, nu s-au simţit liberi, după convertirea lor, să-şi părăsească 
postul datoriei. În faţa celor mai ademenitoare ispite, a celor mai grozave 
împotriviri şi a celor mai cumplite primejdii, ei au fost martori credin-
cioşi pentru Hristos.

Oricine doreşte să se sprijine în totul pe harul divin poate face ca 
viaţa să fie o continuă mărturie pentru adevăr. Niciun om nu se află într-o 
astfel de situaţie în care să nu poată fi un credincios sincer şi loial. Oricât 
de mari ar fi piedicile care i se pun cuiva, toţi acei care sunt hotărâţi să 
asculte de Dumnezeu vor găsi calea deschisă, pe măsură ce ei înaintează.

Cei care îşi păstrează credincioşia faţă de Dumnezeu în mijlocul 
influenţelor împotrivitoare câştigă o experienţă de cea mai mare valoa-
re. Tăria lor creşte cu fiecare obstacol depăşit şi cu fiecare ispită biruită. 
Faptul acesta este trecut adesea cu vederea. Când o persoană a primit 
adevărul, prietenii săi, din pricina unei greşite înţelegeri, se tem să-l ex-
pună la vreo probă sau încercare şi se străduiesc numaidecât să-i asigure o 
poziţie mai uşoară. El merge în vreun loc unde toate sunt în armonie cu 
el. Dar creşte oare tăria sa spirituală prin aceasta? În multe cazuri nu. El 
pare a fi o plantă crescută în seră, care nu are decât puţină putere de viaţă. 
El încetează să vegheze, credința sa devine slabă, nici el nu creşte în har şi 
nici pe alţii nu-i ajută.

Se teme cineva să susţină adevărul în mijlocul necredinţei şi al îm-
potrivirii? Îl rog să-şi amintească de credincioşii din casa lui Nero; să se 
gândească la corupţia şi la prigonirea cu care aveau ei de luptat, şi să tragă 
din exemplul lor o învăţătură de curaj, de tărie şi credinţă. Uneori este 
bine ca cei care sunt tineri în credinţă să fie feriţi de mari ispite sau împo-
triviri şi să fie puşi acolo unde să se bucure de grija şi sfaturile creştinilor 
cu experienţă. Dar trebuie să li se pună mereu în faţă faptul că viaţa de 
creştin este o luptă neîncetată şi că satisfacerea bucuriei sau a trândăviei 
este dăunătoare succesului.
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După ce am primit adevărul, nu trebuie să ne mai unim cu acei care 
se împotrivesc lui şi nici să ne aşezăm pe vreo cale oarecare, acolo unde 
ne-ar fi greu să trăim după credinţa noastră. Dar când cineva primeşte 
credinţa, aflându-se într-o astfel de situaţie, trebuie să se gândească bine 
înainte de a părăsi această poziţie. S-ar putea să fie un plan al Providenţei 
ca influenţa şi exemplul său să-i aducă şi pe alţii la cunoştinţa adevărului.

Mulţi sunt legaţi prin legături familiale cu persoane care se îm-
potrivesc credinţei noastre. Aceşti credincioşi sunt supuşi adesea la 
încercări grele, dar prin harul divin Îl pot proslăvi pe Dumnezeu prin 
ascultare de adevăr.

Ca slujitori ai lui Hristos, noi trebuie să fim credincioşi în poziţiile 
în care Dumnezeu vede că noi putem aduce cele mai eficiente servicii. 
Când ni se prezintă ocazii de o mai mare utilitate, trebuie să le primim, la 
porunca Stăpânului, şi atunci zâmbetul aprobării Sale va fi asupra noas-
tră. Dar trebuie să ne temem a părăsi lucrarea rânduită nouă, dacă Dom-
nul nu ne arată lămurit datoria de a-L servi într-un alt câmp.

Diferite calificări sunt necesare pentru diferite ramuri ale lucrării. 
Dulgherul nu este potrivit să lucreze la nicovală, nici fierarul să lucreze 
cu rindeaua. Negustorului nu-i place să stea în camera bolnavului, nici 
doctorului să stea în prăvălie. Cei care se plictisesc cu lucrarea pe care 
Dumnezeu le-a încredinţat-o şi se aşază pe ei înşişi în posturi unde ei nu 
pot şi nu vor să lucreze, vor fi consideraţi ca slujitori leneşi. „Fiecare om 
îşi are de făcut lucrarea sa”. Niciunul nu este scutit.

Datoria noastră de a lucra ca misionari pentru Dumnezeu, tocmai 
în poziţia în care ne-a aşezat El, a fost foarte mult trecută cu vederea de 
noi ca popor. Mulţi se grăbesc a-şi părăsi datoriile şi ocaziile prezente 
pentru un câmp de lucru mai vast; mulţi îşi închipuie că în alte poziţii 
oarecare le-ar fi mai uşor să asculte de adevăr. Bisericile noastre mari sunt 
privite ca şi când s-ar bucura de avantaje mari, şi există la unii din poporul 
nostru o tendinţă crescândă de a părăsi postul deosebit al datoriei lor şi 
a se muta la Battle Creek, sau în apropiere de vreo biserică mare. Acest 
procedeu, nu numai că ameninţă prosperitatea şi chiar existenţa biserici-
lor noastre mai mici, ci ne împiedică chiar de a face lucrarea pe care ne-a 
dat-o Dumnezeu şi ne distruge spiritualitatea şi utilitatea ca popor.

Din aproape toate bisericile noastre din Michigan şi din alte sta-
te îndepărtate, fraţii noştri şi surorile noastre s-au îngrămădit în Battle 
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Creek. Mulţi dintre ei erau un bun ajutor în bisericile lor mici, şi mutarea 
lor a slăbit foarte mult aceste grupuri mici, iar în unele cazuri biserica a 
fost în totul dezorganizată.

S-au dovedit ca un ajutor pentru biserică cei care s-au mutat la Battle 
Creek? Când această chestiune mi-a fost prezentată (în viziune), m-am 
uitat să văd cine depune o mărturie vie pentru Dumnezeu, cine simte 
o povară pentru tineri, cine face vizită din casă în casă, rugându-se îm-
preună cu familiile şi lucrând pentru interesele lor spirituale? Am văzut 
că această lucrare fusese neglijată. Venind în această biserică mare, mulţi 
simt că nu au de făcut nicio lucrare. Ca urmare îşi încrucişează brațele şi 
evită orice responsabilitate şi efort financiar.

Unii au venit aici numai pentru a-şi asigura foloase financiare. Aceas-
tă clasă este o grea povară pentru biserică. Ei ocupă locul degeaba, iar frun-
zişul lor împiedică razele soarelui ceresc de a străluci asupra altor pomi.

Nu este plăcut lui Dumnezeu ca atât de mulţi dintre predicatorii 
noştri să se aşeze în Battle Creek. Dacă familiile lor ar fi răspândite în 
diferite părţi ale câmpului, ei ar putea fi mult mai utili. Este adevărat că 
predicatorii nu petrec decât puţin timp în familiile lor, dar există totuşi 
multe locuri unde acest timp ar fi de un folos mult mai mare pentru lu-
crarea lui Dumnezeu.

Către mulţi din Battle Creek, Domnul zice: Ce faci tu aici? Cum 
aţi putea da voi socoteală pentru părăsirea lucrării încredințate vouă şi 
pentru că aţi devenit mai mult o piedică decât un ajutor pentru biserică?

Fraţilor, vă rog, comparaţi starea voastră spirituală, de acum, cu 
ceea ce era când erați angajați în mod activ în lucrarea lui Hristos. Aju-
tând şi încurajând biserica, voi v-aţi câştiga o experienţă folositoare şi 
aţi păstra sufletele în dragostea lui Dumnezeu. Când voi aţi încetat să 
lucraţi pentru alţii, nu s-a răcit oare dragostea voastră, şi zelul vostru 
nu a scăzut? Şi cum este cazul cu copiii noştri? Sunt ei sădiţi temeinic 
în adevăr, şi mai devotaţi lui Dumnezeu decât cum erau mai înainte de 
a veni în această biserică?

Influenţa exercitată de unii care au fost mult timp în legătură cu lu-
crarea lui Dumnezeu este fatală spiritualității şi devoţiunii. Aceşti tineri 
împietriţi faţă de Evanghelie s-au înconjurat cu o atmosferă lumească 
de necredință, lipsită de reverență. Cutezaţi voi să riscaţi să aveţi efectul 
unor astfel de tovărăşii asupra copiilor voştri? Ar fi fost mai bine pentru 
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ei să nu fi obținut niciodată o educaţie, decât s-o câştige cu jertfirea prin-
cipiului şi a binecuvântării lui Dumnezeu.

Printre tinerii care vin la Battle Creek sunt unii care îşi păstrează 
credincioşia faţă de Dumnezeu în mijlocul ispitelor, dar numărul aces-
tora este mic. Mulţi dintre cei ce vin aici cu o încredere în adevăr, în Bi-
blie şi în credinţă, s-au înstrăinat din pricina tovărăşiilor neevlavioase 
şi s-au înapoiat la casele lor cu îndoială faţă de orice adevăr pe care noi 
ca popor îl preţuim.

Toţi fraţii noştri, care intenţionează să se mute la Battle Creek sau 
să-şi trimită aici copiii, să se gândească bine înainte de a face acest pas. 
Dacă forţele acestui mare centru nu păstrează fortăreaţa în mâinile lor, 
dacă credinţa şi devoţiunea bisericii nu sunt deopotrivă cu privilegiile şi 
ocaziile ei, atunci aceasta este cea mai primejdioasă poziţie pe care voi o 
puteţi alege. Eu am văzut cum privesc îngerii starea acestei biserici.

Atât poporul, cât şi străjerii se află într-o amăgire spirituală. Ei păs-
trează forma religiei, dar le lipseşte principiul lăuntric al neprihănirii. 
Dacă nu are loc o schimbare hotărâtă şi o transformare vădită în biserică, 
şcoala de aici trebuie să se mute în altă localitate.

Dacă tinerii care au trăit aici mai înainte şi-ar fi folosit privilegiile, 
atunci mulţi dintre cei care sunt acum necredincioşi s-ar fi consacrat lu-
crării misionare. Dar ei au considerat ca o dovadă de superioritate inte-
lectuală să pună la îndoială adevărul şi să se mândrească cu independenţa 
lor în cultivarea necredinței. Ei au dispreţuit Spiritul harului şi au călcat 
în picioare sângele lui Hristos.

Unde sunt misionarii care ar trebui să se ridice în inima lucrării? 
În fiecare an ar trebui să pornească câte 20–50 de misionari din Battle 
Creek ca să ducă adevărul la cei ce zac în întuneric. Dar evlavia este atât 
de coborâtă, şi spiritul devoţiunii atât de slab, iar spiritul lumesc şi egois-
mul sunt atât de întinse, încât atmosfera morală a degenerat într-o letar-
gie fatală zelului misionar.

Noi n-avem nevoie să mergem în ţările îndepărtate spre a deveni mi-
sionari pentru Dumnezeu. În jurul nostru sunt zone „albe pentru seceriş”, 
şi oricine poate aduna roade spre viaţa veşnică. Dumnezeu îi somează pe 
mulţi din Battle Creek, care dorm somnul spiritual al morţii, să meargă 
acolo unde lucrarea lor este mai necesară în cauza Sa. Mutaţi-vă din Battle 
Creek, chiar dacă aceasta cere un sacrificiu financiar. Mergeţi în vreun alt 
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loc, unde să fiţi o binecuvântare pentru alţii. Mergeţi unde să puteţi întări 
vreo biserică slabă. Puneți la lucru puterile pe care vi le-a dar Dumnezeu.

Scuturați-vă de moleşeala voastră spirituală. Lucraţi cu toate pute-
rile să vă salvaţi sufletele voastre şi pe ale altora. Acum nu este timpul 
de a striga pace şi siguranţă. Acum nu este nevoie de oratori cu limbi 
de argint, ca să vestească această solie. Adevărul trebuie rostit cu toată 
severitatea cuvenită. E nevoie de bărbaţi cu iniţiativă, de bărbaţi care să 
lucreze cu seriozitate şi cu o energie neobosită pentru curăţarea bisericii 
şi pentru avertizarea lumii.

Trebuie săvârşită o mare lucrare; trebuie făcute planuri vaste; tre-
buie să răsune un glas, care să trezească popoarele. Bărbaţii a căror cre-
dinţă este slabă şi şovăielnică nu sunt potriviţi pentru a săvârşi cu succes 
lucrarea în această criză însemnată. Avem nevoie de curajul vitejilor şi de 
credinţa martirilor.

Capitolul 19 – Spiritul lumesc în Biserică

Despre bărbaţii sfinţi din vechime ni se raportează că Dumnezeu nu 
s-a ruşinat a fi numit Dumnezeul lor. Motivul atribuit acestui fapt este că 
ei nu au poftit bogăţii pământeşti şi nu şi-au căutat fericirea în planuri sau 
aspiraţii pământeşti, ci au pus totul pe altarul lui Dumnezeu şi le-au în-
trebuinţat pentru clădirea împărăţiei Sale. Ei au trăit numai pentru slava 
lui Dumnezeu şi au declarat lămurit că sunt străini şi călători pe pământ, 
urmărind să găsească o ţară mai bună, adică cerească. Prin umblarea lor, 
ei proclamau credinţa lor. Dumnezeu a găsit cu cale să le încredinţeze 
adevărul Său şi să facă lumea să primească de la ei cunoştinţa voii Sale.

Dar acei care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu din timpul 
nostru, cum păstrează ei onoarea numelui Său? După ce poate cunoaşte 
lumea că ei sunt un popor deosebit? Ce dovadă dau ei despre cetăţenia 
lor care este în cer? Umblarea lor în plăceri şi dorinţa după o viaţă co-
modă falsifică caracterul lui Hristos. El nu poate să-i onoreze în vreun 
mod vădit în faţa lumii până ce nu-şi schimbă modul fals de a-I repre-
zenta caracterul.

Eu vorbesc către biserică din Battle Creek: Ce mărturie depuneţi 
voi lumii? Când mi-a fost prezentată în faţă umblarea voastră, mi s-a 
atras atenţia şi asupra clădirilor pentru locuinţe, ridicate de poporul nos-
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tru în acest oraş. Aceste clădiri sunt tot atât de multe mărturii despre ne-
credinţa voastră în învăţătura pe care mărturisiţi a o păstra. Ele ţin cuvân-
tări mult mai cu succes decât predicile ţinute de la amvon. I-am văzut pe 
cei din lume arătând cu dispreţ către ele şi, râzând, ca despre o tăgăduire 
a credinţei noastre. Ele vestesc ceea ce proprietarii au zis în inimile lor: 
„Stăpânul meu întârzie cu venirea Sa”.

Am privit la îmbrăcămintea lor şi am ascultat la convorbirea multo-
ra dintre cei care mărturisesc adevărul. Atât una, cât şi alta erau împotriva 
principiilor adevărului. Îmbrăcămintea şi convorbirea descoperă ceea ce 
au preţuit mai mult acei care susţin că sunt peregrini şi străini pe acest 
pământ. „Ei sunt din lume, de aceea vorbesc despre cele ce sunt în lume, 
şi lumea îi ascultă”.

Curăţia şi simplitatea puritană ar trebui să caracterizeze locuinţele 
şi înfăţişarea tuturor acelora care cred adevărurile solemne pentru acest 
timp. Orice ban cheltuit în zadar pe îmbrăcăminte sau pentru împodobi-
rea caselor noastre este o risipire a mijloacelor Stăpânului nostru. Aceas-
ta înseamnă a jefui cauza lui Dumnezeu pentru a-şi satisface mândria. 
Instituţiile noastre sunt împovărate de datorii, şi cum ne putem aştepta 
ca Domnul să răspundă la rugăciunile noastre pentru prosperitatea lor, 
când nu facem ceea ce putem face spre a le ajuta să scape de datorii? 

Doresc să mă adresez vouă cum s-a adresat Hristos lui Nicodim: 
„Voi trebuie să vă naşteţi din nou”. Acei care Îl au pe Hristos în inima lor 
nu vor simţi nicio dorinţă de a imita lumea în înfăţişarea lor. Ei vor purta 
cu ei pretutindeni standardul crucii, depunând mereu mărturie despre 
ţinte mai înalte şi despre subiecte mai nobile decât acelea de care este 
absorbită lumea. Îmbrăcămintea, locuinţele şi vorbirea noastră trebuie 
să depună mărturie despre consacrarea noastră faţă de Dumnezeu. Ce 
putere îi va însoţi pe acei care dovedesc că au dat totul pentru Hristos! 
Dumnezeu nu S-ar ruşina să-i recunoască drept copii ai Săi. El ar binecu-
vânta pe poporul Său consacrat şi lumea necredincioasă s-ar teme de El.

Hristos tânjeşte să lucreze cu putere prin Spiritul Său pentru con-
vingerea şi convertirea păcătoşilor. Dar, potrivit cu planul Său divin, lu-
crarea trebuie săvârşită prin biserică ca unealtă a Sa, însă membrii s-au 
îndepărtat atât de mult de El, încât El nu-Şi poate aduce la îndeplinire 
voia prin ei. El alege să lucreze prin mijloace omeneşti; dar mijloacele 
întrebuinţate trebuie să fie în armonie cu caracterul Său.
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Care dintre cei din Battle Creek sunt sinceri şi credincioşi? Aceştia 
să vină şi să treacă de partea Domnului. Dacă dorim să fim într-o poziţie 
în care Dumnezeu să ne poată folosi, atunci trebuie să avem o credinţă şi 
o experienţă personală. Numai acei care se încred în totul în Dumnezeu 
sunt acum siguri. Noi nu trebuie să urmăm vreun exemplu omenesc sau 
să ne sprijinim pe vreun stâlp omenesc. Mulţi iau mereu poziţii greşite şi 
fac paşi greşiţi; dacă ne încredem în conducerea lor, vom fi conduşi rău.

Unii dintre acei care mărturisesc a fi portavocea lui Dumnezeu îşi 
tăgăduiesc credinţa prin viaţa lor zilnică. Ei vestesc poporului adevăruri 
importante; dar cine este impresionat de aceste adevăruri? Cine se con-
vinge de păcat?Ascultătorii (predicilor lor) ştiu că cei ce predică astăzi, 
mâine vor fi cei dintâi care se vor deda la plăceri, la veselie şi uşurătate. 
Influenţa lor în afară de amvon linişteşte conştiinţa celor nepocăiţi şi face 
ca predicatorii să fie dispreţuiţi. Ei sunt adormiţi, tocmai pe când se gă-
sesc pe pragul lumii veşnice. Sângele sufletelor se află pe veşmintele lor. 

Cu ce sunt ocupaţi slujitorii credincioşi ai lui Hristos? Rugându-se 
„neîncetat, cu tot felul de cereri şi rugăciuni prin Duhul” – rugându-se 
în ascuns, în familie, în adunare şi în orice loc: „şi veghind de aici înainte, 
cu orice stăruinţă”. Ei simt că sufletele sunt în primejdie şi, cu o credinţă 
serioasă şi umilită, ei cer pentru ei împlinirea făgăduinţelor lui Dumne-
zeu. Răscumpărarea plătită de Hristos – ispăşirea crucii – este mereu în 
faţa lor. Ei vor avea sufletele ca pecete a slujbei lor.

Mustrarea Domnului este asupra poporului Său, din pricina mân-
driei şi necredinţei lor. El nu va revărsa peste ei bucuria mântuirii Sale, 
atât timp cât ei se depărtează de învăţăturile Cuvântului şi Spiritului Său. 
El va da, însă, har acelora care se tem de El şi umblă în adevăr, dar va re-
trage binecuvântarea Sa de la toţi acei care se aseamănă cu lumea. Mila şi 
adevărul sunt făgăduite celui umilit şi plin de căinţă, dar judecăţile sunt 
rostite împotriva celor care se revoltă.

Biserică din Battle Creek ar fi putut să fie liberă de idolatrie, şi credin-
cioşia ei ar fi fost un exemplu pentru alte biserici. Dar ea este mai doritoare 
să se depărteze de poruncile lui Dumnezeu decât să renunţe la prietenia 
lumii. Ea s-a alipit de idolii pe care şi i-a ales; şi pentru că se bucură de 
o prosperitate vremelnică şi de favoarea unei lumi nelegiuite, ea se crede 
bogată faţă de Dumnezeu. Aceasta se va dovedi pentru mulţi o dezamăgire 
fatală. Caracterul ei dumnezeiesc şi tăria ei spirituală s-au depărtat de la ea.
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Sfătuiesc această biserică să ia aminte la mustrarea adresată ei din 
partea Mântuitorului: „Adu-ţi aminte de unde ai căzut: pocăieşte-te, şi 
întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşni-
cul din locul lui dacă nu te pocăieşti”.

Capitolul 20 – Îi putem consulta pe doctorii spiritiști?

„Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria şi s-a 
îmbolnăvit. A trimis nişte soli şi le-a zis: ,Duceţi-vă şi întrebaţi pe Ba-
al-zebub, dumnezeul Ecronului, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala 
aceasta‘. Dar îngerul Domnului i-a zis lui Ilie Tişbitul: ,Scoală-te, suie-te 
înaintea solilor împăratului Samariei şi spune-le: Oare nu este Dumne-
zeu în Israel, de vă duceţi să-l întrebaţi pe Baal-zebub, dumnezeul Ecro-
nului?‘ De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ,Nu te vei mai da jos din patul în 
care te-ai suit, ci vei muri”. 

Această relatare atât de izbitoare ne descoperă dizgraţia divină 
împotriva acelora care se întorc de la Dumnezeu şi merg la agenţii sa-
tanici. Cu puţin înainte de întâmplarea aceasta, regatul Israelului îşi 
schimbase domnitorii. Ahab căzuse lovit de judecăţile lui Dumnezeu şi 
fusese urmat la domnie de fiul său Ahazia, care avea un caracter lumesc, 
care făcea numai rele înaintea Domnului, umblând pe căile tatălui său 
şi ale mamei sale, şi făcând Israelul să păcătuiască. El i-a servit lui Baal 
şi i s-a închinat, şi L-a provocat pe Domnul Dumnezeul lui Israel la mâ-
nie, întocmai după cum făcuse tatăl său Ahab. Dar judecăţile au urmat 
de aproape după păcatele regelui răzvrătit. Un război cu Moab, apoi 
accidentul prin care chiar viaţa îi era ameninţată, confirma mânia lui 
Dumnezeu împotriva lui Ahazia.

Cât de multe auzise şi văzuse regele Israelului pe vremea tatălui său, 
despre faptele minunate ale Celui Preaînalt! Ce dovadă grozavă despre 
asprime şi gelozie dăduse Dumnezeu Israelului apostaziat. Toate acestea îi 
erau cunoscute lui Ahazia; totuşi, el proceda ca şi când aceste fapte înfri-
coşătoare, şi chiar sfârşitul înspăimântător al tatălui său, nu erau pentru el 
decât nişte vorbe goale. În loc să-şi umilească inima înaintea Domnului, 
s-a încumetat să facă cea mai nelegiuită faptă care a caracterizat viaţa sa. El 
a poruncit slujitorilor săi: „Duceţi-vă de-l întrebaţi pe Baal-Zebub, dum-
nezeul Ecronului, ca să ştiu dacă mă voi vindeca de boala aceasta”.
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Se presupunea că idolul Ecronului dă informaţii, prin preoţii săi, ca 
mediumuri, despre evenimentele viitoare. El câştigase o astfel de încre-
dere generală, încât era căutat de un mare număr de oameni, care veneau 
de la depărtări mari. Prezicerile rostite acolo şi informaţiile date veneau 
direct de la stăpânitorul întunericului. Satan a fost cel care a născocit şi 
păstrat închinarea la idoli, ca să abată minţile de la Dumnezeu. Numai 
prin agenţii săi se susţine împărăţia întunericului şi a minciunii. 

Istoria păcatului regelui Ahazia şi pedepsirea lui conţine o lecţie de 
avertizare pe care nimeni n-o poate nesocoti fără a fi pedepsit. Deşi noi nu 
aducem omagii zeilor păgâni, totuşi mii de persoane se închină raclelor lui 
Satan, la fel de real după cum făcea şi regele lui Israel. Tocmai acest spirit al 
idolatriei păgâne se coace şi astăzi, deşi sub influenţa ştiinţei şi a educaţiei 
ea a luat o formă mai rafinată şi mai atractivă. Fiecare zi ne aduce dovezi 
îngrijorătoare că încrederea în cuvântul cel sigur al profeţiei scade repede, şi 
că în locul ei superstiţia şi vraja lui Satan captivează minţile oamenilor. Toţi 
acei care nu cercetează cu seriozitate Scripturile şi nu supun orice dorinţă 
şi intenţie a vieţii acestei conduite nerătăcitoare, toţi cei care nu-L caută pe 
Dumnezeu în rugăciune, ca să cunoască voinţa Lui, se vor abate cu siguran-
ţă de la calea cea dreaptă şi vor cădea sub amăgirea lui Satan.

Vrăjitorii păgâni sunt imitaţi astăzi de mediumii spiritişti, de prezi-
cătorii şi de ghicitorii din zilele noastre. Glasurile mistice care se rosteau 
la Ecron şi Endor există şi astăzi, şi prin cuvintele lor mincinoase, îi duc 
în rătăcire pe fiii oamenilor. Stăpânitorul întunericului apare doar sub o 
nouă mască. Misterele închinării păgâne sunt înlocuite prin întrunirile şi 
şedinţele oculte, prin ascunzişurile şi minunile vrăjitoriei din timpul nos-
tru. Destăinuirile lor sunt primite cu lăcomie de mii de oameni, care refu-
ză să primească lumina Cuvântului lui Dumnezeu sau a Spiritului Său. În 
timp ce ei vorbesc batjocoritor despre magia din vechime, marele amăgi-
tor râde triumfător când ei se dedau la vrăjitoriile lui sub o formă diferită. 
Agenţii săi pretind a vindeca şi bolile. Ei atribuie puterea lor electricităţii, 
magnetismului sau aşa-numitelor „leacuri simpatetice”. Într-adevăr, ei nu 
sunt decât canale pentru curentul electric al lui Satan. Prin acest mijloc el 
îşi întinde vraja sa peste trupurile şi sufletele oamenilor.

Din când în când am primit scrisori, atât de la predicatori, cât şi 
de la membri laici ai bisericii, întrebându-mă dacă cred că este rău a-i 
consulta pe spiritişti şi pe doctorii clarvăzători. Din lipsă de timp, n-am 
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răspuns la aceste scrisori. Dar chiar acum acest subiect îmi atrage iarăşi 
atenţia. Atât de numeroşi sunt aceşti agenţi ai lui Satan, şi consultarea lor 
a devenit atât de generală, încât pare necesar a rosti cuvinte de avertizare.

Dumnezeu ne-a dat putinţa să obținem cunoştinţe despre legile să-
nătăţii. El ne impune ca o datorie de a ne păstra puterile fizice în starea 
cea mai bună posibilă, ca să-I putem aduce un serviciu bine primit. Acei 
care refuză să întrebuinţeze lumina şi cunoştinţa care le-a fost dată în 
mod milostiv, leapădă unul dintre mijloacele încredinţate lor de Dumne-
zeu pentru propăşirea vieţii spirituale, cât şi a celei fizice. Ei se aşază pe ei 
înşişi acolo unde vor fi expuşi amăgirilor lui Satan.

Nu puţini, din acest secol creştin şi din acest neam creştin, recurg 
mai degrabă la spiritele rele, decât să se încreadă în puterea viului Dum-
nezeu. Mama, care veghează la patul copilaşului ei bolnav, exclamă: „Nu 
mai pot. Nu există niciun doctor care să-mi vindece copilul?” Ea aude 
despre vindecările minunate săvârşite de unii dintre doctorii spiritişti, 
magnetizori sau vrăjitori, şi ea îşi încredinţează odorul ei unuia dintre 
aceştia, punându-l tot aşa de adevărat în mâinile lui Satan, ca şi când ar 
sta lângă ea. În multe cazuri, viaţa viitoare a copilului este stăpânită de o 
putere satanică, ce pare cu neputinţă de a mai fi sfărâmată.

Mulţi nu vor să depună eforturile necesare pentru a obţine o cu-
noştinţă despre legile vieţii şi despre folosirea mijloacelor simple pentru 
restatornicirea sănătăţii. Ei nu se aşază într-o legătură dreaptă cu viaţa. 
Când boala vine, ca rezultat al călcării legilor naturale, ei nu caută să-şi 
îndrepte greşelile, apoi să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, ci recurg 
la doctori. Iar dacă îşi recapătă sănătatea, ei dau toată onoarea doctoriilor 
şi doctorului. Ei sunt întotdeauna gata să idolatrizeze puterea şi înţelep-
ciunea omenească, părând a nu recunoaşte niciun alt Dumnezeu decât 
făptura – pulberea şi cenuşa pământului.

Am auzit o mamă rugându-l pe un astfel de doctor necredincios să 
salveze viaţa copilului ei; dar când eu am sfătuit-o să caute ajutor la Mare-
le Medic, care poate mântui pe deplin pe toţi cei care vin la El în credinţă, 
ea s-a întors de la mine cu nerăbdare. Aici vedem acelaşi spirit care a fost 
dat pe faţă şi de Ahazia.

Nu este sigur a-ţi pune încrederea în acei doctori care n-au nicio te-
mere de Dumnezeu. Fără influenţa harului divin, inima omenească „este 
nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea”. Înălţarea de sine este ţinta 
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lor. Câte nelegiuiri nu se ascund sub mantaua profesiei medicale; câte în-
şelăciuni sunt tolerate! Doctorul poate susţine că are mare înţelepciune 
şi dibăcie minunată, dacă lasă la o parte caracterul şi dacă practică lucruri 
contrare legilor vieţii. Domnul Dumnezeul nostru ne asigură că El aş-
teaptă să ne fie îndurător; El ne invită să strigăm la El în vreme de nevoie. 
Cum ne putem întoarce noi de la El spre a ne încrede în braţ de carne?

Mergeţi cu mine prin acea sală de bolnavi. Acolo zace un soţ şi tată, 
un bărbat care este o binecuvântare pentru societate şi pentru cauza lui 
Dumnezeu. El s-a îmbolnăvit deodată. Focul frigurilor pare a-l mistui. El 
însetează după apă ca să-şi moaie buzele uscate, să-şi stingă setea aprinsă 
şi să-şi răcorească fruntea înfierbântată. Dar nu se poate, căci doctorul 
l-a oprit de la apă. I se dau stimulente pentru băuturi tari, şi aceasta face 
ca fierbinţeala să fie şi mai mare. Apa binecuvântată, trimisă de cer, dacă 
este bine întrebuinţată, stinge focul mistuitor, dar ea e dată la o parte şi 
înlocuită cu droguri otrăvitoare.

Pentru câtva timp, natura se luptă pentru drepturile ei, dar în cele 
din urmă, este biruită; ea renunţă la luptă şi moartea îl eliberează pe acest 
suferind. Dumnezeu a dorit ca acest om să trăiască, spre a fi o binecuvân-
tare pentru lume; dar Satan s-a hotărât să-l piardă, şi el reuşeşte aceasta 
prin mijlocirea doctorului. Cât timp să îngăduim noi ca cea mai preţioa-
să lumină să fie stinsă în felul acesta?

Ahazia i-a trimis pe slujitorii săi să-l întrebe pe Baal-zebub, zeul 
Ecronului; dar în loc să audă o solie de la acest idol, el a auzit sentinţa 
înfricoşată de la Dumnezeul lui Israel: „Nu te vei mai da jos din patul în 
care te-ai suit, ci vei muri”. Hristos a fost Cel care a poruncit lui Ilie să 
rostească aceste cuvinte către regele apostaziat. Dumnezeu Emanuel avea 
motiv de a fi indignat din pricina lipsei de evlavie a lui Ahazia. Ce nu a 
făcut Hristos ca să câştige inimile păcătoşilor şi să le insufle o încredere 
neclintită în El? Cu secole mai înainte El a cercetat pe poporul Său prin 
descoperirea bunătăţii cea mai umilă şi a dragostei neîntrecute. De pe 
vremea patriarhilor, El a arătat că „plăcerea Sa era cu fiii oamenilor”. El a 
fost un ajutor prezent în orice nevoie pentru toţi acei care Îl caută cu sin-
ceritate. „În toate necazurile lor, a suferit şi El împreună cu ei, şi îngerul 
feţei Sale i-a izbăvit. În dragostea şi milostivirea Sa, El i-a răscumpărat”. 
Dar Israel s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu şi a căutat ajutor la cei 
mai înverşunaţi vrăjmaşi ai Săi.
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Evreii erau singura naţiune favorizată cu o cunoştinţă despre ade-
văratul Dumnezeu. Când regele Israelului l-a trimis să întrebe un oracol 
păgân, el a arătat păgânilor că are mai multă încredere în idolii lor, de-
cât în Dumnezeul poporului Său, Creatorul Cerului şi al pământului. 
Tot astfel şi acei care mărturisesc a avea o cunoştinţă despre cuvântul lui 
Dumnezeu Îl dezonorează dacă se întorc de la Izvorul puterii şi al în-
ţelepciunii, ca să ceară ajutor de la puterile întunericului. Dacă o astfel 
de umblare din partea unui rege nelegiuit şi idolatru a aprins mânia lui 
Dumnezeu, atunci cum poate privi El o umblare asemănătoare din par-
tea acelora care mărturisesc a fi slujitorii Săi?

De ce nu vor aceşti oameni să se încreadă în Acela care l-a creat 
pe om şi care, printr-un cuvânt, printr-o atingere, sau printr-o privire, 
poate să vindece tot felul de boli? Cine este demn de încrederea noastră 
mai mult decât Acela care a dat o jertfă atât de mare pentru răscumpă-
rarea noastră? Stăpânul nostru ne-a dat instrucţiuni precise, prin apos-
tolul Iacov, cu privire la datoria noastră în cazuri de boală. Când aju-
torul omenesc dă greş, Dumnezeu va fi ajutorul poporului Său. „Este 
vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prezbiterii Bisericii, şi să se 
roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnu-
lui. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul 
îl va însănătoşi”. Dacă pretinşii urmaşi ai lui Hristos ar exercita cu inima 
curată atâta credinţă în făgăduinţele lui Dumnezeu câtă încredere arată 
ei în uneltele lui Satan, atunci ar simţi în sufletul şi trupul lor puterea 
dătătoare de viaţă a Duhului Sfânt.

Dumnezeu a dăruit acestui popor o mare lumină, şi totuşi noi nu 
suntem aşezaţi dincolo de terenul ispitei. Cine dintre noi caută ajutor la 
dumnezeii Ecronului? Priviţi la acest tablou, – el nu este produsul închi-
puirii. În câţi oameni, chiar între Adventiştii de Ziua a Şaptea, se vede că 
acestea sunt caracteristicile lor de bază! Un invalid aparent foarte conştiin-
cios, dar bigot şi stăpânit cu mulţumire de sine – declară pe faţă dispreţul 
faţă de legile sănătăţii şi ale vieţii, pe care milostivirea divină ne-a călăuzit 
să le primim ca popor. Hrana sa trebuie să fie pregătită în aşa mod, încât să 
satisfacă pofta lui bolnăvicioasă. În loc să şadă la o masă prevăzută cu hrană 
sănătoasă, el vrea să meargă la restaurant, pentru că acolo poate să-şi satisfa-
că apetitul fără vreo restricţie. Deşi un bun apărător al cumpătării, totuşi el 
nesocoteşte principiile ei fundamentale. El vrea să scape de slăbiciunea sa, 
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dar refuză să obţină aceasta cu preţul tăgăduirii de sine. Acest om se închi-
nă la altarul unui apetit stricat. El este un idolatru. Puterile, care dacă ar fi 
sfinţite şi înnobilate ar putea fi întrebuinţate spre onoarea lui Dumnezeu, 
sunt slăbite şi nu aduc decât puţine servicii. Nesocotirea legilor naturii, din 
partea sa, a avut ca urmare o fire supărăcioasă, o minte confuză şi nervi 
nestăpâniţi. El este ineficient şi nu i se poate acorda încredere.

Oricine are curajul şi sinceritatea de a-l avertiza îşi atrage neplăcerea 
sa. Cea mai uşoară observaţie sau împotrivire este îndeajuns pentru a tre-
zi spiritul său certăreţ. Dar acum i se oferă o ocazie de a căuta ajutor de 
la unul a cărui putere vine prin mediul vrăjitoriei. După acest mediu el 
aleargă cu râvnă şi risipeşte din abundenţă timp şi mijloace, în nădejdea 
de a-şi asigura acea favoare dorită. El este amăgit şi vrăjit. Puterea vrăji-
torului este obiectul laudelor sale, şi apoi şi alţii sunt influenţaţi să caute 
ajutorul său. În felul acesta, Dumnezeul lui Israel este dezonorat, în timp 
ce puterea lui Satan este adorată şi înălţată.

În numele lui Hristos, doresc să mă adresez acestor pretinşi urmaşi ai 
Săi: Rămâneţi în credinţa pe care aţi primit-o la început. Feriţi-vă de flecă-
riile profane şi deşarte. În loc să vă puneţi încrederea în puterea vrăjitoriei, 
să aveţi credinţa în viul Dumnezeu. Blestemată este calea care duce la En-
dor sau la Ecron. Picioarele care îndrăznesc să calce pe acest teren interzis se 
vor poticni şi vor cădea. Există un Dumnezeu în Israel, la care este scăpare 
pentru toţi cei apăsaţi. Neprihănirea este temelia tronului Său.

Cea mai mică abatere de la învăţăturile Domnului este primejdi-
oasă. Când ne abatem de la calea lămurită a datoriei, se vor ridica o serie 
de circumstanţe care vor părea de neînvins şi care ne vor mâna mereu tot 
mai departe de la dreptate. Prietenia strânsă nenecesară cu acei care n-au 
niciun respect faţă de Dumnezeu ne va ademeni înainte să ne dăm seama. 
Teama de a-i insulta pe prietenii din lume ne va împiedica să ne expri-
măm recunoştinţa faţă de Dumnezeu sau să ne mărturisim dependenţa 
de El. Noi trebuie să ne ţinem aproape de Cuvântul lui Dumnezeu. Avem 
nevoie de avertismentele şi încurajările sale, de ameninţările şi făgăduin-
ţele Sale. Avem nevoie de exemplul desăvârşit care s-a dat pe faţă numai 
în viaţa şi caracterul Mântuitorului nostru.

Îngerii lui Dumnezeu îl vor păzi pe poporul Său, în umblarea lui 
pe calea datoriei; dar pentru acei care îndrăznesc să treacă de bunăvoie 
pe terenul lui Satan nu există nicio asigurare de o astfel de protecţie. O 
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unealtă a marelui amăgitor va zice şi va face vreun lucru ca să-şi atingă 
obiectul. Puţin contează dacă el se numeşte spiritist, „doctor electric” sau 
„vindecător magnetic”. Prin anumite pretenţii, el câştigă încrederea celor 
neprevăzători. El pretinde a citi istoria vieţii şi a cunoaşte toate greutăţile 
şi necazurile acelora care recurg la el. Deghizându-se în înger de lumină, 
în timp ce întunecimea adâncului este în inima lui, arată un mare interes 
pentru femeile care caută sfat la el. Le spune că toate necazurile lor ar veni 
din cauza căsătoriei lor nefericite. Aceasta poate fi prea adevărat, dar un 
astfel de sfătuitor nu le va îmbunătăţi starea. El le spune că ele au nevoie 
de dragoste şi simpatie. Pretinzând a avea mare interes pentru fericirea 
lor, el îşi întinde vraja asupra victimelor sale neprevăzătoare, încântându-
le aşa cum şarpele încântă pasărea tremurândă. În curând, ele cad cu totul 
sub puterea sa; păcatul, ruşinea şi ruina sunt urmarea grozavă.

Aceşti lucrători ai fărădelegii nu sunt puţini. Calea lor se caracteri-
zează prin familii pustiite, prin reputaţii pierdute şi inimi zdrobite. Dar 
lumea nu ştie nimic despre toate acestea; ei continuă mai departe să facă 
noi victime, iar Satan se bucură de ruina pe care a săvârşit-o.

Lumea văzută este în strânsă legătură cu cea nevăzută. Dacă vălul 
s-ar putea da la o parte, atunci i-am putea vedea pe îngerii răi împingând 
întunericul lor în jurul nostru şi lucrând cu toată puterea lor ca să amă-
gească şi să nimicească. Oamenii răi sunt înconjuraţi, influenţaţi şi ajutaţi 
de spiritele rele. Un bărbat de credinţă şi de rugăciune îşi predă sufletul 
conducerii divine, şi îngerii lui Dumnezeu îi aduc lumină şi tărie din cer.

Nimeni nu poate servi la doi stăpâni. Lumina şi întunericul nu 
sunt în mai mare contrazicere ca servirea lui Dumnezeu şi servirea lui 
Satan. Profetul Ilie a prezentat chestiunea în adevărata ei lumină, când 
soma fără teamă pe Israelul apostaziat: „Dacă Domnul este Dumnezeu, 
mergeți după El; iar dacă Baal este, mergeți după Baal”.

Acei care se dedau la vrăjitoriile lui Satan pot să se mândrească cu 
marile foloase primite astfel, dar este aceasta o dovadă că umblarea lor e 
înţeleaptă sau sigură? Ce se câştigă prin prelungirea vieţii pe calea aceas-
ta? Ce folos dacă i se asigură cuiva câştiguri pământeşti prin aceasta? Va 
putea plăti el cu acestea nesocotirea voii lui Dumnezeu? Toate aceste câş-
tiguri aparente se vor dovedi în cele din urmă o pagubă ireparabilă. Noi 
nu putem dărâma, fără a fi pedepsiţi, nicio singură barieră ridicată de 
Dumnezeu pentru a-Şi păzi poporul de puterea lui Satan.
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Unica noastră siguranţă se află în păstrarea vechilor pietre de hotar. 
„La lege şi la mărturie; căci dacă nu vorbesc în acord cu acest cuvânt, nu 
au în ei nicio lumină”.

Capitolul 21 – A privi la Isus

Mulţi fac o greşeală gravă în viaţa lor religioasă, căci îşi fixează aten-
ţia asupra sentimentelor lor, şi după acestea ei judecă propăşirea sau de-
clinul lor. Sentimentele nu sunt o măsură de conduită sigură. Nu trebuie 
să căutăm în sentimente dovada primirii noastre de către Dumnezeu. În 
ele nu vom găsi decât ceva care ne va aduce descurajare. Singura noastră 
speranţă se află în a privi la Isus, „începătorul şi desăvârşitorul credinţei 
voastre”. În El se află tot ceea ce insuflă omului speranţă, credinţă şi curaj. 
El este neprihănirea noastră, mângâierea şi bucuria noastră.

Acei care caută în sentimente mângâiere, vor obosi şi vor fi dezamă-
giţi. Simţul despre slăbiciunea şi nevrednicia noastră ar trebui să ne ducă 
la umilinţa inimii, spre a implora jertfa ispăşitoare a lui Hristos. Dacă ne 
sprijinim pe meritele Sale, vom găsi odihnă, pace şi bucurie. El mântuieş-
te pe deplin pe toţi acei care vin la Dumnezeu prin El.

Noi trebuie să ne încredem în Isus în fiecare zi şi în fiecare ceas. 
El ne-a făgăduit că tăria noastră va fi după cum sunt zilele noastre. Prin 
harul Său, vom putea duce toate poverile din prezent şi ne vom înde-
plini datoriile. Dar mulţi sunt covârşiţi de teama necazurilor din viitor. 
Ei caută neîncetat să ducă astăzi poverile de mâine. Astfel, o mare parte 
din toate necazurile lor sunt doar închipuite. Pentru acestea, Isus nu a 
luat nicio măsură. El a făgăduit har numai pentru câte o singură zi. El ne 
porunceşte să nu ne împovărăm astăzi cu grijile şi necazurile de mâine; 
„ajunge zilei necazul ei”.

Obiceiul de a cloci asupra presupuselor rele viitoare este neînţelept 
şi necreştinesc. Făcând astfel, neglijăm să ne bucurăm de binecuvântările 
din prezent şi să folosim ocaziile de faţă. Domnul cere ca noi să ne în-
deplinim datoriile de astăzi şi să suportăm necazurile ei. Noi trebuie să 
veghem astăzi ca să nu păcătuim prin cuvânt şi faptă. Noi trebuie să-L 
lăudăm şi să-L cinstim astăzi pe Dumnezeu. Prin exercitarea unei credin-
ţe vii astăzi, trebuie să-l biruim pe vrăjmaş. Astăzi trebuie să-L căutăm pe 
Dumnezeu şi să nu fim mulţumiţi fără prezenţa Sa. Să veghem, să lucrăm 
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şi să ne rugăm astăzi, ca şi când aceasta ar fi ultima zi din viaţă, care ne mai 
este acordată. Atunci câtă seriozitate am da pe faţă în viaţa noastră? Cât 
de aproape L-am urma noi pe Isus în toate cuvintele şi faptele noastre!

Nu sunt decât puţini care preţuiesc sau folosesc cum se cuvine înal-
tul privilegiu al rugăciunii. Noi trebuie să mergem la Isus şi să-I spunem 
despre toate nevoile noastre. Noi putem să-I aducem micile noastre gri-
ji şi greutăţi, ca şi necazurile noastre mai mari. Orice apare pentru a ne 
tulbura sau întrista să la ducem la Domnul în rugăciune. Când simţim 
că avem nevoie de prezenţa lui Hristos la orice pas, Satan va avea puţină 
ocazie să introducă ispitele sale. Străduinţa sa bine chibzuită este de a ne 
ţine departe de cel mai bun Prieten al nostru care simpatizează cu noi. 
Să nu ne facem pe nimeni altul confidentul nostru decât pe Isus. Lui îi 
putem descărca tot sufletul nostru.

Fraţilor şi surorilor, când vă adunaţi laolaltă ca să vă rugaţi, credeţi că 
Isus se întâlneşte cu voi, credeţi că El vrea să vă dea binecuvântările Sale. 
Întoarceţi-vă ochii de la voi înşivă; priviţi la Isus, vorbiţi despre dragostea 
Sa imaculată. Privind mereu la El, veţi fi schimbaţi după asemănarea Lui. 
Rugaţi-vă scurt şi treceţi direct la obiectul dorit. Nu ţineţi Domnului pre-
dici prin rugăciunile voastre lungi. Cereţi pâinea vieţii după cum un copil 
flămând cere pâinea de la părinţii săi pământeşti. Dumnezeu va revărsa pes-
te noi orice binecuvântare necesară, dacă îl rugăm în simplitate şi credinţă.

Rugăciunile rostite de predicatori înainte de a ţine predica sunt de 
obicei lungi şi nepotrivite. Ele cuprind o listă întreagă de obiecte care 
n-au nicio legătură cu necesitățile acelei ocazii sau cu nevoile poporului. 
Asemenea rugăciuni sunt potrivite pentru cămăruţă, dar nu pentru a fi 
aduse în public. Ele îi obosesc pe ascultătorii care doresc ca predicatorul 
să termine odată cu rugăciunea. Fraţilor, luaţi poporul cu voi în rugăciu-
ne. Mergeţi la Mântuitorul în credinţă, spuneţi-I de ce aveţi trebuinţă 
pentru acea ocazie. Lăsaţi sufletul să se reverse înaintea lui Dumnezeu, 
cu o dorinţă intensă după binecuvântarea necesară pentru acea ocazie.

Rugăciunea este cea mai sfântă exercitare a sufletului. Ea trebuie să 
fie sinceră, umilă şi serioasă, – dorinţa unei inimi renăscute exprimată 
în prezența unui Dumnezeu sfânt. Când rugătorul se simte în prezenţa 
divină, eul personal este uitat. El nu va mai avea nicio dorinţă să-şi desfă-
şoare talentul omenesc; el nu va mai căuta să placă urechilor oamenilor, 
ci să capete binecuvântarea după care doreşte sufletul său. Dacă L-am 202
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lua pe Domnul pe cuvânt, ce binecuvântări ar putea fi ale noastre! Fie ca 
rugăciunile să fie mai numeroase, mai fierbinți şi mai eficiente. Hristos va 
fi ajutorul tuturor acelora care Îl caută cu credinţă.

Capitolul 22 – Strigăte după lucrători

Un spirit lumesc şi egoist a lipsit biserica de multe binecuvântări. Noi 
n-avem niciun drept să presupunem că lumina şi puterea divină ar fi reţinu-
tă în mod arbitrar de la biserică şi că de aceea ar fi atât de limitată. Măsura 
succesului care a însoţit, în trecut, eforturile depuse cu o bună iniţiativă, 
contrazic o astfel de idee. Succesul a fost asigurat întotdeauna potrivit cu 
lucrul săvârşit. Numai împuţinarea lucrului şi a sacrificiului este ceea ce re-
strânge utilitatea bisericii. Spiritul misionar e slăbit; devoţiunea este slabă; 
egoismul şi lăcomia, zgârcenia şi frauda există printre membrii ei.

Nu-i pasă oare lui Dumnezeu de aceste lucruri? Nu poate citi El 
intenţiile şi scopurile inimii? Rugăciunea serioasă, rostită cu ardoare şi 
cu inima zdrobită, le va deschide ferestrele cerului şi le va aduce stropii 
harului. O privire limpede şi continuă la crucea lui Hristos va înăbuşi 
spiritul lor lumesc şi le va umple sufletele cu umilinţă, cu căinţă şi recu-
noştinţă. Atunci ei ar simţi că ei nu sunt ai lor înşişi, ci sunt răscumpăraţi 
cu sângele lui Hristos.

O boală spirituală mortală este asupra bisericii. Membrii ei sunt ră-
niţi de Satan, dar ei nu vor să privească la crucea lui Hristos, după cum au 
privit israeliţii la şarpele de aramă ca să trăiască. Lumea are atât de multe 
pretenţii asupra lor, încât ei n-au timp să privească la crucea de pe Golgo-
ta atât de mult, încât să vadă slava ei sau să-i simtă puterea. Când prind, 
din când în când, câte o rază a lepădării de sine şi a consacrării, pe care o 
cere adevărul, nu este bine primită, şi ei îşi întorc atenţia în altă parte, ca 
s-o uite cât mai curând. Domnul nu poate face pe poporul Său folositor 
şi roditor, atât timp cât ei nu împlinesc condiţiile arătate de El.

De pretutindeni se ridică o mulţime de cereri după lumina pe care 
a dat-o Dumnezeu poporului Său, dar cea mai mare parte din aceste 
cereri sunt făcute în zadar. Cine simte povara de a se consacra pe el în-
suşi lui Dumnezeu şi lucrării Sale? Unde sunt tinerii care se pregătesc să 
răspundă la aceste strigăte? Ţinuturi uriaşe se întind în faţa noastră, în 
care lumina adevărului n-a pătruns niciodată. Ori încotro ne îndreptăm 
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privirile vedem câmpuri albe pentru seceriş, dar nimeni nu este care să le 
secere. Se aduc rugăciuni pentru biruinţa adevărului. Care este sensul ru-
găciunilor voastre, fraţilor? Ce fel de succes doriţi voi? Un succes care să 
satisfacă trândăvia voastră şi plăcerile voastre egoiste? Un succes care să se 
susţină şi să se susțină singur fără să ceară vreun efort din partea voastră?

Înainte ca lucrătorii care sunt destoinici pentru lucrarea lor solemnă, 
să poată fi trimişi în câmp trebuie să aibă loc o schimbare hotărâtă în co-
munitate care-i va deranja pe cei care se sprijină pe drojdiile lor. Trebuie 
să aibă loc o redeşteptare, o reînnoire spirituală. Ardoarea evlaviei creştine 
trebuie înflăcărată. Trebuie făcute şi executate planuri pentru a răspândi 
adevărul la toate naţiunile pământului. Satan îi leagănă pe pretinşii urmaşi 
ai lui Hristos, ca să-i adoarmă, în timp ce sufletele din jurul lor se pierd; şi 
ce scuză vor putea aduce ei Stăpânului pentru neglijenţa lor?

Următoarele cuvinte ale Domnului Hristos li se aplică: «Pentru 
ce staţi fără lucru toată ziua?» De ce nu sunteţi la lucru în via Domnu-
lui? El v-a poruncit tot mereu: «Mergeţi şi voi de lucraţi în via Mea, şi 
ce va fi cu dreptul veţi primi». Dar această invitaţie duioasă din partea 
Cerului a fost nesocotită de marea majoritate. Nu este oare timpul cel 
mai solemn de a asculta de poruncile lui Dumnezeu? Pentru oricine 
cheamă numele lui Hristos este o lucrare de făcut. Glasul solemn al 
Cerului vă cheamă la datorie. Ascultaţi de acest glas şi mergeţi la lucru 
numaidecât, în orice loc şi în orice domeniu puteţi lucra? Voi aveţi o 
lucrare de făcut, – o lucrare care cere toată energia voastră. Orice clipă 
preţioasă din viaţa voastră este în legătură cu oarecare datorii, pe care 
trebuie să le îndepliniţi faţă de Dumnezeu sau faţă de semenii voştri, şi 
totuşi voi petreceţi timpul în trândăvie!

Acum mai este încă de făcut o mare lucrare de salvare de suflete. 
Fiecare înger al măririi ia parte la această lucrare, în timp ce fiecare de-
mon al întunericului i se împotriveşte. Hristos ne-a demonstrat valoarea 
sufletelor prin aceea că a venit în lume încărcat de dragostea îngrămădită 
din eternitate în inima Sa, oferind oamenilor moştenirea tuturor bogăţi-
ilor Sale. El dezvăluie înaintea noastră dragostea Tatălui pentru neamul 
omenesc, căzut sub vina păcatului, şi ni-L înfăţişează ca pe un Dumnezeu 
drept, dar care îl îndreptăţeşte totuşi pe cel care crede.

„Hristos nu a căutat plăcerea Sa proprie”. El nu a făcut nimic pentru 
Sine; El a lucrat numai pentru oamenii căzuţi. Egoismul stătea ruşinat 
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înaintea Sa. El a luat firea noastră, ca să poată suferi în locul nostru. Ego-
ismul, păcatul lumii, a devenit păcatul covârşitor al bisericii. Prin jertfi-
rea de sine pentru binele oamenilor, Hristos a lovit la rădăcina oricărui 
egoism. El nu a oprit pentru Sine nimic, nici chiar propria Sa onoare şi 
slavă cerească. El aşteaptă însă o lepădare şi o jertfire de sine corespunză-
toare din partea acelora pentru care El a venit să-i binecuvânteze şi să-i 
mântuiască. De la fiecare se cere să lucreze după puterea şi destoinicia 
sa. Orice consideraţie lumească trebuie dată la o parte pentru slava lui 
Dumnezeu. Dorinţa după câştiguri pământeşti să fie doar cu scopul de a 
face să propăşească mai bine cauza lui Dumnezeu. Interesele lui Hristos 
şi ale urmaşilor Săi trebuie să fie una; lumea, însă, îi va judeca în mod de-
osebit şi lămurit, pentru că acei care pretind a fi ai lui Hristos îşi urmăresc 
interesele cu aceeaşi râvnă şi îşi cheltuiesc averea lor în mod tot aşa de 
egoist ca şi acei care nu-l mărturisesc deloc. Ei dau întâietate prosperităţii 
pământeşti, şi nimic nu este pus deopotrivă cu aceasta. Cauza lui Hristos 
trebuie să aştepte până ce vor aduna pentru ei o anumită măsură de ave-
re. Ei trebuie să-şi mărească veniturile cu orice preţ. Sufletele trebuie să 
piară fără cunoştinţa adevărului. Câtă valoare are un suflet pentru care a 
murit Hristos, în comparaţie cu câştigurile lor, cu negustoriile, cu casele 
şi cu ţarinele lor? Sufletele trebuie să aştepte până ce ei vor fi pregătiţi să 
facă ceva. Dumnezeu îi numeşte pe aceşti slujitori ai lui Mamona, robi 
leneşi şi necredincioşi, dar Mamona se mândreşte cu ei, ca fiind servii săi 
cei mai sârguitori şi mai devotaţi. Ei jertfesc bunurile Domnului pentru 
confortul şi distracţiile lor. Eul personal este idolul lor.

A nu face nimic pentru a aduce suflete la Isus, care a jertfit totul pen-
tru a aduce mântuirea aproape de noi! Egoismul îndepărtează binefacerea 
şi dragostea lui Hristos din biserică. Sume de milioane din banii Domnu-
lui sunt risipiţi în satisfacerea poftelor lumeşti, în timp ce tezaurul Său stă 
gol. Eu nu ştiu cum să prezint în faţă voastră această chestiune aşa cum 
mi-a fost prezentată mie. Mii de dolari sunt cheltuiți în fiecare an pentru 
satisfacerea mândriei în îmbrăcăminte. Tocmai aceste mijloace ar trebui să 
fie folosite în câmpurile noastre misionare. Mi-au fost arătate familii care 
îşi încarcă mesele aproape cu orice delicatese şi îşi satisfac aproape orice 
dorinţă după îmbrăcăminte fină. Ei se ocupă cu afaceri rentabile, sau câş-
tigă salarii bune, dar aproape orice dolar este cheltuit pentru ei înşişi sau 
pentru familiile lor. Însemnă aceasta a-L urma pe Hristos? Ce sarcină simt 
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aceştia de a economisi cu grijă şi a tăgădui înclinaţiile, pentru ca să poată 
face mai mult pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu pe pământ? Dacă 
prezbiterul Andrews ar putea dispune de unele din mijloacele cheltuite 
astfel pe lucruri nefolositoare, ar fi o mare binecuvântare pentru el, şi i-ar 
da avantaje care i-ar prelungi viaţa. Lucrarea misionară poate fi extinsă de 
sute de ori mai mult, dacă ar exista mai multe mijloace care să fie între-
buinţate pentru executarea de planuri mai vaste. Dar mijloacele destinate 
de Domnul, ca să fie folosite tocmai pentru acest scop, sunt cheltuite pe 
lucruri considerate ca necesare pentru a face viaţa confortabilă şi fericită, 
care nu ar constitui niciun păcat dacă nu ar exista atâta nevoie de mijloace 
pentru răspândirea adevărului. Fraţilor, câţi dintre voi umblă după lucru-
rile lor, iar nu după cele ale lui Isus Hristos!

Care ar fi rezultatul dacă Hristos ar locui în fiecare inimă, iar egois-
mul în toate formele ar fi îndepărtat din biserică? Armonia, unirea şi dra-
gostea frăţească ar fi văzute tot aşa de adevărat după cum au fost văzute în 
biserica întemeiată de Hristos la început. Atunci s-ar vedea pretutindeni 
o activitate creştină. Întreaga biserică ar fi înflăcărată de un zel jertfitor de 
sine pentru slava lui Dumnezeu. Orice creştin ar arunca pe altar rodul le-
pădării de sine, ca să fie consumat. Atunci s-ar vedea o activitate mult mai 
mare în a plănui şi a pune la cale noi metode utile, şi în a studia cum să se 
apropie mai mult de sărmanii păcătoşi, spre a-i salva de la pieire veşnică.

Dacă ne-am îmbrăca mai simplu şi mai modest, fără să ţinem seama 
de modă, dacă mesele noastre ar fi întotdeauna prevăzute cu o hrană sim-
plă şi sănătoasă, şi s-ar evita orice delicatesă şi orice extravaganţă; dacă 
locuințele noastre ar fi constituite după metode simple şi cuviincioase, 
şi tot aşa de simplu mobilate, ele ar arăta puterea sfinţitoare a adevărului 
şi ar avea o influenţă vădită asupra necredincioşilor. Dar în timp ce ne 
conformăm lumii în aceste chestiuni, în unele cazuri, căutăm chiar să-i 
întrecem pe cei din lume în ce priveşte un aranjament fantezist al case-
lor noastre, atunci predicarea adevărului nu va avea decât puţin sau ni-
ciun efect. Cine va crede adevărul solemn pentru acest timp, când chiar 
acei care mărturisesc a-l crede îşi contrazic credinţa prin faptele lor? Nu 
Dumnezeu ne-a închis ferestrele cerului, ci conformarea noastră la obi-
ceiurile şi datinile lumii.

Îngerul al treilea din Apocalipsa cap. 14 este înfăţişat ca zburând 
prin mijlocul cerului şi strigând: „Aici sunt acei care păzesc poruncile 
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lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Aici ne este arătat caracterul lucrării 
poporului lui Dumnezeu. Ei au o solie de o importanţă atât de mare, 
încât sunt reprezentaţi ca zburând cu ea ca s-o vestească lumii. Ei ţin în 
mâini pâinea vieţii pentru o lume înfometată. Dragostea lui Hristos este 
cea care îi constrânge. Aceasta este ultima solie. Ea nu va mai fi urmată de 
alta; nicio altă invitaţie a harului nu va mai exista după ce această solie îşi 
va fi făcut lucrarea. O, ce mare încredere! Ce responsabilitate zace asupra 
tuturor acelora care duc cuvintele acestei duioase invitaţii! „Şi Duhul şi 
Mireasa zic: Vino! Şi cine aude, să zică: Vino! Şi celui ce îi este sete să 
vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!”

Oricine aude să zică: Vino. Nu numai predicatorii, ci tot poporul. 
Toţi sunt obligaţi să ducă mai departe invitaţia. Nu numai prin mărturi-
sirea lor, ci prin caracterul şi îmbrăcămintea lor, toţi trebuie să aibă o in-
fluenţă convingătoare. Ei au fost făcuţi depozitarii lui Dumnezeu pentru 
lume, executorii voinţei Aceluia care a încredinţat oamenilor adevărurile 
Sale sfinte. Fie, ca toţi să poată simţi demnitatea şi slava încrederii date 
lor de Dumnezeu.

Capitolul 23 – Sigiliul lui Dumnezeu

„Apoi a strigat cu glas tare în urechile mele: Apropiaţi-vă voi care 
trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână”.

„Şi el l-a chemat pe acela care era îmbrăcat cu haina de in şi care avea 
călimara la brâu. Domnul i-a zis: Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul 
Ierusalimului, şi fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină şi gem din 
pricina tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo”. Iar celorlalţi le-a zis, 
în auzul meu: „Treceţi după el în cetate şi loviţi: ochiul vostru să fie fără 
milă şi să nu vă înduraţi! Ucideţi şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fe-
cioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au 
semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu cel sfânt! Ei au început 
cu bătrânii, care erau înaintea Templului”.

Isus este în perspectivă să părăsească tronul harului din sanctuarul 
ceresc, ca să îmbrace hainele răzbunării şi să verse mânia Sa în judecăţi 
asupra acelora care n-au răspuns la lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. 
„Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva 
faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorinţa să facă 
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rău”. În loc ca ei să fie înmuiați prin răbdarea şi îndelunga răbdare pe care 
Domnul a arătat-o faţă de ei, cei care nu se tem de Dumnezeu şi nu iubesc 
adevărul, şi-au împietrit inimile în umblarea lor rea. Dar chiar şi îngădu-
inţa lui Dumnezeu are margini, şi mulţi trec peste aceste hotare. Ei au 
trecut peste hotarele harului, şi de aceea Dumnezeu trebuie să intervină 
şi să-şi apere onoarea Sa.

Despre amoriţi, Domnul zice: „În al patrulea neam, ea se va întoarce 
aici; căci nelegiuirea amoriţilor nu şi-a atins încă vârful”. Deşi acest popor 
era remarcat de idolatria şi corupţia sa, totuşi el nu umpluse încă măsura 
nelegiuirilor sale, şi Dumnezeu nu voia încă să dea sentinţa pentru ni-
micirea lui definitivă. Poporul acesta avea încă să vadă puterea dumne-
zeiască manifestându-se într-un mod deosebit; pentru ca ei să fie lăsaţi 
fără nicio scuză. Creatorul compătimitor era voios să suporte răutatea lor 
încă patru generaţii. Atunci, dacă nicio schimbare în bine nu se va vedea 
la ei, judecăţile Sale aveau să cadă asupra lor.

Cu o exactitate nerătăcitoare, Cel Nemărginit ţine cont încă de 
toate popoarele. Cât timp mila Sa este însoțită de chemări la pocăin-
ţă, acest cont rămâne încă deschis; dar când cifrele ajung la o anumită 
sumă fixată de Dumnezeu se începe administrarea mâniei Sale. Contul 
se încheie, iar îngăduinţa dumnezeiască încetează. Atunci mila Sa nu 
mai mijloceşte în favoarea lor.

Profetul, privind peste veacurile care aveau să urmeze, vede acest 
timp prezentându-i-se în viziune. Popoarelor din această generaţie li 
s-au dat dovezi despre o milostivire neîntrecută. Le-au fost dăruite cele 
mai alese binecuvântări ale cerului, dar mândria, lăcomia şi idolatria 
crescândă, defăimarea de Dumnezeu şi cea mai josnică nerecunoştinţă, 
stau scrise în dreptul numelor lor. Ele aproape şi-au încheiat conturile 
lor cu Dumnezeu.

Dar ceea ce mă face să mă cutremur este faptul că chiar acei care 
au avut cea mai mare lumină şi cele mai mari privilegii s-au molipsit de 
nelegiuirea care predomină în lume. Influenţaţi de nedreptăţile din jurul 
lor, mulţi, chiar dintre acei care mărturisesc adevărul, s-au rătăcit şi sunt 
luaţi şi duşi la vale de curentul cel puternic al răului. Batjocura universală 
îndreptată asupra adevăratei evlavii şi a sfinţeniei, face pe acei care nu 
sunt uniţi destul de strâns cu Dumnezeu să-şi piardă respectul pentru 
legea Sa. Dacă ei ar fi urmat lumina, ar fi ascultat de adevăr din toată 
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inima, această lege sfântă li s-ar fi părut chiar şi mai preţioasă, când o 
vedem astfel dispreţuită şi dată la o parte. Pe măsură ce nesocotirea legii 
lui Dumnezeu se manifestă tot mai mult, linia de despărţire dintre acei 
ce o respectă şi lume devine tot mai vădită. Iubirea de învăţăturile divine 
creşte la o clasă, paralel cu dispreţul pe care îl arată pentru ea o altă clasă.

Criza finală se apropie repede. Creşterea rapidă a cifrelor ne arată că 
timpul judecăţilor lui Dumnezeu aproape a sosit. Deşi Lui îi vine greu să 
pedepsească, totuşi El va pedepsi, şi anume în curând. Acei care umblă în 
lumină vor vedea semnele apropierii primejdiei; dar ei nu trebuie să şadă 
liniştiţi, aşteptând cu nepăsare să vină pieirea, măgulindu-se cu credinţa că 
Dumnezeu va ocroti pe poporul Său în ziua cercetării. Departe de ei aceas-
ta. Ei trebuie să înţeleagă că datoria lor este de a lucra cu sârguinţă pentru 
mântuirea altora, aşteptând cu credinţă tare ajutor de la Dumnezeu. „Mare 
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit!” Aluatul evlaviei nu şi-a 
pierdut însă în totul puterea sa. În timpul când primejdia şi descurajarea bi-
sericii va fi mai mare, mica ceată care umblă în lumină va geme şi va suspina, 
din pricina urâciunilor care se făptuiesc în ţară. Dar rugăciunile lor vor fi 
înălţate mai ales pentru biserică, deoarece membrii ei umblă la fel ca lumea.

Rugăciunile serioase ale acestor câţiva credincioşi nu vor fi în zadar. 
Când Domnul va ieşi ca răzbunător, El va ieşi, în acelaşi timp, şi ca ocro-
titor al tuturor acelora care au păstrat credinţa în curăţia ei şi s-au păzit 
pe ei înşişi nemânjiţi faţă de lume. Acesta este timpul în care Dumnezeu 
a făgăduit că-i va răzbuna pe aleşii Săi, care strigă către El ziua şi noaptea, 
deşi îi rabdă îndelung.

Porunca suna: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimu-
lui, şi fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina 
tuturor urâciunilor care se săvârşesc acolo”. Aceştia, care gem şi suspină, 
au ţinut sus cuvintele vieţii; ei au mustrat, au sfătuit şi au îndemnat. Unii 
care L-au dezonorat pe Dumnezeu s-au căit, umilindu-şi sufletele înain-
tea Lui. Dar slava Domnului s-a depărtat de la Israel; deşi mulţi continuă 
încă a păstra forma religiei, puterea şi prezenţa Sa le lipsesc.

În timpul când mânia Sa se va desfăşura în judecăţi, aceşti urmaşi 
umiliţi şi devotaţi ai lui Hristos se vor deosebi de restul lumii prin dure-
rea sufletului lor, care se exprimă prin suspinure şi plângeri, prin mustrări 
şi avertismente. În timp ce alţii caută să întindă o mantie peste răul exis-
tent şi să scuze marile nelegiuiri care predomină pretutindeni, cei care 
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au un zel pentru onoarea lui Dumnezeu şi dragoste pentru suflete nu se 
vor odihni până ce nu-i vor câştiga pe unii. Sufletele lor neprihănite sunt 
chinuite zi după zi de faptele şi vorbirea nesfinţită ale celor nedrepţi. Ei 
nu pot să oprească torentul năvălitor de nelegiuire, şi de aceea sunt plini 
de durere şi de îngrijorare. Ei suspină înaintea lui Dumnezeu, când văd 
credinţa dispreţuită chiar în casele acelora care au avut mare lumină. Ei 
plâng şi îşi chinuie sufletele din pricină că în biserică domneşte mândria, 
avariţia, egoismul şi aproape tot felul de amăgiri. Spiritul lui Dumnezeu, 
care mustra pentru păcat, este călcat în picioare, în timp ce slujitorii lui 
Satan triumfă. Dumnezeu e dezonorat, iar adevărul este făcut fără efect.

Clasa de oameni, care nu simte deloc durere pentru propria sa de-
cădere spirituală şi nici nu suspină pentru păcatele altora, va fi lăsată fără 
sigiliul lui Dumnezeu. Domnul îi însărcinează pe solii Săi, pe bărbaţii cu 
armele de nimicire în mâini, zicându-le: „Treceţi după el în cetate şi lo-
viţi; ochiul vostru să fie fără milă, şi să nu vă înduraţi! Ucideţi, şi nimiciţi 
pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei; dar să nu vă atingeţi 
de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi însă cu Locaşul Meu 
cel sfânt! Ei au început cu bătrânii care erau înaintea Templului”.

Aici vedem că biserica – Templul Domnului – era cea dintâi care 
avea să simtă loviturile mâniei lui Dumnezeu. Bătrânii, acei cărora Dum-
nezeu le dăduse mare lumină şi care au stat ca străjeri ai intereselor spi-
rituale ale poporului, trădaseră încrederea care li se acordase. Ei luaseră 
poziţia că noi nu trebuie să ne mai aşteptăm la manifestări deosebite ale 
puterii lui Dumnezeu ca în zilele de odinioară. Timpurile s-au schimbat, 
zic ei. Aceste cuvinte îi întăresc în necredinţa lor, şi ei zic: Domnul nu 
face nici bine, nici rău. El este prea milostiv pentru a-l lovi pe poporul 
Său cu judecăţi. Astfel, strigătul de pace şi siguranţă răsună de la acei care 
nu-şi vor mai ridica niciodată glasul ca o trâmbiţă ca să vestească popo-
rului lui Dumnezeu fărădelegile sale şi casei lui Iacov păcatele ei. Aceşti 
câini muţi, care nu latră, sunt acei care vor simţi dreapta răzbunare a unui 
Dumnezeu insultat. Bărbaţi, fecioare şi copii vor pieri cu toţii.

Urâciunile pentru care cei credincioşi gemeau şi suspinau erau tot 
ce putea fi văzut cu ochii noştri, dar păcatele mult mai grave, acelea care 
provocau gelozia unui Dumnezeu curat şi sfânt, erau nedescoperite. Ma-
rele Cercetător al inimilor cunoaşte orice păcat făptuit în ascuns de către 
făcătorii de rele. Aceste persoane ajung să se simtă sigure în amăgirile lor, 
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şi pentru că îndelunga Sa răbdare faţă de ei durează încă, ei zic că Dom-
nul nu vede, şi apoi umblă ca şi când El ar fi părăsit pământul. Dar El va 
demasca făţărnicia lor, şi va descoperi înaintea altora păcatele pe care ei 
le-au ascuns cu îngrijire.

Nici înălţimea rangului, nici demnitatea, nici înţelepciunea lumeas-
că, nici poziţia în posturi sfinte nu va opri pe oameni de la jertfirea prin-
cipiului, dacă vor fi lăsaţi să se conducă după inimile lor înşelătoare. Acei 
care au fost priviţi ca bărbaţi merituoşi şi drepţi se dovedesc a fi conducă-
tori în apostazie, şi exemple de indiferenţă şi de abuzare a milostivirii lui 
Dumnezeu. Umblarea lor nelegiuită nu va mai fi îngăduită mult timp; în 
mânia Sa, El va proceda fără milă cu ei. 

Cu multă neplăcere, Domnul îşi retrage prezenţa Sa de la acei care 
au fost binecuvântaţi cu multă lumină şi care au simţit puterea cuvântu-
lui predicat altora. Ei au fost altădată servii Săi credincioşi, favorizaţi cu 
prezenţa şi conducerea Sa; dar ei s-au depărtat de la El şi i-au dus şi pe 
alţii în rătăcire, şi de aceea au căzut în dizgraţia dumnezeiască.

Ziua răzbunării lui Dumnezeu este chiar în faţa noastră. Sigiliul lui 
Dumnezeu va fi pus numai pe frunţile acelora care gem şi suspină pentru 
toate urâciunile care se săvârşesc în ţară. Acei care sunt legaţi prin simpa-
tie de lume, care mănâncă şi beau cu beţivii, vor fi cu siguranţă nimiciţi 
împreună cu făcătorii de rele. „Ochii Domnului sunt peste cei drepţi, şi 
urechile Sale iau aminte la rugăciunile lor; dar faţa Domnului este împo-
triva acelora care fac răul”.

Umblarea şi faptele noastre vor hotărî dacă vom primi sigiliul viu-
lui Dumnezeu, sau vom fi loviţi de armele de nimicire. Câteva picături 
din mânia lui Dumnezeu au căzut deja peste pământ; dar când cele şapte  
plăgi vor fi turnate fără vreo amestecătură în paharul mâniei Sale, atunci 
va fi, pentru totdeauna, prea târziu pentru cineva de a se pocăi şi a găsi 
ocrotire. Niciun sânge ispăşitor nu va mai spăla atunci murdăria păcatului.

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul co-
piilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a 
mai fost de când sunt vremurile şi până la vremea aceasta. Dar în vremea 
aceea poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte”. 
Când va veni această vreme de strâmtorare, cazul fiecăruia va fi hotărât; 
atunci nu mai este niciun timp de cercetare, niciun har pentru cel nepo-
căit. Sigiliul viului Dumnezeu este pus asupra poporului Său. Această 
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mică rămăşiţă, neputând a se apăra pe sine în lupta pe viaţă şi pe moarte 
cu puterile pământului, care sunt conduse de oştile dragonului, îşi face 
din Dumnezeu scutul său. Cele mai înalte autorităţi ale pământului dau 
decretul ca ei să se închine fiarei şi să primească semnele ei sub ameninţă-
rile cu persecuţie şi moarte. Dumnezeu să ajute acum poporului Său, căci 
ce pot face ei într-un astfel de război grav fără ajutorul Său?

Curajul, tăria, credinţa şi încrederea implicită în puterea lui Dum-
nezeu de a mântui nu vine într-o clipă.

Aceste daruri cereşti se câştigă prin experienţe de ani de zile. Prin-
tr-o viaţă de eforturi sfinte şi de alipire statornică de dreptate, copiii lui 
Dumnezeu şi-au pecetluit soarta. Năpădiţi de ispite nenumărate, ei au 
ştiut că trebuie sau să li se împotrivească cu tărie, sau vor fi biruiţi. Ei au 
simțit că au o mare lucrare de făcut, şi că în orice ceas pot fi chemaţi să-şi 
depună armura lor; şi dacă ei ar ajunge la încheierea vieţii lor cu această 
lucrare nefăcută, aceasta ar însemna o pierdere veşnică. Ei au acceptat cu 
sete lumina din cer, aşa cum primii ucenici au primit-o de pe buzele lui 
Isus. Când acei creştini de la început au fost exilaţi prin munţi şi pustiuri, 
când erau lăsaţi să moară de foame, de frig şi de chinuri în celule, când 
moartea de martir părea a fi singura cale de a scăpa de necazurile lor, ei se 
bucurau că au fost găsiţi vrednici să sufere pentru Hristos, care a fost răs-
tignit pentru ei. Exemplul lor merituos va fi o mângâiere şi îmbărbătare 
pentru poporul lui Dumnezeu, care va fi adus într-un timp de strâmtora-
re cum n-a mai fost niciodată.

Nu toţi cei care mărturisesc că ţin Sabatul vor fi sigilaţi. Chiar prin-
tre cei care vestesc altora adevărul sunt mulţi care nu vor primi sigiliul 
lui Dumnezeu pe fruntea lor. Ei au avut lumina adevărului, au cunoscut 
voia Stăpânului, au înţeles orice punct din credinţa noastră, dar ei n-au 
avut fapte corespunzătoare. Aceştia care au fost atât de familiarizaţi cu 
profeţiile şi cu comorile înţelepciunii divine trebuiau să-şi dovedească 
credinţa prin fapte. Ei trebuiau să poruncească familiilor lor după ei, ca, 
printr-o familie bine ordonată, să poată prezenta lumii influenţa ade-
vărului asupra inimii omeneşti. Prin lipsa lor de devoţiune şi evlavie şi 
neglijenţa lor de a urca la un standard religios înalt, ei fac pe alte suflete 
să fie mulţumite cu starea lor. Oamenii cu o judecată mărginită nu pot 
vedea că imitând pe aceşti bărbaţi, care le-au deschis adesea comorile cu-
vântului lui Dumnezeu, îşi vor primejdui sufletele cu siguranţă. Isus este 
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unicul model sigur. Fiecare trebuie să cerceteze acum Biblia pentru sine, 
stând pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, cu o inimă umilă şi dornică 
de învăţătură ca a unui copil, dacă doreşte să ştie ce cere Domnul de la 
El. Oricât de sus ar fi stat vreun predicator în favoarea lui Dumnezeu, 
dacă neglijează să urmeze lumina dată lui de Dumnezeu, dacă refuză să 
fie învăţat ca un copil, el va merge în întuneric şi în amăgirile Satanei, şi 
va duce şi pe alţii pe aceeaşi cale.

Niciunul dintre noi nu va primi sigiliul lui Dumnezeu cât timp ca-
racterele noastre au încă o pată sau mânjitură asupra lor. Lucrarea de a 
îndrepta defectele din caracterele noastre, de a curăţa sufletul templului 
de orice murdărie, s-a lăsat în mâna noastră ca s-o facem. Atunci ploaia 
cea târzie va cădea asupra noastră după cum ploaia timpurie a căzut asu-
pra ucenicilor în ziua de Rusalii.

Noi ne dăm prea repede mulţumiţi cu realizările noastre. Ne simţim 
bogaţi şi îmbogăţiţi, şi nu ştim că suntem „vrednici de plâns, săraci, orbi şi 
goi”. Acum este timpul de a asculta de sfatul Martorului Credincios: „Te 
sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; 
şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; 
şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi”.

În această viaţă noi trebuie să înfruntăm încercări grozave şi să facem 
jertfe costisitoare, dar pacea lui Hristos va fi răsplata noastră. Există atât 
de puţină jertfire de sine, atât de puţină suferinţă pentru cauza lui Hristos, 
încât crucea este uitată aproape cu totul. Noi trebuie să fim părtaşi cu Hris-
tos la suferinţele Sale, dacă dorim să şedem cu biruitorii pe tronul Său. Atât 
timp cât alegem calea comodă a mulţumirii de sine şi fugim de lepădare de 
sine, credinţa noastră nu va deveni tare niciodată şi nu vom putea cunoaşte 
pacea lui Hristos, şi nici bucuria care vine prin conştienţa despre biruinţă. 
Cea mai înălţată dintre oştile celor răscumpăraţi, care stă înaintea tronului 
lui Dumnezeu şi al Mielului, îmbrăcată în haine albe, cunosc lupta pentru 
biruinţă, pentru că vin din marea strâmtorare. Dar acei care au cedat mai 
degrabă împrejurărilor, decât să suporte această luptă, nu vor şti cum să 
stea în acea zi, când fiecare suflet va fi cuprins de spaimă. Atunci, chiar dacă 
Noe, Iov şi Daniel ar fi în ţară, ei nu vor putea să-şi scape nici fiii, nici fiicele, 
ci fiecare îşi va scăpa sufletul prin propria sa neprihănire.

Nimeni nu trebuie să considere cazul său ca fiind fără speranţă, cre-
zând că n-ar putea duce o viaţă de creştin. Prin moartea lui Hristos s-au 
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luat destule măsuri pentru fiecare suflet. Isus este ajutorul nostru în orice 
vreme de nevoie. Strigaţi doar în credinţă către El, căci a făgăduit că va 
auzi şi va răspunde la rugăciunile voastre.

O credinţă vie şi lucrătoare! Avem nevoie de ea, trebuie s-o avem, 
altfel vom fi biruiţi şi înfrânţi în acea zi de încercare. Întunericul care se 
va îngrămădi atunci pe calea noastră nu trebuie să ne descurajeze, să ne 
facă să deznădăjduim. Acesta este doar vălul cu care Dumnezeu îşi aco-
peră gloria Sa, când va veni să împartă binecuvântări bogate. Noi trebuie 
să cunoaştem aceasta din experienţele noastre trecute. În acea zi, când 
Dumnezeu este în ceartă cu poporul Său, această experienţă va fi un izvor 
de mângâiere şi de speranţă.

Acum este timpul când trebuie să ne păstrăm, atât pe noi înşine 
cât şi pe copiii noştri, nemânjiţi de lume. Acum trebuie să ne spălăm 
hainele caracterelor noastre şi să le albim în sângele Mieluşelului. 
Acum trebuie să biruim mândria, patimile şi somnolenţa noastră spiri-
tuală. Acum trebuie să ne trezim şi să facem eforturi hotărâte pentru a 
ne forma un caracter simetric. „Astăzi, dacă veţi auzi glasul Său să nu vă 
împietriţi inimile”. Noi suntem în cea mai critică poziţie, aşteptând şi 
veghind venirea Domnului nostru. Lumea este în întuneric. „Dar voi, 
fraţilor, nu sunteţi în întuneric”, zice Pavel, „ca să vă prindă ziua ca un 
hoţ”. Intenţia lui Dumnezeu a fost întotdeauna de a face să răsară lu-
mină din întuneric, bucurie din durere şi odihnă din oboseală pentru 
sufletul care aşteaptă însetat.

Ce faceţi voi, fraţilor, în marea lucrare de pregătire? Acei care se 
unesc cu lumea primesc sigiliul lumii şi se pregătesc pentru primirea sem-
nului fiarei. Acei care sunt neîncrezători în ei înşişi, care se umilesc pe ei 
înşişi înaintea lui Dumnezeu şi îşi curăţă sufletele prin ascultare de ade-
văr vor primi amprenta cerescului şi se pregătesc să primească sigiliul lui 
Dumnezeu pe frunţile lor. Când se va da decretul, şi sigiliul va fi întipărit, 
atunci caracterele lor vor rămâne curate şi nepătate pentru veşnicie.

Acum este timpul de pregătire. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus 
niciodată pe fruntea unui bărbat sau unei femei necurate. Nu va fi pus 
niciodată pe fruntea unui bărbat sau a unei femei ambițioase, iubitoare 
de lume. Nu va pus niciodată pe frunțile bărbaților şi femeilor cu limbi 
mincinoase şi cu inimi înşelătoare. Toţi cei care primesc sigiliul trebuie 
să fie fără pată înaintea lui Dumnezeu, – ca nişte candidaţi ai cerului. 
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Mergeţi înainte, iubiţii mei fraţi şi surori. Despre aceste puncte, eu nu 
pot scrie decât pe scurt, de această dată atrăgându-vă doar atenţia la ne-
cesitatea pregătirii. Cercetaţi Scripturile pentru voi înşivă, pentru ca să 
puteţi înţelege solemnitatea înfricoşătoare a ceasului de faţă.

Capitolul 24 – Un apel *

„O întristare adâncă mă cuprinde când mă gândesc la starea noastră 
ca popor. Domnul nu ne-a închis cerul, dar propria noastră umblare de 
continuă abatere ne-a despărţit de Dumnezeu. Mândria, lăcomia şi iubi-
rea de lume a locuit în inimă, fără teamă de a fi abnegate sau condamnate. 
Păcate grave şi semeţe au sălăşluit printre noi. Şi totuşi, părerea generală 
este că biserica este într-o stare înfloritoare şi că pacea şi prosperitatea 
spirituală este în toate hotarele ei.

Biserica s-a întors înapoi şi nu-L mai urmează pe Hristos, Condu-
cătorul ei, ci se retrage mereu către Egipt. Cu toate acestea, numai puţini 
sunt îngrijoraţi sau înspăimântaţi, văzându-şi lipsa de putere spirituală. 
Îndoiala şi chiar necredinţa în mărturiile lui Dumnezeu pătrunde ca un 
aluat prin bisericile noastre de pretutindeni. Lui Satan îi place ca lucru-
rile să fie astfel. Aşa place şi predicatorilor care se predică pe ei înşişi în 
loc să-L predice pe Hristos. Mărturiile nu sunt nici citite, nici preţuite. 
Dumnezeu v-a vorbit. Lumina a strălucit din Cuvântul Său şi din măr-
turii, şi totuşi atât Biblia, cât şi mărturiile au fost lepădate şi nesocotite. 
Rezultatul este evident lipsa de curăţie, de devoţiune şi de credinţă seri-
oasă între noi.

Fiecare să-şi pună în inimă întrebarea: „Cum am ajuns noi în această 
stare de slăbiciune spirituală şi de dezbinare? Oare nu ne-am atras noi 
mânia lui Dumnezeu asupra noastră pentru că faptele noastre nu cores-
pund cu credinţa noastră? Oare nu ne-am căutat noi prietenia şi aplauze-
le lumii mai mult decât prezenţa lui Hristos şi o cunoştinţă mai adâncă a 
voinţei Sale? Cercetaţi-vă inimile şi judecaţi-vă faptele. Chibzuiţi bine ce 
tovarăşi vă alegeţi. Căutaţi voi tovărăşia celor înţelepţi, sau vă bucuraţi să 

* Acest apel a fost scris în A. Healdohurg, California, în 30 mai 1882, pentru a fi citit 
la adunările de tabără. El prezintă avertismente şi instrucțiuni, pe care scriitoarea, nefiind 
prezentă personal, s-a simțit îndemnată să le dea bisericii. Pentru beneficiul celor care nu au 
fost prezenți la acele întâlniri şi, de asemenea, pentru toți cei care ar dori să îl păstreze într-o 
formă permanentă, acesta este inserat aici.
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alegeţi societatea şi tovărăşia acelora care nu se tem de Dumnezeu şi nu 
ascultă de Evanghelie?

Sunt recreaţiile voastre de aşa natură încât să vă aducă vigoare spi-
rituală şi morală? Vă duc ele la curăţia cugetelor şi faptelor voastre? 
Necurăţia este foarte mult răspândită astăzi, chiar şi printre acei care 
mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos. Patima este neînfrânată; poftele 
animalice se întăresc prin satisfacere, în timp ce puterile morale devin 
din ce în ce mai slabe. Mulţi iau parte cu lăcomie la distracţii lumeşti 
şi demoralizatoare, care sunt interzise de Cuvântul lui Dumnezeu. În 
felul acesta, ei rup legătura lor cu Dumnezeu şi trec în rândurile iubi-
torilor de plăceri din lume. Păcatele care au nimicit lumea dinainte de 
potop şi oraşele de pe valea Iordanului există şi astăzi – nu numai în 
ţările păgâne, nu numai printre cei ce mărturisesc creştinismul, ci chiar 
la unii care mărturisesc că aşteaptă venirea Fiului Omului. Dacă Dum-
nezeu v-ar pune în faţă aceste păcate aşa cum ele apar în ochii Lui, voi 
v-aţi umple de ruşine şi de groază.

Şi ce-a provocat această stare alarmantă? Mulţi au primit teoria ade-
vărului, dar n-au făcut niciodată adevărata pocăinţă. Eu ştiu ce vorbesc. 
Nu sunt decât puţini care să aibă o convingere adâncă şi pătrunzătoare 
despre depravarea firii nerenăscute. Inima de piatră nu a fost schimbată 
într-o inimă de carne. Puţini doresc să cadă pe Stâncă şi să fie zdrobiţi.

N-are a face cine sunteţi, sau cum a fost viaţa voastră, voi puteţi fi 
mântuiţi, dar numai pe calea rânduită de Dumnezeu. Voi trebuie să vă 
pocăiţi: trebuie să cădeţi neputincioşi pe Stânca, Hristos Isus. Voi trebuie 
să simţiţi nevoie de un medic şi de un singur leac pentru păcat, sângele lui 
Hristos. Acest remediu poate fi primit numai prin pocăinţă faţă de Dum-
nezeu şi prin credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. De aici trebuie să 
înceapă lucrarea multora dintre acei care mărturisesc a fi creştini şi chiar 
predicatorii lui Hristos. Ca şi fariseii din vechime, mulţi dintre voi nu 
simt nevoia de un Mântuitor. Voi sunteţi stăpâniţi de mulţumire de sine 
şi înălţare de sine. Hristos zice: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei 
drepţi, ci pe păcătoşi”. Sângele lui Hristos nu va folosi decât acelora care 
simt nevoia de puterea sa curăţitoare.

Ce iubire şi ce coborâre neîntrecută, încât atunci când noi nu avem 
niciun drept la mila divină, Hristos a fost gata să înfăptuiască mântuirea 
noastră! Dar marele nostru Medic cere de la fiecare suflet o supunere fără 
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şovăire. Niciodată nu trebuie să ne prescriem singuri cazul nostru. Hris-
tos trebuie să dispună în totul de voinţa şi faptele noastre.

Mulţi nici nu-şi simt starea şi nici primejdia; şi foarte mult din ca-
racterul şi modul lucrării lui Hristos este în vrăjmăşie cu orice principiu 
lumesc şi se împotriveşte mândriei din inima omenească. Isus pretinde 
de la noi ca să ne predăm în totul în mâinile Sale şi să ne încredem în 
dragostea şi înţelepciunea Sa.

Noi ne putem măguli ca şi Nicodim, că ne-am fi îndreptat caracte-
rele şi n-am mai avea nevoie să ne umilim înaintea lui Dumnezeu ca orice 
păcătos de rând. Dar noi trebuie să ne mulţumim să intrăm în viaţă chiar 
pe aceeaşi cale ca şi cel mai mare păcătos. Trebuie să renunţăm la propria 
noastră dreptate şi să cerem ca neprihănirea lui Hristos să ne fie atribuită 
nouă. Tăria noastră trebuie să depindă în totul de Hristos. Eul personal 
trebuie să moară. Trebuie să recunoaştem că tot ceea ce avem vine de la 
bogăţia peste măsură a harului dumnezeiesc. Limbajul inimilor noastre 
să fie acesta: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău îi dăm mărire 
pentru milostivirea Ta şi pentru cauza adevărului”.

Credinţa sinceră este urmată de dragoste, şi dragostea de asculta-
re. Toate puterile şi patimile unui om pocăit sunt aduse sub stăpânirea 
lui Hristos. Spiritul Său este o putere reînnoitoare, preschimbând după 
chipul dumnezeiesc pe toţi acei care Îl primesc. Mă întristează să spun 
că această experienţă este înţeleasă doar de puţini dintre acei care măr-
turisesc adevărul. Foarte mulţi umblă pe calea lor proprie, satisfăcându-
şi dorinţele păcătoase, şi totuşi mărturisesc a fi ucenicii lui Hristos... Ei 
nu şi-au supus niciodată inimile lor lui Dumnezeu. Asemenea fecioarele 
nechibzuite, ei au neglijat să-şi procure untdelemnul harului în vase, îm-
preună cu candelele lor. Fraţilor, eu vă spun că un mare număr dintre cei 
ce mărturisesc a crede şi chiar a învăţa pe alţii adevărul se află sub sclavia 
păcatului. Patimile josnice murdăresc mintea şi corup sufletul. Unii care 
făptuiesc cele mai mârşave păcate se îmbracă cu veşmintele cerului, pen-
tru ca să poată servi lui Satan mai cu succes.

„Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte”. El simte că este 
un răscumpărat al sângelui lui Hristos şi legat prin cele mai solemne voturi 
de a slăvi pe Dumnezeu prin trupul şi spiritul său, care sunt ale lui Dumne-
zeu. Iubirea de păcat şi iubirea de sine sunt supuse Lui. El se întreabă zilnic: 
„Cu ce voi răsplăti Domnului pentru toate binefacerile Sale faţă de mine?” 
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„Doamne, ce vrei să fac?” Creştinul adevărat nu se va plânge niciodată că 
jugul lui Hristos apasă prea greu pe grumaz. El socoteşte slujirea lui Hris-
tos ca pe cea mai adevărată libertate. În legea lui Dumnezeu el îşi găseşte 
plăcerea sa. În loc să caute a coborî poruncile dumnezeieşti, ca să le pună în 
acord cu nedesăvârşirile sale, el se luptă neîncetat să urce la desăvârşirea lor.

O astfel de experienţă trebuie s-o facem şi noi, dacă dorim să fim 
pregătiţi a rezista în ziua lui Dumnezeu. Acum, cât timpul de probă încă 
mai zăboveşte, cât glasul harului este încă auzit, avem o ocazie potrivită 
de a lepăda de la noi păcatele noastre. În timp ce întunericul moral acope-
re pământul ca un văl funebru, lumina pionierilor lui Dumnezeu trebuie 
să strălucească şi mai puternic, ca să arate contrastul dintre lumina ceru-
lui şi întunericul lui Satan.

Dumnezeu a luat măsuri, îndeajuns ca noi să putem sta desăvârşiţi 
în harul Său, nelipsindu-ne nimic, aşteptând apariţia Domnului nostru. 
Sunteţi voi pregătiţi? Sunteţi îmbrăcaţi cu haina de nuntă? Acel veşmânt 
nu va acoperi niciodată înşelăciunea, necurăţia, corupţia sau prefăcăto-
ria. Ochii lui Dumnezeu sunt asupra voastră. El cercetează cugetele şi 
intenţiile inimii. Înaintea ochilor oamenilor, noi putem ascunde păcatele 
noastre, dar înaintea Făcătorului nostru nu le putem ascunde. Dumne-
zeu nu L-a cruţat pe unicul Său Fiu, ci L-a dat la moarte pentru păcatele 
noastre şi L-a înviat pentru îndreptăţirea noastră. Prin Hristos, noi pu-
tem prezenta cererile noastre înaintea tronului harului. Prin El, noi, aşa 
nevrednici cum suntem, putem primi toate binecuvântările spirituale. 
Venim noi la El ca să avem viaţă?

Cum vom putea cunoaşte pentru noi înşine bunătatea şi iubirea lui 
Dumnezeu? Psalmistul nu ne spune: - „ascultaţi şi cunoaşteţi,” „citiţi şi cu-
noaşteţi” sau „credeți şi cunoaşteți”, ci – „gustaţi şi vedeţi cât de bun este 
Domnul”. În loc să vă sprijiniţi pe cuvântul altuia, gustaţi pentru voi înşivă.

Experienţa este o cunoştinţă provenită din experimente. Acum 
e nevoie de credinţă experimentală. „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este 
Domnul”. Unii – ba chiar un mare număr – au o cunoştinţă teoretică 
despre adevărurile religioase, dar n-au simţit niciodată puterea reînnoi-
toare a harului dumnezeiesc asupra inimilor lor proprii. Aceste persoane 
sunt întotdeauna întârzietoare în a asculta de mărturiile de avertizare, 
de mustrare şi de învăţătură dictate de Spiritul Sfânt. Ei cred în mânia 
lui Dumnezeu, dar nu depun niciun efort ca să scape de ea. Ei cred în 
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Împărăţia Cerurilor, dar nu fac nicio jertfă ca s-o câştige. Ei cred în valoa-
rea sufletului, şi că în curând răscumpărarea va înceta pentru totdeauna. 
Totuşi, ei neglijează ocaziile cele mai preţioase de a se împăca cu Dum-
nezeu. Ei, poate, citesc Biblia, dar ameninţările ei nu-i alarmează şi nici 
făgăduinţele ei nu-i atrag. Ei aprobă lucruri strălucite, şi totuşi ei urmează 
calea pe care Dumnezeu le-a interzis să meargă. Ei cunosc un refugiu, dar 
nu se folosesc de el. Ei cunosc un remediu pentru păcat, dar nu-l folosesc. 
Ei cunosc dreptatea, dar nu au plăcere de ea. Toată cunoştinţa lor nu va 
face decât să le mărească şi mai mult osânda. Ei n-au gustat şi n-au învăţat 
niciodată din experienţă cât de bun este Domnul.

A deveni un ucenic al lui Hristos înseamnă a se lepăda de sine şi a-L 
urma pe Isus atât în zile rele, cât şi în bune. Dar puţini sunt astăzi care fac 
astfel. Mulţi profeţesc minciuni, şi poporului îi place aşa ceva; dar ce vor 
face la sfârşitul acestora? Care va fi sentinţa lor, când toate rezultatele ei 
vor fi aduse spre a fi revizuite înaintea lui Dumnezeu?

Viața de creştin este o luptă. Apostolul Pavel vorbeşte despre lupta 
cu stăpânirile şi puterile întunericului, după cum şi el a luptat lupta cea 
bună a credinţei. De asemenea, el declară : „Voi nu v-aţi împotrivit până 
la sânge luptând împotriva păcatului”. O, nu. Astăzi păcatul este nutrit şi 
scuzat. Sabia ascuţită a Spiritului, care este Cuvântul lui Dumnezeu, nu 
pătrunde până la suflet. S-a schimbat oare religia? A încetat oare vrăjmă-
şia lui Satan împotriva lui Dumnezeu? Viaţa de credinţă întâmpina altă-
dată greutăţi şi cerea lepădare de sine. Dar acum totul este făcut comod. 
Şi pentru ce aceasta? Pentru că pretinsul popor al lui Dumnezeu a făcut 
înţelegere cu puterile întunericului.

Mărturia directă trebuie reînsufleţită. Calea spre cer nu este mai 
uşoară acum ca pe timpul Mântuitorului. Toate păcatele noastre trebuie 
înlăturate. Orice satisfacere favorită, care împiedică viaţa noastră religi-
oasă, trebuie întreruptă şi părăsită. Ochiul drept sau mâna dreaptă trebu-
ie sacrificate, dacă ne fac să păcătuim. Dorim noi să renunţăm la propria 
noastră înţelepciune şi să primim Împărăţia Cerurilor ca un copil? Do-
rim noi s-o rupem cu propria noastră îndreptăţire de sine? Dorim noi să 
renunţăm la tovărăşiile noastre favorite din lume? Suntem dispuşi noi să 
jertfim aprobarea oamenilor? Premiul vieţii veşnice este de o valoare ne-
preţuită. Vrem noi să depunem eforturi şi să facem sacrificii proporțional 
cu valoarea obiectului ce trebuie câştigat?
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Orice asociere pe care o formăm, oricât de restrânsă ar fi ea, exercită 
o oarecare influenţă asupra noastră. Măsura în care cedăm acelei influen-
ţe va fi determinată de măsura intimităţii, a relaţiilor neîntrerupte, a dra-
gostei şi a veneraţiei pentru acela cu care ne întovărăşim. În felul acesta, 
prin cunoştinţa şi tovărăşia cu Hristos, noi putem deveni asemenea Lui, 
care este un exemplu fără cusur.

Comuniunea cu Hristos – cât de nespus de preţioasă este ea! Este 
privilegiul nostru de a ne bucura de o astfel de comuniune, dacă voim 
s-o căutăm, şi dacă voim să facem vreun sacrificiu ca s-o căpătăm. Când 
primii ucenici au auzit cuvintele lui Hristos, simţeau că au nevoie de El. 
Ei L-au căutat, L-au găsit şi L-au urmat. Ei erau cu El în casă, la masă, 
în locuri retrase şi pe câmp. Ei erau cu El ca nişte elevi cu profesorul lor, 
primind zilnic învăţăturile adevărurilor sfinte de pe buzele Sale. Şi pri-
veau la El ca nişte slugi la Stăpânul lor, aşteptând să li se spună care le este 
datoria. Ei Îi slujeau cu cea mai mare bucurie. Ei Îl urmau cum urmează 
nişte soldaţi pe comandantul lor, luptând lupta cea bună a credinţei. „Iar 
cei ce sunt cu El sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”.

„Cine zice că rămâne în El trebuie să umble cum a umblat El. Şi 
dacă cineva nu are Spiritul lui Hristos, acela nu este al Lui”. Această 
armonizare cu Isus nu va rămâne neobservată de lume. Ea devine un su-
biect de observat şi de comentat. Creştinul poate nu-şi dă seama de ma-
rea schimbare care a avut loc cu el; căci cu cât se va asemăna mai mult 
cu Hristos în caracter, cu atât mai umil va fi el în părerile lui despre sine 
însuşi; dar aceasta va fi văzută şi simţită de toţi cei din jurul lui. Cei 
care au avut cea mai adâncă experienţă în lucrurile lui Dumnezeu sunt 
cei mai îndepărtaţi de mândrie sau de înălţare de sine. Ei au gândurile 
cele mai smerite despre ei înşişi şi ideile cele mai înalte despre slava şi 
strălucirea lui Hristos. Ei simt că cel mai smerit loc în serviciul Său este 
prea onorabil pentru ei.

Moise nu ştia că faţa sa strălucea de o strălucire dureroasă şi îngrozi-
toare, pentru cei care nu comunicaseră cu Dumnezeu asemenea lui. Pavel 
avea o idee foarte smerită despre înaintarea sa în viaţa de creştin. El zice: 
„Nu ca şi cum aş fi desăvârşit”. El vorbeşte despre sine ca „Cel dintâi din-
tre păcătoşi”. Dar Pavel fusese foarte onorat de Domnul. El fusese luat 
în viziune sfântă până la al treilea cer şi acolo primise descoperiri despre 
slava dumnezeiască, despre care nu-i era îngăduit să le facă cunoscut.
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Ioan Botezătorul a fost declarat de Mântuitor ca fiind cel mai mare 
dintre profeţi. Totuşi, ce mare contrast este în felul de vorbire al acestui 
bărbat al lui Dumnezeu şi al multora dintre cei care mărturisesc a fi sluji-
tori ai crucii. Când a fost întrebat dacă el este Hristosul, Ioan s-a declarat 
pe sine nevrednic chiar de a dezlega curelele de la sandalele Stăpânului 
Său. Când ucenicii lui au venit cu plângerea că atenţia poporului s-a în-
tors către noul învăţător, Ioan le-a amintit că el însuşi a susţinut că nu era 
decât antemergătorul Celui Făgăduit. Lui Hristos, ca mire, I se cuvenea 
cel dintâi loc în simpatiile poporului Său. „Dar prietenul mirelui, care 
stă şi ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui; şi această 
bucurie, care este a mea, s-a împlinit. Trebuie ca El să crească, iar eu să 
scad. Cel ce vine de sus este mai pe sus de toţi”. „Cine primeşte mărturia 
Lui adevereşte prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul”. 

De asemenea lucrători are nevoie lucrarea lui Dumnezeu din zilele 
noastre. Cei stăpâniţi de mulţumire de sine, cei invidioşi, geloşi, critici 
şi găsitori de greşeli mai bine să lase în pace această sfântă lucrare. Ei nu 
trebuie a fi îngăduiţi ca predicatori, chiar dacă, în aparenţă au săvârşit şi 
ei vreun lucru bun. Dumnezeu nu este în criză de bărbaţi sau de mijloa-
ce. El cere lucrători credincioşi şi sinceri, curaţi şi sfinţi dintre acei care 
au simţit nevoie de sângele ispăşitor al lui Hristos şi de darul sfinţitor 
al Spiritului Său.

Fraţii mei, Dumnezeu este indignat din pricina invidiei şi geloziei 
voastre, a amărăciunii şi neînţelegerilor voastre. În toate acestea voi as-
cultaţi de Satan, nu de Hristos. Când vedem oameni fermi în principii, 
neînfricați în îndeplinirea datoriei, sârguincioşi în lucrarea lui Dumne-
zeu, şi totuşi smeriţi şi plecaţi, amabili şi duioşi, răbdători faţă de toţi, 
gata să ierte, dând pe faţă dragoste pentru sufletele pentru care a murit 
Hristos, n-avem nevoie să mai întrebăm dacă sunt creştini. Ei dau cea mai 
lămurită dovadă că au fost cu Isus şi au învăţat de la El. Dar când oame-
nii dau pe faţă trăsături de caracter contrare, când sunt mândri, vanitoşi, 
uşuratici, lumeşti, lacomi de avere, lipsiţi de bunătate, aspri, atunci nu 
avem nevoie să ni se spună cu cine sunt ei întovărăşiţi şi care e prietenul 
lor cel mai intim. Ei, poate, nu cred în vrăjitorii, dar, cu toate acestea, ei 
sunt în comuniune cu un spirit rău.

Acestei clase doresc să-i spun: „Să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi îm-
potriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămân-
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tească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, 
este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus este 
mai întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de în-
durare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihăni-
rii este semănată în pace de cei ce fac pace”. Când fariseii şi saducheii 
se îngrămădeau în jurul lui Ioan, acel predicator neînfricat al dreptăţii 
le-a adresat cuvintele: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mâ-
nia viitoare? Faceţi roade vrednice de pocăinţa voastră”. Aceşti oameni 
veneau la Ioan mânaţi de motive nedemne. Ei erau nişte oameni cu prin-
cipii otrăvitoare şi cu obiceiuri stricate. Dar ei nu-şi dădeau deloc seama 
de starea lor adevărată. Plini de ambiţie şi de mândrie, ei n-au ezitat să 
recurgă la orice mijloc pentru a se înălţa pe ei înşişi şi a-şi întări influenţa 
în popor. Ei veneau să primească botezul din mâna lui Ioan, ca să-şi poată 
aduce mai cu uşurinţă la îndeplinire planurile.

Ioan citea motivele lor şi i-a întâmpinat cu întrebarea cercetătoare: 
„Cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?” Dacă ei auziseră glasul lui 
Dumnezeu vorbind inimilor lor, atunci trebuiau să dea dovada vădită 
despre acest fapt aducând roadele cerute de pocăinţă. Dar nu se vedea 
la ei niciuna din aceste roade. Ei auziseră avertismentul doar ca glas al 
unui om. Ei erau încântaţi de puterea şi îndrăzneala cu care vorbea Ioan, 
dar Duhul lui Dumnezeu nu sădise convingerea în inimile lor, ca să adu-
că roadă spre viaţa veşnică. Ei nu dădeau pe faţă nicio dovadă despre o 
schimbare a inimii. Ioan dorea ca ei să înțeleagă că fără puterea transfor-
matoare a Duhului Sfânt, nicio ceremonie exterioară nu-i putea ajuta.

Mustrările profetului sunt aplicabile şi la mulţi din zilele noastre. Ei 
nu pot contrazice argumentele lămurite şi convingătoare care susţin ade-
vărul, dar ei îl primesc mai mult ca pe un rezultat al raţionamentului ome-
nesc decât ca pe o descoperire dumnezeiască. Ei nu au nicio idee adevărata 
despre starea lor ca păcătoşi, nu dau pe faţă nicio zdrobire de inimă; ci ca şi 
fariseii, ei simt ca o mare înjosire pentru ei de a primi adevărul.

Nimeni nu este mai departe de Împărăţia Cerurilor ca acei forma-
lişti plini de îndreptăţire de sine şi de mândrie pentru înfăptuirile lor 
proprii, în timp ce sunt lipsiţi cu totul de Spiritul lui Hristos, iar invidia, 
gelozia sau dorinţa după laudă şi popularitate îi stăpânesc. Ei aparţin ace-
leiaşi clase pe care Ioan i-a numit pui de viperă, fii ai celui rău. Asemenea 
persoane sunt printre noi neobservate şi nebănuite. Ele slujesc lui Satan 
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mai eficient decât desfrânatul cel mai josnic, pentru că acesta din urmă 
nu-şi ascunde adevăratul caracter, ci se înfăţişează aşa cum este.

Dumnezeu cere roade vrednice de pocăinţă. Fără asemenea roade, 
mărturisirea noastră de credinţă nu are nicio valoare. Domnul este în 
stare să ridice credincioşi şi dintre acei care n-au auzit niciodată despre 
numele Său. „Să nu gândiţi în voi înşivă: Noi avem ca tată pe Avraam; 
căci eu vă spun că Dumnezeu este în stare să ridice fii ai lui Avraam chiar 
din aceste pietre”.

Dumnezeu nu depinde de oameni neconvertiți în inima şi viaţa lor. 
El nu va favoriza pe niciun om care făptuieşte fărădelegea. „Iată că se-
curea a şi fost înfiptă în rădăcina pomilor; deci, orice pom care nu face 
roadă bună va fi tăiat şi aruncat în foc”.

Acei care laudă şi măgulesc pe predicator, dar care neglijează să facă 
fapte de dreptate, dau o dovadă de netăgăduit că sunt convertiţi către 
predicator, nu către Dumnezeu. Noi întrebăm: „Cine v-a învăţat să fugiţi 
de mânia viitoare?” Aţi auzit voi glasul Spiritului Sfânt, sau doar glasul 
unui om, în solia trimisă de la Dumnezeu? Rodul adus va depune mărtu-
rie despre caracterul pomului.

Nicio formalitate exterioară nu ne poate curăţa; niciun mijloc al 
harului administrat de către cel mai sfânt dintre oameni, nu poate lua 
locul botezului cu Duhul Sfânt. Spiritul lui Dumnezeu trebuie să-şi facă 
lucrarea Sa asupra inimii. Toţi acei care n-au simţit puterea Sa reînoitoare 
sunt pleavă printre grâu. Domnul nostru are lopata în mâna Sa, şi va cu-
răţa temeinic aria Sa. În ziua ce va veni, El va face deosebire „între cel ce 
serveşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-I serveşte”. 

Spiritul lui Hristos se va descoperi în toţi acei care sunt născuţi din 
Dumnezeu. Certuri şi lupte nu se pot ridica şi printre acei care sunt stă-
pâniţi de Spiritul Său. „Curăţaţi-vă, cei ce purtaţi uneltele Domnului”. 
Rar se întâmplă ca biserica să ocupe o poziţie mai înaltă decât cea pe care 
o iau predicatorii ei. Avem nevoie de predicatori pocăiţi şi de un popor 
pocăit. Păstorii care veghează asupra sufletelor, ca unii care trebuie să dea 
socoteală pentru ele, vor conduce turma pe căile păcii şi ale sfinţeniei. 
Succesul lor în această lucrare va fi proporțional cu propria lor creştere în 
harul şi cunoştinţa adevărului. Când învăţătorii adevărului sunt sfinţiţi 
la suflet, la trup şi spirit, ei pot întipări în sufletul poporului importanţa 
unei astfel de sfinţiri.
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A vorbi despre cele religioase numai ocazional, a se ruga cineva pen-
tru binecuvântări spirituale fără a simţi o adevărată foame sufletească, şi 
o credinţă vie, nu va fi decât de puţin folos. Gloata curioasă, care se îngră-
mădea în jurul lui Hristos, nu a simţit nicio putere de viaţă prin atinge-
rea de El. Dar când sărmana femeie suferindă, în marea ei neputinţă, şi-a 
întins mâna şi a atins marginea veşmântului lui Isus, ea a simţit puterea 
vindecătoare. Aici era atingerea credinţei. Hristos a recunoscut această 
atingere, şi El S-a hotărât să dea, cu această ocazie, o învăţătură pentru 
toţi urmaşii Săi, până la sfârşitul timpului. El ştia că a ieşit o putere din 
El şi, întorcându-se către gloată, a zis: „Cine s-a atins de Mine? Miraţi de 
o aşa întrebare, ucenicii Săi au răspuns: Noroadele Te împresoară şi Te 
îmbulzesc, şi mai întrebi: „Cine s-a atins de Mine?”.

Isus Şi-a aţintit ochii asupra femeii care făcuse aceasta. Ea a fost cu-
prinsă de teamă. Ea simţise mai întâi o mare bucurie, dar nu cumva îşi 
depăşise ea limitele? Ştiind ce se petrecuse în trupul ei, ea a venit tremurând 
şi a căzut la picioarele Sale, spunându-I tot adevărul. Hristos n-a mustrat-o, 
ci i-a zis cu amabilitate: „Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace!

Aici s-a făcut deosebire între atingerea întâmplătoare şi atingerea 
credinţei. Rugăciunea şi predicarea, fără exercitarea unei credinţe vii în 
Dumnezeu, vor fi în zadar. Dar atingerea credinţei ne deschide tezaurul 
dumnezeiesc al puterii şi al înţelepciunii; şi, în felul acesta, prin unelte de 
lut, Dumnezeu săvârşeşte minunile harului Său.

De această credinţă vie avem şi noi mare trebuinţă astăzi. Noi tre-
buie să ştim că Isus este al nostru; că Spiritul Său ne lămureşte şi ne cu-
răţă inimile. Dacă predicatorii lui Hristos ar fi avut o credinţă sinceră, 
cu blândeţe şi dragoste, ce lucrare s-ar fi săvârşit! Ce roade spre slava lui 
Dumnezeu s-ar fi văzut atunci!

Ce-aş putea să vă spun, fraţii mei, ca să vă trezesc din siguranţa voas-
tră trupească? Mi-au fost arătate primejdiile voastre. În biserică există 
atât credincioşi cât şi necredincioşi. Hristos ilustrează aceste două clase 
în parabola Sa despre viţă şi mlădiţele ei. El îi invită stăruitor pe urmaşii 
Săi, zicând: „Rămâneţi în Mine şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlă-
diţa nu poate rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi să aduceţi roade, 
dacă nu rămâneţi în Mine. Eu sunt viţa, voi mlădiţele. Cine rămâne în 
Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci, despărţiţi de Mine, 
nu puteţi face nimic”.
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Este o mare diferenţă între o pretinsă unire şi o adevărată legătură 
cu Hristos prin credinţă. O mărturisire a adevărului îi pune pe oameni 
în biserică, dar aceasta nu dovedeşte că ei au o legătură vie cu Viţa cea 
vie. S-a dat o regulă prin care se poate deosebi adevăratul ucenic de acei 
care pretind a-L urma pe Hristos, dar care n-au credinţă în El. O clasă 
este aducătoare de roade, iar alta este neroditoare. Una este adesea supusă 
cosorului curăţitor al lui Dumnezeu, ca să aducă şi mai mult rod; iar cea-
laltă, ca nişte ramuri uscate, va fi îndepărtată în curând de la Viţa cea vie.

Am o dorinţă foarte mare ca poporul nostru să păstreze mărturia cea 
vie în biserică şi ca biserica să se păstreze curată de elementul necredincios. 
Ne putem oare închipui o legătură mai strânsă şi mai intimă cu Hristos de-
cât cea arătată în cuvintele: „Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele?” Fibrele 
mlădiţei sunt aproape la fel ca şi ale Viţei. Transmiterea vieţii, a tăriei, şi a 
rodniciei de la butuc la mlădiţe se face neîntrerupt şi continuu. Rădăcina îşi 
trimite hrana prin mlădiţe. La fel este şi adevărata legătură a credinciosului 
cu Hristos. El locuieşte în Hristos şi îşi trage hrana de la El.

Această legătură spirituală poate fi stabilită numai prin exercitarea 
credinţei personale. Această credinţă trebuie să exprime din partea noas-
tră o preferinţă supremă, o încredere desăvârşită, o consacrare deplină. 
Voinţa noastră trebuie supusă în totul voinţei divine, simţurile, dorinţele, 
interesele şi onoarea noastră, armonizate cu prosperitatea împărăţiei lui 
Hristos şi cu onoarea cauzei Sale, ne vor face să primim neîncetat har de 
la El, iar Hristos va primi expresiile mulţumirii noastre.

Când această legătură intimă şi această comuniune va fi formată, 
păcatele noastre vor fi aşezate asupra lui Hristos, iar neprihănirea Sa ne 
va fi atribuită nouă. El a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să 
fim făcuţi neprihănirea lui Dumnezeu prin El; noi suntem acceptaţi în 
Cel Iubit. De aceea, oricine îl jigneşte pe un credincios, prin cuvânt sau 
faptă, Îl răneşte pe Isus. Oricine dă un pahar cu apă rece unui ucenic, 
pentru că este un copil al lui Dumnezeu, va fi privit de Hristos ca şi 
când I l-ar fi dat Lui.

Când Hristos era pe punctul de a-Şi lua rămas bun de la ucenicii Săi, 
El le-a dat frumoasa ilustraţie despre legătura Sa cu credincioşii. El le-a în-
făţişat unirea lor strânsă cu El, prin care ei să-şi poată păstra viaţa spirituală, 
când prezenţa Sa vizibilă avea să fie retrasă de la ei. Spre a le întipări în 
minte aceasta, El le-a înfăţişat viţa ca cel mai vădit şi mai potrivit simbol.
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Iudeii priviseră întotdeauna viţa ca cea mai nobilă dintre plante şi 
ca un simbol a tot ceea ce este puternic, măreţ şi roditor. Domnul nostru 
părea că vrea să spună: „Viţa pe care voi o preţuiţi atât de mult este un 
simbol. Eu sunt realitatea; Eu sunt viţa cea adevărată. Ca naţiune, voi 
preţuiţi viţa; dar ca păcătoşi, voi ar trebui să Mă preţuiţi pe Mine mai pe 
sus de toate lucrurile pământeşti. Mlădiţa nu poate trăi despărţită de viţă; 
tot astfel nici voi nu veţi putea trăi, dacă nu rămâneţi în Mine”.

Toţi urmaşii lui Hristos au un interes tot atât de adânc în această 
învăţătură după cum aveau şi ucenicii care ascultau la cuvintele Sale. Prin 
apostazie, omul se desparte de Dumnezeu. Această despărţire este mare 
şi înfricoşătoare, dar Hristos a luat măsuri ca să ne unească iarăşi cu El 
însuşi. Puterea răului este atât de alipită de firea omenească, încât niciun 
om n-o poate birui decât prin unirea cu Hristos. Prin unirea cu El, noi 
primim putere morală şi spirituală. Dacă avem Spiritul lui Hristos, vom 
aduce rodul neprihănirii, rod care îl va onora şi binecuvânta pe om, şi-L 
va preamări pe Dumnezeu.

Tatăl este vierul. El curăță cu îndemânare, cu milă fiecare mlădiţă 
roditoare. Acei care se fac acum părtaşi suferinţelor şi ocărilor lui Hristos 
vor fi părtaşi şi ai măririi Sale după aceea. El nu Se va ruşina să-i „numeas-
că fraţii Săi”. Îngerii Săi le slujesc. La a doua Sa venire, El Se va arăta ca 
Fiu al Omului, identificându-Se cu oamenii chiar în Slava Sa cerească. 
Celor care s-au unit cu El, Hristos le zice: „Poate o femeie să uite copilul 
pe care-l alăptează? Totuşi, Eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am 
săpat pe mâinile Mele. Tu eşti totdeauna înaintea ochilor Mei”.

Ah, ce privilegii uimitoare ne sunt hărăzite!
Vrem oare să depunem cele mai serioase eforturi, spre a intra în 

această alianţă cu Hristos, singurul mijloc prin care se pot obţine aces-
te binecuvântări? Vom renunța la păcatele noastre, prin neprihănirea, 
şi la fărădelegile noastre, întorcându-ne la Dumnezeu? Scepticismul şi 
necredincioşia sunt mult răspândite. Hristos pune întrebarea: „Când va 
veni Fiul Omului, va găsi El oare credinţă pe pământ?” Noi trebuie să 
cultivăm o credinţă vie şi activă. Perpetuitatea credinţei noastre este con-
diţia umblării noastre cu El.

O unire cu Hristos printr-o credinţă vie este durabilă; orice altă uni-
re trebuie să dispară. Hristos ne-a ales pe noi mai întâi, plătind un preţ 
nemărginit de mare pentru răscumpărarea noastră: şi adevăratul credin-
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cios Îl alege pe Hristos ca Cel dintâi şi cel de pe urmă, ca cel mai bun din-
tre toate lucrurile. Dar această unire ne costă ceva. Aceasta este o legătură 
de independență absolută, în care să intre o ființă mândră. Toţi cei care 
încheie această unire trebuie să simtă necesitatea sângelui ispăşitor al lui 
Hristos. Ei trebuie să aibă o schimbare a inimii şi să-şi supună voinţa lor 
sub voinţa lui Dumnezeu. Aici se va da o luptă cu piedici din afară şi din 
interior. Trebuie să aibă loc atât o lucrare dureroasă de despărţire, cât şi o 
lucrare de unire. Mândria, egoismul, vanitatea, spiritul lumesc, – păcatul 
în orice formă – trebuie biruit, dacă dorim să intrăm în unire cu Hristos. 
Motivul pentru care mulţi găsesc viaţa de creştin atât de aspră şi deplora-
bilă şi pentru care sunt atât de nestatornici şi schimbători este acela că ei 
caută să se unească cu Hristos, fără să se despartă mai întâi de aceşti idoli 
pe care îi nutresc.

După ce unirea cu Hristos s-a format, ea poate fi păstrată numai 
prin rugăciuni serioase şi prin străduinţi hotărâte. Noi trebuie să rezis-
tăm, trebuie să exercităm lepădare de sine, trebuie să biruim eul. Prin 
harul lui Hristos, prin curaj, prin credinţă şi prin veghere, noi trebuie să 
câştigăm biruinţa.

Credincioşii devin una cu Hristos; dar o mlădiţă nu poate fi 
susținută de alta. Hrana trebuie obţinută printr-o legătură vie cu viţa. 
Noi trebuie să ne simţim dependenţa absolută de Hristos. Trebuie să tră-
im prin credinţă în Fiul lui Dumnezeu. Acesta este înţelesul cuvintelor: 
«Rămâneţi în Mine». Viaţa pe care noi o trăim acum în trup nu este 
după voia omului şi nici pentru a plăcea vrăjmaşilor Domnului nostru, ci 
spre a-L servi şi onora pe Acela care ne-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru 
noi. Dar consimţind la această unire, în timp ce simpatiile nu sunt încă 
detaşate de lume, de plăcerile şi luxul ei, va face inima să fie şi mai îndă-
rătnică în neascultarea ei.

Ca popor, noi suntem lipsiţi de credinţă şi de dragoste, şi anume 
într-o măsură regretabilă. Eforturile noastre sunt prea slabe faţă de tim-
pul primejdios în care trăim. Mândria şi satisfacerea plăcerilor, lipsa de 
evlavie şi nelegiuirea de care suntem înconjuraţi au o influenţă asupra 
noastră. Puţini îşi dau seama de importanţa evitării, cât de mult posi-
bil, a oricărei tovărăşii neprielnice vieţii de credinţă. În alegerea me-
diului lor de viață, puțini fac din prosperitatea lor spirituală prima lor 
considerație. Părinţii se îngrămădesc cu familiile lor în oraşe, pentru că 
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îşi închipuie că aici îşi vor câştiga mai cu uşurinţă pâinea de toate zilele 
decât la ţară. Copiii, neavând nimic de lucru când nu sunt la şcoală, 
obțin o educaţie de stradă. De la tovarăşii lor răi, ei învață obiceiuri 
uricioase şi risipitoare. Părinţii văd toate acestea, dar se cere un sacri-
ficiu spre a corecta greşeala lor; şi ei rămân unde sunt, până ce Satan 
câştigă în totul control asupra copiilor lor. Mai bine jertfiți orice avan-
taj lumesc decât să puneți în primejdie sufletele preţioase încredinţate 
îngrijirii voastre. Ei vor fi asaltaţi de ispite şi trebuie învăţaţi cum să li se 
împotrivească; dar este datoria voastră de a-i despărţi de orice influenţă 
şi a-i dezlipi de orice obicei şi a rupe orice legătură care vă împiedică să 
vă consacraţi, atât pe voi înşivă, cât şi familiile voastre, lui Dumnezeu, 
în mod liber, pe faţă şi din toată inima.

În loc să vă îngrămădiţi în oraşe, căutaţi vreun loc retras, unde copiii 
voştri să fie, cât de mult posibil, scutiţi de ispite, şi unde să-i puteţi creşte 
şi educa spre a fi de folos. Profetul Ezechiel enumeră cauzele care au dus 
la păcatul şi distrugerea Sodomei: « Era îngâmfată, trăia în belşug şi într-
o linişte nepăsătoare, ca şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit 
şi celui lipsit» Toţi cei ce vor să scape de osânda Sodomei trebuie să evite 
calea care a adus judecăţile lui Dumnezeu asupra acelui oraş nelegiuit.

Fraţii mei, voi nesocotiţi cele mai sfinte cerinţe ale lui Dumnezeu 
prin neglijarea voastră de a vă consacra Lui pe voi înşivă şi pe copiii voş-
tri. Mulţi dintre voi se odihnesc într-o siguranţă falsă, absorbiţi fiind de 
interese egoiste şi atraşi de comorile pământeşti. Voi nu vă temeţi de rău. 
Primejdia pare a fi departe de voi. Veţi fi înşelaţi, amăgiţi, spre pieirea 
voastră veşnică, dacă nu vă treziţi şi nu vă întoarceţi la Domnul în căinţă 
şi adâncă umilinţă.

Glasul Cerului vi s-a adresat tot mereu. Vreţi să ascultaţi de acest 
glas? Vreţi să urmaţi sfatul Martorului Credincios de a căuta aurul lămu-
rit prin foc, hainele albe şi alifie de ochi? Aurul este credinţa şi dragostea, 
haine albe sunt dreptatea lui Hristos, iar alifia de ochi este acel discernă-
mânt spiritual care vă va face în stare să vedeţi vicleşugurile lui Satan şi 
să le evitaţi, să descoperiţi păcatul şi să-l respingeţi cu oroare, să vedeţi 
adevărul şi să ascultaţi de el.

Letargia mortală a lumii vă paralizează simţurile. Păcatul nu vi se 
mai pare respingător, pentru că sunteţi orbiţi de Satan. Judecăţile lui 
Dumnezeu vor fi revărsate în curând peste pământ. „Scapă-ţi viaţa”, este 
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avertismentul dat de îngerii lui Dumnezeu. Dar se mai aud şi alte glasuri 
care zic: „Nu vă agitaţi; nu e niciun motiv de îngrijorare deosebită”. Acei 
care sunt comozi în Sion strigă pace şi siguranţă, pe când cerul declară 
că o nimicire grabnică este gata să vină peste călcătorul de lege. Tinerii 
cei uşuratici, iubitorii de plăceri, consideră aceste avertismente ca nişte 
poveşti deşarte şi se întorc de la ele cu dispreţ. Părinţii sunt înclinaţi să 
creadă că copiii lor sunt pe calea cea dreaptă, şi toţi dorm liniştiţi. Tot 
astfel a fost şi la nimicirea lumii vechi şi la mistuirea prin foc a Sodomei şi 
Gomorei. Noaptea din ajunul nimicirii lor, locuitorii cetăţilor din câm-
pie au petrecut-o în plăceri desfrânate. Ei râdeau de Lot pentru temerile 
şi avertismentele sale. Dar tocmai aceşti batjocoritori au pierit în flăcări. 
Tocmai în acea noapte uşa harului a fost închisă pentru totdeauna pentru 
locuitorii nelegiuiţi şi nepăsători ai Sodomei. 

Dumnezeu este Cel care ţine în mâinile Sale soarta sufletelor. El nu 
se lasă mereu a fi luat în râs, nu se lasă a fi mereu batjocorit. Judecăţile Sale 
sunt deja în țară. Furtuni grozave şi înfricoşate lasă în urma lor nimicirea 
şi moartea. Incendii devastatoare mistuiesc păduri pustii şi oraşe aglome-
rate. Furtuni şi naufragii îi aşteaptă pe acei care călătoresc pe deasupra 
adâncului. Accidente şi catastrofe îi ameninţă pe toţi cei care călătoresc 
pe uscat. Uragane, cutremure, sabie şi foamete urmează unele după al-
tele în succesiune rapidă. Totuşi inimile oamenilor sunt împietrite. Ei 
nu recunosc glasul de avertizare al lui Dumnezeu. Ei nu vor să alerge la 
singurul refugiu pentru a scăpa de furtuna care se îngrămădeşte.

 Mulţi dintre acei care au fost puşi pe zidurile Sionului ca să vegheze 
cu ochii ageri spre a vedea apropierea primejdiei şi a-şi ridica glasul de 
avertizare sunt ei înşişi adormiţi. Chiar acei care ar fi trebuit să fie cei mai 
activi şi mai veghetori, în acest ceas de primejdie, îşi neglijează datoria lor 
şi îşi atrag asupra lor sângele sufletelor.

Fraţii mei, păziţi-vă de o inimă rea şi necredincioasă. Cuvântul lui 
Dumnezeu este lămurit şi precis în restricţiile Sale; el interferează cu 
îngăduința voastră egoistă; de aceea, voi nu ascultaţi de el. Mărturiile 
Spiritului Său vă atrag atenţia la Sfânta Scriptură, vă arată defectele din 
caracter şi vă mustră păcatele; de aceea, voi nu le ascultaţi. Şi spre a vă 
îndreptăţi umblarea firească şi iubitoare de o viaţă comodă, începeţi să 
vă îndoiţi dacă mărturiile sunt de la Dumnezeu. Dacă voi aţi asculta de 
învăţăturile lor, ați fi siguri de originea lor divină. Nu uitaţi că necredinţa 
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voastră nu atinge veracitatea lor. Dacă sunt de la Dumnezeu, ele vor sta. 
Cei care caută să slăbească credinţa poporului lui Dumnezeu în aceste 
mărturii, care au fost în biserică în ultimii treizeci şi şase de ani, luptă îm-
potriva lui Dumnezeu. Nu unealta este cea pe care o insultaţi şi lepădați, 
ci pe Dumnezeu, care a vorbit către voi în aceste avertismente şi mustrări.

În învăţătura dată de Mântuitor ucenicilor Săi sunt cuvinte de 
avertizare, care ni se aplică, în mod deosebit, nouă: „Luaţi seama la voi 
înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mânca-
re şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină 
fără veste asupra voastră”. Veghere, rugăciune şi lucrare – aceasta este 
adevărata viaţă de credinţă. „Rugaţi-vă neîncetat” – aceasta înseamnă 
să fiți mereu într-un spirit de rugăciune, şi atunci veţi fi gata pentru 
venirea Domnului vostru.

Străjerii sunt răspunzători pentru starea poporului. În timp ce des-
chideţi uşa pentru mândrie, invidie, îndoială, şi alte păcate, vor fi lupte, 
vrăjmăşie, şi orice lucru rău. Isus, Cel blând şi umilit, cere să intre ca oas-
pete, dar voi vă temeţi să-L invitați să intre. El ne-a vorbit prin Vechiul 
şi Noul Testament; El ne vorbeşte încă prin Spiritul şi providenţa Sa. În-
văţăturile Sale au drept scop să-i facă pe oameni să fie credincioşi faţă de 
Dumnezeu, şi faţă de ei înşişi.

Isus a luat asupra-Şi firea omenească, spre a lăsa pentru oameni un 
exemplu complet şi desăvârşit. El intenţionează să ne facă asemenea Lui, 
credincioşi în fiecare scop, sentiment şi gând – credincioşi în inimă, în 
suflet şi viaţă. Aceasta înseamnă creştinism. Firea noastră decăzută trebu-
ie să fie curăţită, înnobilată şi consacrată prin ascultare de adevăr. Credin-
ţa creştină nu se va armoniza niciodată cu principiile lumeşti; integritatea 
creştină este împotriva oricărei înşelăciuni şi prefăcătorii. Acela care nu-
treşte în suflet cea mai mare dragoste față de Hristos, care reflectă în mo-
dul cel mai desăvârşit chipul Mântuitorului, este, în ochii lui Dumnezeu, 
omul cel mai credincios, cel mai nobil şi cel mai onorat de pe pământ.

Capitolul 25 – Unitatea creștină

„Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hris-
tos, să aveţi cu toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci 
să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire”.
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În unire este putere în despărţire slăbiciune. Când toţi cei care cred 
adevărul prezent sunt uniţi, ei exercită o influenţă grăitoare. Satan ştie 
bine aceasta. Niciodată el n-a fost mai hotărât ca acum pentru a face ca 
adevărul lui Dumnezeu să fie fără efect, prin stârnirea de sentimente de 
amărăciune şi de dezbinare în poporul Domnului.

Lumea este împotriva noastră, bisericile populare sunt împotriva 
noastră, legile statului vor fi în curând împotriva noastră. Dacă a existat 
vreun timp când este nevoie ca poporul lui Dumnezeu să fie mai strâns 
unit, aceasta este acum. Dumnezeu ne-a încredinţat adevărurile deo-
sebite pentru acest timp, spre a le face cunoscut lumii. Ultima solie a 
harului se vesteşte acum. Noi avem de-a face cu bărbaţi şi femei sortiţi 
judecăţii. Cu câtă atenție ar trebui să fim noi în orice cuvânt şi faptă 
pentru a urma de aproape Modelul, ca exemplul nostru să poată călăuzi 
pe oameni la Hristos. Cu câtă grijă ar trebui să încercăm noi să prezen-
tăm altora adevărul în aşa fel, încât ei contemplând frumuseţea şi sim-
plitatea sa să fie conduşi să-L accepte. Când caracterele noastre vor da 
mărturie despre puterea sa sfinţitoare, noi vom fi, pentru alţii, o lumină 
continuă, – vom fi nişte epistole vii, cunoscute şi citite de toţi oamenii. 
Noi nu ne putem permite acum să dăm loc lui Satan prin nutrirea unui 
spirit de dezbinare, discordie şi ceartă.

Povara din ultima rugăciune a Mântuitorului nostru înainte de 
răstignirea Sa era ca unirea şi dragostea să existe între ucenicii Săi. Deşi 
chinurile crucii îi stăteau în faţă, totuşi preocuparea Sa nu erau pentru 
Sine Însuşi, ci pentru acei pe care El avea să-i lase în urmă, ca să conti-
nue, pe pământ, lucrarea Sa. Încercările cele mai aspre îi aşteptau; dar 
Isus vedea că primejdia lor cea mai mare va veni dintr-un spirit de amă-
răciune şi de dezbinare între ei. 

De aceea, El se ruga: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău 
este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi 
Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi 
prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede 
în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în 
Mine şi Eu, în Tine, ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis”. 

Această rugăciune a lui Hristos îi îmbrăţişează pe toţi urmaşii Săi, 
până la sfârşitul timpului. Mântuitorul prevedea încercările şi primejdiile 
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poporului Său; El nu pierde din vedere neînţelegerile şi dezbinările care 
tulbură şi slăbesc biserica Sa. El priveşte asupra ei cu un interes mai adânc 
şi cu o compătimire mai duioasă decât au părinţii pământeşti pentru co-
pilul lor rătăcit şi suferind. El porunceşte să învăţăm de la El. Ne cere în-
crederea noastră. El ne porunceşte să ne deschidem inimile, ca să primim 
dragostea Sa. El S-a angajat să fie ajutorul nostru.

Când Hristos S-a urcat la cer, El a lăsat lucrarea Sa de pe pământ 
în mâinile slujitorilor Săi, a subpăstorilor. „Şi El a dat pe unii apostoli; 
pe alţii prooroci; pe alţii evanghelişti; pe alţi păstori şi învăţători, pen-
tru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea 
trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoş-
tinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii 
plinătăţii lui Hristos”.

Prin trimiterea slujitorilor Săi, Mântuitorul a dat daruri oamenilor, 
căci prin ei, El transmite lumii cuvintele vieţii veşnice. Acesta este mijlo-
cul rânduit de Dumnezeu pentru desăvârşirea sfinţilor în cunoştinţă şi în 
adevărată sfinţire. Lucrarea slujitorilor lui Hristos nu constă numai în a 
predica adevărul, ci ei trebuie să vegheze pentru suflete, ca unii care vor 
trebui să dea socoteală lui Dumnezeu pentru acestea. Ei trebuie să mus-
tre, să îndemne şi să sfătuiască, cu toată răbdarea şi învăţătura.

Toţi acei care au beneficiat din ostenelile servului lui Dumnezeu 
trebuie să se unească cu el, fiecare după capacitatea sa, ca să lucreze îm-
preună pentru mântuirea sufletelor. Aceasta este lucrarea tuturor cre-
dincioşilor sinceri, a tuturor predicatorilor şi a poporului. Ei trebuie să 
păstreze acest scop măreț tot mereu în faţa ochilor, căutând fiecare să-şi 
ocupe locul potrivit în biserică, şi toţi să lucreze împreună în ordine, 
armonie şi dragoste.

În religia lui Hristos nu este nimic egoist sau mărginit. Principiile 
ei sunt difuzabile şi agresive. Ea e înfăţişată de Hristos ca o lumină stră-
lucitoare, ca o sare păstrătoare, ca un aluat transformator. Cu zel, cu seri-
ozitate şi devotament, slujitorii lui Dumnezeu vor căuta să răspândească 
aproape şi departe cunoştinţa despre adevăr, dar nu vor neglija să lucreze 
pentru întărirea şi unirea bisericii. Ei vor veghea cu îngrijire ca să nu se 
ofere ocazii să se strecoare dezbinări şi neînţelegeri.

În ultima vreme s-au ridicat printre noi oameni care mărturiseau a 
fi slujitori ai lui Hristos, dar a căror lucrare este contrară acelei uniri pe 
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care Domnul a stabilit-o în biserica Sa. Ei au planuri şi metode de lucru 
originale. Ei doresc să introducă schimbări în biserică, care să corespundă 
cu ideile lor despre progres, şi îşi închipuie că pe calea aceasta se vor obţi-
ne mari rezultate. Aceşti bărbaţi au nevoie să fie învăţăcei, nu învăţători în 
şcoala lui Hristos. Ei sunt întotdeauna neliniştiţi, aspirând să îndeplinească 
vreo lucrare mare, să facă vreun lucru care să le aducă onoare personală. Ei 
au nevoie să înveţe cea mai folositoare dintre toate învăţăturile, umilinţa şi 
credinţa în Isus. Unii îi supraveghează pe conlucrătorii lor şi se străduiesc 
cu râvnă să le scoată în evidenţă greşelile, când ar trebui mai degrabă să 
caute cu seriozitate să-şi pregătească sufletele pentru marea luptă care le stă 
în faţă. Mântuitorul le porunceşte: „Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând 
şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”.

Învăţătorii adevărului, misionarii, slujbaşii bisericii, pot face o lu-
crare bună pentru Maestru, numai dacă vor să-şi cureţe sufletele prin as-
cultare de adevăr. Orice creştin viu va fi un lucrător dezinteresat pentru 
Dumnezeu. Domnul ne-a dat o cunoştinţă despre voia Sa, ca noi să putem 
deveni canale de lumină pentru alţii. Dacă Hristos locuieşte în noi, nu 
putem să nu lucrăm pentru El. Este cu neputinţă să reţină cineva favoarea 
lui Dumnezeu şi să se bucure de binecuvântarea dragostei Mântuitorului, 
şi totuşi să fie indiferent faţă de primejdia acelora care pier în păcatele lor. 
„Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit”. 

Pavel îi sfătuieşte pe efeseni să păstreze unirea şi dragostea. „Vă sfă-
tuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într-un chip 
vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blânde-
ţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi 
să păstraţi unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un 
singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi într-o singură nădejde a 
chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă şi un singur 
botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor care este mai presus de 
toţi, care lucrează printre toţi şi care este în toţi”.

Apostolul îi sfătuieşte pe fraţii săi să manifeste, prin viaţa lor, pute-
rea adevărului, pe care El li l-a vestit. Prin blândeţe şi amabilitate, prin 
îngăduinţă şi dragoste, ei trebuiau să exemplifice caracterul lui Hristos şi 
binecuvântările mântuirii Sale. Este doar un singur trup, un singur Spirit, 
un singur Domn, o singură credinţă. Ca membri ai corpului lui Hris-
tos, toţi credincioşii sunt însufleţiţi de acelaşi spirit şi de aceeaşi nădejde. 
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Dezbinările din biserică dezonorează religia lui Hristos înaintea lumii şi 
dau ocazie vrăjmaşilor adevărului să-şi scuze umblarea. Instrucţiunile lui 
Pavel nu au fost scrise doar pentru biserica din zilele sale. Dumnezeu a 
rânduit ca ele să ne fie transmise şi nouă. Ce facem noi pentru a păstra 
unirea în legăturile păcii?

Când Duhul Sfânt a fost revărsat peste prima biserică, fraţii se iu-
beau unii pe alţii. „Ei... îşi luau hrana cu bucurie şi curăţie de inimă. Ei Îl 
lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi la tot poporul. Şi Domnul adăuga în 
fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi”. Acei creştini ai bisericii 
timpuri erau puţini la număr, fără bogăţie sau onoare, şi totuşi exercitau o 
influenţă puternică. De la ei strălucea lumina lumii. Ei erau o groază pen-
tru făcătorii de rele, pe oriunde erau cunoscute caracterele şi învăţăturile 
lor. Din acest motiv, cei răi îi urau pe creştini şi-i prigoneau de moarte.

Standardul sfinţeniei este acelaşi astăzi, ca şi în zilele apostolilor. 
Nici făgăduinţele şi nici poruncile lui Dumnezeu nu şi-au pierdut ceva 
din forţă. Dar cum este starea de astăzi a pretinsului popor al Domnului, 
în comparaţie cu prima biserică creştină? Unde este Spiritul şi puterea 
lui Dumnezeu care însoţeau pe acea vreme predicarea Evangheliei? Vai, 
„cum s-a întunecat aurul! Cum s-a schimbat aurul cel mai curat!” Dom-
nul a sădit biserica Sa ca pe o vie într-o câmpie mănoasă. El a cultivat-o şi 
a îngrijit-o cu duioşie, pentru ca să aducă roadele neprihănirii. Limbajul 
Său este: „Ce-aş mai fi putut face viei Mele, şi nu i-am făcut?” Dar această 
vie a lui Dumnezeu s-a plecat spre pământ, înfăşurându-şi cârceii în jurul 
aracilor omeneşti. Ramurile ei s-au întins în lung şi-n lat, dar roadele ei 
au fost nişte struguri acri. Stăpânul viei declară: „Când Eu mă aşteptam 
să facă struguri buni, ea a făcut struguri sălbatici”.

Domnul a dăruit bisericii Sale multe binecuvântări. Dreptatea cere ca 
ea să dea aceste binecuvântări înapoi cu dobândă. Pe măsură ce comorile 
adevărului, încredinţate ei pentru păstrare, au sporit, în aceeaşi proporţie 
au sporit şi obligaţiile ei. Dar în loc să folosească aceste daruri şi să înain-
teze spre desăvârşire, ea a decăzut de la ceea ce realizase în experienţa ei 
de la început. Schimbarea în starea ei spirituală a venit treptat şi aproape 
imperceptibil. Pe măsură ce ea a început să caute lauda şi prietenia lumii, 
credinţa ei a scăzut, zelul ei a început să lâncezească, iar devoţiunea ei fier-
binte a făcut loc formalismului mort. Fiecare pas făcut spre lume a fost un 
pas făcut spre depărtare de Dumnezeu. Pe măsură ce mândria şi ambiţia 
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lumească au fost cultivate, Spiritul lui Hristos s-a depărtat şi a pătruns în 
biserică năzuinţa după întâietate, discordia şi lupta, spre a o tulbura şi slăbi.

Pavel scria către fraţii din Corint astfel: „Pentru că tot lumeşti sun-
teţi. În adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri şi dezbinări, nu sunteţi 
voi lumeşti şi nu trăiţi voi în felul celorlalţi oameni?” Minţilor distrase 
de invidie şi ceartă le este imposibil să înţeleagă adevărurile spirituale 
profunde ale cuvântului lui Dumnezeu. Omul firesc nu primeşte lucru-
rile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie; şi nici nu le 
poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte”. Noi nu putem 
înţelege sau aprecia cum trebuie descoperirile dumnezeieşti fără ajutorul 
Spiritului prin care a fost dat cuvântul.

Acei care sunt destinaţi să păzească interesele spirituale ale bisericii 
trebuie să ia seama ca să dea un exemplu bun şi să nu dea prilej la invidie, 
gelozie sau bănuială rea, ci să dea pe faţă întotdeauna acelaşi spirit de 
dragoste, de respect şi de curtenie pe care ei doresc să-l încurajeze la fraţii 
lor. Trebuie să urmeze cu râvnă instrucţiunile cuvântului lui Dumnezeu. 
Orice manifestare a urii sau a lipsei de bunătate trebuie împiedicată, orice 
rădăcină de amărăciune trebuie îndepărtată. Când se ivesc neînţelegeri 
între fraţi, regula dată de Mântuitor trebuie urmată cu stricteţe. Trebu-
ie făcut orice efort posibil pentru împăcare, dar dacă părţile persistă cu 
îndărătnicie să rămână în vrăjmăşie unul cu altul, ei trebuie să fie suspen-
daţi, până ce vor putea să se înţeleagă.

Când se ivesc greutăţi în biserică, fiecare membru să-şi examineze 
propria inimă, spre a vedea dacă nu cumva se află în ea cauza tulburării. 
Biserica poate fi tulburată, şi pacea ei poate fi jertfită prin mândria spiri-
tuală, dorinţa de a stăpâni, năzuinţa ambiţioasă după onoare sau poziţie, 
lipsa de stăpânire de sine, îngăduirea patimilor sau a prejudecăţii, nesta-
tornicia sau a lipsa de judecată.

Greutăţile sunt provocate adesea şi de vânzătorii de bârfe, ale căror 
insinuări şoptite şi sugestii otrăvesc minţile nebănuitoare, şi despart chiar 
pe cei mai intimi prieteni. Tulburătorii sunt susţinuți, în lucrarea lor rea, 
de mulţi dintre acei care stau cu urechile deschise şi care zic cu inimă 
rea: „Spune, şi-ţi voi spune şi eu”. Acest păcat nu trebuie tolerat printre 
urmaşii lui Hristos. Niciun părinte creştin nu trebuie să îngăduie ca vor-
birile rele să fie repetate în cercul familial, sau să se facă observaţii care să 
înstrăineze pe membri de biserică.
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Creştinii trebuie să considere ca o datorie religioasă de a reprima 
spiritul invidiei şi al luptei pentru întâietate. Ei trebuie să se bucure de re-
putaţia superioară sau de prosperitatea fraţilor lor, chiar când caracterul 
lor propriu sau înfăptuirile lor proprii par a fi puse în umbră. Mândria şi 
ambiţia nutrite în inimă au fost ceea ce l-a îndepărtat pe Satan din cer. 
Aceste rele sunt înrădăcinate adânc în firea noastră decăzută, şi dacă ele 
nu vor fi înlăturate, vor murdări fiecare trăsătură nobilă şi bună, invidia şi 
cearta vor fi roadele sale funeste.

Noi trebuie să ne străduim după adevărata bunătate, nu după mări-
re. Cei care au gândul lui Hristos au păreri smerite despre ei înşişi. Ei se 
vor strădui după curăţie şi după prosperitatea bisericii; şi vor fi gata să-şi 
jertfească propriile interese şi propriile dorinţe decât să producă dezbi-
nare printre fraţi.

Satan caută neîncetat să provoace neîncredere, răzvrătire şi vrăj-
măşie în poporul lui Dumnezeu. Noi vom fi ispitiţi adesea să simţim că 
drepturile noastre sunt violate, când nu există niciun motiv pentru ase-
menea sentimente. Acei a căror iubire de sine este mai puternică decât 
iubirea lor de Hristos şi de lucrarea Sa, vor da întâietate propriilor lor 
interese şi vor recurge aproape la orice mijloc spre a şi le apăra şi menține. 
Unii dintre ei vor recurge chiar la instanță, când vor considera că fraţii lor 
le-au făcut nedreptate, în loc să urmeze regula dată de Mântuitor. Mulţi, 
chiar dintre cei ce par a fi creştini conştiincioşi, sunt reţinuţi de mândrie 
şi de stimă de sine, de a merge personal la acei pe care îi cred greşiți, ca să 
vorbească cu ei despre lucrul în cauză, în Spiritul lui Hristos, şi să se roage 
unul pentru altul.

Luptele, neînţelegerile şi procesele dintre fraţi sunt o ruşine pentru 
cauza adevărului. Acei care apucă pe o astfel de cale expun biserica la 
batjocura vrăjmaşilor, şi fac puterile întunericului ca să tresalte de bu-
curie. Ei Îl rănesc din nou pe Hristos şi-L fac să fie batjocorit în public. 
Prin nesocotirea autorităţii, ei arată dispreţ faţă de Dumnezeu, care a dat 
bisericii această autoritate.

Pavel scrie către Galateni: „Şi schilodească-se odată cei ce vă tul-
bură! Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai, nu faceţi din 
slobozenie o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci slujiţi-vă unii 
altora în dragoste. Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: 
Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! Dar dacă vă muşcaţi şi vă 

243



Mărturii pentru comunitate – vol. 5198

mâncaţi unii pe alţii... Zic dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi 
poftele firii pământeşti”.

Învăţători mincinoşi aduseseră galatenilor învăţături care erau con-
trare Evangheliei lui Hristos. Pavel căuta să arate şi să corecteze aceste 
rătăciri. El dorea foarte mult ca învăţătorii mincinoşi să fie îndepărtaţi 
din biserică, dar influenţa lor afectase atât de mulţi dintre credincioşi, 
încât era prea primejdios să ia măsuri împotriva lor. Exista primejdia de a 
se da naştere la lupte şi dezbinări, care ar fi ruinat interesele spirituale ale 
bisericii. De aceea, el căuta să întipărească în mintea fraţilor importanţa 
de a se ajuta unii pe alţii în dragoste. El a declarat că toate prescripţiile 
legii, care ne arată datoria faţă de semenii noştri, se împlinesc prin dra-
gostea pe care o arătăm unii altora. El i-a avertizat că, dacă ei îngăduiau să 
pătrundă între ei vrăjmăşia, cearta, formarea de partide, şi dacă se muşcau 
şi se sfâşiau ca fiarele unii pe alţii, ei urmau să aducă asupra lor nefericire 
pentru prezent şi ruină pentru viitor. Există însă doar o cale pentru a 
împiedica aceste rele grozave, şi aceasta era, după cum îi sfătuia apostolul, 
umblarea „potrivit Spiritului”. Ei trebuiau să se roage neîncetat şi să ceară 
călăuzirea Spiritului Sfânt, care avea să-i ducă la dragoste şi armonie.

O casă dezbinată împotriva ei înseşi nu poate să stea. Când creştinii 
se luptă între ei, Satan vine şi pune stăpânire asupra lor.

Cât de adesea a reuşit el să distrugă pacea şi armonia bisericilor! 
Câte lupte grozave, câtă vrăjmăşie şi ură au fost provocate de chestiuni 
neînsemnate! Câte speranţe au fost spulberate, câte familii au fost des-
părţite prin discordie şi ceartă!

Pavel îi sfătuieşte pe fraţii săi să se păzească, ca nu cumva, căutând să 
îndrepte greşelile altora, să facă păcate tot aşa de mari. El îi avertizează că 
ura, vrăjmăşia, mânia, cearta, răzvrătirea, rătăcirile şi pizmele sunt tot aşa de 
sigur faptele cărnii ca şi desfrânarea, adulterul, beţia şi uciderea, şi tot aşa de 
sigur vor închide poarta cerului pentru cei ce făptuiesc asemenea lucruri.

Hristos declară: „Pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din 
aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât o 
piatră de moară şi să fie înecat în adâncul mării”. Oricine duce în rătăcire 
pe vreun ucenic al lui Hristos printr-o amăgire premeditată sau printr-un 
exemplu rău, se face vinovat de un mare păcat. Oricine îl face să fie un 
obiect de dispreţ sau de batjocură, Îl insultă pe Isus. Mântuitorul ia notă 
de orice nedreptate făcută urmaşilor Săi.
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Cum au fost pedepsiţi, pe vremuri, acei care au luat cu uşurinţă ceea 
ce Dumnezeu a ales ca ceva sfânt pentru sine? Belşaţar şi cei o mie de 
fruntaşi ai săi au profanat vasele de aur ale lui Dumnezeu şi au venerat 
idolii Babilonului. Dar Dumnezeul pe care ei Îl defăimau era martor al 
acestei scene nesfinţite. În mijlocul veseliei lor nelegiuite, o mână cereas-
că a fost văzută scriind nişte litere misterioase pe zidul palatului. Cuprins 
de spaimă, împăratul şi curtezanii săi şi-au auzit osânda rostită de servul 
Celui Preaînalt.

Acei cărora le place să rostească cuvinte de calomnie şi mincinoase 
împotriva servilor lui Hristos să nu uite că Dumnezeu este martor al fap-
telor lor. Atingerea lor defăimătoare nu profanează nişte vase neînsufleţi-
te, ci caracterele acelora pe care Hristos i-a răscumpărat prin sângele Său. 
Mâna care a scris acele litere pe zidul palatului lui Belşaţar ţine un raport 
credincios despre orice faptă de nedreptate sau de apăsare săvârşită împo-
triva poporului lui Dumnezeu.

Istoria sfântă ne oferă exemple evidente despre grija „geloasă pe care 
o are Domnul pentru cei mai slabi dintre copiii Săi. În timpul călătoriei 
lui Israel prin pustie, cei obosiţi şi slabi, care rămăseseră în urma coloanei 
pe care o forma poporul, au fost atacaţi şi ucişi de amaleciţii laşi şi ti-
rani. Mai târziu, Israel a făcut război cu amaleciţii şi i-a înfrânt. „Domnul 
i-a zis lui Moise: Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea 
aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge amintirea lui Amalec de sub ce-
ruri”. Această însărcinare i-a fost repetată lui Moise cu puţin înainte de 
moartea sa, ca urmaşii săi să nu uite acestea: „Adu-ţi aminte ce ţi-a făcut 
Amalec pe drum, la ieşirea voastră din Egipt; cum te-a întâlnit pe drum 
şi, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, când 
erai obosit şi sleit de puteri... Să ştergi amintirea lui Amalec de sub ceruri: 
să nu uiţi lucrul acesta”. 

Dacă Dumnezeu a pedepsit astfel cruzimea unui popor păgân, cum 
îi va privi El pe acei care, deşi mărturisesc a fi poporul Său, totuşi duc răz-
boi împotriva fraţilor lor, care sunt lucrători istoviţi şi obosiţi în lucrarea 
Sa? Satan are mare putere asupra acelora care se supun stăpânirii lui. Mai 
marii preoţilor şi bătrânii – învăţătorii religioşi ai poporului – au fost 
acei care au aţâţat gloata de la sala de judecată şi până la Golgota. Printre 
pretinşii urmaşi ai lui Hristos există astăzi inimi mânate de acelaşi spirit, 
care strigau ca Mântuitorul să fie răstignit. Lucrătorii celui rău să nu uite 
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că toate faptele lor au un martor, un Dumnezeu sfânt, care urăşte păcatul. 
El va aduce la judecată toate faptele lor, împreună cu toate cele ascunse.

„Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor 
slabi şi să nu ne plăcem nouă înşine. Fiecare din noi să placă aproapelui, 
în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui 
însuşi”. După cum Hristos a avut milă de noi şi ne-a ajutat în slăbiciunile 
şi păcătoşenia noastră, tot astfel şi noi trebuie să avem milă de alţii şi să-i 
ajutăm. Mulţi sunt încurcaţi în îndoieli, sunt împovăraţi de slăbiciuni, 
slabi în credinţă, şi nu sunt în stare să priceapă lucrurile nevăzute; dar un 
prieten pe care îl pot vedea, venind la ei în numele lui Hristos, poate fi ca 
un inel de legătură care să le întărească credinţa temătoare în Dumnezeu. 
O, aceasta este o lucrare binecuvântată! Nu îngăduiţi ca mândria şi ego-
ismul să ne împiedice a face binele pe care l-am putea face, dacă vrem să 
lucrăm în numele lui Hristos, şi cu un spirit iubitor şi duios.

„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi 
care sunteţi spirituali să-l ridicaţi cu duhul blândeţii; şi ia seama la tine 
însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi îm-
plini astfel legea lui Hristos”. Aici datoria noastră ne este înfăţişată iarăşi 
în mod lămurit. Cum pot pretinşii urmaşi ai lui Hristos să privească cu 
atâta uşurătate aceste sfaturi inspirate? Nu de mult, am primit o scrisoare 
care descria o împrejurare în care un frate a dat pe faţă lipsă de cuviinţă. 
Deşi acest lucru s-a întâmplat cu mulţi ani mai înainte, şi era atât de ne-
însemnat că nu merită să se mai gândească cineva la el, totuşi sora care îmi 
scria declara că acel fapt i-a distrus pentru totdeauna încrederea în acel 
frate. Dacă, după o revizuire atentă, nu s-ar găsi alte greşeli mai mari în 
viaţa acelei surori, ar fi de fapt o minune, căci firea omenească este foarte 
slabă. Eu am considerat şi încă mai consider drept fraţi ai mei şi surori 
ale mele, şi pe acei care s-au făcut vinovaţi de păcate grave, şi care nici 
chiar acum nu-şi văd păcatele aşa cum le vede Dumnezeu. Dar Domnul 
suportă aceste persoane, şi de ce nu le-aş suporta şi eu? El va face totuşi ca 
Spiritul Său să le impresioneze inimile lor, ca păcatul să li se înfăţişeze aşa 
cum îl privea Pavel, – peste măsură de păcătos.

Noi nu ne cunoaştem inimile decât foarte puţin şi nu ne dăm decât 
puţin seama despre nevoia noastră de harul lui Dumnezeu. Aceasta este 
cauza pentru care cultivăm atât de puţin din acea compasiune dulce pe 
care Isus a arătat-o faţă de noi şi pe care noi ar trebui s-o arătăm unii faţă 
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de alţii. Nu trebuie să uităm că fraţii noştri sunt nişte muritori slabi şi 
rătăcitori, ca şi noi. Să presupunem că un frate, din lipsă de prevedere, 
a fost biruit de ispită; şi, contrar conduitei sale generale, a făptuit vreo 
greşală; cum trebuie să se procedeze faţă de el? Din istoria biblică aflăm 
că nişte bărbaţi prin care Dumnezeu a săvârşit o lucrare mare şi bună au 
comis păcate grave. Domnul nu a trecut pe lângă aceştia fără să-i mustre, 
dar nici nu i-a lepădat ca servi ai Săi. Când ei s-au căit, El i-a iertat cu du-
ioşie şi le-a descoperit prezenţa Sa, şi a lucrat prin ei. Muritorii sărmani şi 
slabi să se gândească cât de mare nevoie au ei înşişi de milă şi îngăduinţă 
de la Dumnezeu şi de la fraţii lor. Să ia deci fiecare seama cum îi judecă 
şi osândeşte pe alţii. Noi trebuie să luăm aminte la instrucţiunea dată de 
apostolul Pavel, care zice: „Voi, care sunteţi duhovniceşti să-l ridicați cu 
duhul blândeţii; şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu”. Şi noi 
putem cădea în ispită şi să avem nevoie de toată îngăduinţa pe care noi 
suntem chemaţi s-o exercităm faţă de cel greşit. „Cu judecata cu care ju-
decaţi veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi vi se va măsura”. 

Celui independent şi încrezător de sine, Pavel îi dă avertismentul: 
Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur... 
căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuşi”. Cel ce crede că are o judecată şi 
o experienţă superioară fraţilor săi şi dispreţuieşte sfatul şi mustrarea lor, 
dovedeşte că se află într-o amăgire primejdioasă. Inima este înşelătoare. 
El trebuie să-şi cerceteze caracterul şi viaţa după măsura biblică. Cuvân-
tul lui Dumnezeu revarsă o lumină nerătăcitoare pe calea vieţii oame-
nilor. Cu toate multele influenţe care se ridică pentru a abate şi tulbura 
mintea, acei care caută, din sinceritate, înţelepciune de la Dumnezeu, vor 
fi călăuziţi pe calea cea dreaptă. În cele din urmă fiecare om va sta sau va 
cădea pentru el însuşi, nu după părerile partidei care îl susţine sau i se 
împotriveşte, nu după judecata vreunui om, ci după caracterul său real 
în faţa lui Dumnezeu. Biserica poate avertiza, sfătui şi mustra, dar ea nu 
poate constrânge pe cineva să meargă pe calea cea dreaptă. Oricine per-
sistă în nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu trebuie să-şi ducă singur 
povara, – trebuie să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru el însuşi şi 
să sufere consecinţele umblării lui proprii.

Domnul ne-a dat în cuvântul Său instrucţiuni precise şi lămuri-
te, de care, dacă vom asculta, vom păstra unirea şi armonia în biserică. 
Fraţilor şi surorilor, luaţi voi aminte la aceste sfaturi inspirate? Sunteţi 
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voi cititori ai Bibliei şi împlinitori ai cuvântului? Vă străduiţi voi să 
împliniţi rugăciunea lui Hristos ca ucenicii Săi să fie una? „Dumnezeul 
răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi sentimente unii faţă 
de alţii, după pilda lui Hristos Isus, pentru ca toţi împreună, cu o inimă 
şi cu o gură, să-L slăviţi pe Dumnezeu”. „Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, 
desăvârşiţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi 
al păcii va fi cu voi”‘. 



Mărturii pentru comunitate
Numărul treizeci și doi

Capitolul 26 – Lucrarea slujitorilor Evangheliei

Sunt multe lucruri care au nevoie de îndreptare în Conferinţele 
U.C. şi N.P.* Creatorul a aşteaptat ca aceşti fraţi să aducă rod potrivit 
luminii şi privilegiilor care li s-au dăruit; dar în această privință El a fost 
dezamăgit. El le-a dat toate avantajele, dar ei nu le-au folosit cu blândeţe, 
evlavie şi generozitate. Ei n-au dus o astfel de viaţă, n-au dat pe faţă acel 
caracter şi n-au exercitat acea influenţă, care i-ar fi făcut să-L onoreze mai 
mult pe Creatorul lor, să se mobilizeze pe ei înşişi şi să devină o binecu-
vântare pentru semenii lor. În inimile lor există egoism. Lor le place să 
meargă pe propria lor cale, să caute tihnă, onoare şi bogăţie, şi să-şi sati-
sfacă plăcerile, în forma lor josnică sau mai rafinată. Dacă umblăm după 
felul lumii şi după pornirile sucite ale minților noastre, va produce acest 
lucru cel mai bine pentru noi? Oare Dumnezeu, care a creat pe om, n-a 
prevăzut ceva mai bun pentru noi?

„Urmaţi-L deci pe Dumnezeu ca nişte copii iubiţi”. Creştinii tre-
buie să fie asemenea lui Hristos. Ei au acelaşi spirit, exercită aceeaşi in-
fluenţă şi au aceeaşi excelență morală pe care o posedă şi El. Cei idolatri 
şi stricaţi cu inima trebuie să se căiască şi să se întoarcă la Dumnezeu. 
Acei care sunt mândri şi cu un spirit de îndreptăţire de sine trebuie să 
se umilească ei înşişi, să se căiască şi să devină răbdători, blânzi şi sme-
riţi cu inima. Cei ce au un spirit lumesc trebuie să aibă cârceii inimii 
despărţiţi de gunoiul lumii în jurul căruia s-au agăţat şi să se înfăşoare 
în jurul lui Dumnezeu; ei trebuie să dobândească o gândire spirituală. 
Cei nesinceri şi necredincioşi trebuie să devină drepţi şi credincioşi. 
Cei ambiţioşi şi lacomi trebuie să fie ascunşi în Isus şi să caute slava Sa, 
nu pe a lor. Ei trebuie să-şi dispreţuiască sfinţenia proprie şi să-şi adune 
comori în cer. Cei ce n-au fost obişnuiţi să se roage trebuie să simtă 

* Acestea erau Conferințe locale în Uniunea Pacificului de Nord.
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necesitatea rugăciunii, atât în cămăruţă, cât şi în familie, şi să-şi înalţe 
cererile către Dumnezeu cu mare seriozitate.

Ca închinători ai viului şi adevăratului Dumnezeu, noi trebuie să 
aducem roade corespunzătoare cu lumina şi cu privilegiile de care ne bu-
curăm. Mulţi se închină la idoli, în loc să se închine Domnului Cerului şi 
al pământului. Orice lucru pe care oamenii îl iubesc şi în care se încred, în 
loc să iubească pe Domnul şi să se încreadă în totul în El, devine un idol, 
şi este trecut ca atare în cărţile Cerului. Chiar binecuvântările sunt trans-
formate adesea într-un blestem. Simpatiile inimii omeneşti, întărite prin 
exerciţiu, sunt uneori sucite astfel, până ce devin o cursă. Când unul este 
mustrat, sunt întotdeauna unii care simpatizează cu el. Ei trec în totul cu 
vederea răul pe care îl fac lucrării lui Dumnezeu prin influenţa cea rea a 
unuia a cărui viaţă şi caracter nu se aseamănă în nimic cu ale Modelului. 
Dumnezeu îi trimite pe slujitorii Săi cu o solie către poporul care mărtu-
riseşte a fi urmaş al lui Hristos; dar unii sunt doar cu numele copii ai lui 
Dumnezeu, şi ei leapădă avertismentul.

Dumnezeu l-a înzestrat pe om în mod minunat cu putere de jude-
cată. Acela care face pomii în stare să suporte povara de fructe bune l-a 
făcut şi pe om capabil să aducă roadele preţioase ale dreptăţii. El l-a sădit 
pe om în grădina Sa şi a îngrijit cu duioşie de el; şi a aşteptat ca să aducă 
rod. În parabola despre smochin, Hristos a zis: „Iată că sunt trei ani de 
când vin şi caut rod”. Mai mult de doi ani de zile, Proprietarul a aşteptat 
rodul pe care avea dreptul să-l aştepte de la aceste conferinţe; dar cu ce a 
fost răsplătită căutarea Sa? Cu câtă preocupare privim noi la un pom sau 
plantă favorită, aşteptând să ni să răsplătească purtarea de grijă, produ-
când mai întâi muguri, apoi flori şi după aceea fructe, şi ce dezamăgiţi 
suntem când nu găsim roade, ci numai frunze. Cu cât mai multă grijă şi 
interes duios supraveghează Tatăl ceresc creşterea spirituală a acelora pe 
care El i-a făcut după chipul Său şi pentru care a consimţit să-L dea pe 
Fiul Său, ca ei să fie înălţaţi, înnobilaţi şi proslăviţi.

Domnul are uneltele Sale desemnate, care să-i întâmpine pe oameni 
în rătăcirile şi abaterile lor. Solii Săi sunt trimişi să dea o mărturie lămuri-
tă, ca să-i trezească din starea lor de somnolenţă şi să explice pe înțelesul 
lor adevărurile preţioase ale vieţii, Sfintele Scripturi. Aceşti bărbaţi nu 
trebuie să fie doar nişte predicatori, ci slujitori, purtători de lumină, stră-
jeri credincioşi, care să vadă primejdia care ameninţă şi să avertizeze po-
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porul. Ei trebuie să se asemene cu Hristos în zelul lor serios, în tactul lor 
chibzuit, în eforturile lor personale, – pe scurt, în toată slujirea lor. Ei tre-
buie să aibă o legătură vie cu Dumnezeu şi trebuie să se familiarizeze atât 
de mult cu profeţiile şi cu învăţăturile practice ale Vechiului şi Noului 
Testament, încât să poată scoate din comorile Cuvântului lui Dumnezeu 
lucruri noi şi vechi.

Unii dintre aceşti predicatori fac o greşeală la pregătirea predicilor 
lor. Ei o pregătesc cu o asemenea exactitate, încât nu mai lasă Domnului 
niciun loc ca să le călăuzească şi să le impresioneze minţile. Având orice 
punct fixat ca şi când ar fi stereotip, ei nu se pot abate de la planul schiţat 
de mai înainte. Dacă vor continua să meargă mai departe pe această cale, 
mintea lor va deveni mărginită şi vederile înguste, şi curând vor rămâne 
lipsiţi de viaţă şi energie, aşa cum au fost lăsaţi munţii Ghilboa fără rouă şi 
fără ploaie. Ei trebuie să-şi deschidă sufletul şi să lase Spiritul Sfânt să stă-
pânească şi să impresioneze mintea. Când orice lucru este prescris de mai 
înainte, şi ei simt că nu se pot abate de la aceste cuvântări stabilite, atunci 
efectul este doar cu puţin mai bun decât cel produs de o predică citită.

Dumnezeu vrea ca predicatorii Săi să depindă în totul de El. Dar, 
în acelaşi timp, ei trebuie să fie pregătiţi temeinic pentru orice lucrare 
bună. Niciun subiect nu poate fi tratat la fel în faţa tuturor adunărilor. 
Dacă se dă voie Spiritului Sfânt să-Şi facă lucrarea, El va întipări în minte 
idei astfel alese, încât să ajute în acele cazuri care au nevoie de ajutor. Dar 
cuvântările domoale şi formaliste ale multora care urcă la amvon nu au 
în ele decât puţină putere de înviorare de la Duhul Sfânt. Obiceiul de a 
ţine asemenea cuvântări va distruge în mod sigur utilitatea şi destoinicia 
predicatorului. Acesta este unul dintre motivele pentru care eforturile 
lucrătorilor din ... şi din ... nu au avut mai mult succes. Lui Dumnezeu I 
S-a dat prea puţin ocazia să impresioneze minţile de la amvon.

O altă cauză a insuccesului în conferinţe este faptul că poporul la care 
este trimis solul lui Dumnezeu doreşte să modeleze ideile solului după ale 
sale şi să pună în gura lui cuvintele pe care el să le vorbească. Străjerii lui 
Dumnezeu nu trebuie să se îngrijească cum să placă poporului şi nici să 
asculte de cuvintele lor şi să le rostească, ci urechea lor să asculte ce zice 
Domnul şi care este cuvântul Său către popor. Dacă se bazează pe cuvân-
tări pregătite cu ani de zile mai înainte, ei nu vor reuşi să satisfacă nevoile 
ocaziei. Inimile lor trebuie să stea deschise, aşa ca Domnul să le impresio-
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neze minţile, şi atunci vor fi în stare să dea poporului adevărul preţios venit 
proaspăt din cer. Dumnezeu nu are plăcere de acei predicatori înguşti la 
minte, care îşi devotează puterile date lor de Dumnezeu pentru lucruri de 
mică însemnătate şi neglijează să crească în cunoştinţa dumnezeiască până 
la statura de bărbați desăvârşiți în Hristos Isus. El doreşte ca predicatorii Săi 
să posede prezenţă de spirit şi adevărat curaj moral. Asemenea bărbaţi vor 
fi pregătiţi să întâmpine împotrivire şi să biruie greutăţi, şi vor conduce ei 
turma lui Dumnezeu, în loc de a fi ei conduşi de turmă.

Există prea puţin din Spiritul şi puterea lui Dumnezeu în lucrarea 
străjerului. Spiritul care a caracterizat acea adunare minunată din ziua de 
Rusalii aşteaptă să-Şi descopere puterea asupra oamenilor care stau între 
vii şi morţi, ca ambasadori ai lui Dumnezeu. Puterea care a înflăcărat po-
porul atât de puternic în mişcarea de la 1844 se va descoperi iarăşi. Solia 
îngerului al treilea va merge înainte, nu pe şoptite, ci cu voce tare.

Mulţi dintre cei care pretind a avea mare lumină umblă în lumina 
propriilor lor scântei. Ei au nevoie ca buzele să le fie atinse de cărbunele 
aprins de pe altar, ca să poată vesti adevărul ca nişte oameni inspiraţi. Prea 
mulţi se urcă la amvon cu predicile lor formate în mod mecanic, şi nu au 
în ele nicio lumină din cer.

Există prea mult eu personal şi prea puţin din Isus între slujitorii tu-
turor confesiunilor. Domnul se foloseşte de bărbaţi umili ca să vestească 
solia Sa. Dacă Hristos ar fi venit în maiestatea Sa împărătească, cu pom-
pa care îi însoţeşte pe oamenii mari ai pământului, mulţi L-ar fi primit. 
Dar Isus din Nazaret nu le-a aţâţat simţurile cu o desfăşurare de slavă 
exterioară, făcând din aceasta o bază a veneraţiei lor. El a venit ca un om 
smerit, ca să fie un Învăţător şi un exemplu, precum şi un Răscumpărător 
al neamului omenesc. Dacă El ar fi încurajat pompa, dacă ar fi venit ur-
mat de o suită alcătuită din mai-marii pământului, cum ar fi putut învăța 
El pe alții umilința? Cum ar mai fi putut vesti El asemenea adevăruri 
arzătoare ca cele cuprinse în Predica de pe Munte? Exemplul Său era de 
aşa natură cum El ar fi dorit ca să fie urmat de toţi ucenicii Săi. Unde ar 
mai fi fost speranţa celor din viaţa umilă dacă El ar fi venit în slavă şi ar fi 
locuit pe pământ ca un împărat? Isus a cunoscut nevoile lumii mai bine 
de cum şi le cunosc oamenii înşişi. El nu a venit ca un înger, încins cu ar-
mura cerească, ci ca un om. Totuşi, umilinţa Sa era împletită cu o putere 
şi grandoare care insufla oamenilor respect sfânt, în timp ce Îl iubeau. 
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Deşi poseda o astfel de amabilitate şi o înfăţişare nepretenţioasă, totuşi 
El umbla printre oameni cu demnitatea şi puterea unui împărat născut de 
sus. Poporul era uimit şi confuz în faţa Lui. Ei căutau să-şi explice această 
taină, dar, nevrând să renunţe la ideile lor proprii, s-au lăsat pradă îndo-
ielilor şi au ţinut la vechile lor aşteptări despre venirea unui Mântuitor 
înconjurat de glorie pământească.

Când Isus a ţinut predica Sa de pe munte, ucenicii Săi erau adunaţi 
în jurul Său, iar mulţimea, plină de o curiozitate încordată, se înghesuia 
de asemenea ca să fie cât mai aproape de El. Ei aşteptau ceva neobişnu-
it. Fețele nerăbdătoare şi atitudinile ascultătoare dovedeau un interes 
adânc. Atenţia tuturor părea țintuită asupra vorbitorului. Ochii Săi stră-
luceau de o dragoste de nedescris, şi expresia cerească a feţei Sale dădea 
însemnătate fiecărui cuvânt pe care El îl rostea. În gloata ascultătorilor se 
aflau şi îngerii cerului. Dar nu lipsea nici vrăjmaşul sufletelor cu îngerii 
lui cei răi, pregătiţi ca să zădărnicească pe cât de mult posibil influenţa În-
văţătorului ceresc. Adevărurile pe care El le-a rostit atunci au trecut prin 
toate secolele de-a rândul şi au fost o lumină în mijlocul întunericului 
general al rătăcirii. Mulţi au găsit în ele lucrul de care avea cea mai mare 
nevoie sufletul lor, o temelie sigură a credinţei şi a felului de vieţuire. Dar 
în aceste cuvinte rostite de cel mai mare învăţător pe care L-a cunoscut 
lumea vreodată nu există nicio paradă de elocvenţă omenească. Vorbirea 
Sa era limpede, şi gândurile şi sentimentele Sale erau caracterizate de cea 
mai mare simplitate. Săracii, neînvăţaţii şi chiar cei mai simpli la minte le 
puteau înţelege. Domnul Cerului, în îndurarea şi bunătatea Sa, se adresa 
sufletelor pe care El venise să le salveze. El îi învăţa pe oameni ca unul care 
avea autoritate, rostind cuvintele vieţii veşnice.

Toţi trebuie să imite Modelul ceresc cât de exact posibil. În timp ce 
ei nu pot poseda conştienţa unei puteri ca aceea pe care o posedă Isus, 
totuşi pot fi uniţi în aşa fel cu Izvorul tăriei, încât Isus să poată locui în ei, 
şi ei în El, şi astfel Spiritul şi puterea Sa se va descoperi în ei.

„Umblaţi în lumină, după cum El este în lumină”. Pământescul şi 
egoismul este ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Soliile din Cer au carac-
terul de a trezi împotrivire. Martorii credincioşi ai lui Hristos şi ai ade-
vărului vor mustra păcatul. Cuvintele lor vor fi ca un ciocan care sfărâmă 
inimile împietrite, ca un foc care mistuie zgura. Este nevoie neîncetat 
de solii de avertizare serioase şi hotărâte. Dumnezeu vrea să aibă bărbaţi 
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care să fie credincioşi datoriei. La timpul potrivit, El îi trimite pe solii Săi 
credincioşi ca să facă o lucrare asemănătoare cu a lui Ilie.

Predicatorii ca educatori

Starea lucrurilor din ... este foarte regretabilă. Ceea ce I-a plăcut 
Domnului să-mi înfăţişeze a fost de un caracter care mi-a produs dure-
re. Oricine va lucra acolo sau în ... va avea de împins lucrarea la deal, şi 
trebuie să ducă o povară grea, pentru că lucrarea n-a fost întreprinsă cu 
credincioşie, ci a fost părăsită într-un stadiu neterminat. Şi ceea ce este 
şi mai grav e faptul că vina pentru această neglijenţă nu o poartă în totul 
spiritul lumesc şi lipsa de iubire pentru Isus şi pentru adevăr, din partea 
poporului, ci vinovăţia cea mai mare zace la uşa predicatorilor, care, deşi 
lucrează printre ei, şi-au neglijat în mod vădit datoria. Ei n-au avut spirit 
misionar, n-au simţit marea necesitate de a educa poporul în mod temei-
nic, în toate ramurile lucrării, în toate locurile pe unde adevărul a câşti-
gat teren. Lucrarea făcută în mod temeinic pentru un suflet este făcută 
pentru mulţi. Dar predicatorii n-au înţeles aceasta şi au neglijat să dea o 
educaţie persoanelor care, la rândul lor, să apere cu statornicie adevărul şi 
să dea şi ei educaţie altora. Acest mod de a lucra, comod, fără efort şi pe 
jumătate neterminat, displace lui Dumnezeu.

Un predicator poate predica cu bucurie, căci aceasta este o parte plă-
cută a lucrării şi relativ uşoară; dar niciun predicator nu trebuie măsurat 
după talentul lui de vorbitor. Partea cea mai grea de lucrare vine după ce 
el a părăsit amvonul, la udarea seminţei semănate. Interesul trezit trebuie 
urmărit de el printr-o lucrare personală, – făcând vizite şi ţinând studii 
biblice, învăţându-i pe oameni cum să cerceteze Scriptura, rugându-se 
cu familiile şi cu cei interesaţi şi căutând a întipări mai adânc impresiile 
făcute asupra inimilor şi a conştiinţelor.

Sunt mulţi care n-au nicio dorinţă de a face cunoştinţă cu vecinii lor 
necredincioşi şi cu acei cu care vin în contact, şi nu simt ca o datorie a lor 
de a birui această reținere. Adevărul pe care îl vestesc şi dragostea lui Isus 
ar trebui să aibă mare putere de a-i ajuta să biruiască acest simţământ. Ei 
nu trebuie să uite că va trebui să se întâlnească tocmai cu acei bărbaţi şi 
femei la judecată. Au reţinut ei cuvintele care ar fi trebuit spuse? Au sim-
ţit ei destul interes pentru suflete, de a le avertiza, a le îndemna, a se ruga 
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pentru ele şi a face orice efort pentru a le câştiga pentru Hristos? Au unit 
ei priceperea cu râvna, în ascultare de sfatul apostolului care zice: „Cău-
taţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu 
frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne?”

Trebuie făcută o lucrare serioasă din partea acelora care doresc să 
aibă succes în lucrarea lor de predicator. Stimaţi fraţi, predicatori ai lui 
Hristos, vă rog să nu vă neglijaţi datoria de a învăţa poporul să lucreze 
cu pricepere, ca să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu în toate interesele 
ei diferite. Hristos a fost un educator, şi slujitorii Săi care Îl reprezintă, 
trebuie să fie educatori. Când ei neglijează datoria să înveţe poporul a-şi 
cunoaşte obligaţiile faţă de Dumnezeu în zecimi şi daruri, ei neglijează 
o parte importantă din lucrarea pe care Maestrul le-a lăsat-o de făcut, 
iar în dreptul numelui lor în cărţile cerului vor fi scrise cuvintele „rob 
netrebnic”. Biserica ajunge la concluzia că dacă aceste lucruri ar avea o 
mare importanţă, predicatorii, pe care Dumnezeu i-a trimis să le vesteas-
că adevărul, le-ar spune aşa ceva; dar ei se simt siguri şi comozi, în timp 
ce îşi neglijează datoria. Ei umblă împotriva poruncilor exprese ale lui 
Dumnezeu, şi, ca rezultat, devin fără viaţă şi ineficienți. Ei nu exercită 
o influenţă salvatoare asupra lumii, şi sunt descrişi de Hristos ca o sare 
lipsită de puterea de a săra.

Grupe de străjeri ai Sabatului se pot ridica în multe locuri. Ele sunt 
adesea numai nişte grupe mici, dar nu trebuie a fi neglijate; nu trebuie 
să moară din lipsă de eforturi personale corespunzătoare sau de educa-
ţie. Lucrarea nu trebuie părăsită prematur. Înainte de a o părăsi, pentru a 
merge în alt câmp, asigurați-vă că toţi înțeleg adevărul şi sunt întemeiați 
în credință şi că au interes în fiecare ramură a lucrării. Şi apoi, ca şi apos-
tolul Pavel, vizitați-i des, ca să vedeți ce mai fac. Ah, lucrarea neglijentă pe 
care o săvârşesc mulţi dintre cei care pretind a fi însărcinaţi de Dumnezeu 
să predice cuvântul Său îi face pe îngeri să plângă.

Lucrarea ar putea fi într-o stare sănătoasă în orice câmp dacă pre-
dicatorii s-ar încrede în Dumnezeu şi n-ar îngădui să se interpună nimic 
între ei şi lucrarea lor. Este mai multă nevoie de lucrători decât de predi-
catori; dar aceste două categorii de lucrare trebuie să fie unite. În câmpul 
misionar s-a dovedit că oricât talent de predicare ar avea ei, dacă negli-
jează lucrarea activă, dacă nu învaţă poporul cum să lucreze şi cum să 
conducă adunările, cum să-şi facă partea lor de lucrare misionară, cum să 
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aibă succes în a câştiga poporul, atunci lucrarea lor va fi aproape un eşec. 
De asemenea, este mult de făcut în Şcoala sabatului, făcând poporul să-şi 
înţeleagă şi să-şi îndeplinească obligaţia. Dumnezeu îi cheamă să lucreze 
pentru El, şi predicatorii să le călăuzească eforturile.

Este însă fapt întristător că lucrarea din aceste câmpuri a rămas în 
urmă cu ani de zile, când ar trebui să fie mult mai înainte de cum este 
acum. Neglijenţa din partea predicatorilor a descurajat poporul, iar lipsa 
de interes, de jertfire de sine şi de preţuire a lucrării din partea poporu-
lui i-a descurajat pe predicatori. Doi ani de zile înapoi stă scris în regis-
trul cerului. Aceşti oameni ar fi putut face mult pentru înaintarea cauzei 
adevărului şi pentru aducerea sufletelor la Hristos în diferite localităţi; 
în acelaşi timp ar fi crescut în harul şi cunoştinţa adevărului, dacă ar fi 
folosit ocaziile şi ar fi profitat mai mult de privilegiile lor, umblând fără 
să murmure şi să se plângă, ci cu credinţă şi curaj. Numai eternitatea va 
descoperi cât de mult s-a pierdut în timpul acestor ani, – cât de multe 
suflete au fost lăsate să piară prin această stare de lucruri. Aceasta este o 
pagubă prea mare spre a fi socotită. Dumnezeu a fost insultat. Acest fel 
de umblare a făcut lucrării o rană care va avea nevoie ani de zile spre a fi 
vindecată; şi dacă greşelile, care au fost făcute, nu sunt văzute şi îndrepta-
te, ele vor fi repetate, cu siguranţă.

O înţelegere a acestor stări de lucruri a adus asupra mea poveri 
nespuse, alungându-mi somnul. Uneori se părea ca şi când inima mea 
s-ar sparge în mine, şi nu puteam decât să mă rog, în timp ce îmi răsu-
flam durerea prin plâns cu voce tare. Ah, ce întristată am fost eu pentru 
Mântuitorul Meu! Căutarea Sa după roade printre crengile îmbrăcate cu 
frunze ale smochinului, şi dezamăgirea Sa găsind „numai frunze”, mi se 
prezentau atât de vii în faţa ochilor mei. Eu simţeam că nu pot suporta 
această privelişte. Nu puteam să mă mângâi cu nimic pentru anii trecuţi 
de neglijare a datoriei din partea predicatorilor şi a poporului. Mă tem că 
blestemul uscării smochinului poate fi şi soarta acestor nepăsători. Gro-
zava neglijare de a-şi face lucrarea şi de a-şi împlini misiunea încredinţată 
lor de Dumnezeu îşi atrage o soartă pe care niciunul dintre noi n-o poate 
suporta. Aceasta însemnă asumarea unui risc prea grozav de privit şi prea 
înfricoşător pentru a ne avânta în ea în vreun timp din istoria noastră 
religioasă, dar mai ales acum, când timpul este atât de scurt, şi când este 
atât de mult de făcut în această zi de pregătire oferită de Dumnezeu. În-
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treg cerul participă în mod serios la mântuirea oamenilor; lumina vine de 
la Dumnezeu către poporul Său, arătându-le datoria, aşa că nimeni n-are 
nevoie să rătăcească de la calea cea dreaptă. Dar Dumnezeu nu trimite 
lumina Sa şi adevărul Său ca să fie luat cu uşurinţă sau batjocorit. Dacă 
poporul nu ia seama la aceasta, ei au o îndoită vinovăţie înaintea Lui.

Când Hristos mergea călare spre Ierusalim, pe creasta muntelui 
Măslinilor, El Şi-a exprimat durerea Sa nestăpânită, în cuvinte emoţio-
nante, când privea asupra Ierusalimului: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar 
în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt 
ascunse de ochii tăi. „El nu plângea pentru Sine Însuşi, ci pentru dis-
preţuitorii harului Său, ai îngăduinţei şi ai îndelungii Sale răbdări. Ca-
lea apucată de locuitorii împietriţi şi nepocăinţi ai cetăţii osândite este 
asemănătoare cu poziţia bisericilor şi a membrilor lor faţă de Hristos în 
timpul de faţă. Ei neglijează poruncile Sale şi nesocotesc îngăduinţa Sa. 
Există doar o formă de evlavie, o slujire ceremonială, şi rugăciuni măguli-
toare, dar adevărata putere lipseşte. Inima nu este îmblânzită prin har, ci 
este rece şi nesimţitoare. Asemenea iudeilor, mulţi sunt orbiţi de necre-
dinţă şi nu cunosc timpul cercetării lor. În ce priveşte adevărul, ei au avut 
orice avantaj; Dumnezeu apelează către ei de ani de zile, prin avertismen-
te, mustrări, sfaturi şi prin învăţături în neprihănire; dar aceste îndrumări 
deosebite au fost date doar pentru a fi nesocotite, şi să fie puse pe aceeaşi 
treaptă cu lucrurile de rând.

Datoria de a-i mustra pe iubitorii de bani

Mulţi dintre cei ce se socotesc a fi credincioşi nu sunt în realitate 
aşa. Ei fac tocmai ceea ce Hristos le-a spus să nu facă, – adică să-şi adune 
comori pe pământ. Hristos a zis: „Nu vă adunaţi comori pe pământ... ci 
adunaţi-vă comori în cer... Căci unde este comoara voastră, acolo este 
inima voastră.” Aici este o primejdie care ameninţă pe creştini. Ei nu sunt 
ascultători de instrucţiunile hotărâte ale lui Hristos. Ei nu arată nicio 
credinţă şi încredere în Dumnezeu. Pentru a câştiga bogăţii, ei se împo-
vărează cu griji, până ce minţile lor sunt ocupate aproape în totul numai 
cu acestea. Ei sunt lacomi după câştig, şi se tem cu îngrijorare de pierderi. 
Cu cât au mai mulţi bani şi ţarine, cu atât mai lacomi devin ei după mai 
mult. „Ei sunt beţi, dar nu de vin; ei se clatină, dar nu de băuturi îmbătă-
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toare”. Ei sunt îmbuibați de grijile acestei vieţi care îi afectează întocmai 
ca băuturile tari pe beţiv. Ei sunt atât de orbiţi de egoism, încât lucrează 
zi şi noapte ca să-şi adune comori pieritoare. Ei îşi neglijează interesele 
veşnice; n-au timp să se ocupe cu acestea. Marile probleme ale adevărului 
nu au loc în cugetul lor, după cum se dă pe faţă prin cuvintele, planurile, 
umblarea lor. Ce le pasă lor că sufletele din jurul lor pier în păcatele lor? 
Acestea nu prezintă o valoare atât de mare în ochii lor ca şi comorile lor 
pământeşti. Sufletele pentru care a murit Isus sunt lăsate pradă nimici-
rii, căci ei nu au timp să le salveze. În facerea de planuri pentru câştiguri 
pământeşti ei arată dibăcie şi talent; dar aceste calităţi preţioase nu sunt 
devotate câştigării de sufletele pentru Hristos, pentru clădirea împărăţiei 
Mântuitorului. Simţurile unor astfel de persoane nu sunt oare perver-
tite? Nu sunt ei oare îmbătaţi de cupa otrăvitoare a spiritului lumesc? 
Oare raţiunea nu a fost dată la o parte, şi ţintele şi scopurile egoiste nu au 
devenit oare o putere stăpânitoare? Lucrarea de a se pregăti pe ei înşişi, ca 
să poată sta în ziua Domnului, şi a-şi folosi cpacitățile date de Dumnezeu 
pentru a pregăti un popor pentru ziua aceea, este considerată de ei prea 
fără importanţă şi nesatisfăcătoare.

Mântuitorul lumii a oferit oamenilor ocupaţia cea mai profitabilă 
de câştig, cu care se pot îndeletnici atât cei bogaţi, cât şi cei săraci, atât cei 
învăţaţi, cât şi cei neînvăţaţi. Toţi îşi pot aduna „în ceruri o comoară care 
nu rugineşte”. Aceasta înseamnă a-şi investi puterile de partea dreaptă. 
Aceasta înseamnă a da talanţii lor la schimbători.

Isus ilustrează învăţătura Sa prin cazul unui gospodar înstărit pe 
care Dumnezeu l-a binecuvântat cu o mare prosperitate. Domnul a fă-
cut să-i rodească ţarinele, dându-i o recoltă îmbelşugată, şi i-a dat astfel 
posibilitatea să practice dărnicia faţă de alţii, care nu erau aşa de bine-
cuvântaţi ca el. Dar când a văzut că ţarinele sale îi rodesc atât de îmbel-
şugat, mult mai mult decât el se aşteptase, în loc să chibzuiască cum să-i 
ajute pe săraci în nevoile lor, el a început să caute mijloace prin care să-
şi asigure toate produsele pentru sine. Când a văzut că darurile cerului 
curg în grânarele sale, el nu şi-a revărsat sufletul în mulţumiri faţă de 
marele său Dăruitor şi nici n-a ţinut seama ca această mare binecuvân-
tare îi aducea o mai mare răspundere. În egoismul gol al sufletului său, 
el se întreba: „Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să strâng roade-
le. Sfătuindu-se cu inima sa lacomă el a zis: „Iată, a zis el, ce voi face: îmi 
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voi strica grânarele, şi voi zidi altele mai mari: acolo voi strânge toate 
roadele şi toate bunătăţile mele; şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai 
multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea 
şi veseleşte-te!” (Luca 12:17-19). Mijloacele adevăratei bucurii şi înăl-
ţări sufleteşti sunt activitatea, autocontrolul şi scopurile sfinte; dar tot 
ceea ce acest om îşi propusese să facă cu bogățiile date de Dumnezeu 
urma să-i degradeze sufletul. Şi care a fost rezultatul? Dumnezeu i-a 
zis: „Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul, şi 
lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot aşa este şi cu cel ce îşi 
adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte față de Dumnezeu”.

Acest sărman bogat avea mari comori pământesti, dar îi lipseau 
adevăratele bogăţii. Ce mulţi sunt şi astăzi sub aceeaşi osândă şi pentru 
acelaşi motiv. Torentele mântuirii se revarsă peste noi de la Tronul lui 
Dumnezeu. Ni s-au dat binecuvântări pământeşti, dar ele nu sunt între-
buinţate spre binecuvântarea oamenilor şi nici spre slava lui Dumnezeu. 
Domnul este binefăcătorul nostru duios. El a dat la iveală mila şi nemu-
rirea prin Isus Hristos. Da, prin Isus ne vin toate binecuvântările noastre. 
O, de ar recunoaşte orice limbă pe marele Dăruitor! Fiecare glas să pro-
clame, în cuvinte clare şi pline de bucurie, vestea cea bună că, prin Isus, 
ni s-a deschis viaţa viitoare nemuritoare; şi toţi oamenii sunt invitaţi să 
primească acest mare dar. Toate comorile Cerului ni s-au pus la îndemâ-
nă, şi aşteaptă ca noi să le cerem. Ne mai putem deci mira că acest bogat 
sărman a fost numit nebun, pentru că a întors spatele bogăţiilor veşnice, 
darul de nepreţuit al vieţii nemuritoare, o cumpănă veşnică de mărire, şi 
s-a mulţumit cu comori pământeşti trecătoare?

Dumnezeu încearcă pe oameni, pe unii într-un fel, iar pe alţii în 
alt fel. Pe unii, El îi încearcă dându-le bunătăţile Sale bogate, iar pe alţii 
prin reţinerea darurilor Sale. El îi încearcă pe cei bogaţi să vadă dacă Îl 
iubesc pe Dumnezeu ca Dăruitor, şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. Dacă 
omul foloseşte cum trebuie aceste bunătăţi, Dumnezeu este mulțumit; 
atunci El poate să-i încredinţeze şi răspunderi mai mari. Domnul a arătat 
raportul în care oamenii preţuiesc timpul şi veşnicia, pământul şi cerul. 
El ne-a sfătuit, zicând: „Dacă vă sporeşte averea, nu vă legaţi inima de ea”. 
Bogăţiile au valoare numai atunci când sunt folosite spre binele altora şi 
spre slava lui Dumnezeu, dar nicio comoară pământească nu trebuie să 
fie partea voastră, dumnezeul sau mântuitorul vostru.
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Fraţii mei, lumea nu va crede niciodată că sunteţi serioşi în credinţă 
până ce nu veţi avea mai puţin de zis despre lucrurile trecătoare şi mai 
mult de zis despre realităţile lumii veşnice. Domnul vine; dar mulţi din-
tre acei care mărturisesc credinţa nu înţeleg că acel eveniment este aproa-
pe. Ei nu-şi pot ancora credinţa pe scopurile descoperite ale lui Dumne-
zeu. La unii, patima după strângerea de bani le absoarbe toate celelalte 
aspiraţii, iar bogăţiile pământeşti au eclipsat comoara cerească. Lucrurile 
cereşti li s-au şters din minte, ca nişte lucruri de o însemnătate secundară, 
în timp ce spiritul lumesc a năvălit ca un potop. Marea întrebare este: 
Cum să câştig bani? Oamenii trăiesc din orice speranţă după câştig. Ei 
încearcă mii de planuri şi de propuneri, şi mii de invenţii şi drepturi pa-
tentate. Unii fac săpături în pământ ca să scoată metale preţioase, alţii îşi 
depun banii în bănci; iar alţii cultivă pământul; dar toţi au în vedere o 
singură ţintă: de a face bani. Ei devin ca nişte zăpăciţi şi chiar nebuni în 
alergarea lor după bogăţie, totuşi refuză să vadă folosul pe care l-ar avea 
din câştigarea moştenirii nepieritoare.

Când Hristos era pe pământ, a venit în legătură cu unii care nă-
zuiau fierbinte după câştig lumesc. Ei nu aveau odihnă niciodată, ci 
încercau neîncetat ceva nou, dar aşteptările lor extravagante erau înflă-
cărate numai pentru a fi dezamăgite. Isus cunoştea dorinţele inimilor 
omeneşti, care au fost în toate timpurile aceleaşi, şi le atrăgea atenţia 
la singurele bogăţii durabile. El zice: „Împărăţia lui Dumnezeu se mai 
aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o as-
cunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina ace-
ea”. El vorbeşte oamenilor despre o comoară peste măsură de preţioasă, 
care este la îndemâna tuturor. El a venit pe pământ ca să călăuzească 
minţile lor să caute această comoară. Calea este trasată; cel mai sărac, 
care Îl urmează, va fi făcut mai bogat decât cei mai bogaţi de pe pământ 
care nu-L cunosc pe Isus; ei vor fi făcuţi însă peste măsură de bogaţi, 
dacă vor împărtăşi fericirea lor cu alţii.

„Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi ru-
gina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde 
nu le mănâncă molile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură”. 
Cei care fac aşa nu vor suferi nicio pagubă. Comoara adunată în cer este 
sigură şi este trecută în contul nostru, căci Isus a zis: „Strângeţi-vă comori 
pentru voi în cer”. Oamenii pot semăna aici, dar vor secera în veşnicie.
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Predicatorii lui Hristos trebuie să prezinte această comoară veşnică 
pe oriunde merg. Ei trebuie să invite poporul ca să devină înţelepţi spre 
mântuire. Ei nu trebuie să îngăduie ca acei pretinşi credincioşi, iubitori 
de lume şi slugi plătite, să le influenţeze umblarea şi să le slăbească cre-
dinţa. Nu este misiunea lor de a ajuta persoanele sau bisericile cum să-
şi procure bani, prin planuri înguste şi eforturi restrânse în lucrarea lui 
Dumnezeu. În loc de aceasta, ei trebuie să-i înveţe pe oameni cum să lu-
creze dezinteresat şi să devină astfel bogaţi față de Dumnezeu. Ei trebuie 
să dea educaţie sufletelor ca să aprecieze corect lucrurile veşnice, şi să dea 
întâietate Împărăţiei lui Dumnezeu.

În aceste două câmpuri e nevoie de Calebi. În aceste conferinţe tre-
buie să fie nu copii, ci bărbați care vor acționa cu pricepere şi vor purta 
poveri; care vor face ca vocea lor să se audă peste glasurile celor necredin-
cioşi, care răspândesc obiecţii, îndoieli şi critici. Marile interese nu trebu-
ie administrate de copii. Un creştin nedezvoltat, pipernicit în creşterea 
religioasă şi lipsit de înţelepciune de sus nu este pregătit să întâmpine 
luptele grozave prin care biserica eate adesea chemată să treacă. „Pe zi-
durile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, care nu vor tăcea niciodată, 
nici ziua, nici noaptea!” Dacă Predicatorul nu va vesti fără teamă întregul 
adevăr, dacă nu va avea un ochi îndreptat către slava lui Dumnezeu şi 
dacă nu va lucra sub conducerea marelui Căpitan al mântuirii Sale; dacă 
el nu va merge pe frontul de luptă, fără să ţină seama de critica altora şi 
fără să fie contaminat de aplauze, va fi socotit ca un străjer necredincios.

În ... există unii care ar trebui să fie bărbaţi, nu băieţi, al căror cuget 
să fie ceresc, nu pământesc şi senzual; dar vederea lor spirituală s-a întu-
necat; iubirea cea mare a Mântuitorului nu le-a răscolit sufletele. El are să 
vă spună multe lucruri, dar voi nu le puteți suporta acum. În ce priveşte 
creşterea, voi sunteți copii şi nu puteți înţelege tainele lui Dumnezeu. 
Când Dumnezeu ridică bărbați care să îndeplinească lucrarea Sa, ei sunt 
neloiali încrederii oferite lor, dacă permit ca mărturia dată lor să fie mo-
delată în aşa fel încât să placă minților celor neconsacraţi. El va pregăti 
bărbaţi nevoilor fiecărui timp. Aceştia vor fi umili, temători de Dum-
nezeu, conservatori, nu oameni ai politicii, ci bărbaţi cu independenţă 
morală, care vor înainta în temere de Domnul. Ei vor fi amabili, nobili şi 
serviabili, dar nu vor fi abătuți de la calea dreaptă, ci vor vesti adevărul în 
dreptate, fie că oamenii vor vrea să asculte, fie că vor refuza.
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Capitolul 27 – Creșterea creștină

Mi-a fost arătat că cei care cunosc adevărul, şi totuşi lasă ca toate 
puterile lor să fie absorbite de interese lumeşti, sunt necredincioşi. Ei nu 
lasă ca lumina adevărului să strălucească asupra altora prin faptele lor 
bune. Aproape toate capacitățile lor sunt devotate năzuinţei de a deveni 
bărbaţi de lume pricepuți şi ageri. Ei uită că talentele lor le-au fost date 
de Dumnezeu ca să fie folosite pentru propăşirea cauzei adevărului. Dacă 
ei ar fi credincioşi datoriei lor, rezultatul ar fi câştigarea multor suflete 
pentru Maestru, dar mulţi s-au pierdut din pricina neglijenţei lor. 

Dumnezeu îi somează pe toţi acei care cunosc voinţa Sa să fie înplini-
torii Cuvântului Său. Slăbiciunea, o inimă împărţită şi nehotărârea provoa-
că atacurile lui Satan, iar acei care lasă ca aceste trăsături să se dezvolte vor fi 
doborâți fără ajutor de valurile agitate ale ispitei. De la oricine mărturiseşte 
numele lui Hristos se cere ca să crească până la statura de bărbat desăvârşit 
în Hristos, care este căpetenia cea vie a creştinilor. Noi toţi avem nevoie de 
o călăuză prin multele strâmtorări ale vieţii, întocmai cum marinarul are 
nevoie de un pilot care să-l treacă peste bancuri de nisip sau peste locurile 
stâncoase; şi unde să găsim această călăuză? Iubiţi fraţi, eu vă atrag atenţia la 
Biblie. Insuflată de Dumnezeu şi scrisă de bărbaţi sfinţi, ea arată, cu multă 
claritate şi precizie, datoriile oamenilor, tineri şi bătrâni. Ea înalţă mintea, 
îmblânzeşte inima şi dă spiritului veselie şi bucurie sfântă. Biblia ne pune 
în faţă un standard desăvârşit al caracterului; ea este o călăuză infailibilă în 
orice împrejurare, chiar până la capătul alergării pământeşti al acestei vieţi. 
Luaţi-o ca pe consilierul vostru, regula vieţii voastre zilnice.

Fiecare mijloc al harului trebuie să fie folosit cu zel, ca iubirea lui 
Dumnezeu să abunde în suflet din ce în ce mai mult; „ca să deosebiţi lu-
crurile alese, pentru ca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua veni-
rii lui Hristos, plini de roada neprihănirii”. Viaţa voastră creştină trebuie 
să capete o formă viguroasă şi solidă. Voi puteţi ajunge până la înălţimea 
standardului care vă este înfăţişat în Scripturi, şi trebuie să faceţi aceas-
ta, dacă vreţi să fiţi copii ai lui Dumnezeu. Voi nu puteţi sta pe loc: fie 
avansați, fie rămâneți în urmă. Trebuie să aveţi cunoştinţă spirituală, ca 
„să puteţi pricepe, împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, 
adâncimea şi înălţimea, şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece 
orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”.
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Mulţi dintre cei care au o cunoştinţă inteligentă a adevărului şi sunt 
capabili să-l apere cu argumente nu fac nimic pentru zidirea Împărăţiei 
lui Hristos. Îi întâlnim din timp în timp; dar ei nu aduc nicio mărturie 
nouă despre experienţa lor personală în viaţa creştină; ei nu povestesc 
despre nicio biruinţă nouă, câştigată în lupta cea sfântă. În loc de aceasta, 
veţi observa la ei aceeaşi veche rutină – aceleaşi expresii, atât în rugăciu-
nile, cât şi îndrumările lor. Rugăciunile lor nu au nicio notă nouă; ele nu 
exprimă nicio înţelegere mai mare în cele ale lui Dumnezeu, nicio cre-
dinţă mai serioasă şi mai vie. Asemenea persoane nu sunt ca nişte plante 
vii în grădina Domnului, dând vlăstare noi şi frunze proaspete, şi mirosul 
plăcut al vieţii sfinte. Ei nu sunt creştini care se dezvoltă. Ei au vederi 
şi planuri limitate; mintea lor nu se extinde; ei nu au adaugat nimic de 
valoare la comorile lor de cunoştinţă creştină. Puterile lor n-au fost în-
cordate în această direcţie. Ei n-au învăţat să vadă oamenii şi lucrurile aşa 
cum le vede Dumnezeu, şi, în multe cazuri, simpatii nesfinţite au vătămat 
sufletele şi au paralizat foarte mult lucrarea lui Dumnezeu. Stagnarea spi-
rituală, care predomină, este grozavă. Mulţi duc o viaţă de creştin numai 
de formă, şi susţin că păcatele le-au fost iertate, când ei sunt la fel de lipsiţi 
de orice cunoştinţă reală despre Hristos, ca un păcătos. 

Fraţilor, vreţi oare să aveţi o creştere creştină mărginită, sau vreţi să 
faceţi un progres sănătos în viaţa dumnezeiască? Unde este sănătate spi-
rituală este şi creştere. Un copil al lui Dumnezeu creşte până ce ajunge 
la statura deplină de bărbat sau femeie în Hristos. În dezvoltarea sa nu 
există margine. Când dragostea lui Dumnezeu este un principiu viu în 
suflet, el nu are vederi strâmte şi mărginite; în avertismentele şi mustrări-
le sale este dragoste şi credincioşie; el lucrează cu seriozitate şi este gata să 
poarte poveri şi răspunderi.

Unii nu sunt dispuşi să lucreze cu un spirit de lepădare de sine. Ei 
se arată cu adevărat nerăbdători când li se cere să poarte oarecare răs-
punderi. „Ce ne foloseşte”, zic ei, „să avem mai multă cunoştinţă şi ex-
perienţă?” Aceasta explică totul. Ei simt că sunt „bogaţi, s-au îmbogăţit 
şi nu duc lipsă de nimic”, în timp ce cerul declară că sunt săraci, vrednici 
de plâns, orbi şi goi. Acestora, Martorul Credincios le zice: „Te sfătuiesc 
să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine 
albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi alifie 
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi”. Chiar mulţumirea voastră de 
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sine arată că vă lipseşte orice. Voi sunteţi bolnavi spiritual, şi aveţi nevoie 
de Isus ca doctor al vostru.

În Sfintele Scripturi se află ascunse mii de mărgăritare, pe care cer-
cetătorul superficial nu le descoperă. Minele adevărului nu se epuizează 
niciodată. Cu cât cercetaţi mai mult Scripturile, cu inimile umile, cu atât 
mai mare va fi interesul vostru, şi cu atât mai mult veţi exclama împreună 
cu Pavel: „O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! 
Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui!” 
În fiecare zi ar trebui să învăţaţi ceva nou din Scripturi. Cercetaţi în ele 
ca după nişte comori ascunse, căci ele conțin cuvintele vieţii veşnice. 
Rugaţi-vă pentru înţelepciune şi pricepere ca să înţelegeţi aceste scrieri 
sfinte. Dacă ați vrea să faceți aceasta ați găsi străluciri noi în cuvântul lui 
Dumnezeu; aţi simţi că aţi primit lumină nouă şi preţioasă asupra su-
biectelor care sunt în legătură cu adevărul, şi Scripturile ar primi astfel 
constant o nouă valoare în ochii voştri.

„Ziua cea mare a Domnului este aproape; este aproape şi vine în 
grabă mare”. Isus zice: „Iată, Eu vin curând”. Noi trebuie să păstrăm aces-
te cuvinte mereu în minte şi să umblăm ca unii care cred într-adevăr că 
venirea Domnului este aproape, şi că noi suntem străini şi călători pe 
acest pământ. Energiile vitale ale bisericii lui Dumnezeu trebuie puse la 
lucru în vederea marelui scop al renaşterii; fiecare membru trebuie să fie 
o unealtă activă în mâna lui Dumnezeu. „Căci prin El şi unii şi alții avem 
intrare la Tatăl, într-un Duh”. „Acum dar nu mai sunteţi nici străini, nici 
oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui 
Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi profeţilor, a cărei piatră 
din capul unghiului este Isus Hristos. În El, toată clădirea, bine închega-
tă, creşte, ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi 
zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”. Aceas-
ta este o lucrare deosebită, care trebuie a fi adusă la îndeplinire în toată 
armonia ei, în unirea Spiritului şi în legătura păcii. Nu ar trebui acordat 
nici un loc criticii, îndoielii şi necredinţei. Conferinţele U.C. şi N.P. sunt 
în urmă cu mulţi ani. Unii, care ar fi trebuit să fie tari şi întemeiaţi în 
Hristos, sunt ca nişte prunci în ce priveşte priceperea şi cunoştinţa expe-
rimentală a lucrării Spiritului lui Dumnezeu. După ani de zile de experi-
enţă, ei de abia sunt în stare să înţeleagă cele dintâi principii ale marelui 
sistem de credinţă şi învăţătură din care este alcătuită credinţa creştină. 
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Ei nu înţeleg acea desăvârşire de caracter, care va primi recomandarea: 
„Bine slugă bună”.

Fraţilor, datoria voastră, fericirea şi utilitatea voastră viitoare, cum şi 
mântuirea voastră, cer de la voi ca să smulgeţi cârceii afecţiunilor voastre 
de la tot ce este pământesc şi trecător. Există o simpatie nesfinţită, care se 
împărtăşeşte din natura sentimentalismului bolnăvicios şi care este pă-
mântească şi senzuală. De la unii dintre voi se vor cere eforturi serioase şi 
o schimbare a felului vostru de vieţuire, ca să puteţi câştiga biruinţa asupra 
acestui lucru, căci nu v-aţi pus în legătură cu Tăria lui Israel, şi aţi devenit 
slabi în toate facultăţile voastre. Acum sunteţi somaţi cu tărie să fiţi sârgu-
incioşi în folosirea oricărui mijloc al harului, ca să puteţi fi transformaţi în 
caracter şi să puteţi creşte până la statura de bărbat şi femeie în Hristos Isus.

Noi avem de câştigat mari biruinţe, şi un cer de pierdut, dacă nu le 
câştigăm. Inima firească trebuie răstignită, pentru că pornirea ei este spre 
o stricăciune morală, al cărei sfârşit este moartea. Numai influenţele dătă-
toare de viaţă ale Evangheliei pot să ajute sufletul. Rugaţi-vă ca energiile 
puternice ale Duhului Sfânt, cu toată puterea lor de înviorare, de restator-
nicire şi de transformare, să poată veni ca un şoc electric asupra sufletului 
paralizat, făcând ca fiecare nerv să vibreze de o nouă viaţă, restaurând în-
tregul om din starea sa de moarte, pământească şi senzuală, la o stare de 
sănătate spirituală. Voi veţi deveni astfel părtaşi ai firii dumnezeieşti, după 
ce aţi scăpat de corupţia care este în lume prin poftă; şi sufletele voastre vor 
reflecta chipul Aceluia prin ale cărui răni sunteți vindecaţi.

Zecimi şi daruri

Domnul cere ca noi să-I dăm înapoi în zecimi şi daruri o parte din 
bunurile pe care ni le-a împrumutat. El primeşte aceste daruri ca pe o fap-
tă de ascultare umilă din partea noastră şi ca o recunoştinţă mulţumitoa-
re pe care I-o dăruim pentru toate binecuvântările de care ne bucurăm. 
Să dăruim deci cu bucurie, zicând împreună cu David: „Toate vin de la 
Tine, şi din mâna Ta Ţi-am dăruit noi”. Reţinerea a mai mult decât se 
cuvine va duce la sărăcie. Dumnezeu va avea îndelungă răbdare cu unii El 
îi va testa şi va dovedi ce se află în inima tuturor, dar blestemul Lui îi va 
urmări cu siguranţă pe acei mărturisitori ai adevărului care sunt egoişti 
şi iubitori de lume. Dumnezeu cunoaşte inima; fiecare gând şi fiecare in-
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tenţie sunt deschise înaintea ochilor Lui. El zice: „Pe cel ce Mă onorează 
îl voi onora şi pe cei ce Mă dispreţuiesc îi voi dispreţui”. El ştie pe cine să 
binecuvânteze şi cine merită blestemul Său. El nu face nicio greşeală, căci 
îngerii ţin un raport despre toate faptele şi cuvintele noastre.

Când poporul lui Dumnezeu era în perspectivă să construiască 
sanctuarul în pustie, se cereau pregătiri mari. S-au adunat materiale pre-
ţioase, printre care şi mult aur şi argint. Ca proprietar legitim al tuturor 
comorilor lor, Domnul cerea aceste daruri de la popor; dar El nu primea 
decât ce I se dăruia de bunăvoie. Poporul a dăruit cu voioşie, până ce lui 
Moise i s-a spus: „Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru 
facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem”. Atunci s-a dat 
o înştiinţare la întreaga adunare: „Nimeni, fie bărbat fie femeie, să nu mai 
aducă daruri pentru sfântul locaş. Au oprit astfel poporul să mai aducă 
daruri. Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau 
făcute, ba încă mai şi trecea”.

Dacă unii dintre bărbații cu idei limitate ar fi fost acolo, ei ar fi făcut 
cu groază ochii mari. Întocmai ca şi Iuda, ar fi întrebat: „Pentru ce se 
face această risipă?” De ce nu se face un lucru cât mai ieftin posibil? Dar 
sanctuarul nu se construia spre onoarea vreunui om, ci a Dumnezeului 
Cerului. El dăduse instrucţiuni precise cum să se facă fiecare lucru. Po-
porul trebuia învăţat că El era o fiinţă plină de slavă şi maiestate, şi că ei 
trebuiau să-I aducă închinare cu respect şi adorare.

Casa în care se aduce închinare lui Dumnezeu trebuie să fie în acord 
cu caracterul şi maiestatea Sa. Sunt unele case de adunare mici care vor 
rămâne mici întotdeauna, pentru că ei pun interesele lor proprii mai pe 
sus de interesele lucrării lui Dumnezeu. În timp ce ei au case mari şi con-
fortabile pentru ei înşişi, şi fac mereu îmbunătățiri la proprietățile lor, 
sunt mulţumiţi a avea un local cât se poate de nepotrivit ca loc de închi-
nare pentru Dumnezeu, în care să locuiască prezenţa Sa sfântă. Ei se miră 
că Iosif şi Maria au fost siliţi să găsească adăpost într-un staul, şi că acolo 
S-a născut Mântuitorul; dar pentru ei înşişi sunt gata să cheltuiască o 
mare parte din mijloacele lor, în timp ce casa de închinare este neglijată 
în mod ruşinos. De câte ori zic ei: „N-a venit încă vremea pentru zidirea 
din nou a casei Domnului”. Dar cuvântul Domnului către ei este: „Dar 
pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când 
casa aceasta este dărâmată?” 
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Casa în care Isus trebuie să se întâlnească cu poporul Său trebuie să 
fie plăcută şi atrăgătoare. Chiar unde sunt doar puţini credincioşi într-un 
loc, să-şi clădească, o casă plăcută şi modestă şi s-o consacre lui Dum-
nezeu, invitând pe Isus ca să fie oaspetele lor. Cum priveşte El însă la 
poporul Său, când ei au orice confort pe care îl poate dori inima, dar sunt 
doritori să se adune pentru serviciul divin într-un şopron, uneori atât de 
mizerabil, o clădire nepotrivită, sau vreo încăpere ieftină şi părăsită? Voi 
lucraţi pentru prietenii voştri şi cheltuiţi mijloace ca să faceţi orice lucru 
din jurul lor cât de atrăgător posibil; dar Isus, Acela care a dăruit totul 
pentru voi, şi chiar viaţa Sa, – Acela care este Maiestatea Cerului, Împă-
ratul împăraţilor şi Domnul domnilor, – este favorizat pe pământ cu un 
loc ceva mai bun decât staulul care a fost primul Său cămin. Să nu privim 
oare aceste lucruri aşa cum le priveşte Dumnezeu? Să nu ne examinăm 
motivele şi să vedem ce fel de credinţă posedăm noi? 

„Dumnezeu iubeşte pe dătătorul voios”, şi cei care Îl iubesc vor dărui 
cu bunăvoinţă şi bucurie, dacă, făcând astfel, pot face să propăşească cauza 
şi slava Sa. Domnul nu cere niciodată de la poporul Său să dăruiască mai 
mult decât sunt în stare să dea, ci să dăruiască potrivit cu destoinicia lor, şi 
atunci El va primi cu multă plăcere şi va binecuvânta darul lor de mulţu-
mire. Orice dar adus lui Dumnezeu să fie legat de altar printr- o ascultare 
voioasă şi o dragoste curată; căci de astfel de jertfe El are o mare plăcere, 
pe când acelea care sunt aduse cu zgârcenie sunt o insultă pentru El. Când 
bisericile sau membrii, în mod individual, nu dăruiesc Domnului cu toată 
inima, ci restrâng cheltuielile necesare pentru propăşirea lucrării lui Dum-
nezeu şi le măsoară după vederile lor mărginite, ei arată în mod hotărât că 
nu au nicio legătură vie cu Dumnezeu. Ei sunt în contradicție cu planul 
Său şi cu felul Său de a lucra, şi El nu-i va binecuvânta.

Noi suntem clăditori pentru Dumnezeu şi trebuie să zidim pe te-
melia pregătită pentru noi. Nimeni nu trebuie să zidească pe temelia sa 
proprie, independent de planul pe care l-a făcut Dumnezeu. Sunt bărbaţi 
pe care i-a ridicat Dumnezeu ca sfătuitori, bărbaţi pe care El i-a învăţat, 
şi care au inima, sufletul şi viaţa în lucrare. Aceşti oameni trebuie să fie 
foarte preţuiţi pentru faptele lor bune. Sunt unii care vor dori să urmeze 
după propriile lor idei tirane, dar ei trebuie să se înveţe să primească sfat şi 
să lucreze în armonie cu fraţii lor, altfel ei vor semăna o îndoială şi discor-
dia care nu le va plăcea s-o secere. Voinţa lui Dumnezeu este ca acei care 
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participă la lucrarea Sa să fie supuşi unii altora. Serviciul lor divin trebuie 
să fie condus cu pricepere, în unire şi cu o judecată sănătoasă. Dumnezeu 
este unicul nostru ajutor desăvârşit. Legile care stăpânesc pe poporul Său, 
principiile cugetelor şi faptelor lor, sunt primite de la El prin cuvântul şi 
Spiritul Său. Dacă sfatul Său este iubit şi ascultat, copiii Săi umblă în lu-
mină, şi în ei nu este nicio pricină de poticnire. Ei nu primesc standardul 
josnic al lumii, ci lucrează din punct de vedere biblic.

Egoismul care există în poporul lui Dumnezeu este foarte insultă-
tor pentru El. Scriptura denunţă lăcomia ca idolatrie. Pavel zice: „Niciun 
lacom de avere, care este idolatru nu va avea vreo moştenire în împărăţia 
lui Hristos şi a lui Dumnezeu”. Problema multora este că ei au prea puţină 
credinţă. Ca şi bogatul din parabolă, ei doresc să-şi vadă grânarele pline. 
Lumea trebuie avertizată, şi Dumnezeu doreşte ca noi să ne consacrăm cu 
totul în lucrarea Sa; dar oamenii au atât de mult de a face cu executarea 
planurilor lor de a face bani, încât nu le mai rămâne niciun timp pentru a 
duce înainte biruinţele crucii lui Hristos. Ei n-au nici timp nici dispoziție 
de a-şi consacra tot spiritul, tot tactul, şi energia în lucrarea lui Dumnezeu.

Fraţilor şi surorilor, eu doresc să trezesc în mintea voastră dezgustul 
pentru ideile voastre mărginite despre cauza şi lucrarea lui Dumnezeu. 
Eu doresc ca voi să înţelegeţi marea jertfă pe care Hristos a făcut-o pentru 
voi, când a devenit sărac, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să fiţi îmbogăţiţi 
cu bogăţiile cereşti. Ah! să nu faceţi pe îngeri să plângă prin indiferenţa 
voastră faţă de greutatea veşnică de mărire, care vă stă la dispoziţie – şi 
să-şi ascundă feţele lor cu ruşine şi dezgust. Treziţi-vă din letargia voas-
tră; treziţi orice destoinicie dăruită vouă de Dumnezeu, şi lucraţi pentru 
sufletele preţioase pentru care a murit Hristos. Aceste suflete, dacă sunt 
aduse la turma lui Hristos, vor trăi prin toate secolele nesfârşite ale veşni-
ciei; şi veți plănui voi să faceţi cât de puţin posibil pentru mântuirea lor, 
învestind mijloacele voastre în pământ, asemenea omului cu un talant? Îl 
învinuiţi voi pe Dumnezeu, asemenea acelui rob necredincios, că seceră 
de unde n-a semănat şi adună de unde n-a vânturat?

Tot ce aveţi şi sunteţi voi Îi aparţine lui Dumnezeu. Atunci nu vreţi 
să ziceţi din toată inima: „Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim 
ce-Ţi aducem?”. „Cinsteşte pe Domnul cu averile tale şi cu cele dintâi 
roade din tot venitul tău”. Pavel îi îndeamnă pe fraţii săi corinteni la dă-
ruire creştină astfel: „După cum sporiţi în toate: în credinţă, în cuvânt, 

271



223Credincioşie în lucrarea lui Dumnezeu

în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, să sporiţi 
şi în această binefacere”. În prima sa epistolă către Timotei, el zice: „Po-
runceşte celor bogaţi în veacul de acum să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună 
nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate 
din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi 
în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi 
strângă, pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru 
ca să apuce adevărata viaţă”. 

Generozitatea nu este atât de naturală pentru noi încât să obținem 
această virtute accidental. Ea trebuie cultivată. Noi trebuie să ne hotărâm 
în mod deliberat să-L onorăm pe Dumnezeu cu avutul nostru şi apoi să 
nu lăsăm nicio ispită să-I răpească zecimea şi darurile care I se cuvin. Noi 
trebuie să procedăm în mod inteligent, sistematic şi continuu, în faptele 
noastre de milostenie faţă de oameni şi în exprimarea recunoştinţei noas-
tre către Dumnezeu, pentru bunătăţile Sale faţă de noi. Aceasta este o 
datorie prea sfântă spre a fi lăsată la voia întâmplării sau a fi stăpânită de 
impuls sau de sentimente. Noi trebuie să rezervăm în mod regulat ceva 
pentru cauza lui Dumnezeu, pentru ca El să nu fie jefuit de partea pe care 
o cere. Când Îl jefuim pe Dumnezeu ne jefuim şi pe noi. Noi renunţăm 
la comoara cerească pentru a avea mai mult pe acest pământ. Aceasta este 
o pierdere pe care nu putem s-o suportăm. Dacă vom trăi aşa ca să putem 
avea binecuvântarea lui Dumnezeu, atunci mâna Sa, care dă belşug, va fi 
cu noi în afacerile noastre vremelnice; dar dacă mâna Sa este împotriva 
noastră, El poate zădărnici toate planurile noastre şi poate risipi mai re-
pede decât putem aduna noi.

Mi-a fost arătat că starea de lucruri din aceste două conferinţe este 
tristă, într-adevăr; dar Dumnezeu are aici multe suflete preţioase, de care 
El se îngrijeşte cu gelozie, şi El nu va îngădui ca ei să fie amăgiţi şi duşi în 
rătăcire.

Capitolul 28 – Credincioșie în lucrarea Iui Dumnezeu

În bisericile din Oregon şi Regiunea Washington sunt talente preţi-
oase; şi dacă acestea ar fi fost dezvoltate printr-o activitate bine ordonată, 
am avea acum lucrători eficienți în aceste conferinţe. O biserică vie este 
întotdeauna o biserică lucrătoare. Adevărul este o putere, şi acei care îi 
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înțeleg forţa îl vor apăra cu îndrăzneală şi fără teamă. Adevărul trebuie 
înţeles cu mintea şi primit în inimă, iar principiile sale să fie imprimate în 
caracter; şi apoi trebuie să existe un efort constant de a-i câştiga pe alții 
să-l accepte, căci Dumnezeu îi consideră răspunzători pentru întrebuin-
ţarea pe care ei o dau luminii pe care El le-o împarte.

Domnul cere de la tot poporul Său să-şi dezvolte capacitatea pe care 
El le-a dat-o. Puterile mentale trebuie dezvoltate în cel mai mare grad; 
ele trebuie întărite şi înnobilate, meditând la adevăruri spirituale. Dacă 
minții i se permite să se ocupe aproape în totul cu lucruri uşuratice şi cu 
interesele obişnuite ale vieţii zilnice, ea, în armonie cu una dintre legile ei 
neschimbătoare, va deveni slabă şi frivolă, fără putere spirituală. 

Vremuri care vor pune la încercare sufletele oamenilor se află chiar 
în fața noastră, iar cei ce sunt slabi în credinţă nu vor putea rezista încer-
cării din acele zile primejdioase. Marile adevăruri ale revelaţiei trebuie 
cercetate cu îngrijire, căci toţi vom avea nevoie de o cunoştinţă inteligen-
tă a cuvântului lui Dumnezeu. Prin studiul biblic şi printr-o comuniune 
zilnică cu Isus, vom căpăta vederi limpezi şi lămurite despre răspunderea 
noastră personală şi tărie ca să putem sta tari în ziua încercării şi a ispitei. 
Acela a cărui viaţă este unită cu Hristos prin legături tainice va fi păstrat 
prin puterea lui Dumnezeu, prin credinţă spre mântuire.

Trebuie să cugetăm mai mult la lucrurile lui Dumnezeu şi mai pu-
ţin la cele trecătoare. Un mărturisitor iubitor de lume, dacă îşi va exersa 
mintea în această direcţie, poate deveni tot atât de familiarizat cu cu-
vântul lui Dumnezeu, după cum e acum cu afacerile lumeşti. „Cercetaţi 
Scripturile”, zice Hristos, „că socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică, dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine”. Creştinul este dator să cerceteze 
Scripturile cu zel, să citească şi să recitească adevărurile cuvântului lui 
Dumnezeu. O ignoranţă voită în această privinţă primejduieşte viaţa şi 
caracterul creştinului. Ea orbeşte priceperea şi perverteşte puterile cele 
mai nobile. Aceasta aduce confuzie în viaţa noastră. Poporul nostru 
are nevoie să cunoască tainele lui Dumnezeu; el are o nevoie de o cu-
noştinţă sistematică a principiilor adevărului relevat, care îl va pregăti 
pentru ceea ce va veni pe pământ şi îl va împiedica să fie purtat încoace 
şi încolo de orice vânt de învățătură.

În curând vor avea loc mari schimbări în lume, şi fiecare va avea 
nevoie de o cunoştinţă experimentală a lucrurilor lui Dumnezeu. Lu-
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crarea lui Satan este de a descuraja pe poporul lui Dumnezeu şi de a 
zdruncina credinţa. El caută pe orice cale să insinueze îndoieli şi să dea 
naştere la întrebări cu privire la poziţia, credinţa şi planurile bărbaţi-
lor asupra cărora Dumnezeu a pus povara unei lucrări deosebite şi care 
lucrează sârguitor în această lucrare. Deşi el poate fi respins mereu şi 
mereu, totuşi el îşi reînnoieşte atacurile lucrând prin acei care pretind 
a fi umili şi temători de Dumnezeu şi care aparent sunt interesați de 
adevărul prezent sau credincioşi lui. Apărătorii adevărului se aşteaptă 
la împotriviri grozave şi nemiloase din partea vrăjmaşilor lor pe faţă; 
dar acestea sunt mult mai puţin primejdioase decât îndoielile ascunse, 
exprimate de acei care se simt liberi să pună la îndoială şi să găsească 
greşeli la ceea ce fac slujitorii lui Dumnezeu. Aceştia pot părea nişte 
oameni umili, dar ei sunt nişte autoînşelați şi înşeală şi pe alţii. În inima 
lor este invidie şi bănuieli rele. Ei tulbură credinţa poporului în acei în 
care ei ar fi trebuit să aibă încredere, în acei pe care Dumnezeu i-a ales 
să facă lucrarea Sa; iar când sunt mustraţi pentru umblarea lor, ei iau 
acest lucru ca un abuz personal. În timp ce mărturisesc a face lucrarea 
lui Dumnezeu, ei îl ajută, în realitate, pe vrăjmaş.

Fraţilor, nu îngăduiţi niciodată ca ideea cuiva să vă zdruncine cre-
dinţa voastră cu privire la ordinea şi armonia care trebuie să domnească 
în biserică. Mulţi dintre voi nu văd lămurit toate lucrurile. Instrucţiunile 
date cu privire la ordinea serviciului din Cortul Mărturiei au fost rapor-
tate pentru ca toţi cei ce trăiesc pe pământ să tragă învăţătură din ele. Au 
fost aleşi bărbaţi să îndeplinească diferitele ramuri ale lucrării de strân-
gere şi de amplasare a Cortului Mărturiei, şi dacă vreunul se abătea de la 
ele în mod nepăsător şi punea mâna pe lucrarea rânduită altuia, trebuia 
să fie dat la moarte. Noi slujim astăzi aceluiaşi Dumnezeu. Dar pedeapsa 
cu moartea a fost abrogată; dacă ea s-ar aplica şi astăzi, n-ar mai fi atâta 
nepăsare şi atâta dezordine în lucrarea Sa. Dumnezeul Cerului este un 
Dumnezeu al ordinii, şi El cere ca toţi urmaşii Săi să aibă reguli si regle-
mentări, şi să păstreze ordinea. Toţi trebuie să aibă o înţelegere deplină a 
lucrării lui Dumnezeu.

Este un lucru nesigur a nutri îndoială în inimă, chiar pentru o clipă. 
Sămânţa îndoielii, pe care Faraon a semănat-o când a lepădat cea dintâi 
minune, a fost lăsată să crească, şi ea a adus un seceriş bogat, aşa încât nici 
minunile care au urmat n-au putut să-l convingă că poziția sa era greşită. 
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El a continuat să se aventureze în cursul său, păşind de la o îndoială la 
alta, iar inima sa a devenit din ce în ce mai împietrită, până ce a fost che-
mat să privească la chipurile reci şi moarte al întâilor săi născuți.

Dumnezeu este la lucru, şi noi nu facem nici pe jumătate din lucra-
rea care trebuie făcută pentru a pregăti un popor să stea în picioare în 
ziua când se va arăta Fiul Omului. Vai de omul care va căuta câtuşi de pu-
ţin să împiedice lucrarea pe care o face Dumnezeu. Noi trebuie să lucrăm 
pentru alţii; trebuie să căutăm a slăbi sprijinul fraţilor noştri în comorile 
lor pământeşti; căci mulţi îşi vând dreptul de întâi-născut la viaţa veşnică 
pentru avantaje lumeşti. Cu cât mai bine ar fi să-i încurajăm să-şi strângă 
o comoară în cer, decât lamentându-se şi spunând: „Banii, banii sunt ceea 
ce aceşti oameni caută în mod continuu şi prin aceştia se îmbogățesc.” Ce 
dulci sunt asemenea cuvinte pentru pretinsul creştin iubitor de lume! Ce 
mult îl încurajează ele ca să oprească partea ce se cuvine lui Dumnezeu, 
care ar trebui să-I fie dată înapoi în zecimi şi daruri! Blestemul Domnului 
va zăcea asupra acelora care nu-I dau înapoi ceea ce este al Său. Să lucrăm 
deci în armonie cu Dumnezeu. Servii Săi au de dat o solie către iubitorii 
de bani; şi de ce n-ar da ei o mărturie directă cu privire la aducerea zeci-
mii în casa tezarurului, când Domnul Însuşi le-a dat un exemplu?

Religia lui Hristos supune spiritul egoist şi transformă mintea şi 
afecțiunile; ea coboară mândria oamenilor, pentru ca numai Dumnezeu 
să fie înălţat. Tocmai de aceasta are nevoie fratele A. El are nevoie de o 
credinţă practică în Dumnezeu. El are nevoie să vadă şi să simtă slava 
servirii lui Hristos; el are nevoie să cinstească principiul şi să înalţe stan-
dardul creştin; el are nevoie să-şi îmbogăţească mintea cu bogatele făgă-
duinţe, avertismente, sfaturi şi ameninţări din Cuvântul lui Dumnezeu; 
el are nevoie să vadă importanţa posedării credinţei şi faptelor corespun-
zătoare, pentru ca să poată înfăţişa cu solemnitate curăţia şi caracterul 
înălţat al religiei în familie, în biserică şi în ocupaţiile sale. El trebuie să se 
pună în legătură cu Hristos, ca să poată avea putere spirituală. Legătura 
sa cu lumea şi cu influenţele contrare Spiritului adevărului au o mai mare 
putere asupra lui decât Spiritul lui Hristos. Aici este primejdia sa; şi el va 
suferi în cele din urmă naufragiu în credinţă, dacă nu-şi schimbă umbla-
rea şi faptele, şi dacă nu se pune în strânsă legătură cu Izvorul luminii. 

Dacă interesul său în cele spirituale ar fi tot atât de mare după cum 
este în lucrurile lumii, consacrarea sa pentru Dumnezeu ar fi deplină; el 
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s-ar dovedi un adevărat ucenic al lui Hristos şi Dumnezeu ar accepta şi ar 
folosi talentele care acum sunt devotate servirii de lume. Tocmai aceeaşi 
abilitate se cere şi în lucrarea lui Dumnezeu, care este devotată acum strân-
gerii de avere. E nevoie de administratori în orice ramură a lucrării, care să 
o ducă înainte cu energie şi sistem. Când un om are tact, hărnicie şi entuzi-
asm, el va avea succes în ocupaţiile vremelnice, şi dacă aceleaşi calităţi sunt 
consacrate lucrării lui Dumnezeu, ele ne vor da chiar un îndoit succes, căci 
puterea divină va fi unită cu eforturile omeneşti. Cele mai bune planuri, 
fie cu privire la cele pământeşti sau spirituale, se vor dovedi un eşec, dacă 
îndeplinirea lor este încredinţată unor mâini incapabile şi fără experienţă.

Acei care îşi îngroapă talanţii lor în această lume nu plac lui Dum-
nezeu. Toate puterile lor sunt devotate adunării de avere, şi această do-
rinţă de a acumula devine o patimă. Fratele A. este un bărbat activ şi se 
mândreşte cu realizarea proiectelor sale lumeşti. Dacă ar arăta acelaşi 
interes, acelaşi tact şi aceeaşi ambiţie în slujba Domnului, cu cât mai mă-
reţe şi mai nobile ar fi rezultatele obţinute! Educaţia obţinută în afacerile 
lumeşti nu va fi nici de cel mai mic folos în viața viitoare, căci niciun fel 
de ocupaţie de felul acesta nu va exista în cer; dar dacă facultăţile dăruite 
de Dumnezeu sunt folosite spre slava Sa, pentru ridicarea împărăţiei Sale, 
se obține o educaţie care va fi luată în cer.

Care este poziţia noastră în lume? Noi suntem în timpul de aştep-
tare. Dar această perioadă de timp nu trebuie petrecută în devoţiuni 
abstracte. Aşteptarea, vegherea şi activitatea sârguincioasă trebuie să fie 
combinate. Viaţa noastră nu trebuie petrecută în totul numai cu zorul, 
cu goana şi plănuirea lucrurilor pământeşti, neglijând evlavia personală şi 
serviciul cerut de Dumnezeu. În timp ce nu trebuie să fim leneşi în ocu-
paţii, trebuie să fim sârguincioşi cu spiritul, slujind Domnului. Lampa 
sufletului trebuie să fie întreținută, şi trebuie să avem uleiul harului în 
vasele noastre împreună cu candelele noastre. Trebuie luată orice măsură 
spre a împiedica decăderea spirituală, ca nu cumva ziua Domnului să ne 
surprindă ca un hoţ. Acea zi nu trebuie considerată a fi departe, ea este 
aproape, şi nimeni nu trebuie să zică, nici chiar în inima sa, şi cu atât mai 
puţin prin faptele sale: „Stăpânul meu zăboveşte să vină”, ca nu cumva 
făcând astfel, partea sa să fie cu făţarnicii şi cu necredincioşii. 

Mi s-a arătat că poporul lui Dumnezeu este în mare primejdie; mulţi 
sunt locatari ai acestui pământ; interesele şi afecţiunile lor sunt concentra-
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te în această lume. Exemplul lor nu este drept. Lumea este amăgită prin 
umblarea multora care mărturisesc adevăruri mari şi nobile. Răspunderea 
noastră este proporțională cu lumina dată, cu harul şi darurile primite. 
Asupra lucrătorilor care au cele mai mari talente, mijloace, ocazii şi abilități 
apasă cea mai grea răspundere. Dumnezeu îl somează pe fratele A. să-şi 
schimbe umblarea şi faptele şi să-şi folosească destoinicia pentru slava lui 
Dumnezeu, în loc de a o înjosi la nivelul intereselor lumeşti meschine. 
Acum este ziua încredinţată lui; curând va veni şi ziua socotelii sale.

Fratele A. mi-a fost înfăţişat ca reprezentând o clasă care se află într-
o situaţie asemănătoare. Ei n-au fost niciodată indiferenţi faţă de cele mai 
neînsemnate avantaje lumeşti. Prin tact comercial perseverent şi investiții 
de succes, prin vânzări, nu de domeniul miilor, ci în lei şi bănuți, ei au 
acumulat avere. Dar, făcând astfel, ei şi-au educat trăsături în dezacord 
cu dezvoltarea unui caracter de creştin. Vieţile lor în nici un caz nu-L 
reprezintă pe Hristos, căci ei iubesc lumea şi câştigul ei mai mult decât pe 
Dumnezeu sau adevărul. „Dacă cineva iubeşte lumea, dragostea Tatălui 
nu este în el”.

Toate abilitățile pe care le au oamenii Îi aparţin lui Dumnezeu. 
Conformarea cu lumea şi întovărăşirea cu oamenii din lume sunt interzi-
se cu stricteţe de cuvântul Său. Când puterea harului transformator al lui 
Dumnezeu este simţită asupra inimii, îl va face pe omul care până acum 
era lumesc să păşească pe calea binefacerii. Acela care este hotărât în ini-
ma sa să-şi adune o comoară pe pământ „va cădea în ispită, în laţ şi în 
multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd 
şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor (temelia ori-
cărei lăcomii şi a tot ce este pământesc); şi unii, care au umblat după ea, 
au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri”.

Fiecare membru al bisericii trebuie să se simtă sub obligaţia sacră 
de a păzi cu stricteţe interesele lucrării lui Dumnezeu. Membrii indivi-
duali ai bisericii sunt răspunzători pentru starea ei abătută şi descurajată, 
prin care adevărurile cele mai sfinte, care au fost încredinţate vreodată 
oamenilor, sunt dezonorate. Pentru această stare de lucruri nu există ni-
cio scuză. Isus a deschis fiecărui suflet o cale prin care să poată căpăta 
înţelepciune, har şi putere. El este exemplul nostru în toate, şi nimic nu 
trebuie să abată mintea de la obiectivul principal în viaţă, care este de a 
avea pe Hristos în suflet, care va înmuia şi supune inima. Când se va face 
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astfel, fiecare membru al bisericii, fiecare mărturisitor al adevărului, va fi 
asemenea cu Hristos în caracter, în cuvinte şi în fapte.

Unii care au fost canale de lumină, ale căror inimi au fost înveselite 
prin lumina preţioasă a adevărului, au tăgăduit acel adevăr, prin asimilarea 
lumii. În felul acesta, ei au pierdut spiritul de jertifire de sine şi puterea ade-
vărului şi şi-au legat fericirea de lucrurile nestatornice ale acestui pământ. Ei 
sunt în mare pericol. Deşi s-au bucurat odată în lumină, totuşi, vor fi lăsaţi 
în întuneric total, dacă nu adună repede razele care strălucesc încă asupra 
lor şi nu se întorc la Domnul cu căinţă şi mărturisire. Trăim într-un timp de 
primejdie, când rătăcirea şi amăgirea captivează poporul. Cine va avertiza 
lumea, cine îi va arăta o cale mai bună, dacă acei care au avut lumina ade-
vărului nu sunt sfinţiţi prin el şi nu lasă să strălucească lumina lor aşa ca şi 
alţii să poată vedea faptele lor bune şi să-L slăvească pe Dumnezeu? Doresc 
să întipăresc în mintea fiecăruia primejdia în care se află, de a pierde cerul. 
A fi unit cu biserica este un lucru, dar a fi unit cu Hristos este un altul. Nu 
toate numele înregistrate în registrele bisericii sunt trecute şi în cartea vieții 
Mieluşelului. Mulţi, deşi credincioşi sinceri în aparenţă, totuşi nu păstrează 
o legătură vie cu Hristos. Ei s-au înscris ca membri, şi-au trecut numele în re-
gistrul bisericii, dar lucrarea lăuntrică a harului nu s-a săvârşit în inimă. Ur-
marea este că ei nu sunt fericiţi, şi li se pare o greutate a servi lui Dumnezeu.

„Cu judecata cu care judecaţi veţi fi judecaţi”. Nu uitaţi că fraţii voş-
tri sunt făpturi supuse greşelii ca şi voi, şi priviţi greşelile şi erorile lor cu 
aceeaşi milă şi îngăduinţă pe care doriţi ca şi ei să le arate faţă de voi. Nu 
trebuie să-i supraveghem şi să facem paradă din defectele lor în faţa lumii, 
ca să nu se bucure necredincioşii. Acei care îndrăznesc să facă astfel s-au 
aşezat pe scaunul de judecată şi s-au făcut pe ei înşişi judecători, în timp 
ce au neglijat să-şi păzească grădina inimilor lor şi au lăsat rădăcinile otră-
vitoare să crească şi să facă ramuri.

Fiecare dintre noi îşi are cazul său în curs de hotărâre în ceruri. Ca-
racterul se cântăreşte în balanţa sanctuarului, şi dorinţa fiecăruia trebuie 
să fie de a umbla în umilinţă şi cu atenție, ca nu cumva, neglijând a lăsa 
lumina lor să strălucească în lume, să cadă din harul lui Dumnezeu şi să 
piardă tot ceea ce poate fi de valoare. Orice discordie, orice neînţelegere 
şi găsire de greşeli trebuie înlăturată, împreună cu orice vorbire de rău 
şi amărăciune, trebuie să cultivăm bunătatea, dragostea şi compasiunea 
unul faţă de altul, ca să corespundem rugăciunii lui Hristos, ca ucenicii 
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Săi să fie una, după cum El este una cu Tatăl. Armonia şi unirea bisericii 
sunt dovezile prin care ei arată lumii că Isus este Fiul lui Dumnezeu. O 
pocăinţă autentică va duce întotdeauna la o dragoste curată pentru Isus şi 
pentru toţi acei pentru care El a murit.

Oricine face tot ce poate pentru Dumnezeu, este credincios şi se-
rios în a face bine celor din jurul său, va primi binecuvântarea lui Dum-
nezeu asupra eforturilor sale. Un om poate aduce un serviciu eficient 
pentru Dumnezeu, chiar dacă el nu este nici capul, nici inima corpului 
lui Hristos. Serviciul, reprezentat în Cuvântul lui Dumnezeu prin mână 
sau picior, deşi umil, totuşi nu este mai puţin important. Nu mărimea 
unei lucrări, ci dragostea cu care ea este săvârşită, motivul care se află la 
baza faptei hotăreşte valoarea sa. Avem o lucrare de făcut pentru vecinii 
noştri şi pentru acei cu care ne asociem. Nu ne este îngăduit a înceta cu 
străduinţele noastre răbdătoare şi însoţite de rugăciune pentru suflete, 
atâta timp cât mai este vreunul neadus în barca de salvare. În această luptă 
nu există răgaz. Noi suntem ostaşi ai lui Hristos, şi avem asupra noastră 
obligaţia de a veghea ca nu cumva vrăjmaşul să câştige avantaj şi să atragă 
sufletele în serviciul Său, care ar fi putut să fie câştigate pentru Hristos.

Ziua în care ni s-au încredințat răspunderile şi responsabilitatea ne 
aparține; noi avem o lucrare de făcut pentru Dumnezeu. Biserica din ... 
s-a răcit în mod treptat şi a devenit neevlavioasă. Este mult de făcut pen-
tru fiecare dintre membrii ei. Lumina a strălucit pe calea lor. Ei vor fi 
făcuţi răspunzători pentru aceasta. Hristos zice: „Voi sunteţi lumina lu-
mii”; „voi sunteţi sarea pământului”. Ei au nevoie de o lucrare mai adâncă 
a harului în inimile lor. Trebuie să aibă loc o reformă înainte ca Dumne-
zeu să-i poată binecuvânta. Mărturisitori formalişti sunt destui. O aler-
gare lacomă şi egoistă după câştig eclipsează moştenirea cerească. Dacă 
Împărăția cerului este prioritară, atunci o integritate nobilă va străluci 
în viaţă şi caracter. Aceasta trebuie să facă fratele A., dacă vrea să exercite 
o influenţă spre bine. Lui îi place să mânuiască banii şi să-i vadă cum se 
strâng, întorcându-i dintr-un loc în altul. Mintea şi afecţiunile sale sunt 
absorbite de întreprinderi lumeşti. El este îmbătat de grijile acestei vieţi; 
aceasta înseamnă că el este atât de absorbit de afacerile sale, încât nu poa-
te cugeta raţional şi inteligent despre lucrurile lui Dumnezeu; viziunea sa 
este întunecată de iubirea de bani. Adevărul trebuie să pătrundă adânc în 
inima sa şi să aducă rod în viaţa sa personală şi publică.
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Fratele A. s-a scuzat că nu s-a îndeletnicit cu studiul Scripturilor, 
pentru că el este om de afaceri. Dar pentru unul care este aglomerat cu 
grijile de afaceri, Scripturile vor fi un izvor de tărie şi siguranţă. Un astfel 
de om are mai mare nevoie de lumină din Cuvântul lui Dumnezeu, de 
sfaturile şi mustrările sale, decât dacă nu ar fi de aceeaşi prevedere şi tact 
comercial într-o astfel de stare primejdioasă. Dacă fratele A. ar da dovadă 
de acelaşi tact de afaceri prevăzător în lucrurile lui Dumnezeu, pe care l-a 
arătat în cele lumeşti, atunci ar avea rezultate binecuvântate. Dacă crede 
că Dumnezeu este mulţumit cu el, atât timp cât îşi foloseşte talentele şi 
energia aproape total în slujba lui Mamona, se înşală grozav. Hristos zice: 
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi 
pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui 
Dumnezeu şi lui Mamona”. Dacă fratele A. continuă să subordoneze lu-
crurile veşnice intereselor sale lumeşti, patima după avere va creşte mereu 
până ce va supune principiu, şi el va fi atât de orbit de dumnezeul acestei 
lumi, încât nu va fi în stare să deosebească lucrurile sfinte de cele comune.

Fratele A. are o influenţă puternică asupra minţilor fraţilor săi; în 
mare măsură, ei văd lucrurile din punctul său de vedere. El are nevoie să se 
dezvolte în sănătate spirituală şi să fie înţelept în lucrurile lui Dumnezeu. 
El trebuie să înceapă a arăta un interes pentru ele şi să se devoteze lucrurilor 
cereşti, şi să-şi formeze astfel puterile sale, ca ele să poată servi lucrării lui 
Dumnezeu. El are nevoie de armura neprihănirii cu care să se apere împo-
triva săgeţilor vrăjmaşului. Este cu neputinţă pentru el să câştige mântui-
rea, dacă nu are loc o schimbare hotărâtă în obiectele şi ocupaţiile din viaţa 
sa, dacă nu se deprinde în mod continuu cu cele spirituale. 

Dumnezeu somează pe fiecare membru individual din bisericile 
acestor două conferințe, să se trezească şi să fie convertiți. Fraţilor, spiri-
tul vostru lumesc, neîncrederea voastră şi murmurele voastre, v-au adus 
într-o astfel de stare, încât va fi peste măsură de greu pentru cineva să 
lucreze printre voi. În timp ce preşedintele vostru şi-a neglijat lucrarea şi 
a eşuat în datoria sa, atitudinea voastră nu a fost de aşa natură încât să-i 
fie spre încurajare. Unul care are o astfel de autoritate trebuie să fie cu-
noscut ca un bărbat al lui Dumnezeu, mustrând, sfătuind şi încurajând, 
după cum cere cazul, fie că vreţi, fie că nu vreţi să-i primiţi mărturia. Dar 
el s-a descurajat repede şi v-a lăsat fără ajutorul pe care trebuia să-l dea 
un predicator credincios al lui Hristos. El a neglijat să ţină pas cu calea 
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pe care providenţa lui Dumnezeu o deschidea înaintea lui, să vă arate da-
toria şi să vă înveţe cum să faceţi faţă cerinţelor timpului; dar neglijenţa 
predicatorului nu trebuie să vă descurajeze, şi nici să vă facă să căutaţi 
scuze pentru neglijarea propriei voastre datorii. Este nevoie de mai multă 
energie şi credincioşie din partea voastră.

Juruințe şi neîndeplinirea lor

Unii dintre voi v-aţi poticnit în angajamentele voastre. Spiritul 
Domnului a venit în adunarea din ... ca răspuns la rugăciune, şi în timp 
ce inimile voastre erau îmblânzite sub influenţa sa, voi aţi făcut juruințe. 
În timp ce torentele mântuirii se revărsau în inimile voastre, voi aţi simţit 
că trebuie să urmaţi exemplul Aceluia care a umblat din loc în loc fă-
când bine şi care Şi-a dat cu bucurie viaţa ca să răscumpere pe oameni din 
păcat şi degradare. Sub acea influenţă cerească şi pătrunzătoare, voi aţi 
văzut că egoismul şi lumescul nu se potrivesc pentru un caracter creştin, 
şi că voi nu puteţi trăi pentru voi înşivă şi să fiţi, în acelaşi timp, asemenea 
lui Hristos. Dar când influenţa dragostei şi milostivirii Sale abundente 
n-au mai fost simţite în inimile voastre într-un mod atât de vizibil, v-aţi 
retras darurile, şi atunci şi Dumnezeu Şi-a retras binecuvântarea de la voi. 

Unii au fost loviţi de necazuri. Au avut o recoltă slabă, aşa încât nu 
şi-au mai putut respecta juruințele; iar unii au fost aduşi în împrejurări 
critice. Într-o astfel de situaţie, fireşte că nu se mai putea aştepta ca ei să 
plătească. Dar dacă ei n-ar fi murmurat şi nu şi-ar fi retras inima de la 
juruințele lor, Dumnezeu ar fi lucrat pentru ei şi ar fi deschis căi prin care 
fiecare să poată plăti ceea ce făgăduise. Ei n-au aşteptat în credinţă, în-
crezându-se în Dumnezeu, că le va deschide calea ca să-şi poată îndeplini 
jurințele. Unii dispuneau de mijloace; şi dacă ar fi păstrat aceeaşi bunăvo-
inţă pe care au avut-o când au făcut juruințele, şi ar fi dat lui Dumnezeu, 
cu toată inima, zecimea şi darurile pe care El li le împrumutase în acest 
scop, atunci ei ar fi fost foarte mult binecuvântați. Dar Satan s-a furişat 
între ei cu ispitele lui şi i-a făcut pe unii să pună la îndoială motivele şi 
spiritul care l-a mânat pe servul lui Dumnezeu să facă acest apel pentru 
mijloace. Unii simţeau că au fost înşelaţi şi prădaţi. În spirit, ei au tăgădu-
it juruințele lor, şi tot ceea ce au făcut, după aceea, era cu reținere, şi de 
aceea n-au primit nicio binecuvântare. 
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În parabola cu talanţii, omul căruia i se încredinţase un talant a dat 
pe faţă un spirit de zgârcenie şi a ascuns banii, aşa încât stăpânul să nu 
tragă foloase din ei. Când stăpânul său l-a chemat să dea socoteală de is-
prăvnicia sa, el şi-a scuzat neglijenţa, aruncând vina pe stăpânul său. „Am 
ştiut (el pretindea că-l cunoştea pe stăpânul său) că eşti un om aspru, care 
seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat; mi-a fost tea-
mă (că toată agonisela mea nu va fi a mea, şi că tu o vei cere de la mine), 
şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău. 
Stăpânul său i-a răspuns: Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde 
n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat; deci se cădea să-mi fi 
dat banii la zarafi şi, la venirea mea, mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce 
este al meu. Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că 
celui ce are, (care dă o bună întrebuinţare bunurilor mele) i se va da şi va 
avea de prisos, (pentru că pot să mă încred în el ştiind că el va folosi bine 
ce îi este împrumutat) dar de la cel ce n-are (care s-a temut să se încreadă 
în Mine) se va lua şi ce are (îl voi deposeda de ceea ce pretinde că este al 
lui; îşi va pierde tot dreptul de păstrare; îi voi lua talanții şi îi voi da celui 
care îi va spori). Iar pe robul acela netrebnic aruncaţi-l în întunericul de 
afară! Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor”. 

Spiritul manifestat de fraţi cu privire la juruințele lor a fost foarte insul-
tător pentru Dumnezeu. Dacă ei ar fi văzut lucrarea prosperând în câmpu-
rile începute deja, atunci ar fi simţit altfel. Nu li se făcuse nicio nedreptate, 
şi învinuirea de înşelăciune, pe care ei o aduceau, era împotriva Spiritului 
lui Dumnezeu, nu împotriva servului trimis de El. Dacă fratele A. ar fi luat 
poziţia cea dreaptă în această chestiune, dacă ar fi cultivat spiritul care îl in-
fluenţase să facă juruința, atunci nu ar fi simţit atâta lipsă de bunăvoinţă de 
a investi mijloace în lucrarea lui Dumnezeu. Dar el se gândea cât de mult 
ar face el din mijloacele sale dacă le-ar investi în întreprinderi lumeşti. Ava-
riţia, spiritul lumesc şi lăcomia sunt defecte de caracter care sunt contrare 
exercitării virtuților creştine. Apostolul zice: „Să nu fiţi iubitori de bani (în 
purtarea şi obiceiurile vieții voastre). Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El Însuşi 
a zis: Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”. 

Era evident că mulţi dintre cei ce promovează nu aveau credinţă şi 
se credeau nedreptăţiţi. Ei au tot vorbit despre aceasta şi s-au ocupat cu 
aceasta, până ce li s-a părut a fi cu adevărat nedreptăţiţi. Ei simţeau că nu 
trebuie să ajute conferinţa generală şi insistau că ar fi trebuit să aibă mij-
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loacele pentru a le folosi în propriul lor câmp. Domnul a lucrat pentru ei 
potrivit cu credinţa lor mărginită. Satan, care le ţinea în amăgire minţile, 
i-a făcut să creadă că au făcut o faptă de dărnicie trimiţând banii la conf.
erința generață, pe când, analizând cazul, faptele au dovedit că sumele pe 
care ei le restituiseră conferinţei nu acopereau încă cheltuielile făcute cu 
trimiterea de lucrători (pentru câmpul lor), şi pentru ajutorul ce li s-a dat 
pe diferite căi, pentru începerea şi înaintea lucrării. Totuşi aceste persoane 
au fost supărate, nemulţumite şi nefericite, şi s-au abătut de la Dumnezeu, 
pentru că îşi închipuiau că fac astfel de lucruri mari. Aceasta arată doar ce 
amăgire puternică poate veni asupra minților dacă nu sunt sub controlul 
special al Spiritului lui Dumnezeu. Îndoiala, suspiciunile şi prejudecata lor 
împotriva conferinţei generale erau insuflate de Satan. Cauza lui Dumne-
zeu este una în întreaga lume. Orice ramură a lucrării se concentrează în 
Hristos. Nicio parte a câmpului nu este independentă de restul. 

Stimaţi fraţi, voi aţi dat loc lui Satan în inimile voastre, şi el nu va fi 
biruit niciodată pe deplin, până ce nu vă veţi pocăi de îndoielile voastre 
rele şi de neîmplinirea juruințelor voastre. Solul Domnului a fost dis-
preţuit şi învinuit că ar fi pus asupra poporului o povară necuvenită. Lui 
Dumnezeu nu-I place umblarea fratelui B., pentru că el nu a dat o mărtu-
rie hotărâtă împotriva oricărui lucru de felul acesta, şi să vă arate păcatul 
aşa cum el era în realitate. 

„Dacă ai făcut o juruinţă, lui Dumnezeu nu zăbovi s-o împlineşti, 
căci Lui nu-i plac cei fără de minte; de aceea împlineşte juruinţa pe care ai 
făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruinţă, decât să faci o juruinţă şi să n-o 
împlineşti. Nu lăsa gura să te bage în păcat şi nu zice înaintea trimisului 
lui Dumnezeu: ,M-am pripit!‘ Pentru ce să Se mânie Dumnezeu din pri-
cina cuvintelor tale şi să nimicească lucrarea mâinilor tale?”

Aici, chestiunea ne este înfăţişată în adevărata ei lumină. Lucrarea 
voastră a fost făcută înaintea îngerului lui Dumnezeu. Cuvintele voastre 
n-au fost auzite numai de oameni, ci şi de îngerul lui Dumnezeu, şi mai 
puteţi fi surprinşi că Dumnezeu S-a mâniat pe voi? Vă mai puteţi mira că 
El nu v-a binecuvântat şi nu v-a ajutat să vă respectați juruințele? Când 
voi aţi murmurat, reţinând ce-aţi votat, şi aţi simţit că servii lui Dumne-
zeu v-au înşelat şi au stors de la voi aranjamente nedrepte, vrăjmaşul s-a 
bucurat. Dacă voi v-aţi putea vedea umblarea aşa cum este ea, atunci n-aţi 
mai căuta niciodată ceva ce ar semăna a scuze. 
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Fiţi cu băgare de seamă să nu rostiţi vreun cuvânt care să slăbească in-
fluenţa solilor lui Dumnezeu. Poate că uneori s-a insistat prea mult cerând 
mijloace. Dar când lumina şi dragostea lui Isus luminează inimile urmaşi-
lor Săi, nu mai este nicio pricină pentru a implora şi a cere banii sau servi-
ciile lor. Când ei vor deveni una cu Hristos şi vor înţelege că nu sunt ai lor 
înşişi, ci sunt răscumpăraţi cu preţ, şi de aceea sunt proprietatea Domnului, 
şi că tot ceea ce au ei le este doar încredinţat ca unor ispravnici, atunci, cu o 
inimă veselă şi cu o credincioşie nestrămutată, vor da lui Dumnezeu cele ce 
sunt ale Sale. Domnul nu va accepta nicio jertfă care este adusă în silă şi cu 
zgârcenie. Cu sentimentele voastre din prezent nu ar mai fi nicio cinste să 
mai faceți alte juruințe. Când vă veţi libera de această cursă a vrăjmaşului, 
când veţi drege spărtura pe care aţi făcut-o şi veţi înţelege că nevoile lucrării 
lui Dumnezeu sunt tot aşa de permanente ca şi darurile Sale către fiii oame-
nilor, atunci faptele voastre vor corespunde credinţei voastre şi veţi primi o 
binecuvântare bogată de la Domnul. 

Capitolul 29 – Influenţa necredinţei 

Biserica din ... s-a îndepărtat foarte mult de la Dumnezeu. Ea nu mai 
este într-o stare de prosperitate sănătoasă. Fiecare membru individual al 
bisericii a avut de purtat poverile şi descurajările sale proprii, dar el trebuia 
să poarte acestea şi să-şi păstreze totuşi sufletul în legătură vie cu Dumne-
zeu, fără a-i slăbi pe alţii din biserică. El trebuia să contribuie la întărirea 
bisericii, nu la slăbirea ei. Fratele C. nu a luat o poziţie care să-i întărească 
credinţa proprie sau credinţa bisericii. El a lucrat de partea vrăjmaşului de 
a întrista şi descuraja. Satan încurajează neîncetat necredinţa. El ia notă 
de greşelile şi eşecurile pretinşilor urmaşi ai lui Hristos şi îi batjocoreşte pe 
îngerii lui Dumnezeu, arătând către ele. El este un pârâtor al fraţilor şi va 
influenţa pe cât de mulţi posibil ca să facă acelaşi lucru. Acei care iau asupra 
lor răspunderea de a supraveghea grădina aproapelui lor, în loc să-şi pli-
vească propria lor grădină, vor descoperi cu siguranţă propriile lor grădini 
atât de năpădite de buruieni încât fiecare plantă prețioasă va fi eliminată. 
Fratele C. nu este într-o poziţie de a fi lumina lumii. O, nu; el este un corp 
întunecos. Eternitatea va descoperi faptul că vorbele sale nechibzuite au 
semănat în multe suflete sămânţa îndoielii, a cercetărilor fără rost şi a cri-
ticii, şi că influenţa sa a întors multe suflete de la adevăr. El a consimțit să 
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fie un canal al întunericului, ca să transmită bănuieli rele şi să descurajeze 
sufletele. Dumnezeu nu are plăcere de el. Sufletul său devine din ce în ce 
mai neprimitor faţă de influenţa Spiritului lui Dumnezeu. El nu are decât 
puţină credinţă; şi cum ar putea fi altfel, când el întăreşte constant necre-
dinţa prin cuvintele sale? În timp ce el insuflă îndoieli în loc să lase razele 
preţioase de lumină să strălucească asupra altora, el îl ajută pe vrăjmaş în 
lucrarea lui. Acest spirit îl face să fie aproape un necredincios, şi dacă nu se 
întoarce înapoi în mod hotărât, se uneşte cu el. 

Fratele C. este nechibzuit în cuvintele şi faptele sale. Cuvinte deşar-
te pentru care trebuie să dea socoteală la ziua lui Dumnezeu ies aproape 
neîncetat din gura lui. El se aşează singur pe terenul vrăjmaşului şi, ca ur-
mare, nu are Spiritul lui Hristos. El vede uneori că a făcut o mare greşeală, 
că a pierdut clipe de aur preţioase, pe care ar fi trebuit să le folosească 
la curăţirea propriei sale inimi. El a adunat defectele altora, trăind din 
greşelile lor, şi aceasta înseamnă o foamete spirituală. Orice redeşteptare 
poate să aducă în Biserică persoane care nu sunt cu adevărat convertite. 
Ei ţin adevărul cu numele, dar nu sunt sfinţiţi prin influenţa sa dulce. 
Lipsiţi de har, ei sunt egoişti, aspri şi îndărătnici. Pe astfel de persoane nu 
te poţi baza niciodată. Ei vor face şi vor spune totdeauna lucruri contra-
re credinţei noastre. Biserica ce are asupra ei o astfel de povară merită o 
compătimire. Lumea este împotriva Bisericii, iar Satan şi îngerii lui sunt 
mereu în război cu ea. De aceea, defectele acestor membri sunt mereu 
puse în faţa acelora care sunt sănătoşi în credinţă. 

Cei care cred adevărul trebuie să fie hotărâţi să ajute, nu să împiedice 
pe cei puţini din ... care se luptă cu descurajările. Orice membru al bisericii 
trebuie să aibă o grijă geloasă de a nu da vrăjmaşilor credinţei noastre nicio 
ocazie ca să triumfe asupra stării lor lipsite de viaţă şi apostaziate. Unii şi-au 
risipit influenţa, când ar fi putut să fie o putere de partea binelui, dacă ar 
fi exercitat ceva tăgăduire de sine, seriozitate şi zel. Zelul nu vine fără efor-
turi şi fără lupte serioase. Dacă numai trei suflete credincioase ar fi lăsate în 
biserica din ... , ele ar deveni canale vii de lumină, dacă ar sta în legătură cu 
Dumnezeu, şi El ar adăuga la numărul lor. Dumnezeu a ridicat purtători de 
steag în ... Unii s-au mutat, alţii au murit, iar alţii au murit spiritual; servi-
ciile lor sunt date lui Satan. Ei nu înţeleg că vine timpul când se va încheia 
bilanţul raportului lor din cer, şi când lucrarea fiecăruia va fi descoperită, şi 
se va vedea ce caracter a avut ea. 
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Nu uitaţi că fiecare va trebui să fie judecat după faptele sale. Când 
raportul vieţii tale va fi deschis în fața ta la marea zi de judecată, cum vei sta 
tu, iubite frate, cu necredinţa, îndoielile şi învinuirea ta împotriva fraţilor? 
„Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Şi mai între-
baţi: Ce-am spus noi împotriva Ta? Aţi zis: Degeaba slujim lui Dumnezeu; 
şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui, şi am umblat trişti înaintea 
Domnului oştirilor?” Acesta a fost limbajul inimii tale, şi din prisosul ini-
mii vorbeşte gura”. După cuvintele tale vei fi îndreptăţit sau osândit. Învi-
nuirea fraţilor este tocmai lucrarea pe care o face Satan încă de la căderea sa. 
Tu ai descurajat biserica, ce şi aşa avea destul de puţin curaj. Tu ai înfăţişat 
adevărul aproape în lumina cea mai respingătoare. Aceasta este lucrarea pe 
care o face Satan. Tu nu ai nicio ocazie să te mândreşti cu cuvintele tale, căci 
ele vor aduce confuzie, ruşine şi deznădejde, în ziua când orice om va primi 
după faptele pe care le-a săvârşit în trup. 

Soția ta a auzit mereu expresiile tale aducătoare de întuneric, până 
ce ea a fost formată într-o mare măsură după ideile tale. Temerea de 
Domnul a dispărut aproape în totul de la amândoi. Voi semănaţi acum 
sămânţa necredinţei, şi aceasta va produce o recoltă bogată, la secerarea 
căreia nu veţi avea nicio mulţumire. Voi v-aţi predat singuri în puterea 
vrăjmaşului, ca să fiţi agenţii lui, pentru a duce sufletele la îndoială şi ne-
credinţă, întreaga voastră lucrare a fost de a risipi de la Hristos. Voi vă lă-
udaţi cu spiritul vostru de pătrundere şi cu capacitatea voastră de a încur-
ca minţile. Voi consideraţi aceasta ca un semn de inteligenţă, dar aceasta 
este acelaşi soi de inteligenţă pe care o posedă prințul întunericului, şi va 
primi acelaşi răspuns pe care el l-a câştigat printr-o activitate încordată şi 
prin isteţimea sa. Această generaţie este înclinată spre necredinţă şi spre 
a lua cu uşurătate evlavia şi adevărata religie. Acesta este planul lui Satan, 
şi când vă predaţi puterile sub influenţa necredinţei, veţi fi duşi captivi de 
vicleniile sale, ca să faceţi lucrarea lui. 

Soția ta, frate, are de dus o luptă grea, ca să biruiască şiretlicurile 
vrăjmaşului şi propriile ei defecte de caracter, şi să aducă toate puterile 
ei în supunere faţă de voinţa lui Dumnezeu, punându-şi cu tărie pi-
cioarele pe temelia adevărului etern. Ea nu este din fire înclinată spre 
religiozitate, şi tu i-ai înfăţişat lucrurile într-o astfel de lumină nesigu-
ră, încât ea e lăsată să plutească în derivă fără ancoră. Ea nu are nicio 
adevărată mângâiere în credinţă şi speranţă, căci nu are o cunoştinţă 
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inteligentă despre adevăr. Ea este foarte mult influenţată de atmosfera 
necredinţei pe care o respiră, şi dacă va fi pierdută, sângele sufletului ei 
va fi găsit pe hainele tale. 

Tu faci lucrarea lui Satan tot aşa de sigur ca şi oricare alt agent declarat 
al său. Îndoiala pe care ai introdus-o în multe minţi va da rod. Recolta ta 
se coace pentru secerişul final. Te vei mândri tu cu ea atunci? Tu poţi să te 
întorci la Domnul, poţi găsi odihnă în El. Dar tu te-ai deprins atât de mult 
cu critica, cu sucirea şi înfăţişarea oricărui lucru într-o lumină falsă, încât 
se va cere rugăciune serioasă şi o veghere neîntreruptă ca să sfarme obiceiul 
care a devenit a doua natură pentru ea. Inima mea tânjeşte după voi şi după 
familia voastră. Domnul nu are plăcere de voi; El este mâhnit în fiecare zi. 
Trebuie să faceţi o pocăinţă temeinică, devenind nişte oameni schimbaţi, 
altfel nu veţi primi niciodată darul preţios al vieţii veşnice. 

Capitolul 30 – Amăgirea păcatului 

Fratele D. mi-a fost înfăţişat ca făcând o lucrare pe care la judecată 
va dori să n-o fi săvârşit. El nu este corect în toate punctele de învăţătu-
ră şi îşi susţine cu îndărătnicie poziţia rătăcită. El este un învinuitor al 
fraţilor. El nu numai că a cugetat rele despre acei pe care Dumnezeu i-a 
ales ca lucrători în cauza Sa, ci a vorbit şi altora despre acele rele. El nu 
s-a conformat regulii biblice de a se consfătui cu fraţii săi conducători, şi 
totuşi el găseşte greşeli la toţi. 

El este scuzat cu cuvintele: „O, fratele D. este un om bun. El este un 
model de amabilitate şi de inimă bună, şi este un ajutor binevoitor în ori-
ce loc”. Fratele D. are multe trăsături de caracter bune. El nu are un talent 
prea mare ca predicator, dar poate deveni un lucrător serios şi credincios. 
Vrăjmaşul a pătruns la el prin stima sa de sine. Dacă el nu s-ar fi preţuit pe 
sine mai mult decât ar trebui, nu ar fi cutezat niciodată să atace reputaţia 
fraţilor săi aşa cum a făcut. Prin libertatea sa de a aduna şi răspândi zvo-
nuri mincinoase, el s-a interpus între popor şi solia pe care Dumnezeu a 
dat-o slujitorilor Săi ca să le-o vestească, spre a-i face în stare să stea în pi-
cioare în ziua Domnului. Trăsăturile sale bune l-au făcut să devină cu atât 
mai primejdios, căci ele i-au dat autoritate. Poporul a crezut că ce spune 
el trebuie să fie aşa. Dacă el ar fi fost o persoană imorală sau certăreaţă, 
n-ar fi reuşit să câştige încrederea atâtora.
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290 Felul de lucrare al fratelui D. face ca umblarea lui să merite mai 
multă mustrare şi să fie o insultă şi mai mare faţă de Dumnezeu. Dacă el 
şi-ar fi arătat sentimentele nedeghizate, dacă ar fi spus în public lucrurile 
pe care le-a spus în particular, nimeni nu s-ar fi gândit nicio clipă să-l 
trimită lucrător în cadrul conferinței. În timp ce lucrează cu aprobarea 
ei, fraţii săi au dreptul să presupună că vederile sale sunt corecte. Şi cu 
această împuternicire, influenţa lui a devenit o putere spre rău. Sunt unii 
care niciodată n-ar fi nutrit vreo bănuială rea sau vreun gând rău despre 
fraţii lor, dacă nu ar fi existat cuvintele lui. El a pus în mişcare cugetele 
într-o direcţie, care dacă va fi urmată mai departe va sfârşi în răsculare şi 
în pierderea sufletului. Dezvelită de masca sa, astfel se prezintă lucrarea 
pe care a făcut-o bunul nostru frate. 

Dumnezeu mi-a înfăţişat această chestiune în adevărata ei lumină. 
Inima fratelui D. nu este sinceră. Ea este mânjită de amărăciune, de mâ-
nie, de invidie, de gelozie şi de bănuieli rele, şi trebuie să fie curăţită. Dacă 
nu-şi schimbă în totul umblarea, va fi în curând un om decăzut. „Iubirea 
sau dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea 
nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poar-
tă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu 
se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 
nădăjduieşte totul, suferă totul.” 

Să presupunem că fratele D. duce poporul acolo, să pună la în-
doială şi să respingă mărturiile pe care Dumnezeu le-a dat poporului 
Său în decursul celor treizeci şi opt de ani trecuţi; să presupunem că 
el îi face pe fraţi să creadă că frații conducători din această lucrare ar 
fi nişte oameni vicleni şi nesinceri, care ar fi angajaţi să amăgească po-
porul; ce lucrare mare şi bună ar fi făcut atunci? Aceasta ar fi o lucrare 
întocmai ca şi a lui Core, Datan şi Abiram; pentru toţi acei pe care el 
i-a influenţat rezultatul va fi dezastruos. El a crezut că nu poate greşi; 
dar poartă această lucrare pecetea cerului? Nu; fratele D. a tolerat un 
spirit de îndreptăţire de sine, care aproape l-a ruinat. Fie ca el să ajungă 
la o egalitate cu fraţii săi; dacă el are neînţelegere cu ei cu privire la um-
blarea lor, atunci să le arate în ce constă păcatul lor. 

Când Satan a devenit nemulţumit în cer, el nu a prezentat plângerea 
sa înaintea lui Dumnezeu şi a lui Hristos, ci a mers între îngerii care îl 
credeau desăvârşit şi le-a spus că Dumnezeu i-ar fi făcut nedreptate pre-
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ferându-L pe Hristos în locul lui. Rezultatul acestei denaturări a fost că, 
din simpatie pentru el, a treia parte dintre îngeri şi-au pierdut nevinovă-
ţia, înalta lor demnitate şi patria lor fericită. Satan îi instigă pe oameni să 
continue pe pământ aceeaşi lucrare de gelozie şi de bănuieli rele pe care 
el a început-o în cer. 

Când Isus era pe pământ, iudeii erau mereu pe urmele Sale ca nişte 
spioni. Ei adunau orice zvon mincinos şi-L învinuiau de o fărădelege după 
alta. Ei se străduiau neîncetat să abată poporul de la El. Era umblarea lor 
dreaptă? Dacă era, atunci nici fratele D. n-a păcătuit, căci el face o lucrare 
asemănătoare. El poate rupe acum laţul vrăjmaşului; el poate birui spiritul 
care l-a făcut să se înalţe pe sine mai pe sus de fraţii săi. Să caute deci blânde-
ţea şi să înveţe a-i preţui pe alţii mai mult decât pe el însuşi. Dacă va lucra cu 
credincioşie şi în armonie cu planul lui Dumnezeu, va auzi odată plăcutele 
cuvinte: „Bine, slugă bună” de pe buzele Maestrului. Dar dacă respinge lu-
crarea servilor lui Dumnezeu, dacă îşi alege propria cale şi se bizuie numai 
pe priceperea sa, atunci, cu siguranţă, va suferi naufragiul credinţei sale. 
Dumnezeu n-a trecut pe lângă poporul Său şi să aleagă câte o persoană sin-
guratică, aici una şi colo alta, ca fiind singurele vrednice de a li se încredinţa 
adevărul Său. El nu dă unui om lumină nouă împotriva credinţei stabilite 
a bisericii. În orice reformă s-au ridicat oameni cu această pretenţie. Pavel 
a avertizat biserica din zilele sale, zicând: „Se vor scula din mijlocul vostru 
oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea 
lor”. Cel mai mare rău de care suferă poporul lui Dumnezeu vine prin acei 
care pleacă dintre ei şi vorbesc lucruri sucite. Din pricina acestora calea ade-
vărului este vorbită de rău. 

Niciunul să nu aibă încredere de sine, ca şi când Dumnezeu i-ar fi 
dat lui o lumină deosebită mai pe sus de fraţii lui. Hristos este înfăţişat ca 
locuind în poporul Său; iar credincioşii ca „fiind zidiţi pe temelia pusă de 
apostoli şi profeţi, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toa-
tă clădirea bine închegată creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul. Şi 
prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, 
prin Duhul”. „Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul”, zice 
Pavel, „să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-
o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii 
pe alţii în dragoste şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului prin legătura pă-
cii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi 
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la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, 
care este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi”. 

Ceea ce fratele D. numeşte lumină pare a fi ceva nevinovat în apa-
renţă; nu se arată ca şi când cineva ar putea să sufere vreo pagubă prin ea. 
Dar, fraţilor, acesta este planul viclean al lui Satan, dalta lui de spintecare. 
Încercarea aceasta s-a făcut în repetate rânduri. Se întâmplă că unul ac-
ceptă unele idei noi şi originale, care nu par a fi împotriva adevărului. El 
vorbeşte despre ele şi se ocupă cu ele, până ce i se par îmbrăcate cu fru-
museţe şi importanţă, căci Satan are putere să le dea o astfel de aparenţă. 
În cele din urmă acestea devin pentru el tema care absoarbe totul, marele 
punct în jurul căruia se concentrează toate celelalte lucruri, iar adevărul 
este smuls din inimă. 

Ideile eretice n-au pătruns în mintea fratelui D. decât atunci când 
a început să-şi piardă credinţa şi să pună la îndoială lucrarea Spiritului, 
care s-a descoperit între noi timp de atât de mulţi ani. El nu este un om 
care să păstreze pentru sine ceea ce el crede a fi o lumină deosebită fără s-o 
transmită şi altora; de aceea nu este sigur a-i da o influenţă care să-l facă 
în stare să zdruncine minţile altora. Prin aceasta se deschide o uşă prin 
care Satan va introduce multe rătăciri, ca să abată mintea de la importan-
ţa adevărului pentru acest timp. 

Fraţilor, ca trimisă a lui Hristos, vă avertizez să vă păziţi de aceste 
chestiuni secundare, a căror tendinţă este să abată mintea de la adevăr. 
Rătăcirea nu este nevătămătoare niciodată. Ea nu sfinţeşte niciodată, ci 
aduce întotdeauna confuzie şi dezbinare. Ea este primejdioasă întotdeau-
na. Vrăjmaşul are mare putere asupra minţilor care nu sunt în totul întă-
rite prin rugăciune şi întemeiate în adevărul biblic. 

Sunt mii de ispite deghizate, pregătite pentru acei care au lumina 
adevărului, şi unica siguranţă pentru fiecare dintre noi se află în a nu pri-
mi nicio învăţătură nouă şi nicio interpretare nouă a Scripturilor, înainte 
de a o fi pus în faţa fraţilor cu experienţă. Puneţi-o înaintea lor, cu un 
spirit umil şi dornic de învăţătură şi cu rugăciune serioasă; şi dacă ei nu 
văd nicio lumină în ea, atunci supuneţi-vă judecăţii lor, căci „în mulţimea 
sfătuitorilor este siguranţă”. 

Satan a văzut în fratele D. trăsături de caracter care i-au dat posibi-
litatea să câştige avantaj. „Stăpânitorul acestei lumi vine”, zice Hristos, „şi 
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în Mine nu găseşte nimic”. Dar în timp ce el pare a avea o mare umilinţă, 
fratele D. are o prea mare stimă de sine. De ani de zile el a întreţinut ideea 
că fraţii săi nu-l preţuiesc, şi acest simţământ el l-a exprimat şi faţă de alţii; 
şi Satan îl găseşte într-o amăgire de sine, de care el se poate servi cu succes. 

Acesta este un timp de extremă primejdie pentru fratele D. şi pentru 
mulţi alţii. Îngerii lui Dumnezeu veghează asupra acestor suflete cu un 
interes încordat, iar Satan şi îngerii lui sunt foarte preocupați să vadă cum 
vor reuşi planurile lor. Aceasta este o criză în viaţa fratelui D. El îşi hotă-
răşte aici soarta pentru timp şi veşnicie. Dumnezeu îl iubeşte, şi această 
experienţă îi poate fi de mare valoare. Dacă îşi predă în totul inima lui 
Dumnezeu şi primeşte tot adevărul, va fi un lucrător neobosit; Dumne-
zeu va lucra prin el, şi va putea săvârşi mult bine. Dar trebuie să lucreze în 
armonie cu fraţii săi. El trebuie să biruie supărarea şi să înveţe a suporta 
asprimea ca un bun ostaş al crucii lui Hristos. 

Satan este neîncetat la lucru, dar puţini au vreo idee despre activi-
tatea şi subtilitatea lui. Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătit a 
rezista vrăjmaşului viclean. Tocmai de această rezistenţă se teme Satan. 
El cunoaşte mai bine decât noi marginile puterii sale, şi cât de uşor poate 
fi biruit el dacă ne împotrivim lui şi-l înfruntăm. Prin puterea divină, 
chiar cel mai slab sfânt este mai mult decât un rival faţă de el şi faţă de 
toţi îngerii lui, şi dacă este încercat el va putea să-şi dovedească puterea 
sa superioară. De aceea, paşii lui Satan sunt fără zgomot şi mişcările sale 
le face pe furiş şi bateriile sale sunt camuflate. El nu cutează să se arate pe 
faţă, ca nu cumva să trezească energiile adormite ale creştinului şi să-l facă 
să caute ajutor la Dumnezeu în rugăciune. 

Vrăjmaşul se pregăteşte pentru ultima campanie împotriva bisericii. 
El s-a ascuns atât de bine de vederea oamenilor, încât multora le vine greu 
să creadă că el există, cu atât mai puţin pot fi ei convinşi despre activitatea 
şi puterea lui uimitoare. Ei au uitat, în mare măsură, raportul său din 
trecut, şi când el face o nouă înaintare, ei nu-l recunosc de vrăjmaş al lor, 
că este şarpele cel vechi, ci îl consideră ca prieten al lor, ca pe unul care 
face o lucrare bună. Mândrindu-se cu independenţa lor, sub influenţa lui 
deosebită şi fermecătoare, ei vor asculta de cele mai rele porniri ale inimii 
omeneşti, şi totuşi ajung să creadă că Dumnezeu îi conduce. Dacă ochii 
lor ar fi deschişi, ca să poată vedea cine este căpitanul lor, atunci ar vedea 
că ei nu slujesc lui Dumnezeu, ci vrăjmaşului oricărei dreptăţi. Ei ar vedea 

294



243Amăgirea păcatului

că independenţa cu care se mândresc este unul din lanţurile cele mai grele 
cu care Satan poate lega minţile dezechilibrate. 

Omul este robul lui Satan şi este înclinat din fire să urmeze su-
gestiile şi poruncile lui. El nu are în sine nicio putere de a se opune cu 
succes rezistenţei împotriva răului. Numai dacă Hristos rămâne în el, 
printr-o credinţă vie, influenţând dorinţele sale şi întărindu-l cu pu-
tere de sus, poate îndrăzni omul să se împotrivească unui vrăjmaş atât 
de grozav. Orice alt mijloc de apărare este în totul zadarnic. Numai 
prin Hristos se poate mărgini puterea lui Satan. Acesta este un adevăr 
măreţ, pe care toţi trebuie să-l înţeleagă. Satan este ocupat în fiecare 
clipă umblând încoace şi încolo pe pământ, căutând pe cine să sfâşie. 
Dar rugăciunea serioasă a credinţei va zădărnici eforturile sale cele mai 
puternice. „De aceea”, fraţilor, „luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea 
stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”. 

Cei mai răi vrăjmaşi ai noştri sunt acei care caută să distrugă influen-
ţa străjerului de pe zidurile Sionului. Satan lucrează prin agenții săi. Aici 
el depune cele mai serioase eforturi. El lucrează după un plan stabilit, şi 
uneltele lui lucrează în unitate. Un fir de necredinţă străbate de-a lungul 
continentului, şi este în legătură cu biserica lui Dumnezeu. Influenţa lui 
s-a exercitat ca să-i submineze încrederea în lucrarea Spiritului lui Dum-
nezeu. Acest element este aici, şi lucrează în tăcere. Fiţi atenți ca nu cum-
va să fiţi găsiţi ajutându-l pe vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al oamenilor prin 
răspândirea de zvonuri mincinoase, prin critici şi împotrivire hotărâtă. 

Prin mijloace înşelătoare şi prin canale nevăzute, Satan lucrează pen-
tru a-şi întări autoritatea şi a pune obstacole în calea poporului lui Dum-
nezeu, pentru ca sufletele să nu fie liberate de puterea lui şi să nu se adune 
sub steagul lui Hristos. Prin amăgirile sale, el caută să ademenească sufletele 
şi să le îndepărteze de Hristos, şi acei care nu sunt bine întemeiaţi pe ade-
văr vor fi prinşi, cu siguranţă, în mrejele sale. Iar pe acei pe care nu-i poate 
aduce la păcat, el îi va persecuta, după cum au persecutat iudeii pe Hristos. 

Scopul lui Satan este să-L dezonoreze pe Dumnezeu, şi el lucrează 
cu orice element nesfinţit ca să atingă această ţintă. Oamenii pe care el îi 
face instrumentele sale, pentru a aduce la îndeplinire această lucrare, sunt 
orbiţi şi nu văd ce fac, până ce sunt atât de scufundaţi în vinovăție, încât 
gândesc că ar fi zadarnic să mai încerce a se elibera de ele, şi ei riscă totul şi 
merg mai departe în calea lor nelegiuită, până ce ajung la un sfârşit amar. 
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Satan speră să atragă pe poporul lui Dumnezeu în prăpădul general 
care vine peste pământ. Cu cât venirea lui Hristos se apropie mai mult, 
cu atât mai hotărâte şi mai înverşunate sunt eforturile lui ca să-i biruiască. 
Se vor scula bărbaţi şi femei care vor mărturisi că au vreo lumină sau ceva 
revelații a căror tendință este de a zdruncina credinţa poporului în vechi-
le pietre de hotar. Învăţăturile lor însă nu vor putea suporta proba Cu-
vântului lui Dumnezeu, şi totuşi sufletele vor fi amăgite. Vor fi răspândite 
zvonuri mincinoase şi unii vor fi prinşi în aceste curse. Ei vor crede aceste 
zvonuri şi le vor repeta la rândul lor, şi astfel va fi formată o za de legătură 
între ei şi arhiamăgitor. Acest spirit nu va fi manifestat întotdeauna prin-
tr-o defăimare pe faţă a soliilor pe care le trimite Dumnezeu, dar o necre-
dinţă instaurată este exprimată pe multe căi. Orice declaraţie mincinoasă 
făcută hrăneşte şi întăreşte această necredinţă, şi pe calea aceasta minţile 
multor suflete vor fi înclinate într-o direcţie greşită. 

Nu putem fi destul de veghetori împotriva oricărei forme de rătăci-
re, căci Satan caută neîncetat să-i abată pe oameni de la adevăr. El îi um-
ple cu idei despre suficiența abilităților lor, şi-i convinge, ca pe fratele D., 
că originalitatea este un dar care ar fi foarte de dorit. Fratele D. are nevoie 
să cunoască adevărul şi mai pe deplin. Satan a tras foloase din neştiinţa sa 
în această direcţie, şi aici vine primejdia. Când un om s-a rătăcit este greu 
de convins, după ce paşii săi au apucat pe o cale rea, şi mulţi dintre acei 
care cred că urmează pe acest om în timp ce el urmează pe Hristos sunt 
înşelați să-l urmeze, când el a întors spatele Mântuitorului. 

Mândria locuieşte în inima fratelui D., şi este peste măsură de greu 
pentru el ca să cedeze; dar dacă el nu se consacră lui Hristos pe deplin, 
vrăjmaşul va continua să lucreze prin el. Şi dacă el nu ia numaidecât o 
poziţie hotărâtă, mă tem că el nu va putea face aceasta niciodată. 

Bisericile... şi ... şi-au luat o răspundere grea. Rezultatul deplin al 
lucrării pe care ele au făcut-o nu va fi cunoscut până la judecată. Fraţilor, 
voi aveţi nevoie de înţelepciune de sus, căci păcatul e deghizat în multe 
forme. Lipsa de vedere spirituală vă face să vă poticniţi ca nişte orbi. Dacă 
aţi fi avut o intenţie sinceră, în conferinţele voastre ar fi pătruns un ele-
ment de putere înfricoşătoare. Dar au survenit tocmai lucrurile de care 
eu m-am temut că au să vină. A rămas nefăcută o lucrare care trebuia să-
vârşită. Grupele pe care le-am văzut că se vor ridica drept rezultat al unor 
străduinţe bine chibzuite şi casele de adunare care trebuiau să fie clădite, 
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– unde sunt? Necredinţa voastră a ţinut în loc lucrarea. Voi personal n-
aţi făcut aproape nimic, iar când unul voia să lucreze, voi i-aţi îngrădit 
calea, aşa încât el n-a mai putut lucra cu succes. 

Unii sunt înceți, foarte înceți, şi se mândresc cu aceasta. Dar această 
trândăvie leneşă este un defect de caracter cu care niciun om nu trebuie 
să se mândrească. Luaţi hotărâre fermă de a fi promți la lucru, şi cu aju-
torul dumnezeiesc veţi avea succes. Consacrarea voastră să fie deplină; 
legaţi averea voastră şi pe amicii voştri pe altarul lui Dumnezeu, iar când 
inima va fi pregătită să primească influenţa cerească, raze de lumină de 
la tronul lui Dumnezeu vor străbate în sufletul vostru, înviorând toate 
energiile sale adormite. Unii oameni nu au nicio tărie de caracter. Ei sunt 
întocmai ca o minge de plastelină, care poate fi presată în orice formă în-
chipuită. Ei nu au o formă definită nici consecvență, şi nu sunt de niciun 
folos practic în lume. Această slăbiciune, nehotărâre şi ineficiență trebuie 
biruită. Caracterul adevăratului creştin este învăluit de o tărie neînfrân-
tă, care nu poate fi modelată sau supusă de circumstanţe împotrivitoare. 
Omul trebuie să aibă o coloană vertebrală morală şi o integritate care să 
nu poată fi flatată, mituită sau îngrozită. 

Eu mă tem tare mult pentru biserică. Întocmai după cum se exprimă 
şi Pavel: „Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul 
lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia 
care este faţă de Hristos”. Pavel explică apoi că vrăjmaşul va ataca credinţa 
bisericii cu ajutorul învăţătorilor stricaţi. El zice: „Oamenii aceştia sunt 
nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători vicleni, care se prefac în apostoli 
ai lui Hristos. Şi nu este de mirare, căci chiar Satan se preface într-un 
înger de lumină. Nu este deci mare lucru, dacă şi slujitorii lui se prefac în 
slujitori ai neprihănirii”. 

Cu cât studiem mai mult despre primele zile ale bisericii creştine şi 
vedem cu câtă subtilitate a lucrat Satan ca să slăbească şi să nimicească, 
cu atât mai bine vom fi pregătiţi să ne împotrivim şiretlicurilor lui şi să 
întâmpinăm primejdiile viitoare. Trăim în timpul când va veni o strâmto-
rare aşa cum lumea n-a mai văzut niciodată. „Vai de voi, pământ şi mare! 
Căci Diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că 
are puţină vreme”. Dar Dumnezeu i-a pus lui Satan limite peste care nu 
poate să treacă. Această barieră este credinţa noastră preasfântă; şi dacă 
ne zidim pe noi înşine în credinţă, vom fi în siguranță sub ocrotirea Celui 
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Atotputernic. „Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu 
de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe 
locuitorii pământului”. 

Capitolul 31 – Criticarea predicatorilor 

O greşeală conduce la o alta. Fraţii noştri trebuie să înveţe a proceda 
cu înţelepciune, şi nu din impuls. Sentimentul nu trebuie să fie luat drept 
criteriu. O neglijarea a datoriei, îngăduirea unei simpatii necuvenite, va fi 
urmată de o neglijare de a preţui cum se cuvine pe acei care lucrează pen-
tru a clădi cauza lui Dumnezeu. Isus a zis: „Eu am venit în numele Tatălui 
Meu, şi voi nu Mă primiţi; dacă altul va veni în numele său, îl veţi primi”. 

Mulţi nu privesc predicarea ca pe un mijloc rânduit de Hristos, ca 
să înveţe pe poporul Său, şi de aceea nu-i dau înalta importanţă care i 
se cuvine. Ei nu simt că predica este cuvântul Domnului către ei şi că 
trebuie s-o preţuiască după valoarea adevărurilor rostite, ci o judecă ca 
pe o cuvântare pe care o ţine un avocat în tribunal, – după dibăcia cu 
care face pledoaria şi după puterea şi frumuseţea vorbirii. Predicatorul nu 
este infailibil, dar Dumnezeu l-a onorat prin aceea că l-a făcut solul Său. 
Dacă voi ascultaţi predica lui, ca şi când el n-ar fi fost însărcinat de cer 
să facă aceasta, atunci voi nu veţi respecta cuvintele lui şi nici nu le veţi 
primi ca pe o solie de la Dumnezeu. Sufletele voastre nu vor fi hrănite din 
mana cerească, şi atunci se vor ridica îndoieli cu privire la lucrurile care 
nu plac inimii fireşti, şi voi veţi sta să judecaţi predica, aşa cum aţi şedea 
să criticaţi remarcile unui lector sau ale unui vorbitor politic. Îndată ce se 
încheie adunarea, voi veți avea pregătită o plângere sau o remarcă sarcas-
tică, arătând astfel că solia, – oricât de adevărată şi de necesară ar fi fost 
ea, – nu a fost de niciun folos pentru voi. Voi n-o preţuiţi; voi aţi învățat 
obiceiul de a critica şi găsi greşeli, şi ciuguliţi şi alegeţi, şi probabil respin-
geţi tocmai lucrurile de care aveţi cea mai mare nevoie. 

Nu există decât puţin respect pentru lucrurile sfinte în conferinţa 
U.C. sau N.P. Uneltele rânduite de Dumnezeu sunt pierdute aproape 
în totul din vedere. Dumnezeu nu a rânduit nicio metodă nouă pentru 
a câştiga pe fiii oamenilor. Dacă ei se despart de uneltele rânduite de 
cer, ca să mustre păcatele lor, să le corijeze greşelile şi să le arate calea 
datoriei, atunci nu mai există nicio cale prin care ei să fie câştigaţi de 
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vreo comunicare cerească. Ei sunt lăsaţi în întuneric şi sunt prinşi în 
cursă şi capturaţi de adversar. 

Slujitorului lui Dumnezeu i se porunceşte: „Strigă în gura mare, 
nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nele-
giuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei”. Domnul zice despre acest popor: 
„În toate zilele Mă întreabă (caută), şi vor să afle căile Mele, ca un neam 
care ar fi înfăptuit neprihănirea”. Aici este un popor amăgit, stăpânit de 
îndreptăţire de sine şi de mulţumire de sine; şi predicatorului i se porun-
ceşte să strige în gura mare şi să le arate fărădelegile lor. În toate secolele 
s-a făcut această lucrare pentru poporul lui Dumnezeu, şi acum ea este 
mai necesară ca oricând. 

Cuvântul Domnului a venit la Ilie; el nu a căutat să devină solul 
Domnului, ci cuvântul a venit la el. Dumnezeu are întotdeauna băr-
baţi cărora să le încredinţeze solia Sa. Spiritul Său mişcă inimile şi îi 
constrânge să vorbească. Înflăcăraţi de zel sfânt şi cu impulsul divin 
puternic asupra lor, ei merg la împlinirea datoriei lor fără a calcula la 
rece urmările rostirii către popor a cuvântului pe care Domnul li l-a 
dat. Dar slujitorul lui Dumnezeu va observa în curând că el a riscat 
ceva. El constată că atât el, cât şi solia sa sunt făcuţi obiectul de critică. 
Manierele sale, viaţa şi calităţile sale, toate sunt inspectate şi comentate. 
Solia sa este sfâşiată în bucăţi şi lepădată în spiritul cel mai necruţă-
tor şi mai nesfinţit, aşa cum găsesc cu cale să facă oamenii, în judecata 
lor mărginită. Şi-a îndeplinit această solie lucrarea pe care Dumnezeu 
rânduise s-o facă? Nu; ea a dat greş, în mod evident, pentru că inimile 
ascultătorilor au fost nesfinţite. 

Dacă fața predicatorului nu este ca de cremene, dacă nu are o cre-
dinţă şi un curaj nestrămutat, dacă inima sa nu este întărită printr- o 
comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu, el va începe să-şi potrivească 
mărturia ca să placă urechilor şi inimilor nesfinţite ale acelora cărora li 
se adresează el. În încercarea de a evita critica la care este expus, el se des-
parte de Dumnezeu şi pierde simţul despre favoarea divină, iar mărturia 
sa devine moale şi fără viaţă. El constată că încrederea şi curajul său s-au 
dus, şi străduinţele sale sunt fără putere. Lumea e plină de linguşitori şi de 
făţarnici, care sunt mânaţi de dorinţa de a plăcea, dar bărbaţii credincioşi 
care nu urmăresc interese personale, ci îi iubesc pe fraţii lor prea mult 
pentru a tolera păcatul în ei, sunt puţini cu adevărat. 

300



Mărturii pentru comunitate – vol. 5248

Este intenţia bine premeditată a lui Satan de a întrerupe orice comu-
niune dintre Dumnezeu şi poporul Său, ca să-şi poată pune în aplicare 
planurile amăgitoare, fără să se mai ridice vreo voce care să-i avertizeze 
de primejdie. Dacă el îi poate face pe oameni să nu aibă încredere în sol, 
sau să nu atribuie nicio sfinţenie soliei, el ştie că ei nu se vor simţi sub 
nicio obligaţie de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu rostit faţă de ei. Şi 
dacă lumina este dată la o parte, fiind socotită ca întuneric, atunci Satan 
a reuşit să aducă lucrurile pe calea care îi place lui. 

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos; cu El nu se poate juca 
cineva. Acela care face toate lucrurile după sfatul voii Sale găseşte cu cale 
să aducă pe oameni în diferite circumstanţe şi-i pune în legătură cu dato-
rii şi practici caracteristice timpului în care trăiesc şi condițiilor în care 
sunt aşezați. Dacă ei vor preţui lumina dată lor, facultăţile lor se vor dez-
volta şi vor fi înnobilate foarte mult şi vederi mult mai largi despre adevăr 
se vor deschide înaintea lor. Tainele lucrurilor veşnice şi îndeosebi harul 
minunat al lui Dumnezeu, manifestat în planul de mântuire, s-ar desfă-
şura în faţa minților lor; pentru că lucrurile spirituale se judecă spiritual. 

Nu trebuie să uităm niciodată că Hristos ne învaţă prin servii Săi. 
Unii se pot pocăi şi fără ajutorul vreunei cuvântări. Acolo unde persoa-
nele sunt astfel situate, încât să fie lipsite de orice mijloc al harului, sunt 
influenţate de Duhul lui Dumnezeu şi sunt convinse de adevăr prin citi-
rea Cuvântului; dar mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru salvarea su-
fletelor este prin „nebunia propovăduirii”. Deşi omeneşti, şi având slăbi-
ciunile firii omeneşti, totuşi oamenii sunt solii lui Dumnezeu; şi scumpul 
nostru Mântuitor este întristat când atât de puţine foloase se aduc prin 
străduinţele lor. Fiecare predicator care merge în marele câmp al seceri-
şului trebuie să onoreze chemarea sa. El nu trebuie să caute doar a aduce 
pe oameni la cunoştinţa adevărului, ci trebuie să lucreze cum a lucrat şi 
Pavel, „avertizând pe orice om şi învăţând pe orice om în toată înţelep-
ciunea”, ca să poată „înfăţişa pe orice om desăvârşit în Hristos Isus”. 

Omul trebuie privit şi onorat doar ca un trimis al lui Dumnezeu. 
A-l lăuda pe om nu-I este plăcut lui Dumnezeu. Solia pe care el o aduce 
trebuie să fie examinată cu Biblia. „La Lege şi la mărturie; căci dacă nu 
vor vorbi după acest cuvânt nu le va răsări nicio lumină”. Dar cuvântul 
Domnului nu trebuie să fie judecat după vreo măsură omenească. Se va 
vedea că acei ale căror minţi au pecetea celor pământeşti, care au o expe-
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rienţă creştină mărginită şi care nu cunosc decât puţin din lucrurile lui 
Dumnezeu sunt acei care au cel mai puţin respect pentru slujitorii Săi 
şi mai puţină veneraţie pentru solia pe care El a poruncit s-o vestească. 
Ei ascultă o cuvântare care îi mustră şi merg la casele lor pregătiţi să stea 
la judecată; asupra ei şi impresiile primite dispar din minţile lor ca roua 
dimineţii în faţa soarelui. Dacă predica este de un caracter emoţionant, 
ea va mişca simţurile, dar nu inima şi conştiinţa. O astfel de predicare nu 
aduce niciun bine durabil; dar ea câştigă adesea inimile poporului şi le 
trezeşte simpatiile pentru omul care îi mulțumeşte. Ei uită că Dumnezeu 
a zis: „Lăsaţi-l pe om, în ale cărui nări este suflare”. 

Isus aşteaptă cu o dorinţă fierbinte ca să deschidă în faţa poporului 
Său slava care va însoţi a doua Sa venire şi să-i poarte spre o contemplare a 
priveliştilor fericirii. Sunt minuni de revelat. O viaţă întreagă de rugăciu-
ne şi de cercetare va lăsa încă mult neexplorat şi neexplicat. Dar ceea ce 
nu cunoaştem acum ni se va descoperi după aceea. Lucrarea de instruire 
începută aici va fi continuată în toată veşnicia. Conducând oştirile celor 
mântuiţi la fântâna apei de viaţă, Mieluşelul le va împărţi comori bogate 
de cunoştinţă; El va desfăşura tainele din faptele şi providenţele lui Dum-
nezeu, care n-au fost înţelese niciodată până aici. 

Noi nu vom putea găsi pe Dumnezeu niciodată prin cercetare. El 
nu-şi dă pe faţă planurile Sale înaintea minților iscoditoare cu o curio-
zitate prefăcută. Nu trebuie să încercăm să ridicăm cu o mână semeață 
cortina în spatele căreia îşi ascunde slava Sa. Apostolul exclamă: „Cât de 
nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Sale” Este o 
dovadă a milostivirii Sale că El îşi ascunde puterea Sa, învăluind-o în nori 
înfricoşaţi, plini de mister şi de întunecime, căci a ridica cortina care aco-
peră prezenţa dumnezeiească înseamnă moarte. Nicio minte muritoare 
nu poate pătrunde taina în care locuieşte şi lucrează Cel Atotputernic. 
Despre procedurile Sale cu noi şi despre motivele care îl mână la aceasta 
nu putem înţelege decât atât cât găseşte El cu cale să ne descopere. El 
rânduieşte orice lucru în dreptate, şi noi nu trebuie să fim nemulţumiţi 
şi neîncrezători, ci să ne plecăm înaintea Lui în supunere reverențioasă. 
El ne va descoperi din planurile Sale atât cât găseşte de bine ca să ştim; şi 
dincolo de aceasta trebuie să ne încredinţăm braţului Său atotputernic, 
acelei inimi care este plină de iubire. 
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Capitolul 32 – Necesitatea credincioșiei și perseverenței 

Starea bisericii din ... este departe de a fi ceea ce trebuie să fie. Dacă 
nu va avea loc nicio schimbare hotărâtă, ea se va usca şi va muri. Există 
mult spirit de critică în ea; mulţi se lasă atraşi de îndoială şi necredinţă. 
Acei care vorbesc despre credinţă şi cultivă credinţă vor avea credinţă; 
dar acei care nutresc şi exprimă îndoieli vor avea îndoieli. 

S-a făcut o neglijenţă din partea predicatorilor. Ei n-au întipărit în 
inimile ascultătorilor lor necesitatea de a fi credincioşi. Ei n-au educat bi-
serica în toate punctele adevărului şi ale datoriei, şi n-au lucrat cu zel ca să-i 
aducă pe membrii ei în ordinea de lucru, şi să-i facă să aibă interes în fiecare 
ramură a lucrării lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că dacă biserica ar fi fost 
educată cum trebuie, atunci membrii ei ar fi fost mult mai înaintaţi faţă de 
starea lor din prezent. Neglijența din partea predicatorilor a făcut ca popo-
rul să fie nepăsător şi necredincios. Ei nu şi-au simţit răspunderea persona-
lă, ci au căutat scuze, sprijinindu-se pe neglijenţa predicatorilor de a face 
lucrarea de păstor. Dar Dumnezeu nu primeşte scuza lor. Dacă ei n-ar avea 
nicio Biblie, dacă nu ar avea niciun avertisment, nicio mustrare şi nicio în-
demnare din cer, ca să întipărească în minţile lor datoria, atunci osânda lor 
ar fi mai uşoară. Dar Domnul le-a dat sfaturi şi învăţături; datoria fiecăruia 
a fost înfăţişată lămurit, aşa ca niciunul să nu fie nevoit să facă vreo greşeală. 

Dumnezeu a dat lumină ca să conducă pe acei care doresc din sin-
ceritate după lumină şi adevăr, dar nu este în planul Său de a înlătura 
orice cauză de îndoială şi de necredinţă. El dă oamenilor dovezi îndestu-
lătoare, pe care să le întemeieze credinţa, apoi le cere să primească aceste 
dovezi şi să exercite credinţă. 

Acela care cercetează Biblia cu un spirit umilit şi dornic de învăţătu-
ră va găsi o călăuză sigură care îi va arăta calea vieţii, cu o siguranţă care nu 
dă greş. Dar la ce vă foloseşte cercetarea Bibliei, fraţilor şi surorilor, dacă 
nu puneţi în practică adevărurile pe care le învăţaţi? Această carte sfântă 
nu conţine nimic din ceea ce n-ar fi necesar; nimic nu a fost descoperit, 
care să nu fie de vreun folos în viaţa noastră de acum. Cu cât dragostea 
noastră pentru Isus este mai profundă, cu atât mai mult vom preţui noi 
acest cuvânt ca glas al lui Dumnezeu, adresat direct nouă.

Biserica din ... stă pe un teren fermecat de Satan şi este nevoie de o 
pocăinţă temeinică. Este nevoie de eforturi personale. Făgăduinţele pre-
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ţioase ale Bibliei sunt pentru acei care îşi iau crucea şi exercită zilnic le-
pădare de sine. Oricine are o dorinţă sinceră de a fi un învăţăcel în şcoala 
lui Hristos va cultiva spiritualitatea şi va trage foloase din orice mijloc al 
harului; dar în această biserică, ocaziile şi privilegiile au fost nesocotite. 
Cineva poate nu este în stare să spună decât puţine cuvinte în public şi să 
facă decât puţină lucrare în via Domnului, dar el este legat de datoria de a 
spune ceva şi de a fi un lucrător interesat. Fiecare membru trebuie să ajute 
la întărirea şi sprijinirea bisericii, dar în multe cazuri există unul sau doi 
care au spiritul de credincioşie care l-a caracterizat pe Caleb din vechime, 
şi acestora li se îngăduie să poarte poverile şi să ia asupra lor răspunderile, 
pe când ceilalţi dau înapoi de la purtarea oricărei răspunderi. 

Caleb a fost credincios şi statornic. El nu era îngâmfat, nu făcea 
paradă de meritele şi de faptele sale bune; dar influenţa sa a fost întot-
deauna de partea dreptăţii. Şi care a fost răsplata lui? Când Domnul a 
pronunţat judecăţile Sale împotriva oamenilor care refuzau să asculte de 
glasul Său, a zis: „Iar pentru că robul Meu Caleb a fost însufleţit de un alt 
duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi face să intre în ţara în care s-a dus, 
şi urmaşii lui o vor stăpâni”. În timp ce acei laşi şi murmurători au pierit 
în pustie, credinciosul Caleb a primit o moştenire în Canaanul făgăduit. 
„Pe cel ce Mă onorează îl voi onora”, zice Domnul. 

Ana s-a rugat şi a crezut; şi în fiul ei, Samuel, ea a dăruit Israelului 
lui Dumnezeu cea mai preţioasă comoară – un bărbat folositor, cu un 
caracter bine format, şi tare ca o stâncă în ce priveşte principiile. 

În Iope era o Dorca (Tabita), ale cărei degete dibace erau mai active 
decât limba ei. Ea ştia cine are nevoie de îmbrăcăminte confortabilă şi cine 
avea nevoie de simpatie, şi ea slujea cu bunăvoinţă nevoilor ambelor clase. 
Iar când Dorca a murit, biserica din Iope i-a simţit lipsa. Nu e de mirare 
că membrii ei plângeau şi se tânguiau, şi nici că lacrimile lor calde cădeau 
peste trupul ei neînsufleţit. Ea era de o valoare atât de mare pentru ei, încât, 
prin puterea lui Dumnezeu, a fost readusă din ţara vrăjmaşului, pentru ca 
îndemânarea şi energia ei să poată fi încă o binecuvântare pentru alţii. 

O astfel de credincioşie răbdătoare, rugătoare şi stăruitoare, pe care o 
posedau aceşti sfinţi ai lui Dumnezeu, se găseşte rar; totuşi biserica nu poate 
prospera fără ea. Ea este necesară în biserică, în Şcoala Sabatului, şi în socie-
tate. Mulţi vin în biserică ca membri, cu trăsăturile fireşti ale caracterului lor 
nestăpânit, şi în timp de criză, când este nevoie de spirite statornice şi pline 
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de speranţă, ei cad pradă descurajării şi aduc greutăţi bisericii; şi ei nu văd că 
lucrul acesta este greşit. Lucrarea nu are nevoie de asemenea persoane, căci nu 
se poate avea nicio încredere în ele; dar întotdeauna se cer lucrători statornici 
şi temători de Dumnezeu, care să nu dea înapoi în timp de strâmtorare. 

În biserica din F. sunt unii care vor produce greutăţi, pentru că 
voinţa lor nu a fost niciodată adusă în armonie cu voinţa lui Hristos. 
Fratele E. va fi o mare piedică pentru această biserică. Când poate avea 
supremația este satisfăcut; dar când nu poate avea locul cel dintâi, este în-
totdeauna de partea rea. El se conduce după impuls, nu trage deopotrivă 
cu ceilalţi, ci chestionează şi primeşte vederi opuse, pentru că este în firea 
lui de a găsi greşeli şi a-i învinui pe fraţii săi. În timp ce pretinde a fi foarte 
zelos pentru adevăr, el trage în lături de la trupul bisericii; el nu este tare 
în puterea morală şi bine înrădăcinat şi întemeiat în credinţă. Principiile 
sfinte ale adevărului nu au devenit o parte din firea sa. Pe el nu te poţi 
baza; Dumnezeu nu are plăcere de el. 

Fratele şi sora E. n-au respectat instrucţiunile date de Cuvântul lui 
Dumnezeu cu privire la educarea copiilor lor. Acestor copii li s-a îngă-
duit să stăpânească familia într-o foarte mare măsură; ei veneau şi plecau 
când le plăcea. Şi dacă nu vor fi aduşi sub o influenţă cu totul deosebită 
de aceasta, ei se vor afla în rândurile vrăjmaşului, războindu-se împotri-
va ordinii, disciplinei şi subordonării. Copiii lăsaţi astfel de capul lor nu 
sunt fericiţi, şi acolo unde autoritatea părintească este luată cu uşurătate, 
nici autoritatea lui Dumnezeu nu este respectată. 

Lucrarea părinţilor este solemnă şi sfântă; dar mulţi nu înţeleg 
aceasta, pentru că ochii lor sunt orbiţi de vrăjmaşul oricărei dreptăţi. Co-
piii lor sunt lăsaţi să crească nedisciplinaţi, nepoliticoşi, necuviincioşi, în-
crezători în sine, nemulţumitori şi nesfinţiţi, pe când o procedare fermă, 
hotărâtă şi chibzuită, în care dreptatea şi mila sunt contopite cu răbdarea 
şi stăpânirea de sine, ar da rezultate minunate. 

Fratele E. trebuie să aibă harul transformator. Nicio siguranţă nu 
este pentru el, atâta timp cât el îşi păstrează defectele fireşti ale caracte-
rului său şi el trebuie să se lupte neîncetat împotriva lor. Dacă nu va duce 
o viaţă de veghere şi rugăciune, nu va putea fi bine echilibrat, şi există 
primejdia ca adevărul să fie împiedicat şi vorbit de rău din pricina influ-
enţei sale. Să ia deci bine seama ca nu cumva să trezească în necredincioşi 
prejudecăţi care să nu mai poată fi înlăturate niciodată. 
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Firea omenească este înclinată spre extreme, trecând de la o extremă 
la alta. Mulţi sunt fanatici. Ei ard de o râvnă înfocată, care este confundată 
cu evlavia; dar caracterul este adevărata dovadă a uceniciei. Au ei blândeţea 
lui Hristos? Au ei acea umilinţă şi dulce bunăvoinţă pe care o avea El? Este 
templul sufletului golit de mândrie, de aroganţă, de egoism şi de asprime? 
Dacă nu, ei nu ştiu ce fel de spirit au. Ei nu înţeleg că adevăratul creştinism 
constă în aducerea de multă roadă spre mărirea lui Dumnezeu. 

Alţii merg în extremă conformându-se lumii. Nu există o linie clară, 
distinctă, de despărţire între ei şi lume. Când oamenii sunt îndepărtaţi 
de la adevăr, printr-un spirit aspru, criticos şi învinuitor, ei ajung la con-
cluzia că cel ce pretinde a fi creştin este lipsit de principiu, şi nu are nicio 
cunoştinţă despre schimbarea inimii sau a caracterului. „Aşa să lumineze 
lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei, văzând faptele voastre bune, să 
mărească pe Tatăl vostru care este în cer”, sunt cuvintele lui Hristos.

 Sunt mulţi care nu au o înțelegere corectă despre ce constituie un 
caracter creştin, şi viaţa lor este un reproş pentru cauza adevărului. Dacă 
ei ar fi convertiţi în mod temeinic, n-ar mai aduce ca rod spini şi mără-
cini, ci nişte ciorchini preţioşi din roadele Spiritului – „dragostea, bu-
curia, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 
blândeţea, înfrânarea”. Marea primejdie se află în neglijarea unei lucrări 
asupra inimii. Mulţi au mare plăcere de ei înşişi; ei cred că o respectare cu 
numele a legii divine este îndeajuns, în timp ce nu sunt familiarizați cu 
harul lui Hristos şi El nu locuieşte în inima lor prin credinţă vie. 

„Fără Mine nu puteţi face nimic”, zice Hristos; dar prin harul Său 
dumnezeiesc, care lucrează prin eforturile noastre omeneşti, putem face 
toate lucrurile. Răbdarea şi blândeţea vor străbate caracterul, difuzând o 
radiere preţioasă care luminează şi arată calea către cer. Contemplând şi 
imitând viaţa Sa, noi vom fi reînnoiţi după chipul Său. Slava cerului va 
străluci din viaţa noastră, şi va reflecta asupra altora. La tronul harului 
noi vom găsi ajutorul necesar pentru a trăi astfel. Aceasta este adevărata 
sfinţire; şi ce altă poziţie mai înaltă şi-ar putea dori muritorii, decât de a 
fi în legătură cu Hristos, după cum coarda de viţă este legată de butuc? 

Mi-a fost arătat un tablou care prezenta un bou care stătea între 
un plug şi un altar, cu inscripţia: „Gata pentru amândouă”, – dornic să 
intre pe brazda obositoare sau să sângereze pe altarul de jertfă. Aceasta 
este poziţia în care trebuie să se afle întotdeauna un copil al lui Dumne-
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zeu, – gata să meargă unde îl cheamă datoria, să se lepede de sine şi să se 
jertfească pentru cauza adevărului. Biserica creştină a fost întemeiată pe 
principiul jertfirii. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede 
de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze”. El cere inima întreagă 
şi toate afecțiunile. Dovezile de zel, seriozitate şi efortul neegoist, pe care 
urmaşii Săi devotaţi le-au dat lumii, ar trebui să aprindă ardoarea noas-
tră şi să ne facă să întrecem exemplul lor. Religia curată dă naştere la o 
seriozitate şi stabilitate a scopului, care formează caracterul după chipul 
lui Dumnezeu şi ne face în stare să socotim toate lucrurile ca o pagubă 
pentru excelența lui Hristos. Această onestitatea a scopului se va dovedi 
un element de putere colosală. 

Noi avem cel mai mare şi cel mai solemn adevăr care a fost încredin-
ţat vreodată muritorilor, şi suntem răspunzători pentru felul cum tratăm 
acest adevăr. Fiecare dintre noi trebuie să fie aplecat spre salvarea de su-
flete. Trebuie să arătăm puterea adevărului asupra inimilor şi caracterelor 
noastre, făcând tot ce stă în puterea noastră spre a câştiga şi pe alţii ca să-l 
iubească. A aduce pe un păcătos la Hristos înseamnă a-i înălţa, a-i oferi 
demnitate şi a-i înnobila întregul său caracter şi a-l face să fie o binecu-
vântare în familie, în societate şi în biserică. Nu este oare aceasta o lucrare 
care merită puterile noastre cele mai nobile? 

Persoanele cu puţin talent, dacă îşi păstrează inimile cu credincio-
şie în dragostea lui Dumnezeu, pot câştiga multe suflete pentru Hristos. 
Harlan Page era un mecanic sărac, cu abilități obişnuite şi cu o educa-
ţie mărginită, dar el şi-a făcut ca ocupaţie principală de a contribui la 
prosperitatea lucrării lui Dumnezeu, şi eforturile sale au fost încununate 
de succese deosebite. El a lucrat pentru salvarea semenilor săi prin con-
vorbiri personale şi rugăciuni serioase. El a înfiinţat case de rugăciune, a 
organizat şcoli duminicale şi a răspândit broşuri şi altă literatură religi-
oasă. Şi pe patul său de moarte, cu umbra veşniciei pe faţa sa, el a putut 
să spună: „Ştiu că tot ce am făcut se datorează harului lui Dumnezeu, nu 
meritelor mele; cred însă că am dovada că mai mult de o sută de suflete au 
fost întoarse la Dumnezeu prin străduinţele mele personale”. 

Fiecare memebru al bisericii trebuie să fie instruit cum să lucreze 
sistematic şi ordonat. De la fiecare se cere să facă ceva pentru Domnul. Ei 
pot trezi interesul unor persoane spre a citi, pot să vorbească şi să se roage 
cu ele. Predicatorul care va instrui, va disciplina şi va conduce o oştire de 
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lucrători destoinici va face cuceriri glorioase, şi pentru aceasta îl aşteaptă 
o bogată răsplătire, când îi va întâlni pe cei mântuiţi prin influenţa sa, 
adunaţi în jurul tronului mare şi alb. 

„Fă ceva, fă degrab, fă cu toată puterea ta; 
Căci şi aripa îngerului slăbeşte de se tot odihneşte 
Şi chiar Dumnezeu de-ar fi inactiv, nu ar mai fi binecuvântat. 

După ce biserica din ... a venit la cunoştinţa adevărului, membrii ei 
au fost roditori în fapte bune, şi ar fi avut o influenţă care i-ar fi făcut să fie 
o putere de partea dreptăţii dacă ar fi dat pe faţă seriozitate cuviincioasă, 
zel şi dragoste. Dar ei au fost indiferenţi, s-au răcit şi au murit spiritual. 
Unii au luat parte la adunări publice, pe când purtau cu ei atmosfera lu-
mească în locul celei cereşti. Biserica nu a fost gata să răspundă la efor-
turile care au fost făcute pentru ea. În starea din prezent a membrilor ei 
ea nu poate vedea sau înţelege nevoia de a conlucra (la mântuirea sufle-
telor), şi lipsa lor de seriozitate şi consacrare i-a descurajat pe predicatori. 
În loc de această nepăsare, ea trebuie să-şi simtă răspunderea personală. 
Această biserică nu va prospera niciodată până ce membrii ei nu vor înce-
pe să facă lucrarea de reformă în propria lor inimă. Mulţi dintre cei care 
mărturisesc credinţa se dau prea uşor mulţumiţi; dacă ei urcă la câteva 
puncte de lepădare de sine şi de reformă, totuşi nu văd necesitatea de a 
merge mai departe. De ce zac ei atâta pe drojdiile lor? Nu există niciun 
punct de oprire în drumul nostru spre cer. Niciunul dintre noi nu tre-
buie să fie mulţumit cu realizările sale spirituale din prezent. Niciunul 
nu-şi întrebuinţează ocaziile, dacă nu poate vedea un progres continuu. 
El trebuie să urce şi să urce tot mereu. Este privilegiul fiecărui creştin de a 
creşte până ce ajunge la statura deplină de bărbat în Hristos Isus. 

Câtă nevoie au sufletele preţioase din F. de a fi educate în evlavia 
personală; ce multă nevoie au ei de o lucrare pastorală. Dar ei nu fac 
aşa de bine după cum au cunoştinţă. Dumnezeu vă va pune la încercare, 
fraţilor, şi unii se vor dovedi pleavă, iar alţii boabele de grâu preţios. Nu 
cedaţi puterii ispititorului. El va veni la voi ca un ostaş înarmat puter-
nic, dar să nu-i daţi niciun avantaj. Întăriţi-vă nervii pentru datorie şi 
luptaţi-vă pentru fiecare palmă de pământ. Nu daţi înapoi, ci înaintaţi; 
în loc de a deveni slabi şi lipsiți de energie, încingeţi-vă pentru luptă. 

309



Mărturii pentru comunitate – vol. 5256

Dumnezeu vă cheamă să vă luptaţi cu toate puterile voastre împotriva 
păcatului în orice formă. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu 
şi ţineţi-vă ochii aţintiţi la Căpetenia mântuirii voastre, căci în calea 
voastră vă aşteaptă primejdii. Nu urmaţi niciun steag fals, ci ţineţi-vă de 
steagul sfintei noastre credinţe, şi să fiţi acolo unde fâlfâie el, chiar dacă 
acolo se dau luptele cele mai înverşunate. Curând lupta va fi terminată 
şi biruinţa câştigată; şi dacă veţi fi credincioşi, veţi ieşi mai mult decât 
biruitori prin Acela care v-a iubit. Şi atunci, coroana măririi, o greutate 
veşnică de slavă, va fi a voastră. 

 Capitolul 33 – Păcătoșenia murmurării 

Scumpi prieteni, mi-a fost arătat că voi, ca familie, aţi trecut prin 
multă nefericire ce putea fi evitată. Dumnezeu nu a intenționat ca voi să 
fiți trişti; dar v-aţi abătut cugetul de la Isus şi l-aţi concentrat prea mult 
asupra voastră înşivă. Marele păcat al familiei voastre este murmurarea 
inutilă împotriva providenţei lui Dumnezeu; nesupunerea voastră, în 
această privinţă este într-adevăr alarmantă. Voi aţi exagerat micile greu-
tăţi şi aţi vorbit prea mult despre descurajări. Voi v-aţi făcut un obicei în 
a decora totul în jurul vostru în doliu şi v-ați făcut nefericiţi fără motiv. 
Murmurările voastre continue vă despart de Dumnezeu. 

Voi trebuia să vă păziţi de a nu călca pe terenul fermecat al lui Satan 
şi să nu lăsaţi mințile voastre să fie abătute de la credinţa în Dumnezeu. 
Prin Hristos voi puteţi şi trebuie să fiţi fericiţi, şi trebuie să vă însuşiţi 
deprinderi de stăpânire de sine. Chiar gândurile voastre trebuie aduse la 
supunerea faţă de voia lui Dumnezeu şi sentimentele voastre sub stăpâ-
nirea raţiunii şi a religiei. Dacă gândurile sunt rele, şi sentimentele vor 
fi rele; gândurile şi sentimentele combinate formează caracterul moral. 
Imaginația voastră nu v-a fost dată ca să i se permită să hoinărească şi să-
şi urmeze propriul drum fără vreun efort de a o restrânge sau disciplina. 
Dacă ajungeţi la concluzia că voi, ca şi creştini, n-aţi fi obligaţi să vă ţineţi 
în frâu gândurile şi sentimentele, atunci veţi fi aduşi sub influenţa înge-
rilor răi şi invitați prezenţa şi controlul lor. Dacă vă conduceţi după im-
presiile voastre şi lăsaţi gândurile voastre să apuce pe canalul bănuielilor 
rele, al îndoielii şi al murmurării, atunci veţi fi cei mai nenorociţi dintre 
muritori, şi viețile voastre se vor dovedi un eşec. 
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Stimată soră F., tu ai o imaginație bolnavă şi-L dezonorezi pe Dum-
nezeu dacă îţi laşi sentimentele să-ţi stăpânească în totul rațiunea şi ju-
decata. Tu ai o voinţă hotărâtă, care face ca mintea să reacţioneze asupra 
trupului, tulburând circulaţia şi producând congestie în anumite organe; 
şi îţi sacrifici sănătatea pentru sentimentele tale. 

Tu faci o greşeală, care, necorectată, nu va sfârşi doar cu ruinarea 
fericirii tale proprii. Tu îţi faci un mare rău nu numai ţie însăţi, ci şi celor-
lalţi membri ai familiei tale, şi mai ales mamei tale. Ea este foarte agitată 
şi foarte sensibilă. Dacă vreunul dintre copiii ei suferă, ea devine confu-
ză şi aproape descurajată. Mintea ei devine dezechilibrată, din pricina 
deselor atacuri de isterie, pe care este silită să le vadă şi o mare supărare 
vine atunci peste toţi cei din jurul tău. Şi totuşi tu eşti capabilă să-ţi stă-
pâneşti imaginația şi să biruieşti aceste atacuri nervoase. Tu ai putere de 
voinţă şi trebuie să o aduci în ajutorul tău. Tu însă n-ai făcut aceasta, 
ci ai lăsat imaginația ta foarte încordată să-ţi stăpânească raţiunea. Prin 
aceasta tu ai întristat Spiritul lui Dumnezeu. Dacă n-ai avea nicio putere 
asupra sentimentelor tale, aceasta n-ar fi păcat; dar nu trebuie să cedezi 
vrăjmaşului. Voinţa ta trebuie să fie sfinţită şi supusă, în loc de a se aşeza 
în opoziție față de voinţa lui Dumnezeu. 

Scumpii mei prieteni, în loc să apucaţi pe o cale pe care să zădărni-
ciţi boala, voi o măguliţi şi vă supuneţi puterii ei. Trebuie să evitaţi folo-
sirea de medicamente şi să respectaţi cu atenţie legile sănătăţii. Dacă vreţi 
să vă păstraţi viaţa, trebuie să mâncaţi hrană simplă, pregătită în modul 
cel mai simplu, şi să faceţi mai multe exerciţii fizice. Fiecare membru al 
familiei are nevoie de foloasele reformei sanitare. Dar medicamentele 
trebuie lăsate la o parte pentru totdeauna, căci nu vindecă nicio boală, ci 
slăbesc sistemul, făcându-l şi mai predispus la boli. 

Omul este pus într-o lume de necazuri, de griji şi de greutăţi. El este 
aşezat aici ca să fie pus la probă şi încercat, cum a fost Adam şi Eva, pentru 
ca să dezvolte un caracter drept şi să aducă armonie din discordie şi con-
fuzie. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le facem, care sunt esențiale 
pentru fericirea noastră şi cea a altora. Şi sunt multe lucruri pentru care 
să ne bucurăm. Prin Hristos, noi suntem aduşi în legătură cu Dumnezeu. 
Îndurările Sale ne pun sub obligaţii permanente; simțindu-ne nevrednici 
pentru darurile Sale, noi trebuie să preţuim chiar şi pe cel mai neînsem-
nat dintre ele. 
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Pentru tot ce aveţi şi sunteţi voi, sunteți îndatoraţi lui Dumnezeu, 
scumpi prieteni. El v-a dat puteri care, într-o anumită măsură, sunt si-
milare cu acelea pe care le posedă El; şi trebuie să lucraţi cu seriozitate 
ca să dezvoltaţi aceste puteri; nu pentru a plăcea vouă înşivă şi a vă înăl-
ţa pe voi, ci spre a-L proslăvi pe El. Voi nu v-aţi folosit privilegiile spre 
cel mai bun folos. Voi trebuie să vă educați să puteţi purta răspunderi. 
Intelectul trebuie cultivat; dacă este lăsat să ruginească din lipsă de ac-
tivitate, el se va pipernici. 

Pământul este al Domnului. Aici se poate vedea că natura, atât cea 
însufleţită, cât şi cea neînsufleţită, ascultă de voinţa Sa. Dumnezeu l-a 
creat pe om ca pe o fiinţă superioară; numai el este format după chipul 
lui Dumnezeu şi e în stare a fi părtaş al firii dumnezeieşti, a conlucra cu 
Creatorul său şi a executa planurile Sale; şi totuşi numai el se află în răz-
boi cu planul lui Dumnezeu. 

Cât de minunat şi cu ce frumuseţe minunată a fost format fieca-
re lucru în natură! Pretutindeni vedem operele desăvârşite ale marelui 
Maestru artist. Cerurile vestesc mărirea Sa, şi pământul, care a fost făcut 
pentru fericirea omului, ne vorbeşte despre dragostea Sa inegalabilă. Su-
prafaţa sa nu este un şes monoton; ci munţi măreți şi vechi se ridică spre 
a diversifica peisajele. Sunt râuri spumegânde, văi fertile, lacuri frumoase, 
fluvii mari şi oceane nemărginite. Dumnezeu trimite roua şi ploaia să îm-
prospăteze pământul însetat. Brizele, care dau sănătate prin curăţirea şi 
răcorirea atmosferei, sunt controlate de înţelepciunea Sa. El a pus soarele 
pe cer ca să măsoare timpul zilei şi al nopţii, şi, prin razele sale vesele, să 
dea pământului lumină şi căldură, făcând vegetaţia să înflorească. 

Vă atrag atenţia la aceste binecuvântări oferite de mâna binefăcătoa-
re a lui Dumnezeu. Lăsaţi ca gloria nouă a fiecărei dimineţi să trezească 
în inimile voastre laudă şi mulţumire pentru aceste dovezi ale grijii Sale 
iubitoare. Dar în timp ce bunul nostru Tată ceresc ne-a dat aşa de multe 
lucruri ca să ne facă fericiţi, El ne-a dat, de asemenea, binecuvântări de-
ghizate. El înţelege necesitățile omului căzut; şi în timp ce ne dă pe deo-
parte avantaje, întâlnim pe de altă parte şi inconveniente, care au ca scop 
să ne stimuleze spre a ne folosi capacitatea dată nouă. Aceasta dezvoltă 
hărnicie răbdătoare, perseverență şi curaj. 

Sunt rele care pot fi micşorate, dar niciodată înlăturate. Omul tre-
buie să biruie greutăţile şi să formeze împrejurările, nu împrejurările să-l 
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formeze pe el. El are loc unde să-şi exercite talentele, aducând ordine şi 
armonie din confuzie. În această lucrare, el poate avea ajutor dumneze-
iesc, dacă vrea să-l ceară. El nu este lăsat să se lupte în propria sa putere cu 
ispitele şi încercările. Ajutor se află la Acela care este desăvârşit în pute-
re. Isus a părăsit curţile împărăteşti ale cerului, a suferit şi a murit într-o 
lume degradată de păcat, ca să-l înveţe pe om cum să treacă prin încercă-
rile vieţii şi să biruiască ispitele ei. El este un model pentru noi. 

Când relatați aceste binefaceri dăruite făpturilor Sale de către Tatăl 
nostru ceresc, nu vă simţiţi voi mustraţi pentru murmurările voastre lip-
site de recunoştinţă? Pentru un număr de ani, El v-a împrumutat o fiică şi 
soră, până ce aţi început s-o considerați ca pe o proprietate a voastră, şi aţi 
simţit că aveţi un drept asupra acestui dar bun. Dumnezeu a auzit mur-
murele voastre. Dacă se zărea vreun nor, părea că voi ați uitat că soarele a 
strălucit vreodată; şi nori şi întuneric au fost întotdeauna în jurul vostru. 
Dumnezeu v-a trimis necazuri; El v-a luat comoara, pentru ca să puteţi 
face deosebire între prosperitate şi necazuri reale. Dar voi nu v-aţi supus 
inimile înaintea Lui şi nu v-aţi pocăit de marele păcat al nerecunoştinţei, 
care v-a despărţit de dragostea Sa. Ca şi Iov, voi simţiţi că aveţi motiv de 
supărare, şi nu vreţi să vă lăsaţi mângâiaţi. A fost aceasta rezonabil? Voi 
ştiţi că moartea este o putere căreia nimeni nu i se poate împotrivi; dar 
voi aţi făcut ca viaţa voastră să fie aproape în totul nefolositoare din prici-
na mâhnirii voastre zadarnice. Sentimentele voastre au fost doar cu ceva 
mai puțin decât o rebeliune împotriva lui Dumnezeu. V-am văzut pe toți 
zăbovind asupra pierderii voastre grele şi dând curs sentimentelor voastre 
iritate până ce demonstrațiile voastre zgomotoase de mâhnire i-a făcut pe 
îngeri să-şi ascundă feţele şi să se retragă de la această scenă. 

Când v-aţi lăsat astfel pradă sentimentelor voastre v-aţi amintit oare 
că aveţi un Tată în cer, care L-a dat pe unicul Său Fiu ca să moară pentru 
noi, pentru ca moartea să nu fie un somn veşnic? V-aţi amintit voi că 
Domnul vieţii şi al măririi a trecut prin mormânt şi l-a luminat cu pre-
zenţa Sa? Iată ce zice ucenicul cel iubit: „Scrie: Fericiţi morţii care mor în 
Domnul de aici înainte; da, zice Spiritul, căci ei se vor odihni de osteneli-
le lor, pentru că faptele lor îi urmează” (Apocalipsa 14:13). Apostolul şi-a 
dat bine seama ce vorbea când a scris aceste cuvinte; dar când voi vă lăsaţi 
pradă supărării voastre nestăpânite, este purtarea voastră în deacord cu 
mângâierile pe care ni le dau aceste cuvinte? 
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Domnul este îndurător, plin de milă şi de credincioşie. El a îngăduit 
ca unul dintre membrii familiei, care a fost cel mai nevinovat, şi cel mai 
bine pregătit, să se odihnească în timpul primejdiilor zilelor din urmă. 
Ah! Nu vă închideţi sufletele împotriva melodiei şi a bucuriei, murmu-
rând ca şi când n-ar exista nicio înviere dintre cei morţi, ci lăudaţi-L pe 
Dumnezeu că pentru ea nu mai există moarte, nici necazuri, nici întris-
tare. Ea se odihneşte în Isus, până ce Dătătorul de viaţă îi va chema pe 
sfinţii Săi adormiţi la o nemurire glorioasă. 

Sora F. are de făcut o lucrare, prin harul lui Dumnezeu, de a-şi stă-
pâni sentimentele. Ea ştie că nu este în cer, ci într-o lume în care domneşte 
moartea, şi unde iubiţii noştri ne pot fi răpiţi în orice clipă. Ea trebuie să 
simtă că marea povară a vieţii este aceea de a se pregăti pentru o lume mai 
bună. Dacă ea are un bun sprijin în viaţa veşnică, aceasta n-o scuteşte de a 
duce în această lume o viaţă nobilă şi de a purta poverile vieţii, ci aceasta o 
va ajuta să-şi îndeplinească datoriile cu lepădare şi jertfire de sine. 

Ca familie, voi aţi vorbit atât de mult despre întuneric şi v-aţi plâns, 
până ce aţi fost schimbaţi după acelaşi chip. Voi vă influenţaţi reciproc 
sentimentele şi vă aţâţaţi nervii, până ce vă produceţi singuri un timp de 
întunecime şi de nenorocire. Voi ați ținut servicii comemorative de doliu, 
însă acestea nu atrag îngerii în jurul vostru. Dacă nu vă schimbaţi umbla-
rea, Dumnezeu va păşi la judecată împotriva voastră. Nu este oare timpul 
ca să aduceţi servicii de mulţumire în familia voastră şi să vă amintiţi cu 
bucurie de binecuvântările care v-au fost dăruite? 

Puterea adevărului trebuie să fie îndeajuns pentru a sprijini şi mân-
gâia în orice timp de strâmtorare. Prin faptul că îl face pe posesorul ei 
capabil să triumfe asupra încercărilor îşi dovedeşte religia lui Hristos ade-
vărata valoare. Ea aduce poftele, patimile şi emoţiile sub stăpânirea raţi-
unii şi disciplinează gândurile ca să curgă pe un canal sănătos. Şi atunci 
limba nu va mai fi lăsată să-L dezonoreze pe Dumnezeu prin expresii de 
murmurare păcătoase. 

Creatorul nostru pretinde, pe drept, să procedeze cu făpturile mâi-
nilor Sale aşa cum găseşte cu cale. El are dreptul să le guverneze cum vrea, 
iar nu după alegerea omului. El nu este un judecător aspru, un creditor 
sever şi constrângător. El este chiar fântâna dragostei, Cel ce dăruieşte 
binecuvântări nenumărate. Ar trebui să vă producă cea mai adâncă dure-
re faptul că aţi nesocotit o astfel de dragoste şi n-aţi lăsat ca mulţumirea 
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şi lauda să vă umple inimile pentru minunata bunătate a lui Dumnezeu. 
Noi nu merităm toate binefacerile Sale; şi totuşi, cu toată nevrednicia 
şi cruda noastră ingratitudine, ele continuă. De aceea, încetaţi să vă mai 
plângeţi, ca şi când aţi fi nişte robi sub un stăpân tiran. Isus este bun. 
Lăudaţi-L. Lăudaţi-L pe Acela care este sănătatea înfățisării voastre şi 
Dumnezeul vostru.

Capitolul 34 – „Lăudaţi-L pe Domnul” 

„Toată suflarea să-L laude pe Domnul”. S-a gândit cineva dintre 
noi îndeajuns ce multe motive avem noi ca să fim mulţumitori? Ne 
amintim noi că îndurările Domnului se înnoiesc în fiecare dimineaţă 
şi că niciodată nu încetează credincioşia Sa? Ne recunoaştem noi de-
pendenţa de El şi ne exprimăm noi recunoştinţa pentru tot harul Său? 
Dimpotrivă, noi uităm prea adesea că „orice dar bun şi desăvârşit vine 
de sus, de la Tatăl luminilor”. 

Prea adesea cei ce sunt sănătoşi uită milostivirile minunate, care se 
dovedesc faţă de ei zi după zi şi an după an. Ei nu aduc niciun tribut de 
laudă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale. Dar când vine boala, 
îşi amintesc de Dumnezeu. Dorinţa puternică după însănătoşire îi mână 
la rugăciune; şi aceasta este drept. Dumnezeu este refugiul nostru atât în 
boală, cât şi în sănătate. Dar mulţi nu-şi încredinţează cazul în mâinile 
Sale; ei încurajează slăbiciunea şi boala prin îngrijorare cu privire la ei 
înşişi. Dacă ar înceta cu murmurul lor şi s-ar ridica peste starea lor de 
depresie şi întristare, atunci restaurarea lor s-ar bucura de binecuvântarea 
sănătăţii; şi dacă acest bun preţios li se dă înapoi, ei nu trebuie să uite că 
se află sub obligaţii reînnoite faţă de Creatorul lor. Când cei zece leproşi 
au fost vindecaţi, numai unul s-a înapoiat să-L caute pe Isus ca să-I aducă 
slavă. Să nu fim deci ca cei nouă leproşi nemulţumitori, ale căror inimi au 
rămas nemişcate de milostivirea lui Dumnezeu. 

Dumnezeu este dragoste. El poartă grijă de făpturile pe care le-a cre-
at. „Cum se îndură un tată de copiii săi, aşa se îndură Domnul de cei ce 
se tem de El”. „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ca să ne numim copiii 
lui Dumnezeu”. Ce privilegiu preţios este acesta, ca să fim fii şi fiice ale 
Celui Preaînalt, moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori 
cu Isus Hristos. Atunci să nu murmurăm şi să nu ne întristăm fiindcă, 
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în această viaţă, noi nu suntem scutiţi de dezamăgiri şi necazuri. Dacă, 
în providenţa lui Dumnezeu, suntem chemaţi să suportăm necazuri, să 
primim crucea şi să bem paharul de amărăciune, amintindu-ne că mâna 
Tatălui este cea care îl ţine alipit de buzele noastre. Să ne încredem deci 
în El, atât în întuneric, cât şi în zile bune. Nu putem crede noi că El ne va 
da orice lucru care este spre binele nostru? Acela care nu L-a cruţat nici 
chiar pe Unicul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui El 
din abundenţă toate cele necesare spre viaţă?”. Chiar în noaptea strâmto-
rării, cum puteam refuza noi să ne înălţăm inimile şi glasurile în cuvinte 
de recunoştinţă şi laudă, când ne amintim de dragostea Sa faţă de noi pe 
care a exprimat-o prin crucea de pe Golgota? 

O, ce temă de meditaţie este sacrificiul pe care Isus l-a făcut pentru 
păcătoşii pierduţi? „El a fost străpuns pentru păcatele noastre. Pedeapsa 
care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”. 
Cum vom preţui noi binecuvântările care ne sunt puse la dispoziţie? Pu-
tea suferi Isus mai mult? Ar fi putut procura El binecuvântări mai bogate 
pentru noi? Nu trebuie să se înmoaie oare şi inima cea mai împietrită, 
când ne amintim că El a părăsit pentru noi fericirea şi slava Cerului, şi a 
suferit sărăcie şi ocară, o crudă persecuţie şi o moarte teribilă? Dacă, prin 
moartea şi învierea Sa, nu ne-ar fi deschis o uşă de speranţă, atunci noi 
n-am fi cunoscut altceva decât ororile întunericului şi mizeriile deznădej-
dii. În starea noastră din prezent, favorizaţi şi binecuvântaţi cum suntem, 
noi nu ne dăm seama din ce adâncuri am fost scoşi. Nu putem aprecia 
cu cât mai adânci ar fi fost necazurile noastre, cu cât mai mari vaietele 
noastre dacă Isus nu ne-ar fi cuprins cu braţul Său uman de simpatie şi 
dragoste şi nu ne-ar fi ridicat. 

Noi ne putem bucura în speranţă. Mijlocitorul nostru este în 
sanctuarul ceresc şi mijloceşte pentru noi. Prin meritele Sale, noi avem 
iertare şi pace. El a murit ca să ne spele păcatele, să ne îmbrace cu nepri-
hănirea Sa şi să ne pregătească pentru societatea Cerului, unde vom lo-
cui în lumină pentru totdeauna. Stimate frate, stimată soră, când Satan 
caută să vă umple mintea cu descurajare, întunecime şi îndoială, împo-
triviţi-vă sugestiilor lui. Spuneţi-i despre sângele lui Isus, care îi curăţă 
pe oameni de toate păcatele. Voi nu puteţi să vă scăpaţi singuri de pute-
rea ispititorului, dar el tremură şi fuge când se invocă meritele sângelui 
preţios, care S-a jertfit pentru noi. Nu vreţi dar să primiţi cu mulţumire 
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binecuvântările aduse de Isus? Nu vreţi să luaţi paharul mântuirii pe 
care vi-l oferă El şi să chemaţi numele Domnului? Nu arătaţi încredere 
în Acela care v-a chemat de la întuneric la lumina Lui minunată? Nu 
întristați nici pentru o clipă inima milosului Mântuitor prin necredin-
ţa voastră. El veghează cu cel mai încordat interes progresul vostru pe 
calea către cer; El vede eforturile voastre serioase, speranţele şi temerile 
voastre, luptele şi biruinţele voastre. 

Oare toate exerciţiile voastre de devoţiune să constea numai din a 
cere şi a primi? Să ne gândim oare în tot timpul numai la lipsurile noastre 
şi niciodată la binefacerile pe care le primim? Să fim oare primitori ai mi-
lostivirilor Sale, şi să nu exprimăm niciodată recunoştinţă faţă de Dum-
nezeu, să nu-L lăudăm niciodată pentru toate câte a făcut El pentru noi? 
Noi nu ne rugăm deloc prea mult, dar aducem prea puţine rugăciuni de 
mulţumire. Dacă iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu ar trezi în noi mai 
multe cuvinte de mulţumire şi laudă, atunci am avea mult mai multă pu-
tere în rugăciune. Atunci am prisosi tot mai mult în dragostea lui Dum-
nezeu şi am fi mult mai dispuşi a-I aduce laude. Voi, care vă plângeţi că 
Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunile, schimbaţi ordinea din prezent şi 
adăugaţi la cererile voastre şi cuvintele de laudă. Când vă veţi gândi la 
bunătatea şi milostivirile Sale, veţi descoperi că El va avea considerație 
față de nevoile voastre. 

Rugaţi-vă, rugaţi-vă cu toată seriozitatea şi fără încetare, dar nu ui-
taţi lauda. Se cuvine ca fiecare copil al lui Dumnezeu să îndreptăţească 
caracterul Tatălui. Voi Îl puteţi înălţa pe Domnul; puteţi arăta puterea 
susţinătoare a harului Său. Sunt o mulţime de suflete care nu preţuiesc 
dragostea cea mare a lui Dumnezeu şi nici compătimirea divină a lui Isus. 
Chiar mii de persoane privesc cu dispreţ la harul nepătat arătat prin pla-
nul mântuirii. Nu toţi cei ce sunt părtaşi la această mare mântuire sunt 
nevinovați în această privinţă. Ei nu cultivă inimi recunoscătoare. Dar 
tema mântuirii este una la care îngerii doresc să privească; ea va fi ştiinţa 
şi cântarea celor răscumpăraţi prin toate veacurile nesfârşite ale veşniciei. 
Nu merită oare această temă să fie contemplată şi studiată mai cu atenție? 
Să nu-L lăudăm oare pe Dumnezeu cu inima, cu sufletul şi cu glasul pen-
tru „faptele Sale minunate faţă de fiii oamenilor?” 

Lăudaţi-L pe Domnul în adunarea poporului Său. Când cuvântul 
Domnului a fost rostit către evreii din vechime, li s-a poruncit: „Şi tot 
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poporul să zică: Amin”. Când chivotul legamântului a fost adus în ce-
tatea lui David şi când s-a cântat un psalm de veselie şi de biruinţă, tot 
poporul a zis: „Amin, şi lăudat să fie Domnul”. Acest răspuns repetat era 
o dovadă că ei înţelegeau cuvântul ce se rostea şi se uneau ca să aducă 
închinare lui Dumnezeu. 

În serviciile noastre divine există prea mult formalism. Domnul do-
reşte ca slujitorii Săi care predică Cuvântul să fie învioraţi de Spiritul Său 
Sfânt; şi poporul, care ascultă, nu trebuie să stea într-o indiferenţă som-
noroasă, sau să privească pierduți în altă parte, nerăspunzând la ceea ce 
se vorbeşte. Impresia care se dă în felul acesta celor necredincioşi nu este 
deloc favorabilă religiei lui Hristos. Aceşti pretinşi creştini insensibili şi 
nepăsători nu arată deloc lipsă de ambiţie şi de zel când iau parte la ocu-
paţiile lumeşti, dar lucrurile de o influenţă veşnică nu-i mişcă destul de 
adânc. Glasul lui Dumnezeu care vine prin solii Săi poate fi ca o cântare 
plăcută pentru ei, dar avertismentele sfinte, mustrările şi încurajările Sale 
sunt toate ignorate. Spiritul lumii i-a paralizat. Adevărurile Cuvântului 
lui Dumnezeu sunt rostite la urechi de plumb şi la inimi împietrite şi 
neimpresionabile. Ar trebui să fie biserici treze, active pentru a-i încuraja 
şi susține pe predicatorii lui Hristos. Unde bisericile umblă în lumină, 
acolo vor exista întotdeauna răspunsuri bucuroase şi din inimă şi cuvinte 
de laudă cu veselie. 

Dumnezeul nostru, Creatorul cerului şi al pământului, declară: 
„Cel ce Îmi sacrifică laudă Mă onorează”. Toţi îngerii din cer se unesc în 
a-L lăuda pe Dumnezeu. Să învăţăm cântarea îngerilor de pe acum, ca 
s-o putem cânta şi atunci când vom intra în rândurile lor strălucitoare. 
Să zicem împreună cu psalmistul: „Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi; voi 
cânta laude Dumnezeului meu cât timp voi fi o fiinţă vie”. „Să Te laude 
poporul, O, Dumnezeule! Tot poporul să-Ţi aducă laude”. 

Capitolul 35 – Responsabilitatea părinţilor 

Părinţii sunt răspunzători într-o mare măsură pentru forma pe care 
o dau caracterului copiilor lor. Ei trebuie să tindă după simetrie şi pro-
porţionalitate. Nu sunt decât puţine minţi bine echilibrate, pentru că pă-
rinţii îşi neglijează în mod nelegiuit datoria de a stimula trăsăturile slabe 
şi a le reprima pe cele rele. Ei nu-şi amintesc că sunt sub cea mai solemnă 
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obligaţie de a supraveghea tentațiile fiecărui copil; este datoria lor de a 
instrui pe copiii lor în obiceiuri corecte şi în moduri de gândire corecte. 

Uneori, părinţii aşteaptă ca Domnul să facă chiar lucrarea pe care El 
le-a dat-o s-o facă ei. În loc să-i îngrădească şi să-i stăpânească pe copiii 
lor, aşa cum ar trebui, ei îi răsfaţă şi îi tolerează, satisfăcându-le poftele 
şi dorinţele capricioase. Când aceşti copii părăsesc casa părintească, au 
caracterele deformate de egoism, cu pofte nestăpânite şi cu o voinţă în-
căpăţânată; ei sunt lipsiţi de politeţe şi respect faţă de părinţii lor, şi nu le 
plac adevărurile religioase sau serviciile divine. Ei au crescut cu trăsături 
de caracter care în toată viaţa lor sunt un blestem pentru ei înşişi şi pentru 
alţii. Dacă buruienile rele ale dezbinării, egoismului, invidiei şi patimilor 
sunt lăsate să înflorească în grădina neglijată a sufletului, atunci familia 
va fi orice altceva, dar nu fericită. 

Părinţii nu trebuie să arate nicio părtinire, ci să-i trateze pe toţi co-
piii lor cu duioşie, amintindu-şi că ei sunt răscumpăraţi prin sângele lui 
Hristos. Copiii îi imită pe părinţii lor, de aceea trebuie avută mare grijă 
pentru a le oferi modele corecte. Părinţii care sunt buni şi politicoşi în 
familii, fiind în acelaşi timp fermi şi hotărâţi, vor vedea manifestându-se 
aceleaşi trăsături şi în copiii lor. Dacă ei sunt sinceri, onorabili şi cinstiţi, 
copiilor le va plăcea să se asemene cu ei în aceste calităţi deosebite. Dacă 
ei aduc lui Dumnezeu adoraţie şi închinare, copiii lor, crescuţi pe aceeaşi 
cale, nu vor uita nici ei să-I slujească la fel. 

Se întâmplă adesea că părinţii nu au grijă să-şi înconjoare copiii 
cu influenţe bune. La alegerea unui cămin, ei se gândesc mai mult la in-
teresele lor lumeşti decât la atmosfera lor morală şi socială; şi copiii îşi 
formează tovărăşii care sunt nefavorabile pentru dezvoltarea evlaviei şi 
formarea unui caracter drept. Apoi, părinţii îngăduie lumii să le ocupe 
timpul, puterile şi cugetele; iar când vine Sabatul îi găseşte atât de isto-
viţi, încât nu le mai rămâne nimic să-I dea lui Dumnezeu în sfânta Sa zi, 
nicio evlavie dulce care să facă familia fericită şi să facă Sabatul o plăcere 
pentru copiii lor. Rar sunt vizitaţi de vreun predicator, pentru că ei s-au 
aşezat în afară de domeniul privilegiilor religioase. Un fel de moleşeală 
le stăpâneşte sufletul. Copiii sunt molipsiţi de tovărăşiile rele, iar duioşia 
sufletului pe care o simţeau altădată dispare şi este uitată. 

Părinţilor care îi osândiți pe canaaniţi pentru că îi sacrificau pe co-
piii lor lui Moloh, ce faceți voi cu copiii? Voi aduceţi cea mai preţioasă 
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jertfă zeului Mamona; şi apoi, când copiii voştri cresc neiubiţi, cu un 
caracter neiubitor, când au o lipsă hotărâtă de răbdare şi o pornire spre 
necredincioşie, voi blamaţi credinţa pe care o mărturisiţi, pentru că nu a 
fost în stare să-i mântuiască. Voi seceraţi ceea ce-aţi semănat – rezultatul 
iubirii voastre egoiste de lume şi al nesocotirii mijloacelor harului. Voi 
duceţi familiile voastre în locurile unde pândeşte ispita, iar chivotul lui 
Dumnezeu, slava şi apărarea voastră, este socotit ca fiind neesențial; şi 
Domnul n-a săvârşit nicio minune ca să-i scape pe copiii voştri de ispite. 

Voi care mărturisiţi a-L iubi pe Dumnezeu, luaţi-L pe Isus cu voi 
oriunde mergeţi; şi, asemenea patriarhilor din vechime, ridicaţi un altar 
Domnului în orice loc vă întindeţi corturile. În această privinţă este ne-
cesară o reformă – o reformă însă adâncă şi largă. Părinţii au nevoie de o 
reformă; predicatorii au nevoie de o reformă. Ei au nevoie ca Dumnezeu 
să fie în familiile lor. Ei trebuie să refacă locurile pustiite ale Sionului; să-i 
pună porţile şi să-i întărească zidurile, pentru ocrotirea poporului. 

În această generaţie este nevoie de o lucrare serioasă, şi părinţii tre-
buie să-i formeze pe copiii lor ca să ia parte la această lucrare. Cuvintele 
rostite de Mardoheu către Estera se pot aplica şi la bărbaţii şi tinerii de 
astăzi: „Cine ştie dacă nu cumva ai venit la împărăţie pentru un timp 
ca acesta?” Tinerii trebuie să câştige o soliditate de caracter, pentru ca 
să fie pregătiți să fie utili. Daniel şi Iosif erau nişte tineri statornici în 
principii, de aceea Dumnezeu Şi-a putut aduce la îndeplinire planurile 
Sale prin ei. Cercetaţi istoria lor şi vedeţi cum a lucrat Dumnezeu pen-
tru ei. Iosif a trebuit să treacă prin diferite experienţe, – experienţe care 
i-au pus la încercare curajul şi integritatea sa până la extrem. După ce a 
fost vândut în Egipt, a fost mai întâi favorizat, încredinţându-i-se mari 
răspunderi; dar deodată, fără vreo greşeală din partea sa, el a fost învi-
nuit pe nedrept şi aruncat în închisoare. Dar el nu este descurajat. El 
se încrede în Dumnezeu; şi intenţia inimii sale, curăţia motivelor sale 
s-au dat apoi la iveală. Ochiul lui Dumnezeu este asupra lui, şi o mână 
dumnezeiască îl conduce, şi deodată vedem că este scos din închisoare 
ca să ia parte la scaunul de domnie al Egiptului. 

Viaţa plină de greutăţi a lui Iosif nu a fost la întâmplare; ea fost rân-
duită de Providenţă. Dar cum a fost el în stare să ne lase un aşa raport de 
tărie de caracter, de neprihănire şi de înţelepciune? Aceasta s-a datorat 
educaţiei primite în primii ani ai copilăriei sale. El ține cont mai degrabă 
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de datorie, decât de înclinaţie, iar curăţia şi încrederea sa simplă de copil 
au adus roade la vârsta de bărbat. Cele mai strălucite talente nu au nicio 
valoare dacă nu sunt folosite; deprinderile cu hărnicie şi tăria de carac-
ter trebuie câştigate prin cultivare. Un caracter moral superior şi calităţi 
mintale fine nu sunt rezultatul întâmplării. Dumnezeu dă ocaziile; suc-
cesul depinde de folosirea lor. Providenţa care ne deschide calea trebuie 
deosebită repede şi prinsă ocazia. 

Tinerilor, dacă doriţi să fiţi tari, dacă doriţi să aveţi integritatea şi 
înţelepciunea lui Iosif sau a lui Daniel, studiaţi Scripturile. Părinţilor, 
dacă doriţi să-i educaţi pe copiii voştri ca să servească lui Dumnezeu şi 
să facă bine în lume, faceţi din Biblie manualul vostru de educaţie. Ea 
demască planurile viclene ale lui Satan. Ea este marele agent de înălțare al 
omenirii, cel ce mustră şi corectează relele morale, detectorul care ne face 
în stare să deosebim între ce este drept şi ce este fals. Orice altceva se mai 
învaţă în cămin sau la şcoală, Biblia, ca marele educator, trebuie să aibă 
primul loc. Dacă i se dă acest loc, Dumnezeu este onorat, şi El va lucra 
pentru voi la convertirea copiilor voştri. În această carte sfântă se află o 
mină bogată de adevăr şi frumuseţe, şi numai părinţii sunt de vină dacă 
nu-i fac pe copiii lor să aibă un interes viu pentru ea. 

Pentru mulţi educaţia nu înseamnă decât o cunoştinţă a cărţilor; 
dar „temerea de Domnul este începutul înţelepciunii”. Adevărata ţintă 
a educaţiei este de a restatornici chipul lui Dumnezeu în suflet. Cea 
dintâi şi cea mai preţioasă cunoştinţă este cunoaşterea lui Hristos, iar 
părinţii înţelepţi vor ţine acest fapt mereu în faţa minţilor copiilor lor. 
Dacă şi-ar frânge vreunul vreo mână sau vreun picior, părinţii ar încerca 
orice mijloc pe care dragostea sau înţelepciunea l-ar putea sugera, pen-
tru vindecarea membrului fracturat. Aceasta este drept, şi este datoria 
lor; dar Domnul cere să se dea pe faţă mult mai mare tact, răbdare şi 
efort perseverent pentru a remedia defectele sufletului. Este nevrednic 
de acest nume acel tată care nu este pentru copiii săi un învăţător creş-
tin, un conducător şi un prieten care să-i lege de inima sa prin puter-
nicele legături ale dragostei sfinţite – o dragoste care îşi are temelia pe 
împlinirea datoriei cu credincioşie. 

Părinţii au de făcut o lucrare mare şi plină de răspundere, şi pot pune 
potrivita întrebare: „Cine este destoinic pentru aceasta?” Dar Dumne-
zeu a făgăduit că va da înţelepciune acelora care o cer în credinţă, şi El va 
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face tocmai aşa cum a promis. Lui Îi place când cineva, prin credinţă, Îl ia 
pe cuvânt. Mama lui Augustin se ruga pentru convertirea fiului ei. Ea nu 
vedea nicio dovadă că Spiritul lui Dumnezeu îi impresiona inima, dar ea 
nu s-a descurajat. Ea a pus degetul pe textul biblic şi a prezentat lui Dum-
nezeu propriile Sale cuvinte, şi s-a rugat aşa cum numai o mamă se poate 
ruga. Umilinţa ei adâncă, stăruinţa ei serioasă şi credinţa ei nestrămutată 
au biruit, şi Domnul i-a împlinit dorinţa inimii. El este tot aşa de gata să 
asculte şi astăzi rugăciunile poporului Său. „Mâna Sa nu este prea scurtă 
ca să nu poată mântui, nici urechea Sa nu este prea îngreunată ca să nu 
poată auzi”, şi dacă părinţii creştini Îl caută cu seriozitate, El le va umple 
gura cu argumente, şi din pricina numelui Său cel sfânt va lucra cu putere 
pentru ei, la convertirea copiilor lor. 

Capitolul 36 – Creșterea copiilor 

Stimate frate şi stimată soră G., eu sunt îngrijorată de cazul vostru. 
Eu văd primejdii pe care voi s-ar putea să nu le fi sesizat. Aţi meditat voi 
în mod serios şi cu rugăciune la datoria voastră faţă de copiii voştri, când 
v-aţi luat răspunderea de a-i aduce pe lume? V-aţi gândit dacă aceşti copii 
primesc de la voi o educaţie şi o disciplină care să-i facă să-L onoreze pe 
Creatorul lor în zilele tinereţii lor? V-aţi dat voi seama că, dacă neglijaţi 
a-i învăţa să vă respecte, ca tată şi ca mamă, şi să se supună autorităţii 
voastre, îi creşteţi doar pentru a-L dezonora pe Dumnezeu? Ori de câte 
ori le îngăduiţi să calce în picioare autoritatea voastră şi voinţei lor s-o su-
pună pe a voastră, voi înrădăcinaţi în ei un defect pe care îl vor duce cu ei 
prin toate experienţele lor, dacă vor avea vreo înclinaţie religioasă, şi vor 
învăţa să nesocotească şi să calce în picioare şi autoritatea dumnezeiască. 

Întrebarea pe care trebuie să v-o puneţi este: „Cresc eu oare nişte 
copii ca să întăresc influenţa răului şi să umplu rândurile puterilor întu-
nericului, sau cresc copii pentru Hristos?” Dacă nu vă stăpâniţi copiii 
şi nu le formaţi caracterele ca să asculte de poruncile lui Dumnezeu, 
atunci cu cât sunt mai puţini copii care să sufere din pricina educaţiei 
voastre defectuoase, cu atât mai bine va fi pentru societate. Dacă co-
piii nu pot fi crescuţi şi disciplinaţi din pruncie de o mamă înţeleaptă 
şi chibzuită, care să fie conştiincioasă şi inteligentă, şi care să-şi ţină 
familia, în supunere şi în temere de Dumnezeu, modelând şi formând 
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caracterele lor, ca să urmeze standardul dreptăţii, atunci este păcat a în-
mulţi numărul membrilor familiei voastre. Dumnezeu v-a dat raţiune, 
şi El cere ca voi să vă folosiţi de ea. 

Voi trebuie să vă simţiţi sub obligaţia ca, prin străduinţe răbdătoa-
re şi obositoare şi prin rugăciuni fierbinţi şi stăruitoare, să formaţi astfel 
caracterele copiilor voştri ca să fie o binecuvântare în familie, o bine-
cuvântare în biserică şi o binecuvântare în societate. Voi nu veţi primi 
nicio aprobare pentru lucrarea voastră dacă îi lăsaţi pe copiii voştri să 
fie stăpâniţi de vrăjmaşul oricărei dreptăţi. Răsplătirea este făgăduită 
doar celor care în mod conştiincios îşi formează caractere după Mo-
delul divin. Dacă neglijaţi această lucrare, ale cărei rezultate sunt atât 
de cuprinzătoare, pentru că în prezent vă place mai bine să faceţi aşa, 
iar copiii voştri cresc cu defecte morale, picioarele lor fiind pe calea cea 
largă spre moarte, poate Dumnezeu să numească bună lucrarea voas-
tră? Acei care nu se pot educa pe ei înşişi şi nu pot lucra inteligent şi cu 
toate puterile lor, ca să-i aducă pe copiii lor la Isus, nu trebuie să-şi ia 
asupra lor răspunderea de a deveni părinţi.

 Mamele trebuie să fie dispuse şi chiar preocupate de a-şi însuşi ca-
lităţile necesare pentru lucrarea lor importantă, de a dezvolta caractere-
le copiilor lor, conducându-i, instruindu-i şi ţinându-i sub control prin 
autoritatea lor duioasă. Taţii şi mamele ar trebui să fie uniți în această 
lucrare. Slăbiciunea dovedită când trebuie a cere ascultare de la ei, şi falsa 
dragoste şi simpatie – ideea greşită că este înţelept a nu le pune restricţii 
– constituie un sistem de educaţie care îi întristează pe îngeri, dar care îi 
place lui Satan, căci în felul acesta el aduce sute şi mii de copii în rându-
rile sale. Tocmai pentru aceasta el orbeşte ochii părinţilor, le paralizează 
simţurile şi le încurcă minţile. Ei văd că băieții şi fetele lor nu sunt plă-
cuţi, iubitori, ascultători şi grijulii; în familiile lor creşte numărul copiilor 
pentru a le otrăvi viețile, a le umple inimile cu mâhnire şi a spori numărul 
celor pe care Satan îi foloseşte pentru a ademeni suflete spre distrugere. 

Ah! Când se vor înţelepţi părinţii? Când vor vedea ei şi vor înţelege 
caracterul lucrării lor de neglijarea de a cere ascultare şi respect potrivit 
cu instrucţiunile date de Cuvântul lui Dumnezeu? Rezultatele acestei 
educaţii vlăguită se văd când copiii ies în lume şi devin şi ei capi de fa-
milie. Ei perpetuează greşelile părinţilor lor. Trăsăturile lor de caracter 
defectuoase şi-au ajuns amplitudinea deplină; şi ei transmit şi altora gus-
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turile, deprinderile şi apucăturile lor rele, pe care le-au lăsat să se dezvolte 
în caracterele lor proprii. În felul acesta, ei devin un blestem în loc să fie 
o binecuvântare pentru societate. 

Pentru că bărbaţii şi femeile nu ascultă de Dumnezeu, ci îşi aleg 
propria cale şi urmează după închipuirile lor stricate, de aceea i se 
permite lui Satan să-şi înfigă steagul infernal în familiile lor, şi să îşi 
facă simțită puterea prin pruncii din leagăn, copii şi tineri. Glasul şi 
voinţa lui sunt exprimate prin voinţa nesupusă şi prin caracterele su-
cite ale copiilor, şi prin ei el exercită o putere stăpânitoare şi îşi aduce 
la îndeplinire planurile. Dumnezeu este dezonorat prin manifestarea 
temperamentului lor sucit, care exclude reverența pentru El şi-i face 
să asculte de sugestiile lui Satan. Păcatul săvârşit de părinţi, prin aceea 
că i-au îngăduit lui Satan să-i ducă în rătăcire, întrece orice închipuire. 
Ei seamănă o sămânţă care produce spini şi mărăcini şi înăbuşă orice 
plantă din răsadniţa cerească; iar recolta care va fi adunată numai la 
judecată va fi descoperită. Dar cât de trist este gândul că atunci când 
viaţa şi greşelile făcute în trecut vor fi văzute în lumina veşniciei, va fi 
prea târziu ca acest regret să mai poată aduce vreun folos. 

Neglijarea totală de a-i educa pe copii pentru Dumnezeu a perpetu-
at răul şi a aruncat în rândurile vrăjmaşului pe mulţi care, dacă ar fi fost 
crescuţi înţelepţeşte, ar fi putut fi conlucrători cu Hristos. Idei false şi 
porniri nebuneşti şi rău conduse au nutrit trăsături de caracter care i-au 
făcut pe copii neiubiţi şi nefericiţi, au amărât viaţa părinţilor şi au trans-
mis influenţa lor funestă din generaţie în generaţie. Orice copil căruia i se 
permite să umble pe calea lui Îl va dezonora pe Dumnezeu şi va aduce ru-
şine tatălui şi mamei sale. Lumina a strălucit din Cuvântul lui Dumnezeu 
şi din mărturiile Spiritului Său, aşa că niciunul nu are nevoie să rătăcească 
în ce priveşte datoria sa. Dumnezeu cere de la părinţi să-i înveţe pe co-
piii lor să-L cunoască şi să respecte poruncile Sale. Ei trebuie să-i crească 
pe micuţii lor ca membri mai tineri ai familiei Domnului, ca să aibă ca-
ractere frumoase şi un temperament plăcut, pentru a putea fi în stare să 
strălucească în curţile cereşti. Neglijându-şi datoria şi permiţând copiilor 
lor să umble pe căi rele, părinţii le închid porţile cetăţii lui Dumnezeu. 

Aceste fapte trebuie să fie întipărite în mintea părinţilor; ei trebuie 
să se trezească şi să-şi înceapă lucrarea atât de mult neglijată. Părinţii care 
mărturisesc a-L iubi pe Dumnezeu nu împlinesc voia Sa. Pentru că nu-i 
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ţin în frâu pe copiii lor şi nu-i conduc cum trebuie, de aceea mii de copii 
cresc cu caractere deformate, cu o morală îndoielnică şi cu prea puţină 
educaţie în datoriile practice ale vieţii. Ei sunt lăsaţi să facă ce le place cu 
pornirile lor, cu timpul şi cu puterile lor mentale. Paguba adusă lucrării 
lui Dumnezeu, prin aceste talente neglijate, se află la uşa taţilor şi mame-
lor, şi ce scuză vor putea aduce ei Aceluia care i-a făcut ispravnicii Săi, 
încredinţându-le sfânta datorie, de a pregăti sufletele date în grija lor, ca 
să folosească puterile lor spre slava Creatorului lor? 

Stimate frate şi stimată soră, Domnul să vă deschidă ochii şi să vă 
învioreze mintea, ca să vă puteţi vedea şi repara greşelile. Niciunul din 
voi amândoi nu trăiţi cu un ochi îndreptat spre slava lui Dumnezeu. 
Voi dovediţi că aveţi prea puţină putere de a sta pentru Isus şi pen-
tru apărarea credinţei dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Voi v-aţi 
neglijat datoria în familie şi aţi dovedit că tinerii încredinţaţi purtării 
voastre de grijă nu sunt în siguranță. Aşa priveşte Dumnezeu lucrarea 
voastră din familie; şi aşa stă ea trecută în registrele cerului. Voi aţi fi 
putut aduce pe mulţi la Isus, dar lipsa voastră de curaj moral v-a făcut 
să fiţi necredincioşi în orice poziţie. 

Greşelile din sistemul vostru libertin de cârmuire a familiei se dau 
pe faţă în caracterele copiilor voştri. Voi nu v-aţi educat pe voi înşivă ca 
să urmaţi instrucţiunile date în Cuvântul lui Dumnezeu. Rele rezultate 
sau provenite din neglijarea datoriei voastre devin serioase şi profunde. 
Sora G. nu are o influenţă corectă. Ea a cedat voinţei puternice a copiilor 
ei porniți spre rău şi i-a tolerat spre paguba lor. Amândoi ar fi trebuit 
să-i învăţaţi pe copiii voştri încă din pruncie că ei nu vă pot controla, că 
voinţa voastră trebuie să fie respectată. Dacă sora G. ar fi primit educaţia 
cuvenită în copilăria ei, dacă ea ar fi fost disciplinată şi educată în acord 
cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci ea ar avea un caracter format diferit 
şi şi-ar înţelege mai bine datoriile ce-i revin. Atunci ea ar şti cum să-şi 
crească copiii, aşa ca umblarea lor să fie plăcută înaintea lui Dumnezeu. 
Dar defectele care au urmat din propria ei educaţie rea sunt reproduse 
în copiii ei; şi care va fi natura lucrării lor, când şi ei vor deveni capi de 
familie? Cea mai în vârstă din fiicele voastre poate că are ceva cunoştinţe 
în datoriile gospodăriei, dar dincolo de atât este mai mult novice. 

Printr-o guvernare înţeleaptă şi fermă, aceşti copii ar fi putut deveni 
membri folositori ai societăţii; dar acum ei sunt un blestem şi o ruşine 
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pentru credinţa noastră. Ei sunt vanitoşi, uşuratici, încăpăţânaţi şi extra-
vaganţi. Ei nu au decât puţin respect faţă de părinţii lor, şi conştiinţele lor 
nu mai sunt deloc simţitoare. Ei au umblat în calea lor şi dorinţele lor i-au 
stăpânit pe părinţii lor, până ce este aproape imposibil să le mai trezeşti 
simţurile morale. Tendințele fireşti ale părinţilor, şi mai ales acelea care 
sunt respingătoare, sunt dezvoltate puternic în copiii lor. Întreaga fami-
lie, părinţii şi copiii, sunt sub mustrarea dumnezeiască; şi niciunul din ei 
nu poate nădăjdui că va intra în locuinţele paşnice ale fericirii, dacă nu 
caută să-şi îndeplinească datoriile neglijate atât de mult şi, în Spiritul lui 
Hristos, să clădească vieți pe care Dumnezeu le poate aproba. 

Părinţii sunt răspunzători pentru lucrarea ce iese din mâinile lor. Ei ar 
trebui să aibă înţelepciune şi statornicie de a-şi face lucrarea cu credinţă şi 
într-un spirit drept. Trebuie să-şi crească copiii ca să fie de folos, prin dez-
voltarea talentelor date lor de Dumnezeu. Un eşec de a îndeplini aceasta 
nu ar trebui trecut cu vederea, ci ar trebui făcut o chestiune de disciplină 
a bisericii, pentru că va aduce blestemul lui Dumnezeu asupra părinţilor, 
precum şi un reproş şi încercări dureroase şi dificultăţi asupra bisericii. O 
lepră morală contagioasă care mânjeşte trupurile şi sufletele tinerilor, este 
adesea rezultatul neglijării de a disciplina şi ţine în frâu pe tineri; şi acum 
este timpul când trebuie să se facă ceva pentru a împiedica ravagiile ei. 

Biblia ne dă instrucţiuni lămurite cu privire la importanţa lucrării 
de educaţie a copiilor: „Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este 
singurul Domn. Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima 
ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe care ţi 
le dau astăzi, să le ai în inima ta”. Părinţii trebuie să fie ei înşişi în legătură 
cu Dumnezeu; să aibă totdeauna temerea de Domnul în faţa ochilor lor 
şi să cunoască voia Sa. Apoi urmează lucrarea lor: „Să le întipăreşti în 
mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca 
în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn de 
aducere aminte la mâini, şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii 
pe uşorii casei tale şi pe porţile tale”. 

Domnul i-a poruncit lui Israel să nu intre în legături de căsătorie cu 
popoarele idolatre din jurul lor. „Să nu măriţi pe fetele tale după fiii lor şi 
să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi; căci ar abate de la Mine pe 
fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie îm-
potriva voastră şi te-ar nimici îndată”. „Căci tu eşti un popor sfânt pentru 
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Domnul. Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate 
popoarele de pe faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi la număr pe 
toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a ales, căci voi sun-
teţi cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubeşte, 
pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a făcut cu părinţii voştri”. 

Aici sunt date instrucţiuni clare a căror valabilitate se întinde până 
în vremea noastră. Dumnezeu ne vorbeşte în aceste zile de pe urmă, şi 
El vrea ca ele să fie înţelese şi împlinite. Dumnezeu a vorbit Israelului 
prin servii Săi: „Această carte a legii să nu se depărteze de la gura ta; ci 
să cugeţi la ea ziua şi noaptea, ca să împlineşti toate cele scrise în ea; căci 
atunci vei izbuti în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. 
„Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul; mărturia Dom-
nului este adevărată şi dă înţelepciune celui neştiutor”. „Descoperirea cu-
vintelor Tale dă lumină; ea dă pricepere celor simpli”. „Cuvântul Tău este 
o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea”. 

Aici datoriile părinţilor sunt înfăţişate lămurit. Cuvântul lui Dum-
nezeu trebuie să fie educatorul lor zilnic. El dă astfel de instrucţiuni, că 
părinţii n-au nevoie să rătăcească în privinţa educaţiei copiilor lor; dar el 
nu aprobă nicio indiferenţă sau neglijenţă. Legea lui Dumnezeu trebuie 
ţinută mereu în atenţia copiilor, ca fiind marele standard moral. Când 
se scoală, când şed, când ies afară şi când intră, această lege trebuie să le 
fie prezentată ca marea linie de conduită în viaţă, şi principiile ei trebuie 
întreţesute cu toate experienţele lor. Ei trebuie să fie învăţaţi a fi cinstiţi, 
sinceri, cumpătaţi, economi şi harnici, şi să-L iubească pe Dumnezeu cu 
toată inima. Aceasta înseamnă a-i creşte în frica şi mustrarea Domnului. 
Aceasta înseamnă a le pune picioarele pe calea datoriei şi a siguranţei. 

Voi sunteţi neştiutori şi fără experienţă, şi dragostea pentru Biblie şi 
pentru adevărurile ei sfinte nu vine din fire. Dacă nu depunem mari efor-
turi ca să ridicăm în jurul lor bariere de ocrotire faţă de planurile viclene 
ale lui Satan, ei vor fi expuşi ispitirilor lui şi vor fi luaţi captivi de el, după 
propria lui voinţă. În anii copilăriei lor, ei trebuie învăţaţi să cunoască 
pretenţiile legii lui Dumnezeu şi credinţa în Isus, Mântuitorul nostru, 
care-i curăţă de petele păcatului. Această credinţă trebuie învăţată zi cu 
zi, prin învăţătură şi exemplu. 

Asupra părinţilor zace o răspundere solemnă, şi cum poate Dom-
nul să-i binecuvânteze când neglijează să-şi facă datoria? Copiii pot fi 
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formaţi când sunt încă mici. Dar anii când inimile lor sunt plăpânde şi 
susceptibile la impresiile adevărului trec, şi doar puţin timp este devotat 
culturii lor morale. Învăţăturile preţioase ale adevărului şi ale datoriei 
trebuie a fi întipărite zilnic în inimile lor. Ei trebuie să cunoască pe Dum-
nezeu prin operele create de El; aceasta va fi de mai mare valoare pentru 
ei decât orice cunoştinţă a cărţilor. 

„Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu”, zice Mântuitorul. Rătăcirile şi doctrinele se înmul-
ţesc, şi se împletesc cu o viclenie de şarpe în jurul afecţiunilor poporului. 
Nicio învăţătură a Bibliei nu a rămas nerespinsă. Marile adevăruri ale 
profeţiei, care ne arată poziţia noastră în istoria lumii, sunt dezbrăcate 
de frumuseţea şi puterea lor, de către clerici, care încearcă să întunece 
şi să facă neînţelese aceste adevăruri de o covârşitoare importanţă. În 
multe cazuri, copiii sunt îndepărtaţi de vechile pietre de hotar. Domnul 
porunceşte poporului Său Israel: „Când fiul tău te va întreba într-o zi: 
Ce înseamnă învăţăturile acestea, legile acestea şi poruncile acestea, pe 
care vi le-a dat Domnul, Dumnezeul nostru? Să răspunzi fiului tău: Noi 
eram robi ai lui Faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna 
Lui cea puternică. Domnul a făcut, sub ochii noştri, minuni şi semne 
mari şi nenorocire împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon şi împotriva 
întregei lui case; şi ne-a scos de acolo ca să ne aducă în ţara pe care jurase 
părinţilor noştri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim 
toate aceste legi şi să ne temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim 
totdeauna fericiţi şi să ne ţină în viaţă, cum face astăzi. Vom avea parte 
de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci 
înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El”. 

Aici sunt principii pe care nu trebuie să le privim cu indiferenţă. Acei 
care au văzut adevărul şi au simţit importanţa lui, şi au avut o experienţă în 
lucrările lui Dumnezeu, trebuie să-i înveţe pe copiii lor doctrine sănătoase. 
Ei trebuie să le facă cunoscut stâlpii puternici ai credinţei noastre, motivele 
pentru care suntem Adventişti de Ziua a Şaptea, de ce ni se cere şi nouă, 
cum s-a cerut fiilor lui Israel, ca să fim un popor deosebit, un neam sfânt, 
despărţit şi deosebit de toate celelalte popoare de pe faţa pământului. Aces-
te lucruri trebuie lămurite copiilor în cuvinte simple şi uşor de înţeles; iar 
când se fac mai mari, învăţăturile ce li se dau să fie adaptate capacității lor 
crescânde, până ce temelia adevărului a fost pusă adâncă şi lată. 
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 Părinţilor, voi mărturisiţi că sunteţi copii ai lui Dumnezeu; dar sun-
teţi voi copii ascultători? Împliniți voia Tatălui vostru ceresc? Urmaţi voi 
instrucţiunile Sale, sau urmaţi lumina scânteilor focului vostru propriu? 
Lucraţi voi zilnic să scăpaţi de sub stăpânirea vrăjmaşului şi să vă salvaţi 
copiii de şiretlicurile lui? Le arătaţi voi adevărurile preţioase ale Cuvân-
tului lui Dumnezeu, lămurindu-le principiile credinţei noastre, pentru 
ca picioarele lor tinere să fie puse pe temelia adevărului? 

Biblia, cu razele sale preţioase de adevăr, nu a fost scrisă doar pentru 
cărturari. Dimpotrivă, ea a fost destinată pentru poporul de rând; şi in-
terpretarea dată de oamenii obişnuiți, când sunt ajutați de Spiritul Sfânt, 
este în cea mai bună armonie cu adevărul, aşa cum el este în Isus. Marile 
adevăruri necesare pentru mântuire sunt clare ca lumina zilei; şi nimeni 
nu se va rătăci şi nu va pierde calea, afară de acei care îşi urmează propria 
judecată în loc să urmeze voia revelată a lui Dumnezeu. 

Capitolul 37 – Îngăduinţa creștină 

Stimate frate şi stimată soră H., cu privirile la legăturile voastre din 
prezent cu biserica, eu doresc să vă sfătuiesc ca să faceţi tot ce puteţi din 
partea voastră să intraţi în armonie cu fraţii voştri. Cultivaţi un spirit bun 
şi împăciuitor, şi nu lăsaţi să pătrundă în minţile şi inimile voastre vreun 
sentiment de răzbunare. Nu avem decât puţin timp în această lume, şi să 
lucrăm pentru timp şi veşnicie. Străduiţi-vă să vă faceţi sigură chemarea şi 
alegerea voastră. Vedeţi să nu faceţi nicio greşeală cu privire la dreptul vos-
tru la un cămin în împărăţia lui Hristos. Dacă numele vostru este trecut în 
cartea vieţii Mieluşelului, atunci toate vor fi spre binele vostru. Fiţi dispuşi 
şi preocupați să vă mărturisiți greşelile şi să le părăsiţi, pentru ca greşelile şi 
păcatele voastre să poată merge înainte la judecată, şi să fie şterse. 

Eu cred că voi faceţi progrese; dar lăsaţi ca lucrarea să fie mai adâncă, 
mai temeinică şi mai serioasă. Nu lăsaţi nimic nefăcut din ceea ce puteţi 
face. Umblaţi umili cu Dumnezeu, puneţi-vă inima în ordine, biruiţi eul 
personal, şi vegheaţi să evitaţi orice atac al lui Satan. Dacă inima este în 
armonie cu Isus, dacă, prin cuvintele, spiritul şi purtarea voastră, copiaţi 
Modelul, atunci manierele voastre vor fi rafinate şi înălţate, convingân-
du-i pe toţi că în voi s-a făcut o schimbare radicală. Voi veţi fi atunci 
număraţi printre urmaşii virtuoşi şi temători de Dumnezeu ai lui Isus. 
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Iubite frate, tu ai un raport foarte pătat. Dumnezeu şi propriul tău 
suflet ştiu lucrul acesta. Dar nimeni nu se va bucura mai mult ca mine 
când te voi vedea punându-ţi picioarele pe calea pe care a umblat Hristos 
şi te voi întâlni în împărăţia lui Dumnezeu. E greu să ne înţelegem pe noi 
înşine şi să avem o cunoştinţă dreaptă despre propriul nostru caracter. 
Cuvântul lui Dumnezeu este clar, dar adesea facem o greşeală când este 
vorba de a-l aplica la noi înşine. Omul este înclinat spre amăgirea de sine 
şi spre a gândi că avertismentele şi mustrările nu se referă la el. „Inima este 
nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” 
Măgulirea de sine poate fi astfel construită, încât să pară a fi o emoţie şi 
un zel creştin. Iubirea de sine şi încrederea ne pot da asigurarea că suntem 
drepţi, pe când, în realitate, suntem departe de a corespunde cerințelor 
cuvântului lui Dumnezeu. 

Biblia este completă, clară şi explicită; caracterul adevăratului ucenic 
al lui Hristos este prescris cu exactitate. Trebuie să cercetăm Scripturile 
cu inimile smerite şi să ne cutremurăm în faţa Cuvântului lui Dumnezeu, 
dacă dorim să nu fim amăgiţi în vreun fel cu privire la adevăratul nostru 
caracter. Trebuie să depunem eforturi perseverente ca să biruim egoismul 
şi încrederea de sine. Autoexaminarea trebuie să fie temeinică pentru a nu 
exista niciun pericol de autoînşelare. Puţină catehizare personală la anumi-
te ocazii nu este îndeajuns. Examinaţi zilnic temelia speranţei voastre, şi 
vedeţi dacă sunteţi cu adevărat în dragostea lui Hristos. Procedaţi sincer cu 
inimile voastre; căci nu puteţi să vă îngăduiţi a vă asuma vreun risc în aceas-
tă privinţă. Calculați preţul a ce înseamnă să fi un creştin cu toată inima şi 
apoi îmbrăcați armura. Studiaţi Modelul, priviţi la Isus şi fiţi asemenea Lui. 
Pacea minții voastre, nădejdea mântuirii voastre depind de credincioşie în 
această lucrare. În examinarea noastră proprie noi, creştinii, suntem mai 
puţin temeinici decât în orice altceva; nu este deci de mirare că înaintăm 
atât de încet în a ne înţelege pe noi înşine. 

V-am scris aceste lucruri pentru că doresc să fiţi salvaţi. Nu vreau să 
vă descurajez, ci să vă stimulez la eforturi mult mai serioase şi mai vigu-
roase. Iubirea de sine vă va îndemna să faceţi o lucrare de autocercetare 
superficială; dar nu lăsaţi ca vreo încredere deşartă să vă excludă de la 
viaţa veşnică. Nu clădiţi pe greşelile şi rătăcirile altora, ci între Dumnezeu 
şi sufletul vostru rezolvaţi importanta problemă de care depinde soarta 
noastră veşnică. 
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„Omul se uită la cele din afară, dar Domnul priveşte la inimă”, – la 
inima omenească, cu emoţiile ei contradictorii de bucurie şi durere, – la 
inima schimbătoare şi rătăcitoare în care se află atât de multă necurăţie şi 
amăgire. El cunoaşte motivele şi chiar intenţiile şi scopurile ei. Mergeţi la El 
cu sufletul vostru aşa mânjit cum este. Asemenea psalmistului, deschideţi-
vă cămările lui în faţa Ochiului atotvăzător exclamând: „Cercetează-mă, 
Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă, şi cunoaşte-mi gânduri-
le! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” Supuneţi-vă 
inima ca să fie curăţită şi lămurită; şi atunci veţi deveni părtaşi ai firii dum-
nezeieşti, „după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă, 
veţi fi gata întotdeauna să daţi un răspuns oricui vă cere socoteală despre 
temelia nădejdii care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă”. Pacea lui Hristos 
va fi a voastră. Numele vostru va fi trecut în cartea vieţii; dreptul vostru la 
moştenirea cerească va purta pecetea împărătească, pe care nimeni de pe 
pământ nu va putea întrăzni să-l tăgăduiască. Nimeni nu va putea să vă 
stăvilească drumul către porţile cetăţii lui Dumnezeu, ci veţi avea intrare li-
beră în faţa prezenţei împărăteşti şi în templul Dumnezeului Cel Preaînalt. 

Doar câteva cuvinte mă simt îndemnată să vă mai spun. Eu doresc 
să vă uniţi cu biserica, nu pentru că îi privesc pe toţi membrii bisericii 
ca fiind desăvârşiţi, şi nici pentru că v-aş considera pe voi desăvârşiţi. 
Dumnezeu are suflete preţioase în biserica Sa, dar există şi bărbaţi şi fe-
mei care sunt neghină printre grâu. Domnul, însă, nu v-a dat nici vouă, 
nici altuia misiunea de a spune care este neghina şi care este grâul. Noi 
putem vedea şi condamna greşelile altora, în timp ce noi facem greşeli 
şi mai mari, dar de care nu ne-am dat seama niciodată, şi totuşi ele sunt 
văzute lămurit de alţii. Dumnezeu vă cere să dați un bun exemplu pen-
tru lume şi biserică, o viaţă care să-L reprezinte pe Isus. Sunt datorii de 
împlinit şi răspunderi de purtat. Lumea nu are destui creştini sinceri; 
biserica are nevoie de ei; şi societatea nu se poate lipsi de ei. Rugăciunea 
lui Hristos pentru ucenicii Săi era: „Nu te rog să-i iei din lume, ci să-i 
păzeşti de cel rău”. Isus ştie că noi suntem în lume şi expuşi la ispitele 
ei; dar El ne iubeşte, şi ne va da har ca să biruim influenţele ei vătămă-
toare. El doreşte ca noi să ne formăm un caracter desăvârşit, pentru ca 
nu cumva, prin abaterile noastre, să cauzeze diformitate morală în alții. 

Tu vezi că fraţii tăi nu urcă până la standardul biblic, că au defecte; 
şi tu te ocupi cu aceste defecte. Tu te hrăneşti cu acestea, în loc să te hră-
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neşti cu Hristos şi, prin contemplare, tu ajungi să fii schimbat în acelaşi 
chip. Nu critica pe nimeni, nu compara umblarea ta exactă cu umblarea 
defectuoasă a altora. Vei fi, poate, în primejdia de a dori să îndrepţi pe 
alţii şi să-i faci să-şi simtă nedreptăţile. Să nu faci aceasta. Nu aceasta este 
lucrarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu s-o faci. El nu te-a făcut pe tine să 
dregi biserica. Multe lucruri tu le priveşti în lumina Bibliei. Deşi ai poate 
dreptate în unele puncte, totuşi nu trebuie să ai impresia că poziţia ta ar 
fi dreaptă întotdeauna pentru că în multe puncte ideile tale sunt distorsi-
onate şi critica nu va trece.

 Nu căuta să te înalţi pe tine însuţi, ci învaţă în şcoala lui Hristos, ca 
să fii blând şi smerit cu inima. Ştii cum era caracterul lui Petru, ce trăsături 
de caracter aspre dezvolta el. Înainte de marea sa cădere, el era întotdeauna 
îngâmfat şi poruncitor, vorbind nechibzuit şi mânat de impulsul momen-
tului. El era întotdeauna gata să-i îndrepte pe alţii şi să-şi exprime părerea, 
înainte de a avea o înţelegere lămurită despre sine însuşi sau despre ceea ce 
avea de spus. Dar Petru s-a convertit, şi Petru cel convertit era cu totul altul 
decât Petru cel iute şi impetuos. În timp ce şi-a păstrat râvna de mai înainte, 
harul lui Hristos i-a îndrumat zelul. În loc să mai fie impetuos, încreză-
tor de sine şi înălţat, el a devenit liniştit, stăpânit şi primitor de învăţătură. 
Atunci el putea să pască mieluşeii şi chiar oile turmei lui Hristos. 

Iubite frate, tu ai de făcut pentru tine însuţi, zi cu zi, o mare lucrare. 
Trebuie să faci eforturi neîntrerupte să-ţi înfrânezi temperamentul rău 
şi pornirile rele. Acestea au crescut odată cu creşterea ta, şi numai Isus 
singur te poate întări ca să le poţi birui în totul. Tu trebuie să te consideri 
pe tine însuţi ca un slujitor al lui Hristos şi să cauţi a fi asemenea Lui la ca-
racter. Străduieşte-te să fii plăcut altora. Chiar în legăturile tale de afaceri, 
să fii politicos, să fii bun şi răbdător, dând pe faţă blândeţea lui Hristos, şi 
dovedind că eşti condus de Spiritul Său. Tu eşti legat de oameni, şi de ace-
ea trebuie să fii răbdător, bun şi milos. Trebuie să chibzuieşti mai bine şi 
să birui egoismul. Pune-ţi mereu întrebarea: „Ce să fac ca să fiu o binecu-
vântare pentru alţii?” Dacă inima ta doreşte să le facă bine, chiar dacă asta 
îţi produce deranj, vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragostea 
scoasă din domeniul patimilor şi a pornirilor fireşti, devine spirituală, şi 
se dă pe faţă prin cuvinte şi fapte. Un creştin trebuie să aibă o duioşie şi o 
dragoste sfinţită, în care nu este nicio nerăbdare sau nelinişte; manierele 
brutale şi aspre trebuie îmblânzite prin harul lui Hristos. 
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O, iubite frate şi iubită soră, educaţi-vă pe voi înşivă în şcoala lui 
Hristos. Încetaţi cu spiritul de controversă în familie şi în biserică. Lă-
saţi inimile voastre să abunde de dragoste pentru poporul lui Dum-
nezeu. Inimile care sunt pline de dragostea lui Hristos nu pot merge 
niciodată prea departe. Religia este dragoste, şi căminul creştin trebuie 
să fie locul unde trebuie să domnească dragostea şi unde să-şi găsească 
expresia în cuvinte şi fapte de bunătate chibzuită şi de politeţe servia-
bilă. Nu rosti niciun cuvânt aspru. Fă serviciul divin familial cât mai 
plăcut şi mai interesant posibil. Fii un creştin nobil, iubite frate, căci 
aceleaşi principii care caracterizează viaţa de familie vor fi introduse şi 
în biserică. O lipsă de serviabilitate, un moment de iritare, un singur 
cuvânt asupru şi nechibzuit, va păta reputaţia şi vă pot închide uşa către 
inimi, aşa ca să nu le mai puteţi câştiga niciodată.

 Acum eu v-am prezentat primejdiile, şi vă spun că aveţi de câştigat 
biruinţe preţioase. Nu vom putea vedea niciodată Împărăţia Cerurilor 
dacă nu vom avea gândul şi Spiritul lui Hristos. Atunci copiaţi Modelul 
în familie, în lucrarea voastră şi în biserică. Nu căutaţi să învăţaţi pe alţii şi 
nici să vedeţi ce deosebiţi sunteţi de fraţii voştri, ci căutaţi să vă apropiaţi 
cât de mult de ei şi să vă armonizaţi cât mai deplin cu ei. În timp ce faceţi 
tot ce puteţi ca să desăvârşiţi un caracter de creştin, predaţi-vă inima lui 
Dumnezeu, ca El s-o formeze după buna Sa plăcere. El vă va ajuta, ştiu 
că va face aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, atât pe voi, cât şi pe 
scumpii voştri copii, ca să vă pot întâlni odată pe toţi în jurul scaunului 
de domnie mare şi alb; aceasta e rugăciunea mea. 

Capitolul 38 – Ambiţia lumească 

Stimate frate, de când te-am întâlnit la conferinţa din Maine, am 
simţit că nu era prea târziu pentru tine să-ţi pui inima şi casa în ordine. 
Ştiu că ai fost impresionat de Spiritul lui Dumnezeu; şi acum se pune 
întrebarea: Vrei să te pocăieşti, ca răspuns la această invitaţie, şi să-ţi pre-
dai cu bucurie inima lui Dumnezeu? Cazul tău mi-a fost prezentat în 
viziune, dar în timp ce erai în totul sub stăpânirea vrăjmaşului sufletelor, 
eu nu am avut curajul să-ţi trimit solia pe care mi-o dăduse Domnul. Mă 
temeam că o vei lua cu uşurătate şi că-L vei întrista pe Spiritul Sfânt, ca să 
se îndepărteze de la tine pentru totdeauna. Dar acum mă simt îndemnată 

336



Mărturii pentru comunitate – vol. 5280

să-ţi trimit această mărturie, care se va dovedi pentru tine ca un miros de 
viaţă spre viaţă, sau ca un miros de moarte spre moarte. 

Nu citi, însă, această mărturie, dacă eşti hotărât să alegi mai degrabă 
întunericul decât lumina, să slujeşti mai degrabă lui Mamona decât lui 
Hristos. Dar dacă doreşti cu adevărat să faci voia lui Dumnezeu şi vrei 
să fii mântuit pe calea hotărâtă de El, atunci citeşte această mărturie; dar 
n-o citi cu un spirit de critică, nici spre a o denatura, a o lua în râs şi a o 
dispreţui; căci în cazul acesta ea va fi pentru tine un miros de moarte spre 
moarte şi va mărturisi împotriva ta la judecată. Înainte de a citi această 
solie de avertizare, mergi singur înaintea lui Dumnezeu şi roagă-L să te 
scape de spiritul defăimării, al răzvrătirii şi al necredinţei şi să-ţi înmoaie 
şi să-ţi supună inima de piatră. 

Noi nu înţelegem măreţia şi maiestatea lui Dumnezeu, nici nu ne 
dăm seama de distanţa nemăsurată dintre Creator şi creaturile făcute de 
mâna Sa. Acela care şade deasupra cerurilor şi mânuieşte sceptrul univer-
sului nu judecă după priceperea noastră mărginită şi nici nu socoteşte 
după calculul nostru. Noi ne rătăcim dacă gândim că ceea ce este mare 
pentru noi trebuie să fie mare şi pentru Dumnezeu, şi că ceea ce este mic 
pentru noi trebuie să fie mic şi pentru El. El n-ar fi mai înălțat decât noi 
dacă ar poseda doar aceleaşi facultăţi pe care le posedăm şi noi. 

Dumnezeu nu priveşte toate păcatele egale, în ce priveşte mări-
mea; vinovăţia este de mai multe grade în aprecierea Lui, după cum 
este şi în ochii oamenilor muritori. Dar oricât de neînsemnată ar părea 
o faptă sau nedreptate în ochii oamenilor, totuşi niciun păcat nu este 
neînsemnat în ochii lui Dumnezeu. Păcatul pe care omul este înclinat 
să-l privească drept neînsemnat poate fi considerat de Dumnezeu ca 
fiind o mare crimă. Beţivul este dispreţuit, şi i se spune că păcatul lui îl 
va exclude din cer, în timp ce mândria, egoismul şi lăcomia trec fără să 
fie mustrate. Dar tocmai aceste păcate Îl insultă pe Dumnezeu într-un 
mod deosebit. El se împotriveşte celor mândri; şi Pavel spune că lăco-
mia de avere este idolatrie. Acei care sunt familiarizaţi cu denunţările 
Cuvântului lui Dumnezeu împotriva idolatriei vor vedea îndată cât de 
gravă este ofensa adusă de acest păcat. 

Dumnezeu vorbeşte prin profetul Său: „Să se lase cel rău de calea 
lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul 
care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând. 
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Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt 
căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât 
sunt de sus căile Mele de căile voastre, şi gândurile Mele faţă de gândurile 
voastre”. Ne trebuie un discernământ clar, ca să putem măsura păcatul 
după măsura Domnului, nu după a noastră. Să ne facem, deci, ca regulă, 
nu părerile oamenilor, ci Cuvântul lui Dumnezeu. 

Ne aflăm pe marele câmp de bătălie al vieţii, şi nu trebuie să uităm 
niciodată că suntem răspunzători personal pentru rezultatul acestei 
lupte; căci chiar dacă Noe, Iov şi Daniel ar fi în ţară, totuşi ei nu-şi vor 
putea mântui nici fiul, nici fiica prin neprihănirea lor. Tu, iubite frate, 
nici nu te-ai gândit la aceasta. Dar ai căutat să-ţi scuzi umblarea pentru 
că te gândeai că fraţii tăi nu făptuiesc dreptatea. Uneori ai procedat ca 
un copil râzgâiat şi răsfăţat, şi ai exprimat necredinţă şi îndoială pen-
tru a face în ciuda altora; dar se merită? Există vreun lucru în familia 
ta, în biserică sau în lume care să îndreptăţească indiferenţa ta faţă de 
cerințele lui Dumnezeu? Va avea vreo valoare vreuna dintre scuzele tale 
când stai față în faţă cu Judecătorul întregului pământ? Cât de nebu-
nească şi păcătoasă va apărea atunci umblarea ta egoistă şi lacomă! Cât 
de nechibzuit ți se va părea atunci că ai putut lăsa părerile lumeşti şi 
câştigul lumesc să întunece răsplătirea, care va fi dată celui credincios – 
o eternitate de fericire în paradisul lui Dumnezeu!

 Când erai în mare suferinţă trupească şi nu mai era nicio speranţă 
pentru tine în priceperea omenească, Domnului i s-a făcut milă de tine şi, 
plin de îndurare, a îndepărtat boala de la tine. Satan a căutat să-ţi produ-
că necazuri şi să te ruineze, şi chiar să-ţi ia viaţa; dar Mântuitorul tău te-a 
ocrotit tot mereu, ca să nu fii nimicit, când inima ta era plină de o furie 
satanică, iar limba ta exprima cuvinte de amărăciune şi de necredinţă îm-
potriva Bibliei şi împotriva adevărului pe care l-ai apărat cândva. Când 
Satan ridica pretenţii asupra ta şi te cerea ca proprietate a lui, Hristos l-a 
respins pe vrăjmaşul tău crud şi răutăcios cu cuvintele: „Eu nu Mi-am re-
tras încă Spiritul de la el. El mai are de făcut doi paşi până să treacă peste 
hotarul milostivirii şi al dragostei Mele. Sufletele sunt răscumpărate prin 
sângele Meu. Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre”. 

Eu am fost condusă înapoi în timpul vieţii tale şi te-am văzut în 
viziune când adevărul a găsit răspuns în inima ta. Spiritul lui Dumnezeu 
te-a convins atunci despre calea pe care trebuie să umbli, şi ai avut de dus 
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o mare luptă cu tine însuţi. Tu ai fost un om abil şi viclean. N-ai făcut 
pentru alţii aşa cum doreşti ca ei să-ţi facă ţie, ci ai tras de la ei foloase ori 
de câte ori ţi-a fost posibil. Ai avut de dus o luptă strânsă şi aprigă ca să-ţi 
supui eul personal şi să zdrobeşti mândria; şi numai prin harul lui Dum-
nezeu ai putut să aduci la îndeplinire această lucrare. În loc să săvârşeşti o 
reformă temeinică, tu te-ai alăturat adevărului cu un caracter cârpit, care 
nu ar face față testului ispitei. Tu nu ai început să-L cauţi pe Dumnezeu 
cu o inimă înfrântă şi zdrobită, şi să repari răul. Dacă ai fi făcut aceasta, 
nu te-ai fi poticnit şi n-ai fi căzut în cursele vrăjmaşului. Motivele tale au 
fost amestecate cu egosim, şi n-ai văzut lămurit lucrul acesta. Argumen-
tele derivate din interese lumeşti, din poziţii sociale şi o oarecare onoare 
te-au influenţat şi te-au determinat să nu faci o lucrare serioasă şi temei-
nică înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Năzuinţa după standardul 
lumesc a întunecat sinceritatea şi curăţia caracterului tău de creştin, şi ai 
neglijat să aduci roade vrednice de pocăinţă. 

Zacheu a declarat: „Dacă am luat vreun lucru de la cineva pe ne-
drept, voi da înapoi împătrit”. Tu puteai face cel puţin eforturi să repari 
faptele tale de nedreptate faţă de semenii tăi. Tu nu mai poţi îndrepta 
orice lucru, pentru că unii dintre cei nedreptăţiţi de tine s-au dus în mor-
mânt, şi nedreptăţile tale stau scrise în dreptul numelui tău împotriva ta. 
În aceste cazuri, lucrul cel mai bun pe care îl poţi face este de a aduce o 
jertfă pentru vină pe altarul Domnului, şi El va primi aceasta şi te va ierta. 
Dar oriunde poți ar trebui să despăgubeşti pe cei cărora le-ai greşit. 

Dacă cei necredincioşi, cu care ai fost întovărăşit, ar fi văzut în tine 
puterea transformatoare a adevărului, ei ar fi avut un argument în favoa-
rea creştinismului, pe care nu l-ar fi putut combate. În felul acesta, tu ai 
fi reflectat o lumină limpede şi pătrunzătoare către lume; dar în loc de 
aceasta, te-ai amestecat cu lumea şi ai fost pătruns de spiritul ei. Iubite 
frate, tu trebuie să te naşti din nou. Un creştinism doar de formă nu are 
nici cea mai mică valoare. El este lipsit de puterea salvatoare, neavând 
în sine nicio energie reformatoare. O religie care se mărgineşte doar la 
închinarea în ziua Sabatului nu transmite altora nicio rază de lumină. Te 
rog să-ţi cercetezi inima amănunțit. Tu ai un spirit combativ şi împotrivi-
tor, şi acest spirit îl cultivi în loc să-l înăbuşi. Tu trebuie să faci o schimba-
re hotărâtă şi să cultivi blândeţea, credinţa, umilinţa şi dragostea. Sufletul 
tău este în pericol, şi cu siguranţă că vei fi expus amăgirilor puternice ale 
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lui Satan dacă nu te opreşti unde te găseşti şi nu te împotriveşti curentu-
lui spiritului lumesc şi al ambiției. Relațiile tale cu lumea trebuie să fie 
schimbate şi să aibă loc o despărţire hotărâtă. Funcțiile pe care le ocupi, 
care neîncetat îţi deschid uşi ale ispitei, trebuie părăsite. Evită politica; 
evită disputele. Fereşte-te de orice poziţie, care ar încuraja acele trăsături 
din caracterul tău, care trebuie combătute şi biruite. 

Iubite frate, tu trebuie să faci un efort puternic şi hotărât, altfel nu 
vei fi niciodată în stare să renunţi la faptele întunericului. Satan te consi-
deră ca proprietate a lui. Când asculți mărturiile semenilor lui Dumne-
zeu, cum s-a întâmplat la ultima conferinţă, tu eşti profund convins. Dar 
tu nu răspunzi la impresiile Spiritului lui Dumnezeu şi când te amesteci 
cu cei lumeşti, tu bei din spiritul lor şi eşti doborât de curentul lumesc, 
neavând nicio putere morală să te împotriveşti influenţei lui. Tu devii 
una cu iubitorii de lume, şi spiritul tău este mai rău decât al lor, pentru 
că tu alegi aceasta de bunăvoie, îţi place să fii lăudat de oameni şi iubeşti 
averile lumeşti, mai mult decât pe Isus. Iubirea de mamona a fost împle-
tită cu orice fibră a fiinţei tale şi ţi-a absorbit tot interesul. A o eradica 
va fi ca scoaterea ochiului drept sau ca tăierea braţului drept. Dar eu îţi 
spun acestea, ca una care le ştiu; dacă nu vei birui această iubire intensă 
de bani, ea te va costa mântuirea sufletului, şi atunci ar fi fost mai bine 
pentru tine dacă nu te-ai fi născut. 

„Tu nu poţi sluji lui Dumnezeu şi lui mamona”. În aceeaşi măsură în 
care iubeşti şi cultivi spiritul lumii, tu vei avea un spirit defăimător şi vei 
pune la îndoială şi vei găsi greşeli la acei care îţi aduc solia adevărului. Vei 
lua în râs adevărul şi vei deveni un martor mincinos şi un acuzator al fraţi-
lor. Talentele pe care ţi le-a dat Dumnezeu, ca să le întrebuinţezi spre slava 
Sa, vor fi folosite în mod activ împotriva cauzei şi lucrării Sale. Nu există ni-
cio înţelegere între Hristos şi Belial. Tu ai ales deja prietenia lumii; de aceea 
eşti în mod hotărât de partea lui Satan. Inima firească este în vrăjmăşie cu 
Dumnezeu şi se împotriveşte chiar şi celor mai lămurite dovezi ale adevă-
rului. Cei răi nu pot suferi lumina, care condamnă cursul lor de acțiune. 

Tu ţi-ai deschis inima îndoielii şi necredinţei, dar nu vei fi niciodată 
în stare să fii un necredincios sincer. Tu poţi să te lauzi că nu crezi Biblia; 
dar întotdeauna te vei contrazice, căci ştii singur că nu este aşa. 

Te implor să faci o lucrare serioasă pentru viaţa veşnică. Rupe laţul 
lui Satan, contracarează planurile lui viclene. Limbajul sufletului tău să 
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fie: „Nu există nimic în univers de care să mă tem atât de mult ca de 
faptul de a nu-mi cunoaşte toată datoria, sau cunoscând-o să neglijez a o 
îndeplini”. „Ia poziție pentru Isus”, au fost cuvintele unui sfânt muribund. 
Da, frate, treci de partea lui Isus. Ca să faci aceasta, trebuie să renunţi 
la toate. Poate va fi nevoie să-ți schimbi poziția în lume; dar renumele, 
distincţia, poziţia sunt o cursă pentru tine şi-ţi pun sufletul în pericol. 
O înţelepciune lumească şi diplomată caută neîncetat să te abată de la 
Mântuitorul. O necredincioşie îndrăzneaţă, defăimătoare şi hulitoare va 
încerca să zdrobească Evanghelia Sa, nu numai din sufletul tău, ci şi din 
lume. Dar ia poziție de partea lui Isus. În prezenţa rudelor şi prietenilor 
tăi, în toate legăturile tale de afaceri, în asociaţiile tale cu lumea, – ori-
când şi oriunde, în orice împrejurare, ia poziție de partea lui Isus. 

Capitolul 39 – Iubirea între fraţi 

Stimaţi fraţi şi surori din F., mintea mea a fost extrem de tulburată 
în ce priveşte starea voastră. Eu n-am mai putut dormi, şi m-am sculat 
la 12 noaptea ca să-i scriu lui J. şi vouă, ca biserică. Nu ştiu care ar fi fost 
starea lui J. în prezent, dacă aţi fi avut o umblare dreaptă şi creştinească 
faţă de el, – o umblare pe care orice copil al lui Dumnezeu trebuie s-o 
aibă într-un asemenea caz. Unii dintre voi nu vor fi în stare să înțeleagă 
cuvintele mele, pentru că umblarea voastră v-a adus acolo ca să nu aveţi 
un discernământ sfinţit. Voi aţi îngăduit să se unească în inimile voastre 
sentimente aspre împotriva lui şi aţi căutat să vă justificaţi purtarea indi-
ferentă şi chiar dispreţuitoare faţă de el. Voi aţi judecat că, prin necredin-
ţa şi umblarea lui rea, el cu siguranță vătăma biserica şi punea sufletele în 
primejdie, şi că nu trebuie să aveţi nicio părtăşie cu el. Dar vreţi voi, în 
lumina marelui standard al dreptăţii lui Dumnezeu, să vă examinaţi critic 
orice cuvânt şi faptă pe care vi le puteţi aminti, şi să le comparaţi cu viaţa 
lui Hristos? Dacă v-ați conformat voii lui Dumnezeu, atunci lumina şi 
aprobarea Sa vor însoţi eforturile voastre şi veţi avea prosperitate. Doresc 
ca membrii acestei biserici înfloritoare altădată să înceapă să reconstru-
iască în dreptul casei Sale. Când ei îşi vor vedea umblarea în adevărata ei 
lumină, atunci vor recunoaşte că a fost o foarte mare greşală că au lăsat 
spiritul de critică, fariseic să le stăpânească limbile şi să se dezvolte în 
tratamentul aplicat fraţilor lor. Această asprime necreştinească L-a exclus 
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pe Hristos din biserică şi a adus în ea un spirit de disensiune. Ea a întărit 
dispoziţia de a judeca şi condamna, şi de o ură pentru cei care nu văd 
lucrurile aşa cum le vedeţi voi. Chiar dacă fraţii voştri zic şi fac multe 
lucruri care vă jignesc într-adevăr, vreţi să-i daţi la o parte şi să ziceţi: „Eu 
sunt mai sfânt decât tine”? 

„După roadele lor îi veţi cunoaşte”. Voi nu L-aţi revelat pe Hristos 
prin purtarea voastră faţă de acei care sunt mult mai aproape de împă-
răţia lui Dumnezeu decât voi. Domnul v-a pus în faţă, în mod deschis, 
nedreptatea pe care aţi făcut-o copiilor Săi; lipsa voastră de milă şi de 
dragoste, hotărârea voastră de a controla mințile şi de a le face să vadă 
lucrurile aşa cum le vedeţi voi. Iar când a venit lumina, ce curs ați urmat 
voi? Doar aţi admis voi că ați greşit sau v-aţi mărturisit voi din inimă 
greşeala şi v-aţi umilit inimile voastre mândre înaintea lui Dumnezeu? 
Aţi lăsat voi la o parte căile voastre şi ați acceptat învăţăturile lui Dum-
nezeu? Aţi mers voi la fiecare persoană pe care aţi zdrobit-o şi aţi rănit-o, 
şi ați spus: Am greşit înaintea ta şi am păcătuit împotriva ta. Iartă-mă. 
Am greşit; am lucrat în spiritul meu. Am avut zel, dar nu şi pricepere. 
Acesta a fost spiritul lui Iehu, nu acel spirit blând şi smerit al lui Isus. 
Cuvântul lui Dumnezeu porunceşte: Mărturisiţi-vă unul altuia greşelile 
şi rugaţi-vă unul pentru altul, pentru ca să fiţi vindecaţi. Vrei să te rogi 
pentru mine ca Dumnezeu să mă ierte pentru necazul şi durerea pe care 
ţi le-am produs?” 

Dacă voi, aceştia care aţi luat parte la această lucrare de învinuire şi 
osândire, nu vă căiţi din inimă, atunci lumina, pacea şi bucuria nu vor veni 
în sufletele voastre. Când sunteţi grijulii, buni şi duioşi faţă de fraţii voş-
tri, în aceeaşi măsură în care aţi fost aspri, neiertători şi duri, atunci vă veţi 
mărturisi greşelile şi le veţi repara pe cât vă este posibil; şi când aţi făcut 
tot ce v-a stat în putere, atunci Îl puteţi ruga pe Domnul să facă ceea ce nu 
stă în puterea voastră să faceţi, – să vindece rănile pe care le-aţi făcut voi, 
să vă ierte şi să vă şteargă fărădelegile. Când există atât de mare reticiență 
de a mărturisi nedreptatea care este prezentată deschis şi clar înaintea celor 
greşiți, aceasta arată că ei sunt stăpâniţi de firea lor neîmblânzită şi nesfinţi-
tă, mai degrabă decât de spiritul Evangheliei lui Hristos. Dacă Dumnezeu a 
vorbit vreodată prin mine, atunci voi aveţi de făcut cea mai serioasă lucrare 
de pocăință zeloasă, pentru că aţi arătat faţă de cel rătăcitor elementul sa-
tanic din caracterul vostru, nu numai prin răceală şi indiferenţă, ci şi prin 
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neglijare şi dispreţ. Dacă sunt cu adevărat în întuneric şi fac lucruri care 
pun sufletele în pericol, voi trebuie să manifestați un interes cu atât mai 
mare faţă de ei. Arătaţi-le că, în timp ce vreţi să fiţi credincioşi principiilor 
şi să nu vă abateţi de la dreptate, totuşi le iubiţi sufletele. Lăsaţi-i să cunoas-
că, prin cuvintele şi faptele voastre, că nu aveţi un spirit de răzbunare şi de 
agresiune, ci că, de dragul lor ,veți sacrifica sentimentul şi veți supune eul. 
Reprezentaţi-L pe Isus, Modelul nostru; daţi pe faţă Spiritul Său în orice 
timp şi împrejurare, şi să aveţi în voi gândul care a fost şi în Hristos Isus. 
Căile voastre n-au fost căile lui Dumnezeu; voinţa voastră n-a fost voinţa 
lui Dumnezeu. Planta preţioasă a dragostei n-a fost cultivată şi udată de 
roua harului. Iubirea de sine, îndreptăţirea de sine, îngăduința de sine au 
exercitat o putere stăpânitoare. 

Ce-a făcut Isus pentru voi şi ce face El neîncetat pentru fiecare 
dintre noi individual? Ce aveţi voi pe care să nu-l fi primit? Hristos 
zice: „Eu sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele”. „Pe orice mlădiţă care este 
în Mine şi n-aduce roadă, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce roadă, 
o curăţeşte, ca să aducă şi mai multă roadă”. Nu mlădiţele întreţin viţa, 
ci viţa întreţine mlădiţele şi le hrăneşte. Nu biserica Îl susţine pe Hris-
tos, ci Hristos, prin puterea Sa dătătoare de viaţă, susține biserica. Nu 
este de-ajuns să fii doar o mlădiţă; noi trebuie să fim mlădiţe roditoare. 
Hristos zice: „Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu, aduce multă 
roadă”. Dar dacă roada adusă este spini şi mărăcini, atunci este evident 
că noi nu suntem mlădiţe ale Viţei vii. 

Viaţa este disciplinară. Cât e în lume, creştinul are de luptat cu in-
fluenţe împotrivitoare. Se vor ivi provocări care vor pune temperamentul 
la încercare; şi numai dacă le tratăm cu un spirit adevărat pot fi dezvoltate 
virtuţile creştine. Dacă întâmpinăm cu răbdare defăimările şi insultele, 
dacă răspundem cu blândeţe la cuvintele insultătoare şi suportăm cu bu-
nătate actele de agresiune, atunci dovedim că Spiritul lui Hristos locuieş-
te în inimă, seva care vine de la viţa cea vie curge în mlădiţe. În această 
viaţă, noi suntem în şcoala lui Hristos, unde trebuie să învăţăm a fi blânzi 
şi smeriţi cu inima; şi în ziua socotelilor finale vom vedea că toate obsta-
colele pe care le întâlnim, toate greutăţile şi neplăcerile pe care suntem 
chemaţi să le suportăm, sunt lecții practice în aplicarea principiilor vie-
ţii de creştin. Dacă le îndurăm cu seninătate, ele dezvoltă asemănarea cu 
Hristos în caracter şi îl disting pe creştin de cei lumeşti. 
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Trebuie să atingem un standard înalt dacă dorim să fim copii ai lui 
Dumnezeu, nobili, curaţi, sfinţi şi nepătaţi, şi este necesar un proces de 
curăţire, dacă dorim să ajungem acest standard. Cum s-ar putea îndeplini 
această curăţire, dacă n-am avea de întâmpinat nicio greutate şi n-am avea 
niciun obstacol de trecut şi dacă nu am avea nimic care să ne provoace 
răbdare şi îndelungă răbdare? Aceste încercări ne sunt cele mai mici bi-
necuvântări în experienţa noastră. Ele sunt desemnate să ne stimuleze 
hotărârea de a avea succes. Noi trebuie să le folosim ca mijloace ale lui 
Dumnezeu de a câştiga biruinţe hotărâte asupra eului personal, în loc să 
le îngăduim să ne împiedice, să ne apese şi să ne distrugă. 

Caracterul va fi încercat. Hristos va fi revelat în noi, dacă suntem 
cu adevărat mlădițe ale Viţei de viaţă. Noi trebuie să fim răbdători, buni, 
îngăduitori şi veseli în mijlocul necazurilor şi iritărilor. Zi după zi şi an 
după an, noi vom birui eul şi vom creşte spre un eroism nobil. Aceasta 
este sarcina atribuită nouă, dar ea nu poate fi îndeplinită fără un ajutor 
continuu de la Isus; fără o hotărâre fermă şi nestrămutată, fără o veghere 
continuă şi rugăciune neîntreruptă. Fiecare are de dus o luptă personală. 
Fiecare trebuie să-şi croiască drumul prin lupte şi descurajări. Acei care 
refuză lupta pierd tăria şi bucuria biruinței. Nimeni, nici chiar Dumne-
zeu, nu ne poate duce în cer dacă nu facem din partea noastră eforturile 
necesare pentru aceasta. Noi trebuie să introducem în viaţa noastră tră-
sături frumoase. Să ştergem trăsăturile neplăcute din fire, care ne fac să 
fim atât de neasemănători cu Isus. În timp ce Dumnezeu lucrează în noi 
a voi şi a făptui, după buna Sa plăcere, noi trebuie să lucrăm în armonie 
cu El. Religia lui Hristos transformă inima. Ea îi face pe cei cu mintea 
lumească să capete o minte cerească. Sub influenţa ei, cel egoist devine 
altruist, pentru că acesta este caracterul lui Hristos. Cel nesincer şi cu 
planuri viclene devine un om integru, aşa că devine a doua sa natură de a 
face altora ceea ce doreşte ca alţii să-i facă lui. Cel desfrânat este schim-
bat de la necurăţie la curăţie. El îşi formează obiceiuri drepte, pentru că 
Evanghelia lui Hristos a devenit pentru El un miros de viaţă spre viață. 

Acum, cât timpul de probă durează încă, nu se cuvine pentru un creş-
tin să rostească sentința asupra altora şi să se dea pe sine ca model. Hristos 
este modelul nostru; imitaţi-L pe El, puneţi picioarele voastre pe urmele 
Lui. Voi poate mărturisiţi a crede orice punct al adevărului prezent, dar 
dacă nu practicaţi aceste adevăruri, ele nu vă vor fi de niciun folos. Noi nu 
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trebuie să-i condamnăm pe alţii; aceasta nu este treaba noastră; ci să ne 
iubim unii pe alţii. Când vedem pe cineva rătăcind de la adevăr, atunci să 
plângem pentru el, după cum a plâns Hristos pentru Ierusalim. Să vedem 
ce spune Tatăl nostru ceresc în cuvântul Său despre cel rătăcit: „Chiar dacă 
un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi care sunteţi duhovniceşti să-l 
ridicaţi cu duhul blândeţii; şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” 
„Fraţilor, dacă s-a rătăcit vreunul de la adevăr şi-l întoarce un altul, să ştiţi 
că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de 
la moarte şi va acoperi o sumedenie de păcate”. O, ce mare lucrare misiona-
ră este aceasta! Cu cât este ea mai asemănătoare decât lucrarea sărmanilor 
muritori, imperfecți, de a acuza şi condamna, pe acei care nu corespund 
cu totul minților lor. Să ne amintim că Isus ne cunoaşte pe fiecare perso-
nal, şi inima Sa este mişcată de compătimire pentru slăbiciunile noastre. El 
cunoaşte nevoile fiecăruia dintre făpturile Sale şi citeşte durerea ascunsă şi 
neexprimată a fiecărei inimi. Dacă vreunul dintre acei neînsemnaţi, pentru 
care El a murit, este vătămat, El vede şi cere ofensatorului socoteală pentru 
aceasta. Isus este Păstorul cel Bun. El îngrijeşte de oile Sale slabe, bolnave 
şi rătăcitoare. El le cunoaşte pe toate pe nume. Nenorocirea fiecărei oi şi 
fiecărui miel al turmei Sale mişcă inima Sa cu o dragoste miloasă, şi strigă-
tul lor după ajutor ajunge la urechile Sale. Unul din păcatele cele mai mari 
ale păstorilor lui Israel este arătat astfel de către profetul Ezechiel: Voi „nu 
întăriţi pe cele slabe, nu vindecaţi pe cea bolnavă, nu legaţi pe cea rănită; 
n-aduceţi înapoi pe cea rătăcită, nu căutaţi pe cea pierdută, ci le stăpâniţi 
cu asprime! Astfel, ele s-au risipit, pentru că n-aveau păstor; au ajuns prada 
tuturor fiarelor câmpului şi s-au risipit. Oile mele rătăcesc pe toţi munţii şi 
pe toate dealurile înalte; oile Mele sunt risipite pe toată faţa ţării, şi nimeni 
nu îngrijeşte de ele, nici nu le caută!” 

Isus îngrijeşte de fiecare personal ca şi când n-ar fi decât el singur pe 
faţa pământului. Ca Dumnezeu, El exercită o mare putere în folosul nos-
tru, în timp ce, ca Frate al nostru mai mare, El este simțitor față de toate 
vaiurile noastre. Maiestatea Cerului nu s-a ţinut departe de omenirea de-
gradată şi păcătoasă. Noi nu avem un mare preot care să fie atât de înalt şi 
atât de înălţat încât să nu poată lua notă de noi sau să simpatizeze cu noi, 
ci Unul care a fost ispitit în toate ca şi noi, dar fără păcat. 

Cât de deosebit este acest spirit de sentimentul de indiferenţă şi 
dispreţ care a fost manifestat de unii din ... faţă de J. şi față de acei care 
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au fost câştigaţi de influenţa sa! Dacă a fost vreodată nevoie de harul 
transformator, apoi este acum, în această biserică. Judecând şi condam-
nând pe un frate, ei s-au angajat să facă o lucrare pe care Dumnezeu nu 
a pus-o niciodată în mâinile lor. O împietrire a inimii, un spirit doje-
nitor şi condamnator care ar distruge individualitatea şi independența 
a fost întreţesut în experienţa lor creştină, şi au pierdut dragostea lui 
Isus din inimile lor. Grăbiţi-vă, fraţilor, să îndepărtaţi aceste lucruri din 
sufletele voastre înainte de a vi se declara în cer: „Cine este nedrept să 
fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze şi mai departe; 
cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este 
sfânt, să se sfinţească şi mai departe”. 

Voi veţi avea multe greutăţi de înfruntat în viaţa voastră de creştini 
în legătură cu biserica; dar nu încercați prea tare să-i modelați pe fraţii 
voştri. Dacă vedeţi că ei nu împlinesc cerințele cuvântului lui Dumne-
zeu, nu condamnați; când ei vă provoacă, nu le răspundeţi la fel. Când vă 
spun lucruri ce ar produce exasperare, păstraţi-vă sufletul liniştit şi nu vă 
agitați. Voi vedeţi la alţii multe lucruri care par rele, şi aţi dori să îndrep-
taţi aceste rele. Voi începeţi în propria voastră putere să lucrați pentru o 
reformă; dar voi nu faceţi aceasta pe o cale dreaptă. Voi trebuie să lucraţi 
pentru cei rătăciţi având o inimă supusă şi îmblânzită de Duhul lui Dum-
nezeu şi să-L lăsaţi pe Domnul să lucreze prin voi ca prin nişte unelte. 
Rostogoliți povara voastră asupra lui Isus. Voi simţiţi că Domnul trebuie 
să ia în mână cazul, acolo unde Satan se luptă pentru a câştiga suprema-
ţie asupra vreunui suflet; dar trebuie să faceţi tot ceea ce puteți voi, în 
umilinţă şi blândeţe, şi să puneţi lucrul încurcat, chestiunile complicate 
în mâinile lui Dumnezeu. Urmaţi îndrumările date de cuvântul Său şi 
lăsaţi rezultatul pe seama înţelepciunii Sale. După ce aţi făcut tot ce-a 
stat în puterea voastră, ca să-l salvaţi pe fratele vostru, încetaţi să vă mai 
îngrijorați, şi mergeţi liniştiţi la îndeplinirea altor datorii urgente. De aici 
înainte, chestiunea nu vă mai priveşte pe voi, ci pe Dumnezeu. 

Nu tăiați nodul greutăţii prin nerăbdare, făcând chestiunea lipsită 
de speranţă. Lăsaţi pe Dumnezeu să descurce pentru voi iţele încurcate. 
El este destul de înţelept ca să administreze complicațiile din viaţa noas-
tră. El are îndemânare şi tact. Noi nu putem vedea întotdeauna planurile 
Sale; trebuie să aşteptăm cu răbdare desfăşurarea lor şi să nu le murdărim 
sau să le distrugem. El ni le va descoperi la timpul potrivit. Căutaţi uni-
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rea; cultivaţi dragostea şi conformarea cu Hristos în toate lucrurile. El 
este sursa de unire şi tărie; dar voi n-aţi căutat după unirea creştină, ca să 
vă contopiţi inimile împreună în dragoste. 

Voi aveţi de făcut o lucrare în biserică şi în afara ei. „Prin aceasta va 
fi proslăvit Tatăl Meu, dacă voi aduceţi multă roadă”. Roada pe care noi 
o aducem este singura dovadă despre caracterul pomului înaintea oame-
nilor. Aceasta este şi dovada uceniciei noastre. Dacă faptele noastre sunt 
de un aşa caracter încât, ca mlădițe ale Viţei vii, vom aduce ciorchini de 
fructe preţioase, atunci noi vom purta înaintea lumii semnul lui Dumne-
zeu de recunoaştere, ca fii şi fiice ale Sale. Noi suntem epistole vii, cunos-
cute şi citite de toţi oamenii. 

Mă tem însă că veţi neglija să faceţi lucrarea pe care trebuie s-o fa-
ceţi, de a răscumpăra trecutul şi de a deveni ramuri vii şi roditoare. Dacă 
faceţi aşa cum doreşte Dumnezeu să faceţi, binecuvântarea Sa va veni în 
biserică. Voi nu aţi fost încă suficient de umili ca să faceţi o lucrare temei-
nică şi pentru a fi în armonie cu mintea Duhului lui Dumnezeu. A existat 
îndreptăţire de sine, îngăduire de sine şi apărare de sine, când ar fi trebuit 
să fie umilinţă, căinţă şi pocăinţă. Trebuie să daţi la o parte orice piatră de 
poticnire şi „să faceţi urme drepte cu picioarele voastre, pentru ca şi cel 
şchiop să nu se abată din cale”. Nu este încă prea târziu pentru a îndrepta 
răul; dar nu trebuie să simţiţi că aţi fi în totul sănătoşi şi că n-aţi avea 
nevoie de niciun doctor, pentru că aveţi nevoie de ajutor. Dacă veniţi la 
Isus cu inima zdrobită, El vă va ajuta şi binecuvânta, iar voi veţi merge 
în lucrarea Maestrului cu curaj şi energie. Cea mai bună dovadă că voi 
sunteţi în Hristos este rodul pe care îl aduceţi. Dar dacă nu sunteţi uniţi 
cu adevărat cu El, lumina şi privilegiile voastre vă vor ruina şi condamna. 

Capitolul 40 – Răscumpărând timpul 

Stimate frate J., m-am sculat la ora douăsprezece din noapte ca să-
ţi scriu, pentru că spiritul meu este împovărat. Eu sunt îngrijorată pen-
tru tine, căci ştiu că ne apropiem de sfârşitul istoriei acestui pământ, 
şi raportul vieţii tale nu este aşa cum ai vrea să-l întâlneşti în marea zi 
a judecaţii, când fiecare va primi după faptele sale. Tu simţi, poate, că 
alţii au făcut nedreptate; şi ştiu, ca şi tine, că în biserică nu s-a manifes-
tat un spirit asemănător cu al lui Hristos. Dar îţi va aduce aceasta vreo 
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uşurare la judecată? Fac oare două rele un lucru bun? Chiar dacă unul, 
doi sau trei în biserică au greşit, aceasta nu-ţi şterge sau scuză păcatul. 
Oricum ar fi umblarea altora, lucrarea ta este aceea de a-ţi pune în ordi-
ne propria ta inimă. Dumnezeu cere de la tine anumite lucruri pe care 
nu trebuie să le uiţi sau să le neglijezi în nicio împrejurare, pentru că 
orice suflet este preţios în ochii Săi. 

Inima mea tânjeşte după acei care s-au poticnit de muntele întunecos 
al necredinţei, şi doresc să-i ajut. În biserica din ... se afla un bun material, 
dar membrii ei n-au fost transformaţi de Spiritul lui Dumnezeu, ca să fie 
aduşi în poziţia în care să poată lăsa lumina lor să lumineze în lume. Unii, 
care sunt mânaţi de cele mai bune motive şi care posedă capacități de mare 
utilitate, eşuează cu totul când apar greutăţi în biserică, pentru că le lipseşte 
dragostea şi mila care se aflau cu atâta abundenţă în inima lui Hristos. Ei 
văd că unul este în rătăcire; şi în loc să-l ajute, ei stau departe de el. Ei sunt 
înclinaţi să facă aluzii neplăcute şi să atingă puncte sensibile, când ar putea 
să le evite. Eul personal se ridică şi-i răpeşte cu curentul său, şi ei rănesc şi 
întărâtă sentimentele rele. Oricât de curate ar fi intenţiile lor, străduinţele 
lor de a face bine dau greş aproape întotdeauna, dacă nu ajung chiar să facă 
pagubă reală, pentru că le lipseşte duioşia şi compătimirea lui Hristos. Ei ar 
vrea să fie nişte chirurgi foarte buni, dar sunt nişte asistenți nedestoinici. Ei 
nu au acel tact care izvorăşte din dragoste. Dacă ar avea aceasta, ar şti cum 
să spună cuvântul potrivit la timp şi cum să facă un lucru bun la timp potri-
vit şi la locul potrivit. Alţii, poate, nu mai au nicio dorinţă sinceră de a face 
bine, niciun interes mai adânc în lucrarea lui Dumnezeu; ei poate nu sunt 
mai credincioşi şi mai sinceri, simpatiile lor nu sunt mai adânci, dragostea 
lor nu este mai caldă; şi totuşi, prin amabilitatea şi tactul lor, ei au mult mai 
mare succes de a câştiga înapoi pe cel rătăcit. 

Domnul va fi bucuros ca copiii Săi să fie cu mai multă consideraţie 
de cum este acum, mult mai miloşi şi mai de ajutor unii altora. Când 
dragostea lui Hristos este în inimă, fiecare va urmări cu duioşie intere-
sele altora. Un frate nu va trage foloase de la un alt frate în chestiuni de 
afaceri. Unul nu se va lăsa în totul absorbit de interesele sale, când vede 
pe fratele său în strâmtoare, unde are nevoie de ajutor. Acei care trag fo-
loase din lipsurile altuia dau o dovadă concludentă că nu sunt stăpâniţi 
de principiile Evangheliei lui Hristos. Modul lor de a proceda este relatat 
în cărţile cerului ca fraudă şi necinste; şi oriunde stăpânesc aceste princi-
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pii, binecuvântarea Domnului nu va veni în inimă. Asemenea persoane 
primesc mai de grabă pecetea marelui împotrivitor decât pe a Spiritului 
lui Dumnezeu. Dar acei care vor moşteni în cele din urmă Împărăţia ce-
rurilor trebuie să fie transformaţi prin harul lui Dumnezeu. Ei trebuie să 
fie curaţi cu inima şi viaţa, şi să aibă caractere simetrice. 

Eu te văd, iubite frate, ca fiind în mare pericol. Tu ţi-ai adunat co-
moară pe pământ, şi inima ta este la comoara ta. Dar toţi banii pe care îi 
poți aduna, chiar de ar fi milioane, nu vor fi îndeajuns ca să-ţi răscumperi 
sufletul cu ei. Ca urmare nu rămâne în nepocăinţă şi necredinţă, şi nu ză-
dărnici scopul salvator al lui Dumnezeu cu tine; nu-L forţa să facă lucrarea 
neplăcută Lui, de a-ţi distruge averea sau de a-ţi aduce suferinţe personale. 

Cât de mulţi oameni sunt care merg acum pe o cale care de mult ar 
fi trebuit să ducă la o astfel de revărsare a judecăţilor. Ei trăiesc zi de zi, 
săptămână de săptămână, an de an, numai pentru interesul lor egoist. In-
fluenţa şi mijloacele lor, acumulate prin dibăcia şi tactul dăruite de Dum-
nezeu, sunt folosite numai pentru ei înşişi şi pentru familiile lor, fără să 
se gândească măcar la milosul lor binefăcător. Nici unui lucru nu i se per-
mite să se întoarcă la Dăruitor. Într-adevăr, ei ajung să privească viaţa şi 
talentele încredinţate ca fiind ale lor; şi dacă dau înapoi lui Dumnezeu 
acea parte pe care El o cere de drept, ei gândesc că au pus pe Creatorul lor 
sub obligaţie faţă de ei. În cele din urmă, răbdarea Sa cu aceşti ispravnici 
necredincioşi, este epuizată; şi El pune capăt tuturor planurilor lor egois-
te şi lumeşti, arătându-le că, întrucât ei le-au adunat spre slava lor proprie, 
El le poate risipi, şi ei nu se pot împotrivi puterii Sale. 

Frate J., mă adresez astăzi ţie, ca unui prizonier al speranţei. Dar 
îţi dai seama că soarele tău a trecut de câtva timp meridianul (miezul 
zilei), şi că acum coboară repede? Noaptea a sosit. Nu vezi cum îşi în-
tinde umbrele? Nu ţi-a mai rămas decât puţin timp în care să lucrezi 
pentru tine, pentru oameni şi pentru Maestrul tău. O lucrare deosebită 
trebuie făcută pentru sufletul tău propriu, dacă vrei să fii socotit vreo-
dată printre biruitori. Cum stă raportul vieţii tale? Mijloceşte Isus în 
zadar pentru tine? Va fi El oare dezamăgit în tine? Unii dintre asociaţii 
tăi, care au stat cot la cot cu tine, au fost chemaţi deja la odihnă. Veş-
nicia va descoperi dacă ei au dat faliment cu credinţa lor şi au pierdut 
viaţa veşnică, sau dacă ei au fost bogaţi față de Dumnezeu şi au devenit 
moştenitori „tot mai mult ai unei greutăţi veşnice de slavă”. Nu te gân-
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deşti oare că răbdarea îndelungă a lui Dumnezeu faţă de tine te cheamă 
la pocăinţă şi la umilirea sufletului înaintea Sa? 

Mai sunt încă şi alte consideraţii cu greutate, afară de mântuirea ta 
personală, care cer atenţia ta. Şi acum, deşi este târziu, şi soarele tău este 
aproape să se coboare după colinele apusului, totuşi mai ai încă o mare 
lucrare de făcut pentru copiii tăi, care au îngăduit ca dragostea de lume 
să-i despartă de Dumnezeu. Tu mai ai şi rude nemântuite, mai ai vecini şi 
prieteni în aceeaşi situaţie. Dacă exemplul tău ar fi corespuns cu lumina 
dată ţie; dacă ai fi fost la fel de perseverent în a salva aceste suflete preţioa-
se, precum ai fost pentru a aduna averi pământeşti; dacă ai fi folosit mij-
loacele şi influenţa ta, înţelepciunea şi tactul tău, ca să lucrezi şi să aduni 
în staulul lui Hristos aceste oi rătăcite, – dacă aceasta ar fi fost opera vieţii 
tale, atunci tu ai fi adunat o recoltă de suflete şi ţi-ai fi asigurat o răsplată 
bogată în ziua lui Dumnezeu. Astfel, tu ai fi zidit pe adevărata temelie un 
material preţios şi nepieritor; dar în loc de aceasta, tu ai zidit lemne, fân, 
şi paie, spre a fi mistuite atunci când lucrarea fiecăruia va fi probată, spre 
a se vedea de ce fel este. 

Viaţa ta a fost un eşec. Tu ai fost o piatră de poticnire pentru păcătoşi. 
Ei au zis despre tine: „Dacă religia pe care acest om o mărturiseşte este cu 
adevărat autentică de ce este el atât de lacom după această lume? De ce nu 
arată el Spiritul lui Hristos prin purtarea sa? „Grăbeşte- te, iubite frate, îna-
inte de a fi, pentru totdeauna, prea târziu, ca să dai la o parte această piatră 
de poticnire din calea păcătoşilor. Poţi privi tu cu plăcere asupra vieții tale 
sau asupra influenţei pe care ai exercitat-o? Vrei să te gândeşti acum la căile 
tale? Vrei să faci acum eforturi ca să intri în bună relaţie cu Dumnezeu? 
Nu cred că inima ta este neimpresionabilă, şi ştiu că dragostea cea bună şi 
mila duioasă a lui Dumnezeu sunt minunate. Tu nu mai ai decât un scurt 
timp de probă, vrei să-l foloseşti acum, cât timp Isus invocă încă sângele 
Său înaintea Tatălui? El ţi-a cruţat viaţa cu duioşie; dar ea a fost ca smo-
chinul neroditor, care an după an nu a produs nici un rod, nimic în afară 
de frunze. Până când vei continua să-L dezamăgeşti pe Maestrul tău? Vrei 
să-L constrângi să rostească: „Să nu mai dea rod din tine de aici încolo nici-
odată;” sau: „Tăiaţi-l; pentru ce să mai ocupe locul degeaba?” O, nu aştepta 
până ce Domnul Îşi va ridica mâna împotriva ta şi-ţi va risipi averea pe care 
ai adunat-o. Nu uita că toată bogăţia ta nu-ţi va da nici pentru o clipă o 
dulce asigurare şi pace pe patul tău de moarte. 
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Eu îţi arăt în mod serios necesitatea de a te întoarce la Domnul, ne-
întârziat. Te implor să-l dezamăgeşti pe vrăjmaş. Sfarmă şi leapădă de la 
tine puterea sa tirană. Caută ca în restul vieţii ce ţi-a mai rămas să-ţi faci 
în cer un raport cu totul deosebit de cel din trecut – un raport de care să 
nu te ruşinezi, când cărţile se vor deschide şi Judecătorul va rosti sentinţa 
asupra acelora care au neglijat această mare mântuire. 

Pavel îi sfătuieşte pe fraţii săi efeseni să răscumpere timpul, pentru 
că vremurile sunt rele. Acest sfat se aplică foarte bine şi pentru tine. Într-
un sens este cu neputinţă a mai răscumpăra timpul; căci trecut fiind oda-
tă, e trecut pentru totdeauna. Dar tu eşti chemat să faci o reformă, să fii 
zelos în a face fapte bune, în aceeaşi măsură în care ţi-ai neglijat datoria. 
Întoarce-te la o sută optzeci de grade. Dublează-ţi eforturile de a face 
sigură chemarea şi alegerea. Ţine poruncile lui Dumnezeu şi trăieşte şi 
păzeşte legea Sa ca pe ochii din cap. Foloseşte fiecare moment lucrând 
pentru interesul tău veşnic şi pentru mântuirea sufletelor din jurul tău. 
Făcând astfel tu te poți salva atât pe tine, cât şi pe acei care sunt mai mult 
sau mai puţin influențați de exemplul tău. Acestea sunt motive care tre-
buie să fie cântărite cu chibzuinţă. 

Trezeşte-te! Trezeşte-te! Căci ai o lucrare de făcut, şi soarele tău co-
boară repede spre apus. Puterile tale slăbesc; dar tot ce reprezinți tu, orice 
părticică din capacitatea ta, Îi aparţin lui Dumnezeu, şi trebuie folosite 
în serviciul Său, în mod serios şi dezinteresat. Lucrează cât încă soarele 
întârzie pe cer; „căci vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra”. 

Vino, iubite frate, vino aşa cum eşti, păcătos şi murdar. Pune povara 
vinei tale asupra lui Isus, şi prin credinţă pretinde meritele Sale. Vino 
acum, cât harul zăboveşte încă; vino cu mărturisire şi cu sufletul zdro-
bit, şi Dumnezeu va ierta din abundență. Nu îndrăzni să disprețuieşti şi 
această ocazie. Ascultă de glasul harului, care te îndeamnă cu stăruinţă 
să te trezeşti din morți pentru ca Hristos să-ți poată da lumină. Fiecare 
clipă pare a fi legată acum în mod direct cu destinele lumii nevăzute. De 
aceea, ca urmare, nu lăsa ca mândria şi necredinţa ta să te facă să lepezi şi 
mai departe harul ce ţi se oferă. Dacă faci aşa, vei fi lăsat să te târguieşti 
la urmă: „Secerişul a trecut, vara s-a sfârşit, şi noi nu suntem mântuiţi”. 

Aşteaptă în umilinţă adâncă înaintea lui Dumnezeu. Din acest ceas, 
hotărăşte-te să treci de partea Domnului, făcându-ţi toată datoria, şi în-
crezându-te implicit în marea ispăşire. Fă aceasta, şi nu vei avea de ce să 
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te temi. Atunci restul călătoriei vieţii tale va fi liniştit şi fericit, şi tu îţi vei 
asigura acea viaţă, care va dura atât timp cât va trăi Hristos. 

Am scris aceasta pentru că mă simt îndemnată de Spiritul lui Dum-
nezeu să fac astfel şi pentru că am un interes adânc pentru tine. Nu în-
gădui nicio clipă ca sentimentele tale să se răzvrătească împotriva mea, 
pentru că eu am fost influenţată de dragoste pentru sufletul tău. Noi ne-
am bucurat de multe ore preţioase de serviciu divin, când inimile noastre 
au fost pline de bucurie pentru dulcea Sa binecuvântare. S-au dus oare 
aceste ocazii pentru totdeauna? Poate că nu ne vom mai întâlni niciodată 
în această viaţă; dar să nu ne întâlnim oare iarăşi când cei mântuiţi vor fi 
adunaţi în jurul marelui tron alb? 

Capitolul 41 – Prepararea vinului și cidrului de mere 

Stimaţi fraţi şi stimate surori din biserica...: Mi-a fost arătat (în vizi-
une) că voi, ca biserică, nu creşteţi în harul şi cunoştinţa adevărului. Între 
voi nu există acea consacrare către Dumnezeu, acel devotament în serviciul 
Său şi acea activitate dezinteresată pentru dezvoltarea cauzei Sale, care vor 
face să fiţi o biserică înfloritoare şi sănătoasă. Voi nu sunteţi supuşi unul 
altuia. Printre voi sunt prea mulţi dintre acei care caută să-şi mențină ideile 
lor proprii şi să fie aduse la îndeplinire planurile lor egoiste, iar unii care 
ocupă locuri de frunte în biserică fac parte din această grupă. 

Fratele K. nu are un ochi îndreptat doar la slava lui Dumnezeu; el 
nu vede lucrurile dintr-un punct drept de vedere. El ia seama la sugestiile 
lui Satan şi primeşte sfat de la propria sa judecată nesfinţită; şi recurge 
aproape la orice cuvânt care poate fi folosit ca o justificare a umblării sale 
rele. El este amăgit şi nu vede că se exclude singur de la Spiritul lui Dum-
nezeu. Când a apucat pe această cale, el nu i-a cunoscut pericolul nici nu 
şi-a dat seama încotro îl va duce. Toţi acei care umblă pe aceiaşi cale ar 
face bine dacă şi-ar întoarce imediat paşii pe calea sigură. 

Noi trăim într-un secol al necumpătării, şi a face aprovizionări 
pentru pofta băutorului de cidru (must de mere) este o ofensă împotri-
va lui Dumnezeu. Împreună cu alții, tu te-ai angajat în această lucrare 
(comerţ cu băuturi) pentru că n-ai urmat lumina. Dacă ai fi stat în lu-
mină, n-ai fi făcut şi nici n-ai fi putut face aceasta. Fiecare dintre voi, 
care a luat parte la această lucrare, va cădea sub osânda lui Dumnezeu, 
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dacă nu faceţi o schimbare totală în ocupaţia voastră. Trebuie să luaţi 
aceasta în serios. Trebuie să începeţi numaidecât să lucraţi spre a vă eli-
bera sufletele de condamnare. 

Unii dintre voi din ... desfăşuraţi o râvnă minunată în denunţarea 
cluburilor panglicilor roşii [asociaţii pentru abstinență]. Atâta timp cât 
aţi fost mânaţi de dorinţa de a condamna răul din aceste asociaţii, ați fă-
cut bine; dar când ați acționat ca şi când ar fi o crimă să vorbeşti câtuşi de 
puţin în favoarea lor, sau să le arăți chiar şi cea mai neînsemnată bunăvo-
inţă, voi ați dus lucrurile la extrem. Voi trebuie să fiţi consecvenţi în toate 
lucrurile. Voi aţi hrănit ură chiar împotriva numelui de „clubul pangli-
cilor roşii”, care nu aminteşte despre Spiritul lui Hristos; şi sentimentele 
voastre de amărăciune nu v-au ajutat nici pe voi, nici pe altcineva. 

Voi aţi luat mărturii date poporului nostru care vorbeau despre fap-
tul că amestecarea lor cu asociaţiile de tempereranță este în detrimentul 
intereselor lor spirituale; şi pervertindu-le, le-ați folosit pentru a asupri şi 
împovăra suflete. Tratând astfel lumina dată, voi aţi discreditat lucrarea 
mea. Nu a fost nici cea mai mică nevoie de aşa ceva, şi unii dintre voi au 
de făcut o lucrare pentru ca să îndrepte aceste lucruri. Voi vreţi să faceţi 
paturi de fier pentru alţii; dacă sunt prea scurte, ei trebuie întinşi; dacă 
sunt prea lungi, trebuie scurtați. „Nu judecaţi ca să nu fiţi judecaţi”. 

După ce aţi luat o poziţie hotărâtă împotriva participării active în 
lucrarea asociaţiilor cumpătării, aţi fi putut menține încă o influenţă 
bună asupra altora, dacă în mod conştiincios ați fi procedat în armonie 
cu sfânta credinţă pe care o mărturisiţi; angajându-vă în producerea de 
cidru, influenţa voastră a suferit foarte mult; şi ce este şi mai rău, aţi adus 
ocară asupra adevărului, şi chiar sufletele voastre proprii au fost vătăma-
te. Aţi ridicat o barieră între voi şi cauza cumpătării. Umblarea voastră 
i-a condus pe necredincioşi să pună la îndoială principiile voastre. Voi nu 
faceţi cărări drepte cu picioarele voastre; şi cei şchiopi se împiedică şi se 
poticnesc de voi, spre pieirea lor. 

Eu nu pot vedea cum, în lumina legii lui Dumnezeu, creştinii se pot 
ocupa în bună credință de cultivarea hameiului sau de prepararea vinului 
sau cidrului pentru vânzare. Toate aceste articole pot fi întrebuinţate spre 
bine, şi să fie o binecuvântare; sau ele pot fi folosite spre rău, şi să se dove-
dească o ispită şi un blestem. Cidrul sau vinul pot fi conservate cât sunt 
proaspete şi să fie ţinute nefermentate un timp îndelungat; şi dacă sunt 
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folosite în stare nefermentată, ele nu detronează raţiunea. Dar acei care 
storc merele ca să facă cidru pentru vânzare nu ţin seama de starea fruc-
telor folosite pentru aceasta, şi în multe cazuri este stors mustul merelor 
stricate. Acei care pe altă cale nici nu s-ar gândi să folosească vreun măr 
stricat şi otrăvit, vor bea din cidrul făcut de ei şi vor numi aceasta delicatesă; 
dar microscopul va descoperi faptul că această băutură plăcută este adesea 
nepotrivită pentru stomacul omului, chiar când iese proaspăt de la presă. 
Dacă este fiert (la foc) şi se sterilizează bine, e mai puţin de obiectat la el. 

Am auzit adesea pe oameni zicând: „Ah! dar acesta este doar must 
(cidru) dulce; este în totul nevătămător, şi chiar sănătos”. Mai mulţi litri, 
şi poate chiar damigene întregi de must sunt aduse acasă. Câteva zile el 
rămâne dulce; dar apoi începe să fermenteze. Gustul înţepător începe 
să se accentueze din ce în ce mai mult pentru multe limbi, şi iubitorul 
de must sau cidrul dulce refuză să admită că băutura sa favorită devine 
mereu tot mai înţepătoare şi mai acră. Persoanele se pot intoxica de vin 
şi cidru tot aşa ca şi de băuturi tari, şi aceste aşa-zise băuturi slabe produc 
cel mai rău tip de beție. Patimile produse de acestea sunt mai perverse; 
transformarea caracterului este mai mare, mai hotărâtă şi mai îndărătni-
că. Câteva sticle de cidru sau de vin pot trezi un gust după băuturi mai 
tari, şi în multe cazuri cei care au devenit beţivi recunoscuţi au pus astfel 
temelia obiceiului băuturii. Pentru unele persoane nu este cu niciun chip 
sigur să aibă vin sau cidru în casă. Ei au moştenit pofta după excitante pe 
care Satan îi invită mereu să o satisfacă. Dacă cedează ispitirilor lui, ei nu 
se opresc; pofta este satisfăcută, spre ruina lor. Creierul este întunecat şi 
înceţoşat; raţiunea nu mai ţine frânele, ci acestea sunt aruncate în gâtul 
poftei. Desfrânarea, adulterul şi viciile de aproape orice fel sunt comise 
ca rezultat al satisfacerii poftei după vin şi cidru. Un mărturisitor al cre-
dinţei căruia îi plac aceste excitante şi care s-a deprins cu ele nu creşte în 
har niciodată. El devine josnic şi senzual; patimile animalice stăpânesc 
puterile superioare ale minţii, şi virtutea nu mai este cultivată. 

Întrebuinţarea moderată a băuturii este şcoala în care omul primeş-
te educaţia pentru cariera de beţiv. În felul acesta, Satan îi abate atât de 
treptat pe oameni din fortărețele temperanței, vinul şi cidrul nevinovat 
îşi exercită atât de perfid influenţa asupra gustului, încât se intră fără nici 
o suspiciune pe calea spre beţie. Se deprinde gustul pentru excitante; sis-
temul nervos este dezordonat; Satan ţine mintea într-o nelinişte febrilă; 
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iar biata victimă, crezându-se în totul sigură, merge tot mai departe, până 
ce rupe orice barieră şi jertfeşte orice principiu. Cele mai tari hotărâri 
sunt subminate, iar interesele veşnice nu sunt destul de puternice ca să 
ţină pofta josnică sub controlul raţiunii. 

Unii nu se simt niciodată cu totul beți, dar sunt întotdeauna sub 
influenţa cidrului sau a vinului fermentat. Mintea lor este febrilă şi dez-
echilibrată, nu chiar în delir, dar într-o stare la fel de rea, pentru că toate 
puterile nobile ale minţii sunt pervertite. Predispoziţia la îmbolnăviri de 
orice fel, ca hidropizie, boli de ficat, nevroze şi o urcare a sângelui la cap 
sunt rezultatul întrebuinţării obişnuite a cidrului acru. Prin folosirea lui, 
mulţi îşi atrag boli permanente. Unii mor de tuberculoză sau cad sub pu-
terea apoplexiei (paraliziei) numai din această cauză. Unii suferă de in-
digestie. Orice funcţie vitală este omorâtă, iar doctorul le spune acestora 
că au boală de ficat, pe când, dacă ar sparge butoiul de cidru şi nu l-ar mai 
înlocui, puterile lor de viaţă abuzate şi-ar recăpăta vigoarea. 

Folosirea cidrului (mustului) duce la folosirea băuturilor mai tari. 
Stomacul îşi pierde vigoarea naturală şi este nevoie de ceva mai puternic 
pentru a-l trezi la acţiune. Pe când călătoream odată cu soţul meu, am fost 
nevoiţi să aşteptăm mai multe ore într-o gară până la sosirea trenului. Pe 
când eram în gară, un fermier, cu fața roşie şi inflamată, a venit în resta-
urantul gării, şi cu o voce tare şi aspră, a întrebat: „Aveţi ţuică de prima 
calitate?” I s-a răspuns afirmativ, şi el a comandat un pahar. „Aveţi muştar”? 
„Da”, a fost răspunsul. „Bine, aduceţi-mi două linguri mari”. După aceea a 
comandat două linguri pline de alcool, şi a încheiat cerând şi „o bună doză 
de piper negru”. Omul care pregătea aceasta a întrebat: „Ce vreţi să faceţi 
cu această amestecătură?” El a răspuns: „O să vezi ce fac”, şi ducând paharul 
plin la gură, a băut toată această amestecătură grozavă. Acest om a folosit 
excitante până ce a distrus învelişurile gingaşe ale stomacului. 

Mulţi dintre acei ce citesc aceste rânduri vor râde de acest avertis-
ment faţă de pericol. Ei vor zice: „Cu siguranță că puţinul vin sau cidru 
pe care îl folosesc nu-mi poate produce nicio vătămare”. Pe unii ca aceştia 
Satan i-a însemnat ca pradă a sa; el îi duce pas cu pas şi ei nu percep aceas-
ta, până când lanţurile obiceiului şi poftei sunt atât de puternice spre a 
mai putea fi sfărâmate. Noi vedem ce putere are pofta după băuturi tari 
asupra oamenilor; vedem pe mulţi din toate confesiunile şi care au mari 
răspunderi, – bărbaţii cu situaţii înalte, cu talente eminente, cu realizări 
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mărețe, bărbaţi cu sentimente fine, cu nervi tari şi cu puteri raționale 
bune, – cum îşi sacrifică totul pentru satisfacerea poftei, până când sunt 
reduşi la nivelul brutelor; şi în foarte multe cazuri, calea lor spre decădere 
a început cu folosirea vinului sau cidrului. 

Când văd bărbaţi şi femei inteligente, care mărturisesc că sunt creş-
tini, susţinând că nu e rău a face vin sau cidru pentru vânzare, deoarece 
în starea lui nefermentată nu produce nicio intoxicare, mă simt tristă în 
inima mea. Ştiu că această chestiune mai prezintă o latură pe care ei re-
fuză s-o privească, pentru că egoismul le-a închis ochii faţă de relele teri-
bile care pot veni din folosirea acestor excitante. Eu nu pot înțelege cum 
fraţii noştri se pot feri de orice aparenţă rea, şi în acelaşi timp, se ocupă 
de cultivarea de hamei, când ştiu la ce se foloseşte hameiul. Acei care aju-
tă la procurarea acestei băuturi, care încurajează şi formează pofta după 
excitante şi mai tari, vor fi răsplătiţi după faptele lor. Ei sunt călcători ai 
legii lui Dumnezeu şi vor fi pedepsiţi pentru păcatele pe care le comit ei, 
şi pentru acelea pe care i-au influenţat pe alţii să le comită, prin ispitele 
pe care le-au pus în calea lor. 

Toţi cei ce mărturisesc a crede adevărul pentru acest timp şi care sus-
ţin că sunt reformatori să lucreze în armonie cu credinţa lor. Dacă unul 
al cărui nume se află în registrul bisericii face vin sau cidru pentru vân-
zare, trebuie să se lucreze serios cu el, şi dacă continuă să practice aceasta 
trebuie pus sub cenzura bisericii. Acei care nu se lasă de această lucrare 
sunt nevrednici de un loc şi de un nume în poporul lui Dumnezeu. Noi 
trebuie să fim urmaşii lui Hristos, să ne punem inima şi influența împo-
triva fiecărei practici rele. În ziua când judecăţile lui Dumnezeu vor fi 
revărsate, cum ne vom simți noi să-i întâlnim pe oamenii care au devenit 
beţivi prin influenţa noastră? Noi trăim în ziua antitipică a ispăşirii, şi 
cazul fiecăruia dintre noi va trece curând înaintea lui Dumnezeu spre 
cercetare. Cum vom putea sta noi în curţile cerului, dacă umblarea şi fap-
tele noastre i-au încurajat pe alţii să folosească excitantele care pervertesc 
raţiunea şi distrug virtutea, curăţia şi dragostea de Dumnezeu? 

Învăţătorul Legii L-a întrebat pe Hristos: „Învăţătorule, ce să fac 
ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum 
citeşti în ea?” El a răspuns: „Să-L iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu 
toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; 
şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus; „fă aşa 
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şi vei avea viaţa veşnică”. Viaţa veşnică este premiul de câştigat, şi Hristos 
ne spune cum să câştigăm acest premiu. El ne îndreaptă către Cuvântul 
scris: „Cum citeşti?” Aici ne e arătată calea; noi trebuie să-L iubim pe 
Dumnezeu mai presus de orice, şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. 
Dar dacă îl iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine, atunci nu vom 
mai scoate la piaţă spre vânzare nimic care va fi o cursă pentru el. 

A iubi pe Dumnezeu şi pe aproape este toată datoria creştinului. Le-
gea iubirii este scrisă pe tablele inimii, Spiritul lui Hristos locuieşte în el, 
iar caracterul său se dă pe faţă prin fapte bune. Isus S-a făcut sărac pentru 
noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, să fim îmbogăţiţi. Ce sacrificii suntem 
noi dispuşi să facem pentru cauza Sa? Avem dragostea Sa în inimile noas-
tre? Îl iubim noi pe aproapele nostru aşa cum ne-a iubit Hristos pe noi? 
Dacă vom avea această dragoste pentru suflete, vom fi atenți, ca nu cumva 
prin cuvintele, prin faptele sau influenţa noastră să punem ispite înaintea 
acelora care nu au decât puţină putere morală. Noi nu trebuie să criticăm 
pe cel slab şi suferind, cum făceau neîncetat fariseii, ci să ne străduim a 
da la o parte orice piatră de poticnire din cărarea fratelui nostru, ca cel 
şchiop să nu se abată din cale. 

Ca popor, noi pretindem a fi reformatori, a fi purtători de lumină în 
lume, a fi santinele credincioase pentru Dumnezeu, supraveghind orice 
portiţă prin care Satan ar putea să intre cu ispitirile sale, ca să perverteas-
că pofta. Exemplul şi influenţa noastră trebuie să fie o putere de partea 
reformei. Trebuie să ne ferim de orice obicei care ne-ar toci conştiinţa sau 
ar încuraja ispita. Nu trebuie să deschidem nicio uşă care ar da intrare lui 
Satan în mintea vreunei fiinţe omeneşti, formată după chipul lui Dum-
nezeu. Dacă toţi ar fi veghetori şi credincioşi la păzirea micilor intrări 
făcute prin folosirea moderată a aşa-zisului vin sau cidru nevătămător, 
atunci calea spre beţie ar fi închisă. În această privinţă, orice biserică tre-
buie să ia o hotărâre fermă de a nu se atinge, a nu gusta şi a nu vinde; 
atunci reforma cumpătării va fi puternică, permanentă şi temeinică. 

Iubirea de bani îi face pe oameni să-şi violeze conştiinţa. Poate că 
tocmai aceşti bani sunt aduşi în tezaurul Domnului, dar El nu va primi 
niciun astfel de dar, căci este o insultă pentru El. Ei au fost obținuţi prin 
călcarea legii Sale, care cere ca omul să-l iubească pe aproapele său ca pe 
sine însuşi. Călcătorul de lege nu este deloc justificat să spună că, dacă 
n-ar fi făcut el vin sau cidru, ar fi făcut totuşi altcineva, şi că aproapele 
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său tot ar fi devenit un beţiv. Dar oare, pentru că unii pun sticla (cu bău-
tură) la gura aproapelui lor, să cuteze şi creştinul a-şi mânji veşmintele cu 
sângele sufletelor – să-şi atragă blestemul rostit asupra acelora care pun 
ispita în calea celui rătăcitor? Isus îi somează pe urmaşii Săi să stea sub 
steagul Său şi să ajute la nimicirea lucrărilor celui rău. 

Mântuitorul lumii, care ştia bine care avea să fie starea societăţii 
în zilele din urmă, înfăţişează mâncarea şi băutura ca păcate, care aduc 
condamnare asupra generaţiei de astăzi. El ne spune că, după cum a fost 
în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi când Se va arăta Fiul Omului. Oamenii 
„mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe 
în corabie şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe 
toţi”. Aceeaşi stare de lucruri va exista în zilele din urmă, şi acei care cred 
aceste avertismente vor fi cu cea mai mare băgare de seamă ca să nu apuce 
pe o cale care să le aducă condamnarea. 

Fraţilor, să privim această chestiune în lumina Scripturilor şi să exer-
cităm o influenţă hotărâtă de partea cumpătării în toate lucrurile. Me-
rele şi strugurii sunt darurile lui Dumnezeu; ele pot fi folosite în mod 
excelent ca alimente sănătoase, sau vor fi întrebuinţate rău. Din pricina 
obiceiurilor păcătoase ale oamenilor, Dumnezeu loveşte deja cu mană 
(rugină) atât strugurii în floare, cât şi merele. Noi stăm în faţa lumii ca 
reformatori; să nu dăm deci celor nedrepţi sau necredincioşi nicio ocazie 
ca să defaime credinţa noastră. Hristos zice: „Voi sunteţi sarea pământu-
lui”, „lumina lumii”. Să arătăm că inimile şi conştiinţele noastre se află sub 
influenţa transformatoare a harului divin şi că viaţa noastră este stăpânită 
de principiile curate ale legii lui Dumnezeu, chiar dacă aceste principii ar 
cere jertfirea intereselor noastre vremelnice. 

Capitolul 42 – Căsătoria cu necredincioșii 

Stimată soră L., am aflat despre plănuita ta căsătorie cu unul care nu 
este unit cu tine în credinţa religioasă, şi mă tem că nu ai chibzuit destul 
de bine această chestiune atât de importantă. Înainte de a face un pas, 
care va avea o influenţă asupra întregii tale vieţi în viitor, te rog să supui 
această chestiune la o examinare atentă şi cu rugăciune. Se va dovedi oare 
această nouă relație o sursă de adevărată fericire? Îţi va fi ea un ajutor în 
viaţa creştină? Va fi exemplul tău unul sigur de urmat pentru alții? 
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Înainte de a-şi da mâna în căsătorie, fiecare femeie trebuie să se între-
be dacă acela cu care este în perspectivă să-şi unească destinul este demn 
de aceasta. Care este raportul vieţii sale din trecut? Este viaţa sa curată? 
Este dragostea pe care o exprimă de un caracter nobil şi înălţător, sau 
este doar o patimă şi o emoţie? Are el trăsături de caracter care s-o facă 
fericită? Poate găsi ea adevărata pace şi bucurie în afecţiunile lui? I se va 
îngădui ei să-şi păstreze individualitatea sau trebuie să-şi supună judecata 
şi conştiinţa ei sub stăpânirea soțului ei? Ca o ucenică a lui Hristos, ea 
nu este a ei înşeşi, ci este cumpărată cu un preţ. Poate onora ea cerințele 
Mântuitorului mai presus de orice? Vor fi păstrate trupul şi sufletul, gân-
durile şi intenţiile ei curate şi sfinte? Aceste chestiuni au o înrâurire vitală 
asupra bunului mers al fiecărei femei care intră în legături de căsătorie. 

Religia este necesară în familie. Numai aceasta poate să o ferească 
de rele grave, care amărăsc adesea viaţa de căsătorie. Numai unde dom-
neşte Hristos poate exista o dragoste adâncă, sinceră şi lipsită de egoism. 
Atunci un suflet se va împleti cu celălalt, şi două vieţi se vor contopi într-
o armonie, îngerii lui Dumnezeu vor fi oaspeţi ai casei, şi vegherea lor 
sfântă va sfinţi camera căsătoriei. Senzualitatea josnică va fi îndepărta-
tă. Gândurile le vor fi îndreptate către Dumnezeu; către El se va înălța 
devoțiunea inimilor lor. 

Inima tânjeşte după dragostea omenească, dar această dragoste nu 
este destul de tare sau destul de curată sau destul de preţioasă ca să ia 
locul iubirii lui Hristos. Numai în Mântuitorul ei poate găsi femeia înţe-
lepciune, tărie şi har, ca să poată suporta grijile, răspunderile şi greutăţile 
vieţii. Ea trebuie să facă din El tăria şi călăuza ei. Femeia să se predea mai 
întâi lui Hristos, înainte de a se preda vreunui prieten pământesc, şi să 
nu intre în nicio legătură de căsătorie care ar fi în conflict cu aceasta. Cei 
care doresc să găsească adevărata fericire trebuie să aibă binecuvântarea 
cerului asupra a tot ce posedă şi tot ce fac. Neascultarea faţă de Dumne-
zeu duce la mizerie în atât de multe inimi şi căminuri. Iubită soră, dacă 
nu doreşti să ai un cămin de pe care să nu se ridice niciodată umbrele, 
atunci nu te uni cu unul care este un vrăjmaş al lui Dumnezeu. 

Ca una care mă aştept să întâlnesc aceste cuvinte la judecată, te rog 
să cântăreşti bine pasul pe care intenţionezi să-l faci. Pune-ţi întrebarea: 
„Oare un soţ necredincios nu îmi va abate gândurile de la Isus? El iubeşte 
plăcerile mai mult decât pe Dumnezeu; nu mă va face el şi pe mine să mă 
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bucur de lucrurile de care se bucură el?” Cărarea către viaţa veşnică este 
abruptă şi accidentată. Nu lua nicio povară în plus care ţi-ar îngreuia înain-
tarea. Tu ai prea puţină tărie spirituală, şi ai nevoie de ajutor, nu de piedici. 

Domnul a poruncit vechiului Israel să nu se încuscrească cu po-
poarele idolatre din jurul lor: „Să nu te încuscreşti cu ele; să nu măriţi 
pe fetele tale după fiii lor, şi să nu iei pe fetele lor de neveste pentru 
fiii tăi”. Apoi este arătat motivul. Înţelepciunea nemărginită a prevăzut 
care va fi rezultatul unei astfel de uniri şi a declarat: „Căci i-ar aba-
te de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel altor dumnezei, Domnul s-ar 
aprinde de mânie împotriva voastră şi te-ar nimici îndată”. „Căci tu eşti 
un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău: Domnul, Dumne-
zeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe 
faţa pământului”. „Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul 
Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine legământul şi 
îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de cei ce-L iubesc şi 
păzesc poruncile Lui. Dar răsplăteşte îndată pe cei ce-l urăsc şi-i pierde; 
nu dă nicio păsuire celui ce-l urăşte, ci-l răsplăteşte îndată”. 

În Noul Testament sunt interdicții similare privitoare la căsătoria 
creştinilor cu nelegiuiţii. Apostolul Pavel, în prima sa scrisoare către 
Corinteni, declară: „Femeia măritată este legată de lege câtă vreme îi 
trăieşte bărbatul: dar dacă îi moare bărbatul, este liberă să se mărite cu 
cine vrea; numai în Domnul”. Tot astfel scrie el şi în a doua sa epistolă: 
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legă-
tură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună 
lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos şi Belial? 
Ce înţelegere poate fi între cel credincios şi cel necredincios? Cum se 
împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul 
Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui şi voi umbla 
în mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeţi de ce 
este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, 
zice Domnul Cel Atotputernic”. 

Iubită soră, cum îndrăzneşti tu să nesocoteşti această instrucţiune 
lămurită şi hotărâtă? Ca şi copil al lui Dumnezeu, supus al Împărăţiei lui 
Hristos, răscumpărat prin sângele Său, cum te poţi uni tu cu unul care 
nu-I recunoaşte cerințele, care nu este stăpânit de Spiritul Său? Poruncile 
pe care le-am citat nu sunt cuvintele oamenilor; ci ale lui Dumnezeu. 
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Chiar dacă tovarăşul pe care ţi l-ai ales ar merita în celelalte privinţe, (deşi 
nu merită), totuşi el n-a primit adevărul pentru acest timp; el este un 
necredincios, şi Cerul te opreşte să te uneşti cu el. Tu nu poţi nesocoti 
această instrucţiune divină, fără a-ţi pune sufletul în pericol. 

Eu doresc să te avertizez faţă de primejdia ta, înainte de a fi prea 
târziu. Tu asculţi cuvintele dulci şi plăcute şi crezi că totul va merge bine, 
dar nu citeşti motivele care îl fac să vorbească aşa de plăcut. Nu poţi vedea 
adâncurile nelegiuirii ascunse în inimă. Nu poţi privi în spatele cortinei şi 
să deosebeşti laţurile pe care le-a întins Satan pentru sufletul tău. El vrea 
să te facă să apuci pe o astfel de cale, pentru ca să poată avea uşor intrare, 
ca să-şi ajungă ţinta cu săgeţile ispitelor îndreptate împotriva ta. Nu-i da 
nici cel mai mic avantaj. În timp ce Dumnezeu mişcă inimile slujitorilor 
Săi, Satan lucrează prin fiii neascultării. Nu există nicio înţelegere între 
Hristos şi Belial. Nu se pot armoniza împreună. A te uni cu un necre-
dincios înseamnă a trece pe terenul lui Satan. Tu întristezi Spiritul lui 
Dumnezeu şi pierzi ocrotirea Sa. Îți poți permite să ai aşa circumstanțe 
teribile împotriva ta în lupta pentru viața veşnică? 

Tu poate zici: „Dar eu mi-am dat făgăduinţa, şi acum să mi-o re-
trag?” Eu răspund: Dacă ai făcut vreo promisiune împotriva Scriptu-
rii, retrage-o cu orice chip şi fără întârziere, şi în umilinţă înaintea lui 
Dumnezeu să te căieşti de această faptă nechibzuită, care te-a făcut să-ţi 
dai făgăduinţa aşa de pripit. Este cu mult mai bine să retragi o astfel de 
promisiune, în temere de Dumnezeu, decât s-o ţii, şi prin aceasta, să-L 
dezonorezi pe Făcătorul tău. 

Nu uita, tu ai de câştigat un cer şi de ocolit o cale care duce la pierza-
re. Dumnezeu intenţionează aşa cum spune. Când El a interzis primilor 
noştri părinţi să mănânce fructe din pomul cunoştinţei, neascultarea lor 
a deschis poarta unui potop de mizerie asupra întregii lumi. Dacă um-
blăm împotriva lui Dumnezeu, El va umbla împotriva noastră. Singurul 
curs sigur de urmat pentru noi este să ascultăm de toate poruncile Sale, 
cu orice preţ. Toate au la bază iubirea şi înţepciunea nemărginită. 

Spiritul lumesc intens care există acum, dispoziţia de a nu recunoaş-
te nicio autoritate mai înaltă decât pe a mulţumirii de sine, constituie 
unul din semnele zilelor din urmă. „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe”, 
zice Hristos, „aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului Omului, „când 
mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până ziua când a intrat Noe în 
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corabie, şi a venit potopul şi i-a pierdut pe toţi”. Lumea din generaţia 
noastră se însoară şi se mărită, cu aceeaşi nesocotire nepăsătoare a po-
runcilor lui Dumnezeu, care s-a dat pe faţă şi în zilele lui Noe. În lumea 
creştină există o indiferenţă uimitoare şi alarmantă faţă de învăţăturile 
Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la căsătoria creştinilor cu necre-
dincioşii. Mulţi dintre cei care mărturisesc a-L iubi pe Dumnezeu şi a se 
teme de El îşi aleg mai degrabă să urmeze înclinațiile minţilor lor decât să 
primească sfat de la înţelepciunea nemărginită. Tocmai într-o chestiune 
de care atârnă în mod vital fericirea şi bunul mers al ambilor soţi, atât 
pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare, raţiunea, judecata şi teme-
rea de Dumnezeu sunt date la o parte, şi ei se lasă stăpâniţi de pornirea 
oarbă şi de o încăpăţânare îndărătnică. Bărbaţii şi femeile care, de altfel, 
sunt simţitori şi conştiincioşi, îşi închid urechile faţă de sfat; sunt surzi 
faţă de apelurile şi stăruinţele prietenilor şi rudelor lor, şi ale slujitorilor 
lui Dumnezeu. Exprimarea vreunui îndemn sau avertisment este privită 
ca un amestec neruşinat, iar prietenul care este destul de credincios ca 
să rostească vreo mustrare este tratat ca vrăjmaş. Toate acestea sunt aşa 
cum vrea Satan să fie. El îşi țese farmecul său în jurul sufletului, şi acesta 
ajunge să fie vrăjit şi înnebunit. Raţiunea lasă ca frânele autocontrolului 
să cadă pe gâtul poftei, patima nesfinţită îl duce cu sine, până ce, prea 
târziu, victima se trezeşte într-o viaţă de mizerie şi sclavie. Acesta nu este 
un tablou zugrăvit din imaginație, ci o expunere a faptelor. Dumnezeu 
nu aprobă unirile pe care le-a interzis în mod expres. Timp de ani de zile 
am primit scrisori de la diferite persoane care au încheiat căsătorii nefe-
ricite, şi istoriile revoltătoare expuse în faţa mea sunt îndeajuns pentru a 
umple inima de durere. Nu este un lucru uşor să hotărăşti ce sfat să fie dat 
acestor nenorociţi, sau cum poate să fie ameliorată soarta lor aspră; dar 
experienţa lor tristă trebuie să fie un avertisment pentru alţii. 

În această generaţie a lumii, când scenele istoriei acestui pamânt se 
vor încheia în curând, şi când suntem în perspectiva să intrăm în timpul 
strâmtorării, un timp cum n-a mai fost niciodată, cu cât se contractează 
mai puţine căsătorii cu atât mai bine, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei. Mai presus de toate, când Satan lucrează cu toată amăgirea spre 
nedreptate în cei care pier, creştinii să se ferească de a se uni cu necredin-
cioşii. Dumnezeu a vorbit. Toţi cei ce se tem de El se vor supune cerinţe-
lor Sale înţelepte. Sentimentele, pornirile şi afecţiunile noastre trebuie să 

366



Mărturii pentru comunitate – vol. 5306

zboare către cer, nu să se scurgă spre pământ, pe canalul josnic al gândirii 
şi satisfacerii senzuale. Acum este timpul când orice suflet trebuie să stea 
ca în faţa lui Dumnezeu, care cercetează inimile. 

Scumpa mea soră, ca ucenică a lui Isus trebuie să te întrebi care 
va fi influenţa pasului pe care intenţionezi să-l faci, nu numai asupra 
ta însăţi, ci şi asupra altora. Urmaşii lui Hristos trebuie să fie conlu-
crători cu Făcătorul lor; ei trebuie să fie „fără prihană şi curaţi, copii ai 
lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat”, zice 
Pavel: „în care străluciţi ca nişte lumini în lume”. Noi trebuie să primim 
razele luminoase ale Soarelui Dreptăţii, şi prin faptele noastre bune să 
facem ca El să-i lumineze şi pe alţii cu raze lămurite şi neîntrerupte, fără 
să se schimbe sau să se întunece vreodată. Nu putem fi siguri că nu vom 
face niciun rău celor din jurul nostru, dacă nu exercităm o influenţă 
hotărâtă spre a-i conduce spre Cer. 

„Voi sunteţi martorii Mei”, zice Isus, şi în orice faptă din viaţa 
noastră trebuie să ne întrebăm: Cum va influenţa umblarea noastră 
interesele Împărăţiei Mântuitorului? Dacă eşti într-adevăr ucenic, vei 
alege să umbli pe urmele Sale, oricât de dureroasă ar fi aceasta pentru 
sentimentele tale fireşti. Pavel zice: „Ferească Dumnezeu ca să mă laud 
cu altceva decât în crucea Domnului Isus Hristos, prin care lumea este 
răstignită faţă de mine şi eu faţă de lume”. Soră L., tu ai nevoie să şezi 
la picioarele lui Isus şi să înveţi de la El, cum a stat Maria pe vremuri. 
Dumnezeu cere de la tine o predare totală a voinţei tale, a planurilor şi 
intenţiilor tale. Isus este conducătorul tău; tu trebuie să priveşti la El, 
să te încrezi în El, şi nimic să nu te abată de la viaţa de consacrare pe 
care o datorezi lui Dumnezeu. Conversația ta să fie în ceruri, de unde 
Îl aştepţi pe Mântuitor. Evlavia ta trebuie să fie de aşa fel, încât să fie 
simţită de toţi cei ce sunt în sfera influenţei tale. Dumnezeu cere ca în 
orice faptă din viaţa ta să eviţi orice aparenţă rea. Faci tu aceasta? Tu te 
afli sub cea mai sfântă obligaţie de a nu micşora sau compromite sfânta 
ta credinţă prin unirea cu vrăjmaşii Domnului. Dacă eşti ispitită să ne-
socoteşti obligaţiile Cuvântului Său, pentru că alţii au făcut aşa, nu uita 
că şi exemplul tău va exercita o influenţă. Şi alţii vor face cum faci tu, 
şi astfel răul se va întinde. În timp ce pretinzi a fi un copil al lui Dum-
nezeu, o abatere din partea ta de la poruncile Sale va aduce o pagubă 
nemărginită acelora care privesc la tine ca la o călăuză. 
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Mântuirea sufletelor va fi ţinta neîntreruptă a acelora care sunt în 
Hristos. Dar ce-ai făcut tu ca să vesteşti laudele Aceluia care te-a che-
mat din întuneric la lumină? „Deşteaptă-te, tu care dormi, scoală-te din 
morţi, şi Hristos te va lumina”. Scutură-te de această beţie fatală, care îţi 
întuneca simţurile şi-ţi paralizează energiile sufletului. 

În faţa noastră ne sunt puse cele mai puternice îndemnuri la cre-
dincioşie, cele mai înalte motive şi cele mai măreţe răsplătiri. Creştinii 
trebuie să fie reprezentanţii lui Hristos, fiii şi fiicele lui Dumnezeu. Ei 
sunt mărgăritarele Sale, comoara Sa deosebită. Despre toţi acei care îşi 
vor păstra statornicia, El declară: „Ei vor umbla cu Mine îmbrăcaţi în 
haine albe; pentru că sunt vrednici”. Acei care vor intra pe poarta fericirii 
veşnice nu vor considera prea mare nici o jertfă pe care au făcut-o. 

Dumnezeu să te ajute ca să suporţi încercarea şi să-ţi păstrezi inte-
gritatea. Prinde-te dar de Hristos în credinţă. Nu-L dezamăgi pe Mântu-
itorul tău.

 Capitolul 43 – Susţinerea misiunilor din orașe 

St. Helena, Cal. 13 februarie 1885 
Stimate frate M., acum câteva zile am primit o scrisoare adresată de 

tine prezbiterului N., în care ridici obiecţii foarte serioase față de lăsarea 
misiunii din ... în susţinerea conferinţei tale, şi spui că alte conferinţe din 
tot câmpul misionar ar trebui să aibă acelaşi interes în această misiune. 
Dar dacă aceste conferinţe nu au acum misiuni importante de susţinut în 
oraşele din lăuntrul graniţelor lor, nu mai sunt acolo oare locuri unde să 
fie înfiinţate asemenea misiuni? Atunci când conferinţa ta este rugată să 
ia misiunea din ... sub îngrijirea ei şi s-o conducă sub supravegherea Con-
ferinţei Generale, bărbaţii cu răspundere trebuie să simtă că aceasta este 
o dovadă că fraţii lor au încredere în ei şi trebuie să spună: „Da; noi ac-
ceptăm aceasta încredere sfântă. Vom face tot ce ne stă în putere pentru a 
face această misiune un succes şi să arătăm că încrederea fraţilor noştri în 
noi n-a fost direcționată greşit. Vom cere înţelepciune de la Dumnezeu şi 
vom practica tăgăduirea de sine şi o economie strictă, dacă este necesar”. 
Dumnezeu vă va sprijini la îndeplinirea cu bucurie a acestei datorii, şi o 
va face să fie o binecuvântare pentru voi, mai degrabă decât o povară sau 
o piedică pentru lucrarea din statul vostru. 
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Acel mare oraş este în întuneric şi rătăcire, şi noi l-am lăsat mult 
timp în această stare. Ne va ierta Dumnezeu această neglijenţă? Cum 
vom da noi socoteală pentru bărbaţii şi femeile care au murit fără să audă 
glasul adevărului prezent, dar care l-ar fi primit, dacă le-ar fi fost adusă 
lumina? Spiritul meu este neliniştit din pricină că lucrarea din ... a întâr-
ziat atât de mult. Lucrarea care se face acum acolo s-ar fi putut face cu ani 
de zile mai înainte, şi atunci s-ar fi adus la îndeplinire cu mult mai puţină 
cheltuială de bani, de timp şi de lucru. Cu toate acestea, ea nu trebuie 
lăsată acum nefăcută. Un mic început a fost făcut după un plan foarte 
economic, şi mult mai mult s-a realizat decât s-ar fi putut aştepta, ținând 
seama de facilitățile care au fost puse la dispoziţie. Dar trebuie procurate 
facilități mai bune. Trebuie să avem un local unde poporul să poată as-
culta vestirea adevărului. Trebuie să avem mijloace pentru întreţinerea 
lucrătorilor din acest câmp misionar, nu ca să ducă o viaţă comodă şi lu-
xoasă, ci simplă şi confortabilă. Ei sunt uneltele lui Dumnezeu, şi nimic 
nu trebuie spus sau făcut care să-i descurajeze. Dimpotrivă, întăriţi-le 
mâinile şi încurajaţi-le inimile. 

Este destulă bogăţie în conferinţa ta pentru a duce înainte această 
lucrare cu succes. Şi să lăsăm oare pe stăpânitorul întunericului fără nicio 
rezistenţă din partea voastră să pună stăpânire pe oraşele noastre mari, 
pentru că ne costă ceva ca să întreţinem misiunile noastre de acolo? Acei 
care doresc să-L urmeze pe Hristos să pornească la lucru cu toată inima, 
chiar dacă ar trebui să treacă peste capul predicatorilor şi al preşedinţilor. 
Acei care, într-o lucrare ca aceasta, vor zice: „Te rog, iartă-mă că nu pot 
veni”, să ia seama ca nu cumva să li se retragă această însărcinare pentru 
timp şi veşnicie. Creştinii care iubesc datoria să ridice fiecare fărâmă şi 
apoi să privească spre Dumnezeu pentru putere suplimentară. El va lucra 
prin eforturile bărbaţilor şi femeilor cărora le place temeinicia, şi va face 
ceea ce ei nu pot face. Pe măsură ce ei vor folosi ceea ce au, li se va da 
lumină nouă şi puteri noi. O nouă înflăcărare şi zel vor însufleţi biserica 
când vor vedea ceva realizat. 

Ne bucurăm în spirit, când ne gândim la ce s-ar putea realiza, dar 
roşim de ruşine în faţa Creatorului nostru la gândul că s-a înfăptuit atât de 
puţin. Păstorii şi-au neglijat răspunderile date de Dumnezeu; ei au devenit 
înguşti la minte şi lipsiţi de credinţă, şi au încurajat laşitatea nescuzabilă, 
lenevia şi lăcomia. Ei n-au înţeles măreţia şi importanţa lucrării. E nevoie 
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de bărbaţi ai căror ochi să fie unşi ca să vadă şi să înţeleagă planurile cerului. 
Atunci, standardul evlaviei va fi înălţat, şi se vor scula misionari adevăraţi, 
care vor fi gata să jertfească pentru cauza adevărului. În biserica lui Dum-
nezeu nu este loc pentru cei egoişti şi iubitori de viaţă comodă, ci se cer 
bărbaţi şi femei care vor vrea să facă eforturi pentru a înfige standardul ade-
vărului în oraşele noastre mari, în marile centre de comunicaţie. 

O lume trebuie avertizată, şi, în umilință, noi trebuie să lucrăm po-
trivit cu capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Fiecare stat să meargă 
la lucru. Ce drept au acei care au idei înguste şi neconsacrate să spună ce 
să facă conferinţa lor şi ce să nu facă? Misiunea ... nu va fi lăsată în totul pe 
seama statului vostru; dar dacă conferinţa voastră ar avea o inimă pentru 
lucrare, ar putea întreţine două asemenea misiuni, şi nu s-ar simţi împo-
vărată. Veniţi fraţilor, sculați-vă la lucru! Timpul pierdut pentru necre-
dinţa şi lipsa voastră de curaj este pierdut pentru totdeauna. Predicatorii 
să procedeze ca şi când ceva ar trebui făcut, şi bărbaţii cu inima largă, care 
Îl iubesc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Sale, vor veni în ajutorul Domnu-
lui. Pe această cale biserica va fi disciplinată pentru alte eforturi în viitor, 
pentru că binefacerea lor nu trebuie să înceteze niciodată. 

Prezbitere M., ca preşedinte al conferinţei ... prin felul tău general 
de administrare, tu nu meriţi încrederea care ţi s-a dat. Tu ai arătat că 
eşti conservator, şi ai idei înguste. Tu n-ai făcut nici pe jumătate din 
ceea ce ai fi putut face dacă ai fi avut adevăratul spirit al lucrării. Tu ai 
fi fost mult mai capabil şi mai cu experienţă de cum eşti acum; ai fi pu-
tut fi mult mai bine pregătit să administrezi cu succes această misiune 
sfântă şi importantă, – o lucrare care ţi-ar fi dat cel mai puternic drept 
la încrederea generală a poporului nostru. Dar, ca şi alţi fraţi predica-
tori din statul tău, tu ai neglijat să înaintezi împreună cu providența lui 
Dumnezeu, deschizătoare de căi; tu nu ai arătat că Spiritul Sfânt ţi-a 
impresionat adânc inima, aşa ca Dumnezeu să poată vorbi prin tine 
către poporul Său. Dacă în această criză vei face vreun lucru care va în-
tări îndoiala şi neîncrederea în bisericile din statul tău, vreun lucru care 
să împiedice poporul de a lua parte cu toată inima la această lucrare, 
Dumnezeu te va face răspunzător. Ţi-a dat Dumnezeu dovezi de netă-
găduit că fraţii din statul tău sunt scutiţi de răspunderea de a îmbrăţişa 
capitala după cum Hristos i-a îmbrăţişat pe ei? Dacă ai sta în lumină, ai 
fi încurajat această misiune prin credinţa ta. 

371



Mărturii pentru comunitate – vol. 5310

Tu trebuie să sorbi adânc din râurile harului şi ale mântuirii înainte 
de a-i putea conduce pe alţii la fântâna apei de viaţă. Deţinând postul de 
preşedinte al Conferinţei, cu o experienţă şi influenţă pe care le dă acest 
post, în loc să descurajezi poporul, tu ar fi trebuit să-l îndemni la eforturi 
noi de a purta răspunderi mai grele. Asupra bărbaţilor din posturile cu 
răspundere apasă datorii deosebite; trebuie să se facă eforturi sârguin-
cioase, pe care le convine însă mai bine să le neglijeze. Dar când păstorii 
îşi neglijează datoriile, fie ca Domnul să se îndure de sărmanele Sale oi. 

Lucrarea ta, iubite frate, nu arată că ţi-ai dat seama că obligaţiile 
tale sunt sfinte şi grele. Mi-a fost arătat că tu eşti capabil să faci o lucrare 
mult mai bună de cum ai făcut-o şi că Dumnezeu cere din mâinile tale o 
lucrare mai bună şi mai amplă. 

El cere integritate şi credincioşie. Lucrarea de salvare de suflete este 
cea mai înaltă şi cea mai nobilă din câte s-au încredinţat vreodată murito-
rilor; şi nu trebuie a îngădui să se interpună ceva între tine şi această sfân-
tă lucrare, care să-ţi absoarbă mintea şi să-ţi încurce judecata. Acela care 
stă într-o poziţie cu răspundere cum ocupi tu trebuie să dea întâi atenţie 
intereselor veşnice, iar chestiunile pământeşti şi trecătoare să fie socotite 
ca secundare. Tu eşti un trimis al lui Hristos şi trebuie să-i încurajezi pe 
cei ce sunt sub supravegherea ta, ca să tindă după ţinte spirituale mai în-
alte şi să ducă o viaţă mai curată şi mai sfântă. În eforturile tale de a salva 
sufletele de la pieire şi de a clădi biserica în adevăr şi neprihănire, trebuie 
să foloseşti tactul, înţelepciunea şi puterea pe care ai prilejul să le obții 
printr-o neîntreruptă împărtăşire cu Dumnezeu. Dumnezeu cere aceasta 
de la tine şi de la orice alt predicator angajat în lucrarea Sa. Tu trebuie 
să-ţi arăţi credincioşia ta faţă de Mântuitorul tău cel răstignit, procedând 
ca unul care îşi înţelege datoria solemnă de a prezenta pe fiecare om desă-
vârşit în Hristos Isus, neducând lipsă de niciun bine. 

În cazul tău, s-ar fi înfăptuit mult mai mult printr-o vieţuire sfân-
tă, prin rugăciune fierbinte şi printr-o îndeplinire cu atenţie şi grijă a 
fiecărei datorii. Tu ai fi putut să faci mult prin avertismente credin-
cioase, prin mustrări şi apeluri înflăcărate. Nu e nevoie doar de puterea 
creierului, ci şi puterea inimii. Adevărul, dacă este înfăţişat aşa cum este 
în Isus, va avea efect. Ţie îţi lipseşte o religie activă şi plină de ardoare 
în familie. Interesele egoiste ţi-au întunecat mintea şi ţi-au pervertit 
judecata, şi cerinţele lui Dumnezeu n-au fost înţelese. Tu trebuie să-ţi 
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despovărezi sufletul de grijile şi afacerile lumeşti, şi să ai ochiul îndrep-
tat spre slava lui Dumnezeu. 

Soarta veşnică a tuturor se va hotărî în curând. De la Illinois, Wis-
consin, Iowa şi alte conferinţe, trebuie să pornească zeci de predicatori cu 
un zel înflăcărat ca să vestească ultima solie de avertizare. Şi, la un timp 
ca acesta, vor vrea oare preşedinţii conferinţelor noastre să dea înapoi 
în ham şi să refuze să ducă povara grea? Vor ei să exercite, prin cuvânt 
şi scris, o influenţă care să-i descurajeze pe acei care au o minte pentru 
lucrare? Orice curs din partea lor, care ar încuraja trândăvia şi necredinţa, 
este criminal în gradul cel mai înalt. Ei trebuie să îmbărbăteze poporul la 
hărnicie în lucrarea lui Dumnezeu, să facă orice efort pentru salvarea su-
fletelor; ei nu trebuie să lase niciodată nici cea mai mică impresie asupra 
minților lor, că sacrifică prea mult pentru cauza lui Dumnezeu sau că s-ar 
cere de la ei mai mult decât este rezonabil. În lupta pentru cer trebuie să 
îndrăzneşti, să rişti. Acum este timpul tău de a lucra, de a da piept cu gre-
utăţile şi primejdiile. Providenţa lui Dumnezeu zice: „Mergi înainte,” nu 
înapoi la Egipt; şi în loc de a formula o mărturie care să placă poporului, 
predicatorul trebuie să caute a-i trezi pe cei ce dorm. 

În scrisoarea ta, frate prezbiter M., eu discern o rădăcină de necre-
dinţă, o lipsă de judecată şi de discernământ. Poziţia ta confirmă mărturia 
pe care am avut-o că tu dai conferinţei un calapod îngust, şi ai stat în calea 
înaintării ei, pentru că n-ai înălţat standardul adevărului. Vreau să citez aici 
câteva fragmente din această mărturie, care a fost scrisă în timpul Confe-
rinţei Generale din Battle Creek, în noiembrie 1883: Discuţia noastră cu 
privire la misiunea din ... a lăsat o impresie neplăcută asupra minții mele. 
Să nu crezi că sunt aspră în remarcile mele cu privire la această misiune. 
Tu ai vorbit cu mare satisfacţie despre calea care a dus la progresul acestei 
lucrări. Tu spui că fratele O. şi cei asociaţi cu el au fost dispuşi să facă orice 
ca să meargă înainte, că au avut o mică încăpere în pod unde îşi pregăteau 
hrana şi că făceau o lucrare bună, pe o cale cât se poate de economică. Ideile 
tale despre acest subiect nu sunt corecte. Lumina pe care ne-a dat-o Dum-
nezeu, şi care este mai de preţ decât argintul şi aurul, trebuie să meargă 
înainte pe o cale care să dea un nume bun lucrării. Fraţii care sunt în legă-
tură cu această misiune nu sunt scutiţi de slăbiciunile omeneşti, şi dacă nu 
vor da atenţie sănătăţii lor, lucrarea lor va fi foarte stânjenită. Acei care stau 
în fruntea lucrării în conferinţă nu trebuie să îngăduie o astfel de stare de 
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lucruri. Ei trebuie să dea educaţia poporului ca să dăruiască din mijloacele 
lor, pentru ca lucrătorii să nu ducă lipsă de strictul necesar. Ca ispravnici ai 
lui Dumnezeu, asupra lor zace răspunderea de a vedea ca nu cumva unul 
sau doi să facă toată jertfirea, în timp ce alţii se dedau la o viaţă comodă; ei 
mănâncă, beau şi se îmbracă fără să se gândească la misiunea noastră sfântă 
sau la datoria lor faţă de ea. 

Mi-a fost arătat, iubite frate prezbiter M., că nu ai o idee corectă 
despre lucrare, că nu-i înţelegi importanţa. Ai neglijat să înveţi poporul 
în adevăratul spirit de jertfire de sine şi de devoţiune. Tu te-ai temut să 
prezinți oamenilor bogaţi să-şi facă datoria; şi atunci când ai făcut un 
efort slab în direcţia cea bună, iar ei au început să se scuze şi să găsească 
greşeli la unii cu privire la administrarea lucrării, ai crezut că poate au 
dreptate; acest subterfugiu, care a dezvoltat în ei îndoiala şi necredinţa, a 
avut efect asupra inimii tale, şi ei au luat notă de acest lucru şi au învăţat 
tocmai cum să trateze eforturile tale. Când ei au încurajat îndoiala faţă 
de Mărturii, tu n-ai făcut tot ce trebuia să faci ca să le dezrădăcinezi acest 
sentiment. Tu trebuia să le arăţi că Satan caută mereu greşeli, criticând şi 
învinuind, şi aruncând defăimare asupra fraţilor, şi că este nesigur să te 
afli într-o asemenea poziţie”. 

Iubite frate, tu n-ai apucat pe o cale care să-i încurajeze pe oameni să se 
consacre lucrării de predicator. În loc de a reduce cheltuelile lucrării până la 
o sumă mică, datoria ta este de a face mințile poporului să priceapă că „lucră-
torul este vrednic de plata sa”. Bisericilor trebuie să li se întipărească faptul că 
datoria lor este de a se comporta cu onestitate faţă de cauza lui Dumnezeu, 
nelăsând ca vina celui mai rău soi de jefuire să fie asupra lor, – aceea de a-L 
jefui pe Dumnezeu de zecimi şi daruri. Când se stabilesc salariile lucrători-
lor cauzei Sale, ei nu trebuie siliţi să primească o retribuţie mică din lipsă de 
bani în tezaur. Mulţi au fost păgubiţi, pe calea aceasta, de dreptul lor, şi acest 
lucru este o crimă tot atât de mare în ochii lui Dumnezeu ca şi pentru acela 
care reţine plata celor angajaţi în alte ocupaţii regulate. 

Există bărbaţi destoinici care ar dori să meargă şi să lucreze în di-
ferite conferinţe, dar n-au curajul, pentru că trebuie să aibă mijloace 
pentru a-şi întreţine familiile. Este cel mai rău soi de administrare să 
laşi o conferinţă să înceteze sau să nu mai fie în stare să-şi achite dato-
riile cinstite. S-a făcut de multe ori această greşală, şi ori de câte ori s-a 
făcut I-a displăcut lui Dumnezeu. 
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Dacă preşedinţii şi alţi lucrători din conferinţele noastre ar înti-
pări în minţile poporului caracterul crimei de a-L jefui pe Dumnezeu, 
şi dacă ei au un adevărat spirit de devoţiune şi simt o povară pentru lu-
crare, Dumnezeu va face ca activitatea lor să fie o binecuvântare pentru 
popor, şi roadele vor fi văzute ca rezultat al eforturilor lor. Predicatorii 
şi-au neglijat foarte mult datoria de a lucra astfel cu bisericile. Există o 
lucrare importantă ce trebuie făcută în afară de aceea a predicării. Dacă 
s-ar fi făcut cea a predicării, aşa cum rânduise Dumnezeu să fie, ar fi 
existat mult mai mulţi lucrători în câmp ca acum. Şi dacă predicatorii 
şi-ar fi făcut datoria de a fi educat pe orice membru, bogat sau sărac, ca 
să dea proporțional cu cât i-a făcut Dumnezeu să prospere, atunci am 
avea tezaurul plin din care să plătim datoriile cinstite faţă de lucrători, 
şi aceasta ar ajuta mult la înaintarea lucrării misionare în toate câm-
purile. Dumnezeu mi-a arătat că multe suflete sunt în primejdie de a 
suferi o ruină veşnică din pricina egoismului şi a spiritului lumesc; şi 
străjerii sunt vinovaţi, pentru că şi-au neglijat datoria. Aceasta este o 
stare de lucruri, de care Satan tresaltă de bucurie când o vede. 

Toate ramurile lucrării aparţin predicatorului. Nu este după rându-
iala lui Dumnezeu ca alţii să meargă în urma lor şi să lege laolaltă lucrarea 
lor neterminată. Nu este datoria conferinţei de a face noi cheltuieli cu 
trimiterea altor lucrători după ei, care să termine lucrarea începută de 
ei şi lăsată neterminată. Datoria preşedintelui conferinţei este de a-i su-
praveghea pe lucrători şi lucrarea lor, şi de a-i învăţa să fie credincioşi în 
aceste lucruri, căci niciuna dintre bisericile care Îl jefuiesc pe Dumnezeu, 
nu poate prospera. Uscăciunea spirituală din bisericile noastre este ade-
sea rezultatul unei creşteri alarmante a egoismului. Egoismul, scopurile şi 
strategiile lumeşti se interpun între suflet şi Dumnezeu. Oamenii se agață 
de lume, părând a se teme că dacă vor pierde sprijinul în ea Dumnezeu 
nu Se va îngriji de ei. Şi astfel ei încearcă să aibă grijă de ei înşişi; ei sunt 
îngrijoraţi, tulburaţi şi întristaţi, ţinând cu tărie la fermele lor mari, şi 
adăugând tot mereu la averile lor. 

Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre plata lucrătorilor, oprită 
prin înşelăciune. Acest text este înţeles în general ca aplicându-se bogaţi-
lor care au avut servitori la lucru şi cărora nu le-au plătit munca, dar el are 
un înţeles mult mai larg decât acesta. El se aplică cu multă putere şi la acei 
care au fost luminaţi de Duhul Sfânt, şi totuşi, într-o măsură oarecare, 
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lucrează după acelaşi principiu ca aceşti oameni, când angajează slujitori, 
scăzând plata lucrătorilor tocmiţi până la suma cea mai mică. 

Te avertizez în mod solemn să nu stai într-o atitudine asemănătoare 
cu aceea a iscoadelor necredincioase, care au mers să cerceteze pământul 
făgăduit. Când aceste iscoade s-au întors din cercetarea lor, adunarea lui 
Israel nutrea speranţe înalte şi aştepta cu încordare să audă veşti. Vestea 
despre înapoierea lor a străbătut de la o seminţie la alta, şi a fost saluta-
tă cu strigăte de bucurie. Poporul a alergat să-i întâmpine pe solii care 
au suportat osteneala călătoriei pe o cale prăfuită şi sub arşiţa soarelui. 
Aceşti soli aduc cu ei diferite soiuri de fructe, care arată rodnicia pămân-
tului. Adunarea se bucură că va intra în stăpânirea unei ţări aşa de bune; 
şi ascultă cu încordare raportul adus lui Moise ca să nu le scape niciun 
cuvânt. „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis”, au început iscoadele să 
istorisească. „Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere, şi iată-
i roadele”. Poporul era plin de entuziasm; ei doreau setos să asculte de 
glasul Domnului şi să pornească numaidecât să ia acea ţară în stăpânire. 

Dar iscoadele au continuat: „Dar poporul care locuieşte în ţara 
aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba încă am vă-
zut acolo şi pe fiii lui Anac” – Acum scena ia o altă înfăţişare. Speranţa 
şi curajul fac loc disperării laşe, când iscoadele îşi exprimă sentimentele 
inimilor lor necredincioase, care erau pline de descurajarea insuflată 
de Satan. Necredinţa lor aruncă o umbră întunecoasă asupra adunării, 
şi marea putere a lui Dumnezeu, atât de des manifestată în favoarea 
națiunii alese, este uitată. 

Poporul este disperat în dezamăgirea şi deznădejdea lor. Un strigăt 
de agonie se ridică şi se amestecă cu murmurul confuz al glasurilor. Caleb 
înţelege situaţia, şi neînfricat în apărarea Cuvântului lui Dumnezeu, face 
ce-i stă în putere ca să îndepărteze influenţa rea a tovarăşilor săi necre-
dincioşi. Pentru o clipă, poporul se opreşte să asculte cuvintele sale adu-
cătoare de speranţă şi curaj cu privire la ţara cea bună. El nu contrazice 
cea ce se zisese deja, că zidurile sunt înalte şi cananiţii sunt puternici. 377 
„Să mergem s-o luăm în stăpânire”, a stăruit el; „căci îi vom birui”. Dar 
cei zece l-au întrerupt şi au zugrăvit greutăţile într-o culoare şi mai întu-
necoasă ca înainte. „Nu putem să ne suim împotriva poporului acesta”, 
declară ei: „căci este mai tare decât noi. Toţi acei pe care i-am văzut acolo 
sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut în ea pe uriaşi, pe copiii 
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lui Anac, care se trag din neamul uriaşilor; înaintea noastră şi faţă de ei 
parcă eram nişte lăcuste”.

 Toată adunarea a ridicat glasul şi a început să ţipe. Şi poporul a 
plâns în noaptea aceea. Bărbatul care suportase atât de mult perversitatea 
lui Israel ştia prea bine ce scenă va urma după aceasta. Revoltă şi răsculare 
pe faţă urmează rapid; căci Satan îi captivase în totul şi poporul părea a fi 
lipsit de raţiune. Ei îi blestemă pe Moise şi pe Aaron, uitând că Dumne-
zeu le aude vorbirile nelegiuite şi că îngerul Său, învăluit în stâlpul de nor, 
este martor la izbucnirea furiei lor grozave. În amărăciunea lor, ei strigă: 
„De ce n-am murit noi în ţara Egiptului sau de ce n-am murit în pustia 
aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în ţara aceasta, în care vom cădea 
ucişi de sabie, iar nevestele noastre şi copilaşii noştri vor fi de jaf ? Nu este 
oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?

Şi au zis unul altuia: Să ne alegem o căpetenie şi să ne întoarcem în 
Egipt”. În umilinţă şi întristare, Moise şi Aaron au căzut la pământ, în 
faţa întregii adunări a copiilor lui Israel, neştiind ce să facă spre a-i abate 
de la planul lor pripit şi pătimaş. Caleb şi Iosua au încercat să liniştească 
tumultul. Cu îmbrăcămintea sfâşiată, ca dovadă a mâhnirii şi indignării 
lor, ei aleargă prin popor, şi glasurile lor răsunătoare sunt auzite peste 
zgomotul plânsetelor şi durerii lor. „Ţara pe care am străbătut-o noi ca să 
o iscodim este o ţară foarte bună, minunată. Domnul va fi foarte bine-
voitor cu noi, ne va duce în ţara aceasta şi ne-o va da; este o ţară în care 
curge lapte şi miere. Numai, nu vă răzvrătiţi împotriva Domnului şi nu vă 
temeţi de oamenii din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun 
sprijin; Domnul este cu noi, nu vă temeţi de ei”. 

Raportul mincinos al iscoadelor necredincioase a fost primit în to-
tul, şi prin el întreaga adunare a fost amăgită, exact cum Satan voia să 
fie; şi glasul lui Dumnezeu, prin servii Săi credincioşi, a fost nesocotit. 
Trădătorii şi-au făcut lucrarea. Toată adunarea a strigat într-un glas ca să-i 
ucidă cu pietre pe Caleb şi Iosua. 

Şi, acum, Dumnezeul cel puternic Se revelează, spre stupoarea po-
porului Său neascultător şi murmurător. „Slava Domnului s-a arătat peste 
Cortul întâlnirii, înaintea copiilor lui Israel”. O, ce povară grea a adus aceasta 
asupra lui Moise şi Aaron, şi cât de serios stăruiau ei în rugăciune, ca Dum-
nezeu să nu-Şi nimicească poporul! Moise invocă înaintea Domnului mani-
festările minunate ale puterii divine, care au făcut ca numele Dumnezeului 
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lui Israel să fie o groază pentru vrăjmaşii lor, şi cere să nu se dea nicio ocazie 
vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi a poporului Său să triumfe şi să zică: „Domnul 
n-avea putere să ducă pe poporul acesta în ţara care jurase că i-o va da; de 
aceea l-a omorât în pustie!” Domnul a ascultat rugăciunea lui Moise, dar a 
declarat că acei care s-au răzvrătit împotriva Lui, după ce au văzut puterea şi 
slava Sa, trebuie să cadă în pustie; ei nu vor trebui să vadă niciodată ţara care 
era moştenirea lor făgăduită. Dar despre Caleb El a zis: „Iar pentru că robul 
Meu Caleb a fost însufleţit de un alt duh şi a urmat în totul calea Mea, îl voi 
face să intre în ţara în care s-a dus, şi urmaşii lui o vor stăpâni”. 

Ceea ce i-a dat curaj lui Caleb era credinţa în Dumnezeu; aceas-
ta era care îl făcea să nu se teamă de oameni, şi nici chiar de acei uriaşi, 
de fiii lui Anac, şi l-a făcut în stare să stea cu îndrăzneala şi hotărârea 
nezdruncinată pentru apărarea dreptăţii. De la acelaşi izvor măreţ, de la 
marele General al Oştilor cerului, orice ostaş al Crucii lui Hristos trebuie 
să primească tărie şi curaj ca să biruiască greutăţile care par adesea de ne-
trecut. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte; şi acei care doresc să-şi 
facă datoria trebuie să fie întotdeauna gata să rostească cuvintele date lor 
de Dumnezeu, nu cuvinte de îndoială, de descurajare şi deznădejde. 

Frate prezbiter M., deşi eşti susţinut de mulţi, cum erau şi acele is-
coade necredincioase, totuşi sentimentele scrisorii tale nu sunt insuflate 
de Spiritul Domnului. Ia seama ca nu cumva cuvintele tale şi spiritul tău 
să fie la fel cu al lor, şi lucrarea ta să nu fie de acelaşi caracter vătămător. 
Într-un timp ca acesta, noi nu trebuie să hrănim nicio idee şi să nu rostim 
niciun cuvânt de necredinţă, ori să încurajăm vreo faptă de servire de 
sine. Aceasta s-a făcut în conferinţele U.C. şi N.P.; şi în timp ce eram 
acolo noi am simțit, în oarecare măsură, îngrijorarea, mâhnirea adâncă 
şi descurajarea pe care le-au simţit Moise şi Aaron, Caleb şi Iosua. Noi 
am încercat să întoarcem în altă direcţie curentul care era pus în mişcare, 
dar aceasta ne-a costat multă oboseală şi o mare teamă şi întristare spiri-
tuală a minții. Şi lucrarea reformei în aceste conferinţe de abia a început. 
Este o lucrare care cere timp aceea de biruire a necredinței, neîncrederii 
şi suspiciunilor de ani de zile. Satan a avut succes, într-o mare măsură, în 
a-şi aduce la îndeplinire planurile în aceste conferinţe, pentru că el a găsit 
persoane pe care le-a putut folosi ca agenţi ai săi. 

Pentru numele lui Hristos şi pentru cauza adevărului, te rog, frate M., 
să nu părăseşti lucrarea din conferinţa ta într-o aşa stare, încât să fie cu ne-
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putinţă pentru cel ce te înlocuieşte să pună lucrurile în ordine. Poporul a 
primit vederi înguste şi mărginite despre lucrare; a fost încurajat egoismul, 
iar spiritul lumesc a fost lăsat nemustrat. Apelez la tine să faci tot ce stă în 
puterea ta ca să ştergi reaua impresie pe care ai lăsat-o în această conferinţă, 
să îndrepţi tristele efecte ale neglijării tale de a-ţi face datoria şi, în felul 
acesta, să pregăteşti câmpul pentru un alt lucrător. Dacă nu faci aceasta, 
Dumnezeu să aibă milă de lucrătorul care urmează după tine. 

Preşedinţii de conferinţă trebuie să fie bărbaţi cărora să li se poa-
tă încredinţa pe deplin lucrarea lui Dumnezeu. Ei trebuie să fie bărbaţi 
integri, creştini activi, altruişti şi devotaţi. Dacă le lipsesc aceste calităţi, 
bisericile date în grija lor nu vor prospera. Mai mult chiar decât ceilalţi 
predicatori, ei trebuie să dea un exemplu de vieţuire sfântă şi de devoţi-
une altruistă faţă de interesele cauzei lui Dumnezeu, pentru ca cei care 
privesc la ei spre a-i lua de exemplu să nu fie duşi în rătăcire. Dar în unele 
cazuri ei încearcă să-L servească şi pe Dumnezeu şi pe Mamona în acelaşi 
timp. Ei nu sunt tăgăduitori de sine şi nu poartă povară pentru suflete. 
Conştiinţele lor nu mai sunt sensibile; când cauza lui Dumnezeu suferă, 
ei nu sunt zdrobiţi în spirit. În inimile lor, ei bănuiesc şi pun la îndoială 
mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. Ei nu poartă crucea lui Hristos, nu 
cunosc dragostea fierbinte a lui Isus. Ei nu sunt păstori credincioşi ai tur-
mei peste care au fost puşi supraveghetori; raportul lor nu este aşa ca să-l 
întâmpine cu bucurie în ziua lui Dumnezeu. 

Ce mult se cere de la predicator în lucrarea sa de a veghea asupra 
sufletelor, ca unii pentru care vor trebui să dea socoteală! Ce devoţiune, 
ce sinceritate în intenţii, ce evlavie înaltă ar trebui să se vadă în viaţa şi 
caracterul său! Ce mult s-a pierdut prin lipsa de tact şi de dibăcie, în ce 
priveşte prezentarea adevărului către alţii – ce mult s-a pierdut printr-o 
purtare nepăsătoare, printr-o vorbire aspră şi spirit lumesc, care cu niciun 
chip nu-L reprezintă pe Isus sau parfumul Cerului. Lucrarea noastră se 
apropie de încheiere. Curând se va declara în ceruri: „Cine este nedrept, 
să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai depar-
te; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine 
este sfânt, să se sfinţească şi mai departe”. În acest timp solemn, biserica 
este somată să fie veghetoare, din pricina activităţii încordate a lui Satan. 
Agenţii lui sunt văzuţi pretutindeni; şi totuşi predicatorii şi poporul um-
blă ca şi când n-ar şti nimic despre vicleniile lui, ca şi când ar fi paralizaţi 
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de puterea lui. Fiecare membru al bisericii să se trezească. Fiecare lucrător 
să-şi amintească faptul că via pe care o cultivă nu este a sa proprie, ci apar-
ţine Stăpânului său, care a plecat într-o călătorie lungă, şi în absenţa Sa 
i-a însărcinat pe slujitorii Săi să supravegheze interesele Sale; şi să nu uite 
că, dacă este necredincios încrederii primite, va trebui să dea socoteală 
stăpânului său, când se va înapoia. 

În timp ce îndoielnicii vorbesc despre imposibilităţi, în timp ce se 
cutremură când se gândesc la zidurile înalte şi la uriaşii puternici, Calebii 
credincioşi, în care se află „un alt spirit”, să iasă în linia frontului. Adevărul 
lui Dumnezeu, care aduce mântuire, va merge la popor, dacă predicatorii 
şi pretinşii credincioşi nu-i vor împiedica drumul, cum au făcut iscoadele 
necredincioase. Lucrarea noastră este agresivă. Trebuie făcut ceva pentru a 
avertiza lumea; şi să nu se audă niciun glas care să încurajeze interese egois-
te şi să neglijeze câmpurile misionare. Noi trebuie să ne angajăm în această 
lucrare cu inima, cu sufletul şi glasul; puterile mentale şi trupeşti trebuie să 
fie trezite. Tot cerul este interesat în lucrarea noastră, şi îngerii lui Dumne-
zeu se ruşinează de slabele noastre eforturi. 

Sunt alarmată de indiferenţa bisericilor noastre. Asemenea lui Me-
roza, ei n-au venit în ajutorul Domnului. Membrii laici au stat comod. 
Ei şi-au încrucişat braţele, simţind că răspunderea zace (numai) asupra 
predicatorilor. Dar Dumnezeu a încredinţat fiecărui om lucrarea sa; nu o 
lucrare în câmpul său de grâu şi de secară, ci o lucrare serioasă şi stăruitoa-
re pentru mântuirea sufletelor. Să te ferească Dumnezeu, frate M., ca tu 
sau vreun alt predicator să stingeți vreo scânteie din spiritul de activitate 
care există acum. Nu vrei să-l stimulezi mai degrabă prin cuvintele tale 
de zel arzător? Domnul ne-a făcut depozitarii legii Sale; El ne-a încre-
dinţat adevărul sfânt şi veşnic, care trebuie vestit şi altora în avertismente 
credincioase, în mustrări şi încurajări. Prin căile ferate şi prin liniile de 
comunicaţie pe mare, noi suntem în legătură cu orice parte a lumii, şi ni 
se deschide calea să ducem solia adevărului la orice popor. Să semănăm 
deci sămânţa Evangheliei pretutindeni pe lângă ape, căci nu ştim care 
va prospera, aceasta sau aceea, sau amândouă vor rodi la fel. Pavel poate 
semăna şi Apolo uda; dar Dumnezeu este Cel care face să crească. 

„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să 
vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în cer”. 
Nu pune lumina ta sub obroc, ci în sfeşnic, ca să poată lumina la toţi cei 
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care sunt în casă. „Voi nu sunteţi ai voştri înşivă; căci aţi fost cumpăraţi 
cu preţ”, cu preţul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Noi nu avem dreptul 
să trăim pentru noi înşine. Fiecare predicator trebuie să fie un misionar 
consacrat; fiecare membru un lucrător, folosind talentele influenţei şi 
a mijloacelor sale în serviciul Domnului; pentru că dărnicia activă este 
un principiu viu al creştinismului. Practicarea acestui principiu va aduce 
snopi pentru Domnul secerişului, pe când lipsa acesteia va împiedica lu-
crarea lui Dumnezeu şi va îngrădi calea pentru salvarea sufletelor.

Predicatorii au neglijat să accentueze dărnicia evanghelică. Oame-
nii nu sunt înclinaţi din fire să fie darnici, ci să fie zgârciţi şi lacomi, şi să 
trăiască numai pentru sine. Iar Satan este gata întotdeauna să le înfăţişeze 
avantajele ce se pot câştiga prin folosirea tuturor mijloacelor lor pentru 
scopuri egoiste şi lumeşti; el se bucură când poate să-i influenţeze să oco-
lească datoria şi să-L jefuiască pe Dumnezeu în zecimi şi daruri. Dar pen-
tru aceasta nu este scuzat nimeni. „Fiecare dintre voi să pună deoparte 
acasă ce va putea, după cum i-a dat Dumnezeu prosperitate”. Săracul şi 
bogatul, tânărul şi tânăra care au un venit, – fiecare trebuie să pună de o 
parte ceva, căci Dumnezeu cere aceasta. Prosperitatea spirituală a fiecărui 
membru al bisericii depinde de eforturi personale şi de o strictă credin-
cioşie faţă de Dumnezeu. Apostolul Pavel zice: „Porunceşte celor bogaţi 
în veacul de acum să nu se îngâmfe şi să nu-şi pună nădejdea în nişte 
bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate din belşug, ca să 
ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă fapte bune, să fie darnici, gata să 
simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strângă, pentru vremea viitoare drept 
comoară o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viaţă”. De la fiecare 
se cere să arate un interes adânc în lucrarea lui Dumnezeu în diferitele ei 
ramuri, şi încercări grele şi neaşteptate sunt lăsate să vină peste ei, spre a se 
vedea cine este vrednic să primească sigiliul viului Dumnezeu. 

Toţi trebuie să simtă că nu sunt proprietari, ci administratori, şi că 
va veni timpul când vor trebui să dea socoteală pentru întrebuinţarea pe 
care au dat-o banilor Domnului; în lucrarea lui Dumnezeu este nevoie 
de mijloace. Ei trebuie să zică împreună cu David: „Toate vin de la Tine 
şi din al Tău, Ţi-am dat noi”. Trebuie înfiinţate şcoli în diferite locuri, 
publicaţiile să fie înmulţite; trebuie clădite case de rugăciune în oraşele 
mari şi să fie trimişi lucrători, nu numai în oraşe, ci şi la drumuri şi la 
garduri. Acum este privilegiul vostru, fraţilor care credeţi adevărul. Ne 
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aflăm în pragul lumii veşnice. Noi aşteptăm apariţia glorioasă a Domnu-
lui nostru; noaptea a trecut şi ziua s-a apropiat. Când înțelegem mărimea 
planului de mântuire, atunci am fi mult mai curajoşi, mai jertfitori de 
sine, şi cu mai mult devotament de cum suntem acum. 

Trebuie făcută pentru noi o mare lucrare înainte ca succesul să poată 
încorona eforturile noastre. Trebuie făcute reforme hotărâte în căminurile 
noastre şi în bisericile noastre. Părinții trebuie să lucreze pentru mântuirea 
copiilor lor. Dumnezeu va lucra cu eforturile noastre, dacă facem din partea 
noastră tot ce ni se cere şi tot ce suntem în stare să facem; dar, din pricina ne-
credinţei noastre, a spiritului nostru lumesc şi a trândăviei, sufletele răscum-
părate cu sânge mor în păcatele lor chiar la umbra caselor noastre, şi mor 
neavertizate. Să triumfe oare Satan întotdeauna astfel? O, nu! Lumina care 
reflectă de la crucea lui Hristos arată că trebuie făcută o lucrare mult mai 
mare de cum s-a văzut până acum. Îngerul al treilea, care zboară prin mij-
locul Cerului şi care vesteşte poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus, 
reprezintă lucrarea noastră. Solia nu-şi pierde nimic din forţa ei în zborul 
de înaintare al îngerului, căci Ioan o vede crescând în tărie şi putere, până ce 
întreg pământul este luminat de slava sa. Marşul poporului lui Dumnezeu, 
care păzeşte poruncile Sale, este înainte, tot mereu înainte. Solia adevărului, 
pe care o vestim noi, trebuie să meargă la orice neam, la orice limbă şi popor. 
Curând ea va merge cu glas tare, şi pământul va fi luminat de slava sa. Sun-
tem noi pregătiţi pentru marea revărsare a Spiritului lui Dumnezeu? 

Unelte omeneşti vor fi folosite în această lucrare. Zelul şi energia 
trebuie să se intensifice; talentele care ruginesc din cauza inactivităţii 
trebuie puse la lucru. Glasul care zice: „Aşteptaţi; nu permiteți să vi se 
impună poveri”, este glasul isoadelor laşe. Avem nevoie de Calebi acum, 
care să iasă în prima linie de luptă, – de căpetenii în Israel care, cu cuvinte 
pline de curaj, să dea un raport puternic în favoarea unei acţiuni imedi-
ate. Când poporul egoist, iubitor de viaţă comodă şi cuprins de panică 
de frica uriaşilor şi a zidurilor de nepătruns, strigă cerând să se întoarcă 
înapoi, Calebii să facă să li se audă glasul, chiar dacă cei fricoşi şi laşi stau 
cu pietrele în mână, gata să-i răpună pentru mărturia lor credincioasă. 

Nu putem discerne oare semnele timpului? Nu vedem cu câtă seri-
ozitate lucrează Satan ca să lege neghina în snopi, şi îşi adună elementele 
împărăţiei lui, ca să poată câştiga supremaţie asupra lumii? Această lu-
crare de strângere a neghinei merge mult mai repede decât ne imaginăm 
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noi. Satan pune orice obstacol în faţa înaintării adevărului. El caută să 
provoace divergenţe de păreri şi să încurajeze lăcomia şi spiritul lumesc. 
El lucrează cu şiretenia unui şarpe, şi când vede că e necesar, întrebuinţea-
ză ferocitatea unui leu. Unica lui plăcere este ruina sufletelor, şi unica lui 
ocupaţie este nimicirea lor; şi oare noi să lucrăm ca şi când am fi parali-
zaţi? Vor oare acei care mărturisesc a crede adevărul să asculte de ispitele 
vrăjmaşului viclean şi să devină ei înşişi egoişti şi înguşti în vederile lor, şi 
să lase ca interesele lor să ia locul eforturilor pentru mântuirea sufletelor? 

Toţi acei care vor intra vreodată prin porţile cerului vor intra ca 
biruitori. Când gloata mântuiţilor va înconjura tronul de domnie al lui 
Dumnezeu, cu ramuri de palmier în mâini şi cu coroane pe cap, se va şti 
ce biruinţe au fost câştigate. Atunci se va vedea cum puterea lui Satan s-a 
exercitat asupra minţilor, – cum a legat el de sine suflete care se măguleau 
că fac voia lui Dumnezeu. Atunci se va mai vedea că puterii şi iscusinţei 
lui nu i s-ar fi putut împotrivi cu succes nimeni, dacă puterea dumneze-
iască nu s-ar fi unit cu eforturile omeneşti. Omul trebuie, de asemenea, să 
se biruie pe el însuşi; iuţimea, temperamentul, înclinațiile şi spiritul tre-
buie să fie supuse voinţei lui Dumnezeu. Neprihănirea şi tăria lui Hristos 
vor fi de folos pentru toți cei care pretind meritele Sale. 

Atunci, să facem eforturi serioase şi hotărâte ca să-l împingem 
înapoi pe vrăjmaşul grozav. Avem nevoie de toată armura neprihănirii. 
Timpul trece, şi ne apropiem repede de sfârşitul încercării noastre. Vor 
fi numele noastre înscrise în cartea vieţii Mieluşelului sau vor fi găsite 
cu ale celor necredincioşi? Facem noi parte dintre acei care se vor adu-
na în jurul tronului mare şi alb, cântând cântarea mântuiţilor? În acea 
mulţime nu se va găsi niciunul rece şi formalist, fiecare suflet este plin 
de zel, fiecare inimă este plină de mulţumiri pentru dragostea minunată 
a lui Dumnezeu şi pentru harul biruitor care l-a făcut pe poporul Său 
în stare să iasă biruitor în luptă împotriva păcatului. Şi cu glas tare, ei 
vor înălţa cântarea: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru care şade 
pe tron şi a Mieluşelului”. 

Capitolul 44 – Adevăratul spirit misionar 

Adevăratul spirit misionar este spiritul lui Hristos. Mântuitorul lu-
mii a fost cel mai mare model de misionar. Mulţi dintre urmaşii Săi au 
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lucrat cu seriozitate şi dezinteresat în cauza mântuirii oamenilor, dar lu-
crarea niciunuia nu poate fi comparată cu lepădarea de sine, cu sacrificiul 
şi dărnicia Exemplului nostru. 

Dragostea pe care Hristos a manifestat-o pentru noi este fără egal. 
Cât de serios a lucrat El! De câte ori se afla El singur în rugăciune, pe 
coasta muntelui sau în loc retras în grădină, înălţându-şi cererile Sale cu 
strigăt tare şi lacrimi! Cât de perseverent îşi înalță El cererile în favoarea 
păcătosului! Chiar când era pe cruce, El a uitat propriile Sale suferinţe 
din iubirea Sa adâncă pentru acei pe care venise să-i mântuiască. Ce rece 
este iubirea noastră, ce slab este interesul nostru, dacă îl comparăm cu 
dragostea şi interesul manifestat de Mântuitorul nostru! Isus S-a jertfit 
pe Sine ca să răscumpere neamul nostru; şi totuşi cât de gata suntem noi 
să ne scuzăm de a oferi tot ce avem pentru Isus? Mântuitorul nostru S-a 
supus la trudă obositoare, la batjocuri şi la suferinţe. El a fost înfruntat, 
batjocorit şi luat în derâdere în timp ce săvârşea marea lucrare pentru care 
venise pe pământ ca s-o aducă la îndeplinire. 

Vă întreb, iubiţi fraţi şi iubite surori: Ce model vreţi să urmaţi voi? 
Eu nu vă îndrept către oamenii mari şi buni, ci către Mântuitorul lumii. 
Dacă dorim să avem adevăratul spirit misionar, trebuie să fim pătrunşi 
de dragostea lui Hristos; trebuie să privim la Autorul şi Desăvârşitorul 
credinţei noastre, să medităm la caracterul Său, să cultivăm Spiritul Său 
de blândeţe şi umilinţă, şi să călcăm pe urmele Sale. 

Mulţi presupun că spiritul misionar, calificarea pentru lucrarea mi-
sionară, este un dar sau o înzestrare deosebită cu care ar fi dotaţi predica-
torii şi câţiva dintre membrii bisericii, şi că toţi ceilalţi trebuie să fie doar 
nişte spectatori. Nu există o greşeală mai mare decât această presupunere. 
Fiecare creştin adevărat va poseda un spirit misionar; căci a fi creştin în-
seamnă a fi asemenea lui Hristos. Nimeni nu trăieşte pentru sine însuşi, 
şi „dacă cineva nu are Spiritul lui Hristos, nu este al Lui”. Oricine a gustat 
din puterile lumii viitoare, tânăr sau bătrân, învăţat sau neînvăţat, va fi 
însufleţit de spiritul de care era mânat Hristos. Chiar primul impuls al 
inimii renăscute este de a-i aduce şi pe alţii la Mântuitor. Acei care nu au 
această dorinţă arată că au pierdut iubirea dintâi; ei trebuie să-şi cercete-
ze de aproape propriile inimi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, şi să 
tindă cu seriozitate după un nou botez cu Spiritul lui Hristos; ei trebuie 
să se roage pentru o mai adâncă înţelegere a acelei iubiri minunate pe 
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care Hristos a dovedit-o pentru noi, părăsind împărăţia slavei şi venind 
în lumea decăzută ca să-i salveze pe cei pierduţi. 

Fiecare dintre noi are de făcut o lucrare în via Domnului. Noi nu 
trebuie să tindem după acea poziţie care ne aduce cea mai mare bucurie 
sau cel mai mare câştig. Adevărata religie este lipsită de egoism. Spiritul 
misionar este spiritul de jertfire personală. Noi trebuie să lucrăm oricând 
şi oriunde, cu toate puterile noastre, pentru cauza Stăpânului nostru. 

Îndată ce o persoană este convertită în mod real la adevăr, în inima 
sa se trezeşte o dorinţă serioasă de a merge şi a spune şi prietenilor sau 
vecinilor despre lumina preţioasă care străluceşte de pe paginile sfinte. În 
efortul său neegoist de a-i salva pe alţii, el este o epistolă vie, cunoscută 
şi citită de toţi oamenii. Viaţa sa arată că el a fost convertit la Hristos şi a 
devenit un conlucrător cu El. 

Ca grup, Adventiştii de Ziua Şaptea sunt un popor darnic şi prie-
tenos. În vestirea adevărului pentru acest timp, noi ne putem sprijini pe 
tăria lor şi pe simpatia lor binevoitoare. Când li se pune în faţă un scop 
bun pentru dărnicie, apelurile la judecata şi conştiinţa lor trezesc la ei 
un răspuns cordial. Darurile lor pentru sprijinirea lucrării dau dovada 
că ei cred că este cauza adevărului. Sunt însă şi excepţii între noi. Nu toţi 
acei care mărturisesc că au primit credinţa sunt credincioşi serioşi şi din 
toată inima. Dar aşa a fost şi pe vremea Domnului Hristos. Chiar printre 
apostoli era un Iuda; dar aceasta nu dovedea că toţi sunt la fel. Nu este ni-
ciun motiv de descurajare, căci ştim că sunt totuşi aşa de mulţi care sunt 
devotaţi cauzei adevărului care sunt gata să facă sacrificii nobile pentru 
înaintarea lui. Există prea puţin din adevăratul spirit misionar. Toţi lucră-
torii misionari trebuie să aibă acel spirit de interes adânc pentru sufletele 
semenilor lor, care uneşte inimă cu inimă în simpatia şi dragostea lui Isus. 
Ei trebuie să ceară cu seriozitate ajutorul dumnezeiesc şi trebuie să lucre-
ze cu înţelepciune pentru câştigarea sufletelor la Hristos. O străduinţă 
rece, fără spirit, nu va săvârşi nimic. Este necesar ca Spiritul lui Hristos 
să cadă peste fiii profeţilor. Atunci ei vor da pe faţă o astfel de dragoste 
pentru sufletele oamenilor, după cum a exemplificat Isus în viaţa Sa. 

Motivul pentru care nu există o ardoare religioasă mai adâncă şi o dra-
goste mai serioasă între membrii bisericii este că spiritul misionar este epui-
zat din biserică. Prea puţin se vorbeşte despre venirea lui Hristos, care a fost 
odată tema de cugetare şi de conversaţie. Există o reticență nejustificată, un 
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dezgust crescând pentru conversaţii religioase; şi în locul lor, se tolerează 
flecăreli frivole şi uşuratice, chiar printre pretinşii urmaşi ai lui Hristos. 

Fraţilor şi surorilor, doriţi să rupeţi vraja care vă ţine în ghiarele ei? 
Vreţi să vă ridicaţi din această trândăvie care seamănă cu o amorţeală 
mortală? Mergeţi la lucru, fie că simţiţi că ați face asta sau nu. Faceţi efor-
turi personale ca să aduceţi suflete la Isus şi la cunoştinţa adevărului. În 
astfel de lucrare veţi găsi atât un stimulent, cât şi un tonic care trezeşte şi 
întăreşte. Prin exercitarea puterilor voastre spirituale veţi deveni mai vi-
guroşi, aşa încât veţi putea lucra cu mai mult succes pentru propria voas-
tră mântuire. Letargia morţii este asupra multora dintre cei ce-L mărturi-
sesc pe Hristos. Faceţi orice efort pentru a-i trezi. Avertizaţi-i, imploraţi-i 
şi mustraţi-i. Rugaţi-vă ca dragostea înduplecătoare a lui Dumnezeu să-i 
încălzească şi să îmblânzească firea lor îngheţată. Chiar dacă ei refuză să 
asculte, lucrarea voastră nu va fi pierdută. Prin străduinţa de a-i binecu-
vânta pe alţii, sufletul vostru va fi binecuvântat. 

Noi avem teoria adevărului, şi acum trebuie să căutăm cu cea mai 
mare seriozitate după puterea sa sfinţitoare. Nu cutez să tac în acest timp de 
primejdie. Acum este un timp de încercare şi de descurajare. Fiecare suflet 
este năpădit de atacurile viclene ale lui Satan, şi trebuie să strângem rându-
rile ca să ne putem împotrivi puterii lui. Trebuie să avem aceleaşi gânduri, 
să vorbim aceleaşi lucruri, şi cu o gură să-L slăvim pe Dumnezeu. Atunci ne 
vom putea extinde planurile, şi prin eforturi misionare veghetoare vom fo-
losi orice talent pe care îl putem întrebuinţa în diferitele ramuri ale lucrării. 

Lumina adevărului îşi revarsă razele strălucitoare asupra lumii prin 
eforturi misionare. Tiparul este un instrument prin care se poate ajunge 
la mulți la care ar fi imposibil să se ajungă prin eforturile predicatorilor. 
Se poate face o mare lucrare prezentând poporului Biblia chiar aşa cum 
scrie ea. Duceţi cuvântul lui Dumnezeu la uşa fiecărui om, accentuaţi 
declaraţiile ei lămurite şi căutaţi să le întipăriţi în conştiinţa fiecărui om, 
repetaţi tuturor porunca Mântuitorului: „Cercetaţi Scripturile”. Sfătu-
iţi-i să ia Biblia aşa cum este, să ceară luminarea dumnezeiască, şi apoi, 
când lumina străluceşte, să primească cu bucurie razele ei preţioase şi să 
suporte fără teamă consecinţele. 

Legea lui Dumnezeu, călcată în picioare, trebuie înălţată înaintea 
poporului; îndată ce oamenii se întorc cu seriozitate şi respect la Sfân-
ta Scriptură, lumina din cer le va descoperi măreţiile legii lui Dumne-
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zeu. Marile adevăruri care au fost ţinute la întuneric timp îndelungat de 
superstiţii şi de învăţături false vor străluci de pe paginele luminate ale 
Cuvântului sfânt. Scrierile vii vor revărsa din comorile lor lucruri noi şi 
vechi, aducând lumină şi bucurie tuturor acelora care le primesc. Mulţi 
se trezesc din somnolenţă. Ei se scoală, aşa zicând, ca dintre cei morţi, şi 
primesc lumina şi viaţa pe care numai Hristos o poate da. Adevărurile 
care s-au dovedit de nepătruns pentru marii intelectuali sunt înţelese de 
pruncii în Hristos. Acestora li s-a descoperit lămurit ceea ce a întunecat 
priceperea spirituală a celor mai mulţi tâlcuitori ai cuvântului, pentru că, 
asemenea saducheilor din vechime, ei n-au cunoscut Scripturile şi pute-
rea lui Dumnezeu. 

Cei care studiază Biblia cu o dorinţă sinceră de a cunoaşte şi a face 
voia lui Dumnezeu vor deveni înţelepţi spre mântuire. Şcoala Sabatului 
este o ramură importantă a lucrării misionare, nu numai pentru că ea dă 
o cunoştinţă a cuvântului lui Dumnezeu la tânăr şi bătrân, ci şi pentru 
că trezeşte în ei o dragoste pentru adevărurile sfinte şi o dorinţă de a le 
cerceta; şi mai presus de toate, ea îi învaţă cum să-şi conducă viaţa după 
învăţăturile ei sfinte. 

Toţi cei ce iau cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a vieţii lor sunt aduşi 
într-o legătură strânsă unul cu altul. Biblia este legătura lor de unire. Dar 
prietenia lor nu este căutată sau dorită de acei care nu se pleacă în faţa cu-
vântului sfânt, ca o călăuză nerătăcitoare. Ei vor fi în conflict cu el, atât în 
ce priveşte credinţa, cât şi practica. Nu poate fi nicio armonie între unii şi 
alţii; ei nu se împacă unii cu alţii. Ca Adventişti de Ziua a Şaptea, noi ape-
lăm la oameni să se întoarcă de la datini şi tradiţii la un „Aşa zice Domnul”, 
şi din acest motiv nu suntem şi nu vom putea fi în armonie cu mulţimea 
care învaţă şi urmează învăţăturile şi poruncile oamenilor. Toţi cei născuţi 
din Dumnezeu vor deveni conlucrători cu Hristos. Aceştia sunt sarea pă-
mântului. Dar dacă sarea îşi va fi pierdut puterea ei de a săra, cu ce se va mai 
săra? Dacă religia pe care o mărturisim nu va reuşi să ne înnoiască inimile 
şi să ne sfinţească viaţa, atunci cum va putea exercita ea o putere salvatoare 
asupra necredincioşilor? „De nimic nu mai este bună, decât de a fi aruncată 
afară şi să fie călcată în picioare de oameni”. Acea religie care nu exercită 
o putere regeneratoare asupra inimii nu are nicio valoare. Nu ne putem 
încrede în ea pentru mântuirea noastră. Cu cât o lepădăm mai degrabă, cu 
atât mai bine, pentru că este fără putere şi contrafăcută. 
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Noi trebuie să slujim marelui nostru Conducător, să respingem ori-
ce influenţă împotrivitoare, să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Lu-
crarea rânduită nouă este aceea de a semăna sămânţa Evangheliei pe lângă 
ape. În această lucrare, fiecare trebuie să-şi facă partea lui de lucru. Harul 
felurit al lui Hristos, care ne-a fost dăruit, ne face să fim nişte ispravnici ai 
talanţilor pe care trebuie să-i înmulţim, dându-i la schimbător, pentru ca 
atunci când Săpânul ni-i va cere, să poată primi cu dobândă ce este al Său. 

Capitolul 45 – Tineri ca misionari 

390 Tinerii care doresc să intre în lucrare ca predicatori, colpor-
tori sau evanghelişti trebuie să primească mai întâi o educaţie mentală 
cuvenită, ca pregătire deosebită pentru chemarea lor. Cei care nu sunt 
educaţi, bine crescuţi şi instruiţi, nu sunt pregătiţi să intre într-un câmp 
în care influenţele puternice ale talentului şi ale educaţiei sunt în luptă 
cu adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, ei nu vor putea 
combate cu succes deplin diferitele forme ciudate ale rătăcirii, care com-
bină ideile religioase cu cele filozofice, spre a prezenta celor ce doresc o 
cunoştinţă a adevărului ştiinţific, cât şi scriptural. 

Acei mai ales care doresc să intre în lucrarea de predicator trebu-
ie să simtă importanţa metodei biblice de educaţie pentru chemarea de 
predicator. Ei trebuie să pornească cu toată inima la lucru şi, în timp ce 
urmează cursurile şcolii, trebuie să înveţe de la Marele învăţător blânde-
ţea şi umilinţa lui Hristos. Un Dumnezeu care îşi păstrează legământul 
a făgăduit că Spiritul Său va fi revărsat asupra acestor elevi din şcoala lui 
Hristos, ca răspuns la rugăciunile lor, pentru ca să poată deveni predica-
tori ai dreptăţii. 

Este o lucrare grea aceea de a scoate din capul oamenilor rătăcirea şi 
învăţătura falsă, pentru ca adevărul biblic şi religia biblică să poată găsi un 
loc în inimă. Înfiinţarea de colegii (şcoli misionare) între noi a fost un mij-
loc rânduit de Dumnezeu pentru a educa tineri şi tinere pentru diferite 
ramuri ale lucrării misionare. Este voia Lui de a trimite nu puţini, ci mulţi 
lucrători. Dar Satan, hotărât să zădărnicească acest plan, şi-a asigurat ade-
sea chiar pe acei pe care Dumnezeu dorea să-i facă destoinici a ocupa pos-
turi cu influenţă în lucrarea Sa. Sunt mulţi cei care ar dori să lucreze, dacă 
ar fi chemaţi la servire, şi care şi-ar mântui sufletele lucrând astfel. Biserica 
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trebuie să-şi simtă marea răspundere când sporeşte lumina şi restrânge ha-
rul lui Dumnezeu în propriile ei limite înguste. În timp ce banii şi influența 
ar trebui folosite cu generozitate pentru a duce persoane competente în 
câmpul misionar, sute de tineri ar fi trebuit să fie pregătiţi a-şi face partea 
de lucrare în împrăştierea seminţelor adevărului pe lângă toate apele. E ne-
voie de bărbaţi care să rămână statornici în descurajări şi lipsuri, care să aibă 
zelul, hotărârea şi credinţa indispensabile în lucrarea misionară. 

Bisericile noastre sunt chemate să înceapă această lucrare cu o seri-
ozitate mult mai mare decât s-a manifestat până acum. Fiecare biserică 
trebuie să ia măsuri deosebite pentru a-şi educa misionarii, contribuind 
astfel la împlinirea marii porunci: „Mergeţi în toată lumea şi predicaţi 
Evanghelia la orice făptură”. Iubiţi fraţi, noi am rătăcit şi păcătuit că am 
săvârşit doar atât de puţin. În câmpurile misionare externe ar trebui să 
fie trimişi mai mulţi lucrători. Printre noi sunt unii care, fără să-şi dea 
osteneala şi să-şi facă timp să înveţe limbi străine, se pot califica să ves-
tească adevărul la alte popoare. În prima biserică creştină, misionarii erau 
înzestraţi în mod miraculos cu cunoştinţa limbilor în care erau chemaţi 
să predice bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos, Şi dacă Dumnezeu a 
dorit să-i ajute atunci pe servii Săi, ne mai putem îndoi că binecuvântarea 
Sa va fi şi cu eforturile noastre de a-i pregăti pe acei care posedă din fire o 
cunoştinţă a limbilor străine şi care, cu încurajările cuvenite, ar duce solia 
adevărului şi la concetăţenii lor? Noi am fi avut mult mai mulţi lucrători 
în câmpurile misionare externe, dacă cei care intră în aceste câmpuri ar 
fi întrebuinţat orice talent care le este la îndemână. Dar unii au avut o 
dispoziţie de a refuza ajutorul, dacă acesta n-a venit potrivit cu ideile şi 
planurile lor. Şi care este rezultatul? Când misionarii noştri vor fi înde-
părtaţi din câmpurile lor de lucru, prin boală sau moarte, unde sunt băr-
baţii pe care ei i-au educat ca să le ia locul?

 Niciunul dintre misionarii noştri nu şi-a asigurat cooperarea fiecă-
rui talent disponibil. În felul acesta s-a pierdut mult timp. Noi ne bucu-
răm de lucrarea cea bună care s-a făcut în ţările străine; dar, dacă s-ar fi 
adoptat alte planuri de lucru, s-ar fi făcut de zece şi chiar de douăzeci de 
ori mai mult; şi o jertfă bine primită s-ar fi oferit atunci lui Isus, în multe 
suflete salvate din sclavia rătăcirii. 

Fiecare suflet care primeşte lumina adevărului trebuie să fie învăţat 
să ducă lumina şi altora. Misionarii noştri din ţările străine trebuie să 
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primească cu mulţumire orice ajutor şi orice înlesnire care li se oferă. Ei 
trebuie să dorească să rişte ceva, să pună în joc ceva. Nu este plăcut lui 
Dumnezeu ca noi să trecem cu vederea ocaziile prezente de a face bine, 
în nădejdea că vom putea îndeplini o lucrare mult mai mare în viitor. Fie-
care trebuie să urmeze după cum îl călăuzeşte providenţa, nesfătuindu-se 
cu propriul său interes şi neîncrezându-se în totul judecăţii sale proprii. 
Unii pot fi formați să vadă eşec acolo unde Dumnezeu intenţionează să 
dea succes; ei pot vedea numai uriaşi şi cetăţi întărite acolo unde alţii, cu 
o vedere mai limpede, Îl văd pe Dumnezeu şi pe îngerii Săi, gata să dea 
biruinţa adevărului Său.

 În unele cazuri va fi poate necesar ca tinerii să înveţe limbi străi-
ne. Ei pot face aceasta cu cel mai mare succes, dacă, venind în legătură 
cu oamenii, dedică o parte din timpul fiecărei zile pentru studiul limbi-
lor. Aceasta trebuie să se facă totuşi doar ca un pas pregătitor necesar la 
educarea acelora care sunt în câmpurile misionare, şi care, printr-o bună 
educaţie, pot deveni lucrători. Este necesar ca să fie îndemnaţi a merge 
în lucrare acei care pot vorbi în limba lor maternă oamenilor din dife-
rite popoare. Pentru un om de vârstă mijlocie este dificil să înveţe limbi 
străine, şi oricâte eforturi ar face el, se va dovedi că e aproape imposibil 
pentru el să vorbească acea limbă aşa de fluent şi corect, încât să-l poată 
face un lucrător eficient. 

Noi nu ne putem permite să lipsim misiunea din patrie de influenţa 
lucrătorilor de vârstă mijlocie şi mai în vârstă ca să-i trimitem în câmpuri 
îndepărtate pentru a face o lucrare pentru care nu sunt pregătiţi şi pentru 
care nicio pregătire nu-i mai poate face în stare să se adapteze. Oamenii 
astfel trimişi lasă în urmă locuri vacante pe care lucrătorii fără experienţă 
nu le pot ocupa. 

Dar biserica poate întreba dacă tinerilor li se pot încredinţa răspun-
deri mari în ce priveşte înfiinţarea şi supravegherea unei misiuni în ţări 
străine. Eu răspund: Dumnezeu a rânduit ca ei să fie astfel instruiţi în 
colegii şi asociaţi în lucrare cu bărbaţi cu experienţă, încât să fie pregătiţi 
pentru departamente utile în această lucrare. Noi trebuie să avem încre-
dere în tinerii noştri. Ei trebuie să fie pionieri în orice întreprindere care 
cere osteneală şi sacrificiu, în timp ce slujitorii istoviţi ai lui Hristos ar tre-
bui prețuiți ca sfătuitori, ca să încurajeze şi să binecuvânteze pe cei care 
dau cele mai grele lupte pentru Domnul. Providenţa i-a făcut să treacă pe 
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aceşti tați experimentați prin încercări şi răspunderi încă din frageda lor 
tinereţe, când nici puterile fizice, nici cele spirituale nu erau dezvoltate pe 
deplin. Mărimea încrederii date lor le-a trezit energiile, iar sârguinţa lor 
activă în lucrare a ajutat la dezvoltarea lor mentală şi fizică. 

Este nevoie de tineri. Dumnezeu îi cheamă în câmpurile misionare. 
Fiind în mod relativ scutiţi de griji şi de răspunderi, ei sunt într-o situaţie 
mai favorabilă de a se angaja în lucrare, decât acei care trebuie să aibă grijă 
de educaţia şi întreţinerea unor familii numeroase. Mai mult, tinerii se 
pot adapta mai repede la o nouă climă şi o nouă societate, şi pot suporta 
mai bine inconvenientele şi greutățile. Prin tactul şi stăruinţa lor, ei pot 
veni în contact cu oamenii în orice loc. 

Tăria vine prin exerciţiu. Toţi cei care folosesc capacitatea pe care 
le-a dat-o Dumnezeu, vor avea o capacitate sporită pentru a fi dedicată 
în serviciul Său. Cei care nu fac nimic în lucrarea lui Dumnezeu nu vor 
creşte în harul şi cunoştinţa adevărului. Un om care stă culcat un timp 
îndelungat şi refuză să-şi pună membrele în mişcare, îşi pierde curând 
toată puterea de a le întrebuinţa. Tot astfel şi creştinul, care nu-şi va exer-
cita puterile date lui de Dumnezeu, nu numai că nu va creşte în Hristos, 
dar îşi va pierde şi tăria pe care o mai are şi va deveni un paralitic spiritual. 
Numai acei care, din dragoste de Dumnezeu şi pentru aproapele lor, se 
luptă să-i ajute pe alţii, devin întăriţi şi înrădăcinaţi în adevăr. Un adevă-
rat creştin lucrează pentru Dumnezeu, nu din impuls, ci din principiu, 
nu pentru o zi sau o lună, ci în tot timpul vieţii sale. 

Cum să lumineze lumina noastră în lume, dacă nu printr-o vieţui-
re creştinească din principiu? Cum poate şti lumea că noi Îi aparţinem 
lui Hristos, dacă nu facem nimic pentru El? Mântuitorul a zis: „După 
roadele lor îi veţi cunoaşte”. Şi iarăşi: „Cel ce nu este cu Mine este îm-
potriva Mea”. Nu există niciun teren neutru între acei care lucrează cu 
toată destoinicia pentru Hristos şi acei care lucrează pentru vrăjmaşul 
sufletelor. Oricine stă ca un trândav în via Domnului nu numai că nu face 
nimic, dar este şi o piedică pentru acei care se străduiesc să lucreze. Satan 
le găseşte de lucru la toţi care nu se străduiesc în mod serios să-şi asigure 
propria lor mântuire şi mântuirea altora.

 Biserica lui Hristos poate fi comparată, foarte potrivit, cu o arma-
tă. Viaţa fiecărui soldat este o viaţă de muncă istovitoare, greutăţi şi pri-
mejdii. De fiecare parte există vrăjmaşi la pândă, conduşi de stăpânitorul 
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puterilor întunericului, care niciodată nu dormitează şi nu-şi părăseşte 
postul. Ori de câte ori un creştin nu este în gardă, acest vrăjmaş puternic 
îl atacă pe neaşteptate şi cu violenţă. Dacă membrii bisericii nu sunt ac-
tivi şi vigilenți, vor fi biruiţi prin şiretlicurile lui. 

Ce s-ar întâmpla dacă soldaţii unei armate ar fi leneşi sau somnoroşi, 
când li se porunceşte să stea la datorie? Rezultatul va fi înfrângerea, cap-
tivitatea sau moartea. Şi chiar dacă unii ar scăpa din mâinile vrăjmaşului, 
vor fi socotiţi ei vrednici de vreo răsplătire? Nu; ei îşi vor primi repe-
de sentința de moarte. Iar dacă biserica lui Hristos este nepăsătoare sau 
necredincioasă, urmările sunt mult mai însemnate. O armată de soldaţi 
creştini adormiţi, – ce poate fi mai grozav decât aceasta! Ce înaintare s-ar 
mai putea face împotriva lumii, care se află sub stăpânirea prinţului întu-
nericului? Acei care, în ziua luptei, stau înapoi cu indiferenţă, ca şi când 
nu i-ar interesa rezultatul bătăliei, ar face mai bine dacă şi-ar schimba 
umblarea sau ar părăsi rândurile numaidecât. 

Maestrul cheamă lucrători evanghelici. Cine va răspunde? Nu toţi 
acei care intră în armată trebuie să fie generali, căpitani, sergenţi, sau 
chiar caporali. Nu toţi au grija şi răspunderea conducătorilor. Sunt încă 
alte categorii de lucrări grele de făcut. Unii trebuie să sape şanţuri şi să 
construiască fortificaţii, alţii trebuie să stea ca santinele, iar alţii să ducă 
ştiri; în timp ce ofiţeri sunt doar puţini, se cer mulţi soldaţi pentru a for-
ma rândurile şi a completa cadrele armatei, dar succesul ei depinde de 
credincioşia fiecărui soldat. Laşitatea sau trădarea unui om poate aduce 
dezastru asupra întregii armate. 

Există o lucrare serioasă ce trebuie făcută de fiecare dintre noi per-
sonal dacă vrem să ducem lupta cea bună a credinţei. Sunt în joc intere-
se veşnice. Trebuie să luăm toată armura neprihănirii, căci trebuie să ne 
împotrivim diavolului, şi avem făgăduinţa sigură că el va fi pus pe fugă. 
Biserica are de dus o luptă agresivă, de făcut cuceriri pentru Hristos, de 
salvat suflete din puterea vrăjmaşului. În acest război ia parte şi Dumne-
zeu şi îngerii Săi sfinţi. Să căutăm dar să plăcem Aceluia care ne-a chemat 
să fim ostaşii Săi. 

Fiecare poate face ceva în această lucrare. Niciunul nu va fi decla-
rat fără vină înaintea lui Dumnezeu, dacă n-a lucrat cu seriozitate şi fără 
egoism pentru mântuirea sufletelor. Biserica trebuie să-i înveţe pe tineri, 
atât prin învăţătură, cât şi prin exemplu, ca să fie lucrători pentru Hristos. 
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Sunt mulţi care se plâng de îndoielile lor, care se tânguiesc că nu au asi-
gurarea legăturii lor cu Dumnezeu. Aceasta se datorează adesea faptului 
că ei nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu. Aceştia să caute cu toată 
seriozitatea ca să-i ajute pe alţii şi să-i binecuvânteze, şi atunci, îndoielile 
şi descurajările lor vor dispărea. 

Mulţi dintre cei care mărturisesc a fi urmaşi ai lui Hristos vorbesc şi 
acționează ca şi când numele lor ar face o mare cinste cauzei lui Dumne-
zeu, în timp ce ei nu poartă nicio povară şi nu aduc niciun suflet la adevăr. 
Asemenea persoane trăiesc ca şi când Dumnezeu n-ar avea niciun drept 
asupra lor. Dacă vor continua în această umblare, vor fi găsiţi în cele din 
urmă că nici ei nu au vreun drept asupra lui Dumnezeu. 

Acela care a rânduit „fiecăruia lucrul său”, potrivit cu capacitatea lui, 
nu va lăsa niciodată să rămână nerăsplătit cineva care şi-a îndeplinit dato-
ria cu credincioşie. Orice faptă de credincioşie şi credinţă va fi încoronată 
cu dovezi deosebite ale graţiei şi aprobării dumnezeieşti. Fiecărui lucră-
tor i s-a dat făgăduinţa: „Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânţa, 
se întoarce cu veselie când îşi strânge snopii”. 

Capitolul 46 – Importanţa lucrării de colportaj 

O lucrare mult mai cu succes s-ar putea face în ramura de colportaj, 
decât s-a făcut până în prezent. Colportorul nu trebuie să se odihneas-
că mulţumit, dacă nu progresează în mod constant. El trebuie să facă o 
pregătire temeinică, dar nu trebuie să se declare mulţumit doar cu o for-
mulă de cuvinte stabilită; el trebuie să dea Domnului ocazia să lucreze 
împreună cu eforturile sale şi să-i influenţeze mintea. Iubirea lui Isus, care 
locuieşte în inima sa, îl va face în stare să găsească mijloacele potrivite 
prin care să aibă acces la persoane individuale şi familii. 

Colportorii au nevoie de o cultură personală şi de maniere culti-
vate, dar nu manierele afectate şi artificiale din lume, ci acele maniere 
plăcute, care sunt rezultatul firesc al bunătăţii inimii şi al dorinţei de a 
copia exemplul lui Hristos. Ei trebuie să cultive obiceiuri de chibzuință, 
de atenție – deprinderi de hărnicie şi prevedere şi cu băgare de seamă 
în deprinderile lor, – şi să caute să onoreze pe Dumnezeu, făcând din ei 
înşişi tot ce este posibil să devină. Isus a făcut o jertfă nemărginită ca să-i 
aducă într-o legătură dreaptă cu Dumnezeu şi cu semenii lor, şi ajutorul 
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dumnezeiesc combinat cu eforturile omeneşti îi va face capabili să ajungă 
la cel mai înalt standard de excelenţă. Colportorul trebuie să fie cast, ase-
menea lui Iosif, blând ca Moise şi cumpătat ca Daniel, şi atunci, o putere 
îl va însoţi pe oriunde va merge. 

Când colportorul are o umblare rea, dacă minte sau înşală, el îşi 
pierde respectul de sine. El poate nu-şi dă seama că Dumnezeu îl vede 
şi cunoaşte orice tranzacţie de afaceri, că îngerii îi cântăresc motivele şi-i 
aud cuvintele, şi că el îşi va primi răsplata după faptele sale; dar chiar dacă 
ar fi posibil ca să-şi ascundă fapta sa rea de controlul omenesc şi dum-
nezeiesc, totuşi faptul că el însuşi o ştie, îi înjoseşte mintea şi caracterul. 
O faptă nu hotărăşte caracterul, dar ea rupe bariera, şi ispita următoare 
este îngăduită cu şi mai multă bunăvoinţă, până ce, în cele din urmă, se 
formează o deprindere de a suci cuvintele şi a fi necinstit în afaceri, şi în 
acel care nu se poate avea încredere. 

Există prea mulţi în familii şi în biserică ce țin prea puțin cont de 
inconsecvențe izbitoare. Există tineri care par ceea ce nu sunt. Ei par sin-
ceri şi credincioşi, dar, în realitate, sunt ca nişte morminte văruite frumos 
pe din afară, dar corupți până la măduvă. Inima le este pătată şi întina-
tă de păcat; şi aşa este şi raportul lor în cărţile cereşti. În mintea lor se 
petrece un proces care îi face să fie împietriţi şi nesimţitori. Cântărirea 
caracterului în balanța sanctuarului, în marea zi a lui Dumnezeu, va fi 
pentru ei o nenororocire pe care acum nu o înţeleg. Adevărul, preţiosul 
şi neîntinatul adevăr, trebuie să devină o parte din caracter. 

Indiferent ce cale ar alege, cărarea vieţii este presărată cu primejdii. 
Dacă lucrătorii din vreo ramură a lucrării devin nepăsători şi neatenţi la 
interesele lor veşnice, vor suferi o mare pagubă. Ispititorul va găsi intrare 
la ei. El va întinde laţuri pentru picioarele lor şi-i va duce pe căi nesigure. 
Numai acei ale căror inimi sunt înarmate cu principii curate sunt siguri. 
Asemenea lui David, ei se vor ruga: ,,Condu-mă pe cărările Tale ca să nu 
alunece picioarele mele”. Trebuie dusă o luptă neîncetată cu egoismul şi 
cu corupţia inimii omeneşti. Adesea se pare că cei răi prosperă în căile lor, 
dar cei care Îl uită pe Dumnezeu, chiar pentru un ceas sau pentru o clipă, 
se află pe o cale primejdioasă. Ei poate nu-şi dau seama de primejdiile 
acestei căi: dar înainte să bage de seamă obiceiul îi leagă ca nişte legături 
de fier şi-i subjugă sub puterea răului pe care l-au tolerat. Dumnezeu dis-
preţuieşte umblarea lor, şi binecuvântarea Sa nu-i va însoţi. 
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Am văzut că tinerii întreprind această lucrare fără a se pune în le-
gătură cu cerul. Ei se aşază în calea ispitei ca să-şi arate vitejia. Ei râd de 
nebunia altora. Ei cunosc calea cea dreaptă, ştiu cum să se comporte. Cu 
câtă uşurinţă pot să se împotrivească ei ispitei! Cât de zadarnic este să 
te gândeşti la căderea lor! Dar ei nu fac din Dumnezeu cetăţuia lor. Sa-
tan are o cursă vicleană pregătită pentru ei, şi ei înşişi devin subiectul de 
distracție al nebuniilor. 

Marele nostru vrăjmaş are agenţi care urmăresc neîncetat să prindă 
ocazii ca să nimicească sufletele, întocmai după cum un leu îşi vânează pra-
da. Feriţi-vă de ei, iubiţi tineri, căci, deşi susţin a fi prietenii voştri, ei vor 
introduce pe furiş căi şi deprinderi rele. Ei vă măgulesc cu buzele lor şi se 
oferă să vă ajute şi să vă conducă, dar paşii lor merg la iad. Dacă ascultaţi 
de sfatul lor, aceasta va fi un punct hotărât în viaţa voastră. Un singur stâlp 
înlăturat din conştiinţă, îngăduirea unui singur obicei rău, o singură negli-
jare a înaltelor cerinţe ale datoriei, pot fi începutul unei umblări înşelătoare 
care vă va pune în rândurile acelora care îi slujesc lui Satan, în timp ce voi 
mărturisiți mereu că-L iubiţi pe Dumnezeu şi lucrarea Sa. O clipă de nea-
tenţie, un singur pas greşit, poate întoarce cursul vieţii voastre într-o direc-
ţie rea. Şi poate nu veţi cunoaşte niciodată ce v-a adus ruina, până ce se va 
pronunţa sentinţa: „Depărtaţi-vă de la Mine, voi, care lucraţi fărădelegea”. 

Unii dintre tineri ştiu că ceea ce am spus descrie fidel umblarea lor. 
Căile lor nu sunt ascunse înaintea Domnului, deşi ele pot fi ascunse faţă 
de cei mai buni prieteni ai lor şi chiar faţă de tatăl şi mama lor. Eu nu 
am decât puţină nădejde că unii dintre aceştia îşi vor schimba vreodată 
umblarea lor de făţărnicie şi amăgire. Alţii care s-au rătăcit caută să se 
răscumpere pe ei înşişi. Domnul Isus să le ajute să-şi îndrepte frunţile ca 
nişte arme împotriva oricărei minciuni şi a oricărei linguşiri faţă de acei 
care vor să le slăbească hotărârea de a face ce este drept sau care vor să 
insufle îndoieli ori sentimente de necredincioşie ca să le zdruncine cre-
dinţa în adevăr. Dragi tineri, să nu pierdeţi nicio clipă în tovărăşia acelora 
care v-ar face nepregătiți pentru lucrarea curată şi sfântă a lui Dumnezeu. 
Nu faceţi în faţa străinilor niciun lucru pe care nu ați vrea să-l faceți în 
faţa tatălui vostru şi a mamei voastre, sau de care v-aţi ruşina înaintea lui 
Hristos şi a îngerilor sfinţi. 

Unii cred, poate, că aceste avertismente nu ar fi necesare pentru 
străjerii Sabatului, dar acei la care se referă ele ştiu ce vreau să spun. Vă 
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spun acestea, tinerilor, ca să vă păziţi, căci nu puteţi face niciun lucru 
care să nu fie deschis în faţa îngerilor lui Dumnezeu. Voi nu puteţi face 
o faptă rea care să nu aducă altora nicio vătămare. În timp ce umblarea 
şi faptele voastre arată din ce fel de material este clădit caracterul vostru, 
el are şi o influenţă puternică asupra altora. Niciodată să nu pierdeţi din 
vedere faptul că voi aparţineţi lui Dumnezeu, că El v-a cumpărat cu un 
preţ şi că voi trebuie să-i daţi socoteală pentru toate talentele care v-au 
fost încredinţate. La lucrarea de evanghelizare sau colportaj nu trebuie să 
ia parte niciun om mânjit de păcat sau a cărui inimă nu este dreaptă îna-
intea lui Dumnezeu, căci o astfel de persoană ar dezonora cu siguranţă 
cauza adevărului. Acei care sunt lucrători în câmpul misionar trebuie să 
fie călăuziţi de Dumnezeu. Ei trebuie să aibă grijă să facă un început bun, 
şi apoi să se ţină liniştiţi şi statornici pe cărarea dreptăţii. Ei trebuie să fie 
hotărâţi, căci Satan este hotărât şi stăruitor în eforturile sale de a-i birui. 

S-a făcut o greşeală că s-au cerut abonamente pentru publicaţiile 
noastre periodice doar pentru câteva săptămâni, pe când, dacă s-ar fi depus 
o stăruinţă mai mare s-ar fi obţinut abonamente pe un timp mult mai în-
delungat. Un abonament anual este de o mai mare valoare decât mai mul-
te făcute pe un timp scurt. Dacă revista este primită doar pentru câteva 
luni, atunci interesul încetează adesea cu abonamentul pe un timp scurt. 
Doar puţini sunt cei care îşi reînnoiesc abonamentul pentru un timp mai 
îndelungat, şi astfel se face o mare risipă de timp care nu aduce decât puţin 
câştig, pe când, dacă ar fi existat ceva mai mult tact şi perseverenţă, s-ar fi 
putut obţine abonamente anuale. Voi ţintiţi prea jos, fraţilor; sunteţi prea 
înguşti în planurile voastre. Voi nu depuneţi în lucrarea voastră tot tactul 
şi stăruinţa pe care ea o merită. În această lucrare sunt mai multe greutăţi 
de întâmpinat decât în alte vremuri de afaceri, dar lecţiile ce se vor învăţa, 
tactul şi perseverența care vor fi dobândite, vă vor face destoinici pentru 
alte domenii de activitate, unde să puteţi sluji sufletelor. Acei care de abia 
îşi învaţă lecţiile şi care sunt nepăsători şi duri în contactul cu alte persoane 
vor da pe faţă aceleaşi defecte în purtarea lor, aceeaşi lipsă de tact şi de dibă-
cie în umblarea cu sufletele, dacă ar fi să intre în slujba predicării. 

Când se acceptă abonamente pe o perioadă scurtă, unii nu fac efor-
tul necesar să le obțină pe un timp mai lung. Colportorii nu trebuie să 
meargă la lucru într-un mod nepăsător şi nechibzuit. Ei trebuie să simtă 
că sunt lucrătorii lui Dumnezeu, şi iubirea de suflete trebuie să-i stimule-
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ze să facă orice efort să lumineze pe bărbaţi şi femei cu privire la adevăr. 
Providenţa şi harul, mijloacele şi scopurile sunt strâns legate împreună. 
Când lucrătorii fac tot ce pot mai bine, Dumnezeu face pentru ei ceea ce 
nu pot face singuri; dar nimeni nu trebuie să se aştepte să aibă succes în 
mod independent şi prin propriile sale eforturi. Activitatea trebuie unită 
cu încrederea fermă în Dumnezeu. 

Economia este necesară în orice ramură a lucrării lui Dumnezeu. 
Pornirea firească a tineretului din această generaţie este de a neglija şi de 
a dispreţui economia, şi de a o confunda cu zgârcenie şi îngustime. Dar 
economia este în armonie cu vederile şi sentimentele cele mai largi şi mai 
darnice; nicio adevărată generozitate nu poate să existe acolo unde nu se 
practică economia. Niciunul nu trebuie să creadă că ar fi o înjosire pentru 
el să se gândească la economie şi să ia cele mai bune măsuri pentru strân-
gerea firimiturilor. După săvârşirea unei minuni uimitoare, Hristos a zis: 
„Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic!” 

Într-un hotel se poate cheltui o sumă mare pe lucruri care nu sunt 
necesare. Cauza lui Dumnezeu era atât de aproape de inima pionierilor 
din această solie, încât rar se întâmpla ca ei să ia masa în vreun hotel, chiar 
dacă nu i-ar fi costat masa decât douăzeci şi cinci de cenţi. Dar tinerii şi 
tinerele, în general, nu sunt învăţaţi cu economia, şi risipa urmează risi-
pei pretutindeni. În unele familii se risipeşte în mod nejustificat atât de 
mult, încât s-ar putea întreţine încă o familie, dacă s-ar face o economie 
raţională. Dacă tinerii noştri, când sunt în călătorie, ar ţine o socoteală 
exactă de banii pe care îi cheltuiesc, articol cu articol, ochii lor ar pu-
tea fi deschişi să vadă unde sunt pierderile. Deşi nu se cere de la ei ca 
să se lipsească de o hrană caldă, cum făceau primii lucrători în viața lor 
de călători, totuşi pot învăţa să-şi satisfacă nevoile reale cu mai puţine 
cheltuieli decât consideră acum ca necesar. Sunt persoane care practică 
tăgăduirea de sine ca să poată ajuta lucrarea lui Dumnezeu cu mijloacele 
lor; de aceea şi lucrătorii misionari trebuie să practice tăgăduirea de sine, 
restrângându-şi cheltuielile cât de mult posibil. Ar fi bine ca toţi lucrăto-
rii noştri să studieze istoria misionarilor valdenzi şi să le imite exemplul 
de jertfire şi tăgăduire de sine. 

Noi avem o mare lucrare de făcut pentru Maestru, aceea de a des-
chide cuvântul lui Dumnezeu acelora care sunt în întunericul rătăcirii. 
Dragi tineri, să umblaţi ca şi când aţi avea o însărcinare sfântă. Voi trebu-
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ie să fiţi studenţi biblici, gata să daţi fiecăruia care vă întreabă o dovadă 
despre experienţa care este în voi. Prin demnitatea voastră de adevăraţi 
creştini să daţi dovada că ştiţi că aveţi un adevăr care este în interesul 
oamenilor ca să-l asculte. Dacă acest adevăr este întipărit în suflet, el se 
va da pe faţă prin înfăţişare şi purtare, într-o stăpânire de sine liniştită şi 
nobilă, şi în pacea pe care numai creştinul o poate poseda. 

Acei care au o umilinţă sinceră şi ale căror suflete au fost înnobilate 
prin adevărurile desfăşurate în Evanghelie vor avea o influenţă care va fi 
simţită. Ei vor face o impresie asupra minţilor şi inimilor, şi vor fi respec-
taţi de un mare număr, chiar de acei care nu simpatizează cu credinţa lor. 
Cu adevărurile Bibliei şi cu preţioasele noastre reviste, ei vor avea suc-
ces, căci Domnul va deschide calea înaintea lor. Dar a îndemna poporul 
să ia revistele noastre, făgăduindu-le daruri şi premii, nu are o influenţă 
trainică spre bine. Dacă lucrătorii noştri ar merge înainte încrezători în 
adevărurile Bibliei şi cu dragoste de Hristos şi de suflete în inimile lor, 
atunci ar reuşi să facă mai mulţi abonaţi permanenţi decât sprijinindu-se 
pe premii sau preţuri mici. Importanța dată acestor momeli spre a face 
pe oameni să ia revista dă impresia că ea nu posedă în sine vreun merit 
real. S-ar obţine rezultate mai bune dacă s-ar alege o hârtie de calitate, iar 
banii cheltuiţi pentru premii ar fi cheltuiți pentru a distribui câteva co-
pii gratis. Când se oferă premii, unii sunt poate încântaţi să ia revista pe 
care altfel n-ar lua-o, dar alţii vor refuza să se aboneze întrucât consideră 
aceasta o speculaţie. Dacă distribuitorul de literatură ar înfăţişa meritele 
revistei însăşi, cu inima înălţată către Dumnezeu pentru succes, şi s-ar 
sprijini mai puţin pe premii, s-ar realiza mai mult. 

În această generaţie este lăudat şi înălţat ceea ce e trivial. Lumea 
aleargă după orice lucru care produce senzaţie şi se vinde. Țara este inun-
dată de publicaţii cu totul fără valoare, care sunt scrise numai cu scopul 
de a face bani, în timp ce cărţile cu adevărat valoroase sunt nevândute şi 
necitite. Acei care fac comerţ cu asemenea literatură senzaţională, pen-
tru că le aduce câştig mai mare, pierd o ocazie preţioasă de a face bine. 
Trebuie date lupte pentru a câştiga atenţia bărbaţilor şi femeilor, şi a-i 
face să capete interes pentru cărţile de valoare reală care au Biblia la bază, 
şi o misiune şi mai mare este a găsi lucrători conştiincioşi şi temători de 
Dumnezeu, care să meargă să colporteze aceste cărţi cu scopul de a răs-
pândi lumina. 
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Lucrătorul care are pe inimă lucrarea lui Dumnezeu nu va insista 
să primească cel mai mare salariu. El nu va susţine, după cum au susţinut 
unii dintre tinerii noştri, că dacă nu este îmbrăcat stilat şi elegant şi nu 
găzduieşte în cele mai bune hoteluri nu va avea influenţă. Ceea ce-i tre-
buie colportorului nu este o înfăţişare fără defect, nici modul de adresare 
al filfizonului sau clovnului, ci acea sinceritate şi integritate de caracter, 
care se reflectă din privirea sa. Bunătatea şi amabilitatea se văd pe faţa 
omului, şi ochiul nu vede nicio falsitate şi nu descoperă nicio atitudine 
pompoasă în purtare. 

În colportaj merge un mare număr de persoane pentru care premiile 
sunt singurul mijloc pentru succes. Ei nu au niciun merit real ca lucră-
tori. Ei nu au experienţă în religia practică; au aceleaşi greşeli, aceleaşi 
gusturi şi pofte pătimaşe care i-au caracterizat înainte de a pretinde că 
sunt creştini. Despre ei se poate spune că Dumnezeu nu este în gândurile 
lor, că El nu locuieşte în inimile lor. În caracterul şi purtarea lor se află 
ceva mic, ceva pământesc şi josnic, care mărturiseşte împotriva lor, că ei 
umblă în căile inimilor lor şi după vederea ochilor lor. Ei nu vor să prac-
tice tăgăduirea de sine, ci sunt hotărâţi să se bucure de viaţă. Comoara 
cerească nu are nicio atracţie pentru ei; toate gusturile lor sunt orientate 
în jos, nu în sus. Prietenii şi rudele nu pot ridica astfel de persoane, căci 
nu şi-au pus în minte să lepede răul şi să aleagă binele. 

Cu cât ne încredem mai puţin în aceste persoane, care nu sunt pu-
ţine, ci multe, cu atât mai bine va sta lucrarea adevărului prezent în ochii 
lumii. Fraţii noştri trebuie să dea dovadă de discernământ în alegerea de 
lucrători şi colportori, dacă nu cumva şi-au format astfel minţile ca să su-
cească şi să răstălmăcească adevărul. Ei ar trebui să dea tuturor celor ce 
sunt în mod real lucrători salarii bune, dar suma nu ar trebui mărită pen-
tru a cumpăra colportori, pentru că acest curs le face rău. Aceasta îi face 
egoişti şi cheltuitori. Căutaţi să le întipăriţi în minte spiritul de adevărată 
lucrare misionară şi calităţile necesare pentru a avea succes. Iubirea lui Isus 
în suflet îl va face pe lucrător să considere ca un privilegiu de a lucra pentru 
răspândirea luminii. El va cerceta, va plănui şi se va ruga pentru aceasta. 

E nevoie de tineri care sunt maturi în înțelegere, care apreciază fa-
cultăţile intelectuale date lor de Dumnezeu şi le cultivă cu cea mai mare 
grijă. Exerciţiul măreşte aceste facultăţi, şi dacă terenul inimii nu este ne-
glijat, caracterul va fi echilibrat. Mijloacele de dezvoltare se află la înde-
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mâna tuturor. Atunci niciunul să nu-L dezamăgească pe Maestru când va 
veni să caute roade, oferindu-i doar frunze. Un scop hotărât, sfinţit prin 
harul lui Hristos, va face minuni. Isus şi îngerii sfinţi vor da succes efortu-
rilor bărbaților inteligenți, temători de Dumnezeu, care fac tot ce stă în 
puterea lor ca să salveze suflete. În mod liniştit şi cu modestie, cu o inimă 
din care abundă dragostea, să caute a trezi mințile să cerceteze adevărul, 
ţinând lecturi biblice când pot. Făcând astfel, ei vor semăna sămânţa ade-
vărului pe lângă ape, arătând mereu laudele Aceluia care i-a chemat din 
întuneric la lumina Lui minunată. Cei care fac această lucrare din motive 
drepte săvârşesc o lucrare importantă de predicator. Ei nu vor da dovadă 
de un caracter slab şi nehotărât. Mințile lor se lărgesc şi manierele lor 
devin mai cizelate. Ei nu trebuie să pună nicio limită dezvoltării lor, ci, cu 
fiecare zi ce trece, să devină mai destoinici pentru a face o lucrare bună. 

Mulţi dintre lucrătorii colportori nu fac nicio jertfă; ei au, în gene-
ral, mai puţin spirit misionar decât lucrătorii din oricare altă denomina-
ţiune. Când calea este în totul pregătită pentru ei, când pot dispune de 
salarii mari, atunci sunt gata să meargă în lucrare. Multe ademeniri sunt 
prezentate colportorilor ca să vândă cărţi populare, li se oferă salarii mari, 
şi mulţi refuză să lucreze pentru salarii mai mici, ca să pună în circulație 
cărţile care tratează adevărul prezent. De aceea, momelile au crescut ca să 
corespundă cu veniturile oferite de alţi editori şi, ca urmare, cheltuielile 
pentru a duce oamenilor publicaţiile noastre sunt mari; mulţi dintre col-
portori câştigă banii cu uşurinţă şi-i cheltuiesc tot cu uşurinţă. 

În poporul care mărturiseşte adevărul prezent nu există un spirit mi-
sionar corespunzător cu credinţa noastră. Inelul aurului curat lipseşte din 
caracter. Viaţa de creştin este mai mult decât îşi imaginează ei. Ea nu constă 
numai din amabilitate, răbdare, blândeţe şi bunătate. Aceste daruri sunt 
necesare, dar e nevoie şi de curaj, de forţă, de energie şi de străduinţă. Mulţi 
dintre cei ce intră în lucrarea de colportaj sunt slabi, molatici, fără spirit şi 
se descurajează uşor. Lor le lipseşte energia. Ei nu au acele trăsături de ca-
racter pozitiv, care dă omului putere să facă ceva, acel spirit şi energie, care 
înflăcărează entuziasmul. Colportorul de cărţi face o lucrare onorabilă, şi 
nu trebuie să se comporte ca şi când s-ar ruşina de ea. Dacă doreşte să aibă 
succes în eforturile sale, el trebuie să fie cu curaj şi speranţă. 

Virtuţile active trebuie cultivate tot aşa ca şi cele pasive. Creştinul, 
deşi trebuie să fie gata întotdeauna să dea un răspuns blând care să poto-
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lească mânia, trebuie totuşi să posede şi curajul unui viteaz ca să se împo-
trivească răului. Cu dragostea care rabdă totul, el trebuie să aibă acea tărie 
de caracter care să facă influenţa sa o putere hotărâtă spre bine. Credinţa 
trebuie întipărită în caracterul său. Principiile sale trebuie să fie ferme; el 
trebuie să aibă un spirit nobil şi să fie mai presus de orice bănuială rea. Col-
portorul nu trebuie să fie înfumurat. Deşi el se asociază cu oamenii, totuşi 
nu trebuie să se scoată pe el însuşi în evidenţă, vorbind despre sine cu trufie, 
căci făcând astfel devine respingător pentru oamenii inteligenţi şi sensibili. 
El nu trebuie să fie egoist în obiceiurile sale, şi nici poruncitor şi dictator 
în comportarea sa. Foarte mulţi şi-au pus în minte că n-ar avea timp să ci-
tească una dintre zecile de mii de cărţi care sunt publicate şi scoase pe piaţă. 
Şi în unele cazuri, când colportorul îşi face cunoscută ocupaţia, uşa inimii 
se închide ferm; de aceea este nevoie ca el să lucreze cu tact şi într-un spirit 
umil şi cu rugăciune. El trebuie să fie familiarizat cu cuvântul lui Dumne-
zeu şi să aibă mereu cuvinte la îndemână prin care să desfăşoare adevărul 
preţios, şi să arate marea valoare a literaturii curate pe care o răspândeşte el. 

Foarte bine ar putea simţi fiecare o răspundere personală în această 
lucrare. Foarte bine ar putea să considere cum să poată captiva mai bine 
atenţia oamenilor, căci felul său de a prezenta adevărul poate hotărî soar-
ta unui suflet. Dacă el face o impresie favorabilă, atunci influenţa sa poate 
fi pentru acel suflet un miros de viaţă spre viaţă; şi acea singură persoană 
luminată cu privire la adevăr poate lumina pe mulţi. De aceea, este pri-
mejdios a face în mod neglijent lucrarea cu sufletele oamenilor.

Lucrarea de colportaj este instrumentul lui Dumnezeu prin care să-i 
câştige pe mulţi, care pe altă cale n-ar putea fi impresionaţi de adevăr. 
Lucrarea este una bună, scopul înalt şi înălțător şi trebuie săvârşită cu o 
demnitate corespunzătoare. Colportorul va întâlni tot felul de oameni. 
El va întâlni oameni ignoranți şi degradați, care nu pot aprecia nimic ce 
nu le aduc bani. Aceştia vor fi abuzivi, dar el nu trebuie să le ia în seamă 
aceasta. Firea sa bună nu trebuie să cedeze vreodată, el trebuie să mențină 
o privire veselă şi plină de speranţă în fiecare încurcătură. El va întâlni 
oameni lipsiţi, descurajaţi şi cu spiritul amărât şi rănit. El va avea multe 
ocazii să spună acestora cuvinte bune, cuvinte de încurajare, de speranţă 
şi de credinţă. El poate fi un izvor de înviorare pentru alţii, dacă doreşte, 
dar pentru ca să poată face aceasta trebuie să bea el însuşi din fântâna 
adevărului viu. 
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Lucrarea de colportaj este mult mai importantă decât au conside-
rat-o mulți, şi lucrătorii trebuie să fie aleşi cu aceeaşi băgare de seamă 
şi înţelepciune ca şi predicatorii. Tinerii pot fi educaţi să facă o lucrare 
mult mai bună de cum au făcut până acum, şi cu mult mai puţină plată 
de cum au primit mulţi. Ridicaţi sus standardul şi lăsaţi pe cei ce exercită 
lepădare de sine şi jertfire de sine, pe iubitorii de Dumnezeu şi de oameni, 
să se unească cu oastea lucrătorilor. Lăsaţi-i să vină, dar să nu se aştepte la 
o viaţă comodă, ci să fie îndrăzneţi şi curajoşi, chiar când sunt respinşi şi 
li se fac greutăţi. Să vină acei care pot da un raport bun despre publicaţiile 
noastre, pentru că ştiu personal să le aprecieze valoarea. 

Domnul să ajute fiecăruia să îşi dezvolte la maxim talanţii încredin-
ţaţi grijii sale. Cei aflaţi în această lucrare nu studiază Biblia aşa cum ar 
trebui. Dacă ei ar face aceasta, învăţăturile ei practice ar avea o influență 
pozitivă asupra vieţii lor. Oricare ar fi lucrarea voastră, stimaţi fraţi şi sti-
mate surori, faceţi aceasta ca pentru Maestru, şi faceţi cât mai bine. Nu 
treceţi cu vederea ocaziile de aur din prezent, şi viaţa voastră să nu fie 
petrecută în zadar, visând în trândăvie la o viaţă comodă şi la succes într-o 
lucrare pentru care Dumnezeu nu v-a învrednicit niciodată. Faceţi lucra-
rea care vă este cea mai la îndemână. Faceţi-o chiar în mijlocul primejdi-
ilor şi greutăţilor din câmpul misionar; dar, vă rog, să nu vă plângeţi de 
greutăți şi tăgăduire de sine. Priviți la valdenzi! Vedeţi ce planuri au făurit 
ei pentru ca lumina Evangheliei să poată străluci în minţile întunecate. 
Noi nu trebuie să lucrăm aşteptând să primim răsplată în această viaţă, 
ci să ne ţinem ochii aţintiţi la premiul care se află la capătul alergării. E 
nevoie acum de bărbaţi şi femei care să fie credincioşi datoriei, ca acul 
busolei faţă de pol, – bărbaţi şi femei care să lucreze fără să le fie netezită 
calea şi fiecare obstacol înlăturat. 

Eu am descris ce ar trebui să fie colportorii, şi Domnul să le deschi-
dă mintea ca să înţeleagă acest subiect în lungimea şi lăţimea sa, şi să-şi 
cunoască datoria de a reprezenta caracterul lui Hristos prin răbdarea, cu-
rajul şi integritatea lor statornică. Să nu uite că ei pot să-L tăgăduiască 
printr-un caracter uşuratic, îndoielnic şi nehotărât. Tinerilor, dacă luaţi 
aceste principii cu voi în lucrarea de colportaj veţi fi respectaţi, şi mulţi 
vor crede adevărul pe care îl apăraţi, pentru că voi trăiţi credinţa voastră, 
– pentru că viaţa voastră zilnică este ca o lumină strălucitoare pusă într-
un sfeşnic, care luminează la toţi care sunt în casă. Chiar vrăjmaşii voştri, 
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care se luptă atât împotriva doctrinei voastre, vă vor respecta; iar când 
aţi câştigat atât de mult, cuvintele voastre simple vor avea putere şi vor 
convinge inimile. 

Capitolul 47 – Lucrarea de publicație 

Sunt şi vor fi mereu multe greutăţi în legătură cu centrul de publicații 
din Battle Creek. Aceste instituţii, înfiinţate aici, sunt uneltele lui Dumne-
zeu pentru aducerea la îndeplinire a lucrării Sale pe pământ. Pentru acest 
motiv Satan este la lucru, exercitându-şi ingeniozitatea pentru a îngreuna 
şi împiedica lucrarea. El vine cu ispitele lui la bărbaţii şi femeile care sunt în 
legătură cu aceste instituţii, fie că ocupă posturi cu răspundere, fie că fac cea 
mai umilă lucrare, şi el face tot ce stă în puterea lui ca să-i prindă în mrejele 
sale, cu născocirile lui, ca ei să piardă legătura lor cu Dumnezeu, să ajungă 
confuzi în gândire şi să nu fie în stare să discearnă între bine şi rău. El ştie 
că va veni cu siguranţă timpul când se va da pe faţă spiritul care a stăpânit 
viaţa; şi el se bucură când vede că viaţa acestor persoane mărturiseşte împo-
triva lor, dovedind că ei nu sunt conlucrători cu Hristos. 

Multora dintre cei care au crescut în vârstă şi au ajuns la maturitate le 
lipsesc elementele care constituie un caracter nobil şi viteaz. Dumnezeu 
nu-i priveşte ca pe nişte persoane mature. În ei nu te poţi încrede. Unii 
dintre aceştia sunt în legătură cu instituţiile noastre. Ei au influenţă, dar 
de un caracter vătămător, pentru că rareori ea este de partea cea dreaptă. 
În timp ce ei pretind a fi evlavioşi, exemplul lor tinde neîncetat să încura-
jeze nedreptatea. Scepticismul este întrețesut cu gândurile lor şi exprimat 
prin cuvintele lor, şi puterile lor sunt folosite pentru a suci neprihănirea, 
dreptatea şi adevărul. Minţile lor sunt controlate de Satan, şi el lucrează 
prin ei pentru a demoraliza şi a aduce confuzie. Cu cât purtarea lor este 
mai plăcută şi mai atrăgătoare, cu cât sunt mai înzestraţi cu talente stră-
lucite, cu atât sunt ei agenți mai eficienți în mâinile vrăjmaşului oricărei 
dreptăţi pentru a-i demoraliza pe toţi cei ce vin sub influenţa lor. Va fi o 
încercare grea şi neplăcută ca să-i opreşti pe aceştia să nu devină o putere 
stăpânitoare şi să-şi ducă la îndeplinire planurile, încurajând dezordinea 
şi principiile uşuratice şi îndoielnice. 

Tineretul expus influenţei lor nu este niciodată sigur decât atunci 
când cei care le poartă de grijă îi supraveghează cu cea mai mare vigilență 
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şi când ei înşişi au principii drepte bine stabilite. Dar este un fapt întris-
tător că în acest secol mulţi dintre tineri cedează cu uşurinţă influenţei 
lui Satan, dar se împotrivesc Spiritului lui Dumnezeu, şi în multe cazuri 
obiceiurile rele devin atât de adânc înrădăcinate, încât cel mai mare efort 
făcut din partea administratorilor nu va reuşi să le îndrume caracterele 
pe calea cea dreaptă. 

Acei care stau în posturi cu răspundere în editură au de purtat sar-
cini grele; şi ei nu sunt destoinici pentru aceste posturi, dacă nu câştigă zi 
cu zi o experiență creştină mai adâncă şi mai vrednică de încredere. Inte-
reselor veşnice trebuie să li se dea cea dintâi consideraţie, şi orice influen-
ţă, care ar ajuta în viața dumnezeiască, trebuie să fie binevenită. Bărbaţii 
cărora Domnul le-a încredințat grija chestiunilor de afaceri ce sunt în 
legătură cu cauza Sa, trebuie să aibă o gândire spirituală. Ei nu trebuie să 
neglijeze a lua parte la adunările religioase şi să nu considere ca o povară 
de a vorbi adesea unul cu altul despre viaţa şi experienţele lor religioase. 
Dumnezeu le va asculta mărturiile, şi acestea vor fi raportate în cartea Sa 
de amintire; şi se va îndura de credincioşii Săi şi-i va cruţa, cum „cruţă un 
om pe fiul său care îl serveşte”. 

Cei care stau în fruntea lucrării de publicații să nu uite că trebuie 
să fie un exemplu pentru mulţi; şi trebuie să fie credincioşi în serviciul 
divin public, tot aşa ca şi în ocupaţia lor în fiecare ramură a lucrării din 
editură. Dacă sunt văzuţi doar ocazional în casa de adunare, se vor scuza 
şi alţii din pricina neglijenţei lor. Aceşti oameni de afaceri pot vorbi în-
totdeauna cu influenţă şi pricepere despre chestiunile de afaceri, arătând 
că nu şi-au exercitat în zadar puterile în această direcţie. În lucrarea lor, 
ei au întrebuinţat tact, dibăcie şi cunoştinţă; dar cât de important este ca 
inimile, minţile şi toate puterile lor să fie de asemenea antrenate pentru o 
slujire credincioasă în cauza lui Dumnezeu şi în închinarea Lui; ca să fie 
în stare să arate calea mântuirii prin Isus Hristos, printr-o vorbire eloc-
ventă în simplitatea ei. Ei trebuie să fie bărbaţi ai rugăciunii serioase şi 
cu o încredere tare în Dumnezeu; bărbaţi care ca şi Avraam, vor porunci 
casei lor după ei şi vor manifesta un interes deosebit pentru bunăstarea 
spirituală a tuturor celor ce sunt în legătură cu editura. 

Acei care Îl fac pe Hristos primul în toate, sunt vrednici de încredere. 
Aceştia nu vor fi încrezători în sine, şi nu îşi vor scufunda interesele religi-
oase în afacerile lor. A încredinţat Dumnezeu oamenilor răspunderi sfinte? 
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Atunci El vrea ca ei să-şi simtă propria slăbiciune şi dependenţa lor de El. 
Este nesigur pentru oameni să se încreadă în propria lor înțelegere; de ace-
ea, ei trebuie să caute zilnic tărie şi înţelepciune de sus. Dumnezeu trebuie 
să fie în toate gândurile lor; şi atunci toate şiretlicurile şi subtilitățile şarpe-
lui cel vechi nu-i pot înşela să îşi neglijeze în mod păcătos datoria. Ei îl vor 
întâmpina pe vrăjmaş cu arma simplă de care s-a folosit Hristos: – „Scris 
este”, sau îl vor respinge cu cuvintele: „Înapoia mea, Satan!” 

În avertismentul „vegheaţi şi vă rugaţi”, Isus a arătat care este unicul 
curs sigur. E nevoie de veghere. Inimile noastre sunt înşelătoare, avem slă-
biciuni şi neputinţe omeneşti, şi Satan vrea să ne piardă. Noi putem să nu 
fim în gardă, dar vrăjmaşul nostru nu dormitează niciodată. Cunoscând 
deci vigilenţa lui neîntreruptă, să nu dormim ca ceilalţi, ci „să veghem şi 
să fim treji”. Spiritul şi influenţa lumii trebuie să fie respinse; ele nu trebu-
ie să pună stăpânire pe mintea şi inima noastră. 

Omul de afaceri activ, când vine în contact cu lumea, are de întâm-
pinat încercări, greutăţi şi îngrijorări. El va vedea că există o tendinţă de 
a lăsa conducerea pe seama gândurilor şi planurilor lumeşti, şi că se cer 
eforturi şi o disciplinare a minţii şi a sufletului pentru a păstra un spirit 
de consacrare.Dar harul divin aşteaptă să fie cerut şi marea sa nevoie este 
argumentul puternic, care Îl va convinge pe Dumnezeu. Pentru aceşti 
bărbați Dumnezeu a luat o măsură specială. El îi invită: „Veniţi la Mine 
toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu şi 
învăţaţi de la Mine; căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi 
odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este uşor şi povara Mea 
este uşoară”. Acei care au părtăşie cu Hristos au o linişte şi pace constan-
tă. Atunci de ce umblăm singuri, dispreţuind tovărăşia Lui? De ce nu-L 
luăm pe El în toate consfătuirile noastre? De ce nu venim la El cu toate 
greutăţile noastre, punând la probă tăria făgăduinţelor Sale? 

Spiritul Sfânt ne luminează întunericul nostru, ne dă cunoştințe 
pentru neştiința noastră, ne înțelege şi ne ajută în multiplele noastre ne-
voi. Dar mintea noastră trebuie să se îndrepte neîncetat către Dumnezeu. 
Dacă permitem să pătrundă răceala şi spiritul lumesc, atunci nu vom mai 
avea dorință pentru rugăciune şi nici curajul de a mai privi la Acela care 
este sursa tăriei şi înţelepciunii. De aceea, iubiţi fraţi şi surori, rugaţi-vă 
în tot timpul, „înălţând mâini sfinte, fără mânie şi fără îndoială”. Adu-
ceţi cu stăruinţă cererile voastre înaintea tronului de har şi încredeţi-vă 
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în Dumnezeu oră cu oră şi clipă cu clipă! Servirea lui Hristos va regla 
toate relaţiile cu semenii voştri şi va face ca viaţa voastră să fie roditoare 
în fapte bune. 

Nimeni să nu-şi închipuie că egoismul, stima de sine şi îngăduinţa de 
sine sunt compatibile cu Spiritul lui Hristos. Asupra fiecărui bărbat sau 
fiecărei femei cu adevărat convertite se află o responsabilitate pe care nu o 
putem estima exact. Maximele şi căile lumii nu trebuie adoptate de fiii şi 
fiicele Împăratului ceresc. „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dum-
nezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta 
El vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea 
aceasta în El se curăţă, după cum El Însuşi este curat”. Dar lumea nu ne cu-
noaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe Hristos, Stăpânul nostru. 

E nevoie de administratori în Editura „Review” care să-L reprezin-
te corect pe Isus şi planul mântuirii. Lui Dumnezeu nu-i place când ei 
îşi întrebuinţează toate puterile în ocupaţii lumeşti sau chiar în afacerile 
privitoare la lucrarea de editură şi nu fac nimic pentru întărirea bisericii 
Sale, înălţarea împărăţiei Sale. A lucra pentru Dumnezeu şi pentru mân-
tuirea sufletelor este cea mai înaltă şi cea mai nobilă chemare pe care au 
avut-o sau o pot avea oamenii vreodată. Pierderile şi câştigurile în această 
afacere sunt de mare importanţă, pentru că rezultatele nu se încheie cu 
această viaţă, ci se întind până în veşnicie. 

Fraţilor, oricare ar fi ocupaţia voastră, oricare ar fi ramura lucrării 
încredinţate vouă, luaţi şi religia voastră cu voi. Dumnezeu şi Cerul nu 
trebuie să lipsească din experienţă şi din lucrarea vieţii. Lucrătorii din 
această cauză trebuie să se păzească de a nu deveni nişte oameni unila-
terali, lăsând ca numai elementul lumesc să se arate în caracterul lor. În 
trecut s-au săvârşit greşeli serioase din partea oamenilor care sunt în legă-
tură cu editura. Ei n-au fost spirituali în gândirea lor; şi influenţa lor nu a 
fost o călăuză către Canaanul ceresc, ci înapoi spre Egipt. 

Fratele P. a fost binecuvântat cu capacități care, dacă le-ar fi consa-
crat lui Dumnezeu, l-ar fi făcut în stare să săvârşească mult bine. El are o 
minte rapidă. El înţelege teoria adevărului şi cerinţele legii lui Dumne-
zeu; dar n-a învăţat în şcoala lui Hristos blândeţea şi smerenia, care l-ar 
face să fie un bărbat sigur, pentru a ocupa posturi cu răspundere. A fost 
cântărit în balanţa Sanctuarului şi găsit prea uşor. A avut mare lumină 
în avertismente şi mustrări, dar nu le-a luat în seamă; el nu a văzut nici 
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chiar necesitatea de a-şi schimba cursul de acțiune. Exemplul său înaintea 
acelora care lucrează în editură nu a fost în acord cu mărturisirea sa. El nu 
a avut un scop ferm, ci a fost copilăros, iar influenţa sa a avut tendinţa să-i 
abată pe alţii de la Hristos şi să-i ducă la conformarea cu lumea. 

Crucea lui Hristos a fost prezentată fratelui P., dar el s-a întors de la 
ea, pentru că ea implică ruşine şi ocară, mai degrabă decât onoarea şi lauda 
lumii. Isus l-a invitat tot mereu, zicându-i: „Ia-ţi crucea şi urmează-Mă, 
şi fii astfel ucenicul Meu”. Dar alte voci l-au chemat în direcţia mândriei 
şi ambiţiei lumeşti; şi el a ascultat de aceste glasuri pentru că spiritul lor 
este mai plăcut inimii fireşti. El s-a întors de la Isus, s-a despărţit singur de 
Dumnezeu şi a îmbrăţişat lumea. A fost chemat să-L reprezinte pe Hris-
tos şi să fie o lumină în lume, dar şi-a trădat încrederea sa sfântă. Lumea 
se interpune între sufletul său şi Isus, şi a făcut o experienţă lumească, pe 
când ar fi trebuit să câştige o experienţă de un caracter cu totul opus. El a 
fost în mod evident lumesc în gusturile şi părerile sale, şi ca urmare nu a 
fost capabil să înţeleagă lucrurile spirituale. Succesul fratelui, atât în pre-
dicarea Evangheliei, cât şi în poziţia sa de încredere în editură, a depins de 
caracterul pe care urma să îl mențină. A fost nevoie de eforturi serioase, 
perseverente, pentru ca la venire şi la plecare el să nu dea nici un exem-
plu rău colaboratorilor săi. Planul pe care ar fi trebuit să-l adopte, cursul 
de acțiune pe care ar fi trebuit să îl urmeze, sunt în mod clar marcate în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ar fi luat în seamă acest cuvânt, el ar fi fost 
o lumină pe cărarea sa, călăuzindu-i picioarele fără experienţă pe o cale 
sigură. Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu i-au fost trimise tot mereu 
arătându-i unde se abătea de la calea croită pentru ca cei răscumpăraţi ai 
Domnului să umble pe ea, şi avertizându-l şi implorându-l să-şi schimbe 
cursul de acțiune. Dar umblarea sa i s-a părut dreaptă în ochii săi, şi el a 
urmt înclinaţiile sale, fără să ia în seamă lumina dată lui. El nu era un sfă-
tuitor sigur. El n-a fost un bărbat sigur în editură şi nici un păstor sigur, 
pentru că el conducea oile în rătăcire. El ţinea cuvântări excelente, dar în 
afara amvonului nu punea în practică principiile pe care le predica. Acest 
mod de a lucra este o insultă la adresa lui Dumnezeu. 

Unirea fratelui P. cu lumea s-a dovedit o cursă atât pentru el, cât şi 
pentru alţii. Ah, cât de mulţi se poticnesc de asemenea vieți ca cea a lui. 
Ei îşi formează impresia că, atunci când fac primii paşi spre pocăinţă, – 
căinţă, credinţă şi botez, – aceştia sunt tot ce se cere de la ei. Dar aceasta 
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este o greşeală fatală. Lupta aprigă pentru biruirea eului personal, pentru 
sfinţire şi cer, este o luptă de o viaţă întreagă. În acest război nu există 
niciun răgaz; efortul trebuie să fie continuu şi perseverent. Integritatea 
creştină trebuie urmărită cu o energie neobosită şi păstrată cu o hotărâre 
statornică. 

O experienţă religioasă autentică se dezvoltată şi se intensifică. Îna-
intare continuă, creştere în cunoştinţă şi putere prin cuvântul lui Dum-
nezeu, este rezultatul firesc al unei legături vii cu Dumnezeu. Lumina 
dragostei sfinte va creşte şi va deveni tot mai luminoasă, până ce se va face 
ziuă deplină. A fost privilegiul fratelui P. să aibă o astfel de experienţă, 
dar el n-a avut uleiul harului în vasul său împreună cu lampa sa, şi lumina 
lui s-a întunecat. Dacă nu face curând o schimbare hotărâtă, va fi într-o 
stare unde să nu-l mai poată ajunge niciun avertisment sau apel. Lumina 
lui se va stinge în întuneric, şi el va fi lăsat într-o stare deznădăjduită. 

Importanţa economiei 

Fratele R. este priceput în afacerile care sunt în legătură cu unele 
ramuri ale lucrării, şi aceasta l-ar face în stare să aducă editurii servicii 
bine primite, dar nu s-a educat şi nu s-a disciplinat pe sine însuşi ca să 
poată fi un administrator destoinic şi cu succes. Sub autoritatea sa au fost 
neglijențe grave; a existat o stare de lucruri dezordonată, dezorganiza-
tă, care ar trebui corectată prompt. În legătură cu lucrarea sa sunt multe 
lucruri mărunte cărora el nu le-a dat nicio atenţie; şi, ca urmare, există 
pagube. Se îngăduie pierderi şi risipă, care ar putea fi evitate. 

Am trecut prin editură şi mi-a fost arătat cum privesc îngerii lui 
Dumnezeu lucrarea făcută în diferitele încăperi. În unele, starea lucru-
rilor este mai bună decât în altele; dar în toate sunt rele care trebuie în-
dreptate. Pierdere şi pagubă se vede în multe departamente. Modul nepă-
sător în care lucrează mulţi a adus pagube editurii, şi aceasta este o insultă 
faţă de Dumnezeu. E dureros că lucrurile stau astfel. Isus ne-a dat lecții de 
economie. „Strângeţi firimiturile”, zice El, „ca să nu se piardă nimic”. Ar 
fi fost cu mult mai bine să nu fi început atât de multe întreprinderi mari, 
dacă prin aceasta multe alte lucruri mai mici au fost trecute cu vederea, 
căci lucrurile mici sunt tocmai ca nişte şuruburi mici care ţin maşinăria să 
nu se deterioreze. Cuvântul lui Dumnezeu ne lămureşte datoria; el arată 
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regula servirii credincioase: „Cine este credincios în lucrurile mici este 
credincios şi în cele mari, şi cine este nedrept în cele mici este nedrept şi 
în cele mari”. 

Mi-a fost arătat că, pe lângă ajutorul dat acum editurii, ar trebui să 
fie angajaţi bărbaţi competenți, care să ajute la administrarea diferitelor 
ramuri ale lucrării. Trebuie angajaţi bărbaţi cu experienţă în afaceri şi care 
să fie administratori înțelepți. Ar fi fost cu mult mai bine să fi angajat cu 
ani în urmă bărbaţi care erau administratori temeinici, – bărbaţi care să fi 
fost deprinşi cu minuţiozitatea, punctualitatea şi economia, – chiar dacă 
aceştia ar fi primit un salariu dublu faţă de cei care au fost angajaţi înain-
tea lor. Fratele R. este deficient aici; el nu a avut o metodă bună pentru 
îndreptarea răului. El a încercat să facă aceasta; dar foarte multe lucruri, 
care ar fi trebuit să fie îndreptate numaidecât, sunt neglijate total. Editu-
rii i-a lipsit un economist atent, un om de afaceri meticulos. S-a pierdut 
de trei ori mai mult decât s-ar fi cerut pentru plata celor mai talentaţi şi 
cu experienţă în această lucrare. 

Se pierde foarte mult din lipsa unei persoane competente, a cuiva 
eficient, apt şi practic, care să supravegheze diferitele departamente ale 
lucrării. Este nevoie de unul care să fie un tipograf practic şi care să fie fa-
miliarizat cu orice ramură a lucrării. Sunt unii care ştiu să tipărească bine, 
dar le lipseşte în totul spiritul de conducere. Alţii fac tot ce stă în puterea 
lor, dar n-au încă experienţă şi nu pricep lucrarea de publicare. Ideile lor 
sunt adesea prea strâmte. Ei nu ştiu cum să facă faţă diferitelor cerinţe 
ale lucrării, şi din această pricină nu sunt în stare să aprecieze avantajele 
şi dezavantajele extinderii lucrării lor. Ei sunt predispuşi a judeca greşit, 
a face calcule greşite şi a face evaluări incorecte. S-au înregistrat pierderi 
ca urmare a eşecului de a face estimări adecvate şi de a folosi ocaziile de 
extindere a lucrării de publicare. Într-o instituţie ca aceasta, se pot pierde 
mii de dolari prin calcule făcute de oameni incapabili. Fratele P. se price-
pe în unele privinţe să aprecieze bine interesele lucrării de publicare, dar 
influenţa sa era vătămătoare pentru editură. 

Trebuie să fie cineva care să ia seama ca tinerii, când intră în editu-
ră pentru a învăța meserie, să aibă atrenție promptă şi adecvată. Pentru 
această lucrare trebuie angajat un bărbat care să fie în stare să înveţe, răb-
dător, amabil şi cu discernământ. Dacă nu este competent un om, pentru 
această lucrare, să fie angajați alții. Dacă lucrul se face cu credincioşie, 
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acesta va scuti editura de plata a trei persoane. Aceşti tineri îşi formea-
ză deprinderi care vor influenţa întreaga lor experienţă. Ei sunt, de fapt, 
într-o şcoală; şi, dacă sunt lăsaţi să-şi adune cunoştinţele cum pot ei mai 
bine, vor fi văzute defecte evidente în tot timpul lucrării lor viitoare. În 
inima tineretului trebuie pusă temelia minuţiozităţii, a cinstei şi a inte-
grităţii. Formarea de deprinderi bune la tineret este de cea mai mare im-
portanţă. Dacă, în loc să fie învăţaţi să se supună ordinelor şi regulamen-
telor şi să fie deprinşi cu punctualitatea, cu temeinicia, curățenia, ordinea 
şi economia, ei sunt lăsaţi să-şi formeze obiceiuri uşuratice şi îndoielnice, 
vor fi expuşi riscului de a păstra aceste obiceiuri rele în tot timpul vieţii 
lor. Ei pot avea talent să facă lucrarea lor cu succes, şi ar trebui învăţaţi 
importanţa întrebuinţării corecte a puterilor lor. De asemenea, ei trebuie 
a fi învăţaţi să fie economi, să adune firimiturile, ca să nu se piardă nimic. 

Bărbaţii din posturile cu răspundere nu trebuie să întreprindă mai 
mult decât pot îndeplini cu temeinicie, la timp şi bine; căci dacă doresc 
ca acei care sunt daţi în grija lor să-şi formeze deprinderi bune, trebuie să 
le dea un exemplu bun. O mare răspundere zace asupra acestor bărbaţi 
conducători referitor la amprenta de caracter, pe care ei o dau tinerilor 
prin principiile şi felul lor de a lucra. Ei trebuie să ţină seama că, prin 
învăţătura pe care o dau, atât cu privire la lucrarea lor, cât şi la felul edu-
caţiei lor religioase, ei îi ajută pe aceşti tineri să-şi formeze caracterul. De-
viza lor trebuie să fie progresul. Tinerii trebuie învăţaţi să țintească spre 
perfecțiune în orice ramură a lucrării pe care o întreprind. Dacă există 
persoane, în fruntea vreunui departament, care nu sunt temeinice, care 
nu sunt econome şi nu-şi dau silinţa să-şi întrebuinţeze timpul şi să fie cu 
băgare de seamă la influenţa pe care o răspândesc, îi influenţează şi pe al-
ţii să meargă pe aceeaşi cale. Dacă, după ce au fost mustrate, ele tot nu se 
schimbă, atunci să fie concediate, şi să fie luate persoane mai competente, 
chiar dacă este necesar să încercați din nou şi din nou. Lucrătorii trebuie 
să fie mult mai sârguincioşi şi mai credincioşi de cum sunt acum. 

Cea dintâi impresie, cea dintâi disciplină ce se dă acestor tineri lu-
crători trebuie să fie de cea mai înaltă calitate, căci caracterele lor se for-
mează pentru timp şi veşnicie. Acei care au sub îngrijirea lor pe aceşti ti-
neri să nu uite că au o răspundere mare şi solemnă. Să caute a forma lutul 
elastic înainte de a se întări şi a nu mai putea fi impresionat; să îndrepte 
pomişorul înainte de a deveni un stejar noduros şi strâmb; să îndrepte 
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cursul râuleţului înainte de a fi devenit un fluviu învolburat. Dacă ei sunt 
lăsaţi să-şi aleagă singuri gazda şi tovarăşii, unii îi vor alege pe cei buni, iar 
alţii îşi vor alege tovarăşi nepotriviţi. Dacă elementul religios nu este îm-
pletit cu educaţia lor, vor fi expuşi cu uşurinţă la ispite, iar caracterele lor 
se vor dezvolta strâmb şi unilateral. Tineretul care arată respect pentru 
lucrurile religioase şi sfinte învaţă aceste lucruri în cercul familiei, înainte 
ca lumea să-şi fi pus amprenta asupra sufletului, – imaginea păcatului, a 
înşelăciunii şi a necinstei. Iubirea de Dumnezeu se învaţă la altarul fami-
lial, – al tatălui şi al mamei, încă din pruncie. 

Lipsa unei influenţe religioase este simţită dureros în editură; tre-
buie să existe o mai mare devoţiune, mai multă spiritualitate şi mai multă 
religie practică. Lucrarea misionară săvârşită aici, prin bărbaţi şi femei te-
mători de Dumnezeu, va fi însoţită de cele mai bune rezultate. Umblarea 
fratelui R. nu este plăcută lui Dumnezeu. Un bărbat în poziţia sa trebuie 
să fie un om devotat; el trebuie să fie printre cei dintâi în cele religioase. 
Unica sa siguranţă se află în păstrarea unei legături vii cu Dumnezeu, şi 
în sentimentul de dependență de El. Fără aceasta, el nu va corespunde 
poziţiei sale şi nici nu va exercita o bună influenţă asupra acelora cu care 
ocupaţia sa îl aduce în contact. 

Mi s-a arătat de asemenea că trebuie făcută o cercetare de aproape a 
purtării fiecărui angajat în editură, atât în relaţiile sale cu fraţii, cât şi cu 
cei necredincioşi. Dărnicia, curăţia, adevărul şi pacea sunt roadele care 
trebuie văzute aici. Motivele şi faptele trebuie examinate de aproape şi 
comparate cu legea lui Dumnezeu; căci această lege este singura regulă 
infailibilă prin care se reglează comportamentul, unicul cod de onoare, 
demn de încredere, între om şi om. 

Unitatea lucrării 

Domnul doreşte ca între cei ce administrează lucrarea Sa în diferitele 
părţi ale lucrării să fie unitate. Acei care administrează lucrarea Sa pe coas-
tele Pacificului şi acei care sunt angajaţi în lucrarea Sa în partea de răsărit 
a lanţului muntos Rocky Mountain, trebuie să fie cu toţii un gând şi un 
cuget – una în inimă şi în acțiuni. El nu vrea ca cei de la o editură să se deo-
sebească de fraţii lor de la cealaltă editură. Între ei trebuie să existe o compa-
rare a observaţiilor lor, un schimb de planuri şi idei şi când se dă vreo suges-
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tie pentru îmbunătăţiri ce trebuie făcute la vreo editură, administratorii să 
examineze propunerea şi să adopte planurile şi metodele îmbunătățite. În 
ambele case de editură sunt foarte multe îmbunătăţiri de făcut, şi adminis-
tratorii au multe de învăţat. Şi lecția care va lăsa amprenta ei cea mai hotărâ-
tă şi mai fericită asupra progresului lucrării este aceea de a se baza mai puțin 
pe propria lor pricepere şi a învăţa mai mult din blândeţea şi smerenia lui 
Hristos. Angajaţii dintr-o editură nu trebuie să fie atât de egoişti, atât de 
neasemănători cu Hristos, încât să-şi mențină planurile proprii pentru a 
avea mulțumirea că urmează propria cale, indiferent de consecințe. 

Acei care sunt în legătură cu casa noastră de editură din Battle Creek 
nu sunt ceea ce ar trebui, nici ceea ce ar putea să fie. Ei cred că gusturile, 
obiceiurile şi părerile lor sunt drepte. Ei sunt în neîncetată primejdie de a 
deveni mărginiţi în idei şi geloşi pe „Pacific Press”, şi de a avea o atitudine 
de critică şi sentimente de superioritate. Acest sentiment a fost lăsat să 
crească, să întunece şi să le împiedice propriile interese, precum şi intere-
sele lucrării de pe coasta Pacificului, şi toate acestea pentru că sentimen-
tele egoiste stăpânesc şi-i împiedică discernământul clar referitor la ce 
este pentru binele lor propriu şi pentru înaintarea şi ridicarea cauzei lui 
Dumnezeu. Acest sentiment de partidă este contrar Spiritului lui Hris-
tos. Dumnezeu nu găseşte plăcere în acesta; El ar vrea ca fiecare fărâmă 
din el să fie biruită. Lucrarea Sa este una; via Sa este un câmp mare, cu 
slujitorii lui Dumnezeu angajaţi în diferite părţi ale lucrării. Nu trebuie 
să existe altă ţintă decât aceea de a lucra dezinteresat, ca să-i avertizăm pe 
cei nepăsători şi să-i salvăm pe cei pierduţi. 

Bărbaţii care sunt în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu din Editură, 
Sanatoriu şi Colegiu pot fi considerați oameni demni de încredere doar 
în măsura în care asimilează caracterul lui Hristos. Dar mulţi au moşte-
nit trăsături de caracter care cu niciun chip nu reprezintă modelul divin. 
Sunt mulţi care au unele defecte de caracter primite ca moştenire, pe care 
nu le-au biruit, ci pe care le-au nutrit ca şi când ar fi aur fin şi pe care le-au 
luat cu ei în experienţa lor religioasă. În multe cazuri, aceste trăsături sunt 
păstrate în tot timpul vieţii lor. Pentru câtva timp poate nu se vede nicio 
vătămare deosebită ca urmare a acestora; dar aluatul este la lucru, iar când 
se iveşte o ocazie favorabilă, răul se dă pe faţă. 

Unii dintre aceşti oameni, care au diformităţi evidente de caracter 
au opinii puternice, hotărâte şi sunt neînduplecați când ar fi creştineşte 
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să cedeze în fața altora a căror dragoste pentru cauza adevărului este la 
fel de profundă ca a lor. Asemenea persoane trebuie să cultive trăsături 
de caracter opuse acestora şi să înveţe a-i preţui pe alţii mai mult decât 
pe sine. Când ajung în legătură cu o întreprindere importantă, în care 
trebuie realizate scopuri mărețe, ei trebuie să fie atenți ca nu cumva ideile 
lor singulare şi trăsăturile lor aparte de caracter să influențeze defavorabil 
dezvoltarea ei. Domnul a văzut primejdia care avea să vină, când mintea 
şi judecata unui singur om controlează deciziile şi înfăptuieşte planurile, 
şi în cuvântul Său inspirat ni se porunceşte să fim supuşi unii altora şi să-i 
stimăm pe alţii mai mult decât pe noi înşine. Când trebuie făcute planuri 
care influenţează lucrarea lui Dumnezeu, ele trebuie prezentate înaintea 
unui consiliu compus din bărbaţi aleşi şi cu experienţă, căci în toate aces-
te lucrări este nevoie de eforturi armonioase. 

Bărbaţi de diferite temperamente şi cu caractere defectuoase pot 
vedea greşelile altora, dar nu-şi cunosc propriile erori; şi dacă sunt lăsaţi 
să-şi aducă la îndeplinire propriile planuri, fără să se sfătuiască cu alţii, 
vor face greşeli grave. Ideile lor trebuie să devină mai largi. În general 
oamenii au un egoism şi o ambiţie care deteriorează lucrarea lui Dumne-
zeu. Interesul personal trebuie pierdut din vedere. Nu ar trebui să existe o 
năzuință după întâietate, nici o izolare de slujitorii lui Dumnezeu, nici o 
exprimare sau scriere într-un mod bigot despre lucruri care nu au fost in-
vestigate în mod critic şi cu rugăciune şi care nu au fost aduse cu umilință 
în fața consiliului. 

Lumea viitoare este chiar în faţa noastră, cu binecuvântările ei ne-
pieritoare şi solemne – atât de aproape, atât de foarte aproape şi este de 
făcut o lucrare atât de mare, atât de multe decizii importante sunt de luat 
şi totuşi în consiliile voastre sunt introduse păreri preconcepute, idei şi 
planuri egoiste; trăsături rele de caracter primite prin naştere sunt co-
nectate şi li se permite să aibă influență. Voi trebuie să simţiţi permanent 
că este păcat să acţionaţi din impuls. Voi nu trebuie să abuzaţi de pute-
rea voastră, folosind-o pentru atingerea scopurilor voastre, indiferent de 
consecințe pentru alții, pentru că vă aflați într-o poziţie care face posibilă 
aceasta; ci ar trebui să folosiţi puterea dăruită vouă ca pe un talant sfânt şi 
solemn, amintindu-vă că sunteţi slujitorii Dumnezeului Preaînalt şi că va 
trebui să întâlniţi la judecată orice decizie pe care o luaţi acum. Dacă um-
blarea voastră nu este egoistă şi dacă faptele voastre sunt făcute spre slava 
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lui Dumnezeu, ele vor suporta testul. Ambiţia este moarte pentru înain-
tarea spirituală, geniul e rătăcitor, somnolenţa trândavă este criminală, 
dar o viaţă în care orice principiu e respectat trebuie să fie una de succes. 

Multe din întrunirile voastre de consiliu nu poartă pecetea ceru-
lui. Voi nu veniţi la acestea ca nişte bărbaţi care au avut comuniune cu 
Dumnezeu şi au aceeaşi simţire şi care au gândul Său şi compătimirea 
Sa miloasă, ci ca nişte oameni cu o hotărâre neclintită de a vă aduce la 
îndeplinire propriile voastre planuri, şi de a rezolva chestiunile conform 
cu mințile voastre. În orice ramură a lucrării este esențial să aveţi gândul 
şi spiritul lui Hristos. Voi sunteţi lucrătorii lui Dumnezeu, şi trebuie să 
fiţi politicoşi şi miloşi, altfel nu Îl puteţi reprezenta pe Hristos. 

Toţi cei ce sunt angajaţi în instituţiile noastre trebuie să înţeleagă că 
vor fi sau o binecuvântare sau un blestem. Dacă doresc să fie o binecuvân-
tare, trebuie să-şi reînnoiască zilnic tăria spirituală; ei trebuie să devină 
părtaşi de fire dumnezeiască, după ce au fugit de stricăciunea care este în 
lume prin poftă. 

În mijlocul grijilor vieţii active este greu uneori a discerne chiar pro-
priile noastre motive, dar zilnic se face progres, fie spre bine, fie spre rău. 
Lucruri care ne plac sau care ne displac, frământarea sentimentelor perso-
nale vor pătrunde pentru a ne controla acțiunile; lucrurile percepute prin 
simțuri ne vor orbi vederea. 

Mi-a fost arătat că Isus ne iubeşte, dar El este întristat când vede o 
astfel de lipsă de discernământ înțelept de adaptare la lucrare şi de înţe-
lepciune de a ajunge la inimile omeneşti şi de a pătrunde în sentimentele 
altora. În timp ce trebuie să ne păzim faţă de primejdia continuă de a for-
ma o alianţă cu vrăjmaşii lui Hristos şi de a ne strica prin ei, trebuie a ne 
feri să nu ne ținem deoparte de cei pe care Domnul nostru îi pretinde ca 
fiind ai Săi. „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte 
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut”, zice El. Dacă, mânaţi fiind 
de un scop iubitor şi serios, folosim orice ocazie de a-i ajuta pe cei care 
s-au poticnit şi au căzut, viaţa noastră nu va fi petrecută în zadar. Purta-
rea noastră nu va fi aspră, poruncitoare şi dictatorială, ci viaţa noastră va 
răspândi mirosul harului lăuntric al lui Hristos. 

Tatăl nostru ceresc cere de la servii Săi, proporțional cu cele încre-
dinţate lor, şi cerințele Sale sunt raţionale şi drepte. El nu va accepta de 
la noi mai puţin decât pretinde; toate cerinţele Sale drepte trebuie îm-
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plinite întru totul, altfel ele vor mărturisi împotriva noastră că suntem 
cântăriţi şi găsiţi prea uşori. Dar Isus supraveghează eforturile noastre cu 
cel mai adânc interes. El ştie că cei care fac lucrarea Sa sunt plini de toate 
slăbiciunile firii omeneşti şi observă neglijările şi descurajările lor cu cea 
mai duioasă milostivire. Dar eşecurile şi defectele pot fi mult mai puține 
decât sunt. Dacă vom înainta în armonie cu cerul, îngerii slujitori vor 
lucra cu noi şi vor încorona cu succes eforturile noastre. 

Aceasta este marea zi de pregătire, iar lucrarea solemnă care are loc 
în sanctuarul de sus trebuie înfăţişată mereu înaintea angajaţilor noştri 
din diferite instituţii. Grijile de afaceri nu trebuie lăsate să ne absoarbă 
mintea până într-atâta, încât lucrarea care se face în cer, pentru fiecare 
persoană în parte, să fie luată cu uşurinţă. Scenele solemne ale judecăţii, 
marea zi de ispăşire, trebuie să fie înfăţişate poporului şi trebuie să fie pre-
zentate conştiințelor lor cu seriozitate şi putere. Subiectul Sanctuarului 
ne va da vederi corecte despre importanţa lucrării pentru acest timp. O 
apreciere corectă a acestuia în acest sens îi va face pe lucrătorii din casele 
de editură să manifeste un zel şi o energie mai mare pentru a face lucrarea 
un succes. Nimeni nu trebuie să devină nepăsător, orbit faţă de nevoile 
lucrării şi faţă de pericolele care urmăresc fiecare suflet, ci fiecare ar trebui 
să fie un canal de lumină. 

În toate instituţiile noastre există prea mult eu personal şi prea pu-
ţin din Hristos. Orice ochi trebuie să fie îndreptat către Răscumpărăto-
rul nostru, orice caracter trebuie să devină asemenea Lui. El este modelul 
de urmat dacă vrem să avem minţi bine echilibrate şi caractere simetrice. 
Viaţa Sa a fost ca grădina Domnului, în care creştea orice pom plăcut la 
vedere şi bun la mâncare. În timp ce El îmbrăţişa în sufletul Său orice 
trăsătură de caracter plăcută, sensibilitatea sa, serviabilitatea şi dragostea 
Sa L-a adus în legătură intimă de simpatie cu oamenii. El a fost Creatorul 
tuturor lucrurilor şi susţinând lumea prin puterea Sa nemărginită. Înge-
rii erau gata să-I aducă omagii şi să asculte de voia Sa. Totuşi, El putea 
să asculte gânguritul copiilor şi să accepte lauda lor gângavă. El îi lua în 
braţe pe copiii mici şi-i strângea lângă marea Sa inimă plină de dragoste. 
În prezenţa Sa, ei se simţeau ca la ei acasă, şi n-ar mai fi plecat din braţele 
Sale. El nu a privit asupra dezamăgirilor şi vaiurilor neamului omenesc ca 
la un simplu lucru de nimic, ci inima Sa era mişcată mereu de suferinţele 
acelora pe care venise să-i mântuiască. 
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Lumea îşi pierduse modelul original de bunătate şi se scufundase 
în apostazia şi corupţia morală generală; şi viaţa lui Isus a fost plină de 
trudă şi de eforturi jertfitoare de sine ca să-l aducă pe om înapoi la starea 
sa de la început, insuflându-i spiritul Său de dărnicie divină şi dragoste 
neegoistă. În timp ce era în lume, El nu era din lume. Lui îi producea o 
durere continuă când venea în contact cu vrăjmăşia, depravarea şi necu-
răţia adusă în lume de Satan; dar El avea o lucrare de făcut ca să aducă pe 
om în armonie cu planul dumnezeiesc şi pământul în legătură cu cerul, 
şi El n-a socotit nicio jertfă prea mare pentru atingerea acestui scop. „El 
a fost ispitit în toate ca şi noi”. Satan stătea gata să-L atace la orice pas, 
zvârlind asupra lui cele mai grozave ispite; totuşi „El n-a făptuit niciun 
păcat, şi nici nu s-a aflat vicleşug în gura Lui”. „El a suferit, ispitit fiind”, 
– a suferit proporțional cu desăvârşirea sfinţeniei Sale. Dar stăpânitorul 
întunericului nu a găsit nimic în El, niciun singur gând sau simţământ 
nu a răspuns ispitei. 

Învăţătura Sa cădea ca ploaia; vorbirea Sa coboara ca roua. În carac-
terul lui Hristos se combina o astfel de maiestate pe care Dumnezeu n-a 
desfăşurat-o niciodată înaintea oamenilor căzuţi, şi o astfel de blândeţe 
pe care niciun om nu o dezvoltase vreodată. Niciodată până aici nu um-
blase printre oameni cineva care să fi fost atât de nobil, atât de curat, atât 
de binevoitor şi atât de conştient de firea Sa dumnezeiască; şi totuşi atât 
de simplu, atât de preocupat cu planuri şi proiecte pentru a face bine 
oamenilor. În timp ce ura cu scârbă păcatul, El plângea cu compătimire 
pentru păcătos. El nu căuta plăcerea Sa proprie. Maiestatea cerului S-a 
îmbrăcat cu umilinţa unui copil. Acesta este caracterul lui Hristos. Căl-
căm noi pe urmele Sale? O, Mântuitorul meu, cât de puţin eşti reprezen-
tat Tu de pretinşii Tăi urmaşi! 

Capitolul 48 – Afacerile și religia 

Cei angajați în diferitele noastre instituţii, – în casele de editură, în 
şcolile şi instituţiile noastre sanitare, – trebuie să aibă o strânsă legătură 
cu Dumnezeu. Îndeosebi este foarte important ca acei care administrea-
ză aceste mari ramuri ale lucrării să fie oameni care să dea cea dintâi con-
sideraţie împărăţiei lui Dumnezeu şi neprihănirii Lui. Ei nu sunt vrednici 
pentru poziţiile lor de încredere dacă nu iau sfat de la Dumnezeu şi nu 
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aduc rod spre slava Sa. Umblarea lor în viaţă trebuie să facă cinste Cre-
atorului lor, să-i înnobileze pe ei înşişi şi să-i binecuvânteze pe semenii 
lor. Fiecare are trăsăturile sale fireşti care trebuie cultivate sau reprimate, 
după cum îl ajută sau îl împiedică la creşterea în har şi la dobândirea unei 
experienţe religioase adânci. 

Cei angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu nu pot aduce lucrării servicii 
acceptabile dacă nu dau cea mai bună întrebuinţare posibilă privilegiilor 
religioase de care ei se bucură. Noi suntem ca nişte pomi sădiţi în grădina 
Domnului, şi El vine la noi să caute rodul la care El are drept. Ochiul Său 
este îndreptat spre fiecare dintre noi; El citeşte inimile noastre şi înţelege 
viaţa noastră. Aceasta este o examinare solemnă, căci este în legătură cu 
datoria şi destinul nostru; şi cu cât interes este urmărită ea! Fiecare dintre 
cei ce ocupă posturi de încredere sacră să se întrebe: „Cum voi corespun-
de eu ochiului examinator al lui Dumnezeu? Este inima mea curăţită de 
murdărie? Sau curtea templului ei este atât de profanată şi atât de ocupa-
tă cu vânzători şi cumpărători, încât Hristos să nu găsească niciun loc în 
ea?” Tumultul afacerilor, dacă este continuat, va îndepărta spiritualitatea 
şi va lăsa sufletul fără Hristos. Deşi ei pot mărturisi adevărul, totuşi, dacă 
oamenii petrec timp zi după zi fără a avea o legătură vie cu Dumnezeu, 
vor fi conduşi să facă lucruri ciudate; vor fi luate hotărâri care nu sunt în 
armonie cu voia lui Dumnezeu. Pentru fraţii conducători nu există nicio 
siguranţă, atâta timp cât merg înainte după pornirile lor proprii. Ei nu 
vor trage într-un jug cu Hristos şi astfel nu vor umbla în armonie cu El. Ei 
nu sunt în stare să vadă şi să înţeleagă nevoile lucrării, iar Satan îi împinge 
să ia poziţii care să aducă greutăţi şi piedici. 

Fraţilor, cultivaţi voi devoţiunea? Daţi voi întâietate iubirii celor 
religioase? Trăiţi voi prin credinţă şi biruiţi voi lumea? Luaţi voi parte 
la serviciul public de închinare lui Dumnezeu? Şi se aud glasurile voas-
tre în rugăciune şi în adunări sociale? Este întemeiat altarul familiar? Îi 
strângeţi voi pe copiii voştri dimineaţa şi seara, şi prezentaţi cazurile lor 
înaintea lui Dumnezeu? Îi învăţaţi voi cum să devină urmaşi ai Mielu-
şelului? Familiile voastre, dacă vor fi lipsite de evlavie, vor mărturturisi 
despre neglijenţa şi necredincioşia voastră. Dacă, în timp ce voi sunteţi 
în legătură cu sfânta lucrare a lui Dumnezeu, copiii voştri sunt neglijenţi, 
fără respect şi fără dragoste de adunările religioase sau de adevărul sfânt, 
acesta este un lucru trist. O astfel de familie exercită o influenţă împotri-
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va lui Hristos şi împotriva adevărului; şi Hristos zice: „Cine nu este cu 
Mine este împotriva Mea”. Neglijarea religiei în familie şi neglijarea de a 
vă educa copiii este cât se poate de neplăcută lui Dumnezeu. Dacă vreu-
nul din copiii voştri ar fi în râu, ar fi în luptă cu valurile şi ar fi în primej-
die iminentă de a se îneca, câtă mişcare s-ar vedea atunci! Câte eforturi 
s-ar face, câte rugăciuni s-ar înălţa şi cât entuziasm s-ar da pe faţă pentru 
a salva viaţa omenească! Dar aici, copiii voştri sunt fără Hristos, şi sufle-
tele lor sunt nemântuite. Poate că sunt chiar obraznici şi nepoliticoşi, o 
ruşine pentru numele de adventist. Ei pier fără nădejde şi fără Dumnezeu 
în lume, iar voi sunteţi nepăsători şi fără griji. 

Ce exemplu daţi voi copiilor voştri? Ce ordine aveţi în familia voas-
tră? Copiii voştri trebuie învăţaţi să fie amabili, cu consideraţie faţă de al-
ţii, gingaşi, uşor de înduplecat şi mai presus de toate, să respecte lucrurile 
religioase şi să simtă importanţa cerințelor lui Dumnezeu. Ei trebuie în-
văţaţi să respecte ora de rugăciune, să li se ceară să se scoale de dimineaţă, 
ca să fie prezenţi la serviciul divin familiar. 

Taţii şi mamele care Îl fac pe Dumnezeu Cel dintâi în gospodăria 
lor, care îi învaţă pe copiii lor că temerea de Domnul este începutul înţe-
lepciunii, Îl slăvesc pe Dumnezeu înaintea îngerilor şi a oamenilor, ofe-
rind lumii o familie bine ordonată şi bine disciplinată, – o familie care 
iubeşte şi ascultă de Dumnezeu şi nu se răscoală împotriva Lui. În fami-
liile unora ca aceştia Hristos nu este un străin; numele Său este un nume 
din gospodărie şi este respectat şi proslăvit. Îngerii se delectează într-o 
familie în care stăpânirea lui Dumnezeu este considerată ca supremă şi 
unde copiii sunt învăţaţi să respecte religia, Biblia şi pe Creator. Aseme-
nea familii pot pretinde împlinirea făgăduinţei: „Pe cel ce Mă onorează 
îl voi onora”. Când, dintr-o astfel de familie, tatăl pleacă la datoriile sale 
zilnice are un spirit îmblânzit şi supus prin împărtăşire cu Dumnezeu. 
El este un creştin nu numai în mărtursirea lui, ci şi în meseria şi în toate 
relațiile sale de afceri. El îşi face lucrarea cu credincioşie, ştiind că ochiul 
lui Dumnezeu este asupra lui. 

Glasul lui este auzit în adunare. El are de spus cuvinte de mulţumire 
şi de încurajare, căci este un creştin progresiv, făcând în fiecare zi o expe-
rienţă nouă. El este un lucrător activ, de ajutor în biserică, lucrând pentru 
slava lui Dumnezeu şi mântuirea semenilor săi. El s-ar simți condamnat 
şi vinovat înaintea lui Dumnezeu dacă ar neglija să ia parte la serviciul 
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divin public, neavând astfel parte de privilegiile care l-ar face în stare să 
servească cauza adevărului mai bine şi mai eficient. 

Dumnezeu nu este proslăvit când bărbaţii cu influenţă devin oa-
meni de afaceri, nesocotind interesele lor veşnice, care sunt de o durată 
mult mai mare şi de o nobleţe mult mai înălţătoare decât cele temporare. 
Şi pentru care lucruri trebuie exercitat cel mai mare tact şi cea mai mare 
îndemânare dacă nu pentru lucrurile nepieritoare şi de o durată veşnică? 
Fraţilor, dezvoltați-vă talentul în direcţia servirii Domnului; manifestați 
tot atâta tact şi abilitate în efortul vostru de a clădi cauza lui Hristos cum 
dovediţi în ocupaţiile voastre lumeşti. 

Trebuie să spun cu durere, există o mare lipsă de seriozitate şi de 
interes pentru lucrurile spirituale din partea copiilor multor familii. Sunt 
unii care rar sunt văzuţi în casa de adunare. Ei prezintă o scuză, apoi alta 
şi iarăşi o alta, pentru absența lor; dar adevărata cauză este că inimile lor 
n-au nicio înclinaţie religioasă. Un spirit de devoţiune nu este cultivat în 
familie. Copiii nu sunt crescuți sub învățătura şi mustrarea Domnului. 
Aceşti oameni nu sunt ceea ce doreşte Dumnezeu să fie. Ei nu au nicio 
legătură vie cu El; nu sunt decât nişte oameni de afaceri. Nu au un spirit 
împăciuitor; există o astfel de lipsă de blândeţe, de bunătate şi de servi-
abilitate în purtarea lor, încât motivele lor sunt greşit interpretate, şi de 
aceea chiar părţile bune pe care într-adevăr le posedă sunt vorbite de rău. 
Dacă şi-ar da seama cât de păcătoasă este umblarea lor în ochii lui Dum-
nezeu, atunci ar face o schimbare. 

Lucrarea lui Dumnezeu trebuie adusă la îndeplinire de oameni care 
au zilnic o experienţă vie în credinţa lui Hristos. «Fără Mine nu puteţi 
face nimic», zice Hristos. Niciunul dintre noi nu este dincolo de puterea 
ispitei. Toţi cei ce sunt în legătură cu instituţiile noastre, cu conferinţele 
noastre şi cu lucrările noastre misionare pot avea întotdeauna asigurarea 
că au un vrăjmaş puternic al cărui scop neîntrerupt este a-i despărţi de 
Hristos, tăria lor. Cu cât poziţia pe care ei o ocupă este mai înaltă, cu atât 
mai grozave vor fi atacurile lui Satan; căci el ştie că, dacă va reuşi să-i facă 
pe aceştia să apuce pe o cale greşită, şi alţii le vor urma exemplul. Dar acei 
care învaţă neîncetat în şcoala lui Hristos vor fi în stare să urmeze direcția 
dreaptă a căii lor, iar eforturile lui Satan de a-i abate de la aceasta vor da 
greş în mod vizibil. Ispita nu este păcat. Isus a fost sfânt şi curat; totuşi 
El a fost ispitit în toate ca şi noi, dar cu o tărie şi putere pe care omul nu 
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va fi chemat niciodată ca s-o suporte. Prin împotrivirea Sa biruitoare, El 
ne-a lăsat un exemplu strălucitor, ca noi să călcăm pe urmele Sale. Dacă 
suntem stăpâniţi de încredere de sine sau de îndreptăţire de sine, vom 
fi lăsaţi să cădem sub puterea ispitei; dar dacă privim la Isus şi ne încre-
dem în El, luăm în ajutorul nostru o putere care l-a biruit pe vrăjmaş pe 
câmpul de bătălie, şi la fiecare încercare El ne va pregăti o cale de scăpare. 
Când Satan vine ca un potop, noi trebuie să înfruntăm ispitele lui cu 
sabia Spiritului, şi Isus va fi ajutorul nostru şi ne va ridica un steag împo-
triva lui. Tatăl minciunii se înspăimântă şi se cutremură când adevărul lui 
Dumnezeu, cu puterea sa arzătoare, îi este aruncat în față. 

Satan face orice efort ca să-i îndepărteze pe oameni de la Dumne-
zeu, şi el reuşeşte în planul său, când viaţa religioasă este înăbuşită de gri-
jile vieţii de afaceri, când poate să le absoarbă minţile în afaceri, într-atât 
încât ei să nu mai aibă timp să citească Biblia, să se roage în ascuns şi să 
ţină jertfa de laudă şi mulţumire mereu aprinsă pe altarul de jertfă în fie-
care dimineaţă şi seară. Cât de puţini sunt acei care înţeleg şiretlicurile ar-
hiamăgitorului! Cât de mulți sunt ignoranți cu privire la planurile Sale! 
Când fraţii noştri lipsesc de bunăvoie de la adunările religioase, când nu 
se mai gândesc la Dumnezeu cu ardoare şi când El nu mai este ales ca sfă-
tuitor al lor şi ca un turn puternic de scăpare, cât de repede vor pătrunde 
în sufletele lor gândurile lumeşti şi necredinţa nelegiuită, iar încrederea şi 
filozofia deşartă iau locul credinţei umile şi încrezătoare! Adesea, ispitele 
sunt apreciate ca fiind glasul Adevăratului Păstor, pentru că oamenii s-au 
despărţit de Isus. Ei nu pot fi siguri nicio clipă, dacă principiile drepte nu 
sunt cultivate în inimă şi introduse în tranzacţiile de afaceri. 

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la 
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi 
dată”. O astfel de făgăduinţă este de mai mare valoare decât aurul sau 
argintul. Dacă dintr-o inimă umilă, căutați călăuzire divină, în orice 
strâmtorare şi greutate, cuvântul Său vă asigură că veţi primi răspuns. Şi 
cuvântul Său nu poate greşi niciodată. Cerul şi pământul vor trece, dar 
cuvântul Său nu va trece niciodată. Încredeţi-vă în Domnul, şi nu veţi fi 
încurcaţi sau ruşinaţi niciodată. Este mai bine să te încrezi în Domnul 
decât să te sprijini pe cei mari. 

Oricare ar fi poziţia pe care o ocupăm în viaţă, oricare ar fi ocupaţia 
noastră, trebuie să fim destul de umili spre a simţi nevoia noastră de aju-
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tor; trebuie să ne sprijinim implicit pe învăţăturile cuvântului lui Dum-
nezeu, recunoscând providenţa Sa în toate lucrurile şi să fim credincioşi 
în revărsarea sufletului nostru în rugăciune. Sprijiniți-vă pe propria voas-
tră înțelegere, iubiți frați, când treceți prin lume şi veți secera amărăciuni 
şi dezamăgire. Încredeţi-vă în Domnul din toată inima voastră, şi El va 
călăuzi paşii voştri cu înţelepciune, şi interesele voastre vor fi sigure, atât 
pentru această lume, cât şi pentru cea viitoare. Aveţi nevoie de lumină 
şi de cunoştinţă. Voi primiţi sfat sau de la Dumnezeu sau de la inima 
voastră; voi urmaţi fie scânteile cărbunilor voştri proprii, fie vă adunaţi 
lumina dumnezeiască de la Soarele Dreptăţii. 

Să nu vă conduceţi după motive politice. Marea primejdie a oame-
nilor de afaceri şi a bărbaţilor din posturile cu răspundere este că se abat 
de la Hristos, ca să-şi asigure vreun ajutor în afară de El. Petru n-ar fi 
fost lăsat să dea pe faţă o astfel de slăbiciune şi nebunie dacă n-ar fi cău-
tat să evite ocara şi batjocora, prigonirea şi maltratarea, folosindu-se de 
politică. El îşi concentrase în Hristos cele mai înalte aspiraţii; dar când 
L-a văzut în umilinţă, a pătruns în inima lui necredinţa, şi aceasta a fost 
întreţinută. El a căzut sub puterea ispitei, şi, în loc să-şi arate fidelitatea 
într-o criză, el L-a tăgăduit cu răutate pe Stăpânul său.

În scopul de a câştiga bani, mulţi se despart de Dumnezeu şi îşi igno-
ră interesele veşnice. Ei apucă pe aceeaşi cale ca şi omul lumesc, viclean; 
dar Dumnezeu nu este în aceasta, ea este o ofensă pentru El. El ar vrea ca 
ei să fie prompți în a face şi a executa planuri; dar toate chestiunile de afa-
ceri trebuie rezolvate în armonie cu marea lege morală a lui Dumnezeu. 
Principiile iubirii de Dumnezeu şi de aproapele nostru trebuie introduse 
în toate faptele vieţii noastre zilnice, atât în cele mici, cât şi în cele mari. 
Trebuie să existe un spirit de a face mai mult decât a plăti doar zecime 
din izmă, mărar şi chimen; nu trebuie neglijate însă părţile cu mai mare 
greutate din lege: judecarea dreaptă, mila şi dragostea de Dumnezeu, căci 
caracterul personal al fiecăruia dintre cei ce sunt în legătură cu lucrarea, 
lasă asupra ei o impresie. 

Sunt însă şi bărbaţi şi femei care au părăsit totul pentru cauza lui 
Hristos. Interesele lor temporare, bucuriile lor de societate, de familie 
şi prieteni, sunt socotite de mai puţină importanţă decât interesele îm-
părăţiei lui Dumnezeu. Ei nu şi-au făcut din case şi ogoare, din rude şi 
prieteni, – oricât de scumpi, – primul lucru în afecțiunile lor, lăsând pe 
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plan secundar cauza lui Dumnezeu. Şi cei care fac aceasta, care îşi consa-
cră viaţa propăşirii adevărului, ca să aducă pe mulţi fii şi pe multe fiice la 
Dumnezeu, au făgăduinţa că vor primi însutit în viaţa aceasta, iar în lu-
mea viitoare viaţa veşnică. Acei care lucrează în mod nobil şi din motive 
altruiste vor fi consacrați lui Dumnezeu trup, suflet şi spirit. Ei nu-şi vor 
înălţa eul personal, ei nu se vor simți competenți să preia responsabilități, 
dar nu vor refuza să poarte poveri, căci vor avea o dorinţă de a face tot ce 
sunt capabili să facă. Ei nu se vor gândi la propria lor comoditate; între-
barea lor va fi: care este datoria? 

Cu cât este mai înaltă poziţia pe care o ocupă cineva, cu atât mai ne-
cesar este ca influenţa sa să fie dreaptă. Orice om, pe care l-a ales Dumne-
zeu să facă o lucrare deosebită, devine ţinta atacurilor lui Satan. Ispitele se 
îngrămădesc cu tărie şi rapiditate în jurul lui; pentru că vrăjmaşul nostru 
vigilent ştie că umblarea şi faptele lui au o influenţă modelatoare asupra 
altora. Ne aflăm în mijlocul primejdiilor zilelor din urmă, iar Satan a co-
borât cu mare mânie, ştiind că nu mai are decât puţin timp. El lucrează cu 
toate amăgirile spre nedreptate, dar cerul este deschis pentru oricine îşi 
face din Dumnezeu încrederea sa. Unica siguranţă pentru fiecare dintre 
noi este să ne ţinem alipiţi de Isus şi să nu lăsăm ca sufletul nostru să fie 
despărţit de marele nostru Ajutor. 

Trebuie să ne temem de acei care au doar o formă de evlavie, şi totuşi 
sunt în legătură cu lucrarea în chestiuni de afaceri. Aceştia îşi vor trăda cu 
siguranţă încrederea. Ei vor fi biruiţi de planurile viclene ale ispititorului 
şi vor pune în pericol cauza lui Dumnezeu. Vor exista ispite de a lăsa eul 
să stăpânească; se va ridica un spirit poruncitor şi critic, şi în multe cazuri 
lipseşte compătimirea şi consideraţia pentru cei ce sunt în nevoie, care ar 
trebui să fie trataţi cu o atenţie duioasă. 

„Ce seamănă omul, va şi secera”. Ce sămânţă răspândim noi? Care va 
fi secerişul nostru pentru timp şi veşnicie? Fiecărui om Stăpânul i-a rându-
it lucrarea sa, potrivit cu capacitatea sa. Semănăm noi sămânţa adevărului 
şi a dreptăţii, sau pe cea a necredinţei, a nemulţumirii, a bănuielilor rele 
şi a iubirii de lume? Unul care seamănă sămânţa cea rea poate apoi să-şi 
recunoască caracterul lucrării sale, să se căiască şi să fie iertat. Dar iertarea 
Maestrului nu schimbă caracterul seminţei semănate şi nu poate face grâu 
preţios din spini şi mărăcini. El însuşi poate fi salvat ca prin foc; dar când 
va veni timpul secerişului, nu se vor găsi decât buruieni otrăvitoare acolo 
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unde ar trebui să fie lanuri unduitoare de grâu. Ceea ce s-a semănat într-o 
nechibzuință nelegiuită îşi va face lucrarea morţii. Acest gând îmi răneşte 
inima şi-mi umple sufletul cu tristeţe. Dacă toţi cei ce mărturisesc a crede 
adevărul ar semăna sămânţa preţioasă a bunătăţii, a dragostei, a credinţei şi 
a curajului, atunci ar cânta lui Dumnezeu în inimile lor când călătoresc pe 
calea ce duce spre cer, bucurându-se în lumina razelor Soarelui Dreptăţii, 
iar la marea zi a adunării ar primi o răsplată veşnică. 

Capitolul 49 – Spiritul lumesc, o cursă 

Stimate frate şi stimată soră P., sufletul meu este peste măsură de în-
grijorat când revăd cazurile voastre. Noaptea trecută, spiritul meu a fost 
apăsat greu. În vis vorbeam cu tine, frate P. Despărţirea ta de Dumnezeu 
era atât de vizibilă, şi tu erai atât de orbit cu privire la starea ta adevărată, 
încât părea ca şi când aş fi zis către un orb: „Vezi”, spre a încerca să te fac 
să discerni adevărata ta stare. 

De la ora trei noaptea n-am mai putut să dorm şi am cerut de la 
Dumnezeu o mai mare măsură din Spiritul Său. Eu întreb din nou şi din 
nou: Cine sunt destoinici pentru aceste lucruri? Eu nu îndrăznesc să tac 
când mi-a fost dată lumina de la Dumnezeu. Trebuie să vorbesc; şi totuşi 
fac aceasta cu cutremur, temându-mă ca nu cumva solia să fie lepădată, 
iar sufletele cărora li se adresează ea să se învăluie într-un întuneric şi mai 
dens ca înainte de a veni lumina la ei. Eu trebuie să mă apropii tot mai 
mult de Isus. Eu mi-am pus mâna în mâna Lui, rugându-L cu toată serio-
zitatea: „Condu-mă şi călăuzeşte-mă, căci n-am înţelepciune să mă con-
duc singură”. Isus părea a fi foarte aproape; şi eu aveam adâncă impresie că 
El este pe punctul de a face o lucrare deosebită pentru poporul Său, mai 
ales pentru cei care lucrează în cuvânt şi în învăţătură. El doreşte să vă 
ajute pe amândoi, dacă vreţi să primiţi ajutor pe calea rânduită de El; dar 
nu pot rosti un cuvânt de încurajare către voi, cât timp rămâneţi în starea 
în care vă găsiţi. Cuvintele lui Hristos către farisei: „Voi nu vreţi să veniţi 
la Mine ca să aveţi viaţă”, vi se potrivesc şi vouă. 

Aş dori să putem face ceva să vă venim în ajutor, dar atât timp cât 
voi staţi pe canalul lumii în care v-aţi aşezat singuri, ce se mai poate face 
pentru voi? Voi iubiţi lumea, pentru că nu există nicio despărţire între 
voi şi lume în privinţa evlaviei practice. În ochii celor lumeşti voi sunteţi 
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plăcuţi, înţelepţi şi buni; ei găsesc în voi amândoi ceea ce le place. Ei v-au 
lăudat şi v-au spus lucruri măgulitoare, şi astfel au avut o influenţă de a vă 
linguşi şi îmbărbăta; iar voi, la rândul vostru, i-aţi linguşit şi îmbărbătat 
pe ei, în indiferenţa lor nepăsătoare faţă de cerinţele lui Dumnezeu. Voi 
i-aţi încurajat în mândria şi iubirea lor de plăceri, căci umblarea voastră a 
zis către păcătos: „Bine îţi va fi”. Prin amestecul cu lumea, judecata voas-
tră s-a pervertit, iar păcatele pe care Dumnezeu le urăşte sunt plăcute şi 
nevinovate în ochii voştri. 

Eu mă tem foarte mult că, prin îndreptăţirea voastră de sine, voi 
ridicaţi în jurul sufletelor voastre bariere pe care nimic nu le va mai pu-
tea doborî. Voi n-aţi fost mai aproape de Dumnezeu şi n-aţi făptuit mai 
mult lucrările Sale, şi n-aţi fost mai mult insuflaţi de Duhul Său decât 
credincioşii din bisericile cu numele. N-aţi înţeles nimic despre sfinţenia 
Sabatului, şi Dumnezeu n-a acceptat modul în care ați ținut voi această zi 
sfântă. N-aţi făcut nicio consacrare adevărată şi nicio devoţiune sinceră. 
Dumnezeu nu a fost onorat de niciunul dintre voi; voi nu L-aţi cunoscut 
din experienţă. Aţi umblat atât de mult timp departe de El, încât El este 
aproape un străin faţă de voi. Lucrurile spirituale se judecă spiritual; dar 
voi aţi cultivat atât de mult gusturile şi obiceiurile lumii, încât nu vă va fi 
uşor să vă întoarceţi mintea într-o direcţie opusă. 

Voi veţi simţi: „Aceste cuvinte sunt aspre, cine le poate suferi?” Dar 
lumea nu poate înţelege poporul lui Dumnezeu. Nu există nicio armo-
nie între fiii luminii şi copiii întunericului. Pavel întreabă: „Ce înţelegere 
poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel 
necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi 
suntem Templul Dumnezeului cel viu, cum a zis Dumnezeu: ,Eu voi lo-
cui în ei şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor 
fi poporul Meu‘”. De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, 
zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi 
Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice Dumnezeul Cel Atotputernic”. Ioan 
mărturiseşte: „Prea iubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce 
vom fi, nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci când Se va arăta El vom fi ca 
El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în 
El se curăţă, după cum El este curat”. Iacov întreabă: „Nu ştiţi că prietenia 
lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu?” „Aşadar, oricine vrea să fie prieten al 
lumii este vrăjmaş lui Dumnezeu”. 
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Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. 
Şi eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână 
cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L cunoaşte; 
dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi”. „Cine are porun-
cile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de 
Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: 
,Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă şi nu lumii?‘ Drept răspuns, 
Isus i-a zis: ,Dacă Mă iubeşte cineva va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu 
îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine nu Mă 
iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele‘”. 

Cuvintele lui Hristos nu găsesc niciun răspuns în inimile voastre, 
pentru că v-aţi orbit ochii şi v-aţi împietrit inimile; în cărţile cerului voi 
amândoi sunteţi socotiţi ca fiind din lume. Uneori, inimile voastre sunt 
întristate, dar nu îndeajuns spre a vă duce la pocăinţă şi a vă face să vă 
schimbaţi umblarea şi faptele. Lumea deţine afecţiunea voastră, şi obice-
iurile ei vă sunt mai plăcute decât ascultarea de Învăţătorul ceresc. 

Exemplul vostru în faţa copiilor voştri nu este deloc în armonie 
cu adevărul pe care mărturisiţi a-l iubi. Adevărul nu vă sfinţeşte nici pe 
voi, nici pe ei. Vouă vă plac lucrurile egoiste, iar lecțiile pe care le daţi 
copiilor voştri, prin învăţătură şi exemplu, nu au fost de aşa fel încât să 
cultive în ei umilinţa, blândeţea şi o dispoziţie asemănătoare cu Hris-
tos. Voi îi formaţi după standardul lumii. Când Isus ar deschide în faţa 
voastră cartea rapoartelor, unde cuvintele şi faptele voastre au fost înre-
gistrate cu credincioşie zi cu zi, atunci veţi vedea că viața amândurora 
a fost un eşec teribil. 

Ce-ar fi putut face pentru voi necazul vostru recent, nu sunt capabi-
lă să spun; dar dacă el a avut puterea să vă deschidă ochii şi să vă convingă 
sufletele, voi, cu siguranță, veți urma un curs care să facă evident acest 
lucru. Fără o convertire temeinică, nu veţi putea primi vreodată coroana 
vieţii nesfârşite, iar copiii voştri nu vor avea niciodată parte împreună cu 
gloata spălată prin sângele lui Isus, dacă nu se vor dezvăţa mai întâi de 
lecțiile pe care le-au primit, care au devenit o parte din viaţa şi caracterul 
lor. Exemplul vostru i-a făcut să creadă că religia este ca o haină pe care 
cineva o poate purta sau dezbrăca, după cum cere ocazia sau după cum 
dictează convenienţa; şi dacă aici nu se face o schimbare totală în influen-
ţa la care ei sunt expuşi, aceste idei neclare despre cerinţele lui Dumnezeu 
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vor rămâne lipite de ei. Ei nu ştiu în ce constă viaţa de creştin; ei n-au 
învăţat ce înseamnă a trăi adevărul şi a purta crucea.

„Dacă lumea vă urăşte, să ştiţi”, zice Hristos, „că pe Mine M-a urât 
mai înainte”. Voi aţi întreţinut părerea că motivul pentru care lumea ni 
se împotriveşte atât de mult, ca popor, este că noi am fi prea nesociabili, 
prea simpli în îmbrăcăminte şi prea stricţi faţă de distracţii, retrăgându-
ne prea mult de la acestea în practică şi precept. Voi aţi crezut că, dacă 
am fi mai puţini exclusivişti şi dacă ne-am amesteca mai mult cu lumea, 
părerile şi impresiile oamenilor despre noi ar fi cu totul schimbate. O 
greşeală mai mare ca aceasta nu poate afecta mintea umană. Hristos zice: 
„Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi 
din lume, ci Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte lumea. 
Aduceţi- vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: ,Robul nu este mai 
mare decât stăpânul său‘. Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor 
prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi. Dar vă vor 
face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc pe 
Acela care M-a trimis”. 

Acestea sunt cuvintele Aceluia despre care chiar vrăjmaşii Lui au 
fost siliţi să spună: „Nimeni n-a vorbit vreodată ca acest om”. Cuvintele 
oamenilor exprimă gândurile lor omeneşti, dar ale lui Hristos sunt spirit 
şi viaţă. „Dacă rămâneţi în cuvintele Mele, veţi fi ucenicii Mei”, zice Hris-
tos. „Cine este de la Dumnezeu ascultă de cuvintele lui Dumnezeu”; dar 
aceste rostiri dumnezeieşti nu găsesc niciun loc în inima aceluia care este 
din lume şi iubeşte plăcerile ei. 

Dumnezeu ne-a dat instrucţiuni clare, astfel încât nimeni nu are 
nevoie să rătăcească. „Nu numai cu pâine va trăi omul”, zice El, „ci şi cu 
orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Adevărul dat prin inspi-
raţie „este de folos spre învăţătură, spre mustrare, spre înţelepţire şi să 
se dea înţelepciune în neprihănire”. Nu cu un cuvânt, nici cu mai multe 
cuvinte, ci cu orice cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu va trăi omul. Nu 
puteţi neglija nici măcar un cuvânt şi nicio obligaţie impusă de El, oricât 
de neînsemnată vi s-ar părea ea, să fiţi siguri. „Oricine va strica una din 
cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat 
cel mai mic în împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi şi va învăţa pe 
alţii să le păzească, va fi chemat mare în împărăţia cerurilor”. Oricine va 
călca intenționat o poruncă, nu poate păzi pe niciuna din ele, în spirit şi 
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adevăr. El poate susţine că le păzeşte pe toate, afară de unele pe care el le 
consideră ca abateri neînsemnate; totuşi, dacă el păcătuieşte intenționat 
într-un punct, se face vinovat de toate. 

Frate şi soră P., în timp ce mărturisiţi că sunteţi creştini aţi oprit 
pentru voi o parte din preţ. L-aţi jefuit pe Dumnezeu de meditaţie şi 
devoţiune; L-aţi jefuit de talanţii şi influenţa voastră. Înclinațiile voastre 
au fost o cursă pentru voi. Voi n-aţi urmat lumina pe care Dumnezeu v-a 
dat-o din har prin mărturii şi aţi făcut lucruri care, dacă nu vă veţi căi 
de ele şi nu veţi face o reformă, vă vor exclude din cer. Dacă aţi fi luat în 
seamă mustrările trimise vouă prin Spiritul Sfânt, aţi fi acum tari în Dum-
nezeu, şi mult mai înaintaţi în experienţa creştină, şi aţi fi avut un raport 
cu totul altul în cărțile cerului.

„Pe cine Mă nesocoteşte”, zice Hristos, „şi nu primeşte cuvinte-
le Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am rostit Eu, acela îl va 
osândi în ziua de apoi”. În acea zi, ruşinea şi ocara feţei îi va acoperi pe 
cei care au avut o astfel de lumină şi privilegii, şi cărora le-a fost pusă la 
îndemână mântuirea, prin jertfa nemărginită a Fiului lui Dumnezeu, şi 
totuşi nu s-au folosit de aceste daruri atât de preţioase. Prin cuvântul 
Său, Dumnezeu ne arată neîncetat calea cea dreaptă, acea cale înaltă şi 
măreaţă a dreptăţii. Cei ce călătoresc pe această cale nu umblă în întu-
neric, căci ea este luminată de Soarele Neprihănirii; dar voi aţi lepădat-
o, pentru că era la prea mare distanță de lume. Iubirea de sine şi ambiţia 
personală nu pot trece prin poarta strâmtă şi nu pot umbla pe calea 
îngustă care duce la cer. 

În ziua socotelii finale se va vedea că Dumnezeu cunoaşte pe fiecare 
pe nume. Există un martor nevăzut la fiecare faptă din viaţă. „Ştiu faptele 
tale”, zice Acela „care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur”. Se 
cunosc ocaziile neglijate, se ştie cât de neobosite au fost eforturile bu-
nului Păstor, pentru a-i afla pe cei care rătăceau pe căi strâmbe şi pentru 
a-i aduce înapoi pe calea siguranței şi a păcii. Mereu şi mereu El a lăsat 
să strălucească lumina Cuvântului Său de-a lungul căii lor, ca ei să poată 
vedea pericolul şi să scape. Dar ei merg tot înainte, glumind şi batjoco-
rind în mersul lor pe calea largă, până ce, în cele din urmă, timpul lor de 
încercare a trecut. Căile lui Dumnezeu sunt drepte şi netezite, şi când se 
va pronunţa sentința asupra acelora care au fost găsiţi prea uşori, orice 
limbă va amuţi. 
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Cu totul altfel ar fi situaţia voastră acum, dacă aţi fi privit în ade-
vărata lor lumină lauda şi onoarea care vin de la oameni! Voi amândoi 
aţi însetat mai mult după lauda lumii decât după apa vieţii. Ideea de a fi 
consideraţi oameni cu vază în lume v-a otrăvit, cuvintele de apreciere ale 
oamenilor din lume v-au amăgit. Când apreciați corect lucrurile veşnice, 
prietenia şi stima din partea celor bogaţi şi învăţaţi nu vor avea nicio in-
fluenţă asupra voastră. Mândria, ori în ce formă s-ar manifesta, nu ar mai 
trăi în inimile voastre. Dar voi aţi băut atât de mult timp din torentul 
tulbure al spiritului lumesc, încât nu vedeţi un mod mai bun de a trăi. 

Dumnezeu Şi-a întins din nou şi din nou mâna către voi ca să vă 
salveze, arătându-vă datoriile şi obligaţiile. Aceste datorii îşi schimbă 
caracterul pe măsură ce creşte lumina. Când lumina străluceşte, făcând 
evidente şi mustrând slăbiciunile care nu erau descoperite, trebuie să aibă 
loc o schimbare corespunzătoare în viaţă şi caracter. Greşelile care sunt 
un rezultat firesc al orbirii minţii, când sunt arătate, nu mai sunt nişte 
păcate din neştiinţă sau erori de judecată; ci, dacă nu are loc o reformă 
hotărâtă, în armonie cu lumina dată, ele devin după aceea păcate ale în-
cumetării. Întunericul moral care vă înconjoară va deveni şi mai dens; 
inimile voastre vor deveni tot mai împietrite, iar voi veţi deveni mai res-
pingători în ochii lui Dumnezeu. Voi nu vă daţi seama de marele pericol 
în care vă găsiţi; această primejdie este că lumina voastră va deveni pentru 
voi un întuneric deplin, învăluit într-o întunecime densă. Când lumina 
va fi primită şi practicată, voi veţi fi răstigniţi faţă de păcat, morţi într-
adevăr faţă de lume, dar făcuţi vii faţă de Dumnezeu. Idolii voştri vor fi 
părăsiţi, iar exemplul vostru va fi de partea lepădării de sine, mai degrabă 
decât a îngăduinţei de sine. 

Iubite frate şi soră P., dacă aţi fi ascultat de Mărturiile Spiritului lui 
Dumnezeu, aţi umbla acum în lumină, în armonie cu poporul lui Dum-
nezeu; dar necredinţa voastră v-a ţinut departe de acest mare bine. Sora 
P. nu s-a ridicat împotriva Mărturiilor, dar nici n-a arătat încredere în 
ele, ascultând de ele ca venind de la Domnul. Îi plăcea ca bărbatul ei să fie 
lăudat şi onorat de lume; aceasta îi satisface mândria, care nu este deloc 
mică. Ar fi bine să vă puneţi fiecare întrebarea cuvenită: „De ce sunt atât 
de zăbavnic să ies din lume şi să-L iau pe Hristos ca parte a mea? De ce 
să-i iubesc şi să-i onorez pe acei care ştiu că nu-L iubesc pe Dumnezeu şi 
nu respectă poruncile Lui? De ce aş dori să păstrez eu prietenia cu vrăj-
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maşii Domnului meu? De ce să le urmez obiceiurile sau să fiu influenţat 
de părerile lor?” Scumpii mei prieteni, voi nu puteţi servi lui Dumne-
zeu şi lui mamona. Trebuie să vă predaţi fără rezerve, altfel lumina care 
străluceşte pe calea voastră se va stinge în întunericul deznădejdii. Voi vă 
aflaţi pe terenul vrăjmaşului. V-aţi aşezat pe acesta de bunăvoie, şi Dom-
nul nu vă va ocroti împotriva atacurilor lui. 

În starea voastră din prezent, faceţi mult mai mult rău decât bine, 
căci aveţi o formă de evlavie şi mărturisiţi a crede adevărul, în timp ce cu-
vintele şi faptele voastre zic: „Largă este poarta şi lată este calea care duce 
la viaţă, şi mulţi sunt care intră pe ea”. Dacă viaţa voastră este o mărturisi-
re a lui Hristos, atunci putem zice pe bună dreptate, că lumea merge după 
El. Mărturisirea voastră poate fi dreaptă; dar aveţi voi umilinţă, dragoste, 
blândeţe şi devotament? Pe „oricine Mă va mărturisi înaintea oameni-
lor”, printr-o viaţă sfântă şi printr-o vorbire evlavioasă, îl va mărturisi şi 
Fiul Omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Nimeni nu-L poate măr-
turisi pe Hristos dacă nu are gândul şi Spiritul lui Hristos; el nu poate da 
altora ce nu are. Viaţa zilnică trebuie să fie o expresie a puterii sfinţitoare 
a adevărului şi să dea dovada că Hristos locuieşte în suflet prin credinţă. 
Tot ce este contrar roadelor Duhului sau lucrării lui Dumnezeu de a des-
părţi pe poporul Său de lume este tăgăduire a lui Hristos; şi cuvintele Sale 
sunt: „Cine se leapădă de Mine înaintea oamenilor Mă voi lepăda şi Eu 
de el înaintea îngerilor lui Dumnezeu”. 

Noi Îl putem tăgădui pe Hristos prin conversaţia noastră lumească 
şi prin mândria noastră în înfăţişare. Voi aveţi un cerc de prieteni care 
sunt o cursă pentru voi şi pentru copiii voştri. Voi iubiţi asocierea cu ei. 
Dar prin asocierea cu ei, sunteţi ispitiţi a vă îmbrăca pe voi şi pe copiii 
voştri după moda urmată de cei care n-au temere de Dumnezeu înain-
tea ochilor lor. Astfel, voi arătaţi că sunteţi prieteni cu lumea. „Cine 
vorbeşte mult, nu se poate să nu păcătuiască”. Vă face această relație 
cu prietenii voştri să fiți înclinați a căuta cămăruța şi a cere dragoste 
divină şi har dumnezeiesc, sau vă înstrăinează mintea de Dumnezeu? 
Iar pentru copiii voştri scumpi, ce urmări va avea neglijarea intereselor 
veşnice? Exemplul vostru i-a încurajat să alerge pe drumul vieţii cu o 
îngâmfare nesocotită sau cu o oarbă încredere de sine, neavând niciun 
principiu religios stabil, care să-i călăuzească. Ei nu au niciun respect 
din conştiință, pentru Sabat sau pentru cerinţele lui Dumnezeu în ori-
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ce domeniu; ei nu iubesc datoriile de creştin şi se depărtează tot mai 
mult de Izvorul luminii, al păcii şi al bucuriei. 

„Fără credinţă este cu neputinţă a plăcea lui Dumnezeu”; „pentru 
că tot ce nu vine din credinţă este păcat” Credinţa care se cere nu este 
doar aprobarea unei învăţături, ci o credinţă care lucrează din iubire şi 
care curăţă sufletul. Umilinţa, blândeţea şi ascultarea nu sunt credinţă, 
ci sunt efectele sau roadele credinţei. Aceste daruri voi încă trebuie să vi 
le însuşiți, învăţând în şcoala lui Hristos. Voi nu cunoaşteţi sentimentele 
şi principiile cerului; limbajul lor este aproape o limbă străină pentru voi 
amândoi. Spiritul lui Dumnezeu mijloceşte încă pentru voi; dar eu am 
îndoieli serioase şi chinuitoare că veţi lua în seamă glasul care strigă către 
voi de ani de zile. Sper că veţi asculta de el şi vă veţi întoarce şi veţi trăi. 

Simţiţi oare că este un sacrificiu prea mare a-I preda lui Isus săr-
manul vostru eu? Veţi alege sclavia fără speranţă a păcatului şi a morţii, 
mai degrabă decât să vă despărţiţi viaţa voastră de lume şi să vă uniţi cu 
Hristos prin legăturile iubirii? Isus trăieşte încă şi mijloceşte pentru noi. 
Aceasta trebuie să trezească zilnic recunoştinţă în inimile noastre. Cel 
care îşi înţelege vina şi neputinţa poate veni aşa cum este şi va primi bi-
necuvântarea lui Dumnezeu. Făgăduinţa îi aparţine, dacă vrea să o apuce 
prin credinţă. Dar acel ce este bogat, onorabil şi drept în ochii săi, care 
vede lucrurile aşa cum le vede lumea, şi care numeşte binele rău şi răul 
bine, nu poate cere şi primi, pentru că nu simte nicio nevoie. El se simte 
plin şi de aceea trebuie să plece gol. 

Dacă aţi deveni îngrijoraţi pentru sufletul vostru, dacă L-aţi căuta 
pe Dumnezeu cu zel, El Se va lăsa găsit de voi, dar El nu va accepta o 
pocăinţă pe jumătate. Dacă vă părăsiţi păcatele, El este gata întotdeau-
na să vă ierte. Vreţi să vă predaţi Lui acum? Vreţi să priviţi la Golgota şi 
să vă întrebaţi: „A făcut Isus această jertfă pentru mine? A suportat El 
umilinţă, ruşine şi ocară, şi a suferit moartea tirană pe cruce, pentru că 
a dorit să mă salveze de suferinţele vinovăţiei şi de ororile deznădejdii, 
şi să mă facă nespus de fericit în împărăţia Sa?” Priviţi la Acela pe care 
L-au străpuns păcatele voastre, şi luați hotărârea: „Voi servi Domnului 
în tot timpul vieţii mele. Nu mă voi mai uni cu vrăjmaşii Săi; nu voi mai 
împrumuta influenţa mea rebelilor, împotriva guvernării Sale. Tot ceea 
ce am şi sunt este prea puţin pentru a fi devotat Aceluia care m-a iubit 
atât de mult încât Şi-a dat viaţa pentru mine, Şi-a dat sufletul Său divin 
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pentru unul atât de păcătos şi rătăcit ca mine”. Despărţiţi-vă de lume, 
fiţi în totul de partea Domnului, împingeţi lupta până la porţi, şi veţi 
câştiga biruinţe glorioase. 

Fericit este acela care va semăna cuvintele vieţii veşnice. Fiind că-
lăuzit de „Spiritul adevărului”, el va fi condus la tot adevărul. El nu va fi 
iubit, onorat şi lăudat de lume; dar va fi scump în ochii cerului. „Vedeţi 
ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi sun-
tem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El”. 

Capitolul 50 – Responsabilitățile medicului 

„Frica de Domnul este începutul înţelepciunii”. Profesioniştii, ori-
care ar fi chemarea lor, au nevoie de înţelepciunea dumnezeiască. Dar 
mai ales doctorul are nevoie de această înţelepciune în abordarea diferi-
telor tipuri de minți şi boli. El ocupă o poziţie de o răspundere chiar mai 
responsabilă decât a predicatorului Evangheliei. El este chemat a fi con-
lucrător cu Hristos, şi are nevoie de principii religioase neclintite şi de o 
legătură strânsă cu Dumnezeul înţelepciunii. Dacă el primeşte sfat de la 
Dumnezeu, Marele Vindecător va lucra împreună cu eforturile sale, şi el 
va proceda cu cea mai mare prevedere, ca nu cumva, prin vreun procedeu 
greşit să aducă vreo vătămare vreuneia din făpturile lui Dumnezeu. El va 
fi tare ca o stâncă faţă de principii, dar bun şi amabil faţă de toţi. El îşi va 
simţi răspunderea poziţiei sale, şi umblarea sa va arăta că el este mânat de 
motive curate, altruiste şi de dorinţa de a împodobi învăţătura lui Hristos 
în orice privinţă. Un astfel de medic va poseda o demnitate de origine 
cerească şi va fi o unealtă puternică pentru bine în lume. Deşi poate nu 
va fi apreciat de către cei care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, totuşi el 
va fi onorat de către cer. În ochii lui Dumnezeu el va fi mai de preţ decât 
aurul, da, decât aurul din Ofir. 

Medicul trebuie să fie un om cumpătat în toate. Suferințele fizice 
ale omenirii sunt fără număr şi el are de a face cu boli în toate formele 
lor variate. El ştie că multe din suferinţele pe care caută să le uşureze 
sunt rezultatul necumpătării şi al altor forme de satisfaceri egoiste. El 
este chemat să-i ajute pe tineri şi pe oameni din floarea vieţii şi pe cei 
de vârstă matură, care şi-au adus singuri boli asupra lor prin folosirea 
tutunului. Dacă este un doctor inteligent, va fi în stare să descopere 
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cauza bolii; dar dacă el însuşi n-a renunţat încă la folosirea tutunului, el 
va ezita să-şi pună degetul pe rană şi să lămurească cu credincioşie paci-
enţilor săi care sunt cauzele îmbolnăvirilor. El va neglija să întipărească 
în tineri necesitatea de a birui acest obicei înainte ca el să fie înrădăcinat 
în totul. Dacă el foloseşte personal tutunul, cum va putea să le prezinte 
el tinerilor fără experienţă efectele lui vătămătoare, nu numai asupra 
lor, ci şi asupra celor din jurul lor? 

În această generaţie, folosirea tutunului este aproape universală. 
Femeile şi copiii suferă, pentru că au de respirat atmosfera poluată de 
pipă, țigară sau de respiraţia dezgustătoare a fumătorilor. Cei ce trăiesc în 
această atmosferă vor fi întotdeauna bolnavi, şi doctorul fumător prescrie 
întotdeauna ceva medicamente ca să vindece bolile care ar fi fost vindeca-
te cel mai bine prin înlăturarea tutunului. 

Doctorii nu pot să-şi îndeplinească cu credincioşie datoriile faţă de 
Dumnezeu sau faţă de semenii lor, cât timp se închină unui idol în forma 
tutunului. Ce respingătoare este respirația fumătorului pentru bolnav! 
Ce mult fug ei de el! Ce nepotrivit este pentru cineva, care a studiat me-
dicina şi care pretinde că este în stare să ajute omenirea suferindă, să ducă 
întotdeauna cu el un narcotic otrăvitor în salonul pacienților săi. Şi totuşi 
mulţi mestecă tabac şi fumează până ce sângele este stricat şi sistemul 
nervos subminat. Este în mod special o ofensă în ochii lui Dumnezeu ca 
medicii, care sunt capabili să facă un mare bine şi care mărturisesc a cre-
de adevărul lui Dumnezeu pentru acest timp, să-şi îngăduie acest obicei 
dezgustător. Cuvintele apostolului Pavel se aplică acestora: „Deci, fiind-
că avem astfel de făgăduinţe, iubiţilor, să ne curăţăm de orice întinăciune 
a cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de 
Dumnezeu”. „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, 
să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; 
aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.” 

Fumătorii nu pot fi nişte lucrători bine primiţi în lucrarea cumpă-
tării, pentru că ei nu sunt consecvenți cu mărturisirea lor de a fi oameni 
cumpătați. Cum pot vorbi ei celor care şi-au distrus mintea şi viaţa prin 
beţie, când buzunarele lor sunt pline cu tutun şi când doresc să aibă li-
bertatea de a mesteca, a fuma şi a scuipa cum le place? Cum pot vorbi 
ei fără să se contrazică, atunci când pledează pentru reforme morale la 
conferinţele sanitare de pe podiumurile temperanței, cât timp ei înşişi se 
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află sub influenţa tutunului. Dacă doresc să aibă putere de a-i influenţa 
pe oameni ca să le biruiască iubirea de excitante, cuvintele lor trebuie să 
pornească cu o respirație curată şi de pe buze curate. 

Dintre toţi oamenii din lume, doctorul şi predicatorul trebuie să 
aibă obiceiuri de o cumpătare strictă. Bunul mers al societăţii cere de la ei 
o abstinenţă totală, căci influenţa lor vorbeşte neîncetat pentru sau con-
tra reformei morale şi a propăşirii societăţii. Ei comit un păcat cu preme-
ditare dacă nesocotesc legile sănătăţii sau sunt indiferenţi față de ele, căci 
sunt consideraţi a fi mai înţelepţi decât ceilalţi oameni. Aceasta este ade-
vărat mai ales pentru un doctor, căruia i s-a încredinţat viaţa oamenilor. 
De la el se aşteaptă să nu se dedea la niciun obicei care slăbeşte puterile de 
viaţă. Cum poate un predicator fumător sau doctor fumător să-şi crească 
copiii în disciplina şi mustrarea Domnului? Cum poate să dezaprobe în 
copilul său ceea ce el îşi îngăduie personal? Dacă îşi face lucrarea încre-
dinţată lui de către Stăpânul Universului, va protesta contra nelegiuirii 
în orice formă şi în orice grad; el îşi va exercita autoritatea şi influenţa 
de partea lepădării de sine şi a strictei şi neabătutei ascultări de dreptele 
cerințe ale lui Dumnezeu. Scopul lui va fi acela de a-i pune pe copiii Săi 
în cea mai favorabilă condiție, care să le asigure fericirea în această viaţă 
şi un cămin în cetatea lui Dumnezeu. Cum poate face el aceasta când se 
dedă la satisfacerea apetitului? Cum poate pune el picioarele altora pe 
treptele progresului, când el însuşi merge pe calea care coboară? 

Mântuitorul ne-a dat un exemplu de lepădare de sine. În rugăciunea 
pentru ucenicii Săi, El a zis: „Eu mă sfinţesc pentru ei, pentru ca şi ei să 
fie sfinţiţi prin adevăr”. Dacă un om, care îşi asumă o răspundere atât de 
serioasă ca cea a unui doctor, păcătuieşte împotriva sa însuşi neconfor-
mându-se legilor naturii, va secera consecinţele faptelor sale proprii, va 
rămâne sub condamnarea dreaptă dată de ea, la care nu se mai poate face 
recurs. Cauza produce efecte; şi în multe cazuri doctorul, care ar trebui să 
aibă o minte limpede şi pătrunzătoare, şi nervi tari, care să fie în stare să 
discearnă repede şi să lucreze cu precizie, are nervii zdruncinaţi şi creierul 
întunecat de narcotice. Capacitățile sale de a face bine sunt micşorate. El 
îi va conduce pe alţii pe cărarea pe care calcă propriile sale picioare. Sute 
vor urma exemplul unui doctor necumpătat, simţindu-se siguri făcând ce 
face doctorul! Iar în ziua lui Dumnezeu, el va întâlni raportul umblării 
sale şi va fi chemat să dea socoteală pentru tot binele pe care l-ar fi putut 
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face, dar pe care nu l-a făcut deoarece, prin faptele sale voluntare, şi-a 
slăbit puterile sale fizice şi mentale prin satisfaceri egoiste.

 Întrebarea nu este: Ce face lumea? ci: Ce fac pretinşii credincioşi 
faţă de flagelul mult răspândit şi dominant al folosirii tutunului? Vor 
oamenii, cărora Dumnezeu le-a dat inteligenţă şi care ocupă poziţii de 
încredere, să fie credincioşi urmând unei rațiuni inteligente? Vor aceşti 
bărbaţi cu răspundere, care au sub grija lor persoane pe care influenţa lor 
îi va conduce într-o direcţie bună sau rea, să fie nişte bărbaţi model? Vor 
ei, prin învăţătură şi exemplu, să înveţe ascultarea de legile care guvernea-
ză organismul fizic? Dacă ei nu pun în practică cunoştinţa pe care o au 
despre legile care guvernează fiinţa lor, dacă preferă plăcerile de acum în 
locul unei minţi sănătoase şi al unui corp sănătos, nu sunt pregătiți să li 
se încredinţeze vieţile altora. Ei sunt datori a stea în demnitatea bărbăţiei 
dată lor de Dumnezeu, liberi de sclavia vreunei pofte sau patimi. Omul 
care mestecă tutun şi fumează îşi aduce vătămare nu numai lui însuşi, 
ci tuturor celor ce vin sub sfera influenţei sale. Dacă este nevoie de un 
doctor, să nu fie chemat cel dedat tutunului. Acesta nu va fi un sfătuitor 
sigur. Dacă boala cuiva este cauzată de întrebuinţarea tutunului, el va fi 
ispitit să se eschiveze de la a spune adevărul şi o va atribui altei cauze; căci 
cum să se poată condamna el pe sine însuşi prin umblarea sa zilnică? 

Sunt multe feluri de tratamente pentru vindecare, dar numai unul 
este cel pe care îl aprobă cerul. Mijloacele de vindecare ale lui Dumne-
zeu sunt cele naturale şi simple, care nu obosesc sau slăbesc organismul 
prin însuşirile lor puternice. Aerul curat şi apa curată, curățenia, o dietă 
adecvată, curăţia vieţii şi o încredere fermă în Dumnezeu sunt mijloace 
de vindecare din lipsa cărora mii de oameni mor; şi totuşi aceste mijloace 
se demodează, pentru că folosirea lor cu pricepere cere o muncă pe care 
oamenii nu o apreciază. Aerul curat, exerciţiul fizic, apa curată şi fruc-
tele curate şi dulci sunt la îndemâna tuturor, doar cu puţine cheltuieli; 
dar medicamentele sunt costisitoate, atât în mijloacele cheltuite, cât şi în 
efectul produs asupra sistemului. 

Lucrarea doctorului creştin nu se termină cu vindecarea bolilor cor-
pului; eforturile sale ar trebui să fie extinse şi la bolile minţii, la mântuirea 
sufletului. Poate că nu este de datoria lui, dacă nu i se cere, ca să prezinte 
unele puncte teoretice ale adevărului, dar el poate îndrepta pe pacienţii 
săi către Hristos. Învăţăturile divinului nostru Învăţător sunt potrivite 
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întotdeauna. El trebuie să atragă atenţia celor murmurători la dovezile 
mereu proaspete ale iubirii şi purtării de grijă a lui Dumnezeu, la înţe-
lepciunea şi bunătatea care se văd în lucrurile create de El. Atunci mintea 
va putea fi îndreptată de la natură la Dumnezeul naturii, şi va fi centrată 
asupra cerului, care este pregătit pentru cei ce-L iubesc. Doctorul trebuie 
să ştie cum să se roage. În multe cazuri el trebuie să mărească suferința ca 
să salveze viaţa; şi, fie că bolnavul este un creştin sau nu, se simte în mai 
mare siguranţă dacă doctorul său se teme de Dumnezeu. Rugăciunea va 
insufla bolnavului o încredere durabilă; şi de multe ori, când cazul lui 
este adus înaintea Marelui Doctor în încredere umilă, aceasta va face mai 
mult pentru el decât toate medicamentele care i se pot administra. 

Satan este autorul bolii, şi doctorul se luptă împotriva lucrării şi pu-
terii lui. Bolile mentale predomină pretutindeni. Nouăzeci la sută dintre 
bolile de care suferă oamenii îşi au rădăcina aici. Poate că unele necazuri 
actuale din familie rod ca un cancer mistuind sufletul şi le slăbeşte forţele 
de viaţă. Remuşcările pentru păcat subminează uneori constituţia şi dez-
echilibrează mintea. Sunt însă şi învăţături rătăcite, cum este de exemplu 
aceea despre iadul veşnic arzător şi despre chinul nesfârşit al nelegiuiţilor, 
care, prezentând păreri exagerate şi imagini distorsionate despre caracte-
rul lui Dumnezeu, au produs acelaşi rezultat asupra minţilor sensibile. 
Necredincioşii au tras cel mai mare folos din aceste cazuri nefericite, atri-
buind religiei nebunia; dar aceasta este o mare insultă, şi una pe care ei nu 
vor dori s-o întâlnească cândva. Religia lui Hristos, departe de a fi cauza 
nebuniei, este unul din cele mai eficiente remedii ale acesteia; căci este un 
liniştitor puternic al nervilor. 

Doctorul are nevoie de o înţelepciune şi putere mai mult decât 
omenească, ca să poată şti cum să ajute în multe cazuri grele de îmbolnă-
vire a minţii şi inimii, pe care este chemat să le trateze. Dacă nu cunoaşte 
puterea harului divin, el nu-i poate ajuta pe cei suferinzi, ci le va înrăutăţi 
suferinţa; dar dacă se sprijină cu tărie pe Dumnezeu, va fi în stare să ajute 
mințile bolnave şi rătăcite. El va fi în stare să-i îndrepte pe pacienții săi 
către Hristos şi să-i înveţe să aducă toate grijile şi greutăţile lor la marele 
Purtător de poveri. 

Între păcat şi boală se află o legătură stabilită de Dumnezeu. Niciun 
doctor nu poate practica meseria o lună de zile, fără să vadă ilustat lucrul 
acesta. El poate ignora acest fapt, mintea sa poate să fie ocupată atât de 
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mult cu alte lucruri, încât atenţia sa să nu fie atrasă la acest lucru; însă 
dacă vrea să fie cinstit nu poate să nu recunoască faptul că păcatul şi boala 
poartă în fiecare caz legătura dintre cauză şi efect. Doctorul trebuie să 
pătrundă repede aceasta şi să procedeze în consecinţă. Când a câştigat 
încrederea celor bolnavi, prin alinarea suferinţelor lor şi prin salvarea lor 
de pe marginea mormântului, el îi poate învăţa că boala este rezultatul 
păcatului şi că vrăjmaşul cel căzut este cel care caută să-i atragă la deprin-
deri distrugătoare pentru sănătate şi suflet. El poate întipări în mintea lor 
necesitatea lepădării de sine şi a ascultării de legile vieţii şi ale sănătăţii. 
Mai ales tinerilor el trebuie să le întipărească în minte principiile drepte. 
Dumnezeu iubeşte făpturile Sale cu o dragoste care este atât duioasă, cât 
şi puternică. El a întocmit legile naturii, dar legile Sale nu sunt nişte or-
dine arbitrare. Fiecare expresie „să nu ...”, atât în ce priveşte legea fizică, 
cât şi cea morală, conţine sau implică o făgăduinţă. Dacă porunca este as-
cultată, paşii noştri vor fi binecuvântaţi; dar dacă nu este ascultată, rezul-
tatul este pericolul şi nefericirea. Legile lui Dumnezeu au drept scop să-i 
aducă pe oameni mai aproape de El însuşi. El îi va izbăvi de cel rău şi-i va 
îndruma să facă bine, dacă se lasă să fie conduşi; dar El nu-i va constrânge 
niciodată. Noi nu putem discerne planurile lui Dumnezeu, dar trebuie să 
ne încredem în El şi să ne dovedim credinţa prin fapte. 

Doctorii care Îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El sunt puţini, în 
comparaţie cu cei necredincioşi sau care se declară pe faţă ca fiind atei; cei 
dintâi trebuie preferaţi în locul celorlalţi. Noi putem ca motiv să nu avem 
încredere într-un doctor necredincios. O uşă a ispitei îi este deschisă, un 
demon viclean îi va sugera gânduri şi fapte josnice, şi numai puterea harului 
divin este în stare să înăbuşe patimile furtunoase şi să-l întărească împotriva 
păcatului. Celor ce sunt stricaţi din punct de vedere moral, nu le lipsesc 
ocaziile de a corupe mințile curate. Dar cum se va înfăţişa un doctor desfrâ-
nat în ziua lui Dumnezeu? În timp ce mărturiseşte că se îngrijeşte de bol-
navi, el şi-a trădat sfânta însărcinare. El a degradat atât sufletul, cât şi trupul 
făpturilor lui Dumnezeu; şi le-a pus picioarele pe calea care duce la pieire. 
Ce grozav lucru este să-i încredinţăm pe iubiţii noştri în mâinile unui om 
necurat, care poate otrăvi moralul şi ruina sufletul! Cât de nepotrivit este 
ca un doctor fără Dumnezeu să fie la căpătâiul celui muribund! 

Doctorul este aproape în fiecare zi faţă în faţă cu moartea. El merge 
până la marginea mormântului. Se întâmplă însă adesea, că familiariza-
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rea cu scenele suferinţei şi ale morţii să-l ducă la nepăsare şi indiferenţă 
faţă de vaiul omenesc, să-l facă să fie indiferent în tratarea bolnavului. 
Asemenea doctori par a nu avea vreo simpatie duioasă. Ei sunt aspri şi 
nepoliticoşi şi bolnavii se tem de apropierea lor. Asemenea oameni, ori-
cât de mare ar fi cunoştinţa şi dibăcia lor, nu pot face suferindului decât 
puţin bine; dar dacă iubirea şi simpatia pe care Isus a dat-o pe faţă pentru 
bolnav, este combinată cu cunoştinţa doctorului, atunci chiar prezenţa 
lui va fi o binecuvântare. El nu va privi la pacientul său doar ca o piesă din 
mecanismul uman, ci ca la un suflet, care va fi salvat sau pierdut. 

Datoriile medicului sunt imperioase. Puţini înţeleg încordarea 
mentală şi fizică la care el este supus. Orice energie şi capacitate trebuie 
să fie angajată cu cea mai mare încordare în lupta cu boala şi cu moartea. 
Adesea el ştie că o mişcare nedibace a mâinii, chiar cât un fir de păr în di-
recţia cea rea, poate trimite un suflet nepregătit în veşnicie. Ce multă ne-
voie are un doctor credincios de simpatia şi de rugăciunea poporului lui 
Dumnezeu! Pretenţiile sale în această direcţie nu sunt mai prejos decât 
ale predicatorilor cei mai devotaţi sau ale lucrătorilor misionari. Lipsit 
adesea de odihna şi somnul necesar, şi chiar de privilegiile religioase ale 
Sabatului, el are nevoie de o îndoită măsură de har, de o doză proaspătă 
în fiecare zi, altfel îşi va pierde sprijinul în Dumnezeu şi va fi în pericol de 
a cădea mai adânc în întunericul spiritual, decât oamenii cu alte ocupaţii. 
Şi totuşi, el este silit să poarte reproşuri nemeritate şi este lăsat să stea sin-
gur, expus fiind la ispitirile cele mai aprige, simţind că este înţeles greşit 
şi trădat de prietenii săi. 

Mulţi, ştiind cât de grele sunt datoriile doctorului şi ce puţine oca-
zii se oferă doctorilor de a fi liberaţi de griji, chiar şi în Sabat, nu-şi aleg 
aceasta ca lucrare a vieţii lor. Dar vrăjmaşul cel mare caută neîncetat să 
nimicească făptura mâinilor lui Dumnezeu, şi bărbaţii cu cultură şi inte-
ligenţă sunt chemaţi să combată puterea sa tirană. E nevoie de mai mulţi 
bărbaţi potriviți, care să se dedice acestei profesii. Trebuie depuse eforturi 
hotărâte de a-i convinge pe bărbaţii adecvați să se califice pentru această 
lucrare. Ei trebuie să fie bărbaţi ale căror caractere să fie întemeiate pe 
principiile vaste ale cuvântului lui Dumnezeu, – bărbaţi care să posede o 
energie naturală, o forţă şi o perseverență, care să-i facă în stare să ajungă 
la standardul înalt al excelenţei. Nu oricine poate deveni un doctor de 
succes. Mulţi şi-au luat asupra-şi datoriile acestei profesii nepregătiţi în 
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niciun fel. Ei nu au cunoştinţa necesară şi nici dibăcia şi tactul, grija şi 
inteligența necesare pentru a asigura succes. 

Un doctor poate face o lucrare mult mai bună dacă are tărie fizică. 
Dacă este slab, el nu poate suporta o muncă obositoare pe care o reclamă 
adesea chemarea sa. Un om care are o constituție slabă, care suferă cu sto-
macul sau care nu are o deplină stăpânire de sine, nu poate deveni destoi-
nic să trateze cum se cuvine orice fel de boală. E nevoie de mare grijă de 
a nu încuraja persoane, care ar putea fi utile într-o poziție cu mai puțină 
responsabilitate, să studieze medicina cu o mare cheltuială de timp şi mij-
loace, când nu există nicio perspectivă raţională că vor avea succes. 

Unii bărbaţi au fost aleşi ca să devină doctori folositori şi au fost încu-
rajaţi să urmeze cursurile medicale. Dar unii care şi-au început studiile în 
colegiul medical, ca şi creştini nu au dat întâietate legii divine; ei au jertfit 
principiile şi şi-au pierdut sprijinul în Dumnezeu. Ei simt că nu pot ţine 
porunca a patra singuri, şi să suporte batjocurile şi ridiculizările celor am-
biţioşi, iubitori de lume, superficiali, sceptici şi necredincioşi. Ei nu sunt 
pregătiţi să suporte acest fel de persecuţie. Ei au avut ambiţia să ajungă sus 
în lume, şi s-au împiedicat de muntele întunecos al necredinţei şi au deve-
nit nedemni de încredere. Ispitele de tot felul s-au deschis în faţa lor; şi ei 
nu au avut tăria de a li se împotrivi. Unii dintre aceştia au devenit necinstiţi, 
proiectând diferite planuri viclene şi sunt vinovaţi de păcate grave. 

În această generaţie există pericolul pentru oricine va începe stu-
diul medicinei. Profesorii săi sunt adesea oameni înţelepţi în felul lumii, 
şi colegii săi sunt necredincioşi, care nu se gândesc la Dumnezeu, şi el 
este în primejdie de a fi influenţat de aceşti tovarăşi nereligioşi. Cu toate 
acestea, unii au urmat toate cursurile la medicină şi au rămas credincioşi 
principiilor. Ei n-au vrut să-şi continuie studiile în Sabat şi au dovedit că 
omul poate deveni destoinic pentru a îndeplini datoria de doctor şi a nu 
dezamăgi aşteptările acelora care i-au ajutat cu mijloace ca să-şi câştige o 
educaţie. Asemenea lui Daniel, ei au onorat pe Dumnezeu, şi El i-a păzit. 
Daniel şi-a propus în inimă ca să nu adopte obiceiurile curţii împărăteşti; 
el nu a vrut să mănânce din bucatele care veneau de la masa împăratului 
şi nici să bea din vinul din care bea el. El a privit la Dumnezeu pentru 
tărie şi har, şi Dumnezeu i-a dat înţelepciune, pricepere şi cunoştinţă mai 
presus decât a astrologilor, a vrăjitorilor şi a magilor împărăţiei. Cu el s-a 
adeverit făgăduinţa: „Pe cel ce Mă onorează, îl voi onora”. 
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Tânărul doctor are intrare la Dumnezeul lui Daniel. Prin harul şi 
puterea divină, el poate deveni tot aşa de eficient în ocupația sa precum 
a fost Daniel în poziţia sa înaltă. Dar este o greşeală a face din pregătirea 
ştiințifică lucrul cel mai important, în timp ce principiile religioase, care 
stau chiar la baza practicării cu succes a misiunii de doctor, sunt neglijate. 
Mulţi sunt lăudaţi ca oameni iscusiţi în profesia lor, dar batjocoresc ideea 
că ar avea nevoie să se sprijinească pe Isus, spre a le da înţelepciune în lu-
crarea lor. Dar dacă aceşti oameni, care se încred în cunoştinţa lor despre 
ştiinţă, ar fi luminaţi de lumina cerului, la ce grad de excelență cu mult mai 
mare ar putea ajunge! Cu cât mai tari ar fi puterile lor şi cu cât mai mare 
încredere ar putea întreprinde ei rezolvarea cazurilor dificile! Acela care 
este în strânsă legătură cu marele Doctor al sufletului şi al corpului are la 
îndemână resursele cerului şi ale pământului şi poate lucra cu înţelepciune 
şi precizie, care nu greşesc, pe care cel nelegiuit nu le poate poseda. 

Acei care sunt însărcinaţi cu îngrijirea bolnavilor, fie că sunt doc-
tori sau asistenți, nu trebuie să uite că lucrarea lor trebuie să stea în faţa 
ochiului pătrunzător al lui Dumnezeu. Nu există un câmp misionar mai 
important ca acela pe care îl ocupă doctorul credincios şi temător de 
Dumnezeu. Nu există niciun alt câmp în care cineva să poată realiza un 
bine mai mare sau să câştige mai multe giuvaeruri care să strălucească 
în coroana bucuriei sale. El poate duce harul lui Hristos ca un parfum 
dulce în toate saloanele în care intră; el poate duce adevăratul balsam 
vindecător la sufletul bolnav de păcate. El poate îndrepta pe cel bolnav 
şi muribund către Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. El 
nu trebuie să dea ascultare la sugestiile care zic că ar fi primejdios a vorbi 
despre interesele veşnice acelora a căror viaţă este în pericol, ca să nu le 
fie mai rău; căci în nouă din zece cazuri, cunoştinţa despre un Mântuitor 
iertător de păcate îi va face mai bine, atât la trup, cât şi la spirit. Isus poate 
limita puterea lui Satan. El este doctorul în care sufletul bolnav de păcate 
se poate încrede că-i va vindeca atât bolile trupului, cât şi ale sufletului. 

Mărturisitorii superficiali şi cu intenţii rele din branşă vor încerca 
să trezească prejudecăţi împotriva bărbatului care îşi îndeplineşte cu cre-
dinţă datoriile profesiei sale şi să-i presare calea cu obstacole; dar aceste 
încercări nu vor face decât să descopere aurul cel curat al caracterului. 
Hristos va fi refugiul său faţă de atacurile limbilor rele. Deşi viaţa sa poate 
să fie aspră şi plină de lepădare de sine, şi considerată de lume un eşec în 
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ochii Cerului, ea va fi considerată ca un succes, şi el va fi trecut în rân-
durile nobililor lui Dumnezeu. „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
Cerului, şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci 
ca stelele, în veac şi în veci de veci”. 

Capitolul 51 – Criza viitoare 

«Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa 
seminţiei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus 
Hristos». 

În viitorul apropiat vom vedea aceste cuvinte împlinindu-se, când 
bisericile protestante se vor uni cu lumea şi cu puterea papală împotriva 
celor ce păzesc poruncile. Acelaşi spirit care a mânat în secolele trecute 
pe catolici, pe vremea papalităţii, îi va face şi pe protestanţi să meargă pe 
o cale asemănătoare împotriva acelora care vor să-şi mențină loialitatea 
faţă de Dumnezeu. 

Biserica şi statul fac acum pregătiri pentru conflictul viitor. Protes-
tanţii lucrează în ascuns ca să ridice la înălţime duminica, după cum au 
făcut şi catolicii. Pretutindeni în ţară papalitatea îşi ridică instituţiile sale 
măreţe şi masive, în ale căror încăperi ascunse se vor repeta persecuţiile 
de altădată. Şi calea este pregătită pentru manifestarea, pe o scară largă, a 
acelor minuni mincinoase prin care Satan va căuta să amăgească, de va fi 
cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. 

Decretul care va fi dat împotriva poporului lui Dumnezeu va fi foar-
te asemănător cu decretul dat de Ahaşveroş împotriva evreilor de pe vre-
mea Esterei. Edictul persan a provenit din răutatea lui Haman împotriva 
lui Mardoheu. Nu că Mardoheu îi făcuse vreun rău, dar refuzase să-i adu-
că veneraţia, care Îi aparţine numai lui Dumnezeu. Decizia împăratului 
împotriva evreilor a fost asigurată sub pretexte false, prin reprezentări 
greşite ale acelui popor deosebit. Satan insuflase acest plan, cu scopul 
de a curăţi pământul de acei care păstrau cunoştinţa despre Dumneze-
ul cel adevărat. Dar complotul său a fost zădărnicit de o contraputere 
care domneşte între fiii oamenilor. Îngerii care excelează în putere au fost 
însărcinaţi să ocrotească poporul lui Dumnezeu, iar complotul vrăjmaşi-
lor lor s-a întors asupra capului lor. Lumea protestantă de astăzi vede în 
mica grupă care păzeşte Sabatul, un Mardoheu în poartă. Caracterul şi 
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purtarea ei, care exprimă veneraţie pentru Legea lui Dumnezeu, sunt o 
mustrare constantă pentru cei care au lepădat temerea de Domnul şi care 
calcă în picioare Sabatul Său; acest intrus nebinevenit trebuie dat la o 
parte din cale, prin vreun mijloc oarecare. 

 Aceeaşi minte măiastră, care a complotat împotriva credincioşilor 
din secolele trecute, caută şi acum să cureţe pământul de acei care se tem de 
Dumnezeu şi ascultă de legea Sa. Satan aţâţă indignare împotriva minori-
tăţii umile, care refuză cu conştiinciozitate să primească obiceiurile şi dati-
nile populare. Bărbaţii cu poziţie şi reputaţie se vor uni cu cei fărădelege şi 
josnici şi vor ţine sfat împotriva poporului lui Dumnezeu. Bogăţia, geniul, 
educaţia, se vor uni ca să arunce calomnii asupra lor. Conducătorii, pri-
gonitorii, predicatorii şi membrii bisericii vor conspira împotriva lor. Cu 
limba şi cu scrisul, prin laude, prin ameninţări şi ridiculizare, ei vor căuta 
să le dărâme credinţa. Prin înfăţişări false şi prin somaţii mânioase, ei vor 
stârni patimile poporului. Neavând un „Aşa zice Scriptura” ca să-l aducă 
împotriva apărătorilor Sabatului Biblic, ei vor recurge la decrete de prigo-
nire ca să suplinească lipsa. Pentru a-şi asigura popularitatea şi partizanii, 
legiuitorii vor ceda cerinţelor după o lege duminicală. Cei care se tem de 
Dumnezeu nu pot accepta o instituție care violează unul din principiile de-
calogului. Pe acest câmp de luptă se va da ultima mare bătălie a conflictului 
dintre adevăr şi rătăcire. Dar noi nu suntem lăsaţi în nesiguranţă cu privire 
la rezultatul acestei lupte. Ca şi pe vremea lui Mardoheu, Domnul va apăra 
şi acum adevărul şi pe poporul Său. 

Prin decretul care va impune cu forţa instituţia papalităţii şi călca-
rea legii lui Dumnezeu, naţiunea noastră o va rupe în totul cu dreptatea. 
Când protestantismul îşi va întinde mâna peste prăpastie, ca să apuce 
mâna puterii romane, când se va întinde peste abis ca să dea mâna cu spi-
ritismul, când sub influenţa acestei alianţe întreite ţara noastră va lepăda 
orice principiu al constituţiei ei ca stat protestant şi republican şi va lua 
măsuri pentru propagarea minciunilor şi amăgirilor papale, atunci vom 
putea şti că a sosit timpul pentru activitatea miraculoasă a lui Satan şi că 
sfârşitul este aproape. 

După cum apropierea oştilor romane era pentru ucenici un semn 
despre distrugerea iminentă a Ierusalimului, tot astfel şi această apostazie 
va fi şi pentru noi un semn că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu a ajuns 
la capăt, că naţiunea noastră şi-a umplut măsura nelegiuirii ei şi că îngerul 
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harului se pregăteşte să-şi ia zborul, spre a nu se mai întoarce niciodată. 
Atunci, poporul lui Dumnezeu va fi aruncat în acele scene de strâmtoare 
şi de necaz pe care profeţii le-au descris ca timpul de strâmtoare al lui 
Iacov. Strigătul celor credincioşi şi presecutaţi se urcă la cer. Şi, după cum 
sângele lui Abel striga din pământ, tot astfel şi acum sunt glasuri care stri-
gă către Dumnezeu din mormintele martirilor, din adâncurile mării, din 
peşterile munţilor şi din celulele subterane ale mânăstirilor: „Până când 
Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni 
sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” 

Domnul Îşi face lucrarea Sa. Tot cerul este în mişcare. Judecăto-
rul întregului pământ se va scula curând şi îşi va apăra autoritatea Sa 
insultată. Semnul eliberării va fi pus pe frunţile oamenilor care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu, care respectă legea Sa şi care refuză semnul 
fiarei şi chipul ei. 

Dumnezeu a descoperit ce va avea loc în zilele din urmă, pentru ca 
poporul Său să poată fi pregătit să privească împotriva furtunii de prigoană 
şi de mânie. Acei care au fost avertizaţi despre evenimentele care le stau în 
faţă nu trebuie să stea într-o aşteptare liniştită sosirea furtunii, mângâindu-
se cu gândul că Dumnezeu îi va ocroti pe credincioşii Săi în ziua necazu-
lui. Noi trebuie să fim ca nişte bărbaţi care îşi aşteaptă Stăpânul, nu într-o 
aşteptare trândavă, ci lucrând cu seriozitate şi cu o credinţă nestrămutată. 
Acum nu este timpul de a ne lăsa mintea să fie ocupată cu lucruri de mică 
importanţă. Pe când oamenii dorm, Satan aranjează cu sârguinţă lucruri-
le, astfel încât poporul lui Dumnezeu să nu afle nici milă, nici dreptate. 
Mişcarea duminicală îşi face acum drum prin întuneric. Conducătorii îşi 
ascund însă scopul adevărat, şi unii dintre cei ce se unesc cu această mişcare 
nu văd încotro duce curentul subteran. Mărturisirile lor sunt blânde şi creş-
tineşti, în aparenţă; dar când vor vorbi, se va da pe faţă spiritul balaurului. 
Este datoria noastră de a face tot ce stă în puterea noastră ca să abatem peri-
colul care ne ameninţă. Noi trebuie să încercăm să dezarmăm prejudecata, 
înfăţişându-ne poporului în adevărata noastră lumină. Trebuie să le punem 
în faţă adevărata chestiune în discuție, interpunând astfel cel mai eficient 
protest împotriva măsurilor pentru restrângerea libertăţii de conştiinţă. 
Trebuie să cercetăm Scripturile şi să fim în stare a arăta motivul credinţei 
noastre. Profetul zice: „Cei răi vor face răul, şi niciunul din cei răi nu va 
înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege”. 
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Acei care au intrare la Tatăl prin Hristos au în faţa lor o lucrare 
importantă de făcut. Acum este timpul de a ne prinde de braţul tăriei 
noastre. Rugăciunea lui David ar trebui să fie rugăciunea păstorului şi a 
membrului laic: „Este timp ca Tu să lucrezi, Doamne; căci ei au stricat 
legea Ta”. Slujitorii Domnului să plângă între portic şi altar, şi să zică: 
„Cruţă, Doamne, pe poporul Tău, şi nu da ocării moştenirea Ta”. Dum-
nezeu a intervenit întotdeauna pentru poporul Său în strâmtorarea lor 
cea mare, când părea a nu mai fi nicio speranţă de scăpare de la pieire. 
Planurile celor răi, ale vrăjmaşilor bisericii, se află sub puterea Providen-
ţei Sale atotstăpânitoare. El poate influenţa inimile bărbaţilor de stat; El 
poate abate mânia gloatelor înfuriate şi nemulţumite, a celor ce-L urăsc 
pe Dumnezeu, adevărul şi pe poporul Său, după cum râurile de apă pot fi 
întoarse când porunceşte El. Rugăciunea mişcă braţul Celui Atotputer-
nic. Acela care conduce stelele în ordinea lor pe cer, al cărui cuvânt stă-
pâneşte valurile adâncului cel mare, – acelaşi Creator nemărginit va lucra 
pentru poporul Său, dacă ei vor striga către El în credinţă. El va înfrâna 
puterile întunericului, până ce lumea va fi avertizată, şi până ce toţi acei 
care primesc avertizarea se vor pregăti pentru luptă. 

«Mânia omului Te laudă», zice psalmistul; „şi Tu înfrânezi rămăşi-
ţa furiei”. (engleză). Dumnezeu vrea ca adevărul care testează să fie pus în 
faţa poporului şi să devină un obiect de cercetare şi de discuţie chiar prin 
dispreţul ce se aduce asupra lui. Minţile oamenilor trebuie trezite. Fieca-
re controversă, fiecare reproş, fiecare calomnie va fi mijlocul lui Dumne-
zeu de a provoca cercetarea şi de a trezi minţile amorţite. 

Tot aşa a fost şi în istoria poporului lui Dumnezeu de pe vremuri. 
Pentru că au refuzat să se închine la marele chip de aur, pe care Nabuco-
donosor îl ridicase, cei trei evrei au fost aruncaţi în cuptorul de foc. Dar 
Dumnezeu i-a păzit pe servii Săi în mijlocul flăcărilor, şi încercarea de a 
introduce idolatria cu forţa a avut ca rezultat aducerea cunoştinţei despre 
adevăratul Dumnezeu înaintea prinţilor adunaţi şi a bărbaţilor de frunte 
din împărăţia Babilonului. 

Aşa s-a întâmplat şi atunci când s-a dat decretul, care interzicea în-
chinarea la vreun alt dumnezeu, afară de împăratul. Pe când Daniel îşi 
înălţa cererile către Dumnezeul cerului de trei ori pe zi, după cum era 
obiceiul său, atenţia prinţilor şi a conducătorilor a fost atrasă asupra ca-
zului său. El a avut ocazia să vorbească pentru sine însuşi, să arate care 
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este Dumnezeul adevărat şi să lămurească motivul pentru care numai El 
trebuie să primească închinare, şi să prezinte datoria de a-I aduce Lui la-
udă şi onoare. Iar eliberarea lui Daniel din groapa cu lei era o dovadă în 
plus că Fiinţa la care el se închina era Dumnezeul cel viu şi adevărat. 

Tot astfel şi captivitatea lui Pavel a adus Evanghelia înaintea împă-
ratului, a prinţilor şi a conducătorilor, care altfel nu ar fi avut această lu-
mină. Eforturile făcute pentru a împiedica progresul adevărului vor servi 
pentru a-l răspândi şi mai mult. Strălucirea adevărului va fi văzută tot mai 
limpede, după orice punct succesiv din care va fi privit. Rătăcirea cere să 
fie mascată şi ascunsă. Ea se îmbracă în veşminte de înger al luminii, şi 
orice manifestare a caracterului ei adevărat îi micşorează şansa reuşitei. 

Poporul pe care Dumnezeu l-a făcut depozitar al legii Sale nu tre-
buie să permită ca lumina sa să fie ascunsă. Adevărul trebuie să fie vestit 
în locurile întunecate ale pământului. Greutăţile trebuie depăşite şi biru-
ite. Trebuie săvârşită o mare lucrare, şi această lucrare a fost încredinţa-
tă acelora care cunosc adevărul. Ei trebuie să facă mijlociri puternice la 
Dumnezeu ca să le ajute acum. Dragostea lui Hristos trebuie transmisă 
în inimile lor. Spiritul lui Hristos trebuie să se reverse asupra lor, iar ei 
trebuie să se pregătească ca să poată sta în ziua judecăţii. În timp ce ei se 
consacră lui Dumnezeu, o putere convingătoare va însoţi eforturile lor 
de a vesti şi altora adevărul, şi lumina lui va găsi intrare la multe inimi. 
Nu trebuie să dormim mai departe pe terenul fermecat al lui Satan, ci să 
adunăm toate resursele noastre, să profităm şi să prindem orice înlesnire 
dăruită nouă de Providenţă. Ultima avertizare trebuie vestită „la multe 
popoare, neamuri, limbi şi împărăţii”; şi este dată făgăduinţa: „Iată, Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului Amin. 

Capitolul 52 – Biserica, lumina lumii 

Domnul l-a scos pe poporul Său Israel din lume şi l-a despărţit de 
ea, pentru ca să-i dea o însărcinare sfântă. El i-a făcut depozitarii legii 
Sale, şi a hotărât ca prin ei să păstreze printre oameni cunoştinţa despre 
Sine. Prin el, lumina cerului avea să lumineze în locurile întunecoase ale 
pământului, şi un glas trebuia să fie auzit, invitând toţi oamenii să se în-
toarcă de la idolatrie, ca să servească viului şi adevăratului Dumnezeu. 
Dacă evreii ar fi rămas credincioşi însărcinării lor, ar fi fost o putere în 455
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lume. Dumnezeu ar fi fost apărarea lor, şi El i-ar fi ridicat mai presus de 
toate popoarele. Lumina şi adevărul Său s-ar fi descoperit prin ei, şi ei ar 
fi stat mereu sub conducerea Sa înţeleaptă şi sfântă, ca un exemplu despre 
superioritatea guvernării Sale, mai presus de orice formă de idolatrie. 

Dar ei nu şi-au ţinut legământul lor cu Dumnezeu. Ei au urmat 
practicile idolatre ale altor neamuri şi, în loc să facă numele Creatorului 
lor o laudă pe pământ, umblarea lor i-a făcut să fie de disprețul păgâni-
lor. Totuşi scopul lui Dumnezeu trebuia realizat. Cunoştinţa voii Sale 
trebuia să se răspândească peste tot pământul. Dumnezeu a adus mâna 
asupritorului asupra poporului Său şi i-a risipit ca prizonieri printre po-
poare. Când au fost în necazuri, mulţi dintre ei s-au căit de fărădelegile 
lor şi L-au căutat pe Domnul. Risipiți în ţările păgâne, ei au răspândit 
cunoştinţa despre Dumnezeul adevărat. Principiile legii divine veneau 
în conflict cu obiceiurile şi datinile popoarelor. Idolatrii s-au străduit să 
şteargă de pe pământ adevărata credinţă. Domnul, în providenţa Sa, i-a 
adus pe servii Săi, Daniel, Neemia, Ezra, faţă în faţă cu împăraţii şi stăpâ-
nitorii, pentru ca aceşti idolatri să poată avea ocazia de a primi lumina. În 
felul acesta, lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său s-o facă în 
timp de prosperitate, în lăuntrul graniţelor lor, dar pe care au neglijat-o, 
din pricina necredincioşiei lor, a fost săvârşită de ei în captivitate, în cele 
mai mari încercări şi greutăţi. 

În zilele noastre, Dumnezeu a chemat biserica Sa, cum l-a chemat şi 
pe Israel pe vremuri, ca să fie o lumină în lume. Prin marea daltă a adevă-
rului, întâia, a doua şi a treia solie îngerească, El i-a despărţit de biserici 
şi de lume, ca să-i aducă într-o legătură sfântă cu Sine. El i-a făcut de-
pozitarii legii Sale şi le-a încredinţat marile adevăruri ale profeţiei pen-
tru acest timp. Asemenea scrierilor sfinte încredinţate vechiului Israel, 
acestea sunt o încredințare sfântă ce trebuie vestită lumii. Cei trei îngeri 
din Apocalipsa 14 reprezintă poporul care primeşte lumina soliilor lui 
Dumnezeu şi care merge ca trimişi ai Săi ca să facă să răsune avertizarea 
de-a lungul şi de-a latul pământului. Hristos declară urmaşilor Săi: „Voi 
sunteţi lumina lumii”. Crucea de pe Golgota vorbeşte către orice suflet 
care primeşte pe Isus: „Priveşte valoarea unui suflet”. „Mergeţi în toată 
lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură”. Nu trebuie să permitem 
niciunui lucru să împiedice această lucrare. Aceasta este cea mai impor-
tantă lucrare pentru acest timp; ea trebuie să se întindă la fel de mult ca 
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veşnicia. Iubirea pe care Isus a dat-o pe faţă pentru sufletele oamenilor, 
prin jertfa pe care El a adus-o pentru răscumpărarea lor, îi va însufleţi pe 
toţi urmaşii Săi. 

Dar foarte puţini dintre acei care au primit lumina fac lucrarea în-
credinţată mâinilor lor. Există puțini oameni de o fidelitate nestrămuta-
tă, care să nu se gândească la comoditate, conveniență sau chiar la viața 
însăşi, care îşi croiesc drum oriunde pot găsi o uşă deschisă ca să introdu-
că lumina adevărului şi să apere sfânta lege a lui Dumnezeu. Dar păca-
tele care stăpânesc lumea au pătruns în biserici şi în inimile acelora care 
pretind a fi poporul deosebit al lui Dumnezeu. Mulţi dintre cei care au 
primit lumina exercită o influenţă care tinde să liniştească temerile celor 
din lume şi ale mărturisitorilor formali. Există iubitori de lume, chiar şi 
printre cei care mărturisesc a aştepta pe Domnul. Există o ambiţie după 
bogăţie şi onoare. Hristos descrie această clasă, când declară că ziua lui 
Dumnezeu va veni ca un laţ peste locuitorii pământului. Această lume 
este patria lor. Ei îşi fac ca ocupaţie a lor alergarea după comori pămân-
teşti. Îşi construiesc locuinţe costisitoare şi le mobilează cu tot felul de 
lucruri bune; le place să se îmbrace bine şi să-şi satisfacă apetitul. Lucru-
rile din lume sunt idolii lor. Acestea se interpun între suflet şi Hristos, iar 
realităţile solemne şi înfricoşate care ne înconjoară sunt întrezărite doar 
slab şi abia înţelese. Aceeaşi neascultare şi cădere, care a fost văzută în bi-
serica iudaică, a caracterizat în mare măsură pe poporul care a avut aceas-
tă mare lumină din cer în ultimele solii de avertizare. Să risipim noi, la fel 
ca ei, ocaziile şi privilegiile noastre, până când Dumnezeu va îngădui să 
vină asupra noastră apăsarea şi prigoana? Oare lucrarea, care ar putea fi 
săvârşită în timp de pace şi de prosperitate relativă să fie lăsată nefăcută 
până ce va trebui să fie realizată în vreme de întunecime şi sub presiunea 
încercărilor şi a prigonirilor? 

Există o cantitate teribilă de vină pentru care biserica este responsa-
bilă. De ce nu depun, cei care au lumina, cele mai serioase eforturi ca să 
dea şi altora lumina? Ei văd că sfârşitul este aproape. Văd cum gloatele 
de oameni calcă zilnic legea lui Dumnezeu; ştiu că aceste suflete nu pot 
fi salvate în timp ce rămân în această călcare a poruncilor. Cu toate aces-
tea, ei arată mai mult interes pentru afacerile, fermele, casele, comerţul, 
îmbrăcămintea şi mesele lor decât pentru sufletele de bărbaţi şi femei cu 
care se vor întâlni faţă în faţă la judecată. Poporul care susţine că ascultă 
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de adevăr doarme. Ei nu ar putea fi atât de lipsiți de griji, dacă ar fi treji. 
Iubirea de adevăr moare din inimile lor. Exemplul lor nu este de aşa na-
tură încât să convingă lumea că ei au adevărul mai mult decât oricare alt 
popor pe pământ. Tocmai atunci când ei ar trebui să fie tari în Dumne-
zeu, făcând zilnic o experienţă vie, ei sunt slabi, ezitanți, şi se sprijină mai 
mult pe predicatori pentru sprijin, când ar trebui ca ei să slujească altora 
cu mintea, cu sufletul, cu glasul, cu pana, cu timpul şi cu banii lor. 

Fraţilor şi surorilor, mulţi dintre voi vă scuzaţi de a lucra, sub pretext 
că n-aţi fi în stare să lucraţi pentru alţii. Dar oare Dumnezeu v-a făcut să fiţi 
atât de incapabili? Oare această nedestoinicie nu a fost produsă de inactivi-
tatea voastră şi perpetuată prin alegerea voastră deliberată? Nu v-a dat oare 
Dumnezeu şi vouă cel puţin câte un talant spre a-l întrebuinţa, nu pentru 
gustul şi plăcerile voastre, ci pentru El? V-aţi înţeles obligaţia voastră ca 
servi ai Lui tocmiţi, de a-I aduce un venit printr-o întrebuinţare înţeleaptă 
şi dibace a acestui capital încredinţat vouă? Nu v-aţi neglijat voi ocaziile de 
a vă exercita puterile în vederea acestui scop? Este prea adevărat că puţini 
au simțit cu adevărat responsabilitatea lor faţă de Dumnezeu. Iubirea, ju-
decata, memoria, prevederea, tactul, energia şi orice altă facultate a fost de-
votată eului personal. Voi aţi dat pe faţă mai mare înţelepciune în serviciul 
răului decât pentru cauza lui Dumnezeu. Voi v-aţi pervertit, v-aţi slăbit, ba 
chiar v-ați mutilat puterile, prin activitatea voastră încordată în scopurile 
lumeşti, neglijând lucrarea lui Dumnezeu. 

Totuşi, voi vă liniştiţi conştiinţa, spunând că nu puteţi anula tre-
cutul, şi să câştigaţi vigoarea, tăria, şi îndemânarea pe care le-ați fi putut 
avea, dacă v-aţi fi întrebuinţat puterile aşa cum cere Dumnezeu. Dar nu 
uitaţi că El vă face răspunzători pentru lucrarea pe care aţi săvârşit-o în 
mod neglijent sau aţi lăsat-o nefăcută prin necredincioşia voastră. Cu cât 
vă exercitaţi mai mult puterile pentru Maestru, cu atât mai pricepuți şi 
mai apți veţi deveni. Cu cât vă legaţi mai strâns de izvorul de lumină şi 
putere, cu atât mai mare lumină va fi revărsată asupra voastră, şi cu atât 
mai mare putere veţi avea ca să o întrebuinţaţi pentru Dumnezeu. Voi 
sunteţi consideraţi răspunzători, de asemenea, pentru tot ce ați fi putut 
avea, dar aţi eşuat să obțineți, din pricina devotamentului vostru faţă de 
lume. Când aţi devenit urmaşi ai lui Hristos, v-aţi angajat să-I serviţi Lui 
şi numai Lui, şi El v-a făgăduit că va fi cu voi şi vă va binecuvânta, vă va 
înviora cu lumina Sa, vă va dărui pacea Sa şi vă va face să fiţi plini de bu-
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curie în lucrarea Sa. Ați eşuat voi în a experimenta aceste binecuvântări? 
Fiţi siguri că acesta este rezultatul umblării voastre proprii. 

Ca să scape de armată în timpul războiului, unii s-au făcut bolnavi, 
alţii s-au schilodit singuri ca să fie declaraţi inapţi pentru serviciul mili-
tar. Aici este o ilustrare a felului de procedare al multora faţă de lucrarea 
lui Dumnezeu. Ei şi-au pipernicit puterile, atât pe cele fizice, cât şi pe 
cele mentale, aşa ca să nu fie în stare să facă lucrarea cea atât de necesară. 

Să presupunem că vi s-ar pune în mână o sumă de bani spre a-i 
învesti în vreo întreprindere oarecare; i-aţi arunca voi la o parte, şi aţi 
declara că nu sunteţi răspunzători pentru întrebuinţarea lor? Aţi simţi 
oare că v-aţi scutit de o mare grijă? Totuşi aceasta este tocmai ce ați 
făcut cu darurile lui Dumnezeu. A vă scuza pe voi înşivă că nu puteţi 
lucra pentru alţii, sub pretext că nu aţi avea această destoinicie, în timp 
ce sunteţi absorbiţi cu totul de ocupaţii lumeşti, înseamnă a lua în râs 
pe Dumnezeu. Mulţime de oameni merg la pieire; poporul care a pri-
mit lumina şi adevărul sunt doar o mână de oameni, şi trebuie să re-
ziste la întreaga oştire a celui rău, şi totuşi această mică grupă dedică 
energiile pentru orice altceva, mai puțin învățării cum să salveze suflete 
de la moarte. Mai este vreo mirare că biserica este slabă şi ineficientă, 
că Dumnezeu poate face doar puţin pentru pretinsul Său popor? Ei 
se aşază pe ei înşişi acolo unde El nu poate lucra prin ei şi pentru ei. 
Îndrăzniţi voi să continuaţi a-I nesocoti cerinţele în acest mod? Vreţi să 
mai glumiți încă cu cele mai sfinte răspunderi încredințate de cer? Veţi 
spune voi împreună cu Cain: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” 

Nu uitaţi că răspunderea voastră nu se măsoară după resursele şi 
capacităţile voastre din prezent, ci după puterile dăruite de la început 
şi după posibilităţile de a le dezvolta. Întrebarea pe care trebuie să şi-o 
pună fiecare nu este, de ce este el acum fără experienţă şi incapabil a lucra 
pentru cauza lui Dumnezeu, ci cum şi de ce se află el în această stare, şi 
cum poate să se îndrepte? Dumnezeu nu ne va înzestra, pe cale suprana-
turală, cu calităţile care ne lipsesc; dar în timp ce exercităm capacităţile 
pe care le avem, El va lucra cu noi pentru a spori şi întări orice facultate; 
energiile noastre adormite vor fi trezite, iar puterile care au fost paralizate 
vor primi o nouă viaţă. 

Cât timp vom fi în această lume, vom avea de-a face cu lucrurile 
din lume. Va fi mereu necesar să facem tranzacţii în legătură cu afacerile 
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temporare pământeşti; dar această nevoie nu trebuie să absoarbă totul. 
Apostolul Pavel ne dă o regulă sigură: „Nu trândăviți în afaceri; zeloşi în 
spirit, slujind Domnului”. Datoriile umile şi obişnuite ale vieţii trebuie 
îndeplinite toate cu credincioşie şi „din inimă”, zice apostolul „ca pentru 
Domnul”. Oricare ar fi ramura ocupaţiei noastre, fie cea casnică, fie mun-
ca pe câmp sau ocupaţii intelectuale, noi putem să le îndeplinim spre sla-
va lui Dumnezeu, atât timp cât facem din Isus cel dintâi, cel de pe urmă şi 
cel mai bun în toate. Dar pe lângă aceste ocupaţii lumeşti, fiecărui urmaş 
al lui Hristos îi este dată o lucrare deosebită pentru clădirea împărăţiei 
Sale, – o lucrare care cere eforturi personale pentru mântuirea oamenilor. 
Aceasta nu este o lucrare ce trebuie săvârşită doar o dată pe săptămână, în 
localul de rugăciune, ci în orice timp şi în orice loc. 

Oricine se uneşte cu biserica, face prin acest act un jurământ so-
lemn să lucreze pentru interesele bisericii, şi să ţină acest interes mai 
pe sus de orice altă consideraţie. Lucrarea Sa este de a păstra o legătură 
vie cu Dumnezeu, de a participa cu inima şi sufletul în marele plan al 
mântuirii şi de a arăta, prin viaţa şi caracterul Său, excelența poruncilor 
lui Dumnezeu, în contrast cu obiceiurile şi preceptele lumii. Fiecare su-
flet, care a făcut o mărturisie a lui Hristos, s-a angajat să fie tot ce îi este 
posibil să fie ca lucrător spiritual, să fie activ, zelos şi cu succes în slujba 
Maestrului. Hristos aşteaptă ca orice om să-şi facă datoria; aceasta să fie 
lozinca tuturor urmaşilor Săi. 

Noi nu trebuie să aşteptăm să ni se ceară să dăm lumină, să fim rugați 
insistent să dăm sfat sau instruire. Oricine primeşte razele Soarelui Drep-
tăţii trebuie să reflecte lumina sa la toţi cei din jurul său. Religia sa trebuie 
să aibă o influenţă pozitivă şi hotărâtă. Rugăciunile şi apelurile sale să fie 
atât de îmbibate de Spiritul Sfânt, încât ele să înmoaie şi să supună sufle-
tul. Isus a spus: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 
ei văzând faptele voastre bune, să-L mărească pe Tatăl care este în ceruri”. 
Ar fi mult mai bine ca un om din lume să nu fi văzut niciodată pe vreunul 
dintre cei ce mărturisesc credinţa decât să vină sub influenţa unuia care 
nu cunoaşte puterea evlaviei. Dacă Hristos ar fi modelul nostru, dacă via-
ţa Sa ar fi regula noastră, ce zel s-ar manifesta, ce eforturi s-ar depune, ce 
dărnicie s-ar da pe faţă şi ce tăgăduire de sine s-ar practica! Cât de neo-
bosit am lucra, ce rugăminți fierbinţi s-ar înălţa către Dumnezeu pentru 
putere şi înţelepciune! Dacă toţi pretinşii copii ai lui Dumnezeu ar simţi 
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că ocupaţia principală a vieţii lor este de a face lucrarea pe care El ne-a 
poruncit s-o facem, dacă ar lucra neegoist în cauza Sa; ce schimbare s-ar 
vedea în inimile, în casele şi bisericile lor, şi chiar în lume! 

Vigilenţa şi fidelitatea s-au cerut de la urmaşii lui Hristos din ori-
ce generaţie; dar acum, când ne aflăm pe pragul lumii veşnice, ţinând 
adevărurile pe care le avem, având o lumină aşa de mare, şi o lucrare 
atât de importantă de făcut, trebuie să dublăm zelul. Fiecare trebuie 
să facă tot ce poate mai bine, după capacitatea sa. Iubite frate, tu îţi 
periclitezi propria ta mântuire dacă dai înapoi acum. Dumnezeu îţi va 
cere socoteală dacă neglijezi lucrarea pe care ţi-a încredinţat-o. Cunoşti 
adevărul? Atunci dă-l altora.

Ce voi putea spune ca să trezesc bisericile noastre? Ce voi putea spu-
ne acelora care au contribuit cu o parte principală la vestirea ultimei solii? 
„Domnul vine”, trebuie să fie mărturia care să se dea, nu numai cu buzele, 
ci şi prin viaţă şi caracter; dar mulţi dintre acei cărora Dumnezeu le-a dat 
lumină şi cunoştinţă, talanţi de influenţă şi mijloace, nu iubesc adevărul 
şi nici nu-l pun în practică. Ei au băut atât de mult din cupa otrăvitoare 
a egoismului şi a spiritului lumesc, încât s-au îmbătat cu grijile acestei 
vieţi. Fraţilor, dacă continuaţi să fiţi atât de trândavi, atât de lumeşti şi 
atât de egoişti, cum aţi fost până acum, Dumnezeu va trece cu siguranţă 
pe lângă voi şi îi va lua pe acei care se îngrijesc mai puţin de ei înşişi, au 
puţină ambiţie pentru onoarea lumească şi care nu vor ezita să meargă 
afară din tabără şi să suporte ocara, cum a făcut Maestrul lor. Lucrarea 
va fi dată acelora care o vor primi, acelora care o apreciază şi care întrețes 
principiile ei în experienţa lor zilnică. Dumnezeu va alege bărbaţi umili, 
care caută să proslăvească numele Său şi să facă să progreseze cauza Sa în 
loc să se onoreze şi să se promoveze pe ei înşişi. El va ridica bărbaţi care 
nu au atât de multă înţelepciune lumească, dar care sunt în legătură cu El, 
şi care vor căuta tărie şi sfat de sus. 

Unii dintre bărbaţii noştri conducători sunt înclinaţi să îngăduie un 
spirit pe care l-a manifestat apostolul Ioan când a zis: „Învăţătorule, am 
văzut pe unul care scotea demoni în numele Tău şi l-am oprit, pentru că 
nu ne urmează”. 

Organizaţia şi disciplina sunt esențiale, dar există acum un foarte 
mare pericol de a părăsi simplitatea Evangheliei lui Hristos. Avem ne-
voie de mai puţine forme şi ceremonii, şi de mult mai multă putere a 
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evlaviei adevărate. Dacă viaţa şi caracterul lor sunt exemplare, lăsaţi-i să 
lucreze pe toţi cei care vor, în orice ramură ar fi. Deşi poate nu se con-
formează exact metodelor voastre, nu trebuie să rostiţi niciun cuvânt 
pentru a condamna sau descuraja. Când fariseii doreau ca Isus să-i certe 
pe copiii care cântau laudele Sale, Mântuitorul a zis: „Dacă aceştia vor 
tăcea, pietrele vor striga”. Profeţia trebuia să se împlinească. Tot astfel şi 
în zilele noastre; lucrarea trebuie făcută. Sunt multe ramuri de lucrare; 
fiecare să lucreze după cele mai bune puteri ale sale. Cel cu un talant nu 
trebuie să-l îngroape în pământ. Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea 
sa, potrivit cu capacitatea lui. Cei ce au însărcinări şi capacităţi mai mari 
nu trebuie să se străduiască să reducă la tăcere pe alţii care sunt mai pu-
ţin capabili sau cu mai puţină experienţă. Cel cu un talant [talent] poate 
ajunge la o clasă de care acei cu doi sau cu cinci talanţi nu se pot apropia. 
Mari şi mici sunt aleşi în aceeaşi măsură a fi vase care să ducă apa vie-
ţii la sufletele însetate. Nu îngăduiţi ca cei ce predică cuvântul să pună 
mâinile pe lucrătorul umilit şi să zică: „Tu trebuie să lucrezi după acest 
şablon, sau să nu lucrezi deloc”. Retrageţi-vă mâinile, fraţilor. Fiecare să 
lucreze în propria sa sferă, încins cu propria sa armură, făcând tot ce stă 
în puterea lui şi cu umilinţă. Întăriţi-i mâinile în lucrare. Acum nu este 
timpul de a lăsa ca fariseismul să stăpânească. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să 
lucreze prin oricine vrea El. Solia trebuie să fie dată. 

Toţi trebuie să-şi arate credinţa faţă de Dumnezeu printr-o folosire 
înţeleaptă a capitalului încredinţat, nu numai în mijloace, ci şi în orice 
dar care tinde să clădească împărăţia Sa. Satan va întrebuinţa orice vicle-
nie posibilă ca să împiedice adevărul să ajungă la acei care sunt îngropaţi 
în rătăcire, dar glasul avertizării şi al invitaţiei trebuie să ajungă la ei. Şi în 
timp ce nu sunt decât puţini angajaţi în această lucrare, mii ar trebui să 
arate acelaşi interes ca şi ei. Dumnezeu nu a rânduit niciodată ca membrii 
laici ai bisericii să fie scutiți de lucru în cauza Sa. „Mergi şi tu de lucrează 
în via Mea” este porunca Învăţătorului către fiecare din urmaşii Săi. Cât 
timp există suflete neconvertite în lume, trebuie depuse eforturile cele 
mai active, mai serioase, mai zeloase şi mai hotărâte pentru mântuirea 
lor. Acei care au primit lumina trebuie să caute să-i lumineze şi pe acei 
care n-o au. Dacă membrii bisericii nu pun mâna individual să facă aceas-
tă lucrare, atunci fac dovada că nu au nicio legătură vie cu Dumnezeu. 
Numele lor sunt înregistrate ca fiind nişte slujitori trândavi. Nu puteţi 
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distinge voi din ce cauză nu există mai multă spiritualitate în bisericile 
noastre? Pentru că voi nu colaboraţi cu Hristos. 

Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea Sa. Să-L căutăm deci pe Dum-
nezeu, şi El ne va învăţa cum să lucrăm şi ce lucrare suntem noi mai bine 
pregătiţi s-o îndeplinim. Totuşi, nimeni nu trebuie să pornească într-un 
spirit de independenţă, elaborând teorii noi. Lucrătorii trebuie să fie în 
armonie cu adevărul şi cu fraţii lor. Trebuie să existe sfat şi colaborare. 
Dar nu trebuie nici să aştepte ca, la orice pas pe care îl fac, să întrebe pe 
vreun funcţionar superior dacă are voie să facă lucrul acesta sau acela. Nu 
priviți spre oameni pentru călăuzire, ci spre Dumnezeul lui Israel. 

Lucrarea pe care biserica a neglijat s-o facă într-un timp de pace şi 
de prosperitate va trebui s-o facă într-un timp de criză grozavă, şi în îm-
prejurările cele mai descurajatoare şi mai împotrivitoare. Avertismentele, 
pe care acomodarea cu lumea le-a adus la tăcere sau le-a reţinut, trebuie 
date. Ele vor întâlni cele mai grozave împotriviri din partea vrăjmaşilor 
credinţei noastre. Şi, în acel timp, clasa superficială şi conservatoare, a 
cărei influenţă a întârziat tot mereu progresul lucrării, va renunța la cre-
dinţă şi va lua poziţie de partea vrăjmaşilor declaraţi, către care simpatiile 
lor au năzuit încă de mult. Aceşti apostaziaţi vor da atunci pe faţă cea mai 
înverşunată vrăjmăşie şi vor face tot ce le stă în putere ca să-i apese, să-i 
ponegrească şi să-i asuprească pe foştii lor fraţi şi să stârnească indignare 
împotriva lor. Acest timp este chiar în faţa noastră. Membrii bisericii vor 
fi încercaţi şi probaţi fiecare personal. Ei vor fi aduşi în situaţii în care vor 
fi forţaţi să depună mărturie pentru adevăr. Mulţi vor fi chemaţi să vor-
bească înaintea consiliilor şi a tribunalelor, poate despărţiţi şi izolaţi unii 
de alţii. Ei au neglijat să obţină acea experienţă care i-ar putea ajuta în 
această criză, şi sufletele lor sunt împovărate de remuşcări pentru ocaziile 
nefolosite şi pentru privilegiile neglijate. 

Iubite frate şi iubită soră, vă rog să meditaţi la aceste lucruri. Fiecare 
dintre voi are o lucrare de făcut. Necredinţa şi neglijenţa voastră sunt înre-
gistrate împotriva voastră în registrul cerului. Voi v-aţi micşorat puterile şi 
v-aţi redus capacităţile. Vouă vă lipseşte puterea şi destoinicia pe care aţi fi 
putut să le aveţi. Dar înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu, vă rog să 
vă treziţi. Nu mai zăboviţi deloc. Ziua aproape a trecut. Soarele coboară 
spre apus şi este gata să se ascundă pentru totdeauna de ochii voştri. Dar cât 
timp sângele lui Hristos mijloceşte încă, voi puteţi căpăta iertare. Adunaţi-
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vă orice energie a sufletului, întrebuinţaţi puţinele ore rămase lucrând cu 
seriozitate pentru Dumnezeu şi pentru semenii voştri. 

Inima mea este mişcată până în adâncul ei. Nu găsesc cuvinte potri-
vite ca să-mi exprim simțămintele când mă rog pentru sufletele pierdute. 
Să mă rog oare în zadar? Ca trimisă a lui Hristos, doresc să vă trezesc la 
lucru, ca să lucraţi cum n-aţi lucrat niciodată mai înainte. Voi nu puteţi 
transfera datoria voastră altora. Dacă refuzați lumina voastră, cineva tre-
buie să rămână în întuneric, prin neglijența voastră. 

Eternitatea se întinde în faţa noastră. Cortina este gata să se ridi-
ce. Ce facem noi, care ocupăm această poziţie solemnă şi responsabilă, 
şi la ce ne gândim când ne prindem de iubirea noastră egoistă pentru o 
viaţă comodă, în timp ce sufletele se pierd în jurul nostru? Au devenit 
inimile noastre cu totul împietrite? Nu putem simți sau înțelege noi că 
avem o lucrare de făcut pentru mântuirea altora? Fraţilor, sunteţi voi din 
clasa celor care au ochi, dar nu văd, au urechi, dar nu aud? V-a dat oare, 
Dumnezeu, în zadar o cunoştinţă despre voia Sa? În zadar să vă fi trimis 
El avertizare după avertizare? Credeţi voi declaraţiile adevărului despre 
ceea ce se va întâmpla pe pământ, credeţi că judecăţile lui Dumnezeu pla-
nează acum asupra oamenilor, şi mai puteţi sta voi comozi în trândăvie, 
nepăsare şi iubire de plăceri? 

Acum nu mai este timp ca poporul lui Dumnezeu să-şi fixeze 
afecțiunile sau să adune comori pe pământ. Timpul nu mai este departe 
când, asemenea primilor ucenici, vom fi constrânşi să căutăm refugiu în 
locuri pustii şi izolate. După cum asedierea Ierusalimului de către oştile ro-
mane era pentru creştinii iudei semnalul de a fugi, tot astfel şi asumarea pu-
terii (autorităţii) din partea naţiunii americane, prin decretul de a impune 
cu forţa sabatul papal, va fi pentru noi un avertisment. Atunci va fi timpul 
de a părăsi oraşele mari şi a ne pregăti să părăsim şi pe cele mai mici, pentru 
a ne retrage în căminuri izolate printre munţi. Şi acum, în loc să căutam lo-
cuinţe costisitoare aici, trebuie să ne pregătim spre a merge într-o ţară mai 
bună, adică cerească. În loc să cheltuim mijloacele în satisfacţii personale, 
trebuie să învăţăm să facem economii. Orice talent dăruit de Dumnezeu 
trebuie folosit spre slava Sa, pentru a da lumii ultima avertizare. Dumnezeu 
are pentru colaboratorii Săi o lucrare de făcut în oraşe. Misiunile noastre 
trebuie întreţinute şi noi misiuni deschise. Pentru a aduce această lucrare 
la îndeplinire cu succes se cer multe cheltuieli. Avem nevoie de case de ru-
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găciuni, unde oamenii să fie invitaţi să audă adevărurile pentru acest timp. 
Tocmai pentru acest scop, Dumnezeu a încredinţat ispravnicilor Săi un 
capital. Nu lăsaţi ca averile voastre să fie îngropate în întreprinderi lumeşti, 
aşa ca această lucrare să fie împiedicată. Puneţi mijloacele voastre acolo 
unde să puteţi dispune de ele în folosul lucrării lui Dumnezeu. Trimiteţi 
comorile voastre înaintea voastră în cer. 

Membrii bisericii trebuie să se consacre pe ei înşişi, şi toate posesiunile 
lor pe altarul lui Dumnezeu. Acum, mai mult ca oricând, este aplicabil sfa-
tul Mântuitorului: „Vindeţi ce aveţi, şi daţi milostenie; pregătiţi-vă pungi 
care nu se învechesc, o comoară în ceruri care nu seacă, şi unde hoţii nu se 
pot apropia, şi nici moliile nu o strică. Pentru că unde este comoara voastră 
acolo este şi inima voastră”. Acei care îşi investesc mijloacele în case mari, 
în ţarine, în întreprinderi lumeşti, zic prin faptele lor: „Dumnezeu nu le 
poate avea; le vreau pentru mine”. Ei şi-au legat talantul pe care îl au într-un 
şervet şi l-au ascuns în pământ. Unii ca aceştia au motiv să se alarmeze. Fra-
ţilor, Dumnezeu nu v-a încredinţat mijloace ca să stea nefolosite şi pentru 
a fi ţinute sau ascunse în mod egoist, ci spre a fi folosite pentru înaintarea 
lucrării Sale, de a salva suflete de la pieire. Acum nu este timpul de a lega 
banii Domnului în clădirile voastre scumpe şi în marile voastre întreprin-
deri, în timp ce cauza Sa este ologită şi lăsată să cerşească pe drumul ei, cu 
visteria nici pe jumătate alimentată. Domnul nu este în acest fel de lucrare. 
Nu uitaţi că ziua se apropie repede când se va spune: „Dă socoteală pentru 
isprăvnicia ta”. Nu puteţi înţelege voi semnele timpului? 

Fiecare zi care trece ne aduce mai aproape de ultima mare şi im-
portantă zi. Suntem cu un an mai aproape de judecată; mai aproape de 
veşnicie decât am fost la 1844. Ne-am apropiat noi şi mai mult de Dum-
nezeu? Veghem noi în rugăciune? Încă un an din timpul nostru de a lucra 
a trecut în veşnicie. În fiecare zi ne-am asociat cu bărbaţi şi femei sortiţi 
judecăţii. Fiecare zi poate fi linia de despărţire pentru unele suflete, cine-
va poate să fi făcut decizia care va determina destinul său veşnic. Care a 
fost influenţa noastră asupra acestor tovarăşi de călătorie? Ce eforturi am 
făcut noi ca să-i aducem la Hristos? 

A muri este ceva solemn, dar mult mai solemn este a trăi. Vom în-
tâlni iarăşi orice gând, orice cuvânt şi orice faptă din viaţa noastră. Ceea 
ce vom face din noi înşine în acest timp de încercare, aceea vom rămâne 
în toată veşnicia. Moartea aduce descompunerea trupului, dar nu aduce 
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nicio schimbare în caracter. Venirea lui Hristos nu schimbă caracterul 
nostru; ci îl fixează doar pentru totdeauna dincolo de orice schimbare. 

Eu apelez iarăşi la membrii bisericii să fie creştini, să fie asemenea 
lui Hristos, Isus era un lucrător, nu pentru El însuşi, ci pentru alţii. El 
a lucrat să binecuvânteze şi să salveze pe cei pierduţi. Dacă voi sunteţi 
creştini, veţi imita exemplul Său. El a pus temelia, şi noi suntem con-
structorii împreună cu El. Dar ce material aducem noi pentru a fi pus 
pe această temelie? Lucrarea fiecăruia va fi descoperită; căci ziua aceea 
va arăta, pentru că focul o va dovedi; focul va încerca lucrarea fiecăruia”. 
Dacă voi devotaţi toată puterea voastră şi tot talentul vostru celor pă-
mânteşti, lucrarea vieţii voastre este reprezentată prin lemne, fân şi paie, 
care vor fi mistuite de focul zilei de apoi. Dar o lucrare neegoistă pentru 
Hristos şi pentru viaţa veşnică va fi ca aurul, argintul şi pietrele preţioase; 
ea va rămâne nepieritoare. 

Fraţilor şi surorilor, treziţi-vă din somnul vostru mortal. Este prea 
târziu pentru a vă mai dedica puterea creierului, a membrelor şi a muş-
chilor pentru servirea de sine. Nu lăsaţi ca ziua de apoi să vă găsească 
lipsiţi de comoara cerească. Căutaţi să înaintați triumful crucii, căutaţi 
să luminaţi suflete, lucraţi pentru mântuirea semenilor voştri, şi atunci 
lucrarea voastră va rezista încercării focului. 

„Dacă lucrarea cuiva rămâne, el va primi plată”. Măreaţă va fi răsplata 
oferită, când lucrătorii credincioşi vor fi adunaţi în jurul tronului lui Dum-
nezeu şi al Mielului. Când Ioan, în starea sa muritoare, a privit slava lui 
Dumnezeu, el a căzut ca mort; el nu putea suporta acea privelişte. Dar când 
muritorii vor îmbrăca nemurirea, cei răscumpăraţi vor fi asemenea lui Isus, 
căci Îl vor vedea aşa cum este. Ei stau înaintea tronului ca mărturie că sunt 
primiţi. Toate păcatele sunt şterse şi toate fărădelegile lor sunt îndepărtate. 
Acum ei pot privi slava neîntunecată de la tronul lui Dumnezeu. Ei au fost 
părtaşi cu Hristos la suferinţele Sale, au fost conlucrători cu El în planul de 
mântuire, şi acum sunt părtaşi cu El la bucuria de a vedea sufletele salvate, 
prin mijlocirea lor, spre lauda lui Dumnezeu în toată eternitatea. 

Capitolul 53 – Iosua și îngerul 

Dacă vălul care desparte lumea văzută de cea nevăzută s-ar da la o 
parte şi poporul lui Dumnezeu ar putea privi marea luptă care are loc 
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între Hristos şi îngerii Săi sfinţi, de o parte, şi între Satan cu oştile sale 
de îngeri răi, pe de o parte, cu privire la mântuirea omuului; dacă ei ar 
putea să înţeleagă lucrarea minunată a lui Dumnezeu pentru salvarea 
sufletelor din sclavia păcatului şi exercitarea neîntreruptă a puterii Sale, 
pentru ocrotirea lor faţă de răutatea celui rău, atunci ar fi mai bine pre-
gătiţi să se împotrivească planurilor lui Satan. Mințile lor ar fi pătrunse 
de solemnitate la vederea caracterului vast şi a importanţei planului de 
mântuire şi măreţiei lucrării, care se desfăşoară în faţa lor, ca împreună 
lucrători cu Hristos. Ei ar fi umiliți, totuşi încurajați, ştiind că întreg 
cerul este interesat de mântuirea lor. 

Una dintre cele mai impunătoare şi impresionante ilustraţii despre 
lucrarea lui Satan şi lucrarea lui Hristos şi despre puterea Mijlocitorului 
nostru de a înfrunta pe acuzatorul poporului Său ne este dată în profeţia 
lui Zaharia. Într-o viziune sfântă, profetul îl vede pe marele preot Iosua 
„îmbrăcat cu nişte haine murdare”, stând înaintea Îngerului Domnului 
implorând mila lui Dumnezeu în favoarea poporului Său, care se afla în 
marea strâmtorare. Satan şedea la dreapta sa spre a i se împotrivi. Pentru 
că Israel fusese ales ca să păstreze cunoştinţa lui Dumnezeu pe pământ, 
încă de la originea lor ca naţiune, ei au fost obiectul deosebit al vrăjmăşiei 
lui Satan, şi acesta s-a hotărât să-i nimicească. El nu le putea face însă 
niciun rău atât timp cât ei rămâneau ascultători de Dumnezeu; de aceea, 
el a pus în joc toată puterea şi iscusinţa, ca să-i amăgească să păcătuiască. 
Prinşi în cursele ispitei lui, ei călcaseră legea lui Dumnezeu şi se separase-
ră de Sursa tăriei lor, fiind lăsaţi să devină pradă vrăjmaşilor lor păgâni. Ei 
au fost duşi în captivitate la Babilon, şi au rămas acolo pentru mulţi ani. 
Totuşi, ei n-au fost părăsiţi de Dumnezeu. Profeţii Săi au fost trimişi la ei 
cu mustrări şi avertismente. Poporul a fost apoi trezit să-şi vadă vinovăţia, 
s-au umilit înaintea lui Dumnezeu şi s-au întors la El cu o adevărată căin-
ţă. Apoi Domnul le-a trimis solii de îmbărbătare, făcându-le cunoscut că 
îi va libera din captivitate şi-i va primi iarăşi în graţia Sa. Tocmai aceasta 
voia Satan să împiedice cu hotărâre. O rămăşiţă a lui Israel se înapoiase 
deja în ţara lor, şi Satan căuta să stârnească naţiunile păgâne, care erau 
uneltele lui, ca să-i nimicească în totul. 

Pe când Iosua se roagă umil pentru împlinirea făgăduinţelor lui 
Dumnezeu, Satan se ridică cu îndrăzneală împotriva lui. El arată către 
nelegiuirile lui Israel, ca un motiv pentru care ei n-ar trebui să fie repri-
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miţi în graţia lui Dumnezeu. El îi pretinde ca pradă a sa şi cere ca ei să fie 
daţi în mâinile lui spre a fi distruşi. 

Marele preot nu se poate apăra pe sine sau pe poporul său de în-
vinuirile lui Satan. El nu susţine că Israel ar fi fără greşeală. Îmbrăcat în 
hainele sale murdare, care simbolizează păcatele poporului, pe care el 
le poartă ca reprezentant al lor, el stătea înaintea îngerului, mărturisind 
vina lor, dar arătând la pocăinţa şi umilinţa lor, sprijinindu-se pe mila 
Mântuitorului iertător de păcate şi pretinzând în credinţă promisiuni-
le lui Dumnezeu. 

Atunci Îngerul, care este Hristos Însuşi, Mântuitorul păcătoşilor, 
reduce la tăcere pe acuzatorul poporului Său, declarând: „Domnul să 
te mustre, Satano! Domnul să te mustre. El care a ales Ierusalimul! Nu 
este acesta un tăciune scos din foc?” Israel rămăsese mult timp în cupto-
rul strâmtorării. Din cauza păcatelor lor, ei fuseseră aproape consumaţi 
în flăcările aprinse de Satan şi de îngerii lui pentru nimicirea lor, dar 
Dumnezeu îşi ridicase acum mâna ca să-i scoată de acolo. În pocăinţa 
şi umilinţa lor, Mântuitorul compătimitor nu va lăsa pe poporul Său 
pradă puterii tirane a păgânilor. „Trestia frântă nu o frânge şi mucul 
care fumegă nu-l va stinge”. 

Când mijlocirea lui Iosua este acceptată, se dă porunca: „Dezbră-
caţi-l de hainele murdare de pe el!” Şi către Iosua, Îngerul declară: ,Iată 
că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare‘. 
Şi i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat în haine. Propriile sale 
păcate şi cele ale poporului său erau iertate. Israel era îmbrăcat cu haine 
de sărbătoare, – neprihănirea lui Hristos atribuită lor. Mitra pusă pe ca-
pul lui Iosua era ca cea purtată de preoţi, şi avea pe ea inscripţia: „Sfinţit 
Domnului”, ceea ce însemna că, cu toate păcatele sale de mai înainte, el 
era acum calificat să slujească înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul Său. 

După ce a fost investit astfel cu demnitatea preoţiei, îngerul a decla-
rat: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Dacă vei umbla în căile Mele şi dacă 
vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi casa Mea şi vei priveghea asupra 
curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici”. El avea 
să fie onorat ca judecător sau ca supraveghetor asupra templului şi asupra 
tuturor serviciilor sale; urma să umble printre îngerii slujitori, chiar în 
această viaţă, şi apoi avea să se unească cu mulțimea proslăvită din jurul 
tronului lui Dumnezeu. 
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„Ascultă dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, care stau 
înaintea ta; – căci aceştia sunt nişte oameni de care te miri (engl.) – Iată, 
voi aduce pe Robul Meu, Odrasla”. Aici este revelată speranţa lui Israel. 
Prin credinţă în venirea Mântuitorului Iosua şi poporul său au primit 
iertare. Prin credinţa în Hristos, ei au fost reprimiţi în favoarea divină. 
În virtutea meritelor Sale, dacă ei aveau să umble în căile Sale şi aveau 
să păstreze rânduielile Sale, aveau să fie „oameni de care te miri” (engl.), 
onoraţi ca aleşi ai cerului printre popoarele pământului. Hristos era spe-
ranţa lor, adăpostul lor, îndreptăţirea şi răscumpărarea lor, aşa cum El 
este speranţa bisericii de astăzi. 

După cum Satan învinuia pe Iosua şi poporul său, tot astfel, în toate 
secolele, el acuză pe acei care caută mila şi favoarea lui Dumnezeu. În 
Apocalipsa, el este declarat ca „pârâtorul fraţilor, care îi învinueşte înain-
tea lui Dumnezeu ziua şi noaptea”. Lupta se repetă în jurul fiecărui suflet, 
care este salvat de sub puterea celui rău şi al cărui nume este trecut în car-
tea vieţii Mielului. Niciunul nu este primit vreodată din familia lui Satan 
în familia lui Dumnezeu fără să provoace cea mai hotărâtă împotrivire 
din partea celui rău. Învinuirile lui Satan împotriva acelora care Îl caută 
pe Domnul nu pornesc dintr-o dizgraţie faţă de păcatele lor. El tresaltă 
de bucurie văzând caracterele lor defectuoase. Numai prin călcarea legii 
lui Dumnezeu poate el câştiga putere asupra lor. Învinuirile lui pornesc 
numai din vrăjmăşia lui împotriva lui Hristos. Prin planul de mântuire, 
Isus a sfărmat puterea captivităţii lui Satan asupra familiei omeneşti şi sal-
vează sufletele din prinsoarea sa. Toată ura şi vrăjmăşia arhirăsculătorului 
este stârnită când vede dovezile supremaţiei lui Hristos şi, prin puterea 
lui diabolică şi vicleană, lucrează ca să îndepărteze de la El rămăşiţa din-
tre fiii oamenilor, care acceptă mântuirea Sa. 

El duce pe oameni la necredinţă, făcându-i să-şi piardă încrederea 
în Dumnezeu şi să-i separe de iubirea Sa; el îi ispiteşte să calce legea Sa, şi 
apoi îi pretinde ca prizonieri ai lui, şi tăgăduieşte lui Hristos dreptul de 
a-i smulge din mâinile lui. El ştie că acei care Îl caută pe Dumnezeu cu se-
riozitate pentru iertare şi har, le vor obține; de aceea, el le pune în faţă pă-
catele, ca să-i descurajeze. El caută neîncetat ocazii împotriva acelora care 
se străduiesc să asculte de Dumnezeu. Chiar serviciile lor cele mai bune 
şi cele mai acceptabile, el caută să le înfăţişeze ca fiind stricate. Prin ne-
numărate planuri viclene, dintre cele mai subtile şi mai crude, el încearcă 
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să-şi asigure condamnarea lor. Omul nu se poate apăra singur împotriva 
învinuirilor lui. În veşmintele lui murdare de păcate, şi mărturisindu-şi 
păcatele, el stă înaintea lui Dumnezeu. Dar Isus, Apărătorul nostru, face 
o intervenţie energică pentru salvarea tuturor acelora care, prin pocăinţă 
şi credinţă, I-au încredinţat Lui păstrarea sufletelor lor. El apără cauza lor 
şi îl biruieşte pe învinuitorul lor, prin argumentele puternice ale crucii. 
Ascultarea Sa desăvârşită de legea lui Dumnezeu, chiar până la moartea 
de cruce, I-a dat toată puterea în cer şi pe pământ, şi El cere de la Tatăl Său 
milă şi ispăşire pentru vinovăţia lor. Către învinuitorul poporului Său, El 
declară: „Domnul să te mustre, Satano! Aceştia sunt răscumpăraţii sân-
gelui Meu, tăciuni smulşi din foc”, în timp ce acei care se încred în El cu 
credinţă primesc asigurarea plină de mângâiere: „Iată că îndepărtez de la 
tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haina de sărbătoare!” Toţi cei îmbrăcaţi 
cu haina neprihănirii lui Hristos vor sta înaintea Sa, ca aleşi credincioşi 
şi adevăraţi. Satan nu are nicio putere ca să-i smulgă din mâna lui Hris-
tos. Hristos nu va îngădui niciodată ca vreun suflet care cere ocrotirea 
Sa, în pocăinţă şi credinţă, să treacă sub puterea vrăjmaşului. Cuvântul 
Său este pentru noi o garanţie: „Să se apuce de tăria Mea, să facă pace 
cu Mine, şi va face pace cu Mine”. Făgăduinţa dată lui Iosua este dată 
tuturor: „Dacă vei păzi poruncile Mele, te voi lăsa să intri împreună cu 
cei ce sunt aici”. Îngerii lui Dumnezeu vor umbla alături de fiecare dintre 
ei, chiar în această lume, şi apoi vor sta printre îngerii care sunt în jurul 
tronului lui Dumnezeu. 

Faptul că poporul recunoscut al lui Dumnezeu este înfăţişat ca stând 
înaintea Domnului în veşminte murdare, trebuie să ducă la umilinţă şi la 
o adâncă cercetare a inimii, pe fiecare dintre cei ce mărturisesc Numele 
Său. Cei care întotdeauna îşi curăţă sufletele, prin ascultare de adevăr, 
vor avea cea mai umilă părere despre ei înşişi. Cu cât văd mai de aproape 
caracterul nepătat al lui Hristos, cu atât mai puternică va fi dorinţa lor de 
a se conforma chipului Său, şi cu atât mai puţină curăţie şi sfinţenie vor 
vedea în ei înşişi. În timp ce trebuie să ne dăm seama de starea noastră 
păcătoasă, trebuie să ne sprijinim pe Hristos, ca neprihănirea, sfinţirea 
şi răscumpărarea noastră. Noi nu putem contrazice învinuirile lui Satan 
împotriva noastră. Numai Hristos poate aduce o apărare eficientă pentru 
noi. El este în stare să închidă gura acuzatorului, cu argumente întemeia-
te, nu pe meritele noastre, ci pe ale Sale. 
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Totuşi, noi nu trebuie să ne mulţumiţim niciodată cu o viață păcă-
toasă. Acesta este un gând care ar trebui să-i trezească pe creştini la un 
mare zel şi o seriozitate mai mare pentru biruirea răului, pentru că orice 
defect de caracter şi orice punct în care au neglijat să ajungă la standardul 
divin, reprezintă o uşă deschisă prin care Satan poate intra să-i ispitească 
şi să-i nimicească; şi ceva mai mult, fiecare cădere şi defect, din partea 
lor, dau ispititorului şi agenţilor lui ocazia să-L defaime pe Hristos. Noi 
trebuie să exercităm orice energie a sufletului în lucrarea de biruinţă şi să 
privim la Isus pentru tărie, pentru ceea ce nu putem face singuri. Niciun 
păcat nu va fi tolerat în acei care vor trebui să umble cu Hristos, îmbrăcaţi 
în veşmintele albe. Hainele murdare trebuie să fie îndepărtate, iar haina 
neprihănirii lui Hristos trebuie să fie aşezată asupra noastră. Prin pocă-
inţă şi credinţă, noi suntem făcuți în stare să ascultăm de toate poruncile 
lui Dumnezeu; şi suntem găsiţi fără vină înaintea Lui. Acei care vor pri-
mi aprobarea lui Dumnezeu îşi amărăsc acum sufletele, mărturisindu-şi 
păcatele şi cerând cu seriozitate iertare prin Isus, Apărătorul lor. Atenţia 
lor este fixată asupra Lui, speranţa şi credinţa lor sunt concentrate în El, 
iar când va fi dată porunca: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el şi 
îmbrăcaţi-l cu hainele de sărbătoare, şi puneţi-i pe cap o mitră curată”, ei 
sunt pregătiţi să-I dea toată slava pentru mântuirea lor. 

Viziunea lui Zaharia despre Iosua şi înger se aplică cu o forţă deosebi-
tă la experienţele poporului lui Dumnezeu din timpul încheierii marii zile 
de ispăşire. Biserica rămăşiței va fi adusă într-o mare strâmtorare şi într-un 
mare necaz. Cei ce păstrează poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus 
vor simţi mânia balaurului şi a oştilor lui. Satan numără lumea printre su-
puşii săi; el a pus controlul asupra bisericilor apostaziate, dar există o mică 
grupă care se împotriveşte supremaţiei lui. Dacă el ar putea să-i şteargă de 
pe faţa pământului, triumful lui ar fi desăvârşit. După cum el a influenţat 
naţiunile păgâne să nimicească pe Israel, tot astfel şi în viitorul apropiat el 
va instiga stăpânirile nelegiuite ale pământului ca să nimicească pe poporul 
lui Dumnezeu. De la fiecare se va cere să dea ascultare de edictele omeneşti 
şi să calce legea divină. Acei care vor să rămână credincioşi lui Dumnezeu 
şi datoriei lor vor fi ameninţaţi, denunţaţi şi proscrişi. Ei vor fi trădaţi „de 
părinţii şi de fraţii lor, de rudele şi de prietenii lor”. 

Unica lor speranţă se află în mila lui Dumnezeu; singura lor apărare 
va fi rugăciunea. După cum Iosua mijlocea înaintea îngerului, tot astfel şi 
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biserica rămăşiţei, cu inimile zdrobite şi cu o credinţă serioasă, se va ruga 
pentru iertarea şi izbăvirea prin Isus, Apărătorul lor. Ei sunt în totul con-
ştienţi de păcătoşenia vieţii lor, îşi văd slăbiciunile şi nevrednicia, şi când 
privesc la ei înşişi sunt aproape disperaţi. Ispititorul stă lângă ei ca să-i pâ-
rască, după cum stătea şi lângă Iosua, ca să i se împotrivească. El arată către 
hainele lor murdare şi către caracterele lor defectuoase. El le înfăţişează 
slăbiciunile şi nebuniile lor, păcatele lor de nerecunoştinţă, neasemănarea 
lor cu Hristos, care L-a dezonorat pe Mântuitorul lor. El se străduieşte să 
înspăimânte sufletul cu gândul că starea lor ar fi lipsită de orice speranţă 
şi că petele murdăriei lor nu vor fi spălate niciodată. El nădăjduieşte să le 
distrugă astfel credinţa, încât să-i facă să cedeze ispitelor sale, să se abată de 
la ascultare de Dumnezeu şi să primească semnul fiarei. 

Satan stăruie înaintea lui Dumnezeu cu învinuirile sale împotriva 
lor, declarând că prin păcatele lor şi-au pierdut dreptul la ocrotirea divină 
şi pretinzând dreptul de a-i nimici, ca pe nişte călcători de lege. El declară 
că merită, la fel ca el, să fie excluşi de la favoarea lui Dumnezeu. El zice: 
„Sunt aceştia poporul, care să ia locul meu în cer şi locul îngerilor care 
s-au unit cu mine? Deşi ei mărturisesc că ascultă de legea lui Dumne-
zeu, au ţinut ei oare preceptele ei? Nu s-au iubit ei mai mult pe ei înşişi 
decât pe Dumnezeu? N-au pus ei interesele lor personale mai presus de 
serviciul său? N-au iubit ei lucrurile din lume? Priveşte la păcatele care au 
caracterizat viaţa lor! Priveşte egoismul, răutatea şi ura dintre ei!” 

Poporul lui Dumnezeu a fost în multe privinţe foarte defectuos. Satan 
cunoaşte de aproape păcatele, pe care ei le-au săvârşit prin ademenirile lui, 
şi le înfăţişează în lumina cea mai exagerată, declarând: „Vrea Dumnezeu să 
mă izgonească pe mine şi pe îngerii mei din faţa Sa, şi totuşi să răsplătească 
pe acei care sunt vinovaţi de aceleaşi păcate? În dreptatea Ta, Doamne, Tu 
nu poţi face aceasta. Atunci tronul Tău nu va putea sta în neprihănire şi 
judecată. Justiţia cere ca sentința să fie pronunţată împotriva lor”. 

Dar în timp ce urmaşii lui Hristos au păcătuit, ei nu s-au lăsat în to-
tul sub puterea răului. Ei şi-au părăsit păcatele şi L-au căutat pe Domnul 
în umilinţă şi remuşcări, iar Apărătorul Divin mijloceşte în favoarea lor. 
Acela care a suferit cel mai mult din pricina lipsei lor de recunoştinţă, 
care cunoaşte păcatele lor, dar şi pocăinţa lor, declară: „Domnul să te 
mustre, Satano. Eu Mi-am dat viaţa pentru aceste suflete. Ele sunt săpate 
pe palmele Mele”. 
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Atacurile lui Satan sunt puternice, amăgirile lui sunt teribile, însă 
ochiul Domnului este asupra poporului Său. Suferința lor este mare, flă-
cările cuptorului par a-i mistui, dar Isus îi va scoate ca pe aurul curăţit 
prin foc. Ceea ce este pământesc în caracterul lor va fi îndepărtat; pentru 
ca chipul lui Hristos să se poată reflecta în mod desăvârşit, trebuie biruită 
necredinţa; credinţa, speranţa şi răbdarea trebuie dezvoltate. 

Poporul lui Dumnezeu geme şi suspină din pricina tuturor urâciu-
nilor care se săvârşesc în ţară. Ei îi avertizează cu lacrimi pe cei răi despre 
primejdia lor de a călca în picioare legea lui Dumnezeu şi, cu o mâhnire 
nespusă, ei se umilesc pe ei înşişi înaintea Domnului, din cauza propriilor 
lor păcate. Cei răi batjocoresc întristarea lor, luând în râs apelurile lor 
solemne, şi fac haz de ceea ce ei numesc slăbiciunea lor. Dar durerea şi 
umilinţa poporului lui Dumnezeu este o dovadă lămurită că ei îşi recâş-
tigă tăria şi nobleţea caracterului pierdut, ca urmare a păcatului. Pentru 
că se apropie mai mult de Hristos, şi ochii lor sunt aţintiţi la curăţia Sa 
desăvârşită, discern ei atât de clar păcătoşenia excesivă a păcatului. Re-
muşcările şi smerenia lor de sine sunt infinit mai acceptabile în ochii lui 
Dumnezeu decât spiritul de mulţumire de sine îngâmfat al acelora care 
nu văd nicio cauză de a se tăgădui, care dispreţuiesc umilinţa lui Hristos 
şi care pretind a fi desăvârşiţi, în timp ce calcă legea cea sfântă a lui Dum-
nezeu. Blândeţea şi smerenia inimii sunt condiţiile pentru tărie şi biru-
inţă. Coroana măririi îi aşteaptă pe acei care se pleacă la piciorul crucii. 
Fericiţi cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi. 

Cei credincioşi, care se roagă, sunt ascunşi în Dumnezeu. Nici ei 
înşişi nu ştiu cât de sigur sunt ocrotiţi. Instigați de Satan, conducătorii 
acestei lumi caută să-i nimicească, dar dacă ochii lor ar putea fi deschişi, 
ca şi ochii servului lui Elisei la Dotan, ei ar vedea pe îngerii lui Dumne-
zeu tăbărâţi în jurul lor, care, prin lumina şi slava lor, ţin în frâu oştile 
întunericului. 

Când copiii lui Dumnezeu îşi amărăsc sufletele înaintea Sa, rugân-
du-se pentru curăţia inimii, se dă porunca: „Dezbrăcaţi-i de veşmintele 
murdare de pe ei”, şi se rostesc cuvintele de încurajare: „Iată că îndepărtez 
de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haina de sărbătoare”. Haina nepătată 
a dreptăţii lui Hristos este pusă asupra copiilor încercați, ispitiţi, totuşi 
credincioşi, ai lui Dumnezeu. Rămăşiţa dispreţuită este îmbrăcată în veş-
minte pline de slavă, pentru a nu mai fi murdărită niciodată de corupţiile 
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lumii. Numele lor sunt păstrate în cartea vieţii Mielului, înscrise printre 
credincioşii tuturor timpurilor. Ei au rezistat împotriva planurilor vicle-
ne ale amăgitorului, ei nu au fost abătuți de la credincioşia lor prin răc-
netele balaurului. Acum ei sunt pentru totdeauna siguri față de planurile 
viclene ale ispititorului. Păcatele lor sunt transferate asupra autorului 
păcatului. Iar rămăşița nu numai că este iertată şi primită, ci şi onorată. 
„O mitră curată” este pusă pe capul fiecăruia. Ei vor fi ca împăraţi şi pre-
oţi ai lui Dumnezeu. În timp ce Satan stăruia cu învinuirile lui şi căuta 
să nimicească această grupă, îngerii cei sfinţi, nevăzuți, treceau încoace 
şi încolo, punând sigiliul viului Dumnezeu pe frunţile lor. Aceştia sunt 
cei care stau împreună cu Mielul pe muntele Sion, având numele Tatălui 
scris pe frunţile lor. Ei cântă o cântare nouă înaintea tronului, acea cânta-
re pe care nimeni nu poate s-o înveţe, afară de cei o sută patruzeci şi patru 
de mii, răscumpăraţi de pe pământ. Aceştia sunt cei care Îl „urmează pe 
Miel oriunde merge. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel dintâi 
rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciu-
nă, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu”. 

Cuvintele Îngerului şi-au găsit acum deplina împlinire: „Ascultă 
dar, Iosua, mare preot, tu şi tovarăşii tăi de slujbă, care stau înaintea ta, 
– căci aceştia sunt oameni „de care te miri” – Iată, voi aduce pe Robul 
Meu, Odrasla”. Hristos este descoperit ca răscumpărător şi liberator al 
poporului Său. Acum cei rămaşi sunt cu adevărat nişte „oameni de care 
te miri”, căci lacrimile şi umilinţa peregrinării lor fac acum loc bucuriei 
şi onoarei înaintea lui Dumnezeu şi a Mielului. „În ziua aceea, Odrasla 
Domnului va fi frumoasă şi măreaţă, şi roada pământului va fi strălucită 
şi binefăcătoare pentru cei scăpaţi ai lui Israel. Şi se va întâmpla că cel 
lăsat în Sion şi cel rămas în Ierusalim se va numi sfânt, adică oricine este 
scris printre cei vii în Ierusalim”. 
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Mărturii pentru comunitate
Numărul treizeci și trei

Capitolul 54 – Unirea și iubirea în biserică 

Stimaţi fraţi şi surori din Healdsburg: Nu uitaţi că cele mai pri-
mejdioase curse pe care Satan le-a pregătit pentru biserică vor veni prin 
membrii ei proprii, care nu iubesc pe Dumnezeu mai presus de toate şi pe 
aproapele lor ca pe ei înşişi. Satan se luptă neîncetat să pătrundă printre 
fraţi. El caută să pună stăpânire asupra acelora care pretind a crede ade-
vărul, dar care sunt neconvertiți; şi dacă îi poate influenţa pe aceştia, prin 
firea lor pământească, ca să se unească cu el, în străduinţa de a zădărnici 
planurile lui Dumnezeu, atunci el tresaltă de bucurie.

 Institutul sanitar, şcoala misionară, slujba predicării şi societăţile 
misionare, toate sunt instrumente pe care Dumnezeu le foloseşte pentru 
aducerea la îndeplinire a lucrării Sale. Dacă Satan poate născoci ceva, pe 
vreo cale oarecare, ca să abată talentele şi mijloacele de la aceste unelte 
pe un alt canal, el va face aceasta. Sunt unii care se amăgesc pe ei înşişi. 
În timp ce se măgulesc că fac lucrarea lui Dumnezeu, se lasă în mâinile 
marelui amăgitor şi-i aduc un serviciu eficient. 

Păziţi-vă de aceste amăgiri. Amintiţi-vă întotdeauna ce se cuvine măr-
turisirii noastre de creştini, ca popor al lui Dumnezeu deosebit, feriți-vă şi 
luați seama ca nu cumva, în exercitarea îndreptățirii personale, să vă mani-
festaţi independenţa personală, ca nu cumva influenţa voastră să lucreze 
împotriva scopurilor lui Dumnezeu, iar voi, prin planurile viclene ale lui 
Satan, să deveniţi pietre de poticnire chiar în calea celor slabi şi şovăitori. 
Există pericolul să dăm vrăjmaşilor noştri ocazia de a defăima pe Dumne-
zeu şi de a arunca cuvinte batjocoritoare asupra celor ce cred adevărul. 

Păziţi-vă mai ales să nu deveniţi unelte în mâinile vrăjmaşului şi să 
abateţi minţile unora, bărbaţi, femei sau copiii – de la o predare completă 
lui Dumnezeu şi marii lucrări pentru acest timp. Feriţi-vă să-i măguliţi 
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pe tineri, înfăţişându-le perspectiva câştigului financiar, a unor avantaje 
educaţionale minunate sau de mari realizări personale. Cuvintele măgu-
litoare sunt dulci pentru inima nesfinţită, şi unii dintre cei ce gândesc 
că sunt tari în credinţă sunt orbiţi, ademeniţi şi intoxicați cu speranţe 
ce nu se vor realiza niciodată. În acest mod s-a făcut un mare rău. Toți 
trebuie să gândească şi să vorbească cu modestie despre capacitățile lor, şi 
să fie atenți să nu încurajeze mândria şi aprecierea de sine în alţii. Bărbaţii 
şi femeile, dacă nu sunt consacraţi lui Dumnezeu, sunt slabi în puterea 
morală şi pot să fie cu desăvârşire greşiți în aprecierea lor despre capacita-
tea umană şi despre ce constituie fidelitatea creştină. Nu înfăţişaţi nicio 
ademenire care să micşoreze interesul cuiva la ridicarea vreunei instituţii 
despre care Dumnezeu a zis să se clădească. 

Fratele A. nu manifestă o bună judecată în orice ocazie şi în orice 
chestiune. El nu este bine echilibrat; şi dacă nu umblă în umilinţă îna-
intea lui Dumnezeu, el va face greşeli primejdioase. Lui îi lipseşte discer-
nământul, şi de aceea apreciază greşit caracterele, întrebuinţând astfel de 
cuvinte extravagante de măgulire pentru unii, încât le vatămă sufletele. 
El îi va face să creadă că pot face vreun lucru mare, şi astfel ei neglijează 
micile datorii care stau direct în calea lor. 

Eu nu vreau să-l încurajez la inactivitate, ci vreau ca el să biruiască 
acest spirit egoist şi lumesc. Orice întreprindere, care uneşte interesele 
membrilor bisericii şi aduce armonie şi unire în eforturile depuse în lu-
crarea lui Dumnezeu, poate fi începută cu siguranţă. Dar niciodată nu 
uitați că voi sunteţi, fie servi ai lui Isus Hristos, lucrând cu energie pentru 
acea unire a credincioşilor pentru care Hristos S-a rugat să existe, fie lu-
craţi împotriva acestei unități şi împotriva lui Hristos. 

Acei care caută să slăbească interesul cuiva în şcoala din Healdsburg 
sau în lucrarea misionară din vreo ramură a ei oarecare nu lucrează îm-
preună cu Dumnezeu, ci sub conducerea altui căpitan, a cărui ţintă este 
de a slăbi şi nimici. Fraţilor şi surorilor din biserică Healdsburg, utilitatea 
voastră cere să fiţi cinstiţi în toate tranzacțiile voastre; să fiţi umili, sfinţi 
şi nepătați. Trebuie să existe mai puțină preocupare de sine, mai puțină 
mândrie, mai puțină importanță de sine. Când membrii bisericii vor fi 
îmbrăcaţi cu umilinţă, când vor lepăda de la ei aprecierea de sine şi preo-
cuparea sine, când vor căuta constant să facă voia lui Dumnezeu – atunci 
vor lucra împreună în armonie. Spiritul lui Dumnezeu este unit.
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Criza se află chiar în faţa noastră, când fiecare va avea nevoie de 
multă tărie de la Dumnezeu spre a putea sta împotriva planurilor viclene 
ale lui Satan, pentru că amăgirile lui vor veni în orice formă imaginabilă. 
Acei care s-au lăsat să fie jucăria ispitelor lui Satan vor fi nepregătiţi să 
treacă de partea dreaptă în acest timp. Ideile lor vor fi încurcate, aşa încât 
să nu poată face deosebire între cele dumnezeieşti şi cele satanice. 

Va veni o criză în fiecare din instituţiile noastre. Vor fi puse în miş-
care influenţe împotriva lor, care vor porni atât din partea credincioşilor, 
cât şi a necredincioşilor. Acum nu trebuie să aibă loc nicio trădare a în-
crederii sau a însărcinărilor sfinte, pentru foloase personale sau înălţare 
de sine. Trebuie să veghem neîncetat şi cu zel asupra vieţii noastre, altfel 
vom face o impresie rea asupra lumii. Spuneţi, dovediţi: „Eu sunt creştin. 
Nu pot să mă conduc după maximele lumii. Trebuie să-L iubesc pe Dum-
nezeu mai presus de toate şi pe aproapele meu ca pe mine însumi. Eu nu 
pot să intru în vreun angajament, nici să închid ochii la vreunul care va 
interfera în cel mai mic mod cu utilitatea mea sau va slăbi influența mea 
sau va distruge încrederea cuiva în vreuna dintre uneltele lui Dumnezeu”. 

Nu uitaţi că poporul lui Dumnezeu este doar o turmă mică, în com-
paraţie cu pretinsa lume creştină şi miliardele de bărbaţi şi femei, ado-
ratori ai lumii. Ei trebuie să fie creştini după Biblie –, exemple pentru 
tinerii noştri, de neprihănire şi exactitate în toate lucrurile. Fiecare influ-
enţă care înconjoară pe tineri trebuie să fie de un caracter sfânt şi această 
influenţă trebuie să înceapă în familiile noastre. Cele sfinte nu trebuie 
amestecate cu cele de rând. 

Păzind interesele fraţilor 

Prin legământul de botez, fiecare membru al bisericii s-a obligat în 
mod solemn să apere interesele fraţilor săi. Toți vor fi ispitiți să se prindă 
de planurile şi ideile lor, care li se par sănătoase, dar trebuie să veghe-
ze şi să se roage, şi să încerce din toate puterile şi cu toată capacitatea 
lor să clădească împărăţia lui Isus pe pământ. Dumnezeu cere de la ori-
ce creştin, pe cât îi stă cu putință, să îndepărteze, de la frații şi surorile 
sale orice influenţă care ar avea cea mai mică tendinţă de a-i dezbina sau 
a despărţi interesele lor de lucrarea pentru acest timp. El nu trebuie să 
aibă în vedere numai interesele sale spirituale, ci trebuie să manifeste o 
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povară pentru sufletele acelora cu care este în legătură; şi prin Hristos, 
el ar trebui să aibă o putere convingătoare asupra celorlalţi membri ai 
bisericii. Cuvintele şi purtarea sa trebuie să aibă o influenţă de a-i călăuzi 
să urmeze exemplul lui Hristos de tăgăduire de sine, de jertfire de sine şi 
de dragoste pentru alţii. 

Dacă sunt unii care exercită o influenţă contrară dragostei şi dăr-
niciei dezinteresate, pe care Isus a manifestat-o faţă de noi, dacă ei trag 
în lături de la fraţii lor, bărbaţii credincioşi să caute a proceda în aceste 
cazuri cu înţelepciune, lucrînd pentru sufletele lor, totuşi fiind atenți ca 
nu cumva influenţa lor să-i molipsească şi pe alţii, şi să ducă biserica în 
rătăcire prin nemulţumirile şi rapoartele lor false. Unii sunt plini de mul-
ţumire de sine. Sunt câțiva despre care ei cred că au dreptate, dar ei pun 
la îndoială şi găsesc greşeală în fiecare faptă a altora. Acestor persoane 
nu trebuie a li se îngădui să pună în pericol interesele bisericii. Pentru a 
ridica tonul moral al bisericii fiecare trebuie să se simtă dator să caute o 
cultură spirituală personală prin practicarea principiilor biblice stricte, ca 
în faţa unui Dumnezeu sfânt. 

Fiecare membru al bisericii trebuie să simtă nevoia de a fi drept în 
faţa lui Dumnezeu, ca să fie sfinţit prin adevăr. Atunci el va putea repre-
zenta caracterul creştin faţă de alţii şi va putea da un exemplu de altruism. 
Dacă fiecare va face aceasta, biserica va creşte în spiritualitate şi în favoa-
rea lui Dumnezeu. 

Fiecare membru al bisericii trebuie să se simtă obligat să consacre 
zecimea sa lui Dumnezeu. 

Nimeni nu trebuie să urmeze după ceea ce văd ochii lor sau după în-
clinaţia inimilor lor egoiste, şi să-L jefuiască astfel pe Dumnezeu. Ei nu tre-
buie să-şi folosească mijloacele pentru a-şi satisface vanitatea sau vreo altă 
plăcere egoistă, căci făcând astfel se încurcă în mrejele lui Satan. Dumnezeu 
dă omului tact şi destoinicie ca să-şi strângă avere, şi de aceea trebuie pus 
totul pe altarul Său. Porunca este: „Cinsteşte pe Domnul cu avutul tău”. 
Tendința spre lăcomie trebuie să fie restrânsă constant, altfel ea va roade în 
inimile bărbaţilor şi femeilor, şi ei vor alerga cu lăcomie după câştig. 

În pustiul ispitirii, Satan, vrăjmaşul sufletelor, I-a prezentat lui Hris-
tos slava acestei lumi şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă 
Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. Mântuitorul l-a 
înfruntat pe Satan, dar ce uşor este sedus omul prin reprezentările vrăj-
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maşului! Mulţi sunt încântaţi de atracţiile lumii, ei slujesc mai degrabă 
lui Mamona decât lui Dumnezeu, şi astfel îşi pierd sufletele. 

În curând Îl vom întâmpina pe Domnul, şi ce socoteală va trebui 
să-I dăm noi despre felul cum am folosit timpul, talentele, influenţa şi 
averea noastră? Bucuria noastră trebuie să fie în lucrarea de salvare a su-
fletelor. Întreb, în mod solemn, biserica din Healdsburg: Este Dumnezeu 
între voi cu adevărat? Martorul Credincios zice: „Totuşi ai în Sardes câ-
teva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, 
îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici”. Faceţi şi voi parte dintre aceştia? 
V-aţi păstrat cu tărie integritatea? V-aţi prins de Isus, ca nişte oameni 
ameninţaţi să se înece, şi aţi căutat la El refugiul vostru? Ascultaţi voi de 
El, trăind pentru El şi iubindu-L pe El? Este fiecare membru curat, sfânt 
şi nemânjit, ca unul în a cărui gură nu este înşelăciune? Dacă este aşa, 
sunteţi cei mai fericiţi, căci în ochii lui Dumnezeu sunteţi „mai de preţ 
decât aurul, da... decât aurul din Ofir”. În timp ce o mulţime de oameni 
sunt devotați lui Mamona şi nu servesc Sfântului lui Israel, sunt câțiva 
care nu şi-a murdărit hainele, ci s-au păstrat curaţi faţă de lume; şi aceşti 
puţini vor fi o putere. Această clasă va avea acea credinţă care lucrează din 
iubire şi curăţă sufletul. Ei vor exemplifica caracterul sublim al principii-
lor creştine. Ei vor căuta după o legătură personală cu Sursa de lumină şi 
se vor strădui să facă progrese constante, cultivând orice facultate până la 
cea mai deplină dezvoltare. Dumnezeu doreşte să introducă în viaţa voas-
tră integritatea şi cinstea cea mai neschimbătoare; acestea vă vor deosebi 
de lume, ca fii ai Celui Preaînalt. Isus era calm şi gentil, nu-şi pierdea 
niciodată stăpânirea de sine, nici chiar în lupte furtunoase şi în mijlocul 
celor mai grozave elemente împotrivitoare. 

Dumnezeu zice către voi, care aţi avut mare lumină: „Urcaţi mai 
sus”. Apropiaţi-vă mai mult de Dumnezeu şi de cer. Mergeţi înainte. 
Aveţi nevoie de credinţă, de o dragoste neprefăcută pentru fraţii voştri şi 
de un interes mai adânc pentru ei. Dumnezeu v-a încredinţat răspunderi 
sfinte. Există un câmp misionar pentru fiecare membru al bisericii, unde 
să poată exercita o influenţă pentru bine. 

Şcoala noastră nu este aşa cum trebuie să fie, şi nici ce ar putea fi, dacă 
fraţii şi surorile noastre nu vor simți că aceasta este o datorie încredințată 
lor. Dacă vor înălţa standardul spiritualităţii în biserică, dacă vor da un 
exemplu de integritate în toate procedurile lor, dacă toţi vor cultiva ev-
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lavia şi demnitatea creştină, atunci influenţa şcolii se va întinde până de-
parte, şi va porni de la ea o lumină cu binecuvântări bogate. Am văzut că 
dacă şcoala (colegiul) va fi condusă cum trebuie, mulţi tineri vor pleca 
din ea ca să fie lucrători activi în lucrarea lui Dumnezeu. Dar fiecare să 
ia seama ca nu cumva, prin cuvânt sau faptă, să aducă o influenţă împo-
triva ei sau împotriva adevărului, printr-o viaţă nesfinţită, prin bănuieli 
rele sau prin vorbiri de rău, căci Dumnezeu va nota aceasta împotriva 
lor. Colegiul (şcoala) va fi obligat mereu să se lupte cu greutăţile pentru 
că unora dintre bărbaţi le lipseşte credinţa şi nu sunt stăpâniţi de gândul 
lui Hristos. Dacă Satan poate găsi printre noi persoane care să pândească 
a prinde ceva rău şi a vorbi dispreţuitor despre instituţiile noastre, cule-
gând orice mic lucru neplăcut care se întâmplă, el se bucură foarte mult. 
El nu va înceta cu eforturile lui de a face pe unii să dispreţuiască colegiul, 
pentru că el nu corespunde în toate cu ideile lor. Dacă el vede că tinerii 
trag foloase din şcoală, va căuta să introducă în biserică orice influenţă 
care să descurajeze, nu să întărească şi să clădească. 

Nimeni nu va tăgădui faptul că aceste elemente există în Healds-
burg ca şi în alte locuri; şi dacă Satan nu se va folosi de acestea, el va 
face uz de alte influenţe cu acelaşi scop. Dar „vai de omul prin care vine 
prilejul de păcătuire”; pentru el ar „fi mai bine să-şi lege de gât o piatră 
de moară şi să se arunce în mare”. Dumnezeu are mijloacele Sale de lucra-
re. Oamenii nu le pot întrezări întotdeauna, şi pentru că dau prea multă 
importanţă propriilor lor eforturi, de aceea nu dau Domnului niciun loc 
ca să lucreze, ba se dovedesc că lucrează împotriva Lui. „Cine crede că stă 
în picioare, să ia seama să nu cadă”. „Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai di-
nainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea 
acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria, ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. 

Ne apropiem de sfârşitul timpului. Necazurile din afară se vor în-
mulţi, dar nu lăsaţi ca ele să vină dinăuntrul bisericii. Acei care mărtu-
risesc a fi poporul lui Dumnezeu să se tăgăduiască pe ei înşişi pentru 
cauza adevărului şi cauza lui Hristos. „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm 
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi pri-
mească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în 
trup”. Oricine Îl iubeşte pe Dumnezeu cu adevărat va avea spiritul lui 
Hristos şi o iubire arzătoare pentru fraţii săi. Cu cât inima cuiva este 
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într-o mai strânsă comuniune cu Dumnezeu şi cu cât afecțiunile sale 
sunt concentrate mai mult în Hristos, cu atât mai puţin va fi tulburat 
el de asprimea şi greutăţile întâmpinate în viaţa aceasta. Acei care cresc 
până la statura deplină de bărbat şi de femeie în Hristos Isus vor deveni 
din ce în ce mai asemănători cu caracterul lui Hristos, ridicându-se mai 
presus de dispoziţia de a murmura şi a fi nemulțumiți. Ei vor disprețui 
faptul de a fi găsitori de greşeli. 

Biserica din acest timp trebuie să aibă credinţa dată sfinţilor odată 
pentru totdeauna, care îi va face în stare să zică cu îndrăzneală: „Dum-
nezeu este ajutorul meu”; „pot totul prin Hristos care mă întăreşte”. 
Domnul ne porunceşte să ne sculăm şi să mergem înainte. Ori de câte ori 
biserica, din vreun timp oarecare, a părăsit păcatele şi a crezut şi urmat 
adevărul, ea a fost onorată de Dumnezeu. În credinţă şi ascultare umilă 
există o putere căreia lumea nu i se poate împotrivi. Ordinul providenţei 
lui Dumnezeu, în legătura Sa cu poporul Său, este: înaintaţi, – înaintaţi 
neîncetat către desăvârşirea caracterului de creştin, pe calea sfinţeniei, ur-
când tot mai sus şi mai sus în lumina curată, în cunoştinţa şi dragostea 
lui Dumnezeu, chiar până la sfârşitul timpului. Ah! De ce învăţăm noi 
întotdeauna doar cele dintâi principii ale doctrinei lui Hristos? 

Domnul are binecuvântări bogate pentru biserică, dacă membrii ei 
vor căuta cu seriozitate să se trezească din această încropire primejdioa-
să. O religie a unității, cuvinte lipsite de viaţă, un caracter lipsit de tărie 
morală – acestea sunt scoase în evidenţă prin solia solemnă adresată de 
Martorul Credincios către biserici, avertizându-le împotriva mândriei, 
a iubirii de lume, a formalismului şi a mulţumirii de sine. Către acela 
care zice: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic”, Dom-
nul cerului declară: „Nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol”. 
Dar către cel umilit, suferind, credincios şi răbdător, care îşi cunoaşte 
slăbiciunile şi nedesăvârşirile, sunt date cuvintele de îmbărbătare: „Iată, 
Eu stau la uşă şi bat; dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el, voi cina cu el şi el cu Mine”. Martorul credincios zice către 
toţi: „Ştiu faptele tale”. Această examinare amănunțită se face asupra 
bisericilor din California. Nimic nu scapă privirii Sale pătrunzătoare; 
erorile lor, neglijențele şi eşecurile lor, abaterile lor păcătoase de la ade-
văr, decăderea şi insuficienţa lor, toate „stau deschise înaintea Aceluia 
despre care vorbim”. 
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Eu nădăjduiesc şi mă rog ca să umblaţi în toată smerenia minții, ca să 
puteţi fi o binecuvântare unul pentru de altul. „Încă puţină vreme, şi Cel 
ce vine va veni şi nu va zăbovi”. Lămpile de nuntă trebuie ţinute împodo-
bite şi aprinse. Domnul nostru zăboveşte având îndelungă răbdare faţă 
de noi, „voind ca nimeni să nu piară, ci toți să vină la pocăinţă”. Dar când 
vom sta la marea de cristal, împreună cu cei mântuiţi, cu harfe de aur şi 
cu coroane de slavă, având înaintea noastră imensitatea eternităţii, atunci 
vom vedea cât de scurt a fost timpul de probă şi aşteptare. «Fericite sunt 
slugile pe care Stăpânul, venind, le va găsi veghind ». 

Trăim într-un secol când fiecare trebuie să dea o deosebită atenţie la 
îndemnul Mântuitorului: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită”. 
Fiecare să-şi pună în minte să fie credincios şi loial faţă de Dumnezeu, 
crezând adevărul, crescând în harul şi în cunoştinţa lui Isus Hristos. In-
vitaţia Mântuitorului este: „Învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre”. Domnul este 
dornic să ne ajute, să ne întărească şi să ne binecuvânteze, dar noi trebuie 
să trecem prin procesul de curăţire, până ce vor fi arse toate necurăţeniile 
din caracterul nostru. Fiecare membru al bisericii va trebui să treacă prin-
tr-un cuptor de foc, nu pentru a fi consumat, ci curăţit. 

Domnul a lucrat printre noi, dar s-a introdus şi Satan, ca să aducă 
fanatism. Mai sunt şi alte rele ce trebuie evitate. Unii sunt în pericol de 
a se mulţumi cu licărirea pe care au avut-o din lumina şi dragostea lui 
Dumnezeu, şi de a înceta astfel să mai înainteze. Vegherea şi rugăciunea 
n-au fost menţinute. Tocmai când exclamă ei: „Templul Domnului, Tem-
plul Domnului”, ispitele pătrund înăuntru şi întunericul se îngrămădeş-
te în jurul sufletului, – deşertăciunea lumească, egoismul şi înălțarea de 
sine. Este necesar ca Domnul însuşi să transmită sufletului ideile Sale. Ce 
gând! – că, în locul ideilor şi planurilor sărmane şi pământeşti primite de 
la alţii, El vrea să ne întipărească propriile Sale idei şi gânduri nobile, mari 
şi mult cuprinzătoare, care conduc întotdeauna spre cer! 

Aici este primejdia voastră, de a neglija să păşiţi înainte „Spre ţin-
ta premiului înaltei chemări a lui Dumnezeu în Isus Hristos”. V-a dat 
Domnul lumină? Atunci sunteţi răspunzători pentru această lumină, nu 
numai pentru că razele ce strălucesc asupra voastră, ci şi pentru tot ce 
vi s-a descoperit în trecut. Voi trebuie să vă supuneţi voinţa voastră lui 
Dumnezeu în fiecare zi; trebuie să umblaţi în lumină şi să aşteptaţi şi mai 
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multă; căci lumina de la scumpul nostru Mântuitor trebuie să străluceas-
că în raze tot mai limpezi şi mai distincte în mijlocul întunericului moral, 
crescând în strălucire tot mai mult, până să se facă ziuă deplină. 

Se străduieşte fiecare membru al bisericii voastre să adune mană 
proaspătă în fiecare dimineaţă şi seară? Căutaţi voi lumina dumnezeias-
că? Sau căutaţi să găsiţi mijloace prin care să vă proslăviţi pe voi înşivă? Îl 
iubiţi voi pe Dumnezeu şi-I slujiţi din tot sufletul vostru, din toată pute-
rea, din tot cugetul şi cu toată tăria voastră, binecuvântând pe alţii care 
sunt în jurul vostru, călăuzindu-i către Lumina lumii? Sunteţi satisfăcuți 
voi cu binecuvântările din trecut? Sau umblaţi voi cum a umblat Hristos, 
lucrând cum a lucrat El, făcându-L cunoscut lumii prin cuvintele şi fap-
tele voastre? Trăiți voi ca nişte copii ascultători, o viaţă curată şi sfântă? 
Hristos trebuie să fie adus în viaţa voastră. Doar El vă poate trata de invi-
die şi de bănuieli rele împotriva fraţilor voştri; numai El poate îndepărta 
de la voi acel spirit de mulţumire de sine pe care îl nutresc unii dintre 
voi, spre paguba voastră spirituală. Numai Isus vă poate face să vă simţiţi 
slăbiciunea, neştiinţa şi firea stricată. Numai El vă poate face curaţi, vă 
poate rafina şi pregăti pentru locuințele celor binecuvântați şi destoinici 
pentru cămările fericirii. 

,,Cu Dumnezeu vom face lucruri mari”. Ce mare bine puteţi face 
voi, fiind loiali lui Dumnezeu şi fraţilor voştri, reprimând orice gând lip-
sit de bunătate, fiecare sentiment de invidie sau de importanță de sine! 
Faceţi ca viaţa voastră să fie plină de servicii aduse cu bunătate pentru 
alţii. Cât de curând veţi fi chemaţi să vă depuneţi armura, nu ştiţi. Moar-
tea poate să vă ceară pe neaşteptate, fără să vă mai dea timp de pregătire 
pentru ultima voastră schimbare sau tărie fizică sau putere morală spre a 
vă fixa gândurile în Dumnezeu şi să faceţi pace cu El. Unii, în scurt timp 
îşi vor da seama din experiență cât de deşert este ajutorul omului, cât de 
lipsită de valoare este neprihănirea autosuficientă, importanța de sine cu 
care s-au mulţumit. 

Mă simt îndemnată de Spiritul Domnului să vă spun că acum este 
ziua voastră de privilegii, de încredere şi de binecuvântare. O veţi folo-
si? Lucraţi voi pentru slava lui Dumnezeu, sau pentru interese egoiste? 
Ţineţi voi în faţa ochilor minţii voastre perspective strălucite de succese 
lumeşti, prin care să obțineți desfătare personală şi câştig bănesc? Dacă 
da, atunci veţi fi dezamăgiţi amarnic. Dar dacă veți căuta să duceţi o viaţă 
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curată şi sfântă, să învăţaţi zilnic în şcoala lui Hristos acele lecţii pe care 
El vă invită să le învăţaţi, de a fi blânzi şi smeriţi cu inima, atunci veţi avea 
o pace pe care nicio împrejurare lumească nu o poate schimba. 

O viaţă în Hristos este o viaţă de linişte. Neastâmpărul, nemulţumi-
rea şi neliniştea dau pe faţă absenţa Mântuitorului. Dacă Isus este adus 
în viaţă, acea viaţă va fi plină de fapte bune şi nobile pentru Maestru. 
Voi veţi uita servirea de sine şi veţi trăi tot mai aproape şi mai aproa-
pe de Mântuitorul cel scump, caracterul vostru va deveni asemenea lui 
Hristos, şi toţi cei din jurul vostru vor lua la cunoştinţă că aţi fost cu 
Isus şi aţi învăţat de la El. Fiecare om are în sine însuşi Sursa propriei sale 
fericiri sau nenorociri. Dacă vrea, se poate ridica deasupra sentimentelor 
de jos, bolnăvicioase, care compun experienţa multora, dar cât timp este 
stăpânit de mulţumire de sine, Domnul nu poate face nimic pentru el. 
Satan îi va înfăţişa proiecte ambiţioase care să-i orbească simţurile, dar 
noi trebuie să privim mereu „spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti 
a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. Strângeți toate faptele bune posibile în 
această viaţă. „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului, şi cei ce vor 
învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac şi 
în veci de veci”. 

Dacă viaţa voastră este plină de un miros plăcut şi sfânt, dacă Îl 
onorăm pe Dumnezeu, având gânduri bune faţă de alţii şi fapte bune 
pentru binecuvântarea altora, atunci n-are nicio importanţă dacă locuim 
într-o colibă sau într-un palat. Împrejurările nu au de-a face decât puţin 
cu experienţele sufletului. Spiritul nutrit este Cel care dă culoare tutu-
ror faptelor noastre. Un om împăcat cu Dumnezeu şi cu semenii săi nu 
poate fi făcut mizerabil, nefericit. Invidia nu va avea loc în inima sa; nici 
bănuielile rele nu vor sălăşlui în ea; ura nu poate să existe acolo. Inima 
care este în armonie cu Dumnezeu este ridicată mai presus de necazurile 
şi încercările acestei vieţi. Dar o inimă în care nu locuieşte pacea lui Hris-
tos este nefericită în sine şi plină de nemulţumire; această persoană vede 
defecte în orice lucru, şi ea ar aduce dezacord în cea mai cerească muzică. 
O viaţă de egoism este o viaţă rea. Acei ale căror inimi sunt pline de iu-
bire de sine vor aduna gânduri rele despre fraţii lor şi vor vorbi împotriva 
uneltelor lui Dumnezeu. Patimile înfierbântate şi sălbatice insuflate de 
Satan sunt un izvor amar care transmite mereu râuri de amărăciune spre 
a otrăvi viaţa altora... 
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Fiecare suflet care pretinde că-L urmează pe Hristos să se aprecie-
ze pe sine mai puţin şi pe alţii mai mult. Strângeţi rândurile! Strângeţi 
rândurile! În unire se află tărie şi biruinţă; în discordie şi dezbinare se 
află slăbiciune şi înfrângere. Aceste cuvinte mi-au fost rostite din cer. Ca 
trimisă a lui Dumnezeu, eu vi le spun vouă. 

Fiecare suflet trebuie să caute să răspundă la rugăciunea lui Hristos. 
– „Ca toţi să fie una; după cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine”. O, 
ce unire este aceasta! Iar Hristos zice: ,,Prin aceasta vor recunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei, dacă vă iubiţi unii pe alţii”. 

Când moartea cere pe vreunul din membrii noştri, ce amintiri ne ră-
mân despre felul cum a fost el tratat? Sunt tablourile de pe pereții memo-
riei noastre plăcute de meditat asupra lor? Sunt ele amintiri despre cuvinte 
de bunătate rostite şi despre simpatii arătate la timp potrivit? Au respins 
oare fraţii săi bănuielile rele răspândite de persoane indiscrete? Au apărat 
ei cauza sa? Au fost ei credincioşi instrucţiunii inspirate: ,,Mângâiaţi pe 
cei slabi de inimă şi sprijiniţi pe cei nevoiaşi”? ,,Tu ai învăţat pe mulţi şi ai 
întărit mâinile slăbănogite”. ,,Întăriţi dar mâinile obosite şi genunchii slă-
bănogiţi. Ziceţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi”. 

Când acela cu care am fost împreună asociaţi în biserică a murit, 
când ştim că raportul său în cer este stabilit pentru totdeauna şi că el va 
trebui să întâmpine acest raport la judecată, ce gândesc fraţii săi cu privi-
re la cursul pe care l-au urmat faţă de el? Care a fost influența lor asupra 
lui? Ce limpede ne vine acum în minte orice cuvânt aspru şi orice faptă 
nechibzuită! Ce diferit s-ar purta ei dacă li s-ar mai acorda un alt timp 
de încercare! 

Apostolul Pavel Îi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru mângâierea 
care i s-a dat în întristare, spunând: ,,Binecuvântat să fie... Dumnezeul 
oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru 
ca, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, 
să putem mângâia pe cei ce se află în orice necaz”. Când Pavel simţea 
mângâierea şi căldura dragostei lui Dumnezeu pătrunzând în sufletul 
său, el reflecta această binecuvântare asupra altora. Să ne rânduim astfel 
umblarea, încât tablourile care atârnă pe pereţii memoriei noastre să nu 
fie de aşa fel, încât să nu putem suporta să ne gândim la ele. 

După ce acei cu care au fost în legătură (în viaţă) sunt morţi, nu va 
mai exista nicio ocazie să mai retragem vreun cuvânt rostit către ei, să mai 
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ştergem din memorie vreo impresie dureroasă. Atunci să luăm seama la că-
ile noastre, ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu cu buzele noastre. 
Să dăm la o parte orice răceală şi ceartă. Lăsaţi inima să fie topită până la 
gingăşie înaintea lui Dumnezeu, când ne amintim de purtarea Sa miloasă 
faţă de noi. Lăsaţi ca Spiritul lui Dumnezeu să ardă ca o flacără sfântă şi să 
mistuie gunoiul care s-a îngrămădit la uşa inimii şi să-L lase pe Isus să intre; 
atunci dragostea Sa se va revărsa din noi către alţii, prin cuvinte, prin gân-
duri şi fapte duioase. Atunci, dacă moartea ne desparte de prietenii noştri 
şi nu-i vom mai putea vedea, până când vom sta la bara judecăţii lui Dum-
nezeu, nu ne vom ruşina când ni se va înfăţişa raportul cuvintelor noastre. 

Când moartea le închide ochii, când mâinile sunt aşezate pe piep-
tul neînsufleţit, ce repede se schimbă sentimentele de ceartă! Atunci nu 
mai există nicio invidie, nicio amărăciune; neglijențele şi greşelile iertate 
sunt uitate. Ce multe cuvinte plăcute se rostesc atunci despre cei care au 
încetat din viaţă! Ce multe lucruri bune din viaţa lor ne revin atunci în 
minte! Cuvintele de laudă şi de recomandare se rostesc din abundenţă 
acum, dar ele cad pe urechi care nu aud şi la inimi care nu simt. Dacă 
aceste cuvinte ar fi fost rostite când cei obosiţi cu spiritul aveau atât de 
multă nevoie de ele, când urechile lor puteau auzi şi inimile lor le puteau 
simţi, cât de plăcut ar fi fost tabloul rămas în memoria noastră! Cât de 
mulţi dintre acei ce stau pioşi şi tăcuţi, lângă cel decedat, îşi amintesc cu 
ruşine şi tristeţe de cuvintele şi faptele care au întristat inima care acum 
a încetat să mai bată pentru totdeauna! Aşadar, să aducem toată frumu-
seţea, dragostea şi bunătatea pe care o putem da cât suntem în viaţă. În 
umblarea noastră cu alţii, să fim cu chibzuinţă recunoscători, răbdători 
şi iertători. Gândurile şi sentimentele pe care le exprimăm în jurul celui 
muribund şi răposat să fie date pe faţă în legăturile noastre zilnice cu fra-
ţii şi surorile noastre. 

Capitolul 55 – Purtarea în casa lui Dumnezeu 

Pentru sufletul umil şi credincios, casa lui Dumnezeu pe pământ 
este poarta cerului. Cântarea de laudă, rugăciunea şi cuvintele rostite de 
către reprezentanţii lui Hristos sunt mijloace rânduite de Dumnezeu 
spre a pregăti un popor pentru biserica de sus, pentru acea închinare mai 
solemnă în care nu poate intra nimic ce întinează.
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De la sacralitatea ataşată sanctuarului pământesc, creştinii pot învă-
ţa cum să privească locul, unde Domnul Se întâlneşte cu poporul Său. În 
privinţa închinării religioase, s-au schimbat multe din obiceiurile şi prac-
ticile poporului, dar nu spre mai bine, ci spre mai rău. Lucrurile sfinte şi 
preţioase care ne leagă de Dumnezeu îşi pierd repede influenţa asupra 
minților şi inimilor noastre, şi sunt reduse la nivelul lucrurilor de rând. 
Reverența pe care poporul din vechime o avea pentru Sanctuarul unde 
Dumnezeu se întâlnea cu ei, prin Sfânta slujbă, a dispărut în mare mă-
sură. Cu toate acestea, Dumnezeu Însuşi a dat rânduiala serviciului Său, 
înălțându-l oricărui lucru de o natură temporară. 

Căminul este sanctuarul familiei, iar cămăruţa sau pădurea este lo-
cul cel mai retras pentru închinare individuală, dar biserica este sanctua-
rul adunării. Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul şi modul 
închinării. Nimic din ce este sfânt, nimic din ce aparţine închinării lui 
Dumnezeu nu trebuie tratat cu nepăsare sau indiferenţă. Pentru ca oa-
menii să poată face tot ce le stă în putere ca să vestească laudele lui Dum-
nezeu, întrunirile lor trebuie să fie de aşa natură încât, în mințile lor, să 
se păstreze distincția între ce e sacru şi ce e de rând. Cei care au idei largi, 
gânduri şi aspirații nobile sunt cei care au întruniri care întăresc toate 
gândurile despre lucrurile divine. Fericiţi sunt acei care au un sanctuar, 
fie el măreţ sau modest, în oraş sau în peşterile colțuroase ale munţilor, 
într-o colibă umilă sau în pustie, dacă acesta este tot ce pot oferi ei mai 
bun pentru Stăpânul lor. El va sfinţi acest loc cu prezenţa Sa, şi acesta va 
fi sfânt pentru Domnul Oştirilor. 

Când închinătorii intră în locaşul de adunare, ei trebuie să facă 
aceasta cu solemnitate, trecând în linişte spre locurile lor. Dacă în în-
căpere este o sobă, nu este cuviincios ca ei să se îngrămădească în jurul 
ei într-un mod trândav şi neglijent. Vorbiri de rând, şoptiri şi râsete nu 
trebuie a fi îngăduite în casa de adunare, nici înainte, nici după serviciul 
divin. O adevărată evlavie călduroasă şi activă ar trebui să-i caracterizeze 
pe închinători. 

Dacă unii trebuie să aştepte câteva minute înainte de a se începe 
adunarea, trebuie să păstreze un adevărat spirit de devoţiune şi de medi-
taţie liniştită, înălţând inimile lor în rugăciune către Dumnezeu, pentru 
ca serviciul să poată fi de un beneficiu special pentru inima lor, şi să ducă 
la convingerea şi convertirea altor suflete. Ei ar trebui să-şi amintească 
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faptul că solii cereşti se găsesc în acea casă. Prin neliniştea noastră, noi 
toţi pierdem mult din comuniunea noastră dulce cu Dumnezeu, pentru 
că nu încurajăm clipe de meditaţie şi rugăciune. Starea spirituală trebuie 
să fie revizuită adesea, şi mintea şi inima trebuie atrase către Soarele Ne-
prihănirii. Dacă oamenii, atunci când vin în casa de închinare, au adevă-
rata reverență pentru Domnul şi păstrează în minte faptul că se află în 
prezenţa Sa, va fi o dulce elocvenţă în tăcere. Şoptirile, râsul şi vorbirea, 
care n-ar constitui păcat într-un loc de afară, nu ar trebui îngăduite în lo-
cul unde este adorat Dumnezeu. Mintea trebuie să fie pregătită să asculte 
cuvântul lui Dumnezeu, ca acesta să poată avea importanța cuvenită şi să 
impresioneze în mod adecvat inima. 

Când predicatorul intră în adunare trebuie să aibă o înfățişare dem-
nă, solemnă. Îndată ce s-a urcat la amvon, el trebuie să îngenuncheze în 
rugăciune tăcută şi să ceară cu seriozitate ajutor de la Dumnezeu. Ce im-
presie va face aceasta! Poporul va fi stăpânit de o solemnitate şi de un 
respect sfânt. Predicatorul este în comuniune cu Dumnezeu: el se predă 
pe sine lui Dumnezeu înainte de a îndrăzni să se înfăţişeze poporului! 
Peste toţi domneşte o solemnitate, şi îngerii lui Dumnezeu sunt aduşi 
foarte aproape. Fiecare dintre cei adunaţi, care se tem de Dumnezeu, tre-
buie să se unească în rugăciune cu el cu capul plecat, ca Dumnezeu să 
binecuvânteze adunarea cu prezenţa Sa şi să dea putere adevărului vestit 
de pe buzele sale”. Când întâlnirea este deschisă cu rugăciune, orice ge-
nunchi să se plece înaintea Celui Sfânt şi fiecare inimă să se înalţe către 
Dumnezeu în devoţiune sfântă. Rugăciunile închinătorilor credincioşi 
vor fi ascultate, iar predicarea cuvântului va avea succes. Atitudinea lip-
sită de viaţă a închinătorilor din casa lui Dumnezeu este una din cauzele 
principale pentru care predica nu are un efect mai bun. Melodia cântării, 
revărsată de multe inimi, în expresii clare, distincte, este unul dintre mij-
loacele lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor. Întreg serviciul 
divin trebuie să fie condus cu solemnitate şi respect sfânt, ca şi când am fi 
în prezenţa vizibilă a Stăpânului adunării. 

Când cuvântul lui Dumnezeu se rosteşte, să nu uitaţi, fraţilor, că as-
cultaţi glasul lui Dumnezeu, care vine la voi prin servul Său, rânduit de 
El. Ascultaţi cu atenţie. Nu dormiţi nicio clipă, căci prin această dormi-
tare pierdeţi, poate, tocmai cuvintele de care aveţi cea mai mare nevoie, 
– tocmai cuvintele care, dacă le-aţi lua în seamă, v-ar păzi picioarele, ca să 
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nu apuce pe căi rele. Satan şi îngerii lui se străduiesc cu zel să producă o 
stare de paralizie asupra simţurilor, aşa ca îndemnurile, avertismentele şi 
mustrările să nu fie auzite; sau dacă sunt auzite, ele să nu aibă efect asupra 
inimii şi să nu producă nicio reformă a vieţii. Uneori un copil poate atrage 
atât de mult atenţia ascultătorilor, încât sămânţa preţioasă să nu cadă în 
pământ bun şi să aducă rod. Tinerii şi tinerele au atât de puţin respect 
pentru casa şi serviciul lui Dumnezeu, încât discută împreună tot timpul 
predicii. Dacă aceştia i-ar putea vedea pe îngerii lui Dumnezeu privind 
asupra lor şi luând notă de ceea ce fac ei, s-ar umple de ruşine şi s-ar scârbi 
de ei înşişi. Dumnezeu doreşte ascultători atenţi. În timp ce oamenii dor-
meau, Satan a semănat neghina Sa. Când se rosteşte binecuvântarea, toţi 
trebuie să fie liniştiţi, ca şi când s-ar teme să nu piardă pacea lui Hristos. 
La ieşire, toţi trebuie să părăsească lăcaşul de adunare, fără a se îngrămădi 
sau a vorbi tare, simțind că se află în prezența lui Dumnezeu, că ochiul Său 
este asupra lor, şi ei trebuie să se poarte ca în prezenţa Sa vizibilă. Să nu 
se oprească pe culoare spre a se saluta sau a vorbi, împiedicând trecerea, 
aşa încât alţii să nu poată ieşi. Lăcaşul de adunare trebuie investit cu o 
reverență sacră. El nu trebuie făcut loc de întâlnire al vechilor prieteni, 
unde să se viziteze unul pe altul şi să-şi schimbe între ei gândurile de toate 
zilele, sau să discute de afacerile lor lumeşti. Acestea trebuie lăsate în afara 
localului de adunare. Dumnezeu şi îngerii Săi au fost dezonoraţi adesea de 
râsul neglijent, zgomotos şi de zgomotul picioarelor auzit în unele locuri. 

Părinţi, ridicaţi standardul creştinismului în minţile copiilor voştri; 
ajutaţi-le să-L introducă pe Isus în experienţa lor; învăţaţi-i să aibă cea mai 
înaltă reverență pentru casa lui Dumnezeu şi să înţeleagă că, atunci când 
intră în casa Domnului, trebuie să aibă inimile îmblânzite, supuse şi gân-
duri ca acesta: „Dumnezeu este aici; aceasta este casa Lui. Eu trebuie să am 
gânduri curate şi motivele cele mai sfinte. Nu trebuie să am nicio mândrie, 
invidie, gelozie, bănuieli rele, ură, sau vreo înşelăciune în inimă, căci vin 
în prezenţa Dumnezeului cel sfânt. Aici este localul unde Dumnezeu se 
întâlneşte cu poporul Său şi-l binecuvântează. Cel Preaînalt şi Preasfânt, 
care este din eternitate, priveşte asupra mea. Îmi cercetează inima şi ci-
teşte cele mai ascunse gânduri şi fapte din viaţa mea”. Fraţilor, nu vreţi să 
devotați voi ceva gânduri acestui subiect şi să luaţi seama cum vă purtaţi 
voi în casa lui Dumnezeu şi ce eforturi faceţi prin învăţătură şi exemplu ca 
să cultivaţi reverență în copiii voştri? Voi aruncaţi răspunderile grele asu-
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pra predicatorului şi-l faceţi răspunzător pentru sufletele copiilor voştri, 
dar voi nu vă simţiţi răspunderea ca părinţi şi ca instructori şi, asemenea 
lui Avraam, să porunciţi casei voastre după voi, ca să păzească poruncile 
Domnului. Fiii şi fiicele voastre sunt stricaţi prin exemplul vostru şi prin 
principiile voastre prea flexibile; şi cu toată această lipsă de educaţie fami-
lială, voi aşteptaţi ca predicatorul să contracareze lucrarea voastră zilnică şi 
să realizeze acea educaţie minunată a inimilor şi a vieţii lor pentru virtute 
şi evlavie. După ce predicatorul a făcut pentru biserică tot ce stă în puterea 
lui, prin avertismente credincioase şi mustrări din iubire, prin disciplina 
răbdătoare, şi prin rugăciuni fierbinţi, ca să îndrepte şi să salveze sufletele, şi 
totuşi nu reuşeşte, taţii şi mamele îl acuză adesea deoarece copiii lor nu sunt 
convertiți, când aceasta poate fi din cauza propriei lor neglijenţe. Povara 
zace asupra părinţilor; vor începe ei lucrarea pe care le-a încredințat Dum-
nezeu şi vor îndeplini-o cu fidelitate? Vor merge ei înainte şi în sus, lucrând 
într-un mod umil, răbdător, perseverent, pentru a ajunge ei înşişi la înaltul 
standard şi a-i aduce pe copiii lor cu ei? Nu este nicio mirare că bisericile 
noastre sunt slabe şi nu au acea evlavie adâncă şi serioasă în mijlocul lor, 
pe care ar trebui să o aibă? Deprinderile şi obiceiurile noastre din prezent, 
care Îl dezonorează pe Dumnezeu şi care coboară lucrurile sfinte şi cereşti 
la nivelul celor de rând, mărturisesc împotriva noastră. Noi avem un adevăr 
sfânt, purificator şi sfinţitor; şi dacă obiceiurile şi deprinderile noastre nu 
sunt în armonie cu adevărul, noi păcătuim împotriva unei mari lumini şi 
suntem vinovaţi proporțional cu aceasta. Va fi mult mai uşor pentru păgâni 
în ziua judecăţii lui Dumnezeu decât pentru noi. 

S-ar putea săvârşi o lucrare mult mai mare decât facem noi acum, 
pentru răspândirea luminii adevărului. Dumnezeu aşteaptă de la noi să 
aducem multă roadă. El aşteaptă de la membrii individuali ai bisericii mai 
mult zel şi credincioşie, mai multe eforturi pline de dragoste şi serioase 
pentru vecinii lor şi pentru acei care sunt fără Hristos. Părinţii trebuie 
să-şi înceapă lucrarea după un plan înalt. Toţi cei ce cheamă numele lui 
Hristos trebuie să se încingă cu toată armura lui Dumnezeu, şi să invite, 
să avertizeze şi să caute să salveze sufletele din păcate. Aduceţi pe cât de 
mulţi posibil să asculte adevărul în casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să 
facem mult mai mult decât facem acum, ca să smulgem sufletele din foc. 

Este prea adevărat că respectul pentru casa lui Dumnezeu aproape a 
dispărut. Lucrurile şi locurile sfinte nu sunt deosebite, cele sfinte şi înăl-
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ţate nu sunt apreciate. Nu există oare o cauză pentru lipsa de evlavie vie în 
familiile noastre? Nu se întâmplă aceasta oare, pentru că înaltul standard 
al religiei este lăsat să fie târât în praf ? Dumnezeu a dat poporului Său 
de pe vremuri reguli de ordine, desăvârşită şi exactă. Oare s-a schimbat 
caracterul Său? Nu este El Dumnezeul cel mare şi puternic, care domneş-
te în cerurile cerurilor? Nu ar fi bine pentru noi să citim adesea instruc-
ţiunile date evreilor de Însuşi Dumnezeu, pentru ca noi, asupra cărora 
străluceşte lumina cea măreaţă a adevărului, să imităm reverența lor pen-
tru casa lui Dumnezeu? Avem destule motive să păstrăm un spirit aprins 
şi devotament în închinarea lui Dumnezeu. Avem motiv de a fi chiar şi 
mai evlavioşi şi respectoşi în servirea noastră de cum au fost evreii. Dar 
un vrăjmaş a fost la lucru să ne distrugă credinţa în sfinţenia închinării 
creştine. 

Lăcaşul consacrat lui Dumnezeu nu trebuie să fie locul unde să se 
încheie afaceri lumeşti. Dacă copiii se adună pentru serviciul divin într-o 
încăpere care în timpul săptămânii este întrebuinţată ca şcoală sau ca de-
pozit, atunci ei ar fi mai mult decât uman, în legătură cu cugetele evlavi-
oase, să nu se gândească la studiile lor sau la lucrurile care s-au întâmplat 
în timpul săptămânii. Educaţia şi creşterea tinerilor trebuie să fie de un 
aşa caracter, încât să înalţe lucrurile sfinte şi să încurajeze devoţiunea cu-
rată pentru Dumnezeu în casa Sa. Mulţi dintre cei ce mărturisesc a fi co-
pii ai Împăratului ceresc nu au o adevărată apreciere a sfințeniei lucruri-
lor veşnice. Aproape toţi au nevoie să fie învăţaţi cum să se poarte în casa 
lui Dumnezeu. Părinţii trebuie nu numai să înveţe, ci să şi poruncească 
copiilor lor să păşească liniştit şi cu reverență în Sanctuarul Domnului. 

Gustul moral al celor ce se închină în Sanctuarul cel sfânt al lui 
Dumnezeu trebuie înălţat, curăţit şi sfinţit. Această chestiune a fost ne-
glijată în mod întristător. Importanţa sa a fost trecută cu vederea şi, ca 
rezultat, dezordinea şi lipsa de reverență au devenit predominante, iar 
Dumnezeu a fost dezonorat. Când conducătorii bisericii, predicatorii şi 
poporul, taţii şi mamele n-au avut vederi înalte despre această chestiune, 
atunci ce se poate aştepta de la nişte copii fără experienţă? Ei sunt gă-
siţi prea adesea adunaţi în grupe, departe de părinţii lor, care ar trebui să 
aibă grijă de ei. Cu toate că sunt în prezența lui Dumnezeu, şi că ochiul 
Său priveşte asupra lor, ei sunt uşuratici şi glumeţi, îşi şoptesc şi râd, sunt 
nepăsători, lipsiţi de reverență şi neatenţi. Rareori sunt învăţaţi că predi-
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catorul este trimisul lui Dumnezeu, că solia pe care o vesteşte este unul 
din mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru salvarea sufletelor şi că ea 
va fi un miros de viaţă spre viaţă sau de moarte spre moarte pentru toţi 
cei care au auzit-o. 

Mințile delicate şi primitoare ale copiilor apreciază lucrarea slujito-
rilor lui Dumnezeu după felul cum o tratează părinţii lor. Mulţi capi de 
familie fac din serviciul divin obiectul lor de critică în familie, aprobând 
unele părţi din el şi condamnând altele. Astfel, solia lui Dumnezeu că-
tre oameni este criticată, pusă la îndoială şi făcută obiect de glumă. Ce 
impresie fac asupra tinerilor aceste observaţii nepăsătoare şi lipsite de 
respect, numai cărţile cerului vor dezvălui. Copiii văd şi înţeleg aceste 
lucruri mult mai repede decât îşi pot imagina părinţii lor. Simţurile lor 
morale primesc o direcție greşită pe care timpul nu va mai putea să o 
schimbe niciodată pe deplin. Părinţii se plâng de împietrirea inimilor 
copiilor lor şi de greutatea de a trezi simţul lor moral ca să asculte de 
cerințele lui Dumnezeu. Dar în cărţile cerului este raportată adevărata 
cauză cu un condei care nu greşeşte. Părinţii erau neconvertiți. Ei nu 
au fost în armonie cu cerul sau cu lucrarea cerului. Ideile lor josnice şi 
de rând despre sfinţenia misiunii de predicator şi despre Sanctuarul lui 
Dumnezeu au fost țesute în educaţia copiilor lor. Este incert dacă cineva, 
care a fost ani de zile sub o astfel de influenţă vătămătoare a educaţiei din 
cămin, va avea vreodată un respect sensibil şi o înaltă consideraţie pen-
tru predicatorii lui Dumnezeu şi pentru mijloacele rânduite de El pentru 
salvarea de suflete. Despre aceste lucruri trebuie a se vorbi cu reverență, 
cu un limbaj adecvat şi sensibilitate fină, ca să puteți revela tuturor celor 
cu care vă asociați că voi priviţi ca venind de la Dumnezeu solia pe care 
v-o aduc slujitorii Săi. 

Părinţilor, fiţi cu băgare de seamă ce exemplu şi ce idei daţi voi 
copiilor voştri. Minţile lor sunt plastice (plăpânde) şi impresiile se fac 
cu uşurinţă. Dacă în serviciul Sanctuarului vorbitorul a făcut greşeli, 
temeți-vă să le menționați. Vorbiţi numai despre lucrarea bună pe care 
el o face, despre ideile bune pe care le prezintă, pe care voi ar trebui să 
le primiţi ca venind de la unealta lui Dumnezeu. Este uşor de înţeles de 
ce copiii sunt atât de puţin impresionaţi de cuvântul predicat şi de ce au 
atât de puţină reverență pentru casa lui Dumnezeu. Educaţia lor a fost 
greşită în această privinţă. Părinţii lor au nevoie de o comuniune zilnică 
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cu Dumnezeu. Ideile lor trebuie să fie curăţite şi înnobilate; buzele lor 
trebuie să fie atinse de cărbunele aprins de pe altar, şi atunci obiceiurile 
şi deprinderile lor în familie vor face o bună impresie asupra minților şi 
caracterelor copiilor lor. Standardul religiei va fi foarte înălţat. Asemenea 
părinţi vor face o mare lucrare pentru Dumnezeu. Ei vor avea mai puțină 
deşertăciune lumească, mai puțină senzualitate şi mai mult rafinament şi 
fidelitate în cămin. Viaţa va fi îmbrăcată cu o solemnitate pe care abia şi-
au imaginat-o. Nimic din ceea ce face parte din serviciul sau închinarea 
lui Dumnezeu nu va fi făcut ca ceva de rând. 

Adesea simt o durere când intru în casa lui Dumnezeu şi văd îm-
brăcămintea neglijentă, atât a bărbaţilor, cât şi a femeilor. Dacă inima şi 
caracterul s-ar aprecia după înfăţişarea din afară, atunci, desigur, nu s-ar 
găsi nimic ceresc la ei. Ei nu au o idee dreaptă despre ordine, curățenie şi 
despre o purtare rafinată pe care Dumnezeu o cere de la toţi cei care vin 
în prezența Sa pentru a I Se închina. Ce impresie fac aceste lucruri asupra 
necredincioşilor şi asupra tineretului, care sunt gata să discearnă lucrurile 
şi să tragă concluziile! 

În minţile multora nu există gânduri mai sfinte în legătură cu casa 
lui Dumnezeu decât au faţă de localurile cele mai de rând. Unii intră în 
casa de rugăciune cu pălăria pe cap şi cu îmbrăcămintea în neorânduială 
şi murdară. Unii ca aceştia nu înţeleg că aici se întâlnesc cu Dumnezeu 
şi cu îngerii sfinţi. În această privinţă, trebuie să aibă loc o schimbare ra-
dicală prin toate bisericile noastre. Chiar predicatorii au nevoie să aibă 
idei înalte şi o sensibilitate fină despre aceste lucruri. Această parte din 
lucrarea noastră a fost neglijată în mod întristător. Din pricina acestei 
lipse de respect în atitudine, în îmbrăcăminte şi purtare, şi din lipsă de o 
atitudine evlavioasă a minții, Dumnezeu Şi-a întors adesea faţa de la cei 
ce se adună să I se închine. 

Toţi trebuie să fie învăţaţi să fie cuviincioşi, curaţi şi ordonați în îm-
brăcămintea lor, dar să nu îşi îngăduie aceea împodobire exterioară care 
este total nepotrivită în Sanctuar. Nu trebuie să se facă nicio paradă în 
îmbrăcăminte, căci aceasta încurajează lipsa de adorare sfântă. Atenţia 
oamenilor este atrasă adesea la diferite articole de îmbrăcăminte ale unu-
ia sau altuia, şi în felul acesta se dă naştere la gânduri care nu trebuie să 
aibă niciun loc în inimile închinătorilor. Dumnezeu trebuie să fie obiec-
tul de cugetare şi de închinare: şi orice lucru care abate mintea de la acest 
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serviciu solemn şi sfânt este o insultă pentru El. A face paradă de volane 
şi dantele, cu funde şi cu pene, sau cu scule de aur şi argint, este un soi 
de idolatrie şi nu se potriveşte deloc cu serviciul sfânt al lui Dumnezeu, 
unde ochiul fiecărui închinător trebuie să fie îndreptat către Slava Sa. 
Toate chestiunile de îmbrăcăminte trebuie supravegheate cu strictețe şi 
să se urmeze de aproape regula Bibliei. Moda a fost zeiţa care a stăpânit 
lumea din afară, şi adeseori se strecoară şi în biserică. Biserica trebuie să 
facă din cuvântul lui Dumnezeu măsura ei de conduită, şi părinţii trebuie 
să gândească inteligent asupra acestui subiect. Când îi văd pe copiii lor 
înclinaţi să urmeze moda lumii, ei trebuie să poruncească în mod hotărât 
casei lor, după ei, ca şi Avraam. În loc să-i uniți cu lumea, puneți-i în le-
gătură cu Dumnezeu. Nimeni să nu profaneze sanctuarul lui Dumnezeu 
printr-o înfăţişare bătătoare la ochi.. Dumnezeu şi îngerii Săi sunt aici. 
Sfântul lui Israel a vorbit prin apostolul Său: „A căror podoabă să fie 
nu cea din afară, ci a omului din lăuntru prin nepieritoarea podoabă a 
spiritului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”. 

Când se înfiinţează o biserică şi membrii ei nu sunt învăţaţi cu pri-
vire la aceste puncte, atunci predicatorul şi-a neglijat datoria şi va trebui 
să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru impresiile pe care le-a lă-
sat să câştige supremaţie. Dacă în minţile poporului nu se întipăresc idei 
corecte despre adevărata închinare şi adoraţie faţă de Dumnezeu, atunci 
se va da pe faţă o tendinţă crescândă de a pune cele sfinte şi veşnice pe 
aceeaşi treaptă cu cele de rând; şi cei care mărturisesc adevărul vor fi o 
ofensă pentru Dumnezeu şi o ruşine pentru credinţa noastră. Ei nu vor 
putea aprecia niciodată un cer curat şi sfânt, cu ideile lor necultivate din 
prezent, şi nici nu vor putea fi pregătiţi pentru a se uni cu închinătorii din 
curţile cereşti, unde totul este numai curăţie şi desăvârşire, şi unde orice 
fiinţă are o reverență perfectă pentru Dumnezeu şi pentru sfinţenia Sa. 
Pavel descrie lucrarea trimişilor lui Dumnezeu ca pe o lucrare prin care 
orice om va fi înfăţişat desăvârşit înaintea lui Isus Hristos. Acei care îm-
brăţişează adevărul de origine cerească, trebuie să fie curăţiţi, înnobilaţi şi 
sfinţiţi prin el. Se cer multe eforturi chinuitoare ca să ajungi la adevăratul 
standard de maturitate al lui Dumnezeu. Pietrele neregulate, scoase din 
carieră, trebuie cizelate, şi părţile lor aspre şlefuite. Acesta este un secol 
faimos pentru superficialitate, pentru metode uşoare, pentru sfințenie 
aclamată în afara standardului de caracter pe care l-a înălțat Dumnezeu. 
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Toate scurtăturile, toate deviațiile şi toate învăţăturile care nu ridică le-
gea lui Dumnezeu, ca măsură a caracterului religios sunt contrafăcute. 
Desăvârşirea caracterului este o lucrare de o viaţă întreagă şi nu poate fi 
deținută de cei care nu sunt dispuşi să lupte pentru ea pe calea desemnată 
de Dumnezeu, prin paşi înceți şi trudnici. În această privinţă nu ne pu-
tem permite să facem vreo greşeală, ci vrem să creştem zi cu zi în Hristos, 
Capul nostru Cel viu. 

Capitolul 56 – Religia și educația științifică 

Stimate frate şi stimată Soră B: Voi amândoi mi-aţi fost înfăţişaţi ca 
fiind în primejdie spirituală. Voi aţi părăsit calea cea dreaptă şi aţi apucat 
pe calea cea largă. Sora B a vorbit multe lucruri, în cuvinte glumeţe şi 
tachinări, puţin aici, puţin acolo, care au fost ca o sămânţă semănată, şi 
secerişul va veni cu siguranţă. Ea a încurajat necredinţa şi a spus soţului 
ei că drumul pe care au umblat ei a fost prea îngust şi umil. Ea credea 
despre calităţile soţului ei că ar fi superioare şi că trebuie să fie exercitate 
într-un mod mai larg şi mai cu influenţă. Fratele B. avea aceeaşi părere, 
dar în realitate ea îl făcea să gândească astfel. Amândoi purtaţi steagul 
cu inscripţia: „Poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”; dar când vă 
întâlniţi cu oameni pe care îi credeţi populari, lăsaţi steagul jos şi-l daţi 
la spate, zicând: «Dacă le facem cunoscut că suntem adventişti pierdem 
orice influenţă şi multe avantaje». Am văzut steagul adevărului târân-
du-se în urma voastră. Apoi s-a pus întrebarea: „De fapt, pentru ce să-l 
mai purtăm?” Noi putem crede ceea ce vedem că este adevăr, dar nu este 
nevoie ca educatorii şi studenţii să ştie că noi purtăm acest steag atât de 
nepopular. În grupa voastră sunt unii care nu aveau plăcere sau n-ar fi 
mulţumiţi cu aceste sugestii; dar ei au urmat cu slăbiciune influenţa voas-
tră, în loc să lase lumina lor să lumineze, ţinând sus standardul lor. Ei 
şi-au ascuns steagul şi au mers înainte, temându-se să lase lumina lor, dată 
din cer, ca să lumineze la toţi. 

Am văzut pe unul apropiindu-se de voi cu paşi hotărâţi şi cu o 
înfățişare mâhnită. El a zis: „Nimeni să nu vă răpească cununa”. Nu cum-
va aţi uitat umilinţa suportată de Fiul lui Dumnezeu prin venirea Sa pe 
pământ, – cum a fost maltratat, defăimat, insultat, urât, batjocorit şi tră-
dat, – cum a suferit chinul ruşinos în sala de judecată după ce supor-
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tase asalturile supraomeneşti ale lui Satan în Grădina Ghetsimani? Nu 
cumva aţi uitat strigătul sălbatic al mulțimii, care zicea: «Răstigniţi-L, 
Răstigniţi-L!» şi cum El a murit ca un făcător de rele? Este oare servul 
mai mare decât stăpânul său? Urmaşii lui Isus nu vor fi populari, ei vor 
fi asemenea Stăpânului lor, blânzi şi smeriţi cu inima. Voi căutaţi să vă 
urcaţi până la scaunul cel mai de sus, dar în cele din urmă vă veţi găsi pe 
cel mai de jos. Dacă veţi căuta să vă purtaţi cu dreptate, să iubiţi mila şi să 
umblaţi umili cu Dumnezeu, veţi fi părtaşi cu Hristos la suferinţele Sale 
şi apoi părtaşi la slava Lui, în împărăţia Sa. Domnul v-a binecuvântat, 
dar ce puţin aţi preţuit voi bunătatea Sa! Ce puţină laudă a primit El de 
pe buzele voastre! Voi puteţi face o bună lucrare pentru Domnul, dar nu 
considerând ideile voastre ca supreme. Voi trebuie să învăţaţi în şcoala 
lui Hristos, altfel nu veţi deveni niciodată calificați să ajungeţi la gradul 
cel mai înalt, să primiți sigiliul viului Dumnezeu, să intraţi prin porţi în 
cetatea lui Dumnezeu şi să fiţi încoronaţi cu slavă, cinste şi nemurire. 

Satan lucrează în multe căi şi acolo unde nu este observat, şi chiar 
prin bărbaţi şi femei care sunt în posturi de încredere. El le va sugera 
minților lor erori de gândire, de acțiune, de vorbire, care par demne de 
încredere, dar vor crea îndoială şi vor produce neîncredere acolo unde 
cred ei că e cea mai mare siguranţă. El va influenţa elementele nemulţu-
mite, ca să le pună în mişcare. Va exista o dorinţă după mărime şi onoare. 
Invidia va fi trezită în minți unde nu se presupune că există şi nu vor lipsi 
circumstanțe care să o cheme în acțiune. Se vor ridica îndoieli şi se vor 
oferi promisiuni măgulitoare de câştig, dacă crucea nu este ţinută aşa de 
sus. Satan îi va ispiti pe unii să creadă că o viață de credință ar fi o barieră 
împotriva înaintării mărețe, că i-ar împiedica să ajungă la o poziţie înaltă 
în lume, şi să fie numiţi bărbaţi sau femei cu renume. 

La prima manifestare de nemulţumire, Satan a fost foarte viclean şi 
pretindea doar că vrea să aducă o ordine de lucruri mai bună şi să facă mari 
îmbunătățiri. El a îndepărtat sfânta pereche de Dumnezeu şi de la asculta-
rea de poruncile Sale, pe acelaşi teren pe care sunt ispitiţi şi azi cu miile, şi 
unde cad cu miile, şi anume, prin închipuiri deşarte. Adevărata cunoştin-
ţă este divină. Satan a insuflat în minţile primilor noştri părinţi o dorinţă 
după o cunoştinţă speculativă prin care el susţinea că îşi vor îmbunătăţi 
foarte mult starea; dar pentru a dobândi aceasta, ei trebuiau să apuce pe o 
cale contrară voinţei sfinte a lui Dumnezeu, căci Dumnezeu nu dorea să-i 
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ducă pe cele mai înalte culmi. Nu era intenţia lui Dumnezeu ca ei să capete 
o cunoştinţă care îşi avea temelia în neascultare. Acesta era un câmp întins 
în care Satan căuta să îi ducă pe Adam şi Eva, şi pe acelaşi câmp îl deschide 
el şi în faţa lumii de astăzi, prin ispitirile lui. 

Voi aţi prezentat ideea că educaţia trebuie să stea ca o lucrare inde-
pendentă. Această combinaţie a chestiunilor religioase şi a învăţăturilor 
biblice cu educaţia ştiinţifică, voi aţi considerat-o ca fiind o îngrădire a 
lucrării voastre educative şi ca o piedică în lucrarea de a duce pe elevi la o 
treaptă mai înaltă de cunoştinţe ştiinţifice. 

Marele motiv pentru care atât de puţini bărbaţi mari din lume, şi 
dintre acei care au studii universitare, sunt aduşi să asculte de poruncile 
lui Dumnezeu, este că ei au despărţit educaţia de religie, crezând că fieca-
re trebuie să-şi ocupe câmpul său aparte. Dumnezeu a prezentat un câmp 
destul de larg pentru a desăvârşi cunoştinţa tuturor acelora care doresc să 
intre în el. Această cunoştinţă a fost obținută sub supravegherea divină; 
ea a fost înconjurată cu legea imutabilă a lui Dumnezeu, şi rezultatul ar fi 
fost o fericire desăvârşită. 

Dumnezeu n-a creat răul, El nu a făcut decât binele, care era ase-
menea Lui. Dar Satan nu a fost mulţumit a cunoaşte şi a face voinţa lui 
Dumnezeu. Curiozitatea lui s-a întins să ştie ceea ce Dumnezeu nu rân-
duise ca el să ştie. Răul, păcatul şi moartea n-au fost create de Dumnezeu; 
ele sunt rezultatul neascultării, care şi-a avut originea în Satan. Dar cu-
noştinţa răului care este acum în lume a fost adusă prin viclenia lui Satan. 
Acestea sunt nişte lecţii foarte grele şi costisitoare, dar oamenii vor să le 
înveţe, şi mulţi nu se vor convinge niciodată că este spre binele şi fericirea 
lor de a trece cu vederea un anumit fel de cunoştinţă, care vine din do-
rinţe nesatisfăcute şi dintr-o năzuinţă nesfinţită. Fiii şi fiicele lui Adam 
sunt tot aşa de curioşi şi de semeţi cum a fost şi Eva în căutarea după cu-
noştinţa oprită. Ei câştigă o experienţă, o cunoştinţă pe care Dumnezeu 
n-a rânduit niciodată ca ei s-o aibă, şi rezultatul va fi, cum a fost şi pentru 
primii noştri părinţi, pierderea căminului din Eden. Când vor învăţa fi-
inţele omeneşti ceea ce a fost demonstrat atât de temeinic înaintea lor? 

Istoria trecutului ne arată că există un diavol activ şi lucrător. El nu 
poate fi mai leneş decât vătămător. Satan a fost găsit într-un singur pom 
pentru a pune în pericol siguranţa lui Adam şi Evei. El a făcut un plan ca 
să atragă sfânta pereche către acel pom, ca să facă tocmai acel lucru des-
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pre care Dumnezeu a zis ca să nu-l facă – să mănânce din pomul cunoş-
tinţei. Apropierea de niciun alt pom nu prezenta vreo primejdie. Cât de 
credibilă era vorbirea lui! El s-a folosit de aceleaşi argumente de care se 
foloseşte şi astăzi, – flatarea, invidia, neîncrederea, îndoiala şi necredinţa. 
Dacă Satan a fost atât de şiret la început, cum trebuie să fie el acum, după 
ce a câştigat o experienţă de multe mii de ani? Totuşi Dumnezeu şi îngerii 
sfinţi, şi toţi cei care rămân în ascultare de voia expresă a lui Dumnezeu, 
sunt mai înţelepţi decât el. Subtilitatea lui Satan nu va scădea, dar înţelep-
ciunea dată oamenilor printr-o legătură vie cu Izvorul a toată lumina şi 
cunoştinţa dumnezeiască va fi proporțională cu iscusinţa şi vicleniile lui. 

Dacă oamenii ar rezista încercării în care a căzut Adam, şi prin puterea 
lui Isus ar asculta de toate cerințele lui Dumnezeu, pentru că sunt drepte, 
atunci ei n-ar experimenta niciodată cunoştinţa inacceptabilă. Dumnezeu 
n-a rânduit niciodată ca oamenii să aibă această cunoştinţă care vine din 
neascultare, şi care dacă este pusă în practică, duce la moarte veşnică. Când 
oamenii aproape fără excepție aleg cunoştinţa pe care le-o prezintă Satan, 
când gustul lor este atât de stricat încât tinde cu lăcomie după acea cunoş-
tinţă, ca şi când ar fi un izvor de înţelepciune supremă, atunci dau dovada 
că sunt despărţiţi de Dumnezeu şi sunt în revoltă împotriva lui Hristos. 

Capitolul 57 – Educarea copiilor noștri 

Stimată soră C., Dacă Dumnezeu, în providenţa Sa, a stabilit o 
şcoală în mijlocul poporului nostru din..., şi dacă, în loc să vă trimiteţi 
fiica acolo unde ar putea fi sub influenţa acelora care iubesc adevărul, o 
trimiteţi în seminarul din... într-o şcoală unde va fi întovărăşită cu o clasă 
lumească, care nu are niciun respect pentru Dumnezeu sau pentru legea 
Sa, vă întreb: Cum aşteptaţi ca Dumnezeu să zădărnicească influenţele 
rele care vor fi în jurul ei şi pe care le alegeţi de bunăvoie? Va însărcina El 
oare pe îngerii Săi să facă lucrarea pe care El v-a lăsat-o s-o faceţi singuri? 
Dumnezeu nu lucrează pe această cale; El aşteaptă ca noi să urmăm lumi-
na pe care ne-a dat-o în cuvântul Său. 

Când Dumnezeu era pe cale să-i lovească pe întâii născuţi ai Egiptu-
lui, El a poruncit israeliţilor să-şi adune copiii dintre egipteni în locuin-
ţele lor şi să stropească stâlpii uşilor cu sânge, pentru ca îngerul pierzător 
să-l poată vedea şi să treacă pe lângă casele lor. Era lucrarea părinţilor de 
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a-şi aduna copiii înăuntru. Aceasta este şi lucrarea voastră, lucrarea mea, 
şi lucrarea fiecărei mame care crede adevărul. Îngerul trebuie să pună un 
semn pe frunţile tuturor acelora care se despart de păcat şi păcătoşi, şi 
îngerul pierzător îi urmează, ca să ucidă pe bătrân şi tânăr. 

Lui Dumnezeu nu-I place lipsa noastră de atenţie şi tratarea cu uşu-
rătate a binecuvântărilor puse la îndemâna noastră. De asemenea, Lui 
nu-I place ca noi să-i ducem pe copiii noştri în societatea lumească, pen-
tru că aceasta place mai mult gusturilor şi înclinaţiilor lor. Dacă vreţi ca 
sufletele copiilor noştri să fie salvate, trebuie să vă faceţi lucrarea voastră 
cu fidelitate. Lui Dumnezeu nu I-a plăcut umblarea voastră cu privire la 
asociaţiile lumeşti; şi acum primejdia s-a dat pe faţă. De asemenea, voi 
aţi încurajat citirea de poveşti; acestea şi ziarele cu povestiri în serial, care 
stau pe mesele voastre, au format gustul fiicei voastre, până ce ea a căzut 
într-o beţie mentală, şi acum e nevoie de o putere mai tare, de o voinţă 
mai fermă decât a ei, ca să o controleze. 

Vrăjmaşul a procedat cum a vrut cu fiica voastră, până ce ostenelile 
sale au legat-o cu nişte legături de oţel, şi se va cere un efort puternic şi 
perseverent pentru a-i salva sufletul. Dacă vreţi să reuşiţi în acest caz, nu 
trebuie să faceţi o lucrare doar pe jumătate. Obiceiurile înrădăcinate de 
ani de zile nu pot fi sfărâmate cu uşurinţă. Ea trebuie să fie pusă acolo 
unde se exercită neîncetat o influenţă puternică, hotărâtă şi durabilă. Eu 
v-aş sfătui s-o trimiteţi la colegiul din...; lăsaţi-o să aibă disciplina inter-
natului. Ea trebuia să fie trimisă aici încă de mult. Internatul este condus 
după un plan care îl face să fie un cămin bun. Acest cămin poate că nu 
place înclinaţiilor unora, dar aceasta vine din faptul că ei au fost educaţi 
după teorii false, după plăceri şi satisfacţii personale, şi toate deprinderile 
şi obiceiurile lor au fost pe o cale rea. Dar, scumpa mea soră, ne apropi-
em de sfârşitul timpului, şi nu vrem acum să ne conformăm gusturilor 
şi obiceiurilor lumii, ci să avem gândul lui Dumnezeu, să vedem ce zice 
Scriptura şi apoi să umblăm conform luminii pe care ne-a dat-o Dum-
nezeu. Înclinaţiile, obiceiurile şi deprinderile noastre nu trebuie să aibă 
întâietatea. Cuvântul lui Dumnezeu este standardul nostru. 

În ce priveşte sănătatea fiicei voastre, obiceiurile bune îi vor asigura 
sănătatea, pe când obiceiurile rele o vor ruina, atât pentru viaţa aceasta, 
cât şi pentru cea viitoare, nemuritoare. Este un cer de câştigat şi o pieire 
de evitat; şi când aţi făcut în temere de Dumnezeu tot ce stă în puterea 
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voastră, atunci puteţi aştepta ca Domnul să-Şi facă partea Sa. O acţiune 
hotărâtă acum poate salva un suflet de la moarte. 

Fiica voastră are nevoie de o influenţă puternică, care să contraca-
reze influenţa societății pe care o iubeşte. Se vor cere eforturi tot aşa de 
hotărâte pentru a o vindeca de această dezordine mentală, după cum se 
cere pentru vindecarea unui beţiv de setea lui după alcool. Voi aveţi o lu-
crare de făcut pe care nimeni altul n-o poate face pentru voi, şi să neglijaţi 
oare s-o faceţi? Vreţi deci, în numele Domnului, să procedaţi cu copilul 
vostru ca şi cu un suflet care este în primejdie de a se pierde pentru veşni-
cie? Dacă ea ar fi o fată care Îl iubeşte pe Dumnezeu, una care să se poată 
stăpâni pe sine, pericolul ei n-ar fi atât de mare. Dar ei nu-i place să cugete 
la Dumnezeu, la datoria ei sau la cer. Ea stăruie să umble de capul ei. Ea 
nu caută zilnic tărie de la Dumnezeu, ca să se poată împotrivi ispitei. O 
veți pune voi atunci în legătură cu influenţe calculate să-i abată gândul de 
la Dumnezeu, de la adevăr şi de la neprihănire? Dacă faceţi aşa, o aşezaţi 
singuri pe terenul de luptă al vrăjmaşului, fără să aibă vreo putere de a se 
împotrivi puterii sale sau de a birui ispitele. 

Dar dacă ea s-ar afla într-un loc unde domnesc influenţe cereşti şi 
divine, sensibilităţile ei morale, care acum sunt paralizate, ar putea fi tre-
zite, şi gândurile şi scopurile ei ar fi schimbate prin binecuvântarea lui 
Dumnezeu, ca să curgă pe canalul ceresc, şi ea s-ar reface. Dar acum ea 
este în pericol din pricina corupţiei lăuntrice şi a ispitelor din afară. Satan 
joacă jocul vieţii pentru sufletul ei, şi el are orice avantaj să câştige jocul. 

În visul meu, eu v-am povestit după cum v-am scris. Inima mea do-
reşte cu ardoare după voi. Oricât de critic ar fi cazul vostru acum, totuşi 
nu deznădăjduiţi. Aveţi nevoie de curaj şi de hotărâre. Căutaţi ajutor de 
la Dumnezeu. El este prietenul vostru. Voi nu sunteţi niciodată singuri. 
Biblia este sfătuitorul vostru. Ea este o lumină pentru cei ce sunt în întu-
neric. Fiţi statornici în timp de încercare, căci veţi avea noi încercări de 
înfruntat. Dar prindeţi-vă de Isus şi faceţi din El tăria voastră. 508

Capitolul 58 – Pericolele tineretului 

Frate D., Rugăciunile mele se înalţă la Dumnezeu pentru tine şi dra-
gostea mea pentru sufletul tău mă face să-ţi scriu iarăşi. Eu sunt adânc 
mâhnită pentru cazul tău, nu ca şi cum aş privi la tine ca la un persecutat, 
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ci ca la un om înşelat şi rău condus, care nu are asemănarea lui Hristos în 
sufletul său şi care se amăgeşte pe el însuşi spre o pierzare sigură. 

Dacă ai avea pe inimă cauza lui Dumnezeu, atunci ai vedea că fraţii 
tăi şi-au făcut doar datoria, în acțiunea lor față de tine Şi tu vorbeşti des-
pre plecare la ... şi a demonstra că poți fi bărbat. Tot ceea ce se cere de la 
tine, din partea celor ce ocupă posturi de răspundere în editură, este ca 
să te dovedeşti bărbat, cum eşti de fapt, să nu te degradezi pe tine însuţi 
prin întovărăşirea cu păcătoşii şi să nu te uneşti cu ei la fapte rele. Înce-
tează de a te mai compătimi şi adu-ţi aminte de Răscumpărătorul lumii. 
Gândeşte-te la jertfa nemărginită pe care a făcut-o El pentru om şi apoi 
gândeşte-te la dezamăgirea Sa, – că, după ce a făcut un astfel de sacrificiu 
pentru om, omul a preferat să se unească cu acei care Îl urăsc pe Hristos 
şi dreptatea Sa şi să se asemene cu ei în satisfacerea unui apetit stricat, 
aducând astfel o ruină veşnică pentru sufletul său. 

Dar tu m-ai auzit spunând toate aceste lucruri, le-ai citit când ţi le-
am scris, şi totuşi ele nu ţi-au influenţat inima şi viaţa. Ţi-ai închis inima 
faţă de bine şi ai deschis-o faţă de rău. Te-ai aşezat în calea vrăjmaşului 
şi nu te-ai prins de braţul lui Dumnezeu care să te facă în stare să te îm-
potriveşti ispitelor sale. Să presupunem că tu rupi orice legătură cu X 
dintr-un spirit răzbunător, pentru că fraţii tăi ţi-au spus adevărul; cine 
va fi păgubit atunci, tu sau ei? Tu îi vei întrista făcând astfel, dar lucrarea 
va merge înainte exact în acelaşi fel. Dumnezeu ridică lucrători la orice 
pas; El nu depinde de tine sau de vreun alt om ca să facă lucrarea Sa. Dacă 
inima ta nu este curată, dacă mâinile tale nu sunt curate în ochii Săi, El 
nu poate conlucra cu tine. El doreşte ca tu să ai adevărul în inima şi viaţa 
ta, – împletit cu caracterul tău. 

Te sfătuiesc să-ţi umileşti inima şi să-ţi mărturiseşti greşelile. Medi-
tează la însărcinarea solemnă pe care David a dat-o lui Solomon pe când 
era pe patul de moarte: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea. În-
tăreşte-te şi fii om! Păzeşte poruncile Domnului, Dumnezeului tău, um-
blând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi 
învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbuteşti în 
tot ce vei face şi ori încotro te vei întoarce”. Pune-ţi pe inimă acest sfat. 
Nu te lăsa măgulit de nimeni în făptuirea de rele. În timp ce a păcătui 
este o ruşine, a mărturisi păcatul nu este o ruşine, ci o onoare. Păstrează-
ţi adevărata individualitate şi cultivă demnitatea de bărbat. Dă la o parte 
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mândria, înălţarea de sine şi falsa demnitate, căci păstrarea acestora va 
aduce cele mai grozave urmări pentru tine însuţi. 

Nu cântarea gălăgioasă, nici tovărăşia veselă sau băuturile ameţitoare 
te fac să fii bărbat în faţa lui Dumnezeu sau să ai inima îmbărbătată când 
eşti bolnav şi întristat. Numai credinţa cea adevărată îţi poate aduce alinare 
şi mângâiere în timp de necaz. Disciplina pe care ai primit-o în editură nu 
a fost mai strictă şi mai severă decât cea impusă de cuvântul lui Dumnezeu. 
Poţi numi tu pe Dumnezeu nedrept? Vrei să-I spui în faţă că este arbitrar, 
pentru că declară că făcătorul de rele va fi îndepărtat din prezența Sa? 

Ce limpede este schiţat, în cuvântul lui Dumnezeu, tabloul care arată 
modul cum procedează El cu omul care a acceptat invitaţia Sa la nuntă, dar 
care nu era îmbrăcat în haina de nuntă, care fusese cumpărată pentru el, – 
haina dreptăţii lui Hristos! El credea că hainele sale murdare sunt destul de 
bune pentru a veni în prezenţa lui Hristos, dar a fost aruncat afară ca unul 
care insultase pe Domnul său şi care abuzase de duioasa Sa dărnicie. 

Iubite frate, dreptatea ta nu va fi îndeajuns. Tu trebuie să îmbraci hai-
na dreptăţii lui Hristos. Tu trebuie să fii asemenea lui Hristos. Gândeşte-te 
la aspra încercare pe care a răbdat-o Hristos în pustia ispitirii pe terenul 
poftei. El era slăbit prin timpul cel lung de post, pentru tine şi pentru mine; 
El a luptat şi l-a biruit pe Satan, ca să ne dea o temelie mai bună, să ne aducă 
tărie dumnezeiască, pentru a birui pofta şi orice patimă nesfântă. 

Te rog să priveşti această chestiune aşa cum este ea. Când te uneşti 
cu hulitorii de Dumnezeu, bând cu ei bere, vin sau alte băuturi tari, 
imaginează-ți pe Hristos înaintea ta, suferind cele mai dureroase chinuri 
ale foamei, ca să sfărâme puterea lui Satan şi să dea omului posibilitatea 
de a câştiga biruinţa. Când eşti împreună cu oamenii neglijenţi, care lea-
pădă adevărul şi refuză mântuirea, şi când ridici la gură paharul spume-
gând cu bere, adu-ţi aminte că Isus este acolo – acel Isus despre care spui 
că este Mântuitor al tău şi în care sunt concentrate toate speranţele tale 
pentru viaţă veşnică. Ah! cum poţi să fii atât de slab în pricepere morală 
şi să nu vezi influenţa acestor lucruri asupra ta şi asupra altora! Tu îţi calci 
angajamentul cel mai solemn şi apoi te plângi că eşti persecutat! 

Când cei care se simt obligați să facă ceva pentru a frânge puterea 
pe care Satan o exercită asupra tinerilor noştri, îți spun cu durere că dacă 
nu-ți schimbi obiceiurile, nu te mai pot ține în lucrarea lui Dumnezeu 
ca traducător, cum poți sta tu sfidător în fața lor, fără nicio dovadă de 
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părere de rău pentru comportamentul tău? Cum priveşte Mântuitorul, 
care Şi-a dat viaţa pentru tine, atitudinea ta? Şi totuşi tu crezi că eşti per-
secutat. „Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată 
al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau 
răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup, fie bine, fie rău”. Când vei sta 
în faţa acestui tribunal mare şi înfricoşat, față de decizia asupra căreia 
nu va fi nici un recurs şi nu va fi nicio interpretare greşită, nicio părere 
greşită, atunci vei amuți. Nu vei avea de spus niciun cuvânt pentru a-ţi 
apăra comportarea. Tu vei sta condamnat, vinovat şi fără speranţă, dacă 
nu dai la o parte păcatele, pocăindu-te cu zel şi făcând fapte vrednice de 
pocăinţă, şi dacă nu te îmbraci în haina dreptăţii lui Hristos. 

Ce altfel de procedeu s-ar fi putut urma faţă de tine de cum s-a 
urmat? Eu am cea mai duioasă compătimire şi dragoste pentru sufletul 
tău, dar nu voi rosti niciodată cuvinte mincinoase de simpatie, spre a te 
sprijini în revolta ta şi în defăimarea pe care o aduci împotriva acelora 
care sunt puşi de Dumnezeu în posturi cu răspundere în lucrarea Sa. Eu 
am prea multă consideraţie faţă de tine ca să-ţi spun cum vor face unii, 
cu siguranţă, spunându-ţi că îţi va merge bine dacă apuci pe o astfel de 
cale, – înjosindu-ţi bărbăţia, desfigurând chipul moral al lui Dumnezeu 
din sufletul tău, amăgindu-ţi inima şi dezonorându-L pe Acela care te-a 
răscumpărat cu preţul sângelui Său. 

Hristos a zis: „Celui care va birui îi voi da să şadă cu Mine pe tronul 
Meu, după cum şi Eu am biruit şi şed cu Tatăl Meu pe tronul Său”. Eşti tu 
biruitor? Sau eşti biruit de poftele, de apetitul şi patimile tale? 

Pentru a-ţi încredinţa în mod sigur traducerea celor mai importante 
lucrări ale noastre şi mânuirea lucrurilor sfinte, nu trebuie oare să ai cea 
mai strânsă legătură cu Dumnezeu şi o deplină consacrare în serviciul 
Său? Nu trebuie oare să fii acolo unde să-i poţi avea pe îngerii sfinţi, care 
să-ţi slujească, să-ţi dea înţelepciune şi cunoştinţă cum a dat Dumnezeu 
lui Daniel, să te inspire să prezinți ideile corecte pentru ca să poţi săvârşi 
corect lucrarea de traducere? Dacă alegi să-ţi deschizi inima la sugestiile 
lui Satan, dacă alegi societatea acelor care sunt vrăjmaşi ai lui Hristos, 
te aştepţi oare ca Dumnezeu să facă o minune să te împiedice de a ceda 
puterii lui Satan? Îngerii cei răi se adună în jurul sufletului tău, dar ei sunt 
oaspeţi invitaţi. Ei fac propuneri, şi tu le accepți. Până ce nu te vei hotărî 
să asculţi de voia lui Dumnezeu, tu nu vei putea avea conducerea Sa. 
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De la toţi cei ce susţin a fi ostaşi ai Săi, Isus aşteaptă servicii cre-
dincioase. El aşteaptă de la tine ca să-l recunoşti pe vrăjmaş şi să te îm-
potriveşti lui, şi să nu-l inviţi în sfatul tău, şi astfel să-ţi trădezi sfânta 
ta încredere. Domnul te-a aşezat într-o poziţie unde poți să fii înălţat 
şi înnobilat, şi să câştigi constant o poziție pentru lucrarea Sa cu succes. 
Dacă nu obții aceste calificări, tu eşti singurul vinovat. 

Sunt trei căi prin care Domnul îşi descoperă voia Sa faţă de noi, ca 
să ne conducă şi să ne facă destoinici a-i conduce pe alții. Cum putem 
distinge vocea Lui de cea a unui străin? Cum vom putea deosebi glasul lui 
de glasul unui păstor fals? Dumnezeu îşi descoperă voia pentru noi în cu-
vântul Său, Sfânta Scriptură. Glasul Său mai este descoperit şi prin fapte-
le providenţei Sale; şi el va fi recunoscut dacă nu ne vom despărţi sufletul 
de El, umblând pe căile noastre proprii, acționând după propria noastră 
voință şi urmând pornirile unei inimi nesfinţite, până ce simţurile devin 
atât de confuze, încât lucrurile veşnice nu pot fi întrezărite şi glasul lui 
Satan este atât de prefăcut, încât este primit ca glas al lui Dumnezeu. 

Glasul lui Dumnezeu mai este auzit şi prin apelurile Duhului Sfânt, 
care face impresii asupra inimii, care vor fi transpuse în caracter. Dacă 
ai îndoieli cu privire la vreun subiect oarecare, trebuie să consulți mai 
întâi Scriptura. Dacă ai început cu adevărat să duci o viaţă de credinţă, 
atunci te-ai predat Domnului spre a fi al Său în totul, şi El te-a luat ca să 
te formeze şi să te perfecționeze conform scopului Său, ca să devii un vas 
de cinste. Tu trebuie să ai dorinţa fierbinte de a te lăsa după mâna Sa şi 
de a merge oriunde te conduce El. Atunci I-ai încredinţat Lui aducerea la 
îndeplinire a planurilor Sale, în timp ce tu conlucrezi cu El, săvârşindu-ţi 
mântuirea ta proprie, cu frică şi cutremur. Aici, iubite frate, tu vei găsi 
o greutate, pentru că n-ai învăţat încă să cunoşti din experienţă glasul 
Păstorului Cel Bun, şi aceasta te pune la îndoială şi pericol. Tu trebuie să 
devii capabil să distingi glasul Său. 

Exercitarea voinţei 

Religia curată are de a face cu voinţa. Voinţa este puterea care guver-
nează în firea omului, aducând la supunere toate celelalte facultăţi. Voin-
ţa nu este gustul sau înclinaţia, ci este puterea hotărâtoare, care lucrează 
în fiii oamenilor spre ascultare de Dumnezeu, sau spre neascultare. 
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Tu eşti un tânăr inteligent; tu doreşti să-ţi faci viaţa aşa ca la sfârşit 
să fii pregătit pentru cer. Eşti descurajat adesea, când te simţi slab în pu-
tere morală în sclavia îndoielii şi sub stăpânirea deprinderilor şi obiceiu-
rilor vechii tale vieţi de păcat. Tu găseşti că firea ta emoţională nu-ţi este 
credincioasă nici ţie, nici celor mai bune hotărâri ale tale şi nici celor mai 
solemne angajamente ale tale. Nimic nu pare real. Instabilitatea ta te face 
să pui la îndoială sinceritatea acelora care doresc să-ţi facă bine. Cu cât te 
zbaţi mai mult în îndoielile tale, cu atât mai nereal ţi se pare orice lucru, 
până ce ţi se pare că nu mai este nicăieri vreun teren solid. Promisiunile 
tale sunt ca nişte funii de nisip, şi tu priveşti cuvintele şi faptele acelora în 
care ar trebui să te încrezi în aceeaşi lumină ireală. 

Tu vei fi mereu în primejdie, până ce vei înţelege adevărata putere a 
voinţei. Tu poți crede şi promite orice lucru, dar promisiunile tale sau cre-
dinţa ta nu au nicio valoare până ce nu vei pune voinţa ta de partea credin-
ţei şi a faptelor. Dacă lupți lupta credinţei cu toată puterea voinței tale, vei 
birui. Sentimentele, impresiile şi emoţiile tale nu sunt o bază în care să te 
încrezi, căci n-au nicio stabilitate, mai ales ideile tale sucite; iar cunoştinţa 
despre promisiunile tale neîndeplinite şi despre angajamentele tale neîm-
plinite îţi slăbesc încrederea în tine însuţi şi încrederea altora în tine.

Nu trebuie să-ţi pierzi însă nădejdea. Tu trebuie să te hotărăşti să 
crezi, deşi nimic nu pare adevărat sau real pentru tine. Nu e nevoie să-ţi 
spun că singur te-ai adus în această poziţie de neinvidiat. 

Tu trebuie să-ţi recâştigi încrederea în Dumnezeu şi în fraţii tăi. Tu 
singur trebuie să-ţi supui voinţa ta sub voinţa lui Isus Hristos; şi îndată 
ce vei face aceasta, Dumnezeu te va lua imediat în stăpânire şi va lucra în 
tine voința şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere. Întreaga ta fire va fi adusă 
sub controlul Spiritului lui Hristos; şi chiar gândurile tale Îi vor fi supuse 
Lui. Tu nu-ţi poţi stăpâni impulsurile, emoţiile, aşa cum ai dori, dar poţi 
să-ţi stăpâneşti voinţa şi să faci o schimbare totală în viaţă. Supunându-ţi 
voinţa ta lui Hristos, viaţa ta va fi ascunsă cu Hristos în Dumnezeu şi va 
fi unită cu puterea care este mai presus de orice stăpânire şi putere. Tu 
vei avea de la Dumnezeu acea tărie, care te va ţine în strânsă legătură cu 
puterea Sa; şi o nouă viață, chiar viața de credință vie, va deveni posibilă 
pentru tine. Dar voinţa ta trebuie să conlucreze cu voinţa lui Dumnezeu, 
nu cu voinţa tovarăşilor prin care Satan lucrează constant să te prindă în 
lanţurile lui şi să te distrugă. 
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Nu vei intra fără amânare într-o relaţie dreaptă faţă de Dumnezeu? 
Nu vei spune: «Vreau să-mi predau voinţa mea lui Isus şi vreau să fac 
aceasta acum», şi din această clipă să fii în totul de partea Domnului? 
Nu te mai uita la obicei şi la cerinţele puternice ale poftei şi ale patimii. 
Nu mai da lui Satan nicio ocazie să zică: „Eşti un făţarnic nenorocit”. 
Închide uşa, aşa încât Satan să nu te mai învinuiască şi să te descurajeze, 
şi spune: „Vreau să cred, şi cred că Dumnezeu este ajutorul meu”, şi atunci 
vei găsi că eşti triumfător în Dumnezeu. Păstrează-ţi cu statornicie voinţa 
de partea Domnului, şi fiecare pornire va fi adusă captivă sub voinţa lui 
Isus. Atunci vei găsi că picioarele tale sunt pe o stâncă solidă. Uneori se 
va cere să predai fiecare părticică de putere de voinţă pe care o posezi, 
dar Dumnezeu este Cel care lucrează pentru tine, şi din acest proces de 
prelucrare vei ieşi un vas de cinste. 

Vorbeşte despre credinţă. Ţine-te de partea lui Dumnezeu. Nu-ţi 
pune piciorul de partea vrăjmaşului, şi Domnul va fi ajutorul tău. El va face 
pentru tine ceea ce tu nu poţi face singur. Rezultatul va fi că tu vei deveni 
ca un „Cedru din Liban”. Viaţa ta va fi nobilă, iar faptele tale vor fi săvârşite 
în Dumnezeu. Atunci va fi în tine o putere, o seriozitate şi o simplitate care 
te va face un instrument lustruit în mâinile lui Dumnezeu. 

Tu trebuie să bei zilnic din fântâna adevărului, ca să poţi înţelege 
secretul plăcerii şi bucuriei în Domnul. Dar trebuie să-ți aminteşti că vo-
inţa ta este izvorul tuturor acțiunilor tale. Această voinţă, care este un 
factor atât de important în caracterul omului, prin căderea în păcat a fost 
predată sub controlul lui Satan; şi de la acel timp, el a lucrat mereu în om 
voinţa şi înfăptuirea după buna sa plăcere, spre ruina şi nefericirea totală 
a omului. Dar jertfa nemărginită a lui Dumnezeu prin predarea lui Isus, 
iubitul Său Fiu, care a devenit o jertfă pentru păcat, I-a dat posibilitatea 
să zică, fără să calce vreun principiu al stăpânirii Sale: „Predă-te Mie în 
totul, dă-Mi această voinţă; smulge-o de sub stăpânirea lui Satan, şi Eu 
voi pune stăpânire asupra ei, şi atunci voi putea lucra în tine, voinţa şi 
înfăptuirea, după buna Mea plăcere”. Când El îţi dă cugetul lui Hristos, 
voinţa ta devine ca voinţa Sa, iar caracterul tău e transformat ca să fie 
asemenea caracterului lui Hristos. Este scopul tău să faci voia lui Dum-
nezeu? Doreşti să asculţi de Sfintele Scripturi? «Dacă cineva vrea să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze». 

Nu poţi să-L urmezi pe Hristos până ce nu refuzi să-ţi satisfaci în-
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clinaţiile şi până nu te hotărăşti să asculţi de Dumnezeu. Nu simţurile 
sau emoţiile tale sunt cele care te fac să fii un copil al lui Dumnezeu, ci 
îndeplinirea voii lui Dumnezeu. O viață de utilitate este înaintea ta dacă 
voința lui Dumnezeu devine voința ta. Atunci vei sta în bărbăția dată ție 
de Dumnezeu, un exemplu de fapte bune. Atunci vei ajuta la menţinerea 
regulilor disciplinei, nu la călcarea lor în picioare. Tu vei ajuta la menţi-
nerea ordinii, în loc de a o disprețui şi de a incita la dezordine în viață 
prin umblarea şi faptele tale. Îţi spun, în temere de Dumnezeu, eu ştiu 
ce-ai putea deveni dacă voința ta este pusă de partea lui Dumnezeu. „Noi 
suntem conlucrători cu Dumnezeu”. Tu poți face lucrarea ta, pentru timp 
şi veşnicie în aşa mod, încât ea să poată rezista testului judecății. Vrei să 
încerci aceasta? Vrei să te întorci înapoi chiar acum? Tu eşti obiectul dra-
gostei şi mijlocirii lui Hristos. Vrei să te predai acum lui Dumnezeu şi să-i 
ajuţi pe cei care sunt puşi ca santinele pentru apărarea intereselor lucrării 
Sale, nu pentru a le produce mâhnire şi descurajare? 

Capitolul 59 – Literatura potrivită pentru copii 

Stimate frate E., tocmai citesc revista Reviend and Herald, şi am 
văzut articolul tău, în care dai o listă de cărţi potrivite pentru tineret. Mă 
miră însă foarte mult că tu recomanzi cărţile: „Coliba unchiului Tom”, 
„Robinson Crusoe”, şi altele asemănătoare. Tu eşti în primejdia de a de-
veni oarecum neglijent în scrierea ta. Ar fi bine să te gândeşti şi să studiezi 
cu atenție ce însemnă a deveni nemuritor prin tipar. Sunt cu adevărat 
alarmată să văd că vederea ta spirituală nu este mai clară în ce priveşte 
alegerea şi recomandarea cărţilor de citit pentru tinerii noştri. Ştiu că re-
comandarea făcută în revistele noastre a unor cărţi precum „Coliba un-
chiului Tom” va îndreptăţi în multe minţi citirea altor cărţi, care nu sunt 
decât ficțiune. Această recomandare va îngreuna lucrarea acelora care se 
străduiesc să-i convingă pe tineri să renunţe la citirea de cărți de ficțiune. 
Am văzut în mod repetat răul care provine din citirea cărţilor pe care tu 
le recomanzi, şi am un articol bine pregătit, în care dau sfaturi tinerilor 
noştri chiar în această privinţă. 

Ia seama, frate, ca nu cumva să-i îndepărtezi pe tineri de la cerce-
tarea Sfintei Scripturi. Mi s-a arătat că vânzarea şi cumpărarea de către 
frații noştri a cărţilor cu povestiri, de felul celor care circulă de obicei în 
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şcolile duminicale, este o cursă pentru poporul nostru, mai ales pentru 
copiii noştri. Aceasta îi face să cheltuiască bani pentru o literatură din 
clasa aceea care aţâţă imaginația şi-i face nepregătiți pentru datoriile reale 
ale vieţii practice. Fii sigur că recomandarea făcută de tine va fi luată în 
seamă. Tinerii nu au nevoie de o astfel de încurajare sau libertate, căci 
gusturile şi înclinațiile lor sunt toate în această direcţie. Dar sper că nu va 
mai apărea nicio astfel de recomandare. Tu tinzi să te îndepărtezi de Isus 
şi de învăţăturile Sale fără să-ţi dai seama. 

Este lucrarea lui Satan de a prezenta tinerilor noştri ziare cu poves-
tiri şi romane care fascinează simţurile şi le distrug astfel gustul pentru 
cuvântul lui Dumnezeu. Nu azvârli, stimate frate, în revista noastră, tot 
ce-ţi vine ţie în minte, ci fii cu băgare de seamă în ce scrii. Dacă Spiritul 
lui Hristos te mână să scrii, atunci foloseşte-ţi condeiul, simţind povara 
pentru suflete, plângând între portic şi altar, şi strigând: „Cruţă, Doam-
ne, pe poporul Tău, şi nu da ocării moştenirea Ta”. Dar dacă sunt doar 
sentimentele tale şi mintea ta activă, care te mână să scrii, atunci opreşte-
te până ce Spiritul Domnului te va îndemna şi te va mişca. Nu conclu-
ziona că, deoarece tu urmezi o anumită cale şi făcând anumite lucruri 
aceasta este o dovadă că ele sunt bune, şi că trebuie să le pui în faţa altora 
ca regulă sau ghid. Nu este cel mai bun lucru să te simţi liber a-ţi spune 
părerea ta cu privire la cele referitoare la bunul mers al tineretului nostru, 
recomandând cărţile care nu duc la spiritualitate şi la evlavie. Faci o gre-
şeală când îţi închipui că asemenea literatură va dezvolta principii curate 
şi statornice. Domnul să te ajute să procedezi cu prevedere şi cu umilinţă, 
şi să nu publici în revistă afirmații care produc confuzie, căci ele vor fi 
considerate ca fiind aprobate de poporul nostru. Tu pui o povară asupra 
altora, de a contracara influenţa acestor atitudini. 

Iubite frate, siguranța ta se află în a umbla în umilinţă cu Dumne-
zeu. Eu mă cutremur când citesc multele tale articole în care dai sfaturi şi 
reguli pentru alţi predicatori. Nu prea este potrivit pentru tine să ai atât 
de mult de spus în această privinţă. Dacă ajungi să fii stăpânit de mulţu-
mire de sine şi de încredere de sine, Domnul te va lăsa, cu siguranţă, să 
faci unele greşeli. Trebuie să-ţi păzeşti sufletul, cu mare atenție, şi să cauţi 
să faci zilnic o experienţă în cele ale lui Dumnezeu. Trebuie să dai la o 
parte eul tău personal şi să laşi să se vadă Isus. Hristos este tăria ta, scutul 
tău; tu eşti un om slab şi greşit, şi trebuie să fii foarte prevăzător, ca să nu 
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te poticneşti. Te rog să te fereşti ca nu cumva, prin cuvintele şi faptele tale, 
să aduci vreo umbră întunecoasă asupra lucrării lui Dumnezeu. 

M-am simțit atât de recunoscătoare că tu poți îndeplini o parte în 
această mare lucrare. Isus te iubeşte, şi El va conlucra cu eforturile tale, dacă 
ai o legătură vie cu Dumnezeu. Dar tu trebuie să duci o viaţă de veghere şi de 
rugăciune. Să nu devii neglijent. Să nu te desparţi de Isus, ci să-L iei cu tine 
în viaţa ta de toate zilele. Nu fi neglijent în lucrarea pe care o faci pentru tine 
sau pentru alţii, prin îngăduinţele şi sfaturile tale; ci ia seama că, dacă nu-L 
primeşti în inima ta pe Hristos, dacă ochiul tău nu este aţintit doar către 
slava lui Dumnezeu, în inima ta va pătrunde mândria, va predomina apre-
cierea de sine, şi vei umbla nepăsător înainte să bagi de seamă. „Faceţi urme 
drepte cu picioarele voastre, ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale”. 

Sunt mulți între tinerii noştri pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu 
capacități superioare. El le-a dat talente foarte bune, dar puterile lor au 
devenit nervoase, minţile lor confuze şi slăbite, şi, timp de ani de zile, 
ei n-au făcut nicio creştere în har şi în cunoaşterea motivelor credinţei 
noastre, pentru că şi-au satisfăcut gustul pentru citirea de poveşti. Lor le 
vine la fel de greu să-şi stăpânească apetitul după astfel de literatură su-
perficială, ca şi beţivului de a-şi stăpâni pofta după băuturi îmbătătoare. 
Unii ca aceştia ar putea fi astăzi în legătură cu editura noastră, şi să fie 
nişte lucrători cu succes, să ţină registrele, să pregătească materialul pen-
tru tipar sau să corecteze; dar talentele lor au fost pervertite, până ce au 
devenit greoi la minte, şi din această pricină nu sunt destoinici să ocupe 
undeva vreo poziţie de răspundere. Imaginația este bolnavă. Ei trăiesc 
o viaţă ireală. Sunt incapabili pentru datoriile practice ale vieţii şi, ceea 
ce este şi mai trist şi descurajator, este că şi-au pierdut orice gust pentru 
lectura sănătoasă. Ei au ajuns înnebuniţi şi fermecaţi tocmai după aceeaşi 
hrană pentru minte ca povestirile foarte captivante conținute în cartea 
„Coliba unchiului Tom”. Această carte a fost bună în vremea sa pentru 
acei care aveau nevoie să fie lămuriţi cu privire la ideile lor false despre 
sclavie ; dar noi ne aflăm chiar pe pragul lumii veşnice, unde astfel de 
poveşti nu sunt necesare la pregătirea pentru viaţa veşnică. 

Unica siguranţă pentru fiecare dintre noi este de a fi în totul pocăit, 
şi de a fi familiarizat cu adevărul, aşa cum el este descoperit în cuvântul 
lui Dumnezeu, ca să fim în stare să dăm fiecărui om, care ne întreabă, o 
dovadă despre nădejdea care este în noi, cu blândeţe şi teamă. 
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Efortul special al predicatorului şi al lucrătorilor din toate ramurile 
noastre de activitate din timpul acesta trebuie să fie acela de a abate aten-
ţia tinerilor de la orice poveşti captivante spre cuvântul sigur al profeţiei. 
Atenţia fiecărui suflet, care se luptă pentru viaţa veşnică, trebuie să fie 
concentrată asupra Bibliei. 

Ţinând seama de tot ceea ce am scris până în prezent, despre citirea 
de poveşti captivante, mi se pare un lucru foarte ciudat să văd o reco-
mandare scrisă de tine pentru citirea cărţilor „Robinson Crusoe”, „Coli-
ba unchiului Tom”, şi „Fabulele lui Esop”. Iubite frate, ai făcut o greşeală 
publicând acest articol. Dacă aceste cărţi sunt printre cărţile pe care le 
vinzi, te rog să nu le mai oferi niciodată tinerilor noştri. Datoria ta este de 
a le atrage atenţia asupra Bibliei. Nu deveni un ispititor pentru ei, oferin-
du-le cărţi de poveşti atrăgătoare, care le vor abate minţile de la cercetarea 
Sfintelor Scripturi. Noi înşine trebuie să bem din apa vieţii, altfel ne vom 
săpa neîncetat fântâni sparte care nu ţin apă. 

Există mii de căi şi planuri prin care Satan pătrunde pentru a 
dezechilibra mințile tinerilor; şi dacă sufletul nu este în gardă în mod 
conştiincios, referitor la păstrarea minții angajată în cercetarea Scripturi-
lor, spre a deveni bine întemeiat în credinţa noastră, ei vor cădea în cursă, 
cu siguranţă. Nu putem neglija vegherea nicio singură clipă. Nu ne pu-
tem lăsa conduşi de impuls. Trebuie să punem strajă în jurul spiritului 
nostru şi al copiilor noştri, ca să nu fim ademeniţi de ispitele lui Satan. 

Ne aflăm în timpul marii zile de ispăşire, şi studiul nostru neîncetat 
trebuie să fie asupra lucrării lui Hristos, pe care El o săvârşeşte în pre-
zent, în Sanctuarul ceresc, pentru poporul lui Dumnezeu. Trebuie să-i 
învăţăm pe copiii noştri însemnătatea zilei de ispăşire preînchipuitoare, 
şi că acesta era un timp special de mare umilinţă şi mărturisire a păcatelor 
înaintea lui Dumnezeu. Ziua antitipică de ispăşire trebuie să aibă acelaşi 
caracter. Oricine învaţă pe alții adevărul prin precept şi exemplu va da un 
sunet lămurit din trâmbiţă. Trebuie să cultivi neîncetat spiritualitatea, 
pentru că nu este în firea ta să ai mintea îndreptată spre cer. În faţa noas-
tră se află marea lucrare de a-i despărţi pe oameni de obiceiurile şi datinile 
lumeşti, şi a-i conduce mai sus şi tot mai sus spre spiritualitate, evlavie şi 
lucrare serioasă pentru Dumnezeu. Lucrarea ta este de a vesti solia înge-
rului al treilea, de a face să răsune ultima solie de avertizare către lume. 
Domnul să te binecuvânteze cu alifia spirituală pentru ochi. Scriu aceasta 

520



439Sfaturi pentru tineret

din iubire, căci am văzut primejdia în care te găseşti. Te rog, examinează 
aceste lucruri cu atenţie şi cu rugăciune. 

Capitolul 60 – Sfaturi pentru tineret 

Doresc să spun studenţilor Academiei din South Lancaster: „Apro-
piaţi-vă de Dumnezeu, şi El se va apropia de voi”. Nu vă ruşinaţi niciodată 
de credinţa voastră; să nu fiţi găsiţi niciodată de partea vrăjmaşului. „Voi 
sunteţi lumina lumii”. Credinţa voastră trebuie să se dea pe faţă ca adevăr 
preţios, ca un adevăr pe care toţi ar trebui să-l aibă, şi toți trebuie să-l aibă, 
dacă vor să fie mântuiţi. Ca popor, noi suntem în minoritate. Noi nu sun-
tem populari. Vrăjmaşii noştri ne vor pândi să ne facă rău, să ne trădeze şi să 
ne ruineze sufletele. Ei nu vor aprecia motivele noastre. Vor interpreta greşit 
zelul nostru serios şi dorinţa noastră fierbinte de a face şi pe alţii să vadă şi să 
înţeleagă adevărul, ca ei să facă voia lui Dumnezeu prin ascultarea de toate 
poruncile Sale. Dar noi ar trebui să luptăm lupta cea bună a credinţei şi să 
fim găsiţi „statornici, neclintiţi şi sporind neîncetat în lucrul Domnului”. 

Simt o întristare nespusă, şi uneori sunt cuprinsă aproape de dis-
perare când privesc la starea tineretului, şi când văd cât de greu este a 
încuraja la dobândirea unei educaţii pe acei despre care ştiu că Dumne-
zeu le-a încredinţat capacități bogate. Fără educaţie ei vor fi piperniciţi şi 
ineficienți în orice poziţie. Dar câştigând această educaţie ei vor fi expuşi 
la primejdii şi la ispite. Satan va căuta să întrebuinţeze în serviciul său 
talente pe care ei le-au cultivat. 

Unii îşi folosesc puterile pentru scopuri rele. Otrava seducătoare a 
desfrânării curge prin venele lor, şi nu dă peste nicio stavilă în drumul ei. 
Ea este încântătoare şi plină de vrajă. Mintea care, dacă ar năzui după o 
desăvârşire morală, ar fi în stare să ajungă la cea mai înaltă cultură şi ex-
celenţă literară, este degradată adesea pentru a servi poftei. Morala înăl-
ţătoare şi evlavia practică nu mai prezintă niciun farmec pentru aceste 
suflete amăgite, şi este aproape imposibil a-i mai influenţa pe vreo cale 
oarecare, prin învăţătură sau exemplu, de a se împotrivi eforturilor lui 
Satan, de a le corupe şi ruina sufletele. Dacă aceşti tineri şi tinere nu vor 
să înveţe şi să primească sfat de la cei cu experienţă, vor fi duşi în rătăcire 
cu siguranţă prin vicleniile lui Satan. Dacă acei care îi învaţă nu cresc ne-
încetat în harul şi cunoştinţa adevărului şi într-un discernământ spiritual 
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real, prin exemplul lor şi prin ideile greşite, care se avansează, ei vor fi în 
pericol de a-l ajuta în mod inconştient pe vrăjmaş în lucrarea sa, făcând 
sufletele să privească lucrurile, care nu aduc niciun bine pentru sufletele 
lor ca fiindu-le de cel mai mare folos. 

Planurile proiectate şi aduse la îndeplinire pentru educarea tinerilor 
noştri nu au o viziune prea largă. Ei nu trebuie să aibă o educaţie unila-
terală, ci toate puterile lor trebuie să primească o atenţie egală. Filozofia 
morală, cercetarea Scripturilor şi educaţia fizică trebuie combinate cu 
celelalte studii obişnuite cerute de programa şcolară. Fiecare putere – fi-
zică, mentală şi morală – trebuie educată, disciplinată şi dezvoltată, ca să 
aducă cel mai mare serviciu; pentru că, dacă nu sunt toate dezvoltate în 
mod egal, o facultate nu va putea să-şi facă lucrarea în mod temeinic, fără 
a încorda peste măsură alte părţi ale maşinăriei corpului omenesc. 

Mult s-a spus şi s-a scris cu privire la importanţa educării minţii 
pentru cele mai înalte servicii. Aceasta a dus uneori la părerea că, dacă 
intelectul este educat ca să exercite puterile cele mai înalte, el va întări 
natura fizică şi morală, care va duce la dezvoltarea omului ca întreg. Tim-
pul şi experienţa au dovedit că aceasta este o greşeală. Am văzut bărbaţi 
şi femei, absolvenţi ai colegiului nostru, care nu erau deloc în stare să dea 
o bună întrebuinţare minunatului lor organism fizic cu care i-a înzestrat 
Dumnezeu. Trupul întreg este făcut pentru activitate, nu să stea în inacti-
vitate. Dacă puterile fizice nu sunt încordate deopotrivă cu cele mentale, 
acestea din urmă vor fi forţate prea mult. Dacă fiecare parte a maşinăriei 
corpului omenesc nu-şi îndeplineşte funcţia destinată ei, puterile men-
tale nu vor putea fi folosite la capacitatea lor maximă pentru un timp 
prea îndelungat. Puterile naturale trebuie să fie guvernate de legile natu-
rale, iar facultăţile mentale trebuie să fie astfel educate, încât să lucreze 
armonios şi în acord cu aceste legi. Învăţătorii din şcolile noastre nu pot 
nesocoti niciuna dintre aceste amănunte fără să se sustragă de la îndepli-
nirea unei responsabilități. Mândria îi poate duce să caute atingerea unui 
standard lumesc, mai înalt, de realizări intelectuale, ca studenţii să facă o 
impresie strălucită; dar când se ajunge la realizările concrete – acelea care 
sunt esențiale pentru a-i face pe bărbaţi şi femei pregătiți pentru orice 
situație de urgență în viaţa practică, – asemenea studenţi nu sunt pregă-
tiţi decât parţial ca să facă din viaţă un succes. Educaţia lor defectuoasă 
adesea conduce la eşec în orice domeniu de ocupație în care intră. 
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Exerciţiile de gimnastică pot fi de folos în unele privinţe. Ele au fost 
introduse ca să înlocuiască lipsa de educaţie fizică folositoare şi au deve-
nit populare în instituţiile de educaţie; dar ele nu sunt fără neajunsuri. 
Dacă nu sunt reglementate cu atenție, ele vor produce mai mult rău decât 
bine. Unii s-au ales din aceste sporturi cu o vătămare fizică pentru toată 
viaţa. Educaţia în lucrul manual, pusă în legătură cu şcolile noastre, dacă 
este bine condusă, va lua în mare măsură locul gimnasticii. 

Profesorii trebuie să dea o atenţie mult mai mare influenţelor fizice, 
mentale şi morale, în şcolile noastre. Deşi studiul ştiinţelor îi poate duce 
pe studenţi la înfăptuiri şi realizări înalte, totuşi el nu dă o educaţie com-
pletă şi desăvârşită. Când se dă o atenţie specială dezvoltării temeinice a 
fiecărei puteri fizice şi morale dăruite de Dumnezeu, studenţii nu vor pă-
răsi colegiul nostru, numindu-se pe ei înşişi bărbaţi culţi în timp ce n-au 
nicio cunoştinţă de acea învăţătură pe care trebuie s-o aibă pentru viaţa 
practică şi pentru cea mai deplină dezvoltare a caracterului. 

Simt o durere în inimă când văd aceste lipsuri, pentru că rezultatul 
va fi pierderea sănătăţii, o lipsă de capacitate de a purta de grijă şi o lipsă 
de adaptare la acel fel de lucrare, care este de cea mai mare necesitate pen-
tru a avea succes în viaţă. Ziarele abundă de rapoarte senzaţionale despre 
fraude şi delapidări, despre nefericire în familii, – soţi fugind cu soţiile 
altor bărbaţi şi soții fugind cu soții altor femei – şi toate acestea pentru 
că părțile n-au fost deprinse cu lucrul manual şi niciodată n-au învăţat să 
economisească timpul sau să-şi întrebuinţeze puterile pe calea cea mai 
bună spre a face un cămin fericit. 

Aş dori să trezesc pe orice profesor din ţara noastră cu privire la acest 
subiect. Ei au de făcut o lucrare, aceea de a extinde şi a înălța lucrarea de 
educaţie. Chiar în faţa noastră se află o perioadă de timp când starea lu-
mii va deveni disperată, când adevărata credinţă care ascultă de un „Aşa 
zice Domnul” aproape va dispărea cu tot. Tineretul nostru trebuie să fie 
învăţat că faptele nelegiuite nu sunt uitate sau trecute cu vederea pentru 
că Dumnezeu nu-l pedepseşte îndată pe răufăcător cu mânie extremă. 
Dumnezeu păstrează un cont deschis cu toate popoarele. În cursul seco-
lelor care s-au desfăşurat în istoria lumii, făcătorii de rele şi-au îngrămădit 
mânie pentru ziua mâniei; şi când va sosi timpul ca nelegiuirea să fi ajuns 
la limita stabilită hotarului lui Dumnezeu, îndelunga Sa răbdare va în-
ceta. Când sumele adunate în registrele de raport ale cerului vor ajunge 
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la măsura deplină a nelegiuirii, va veni mânia, neamestecată cu milă, şi 
atunci se va vedea ce lucru înfricoşător este să fi abuzat de răbdarea divi-
nă. Se va ajunge la această criză când națiunile se vor uni pentru a anula 
Legea lui Dumnezeu. 

Vor veni zilele când cei drepţi vor fi aprinşi de zel pentru Dumne-
zeu din pricina înmulţirii fărădelegii. Nimic altceva în afară de puterea lui 
Dumnezeu nu va putea opri aroganța lui Satan, care s-a unit cu oamenii 
răi; dar în ceasul celei mai mari primejdii a bisericii se vor ridica în favoarea 
ei cele mai fierbinți rugăciuni din partea rămăşiţei credincioase, şi Dum-
nezeu va auzi şi va răspunde chiar la timpul când vinovăţia călcătorului de 
lege îşi va fi ajuns limita maximă. El „va răzbuna pe aleşii Săi, care strigă zi şi 
noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei”. Ei vor fi geloşi pentru onoa-
rea lui Dumnezeu. Vor fi zeloşi în rugăciune, şi credinţa lor se va întări. 

Printre studenți există prea puţin zel. Ei ar trebui să depună efor-
turi mai serioase. Se cere mult studiu pentru a şti cum să studiezi. Fieca-
re student trebuie să cultive obiceiul de hărnicie. El trebuie să fie atent 
ca nicio lucrare de clasa a doua să nu iasă din mâna lui. El trebuie să ia 
pentru sine cuvintele adresate de Pavel lui Timotei: „Ia seama bine la 
citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător 
de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu punerea 
mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, 
îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de 
toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o 
dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mân-
tui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă”. 

Fiecărui bătrân şi tânăr trebuie să i se pună în faţă datoria, în cu-
vinte simple, dar hotărâte, pentru că sorţul nostru a căzut în timpuri 
primejdioase, când adevărul pare a fi biruit de minciună şi de amăgirile 
satanice. În timp de încercare şi primejdie, scutul Celui Atotputernic 
va fi întins asupra acelora pe care Dumnezeu i-a făcut depozitarii Le-
gii Sale. Când legiuitorii vor lepăda principiile protestantismului, ca 
să favorizeze şi să dea mâna cu puterea romano-catolicismului, atunci 
Dumnezeu va interveni în mod deosebit pentru onoarea Sa proprie şi 
pentru salvarea poporului Său. 

Principiile pe care tinerii noştri trebuie să le cultive trebuie puse 
mereu în faţa lor, în educaţia lor zilnică, pentru ca atunci când va fi dat 
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decretul care va cere tuturor să se închine fiarei şi chipului ei să poată lua 
hotărârea dreaptă şi să aibă tărie să-şi declare fără şovăire încrederea în 
poruncile lui Dumnezeu şi în credinţa lui Isus, tocmai în timpul când 
Legea lui Dumnezeu va fi lepădată de lumea religioasă. Acei care şovăiesc 
acum şi care sunt ispitiţi să meargă pe drumul celor apostaziaţi, care s-au 
abătut de la credinţă şi „au plecat urechea la spirite amăgitoare şi la învă-
ţături de demoni”, vor fi găsiţi, cu siguranţă, de partea celor ce desfiinţea-
ză legea lui Dumnezeu, dacă nu se pocăiesc şi nu-şi pun cu tărie picioarele 
pe temelia credinţei dată sfinţilor odată pentru totdeauna. 

Dacă trăim în mijlocul primejdiilor grozave descrise în cuvântul lui 
Dumnezeu, să nu ne trezim oare şi să ne dăm seama de adevărata sta-
re în care ne găsim? De ce suntem atât de tăcuți? De ce să dăm atât de 
puţină importanţă lucrurilor care sunt de cel mai mare interes pentru 
fiecare dintre noi? Biblia trebuie să fie comoara noastră cea mai scumpă, 
şi trebuie s-o cercetăm cu seriozitate şi să-i învăţăm cu zel şi pe alţii s-o cu-
noască. Dar cum pot rămâne într-o indiferenţă atât de ciudată acei care 
au avut lumină şi cunoştinţă? 

Profeţia şi istoria trebuie să formeze o parte din studiile ce se predau 
în şcolile noastre, şi toţi cei ce primesc posturi ca educatori trebuie să 
preţuiască voinţa lui Dumnezeu din ce în ce tot mai mult. Ei trebuie să-i 
înveţe pe elevi în simplitate. Să le dezvăluie Scripturile şi să le arate, prin 
viaţa şi caracterul lor, că preţuiesc religia Bibliei şi frumuseţea sfinţeniei; 
dar niciodată şi nicio clipă să nu dea impresia, faţă de vreunul dintre ei, că 
ar avea mai mult folos dacă şi-ar ascunde credinţa şi învăţătura în faţa oa-
menilor necredincioşi din lume, temându-se că nu va mai fi atât de mult 
onorat dacă i s-ar cunoaşte principiile. Nu este timpul să ne ruşinăm de 
credinţa noastră. Noi suntem o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. 
Întreg universul priveşte cu un interes nespus ca să vadă lucrarea finală a 
marii controverse dintre Hristos şi Satan. Într-un timp ca acesta, tocmai 
când trebuie să înceapă marea lucrare de judecată a celor vii, să mai în-
găduim oare unei ambiţii nesfinţite să pună stăpânire pe inima noastră? 
Ce altceva poate fi de vreo valoare pentru noi acum, decât de a fi găsiţi 
loiali şi credincioşi faţă de Dumnezeul cerului? Ce mai poate avea vreo 
valoare reală în aceasta lume, când ne aflăm chiar în pragul lumii veşnice? 
Ce educaţie putem da noi elevilor din şcolile noastre, care să fie aşa de 
necesară ca şi cunoaşterea a „ce zice Sfânta Scriptură?” 
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Exemple de fidelitate eroică faţă de Dumnezeu 

Iosif nu şi-a ascuns loialitate faţă de Dumnezeu când era onorat de 
egipteni. În mijlocul apostaziei generale, Ilie nu a căutat să ascundă fap-
tul că el servea Dumnezeului cerului. Prorocii lui Baal numărau patru 
sute cincizeci, preoții săi patru sute şi închinătorii săi erau mii, totuşi Ilie 
nu a încercat să dea aparenţa că şi el ar fi de partea populară. El a stat 
singur cu măreţie. Muntele era acoperit de popor, care stătea într-o aş-
teptare încordată. Regele a venit cu mare pompă, iar idolatrii, încrezători 
în triumful lor, i-au strigat bun-venit. Dar Dumnezeu fusese foarte dez-
onorat. Numai unul singur, un singur bărbat, s-a prezentat pentru apăra-
rea onoarei lui Dumnezeu. Cu glas clar, asemenea sunetului de trâmbiţă, 
Ilie s-a adresat mulţimii: «Până când şchiopătaţi între două păreri? Dacă 
Domnul este Dumnezeu, mergeți după El; dar dacă Baal este, mergeți 
după el». Rezultatul a fost că Domnul Dumnezeu, care domneşte în ce-
ruri, a fost înălţat, şi închinătorii lui Baal au fost ucişi. Cine îl reprezintă 
astăzi pe Ilie? 

Istoria lui Daniel este una remarcabilă. El şi-a trăit credinţa şi prin-
cipiile în faţa unei mari împotriviri. El a fost osândit la moarte, pentru că 
n-a vrut să se abată nicio iotă de la ascultarea sa de Dumnezeu, nici chiar 
în faţa decretului dat de împărat. Astăzi ar putea fi socotită ca fanatică 
fapta lui de a merge, după obiceiul său, să se roage de trei ori pe zi, în 
genunchi, şi cu ferestrele deschise, în timp ce ştia că ochii indiscreți îl 
observau şi când vrăjmaşii săi erau gata să-l învinuiască de necredincioşie 
faţă de împărat; dar Daniel nu a îngăduit niciodată unei autorităţi ome-
neşti să se amestece între el şi Dumnezeul său, nici chiar la ameninţarea 
cu moartea în groapa leilor. Deşi Dumnezeu nu a împiedicat aruncarea 
lui Daniel în groapa cu lei, totuşi un înger a mers cu el şi a închis gurile 
lor, aşa încât nu i s-a făcut nicio vătămare; şi dimineaţa, când împăratul 
l-a strigat, el a răspuns: „Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a în-
chis gurile leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit 
nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut niciun 
rău”. El a fost un slujitor al lui Dumnezeu nobil şi statornic. 

Nimic nu se câştigă prin laşitate sau temându-ne că vor afla alţii că 
noi suntem un popor care păzeşte poruncile lui Dumnezeu. Dacă as-
cundem lumina noastră, ca şi când ne-am ruşina de credinţa noastră, nu 
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vom întâmpina decât dezastru. Dumnezeu ne va lăsa în propria noastră 
slăbiciune. Domnul să ne ferească de a refuza să lăsăm lumina noastră să 
lumineze în vreun loc unde El ne poate chema. Dacă îndrăznim să ne ur-
măm propriile noastre idei sau planuri şi-L lăsăm în urma noastră pe Isus, 
atunci nu trebuie să ne aşteptăm că vom câştiga tărie, curaj sau putere 
spirituală. Dumnezeu Şi-a avut eroii Săi morali şi îi are şi acum: aceştia 
sunt cei care nu se ruşinează a fi poporul său deosebit. Toate voințele şi 
planurile lor sunt toate supuse legii lui Dumnezeu. Iubirea pentru Isus 
i-a făcut să nu-şi socotească viaţa prea scumpă pentru ei înşişi. Lucrarea 
lor a fost de a aprinde lumina din cuvântul lui Dumnezeu şi a o face să 
lumineze în lume, în raze clare, neîntrerupte. „Credincioşie faţă de Dum-
nezeu” este deviza lor.

Un corp de predicatori educaţi 

Comerciantul, tâmplarul, fermierul şi magistratul, fiecare trebuie să 
înveţe să-şi cunoască bine meseria sau profesia. Mai întâi, din lipsă de 
cunoştinţă, ei fac o lucrare imperfectă; dar, pe măsură ce continuă răb-
dători în ocupaţia lor, ei devin specialişti în diferitele lor domenii. Fără 
o întrebuinţare de aproape a minţii, a inimii şi a tuturor puterilor fiinţei 
sale, predicatorul se va dovedi un eşec. El trebuie să fie calificat să fie un 
păstor. El nu trebuie să înceteze cu studiul niciodată, ci să-l continue în 
tot timpul perioadei cât lucrează, indiferent cât de capabil se crede el în-
suşi pentru această lucrare. 

Timpul de faţă cere un corp de predicatori inteligenţi, educaţi şi nu 
de curând în credinţă. Doctrinele false se înmulţesc. Lumea devine edu-
cată după un standard înalt al realizărilor literare; iar păcatul, necredinţa 
şi necredincioşia devin din ce în ce mai îndrăzneţe şi mai trufaşe, pe mă-
sură ce cunoştinţa intelectuală şi agerimea se înmulţesc. Această stare de 
lucruri cere folosirea fiecărei puteri intelectuale, pentru că sub puterea lui 
Satan se găsesc minţi agere, pe care predicatorul trebuie să le întâlnească. 
El trebuie să fie bine echilibrat de principii religioase, crescând în harul 
şi cunoştinţa Domnului nostru Isus Hristos. S-a făcut prea multă lucrare 
la întâmplare, iar minţile n-au fost dezvoltate la cea mai mare capacitate 
a lor. Predicatorii noştri vor trebui să apere adevărul împotriva apostaţi-
lor josnici şi să-şi măsoare dovezile Scripturii cu acei care apără rătăciri 
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ciudate. Adevărul trebuie să fie pus în contrast cu susţineri îndrăzneţe. 
Predicatorii noştri trebuie să fie bărbaţi consacraţi în totul lui Dumne-
zeu, bărbaţi nu de o cultură mediocră, ci ale căror minţi să fie înflăcărate 
de ardoarea religioasă, adunând razele de lumină dumnezeiască din cer şi 
făcându-le să strălucească în mijlocul întunericului care acoperă pămân-
tul şi a marii întunecimi care învăluie poporul. 

Viciul şi crima, şi tot felul de fărădelegi, sporesc neîncetat. Pute-
rea pătrunzătoare a adevărului Bibliei trebuie să arate contrastul dintre 
adevăr şi rătăcire. Se cere un grad de pregătire mai înaltă pentru a aduce 
servicii bune Maestrului. Dar dacă predicatorul se sprijină pe cunoştinţa 
pe care şi-o adună singur şi nu simte marea necesitate de a fi luminat 
zilnic de luminarea dumnezeiască, educaţia câştigată este doar o piatră 
de poticnire pentru păcătoşi. Noi trebuie să-L avem pe Dumnezeul a toa-
tă înţelepciunea în orice lucrare pe care o facem şi în toate experienţele 
noastre; şi atunci orice iotă de cunoştinţă câştigată va fi o putere pentru 
bine şi va ajuta la dezvoltarea capacităţii şi a unei seriozităţi asemănătoare 
cu a lui Hristos. Aceasta este religia. 

Capitolul 61 – Spiritul lumesc 

Stimate frate F., a sosit timpul când trebuie să ne examinăm inimile 
mai de aproape, spre a vedea dacă suntem sau nu în credinţă şi în dragos-
tea lui Dumnezeu. Dacă nu va avea loc o renaştere între noi, care am avut 
atât de mare lumină şi atât de multe privilegii, ne vom prăbuşi în ruină, 
iar soarta noastră va fi mai rea decât a Horazinului şi Betsaidei, despre 
care Hristos zicea: „Căci dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile 
care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac şi cenuşă”. 

Este timpul când trebuie să te îngrijeşti cu adâncă seriozitate de su-
fletul tău şi de sufletele copiilor tăi. Chemarea ta în Hristos cere aceasta. 
Sufletul meu este apăsat de durere, inima mea este bolnavă şi întrista-
tă, când mă gândesc la starea ta; căci ştiu că, dacă nu vei deveni un om 
schimbat, atunci ancora ta va aluneca în mod continuu. Ah, „căutaţi-L pe 
Domnul”, câtă vreme va putea fi găsit, „chemaţi-L câtă vreme este aproa-
pe”. Te rog să-ţi umileşti inima înaintea lui Dumnezeu şi să nu încetezi 
niciodată cu eforturile tale până ce nu vei deveni cu totul alt om. Simt un 
interes adânc pentru starea ta spirituală şi doresc să te văd luptând serios 
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pentru propria ta mântuire şi a scumpilor tăi copii, despre care ştiu că au 
fost crescuţi ca şi copiii preotului Eli. Pune-ţi toată influenţa de partea 
Domnului. Lasă-i pe copiii tăi să vadă că nu eşti o fiinţă impulsivă, ci un 
bărbat neclintit în principii. Ei vor copia exemplul pe care li-l dai. Eu 
voi continua să apelez la tine şi să te îndemn, până ce voi vedea la tine o 
schimbare în bine. 

Ne apropiem de sfârşitul timpului. Vrem să vestim adevărul pre-
zent nu numai de la amvon, ci să-l trăim în afara amvonului. Cercetează 
de aproape temelia speranţei tale la mântuire. Câtă vreme ocupi poziţia 
unui vestitor al adevărului, a unui străjer pe zidurile Sionului, nu poţi 
să-ţi împleteşti interesele cu exploatarea de mine sau cu afaceri imobi-
liare şi, în acelaşi timp, să faci cu succes lucrarea cea sfântă care a fost 
încredinţată mâinilor tale. Acolo unde sufletele oamenilor sunt în joc, 
unde este vorba de lucrurile veşnice, nu este sigur să-ți împarți interesele. 
Acesta este în special cazul tău. Cât timp te-ai ocupat cu aceste afaceri 
n-ai cultivat o evlavie din inimă. Ai fost stăpânit de o dorinţă febrilă de 
a câştiga mijloace. Ai vorbit multora de avantajele financiare care se pot 
obţine investind banii în teren de cultură în ... Te-ai ocupat tot mereu cu 
zugrăvirea foloaselor pe care le-ar aduce aceste întreprinderi; şi aceasta în 
timp ce erai un predicator hirotonit al lui Hristos, angajat prin legământ 
să-ţi predai sufletul, trupul şi spiritul lucrării de mântuire a sufletelor. În 
acelaşi timp, tu primeai bani din tezaurul Domnului pentru întreţinerea 
ta şi a familiei tale. Vorbirea ta avea ca scop să abată atenţia şi banii popo-
rului nostru de la instituţiile şi ocupaţiile propagării împărăţiei Mântui-
torului pe pământ. Tendinţa vorbirii tale era aceea de a trezi în ei dorinţa 
de a-şi investi mijloacele acolo unde tu îi asigurai că în scurt timp vor fi 
dublate şi de a-i măguli cu perspectiva că, făcând astfel, ei vor putea ajuta 
lucrarea cu mult mai multe mijloace. Poate că nu ţi-ai dat seama ce faci 
când i-ai sfătuit să-şi retragă mijloacele din lucrarea lui Dumnezeu, dar 
unii n-au avut alţi bani decât cei investiţi în instituţiile noastre, şi atunci 
ei i-au retras de la acestea ca să-i investească după sugestiile tale. 

Într-un anumit sens, noi suntem străjerii fratelui nostru. Noi sun-
tem, personal, înrudiți cu sufletele care, prin meritele lui Hristos, caută, 
după slavă, cinste şi nemurire. Curăţia, sinceritatea, zelul, consecvența şi 
evlavia sunt afectate de cuvintele, faptele, purtarea, rugăciunile noastre şi 
de îndeplinirea cu credincioşie a datoriei noastre. Hristos a zis ucenicilor 
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Săi: «Voi sunteţi lumina lumii». Slujitorii lui Hristos trebuie să înveţe, 
atât în adunare, cât şi pe fiecare personal, că o mărturisire de credinţă, 
chiar şi de către Adventiştii de Ziua Şaptea, dacă nu vine dintr-o evlavie 
pornită din inimă, nu are nicio putere spre bine. Lumina religioasă trebu-
ie să strălucească de la biserică, şi mai ales de la predicatori, în raze clare şi 
neîntrerupte. Ea nu trebuie să se aprindă doar la ocazii speciale şi apoi a 
se întunece şi să pâlpâie, ca şi când ar fi aproape să se stingă. Excelența lui 
Isus Hristos va străluci întotdeauna în caracterul adevăraţilor credincioşi, 
şi aceştia vor împodobi învăţătura Mântuitorului nostru. În felul acesta, 
excelența şi puterea Evangheliei sunt revelate. De la fiecare membru al 
bisericii se cere să fie într-o legătură vie cu Izvorul a toată lumina şi să fie 
un lucrător spiritual, făcându-şi partea de a lumina în lume prin faptele 
sale bune. 

Mai ales predicatorul trebuie să se ferească de orice amestec cu lu-
mea şi să se unească cu Izvorul oricărei puteri, ca să poată reprezenta co-
rect ce înseamnă a fi creştin. El trebuie să se despartă de orice lucru care 
i-ar abate, pe vreo cale, mintea de la Dumnezeu şi de la marea lucrare 
pentru acest timp. Ca slujitor angajat al lui Hristos, Domnul aşteaptă 
de la el ca să fie asemenea Lui în minte, în gând, în cuvinte şi fapte. El 
aşteaptă ca fiecare om care explică altora Scripturile să lucreze atent şi 
inteligent, neîntrebuinţându-şi puterile în mod nechibzuit pe o cale care 
să-i vatăme sau istovească, ci aşa ca să fie în stare a face o bună lucrare pen-
tru Domnul. Fiecare suflet este chemat la o lucrare activă în vreo ramură 
oarecare a lucrării, iar Păstorul va conduce şi călăuzi turma Sa. 

Limba predicatorului nu trebuie folosită pentru a spune oamenilor 
cea mai bună cale de a-şi îngropa banii în pământ; el trebuie să le spună 
cum să-i investească în mod sigur în banca cerului. Rugăciunea mea este 
ca Domnul să-ţi dea discernământ spiritual, căci dacă nu ajungi la o spi-
ritualitate cu totul deosebită de cea din prezent, vei suferi cu siguranţă 
naufragiul vasului de credinţă. Tu ai nevoie de puterea convertitoare a 
lui Dumnezeu; şi dacă nu te schimbi, îţi vei pierde, cu siguranţă, sprijinul 
în adevăr. Dar chiar dacă ai câştiga lumea întreagă, aceasta nu va fi decât 
o despăgubire săracă pentru pierderea sufletului tău. Domnul să-ţi ajute, 
iubite frate, ca să-ţi vii repede în fire şi să procedezi ca un bărbat cu o 
minte bine echilibrată. Să-ţi începi lucrarea cu inima şi buzele sfinţite, 
umblă umil cu Dumnezeul tău. 
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Capitolul 62 – Evlavia practică 

Scumpii mei fraţi şi scumpele mele surori din Oakland: Spiritul 
meu mă îndeamnă să vă scriu. În repetate rânduri mă gândesc vorbind cu 
voi în vis, şi de fiecare dată vă visez în strâmtorare. Dar orice ar veni peste 
voi, să nu lăsaţi să vă scadă curajul moral, şi religia voastră să nu degenere-
ze într-o formă lipsită de viaţă. Iubirea lui Isus este gata să binecuvânteze 
din abundență; dar este nevoie să obţinem o experienţă în credinţă, în 
rugăciune serioasă şi în a ne bucura în dragostea lui Dumnezeu. Va fi 
vreunul dintre noi cântărit în balanţă şi găsit prea uşor? 

Noi trebuie să ne supraveghem pe noi înşine, să ne păzim de ori-
ce pornire nesfinţită a firii noastre, ca nu cumva să devenim trădători ai 
înaltelor răspunderi date nouă de Dumnezeu, ca unelte umane ale Sale 
pământeşti. Noi nu trebuie să studiem avertismentele şi mustrările pe 
care El le-a dat poporului Său din timpurile vechi. Noi ducem lipsă de 
lumină. Ştim de ce fel de fapte să ne ferim şi care sunt cerințele pe care ni 
le-a dat să le respectăm; şi, ca urmare, dacă nu căutăm să cunoaştem şi să 
facem ceea ce este drept, motivul este pentru că inimii fireşti îi plac mai 
bine faptele rele. 

Vor exista întotdeauna oameni fără credinţă, care aşteaptă să avanse-
ze prin credinţa altora. Ei nu au o cunoştinţă experimentală a adevărului, 
şi din pricina aceasta n-au simţit puterea lui sfinţitoare asupra sufletelor 
lor. Lucrarea fiecărui membru al bisericii ar trebui să fie aceea de a-şi cer-
ceta în linişte şi solemnitate propria sa inimă şi să vadă dacă viaţa şi carac-
terul său sunt în armonie cu marele standard al dreptăţii lui Dumnezeu. 

Domnul a făcut lucruri mari pentru voi cei din California, mai ales 
în Oakland: dar El ar fi bucuros să facă, mult mai mult dacă voi ați face 
ca faptele voastre să corespundă cu credința voastră. Dumnezeu nu ono-
rează niciodată necredinţa cu binecuvântări bogate. Revizuiți ceea ce-a 
făcut Dumnezeu, şi apoi să ştiţi că aceasta nu este doar începutul a ceea 
ce este El dispus se facă. 

Noi trebuie să punem un preţ mai mare pe Sfânta Scriptură decât am 
făcut în trecut, căci în ea se descoperă oamenilor voinţa lui Dumnezeu. Nu 
este suficient doar să consimțim cu Cuvântul lui Dumnezeu, ci trebuie să 
cercetăm Scripturile, ca să aflăm ce conțin ele. Primim noi Biblia ca fiind 
«revelaţia lui Dumnezeu»? Ea este o comunicare divină la fel de reală ca 
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şi când cuvintele ei ar veni la noi într-o voce ce poate fi auzită. Noi nu ştim 
cât preţuieşte ea, pentru că nu ascultăm de instrucţiunile ei. 

Pretutindeni în jurul nostru sunt îngeri răi la lucru, dar pentru că nu 
discernem prezența lor prin ochii noştri naturali, nu luăm în considerare 
realitatea existenţei lor, după cum este prezentată în Cuvântul lui Dum-
nezeu. Dacă nu ar exista în Scriptură nimic care să fie greu de înţeles, 
atunci oamenii, cercetând paginile ei, s-ar înălţa în mândrie şi mulţumire 
de sine. Niciodată nu este bine ca cineva să creadă că înţelege orice aspect 
al adevărului, căci nu înţelege. Ca urmare, niciun om să nu se măguleas-
că cu ideea că are o înţelegere corectă a fiecărei părţi din Scriptură şi să 
simtă ca datorie a sa de a face pe oricine altcineva să o înțeleagă aşa cum 
o înţelege el. Daţi la o parte orice mândrie intelectuală. Îmi ridic glasul în 
avertizare împotriva oricărui fel de mândrie spirituală, ea există cu priso-
sinţă în biserică de astăzi. 

Când adevărul pe care-l prețuim astăzi a fost pentru prima oară 
înțeles ca adevăr biblic, cât de ciudat a părut el şi cât de puternică a fost 
împotrivirea pe care a trebuit să o întâmpinăm când l-am prezentat oa-
menilor pentru prima dată; dar cât de serioşi şi sinceri erau lucrătorii as-
cultători, iubitori de adevăr! Noi eram într-adevăr un popor deosebit. 
Eram puţini la număr, fără bogăţie, fără înţelepciune sau onoare lumeas-
că; şi totuşi noi Îl credeam pe Dumnezeu, şi eram puternici, aveam succes 
şi eram o groază pentru făcătorii de rele. Iubirea noastră unul pentru altul 
era statornică şi nu se clătina uşor. Atunci puterea lui Dumnezeu s-a ma-
nifestat între noi, bolnavii erau vindecaţi, şi exista multă bucurie liniştită, 
dulce şi sfântă. Dar în timp ce lumina a continuat să crească, biserică n-a 
înaintat proporțional. Aurul cel fin s-a întunecat treptat, şi amorţeala şi 
formalismul au pătruns înăuntru paralizând energiile bisericii. Privilegi-
ile şi ocaziile lor abundente nu au dus poporul lui Dumnezeu la progres 
şi la înălţare în curăţie şi sfinţire. O folosire credincioasă a talentelor pe 
care Dumnezeu li le încredinţase ar fi dezvoltat foarte mult acele daruri. 
Celui ce i se dă mult, i se va cere mult. Numai acei care acceptă şi apreci-
ază cu credincioşie lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu şi care adoptă 
o poziţie înaltă şi nobilă în lepădare şi jertfire de sine, vor fi canale de 
lumină pentru lume. Acei care nu înaintează vor da înapoi, chiar şi la 
hotarele Canaanului ceresc. Mi-a fost descoperit că, în ce priveşte credin-
ţa şi faptele noastre, nu corespundem deloc luminii adevărului ce ni s-a 
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dăruit. Noi nu trebuie să avem o credinţă cu inima împărțită, ci să avem 
acea credinţă desăvârşită, care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. 
Dumnezeu vă cheamă pe voi, cei din California, să veniţi în mai strânsă 
legătură cu El. 

De un lucru trebuie să ne păzim, şi anume de independenţa indi-
viduală. Ca soldaţi în oastea lui Hristos, trebuie să existe o armonie în 
acţiunile noastre în diferitele ramuri ale lucrării. Niciunul nu are dreptul 
să pornească pe propria sa răspundere şi să propage în revistele noastre 
idei despre doctrine biblice, când este ştiut că unii dintre noi au alte pă-
reri despre subiectele în discuţie şi că aceasta va da naştere la controverse. 
Adventiştii de ziua întâi au făcut aceasta. Fiecare şi-a urmat propria jude-
cată independentă şi a căutat să vestească idei originale, până ce nu mai 
există acțiune coordonată între ei, afară doar, poate, în împotrivirea lor 
contra adventiştilor de ziua a şaptea. Noi nu trebuie să urmăm exemplul 
lor. Fiecare lucrător trebuie să lucreze ținând cont de ceilalţi. Urmaşii lui 
Isus Hristos nu vor lucra independent unul de altul. Tăria noastră trebu-
ie să fie în Dumnezeu şi trebuie să fie administrată astfel încât să se dea 
pe faţă într-o acţiune nobilă şi armonioasă. Ea nu trebuie să fie risipită în 
mişcări fără sens. 

În unire se află putere. Trebuie să existe armonie între casele noastre 
de editură şi celelalte instituţii ale noastre. Dacă ar exista această unire, 
ele ar fi o putere. Nu trebuie să existe nicio ceartă sau divergență prin-
tre lucrători. Lucrarea este una, supravegheată de un singur conducător. 
Eforturile ocazionale şi spasmodice au făcut rău lucrării. Oricât de ener-
gice ar fi, ele sunt de mică valoare, pentru că reacția va urma cu siguranță. 
Noi trebuie să cultivăm o perseverenţă fermă, cercetând neîncetat spre a 
cunoaşte şi a face voia lui Dumnezeu. 

Noi trebuie să ştim ce să facem pentru a fi salvaţi. Fraţilor şi suro-
rilor, noi nu trebuie să plutim împreună cu curentul popular. Lucrarea 
noastră din prezent este de a ieşi din lume şi de a fi separați. Aceasta este 
singura cale pe care putem umbla cu Dumnezeu, cum a făcut Enoh. In-
fluenţele divine au conlucrat constant cu eforturile sale omeneşti. Ase-
menea lui, noi suntem chemaţi să avem o credinţă tare, vie şi lucrătoare, şi 
aceasta este singura cale pe care noi putem fi conlucrători cu Dumnezeu. 
Trebuie să împlinim condiţiile arătate de cuvântul lui Dumnezeu, sau 
să murim în păcatele noastre. Trebuie să ştim ce schimbări morale sunt 
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esențiale şi trebuie să se facă în caracterele noastre, prin harul lui Hristos, 
spre a putea fi pregătiţi pentru locuinţele de sus. Vă spun în temere de 
Dumnezeu: suntem în pericol de a trăi ca şi evreii, – lipsiţi de dragostea 
lui Dumnezeu şi necunoscând puterea Lui, în timp ce lumina adevărului 
străluceşte, plină de splendoare, în jurul nostru. 

Zeci de mii de ori zece mii pot mărturisi că ascultă de Lege şi de 
Evanghelie, şi totuşi să trăiască în fărădelege. Oamenii pot vesti altora 
cerinţele adevărului, în mod lămurit, şi totuşi inimile lor proprii să fie 
fireşti. Păcatul poate fi iubit şi practicat în ascuns. Poate că adevărul lui 
Dumnezeu să nu fie adevăr pentru ei, pentru că inimile lor n-au fost 
sfinţite prin el. Iubirea Mântuitorului poate să nu exercite nicio putere 
restrângătoare asupra patimilor lor josnice. Noi ştim, din istoria trecu-
tului, că oamenii pot să ocupe posturi sfinte, şi totuşi să mânuiască în 
mod înşelător adevărul lui Dumnezeu. Ei nu pot ridica mâini sfinte către 
Dumnezeu, „fără mânie şi fără îndoială”. Motivul este că adevărul nu are 
controlul asupra minților lor. Adevărul nu a fost niciodată imprimat în 
inimile lor. „Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea”; Să iu-
beşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, 
din tot spiritul tău şi din toată puterea ta”. Faceţi voi aceasta? Mulţi nu fac 
şi n-au făcut aceasta niciodată. Convertirea lor a fost doar superficială. 

„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos”, zice apostolul Pavel, „să 
umblaţi după cele de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 
Gândiţi-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ”. Inima este fortăreața 
omului. Din ea ies izvoarele vieții sau ale morții. Până ce inima nu va fi 
curăţită, omul nu poate avea vreo parte de tovărăşia sfinţilor. Nu ştie oare 
Cercetătorul de inimi, cine sunt cei care zăbovesc în păcatele lor, fără să 
ţină seama de sufletele lor? Nu a existat oare un martor chiar şi la cele mai 
tainice fapte din viaţa fiecărui om? Eu am fost silită să aud de cuvintele 
rostite de unii bărbaţi către femei şi fete, – cuvinte de linguşire, cuvinte 
care amăgesc şi îndrăgostesc în mod nebunesc. Satan se foloseşte de toate 
aceste mijloace ca să distrugă suflete. Unii dintre voi au fost poate agenții 
săi în felul acesta; şi dacă aşa stau lucrurile, voi va trebui să întâlniți aceste 
lucruri la judecată. Îngerul a zis despre această clasă: „Inimile lor n-au 
fost niciodată predate lui Dumnezeu. Hristos nu este în ele. Adevărul 
nu este acolo. Locul lui este ocupat de păcat, de amăgire şi înşelăciune. 
Cuvântul lui Dumnezeu nu este crezut şi nici urmat. 
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Activitatea din prezent a lui Satan asupra inimilor, asupra bisericilor 
şi a popoarelor, ar trebui să trezească pe orice cercetător al profeţiei. Sfârşi-
tul este aproape. Bisericile noastre să se trezească. Puterea lui Dumnezeu, 
care duce la pocăinţă, să fie experimentată în inima fiecărui membru in-
dividual, şi atunci vom vedea influența adâncă a Spiritului lui Dumnezeu. 
Iertarea de păcate nu este singurul rezultat al morții lui Isus. El a adus 
această jertfă nemărginită, nu numai pentru îndepărtarea păcatului, ci şi 
pentru ca firea omenească să fie restaurată, reînfrumusețată şi reconstruită 
din ruinele ei şi să fie pregătită pentru a sta în faţa lui Dumnezeu. 

Noi trebuie să arătăm credinţa noastră prin faptele noastre. Ar tre-
bui să fie manifestată o mai mare preocupare de a avea o măsură abun-
dentă din Spiritul lui Hristos, căci în aceasta va sta tăria bisericii. Satan 
este cel care se străduieşte să-i abată pe copiii lui Dumnezeu. O, ce puţină 
iubire avem noi – iubire de Dumnezeu şi unul pentru altul! Cuvântul şi 
spiritul adevărului, locuind în inimile noastre, ne vor despărţi de lume. 
Principiile neschimbătoare ale adevărului şi dragostei vor lega inimă de 
inimă, iar tăria unirii va fi conform cu măsura de har şi de adevăr de care 
ne bucurăm. Este bine ca fiecare dintre noi să păstreze în faţa sa oglinda, 
legea împărătească a lui Dumnezeu, şi să vadă în ea reflectarea propriului 
Său caracter. Să fim deci cu grijă de a nu neglija semnalele de primejdie 
şi de avertizare date în Cuvântul Său. Dacă se iau în seamă aceste avertis-
mente şi nu sunt biruite defectele de caracter, aceste defecte îi vor birui 
pe acei care le posedă, şi ei vor cădea în rătăcire, apostazie şi în păcate 
pe faţă. Mintea care nu este înălţată până la standardul cel mai înalt, cu 
timpul îşi va pierde puterea de a păstra ceea ce a câştigat cândva. „Cine 
crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă”. „Voi deci, preaiubiţilor, 
ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi 
de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să vă pierdeţi tăria, ci creşteţi în harul şi 
în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”. 

Dumnezeu a ales, în aceste zile de pe urmă, un popor pe care l-a 
făcut depozitarul legii Sale; şi acest popor va avea întotdeauna de înde-
plinit sarcini dezagreabile. „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, 
şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt 
apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit 
din pricina numelui Meu şi că n-ai obosit”. Se va cere multă sârguinţă şi o 
luptă continuă pentru a menţine răul în afara bisericilor noastre. Trebuie 
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să se exercite o disciplină fermă şi nepărtinitoare, căci unii dintre acei care 
au o aparență de religie vor căuta să submineze credinţa altora şi vor lucra 
în ascuns, ca să se înalţe pe ei înşişi. 

Domnul Isus, pe Muntele Măslinilor a afirmat clar că: „Din pricina 
înmulţirii fărădelegii, dragostea multora se va răci”. El vorbeşte despre 
o clasă care a căzut de la o poziţie înaltă de spiritualitate. Fie ca aceste 
afirmații să pătrundă în inimile noastre cu o putere solemnă, cercetătoa-
re. Unde este râvna şi devoţiunea faţă de Dumnezeu, care corespund cu 
măreţia adevărului, pe care noi pretindem a-l crede? Iubirea de lume, 
iubirea de unele păcate îndrăgite, a îndepărtat inima de la plăcerea pen-
tru rugăciune şi pentru meditaţie la lucruri sfinte. O repetare de formă a 
serviciilor religioase este menţinută; dar unde este iubirea de Isus? Spiri-
tualitatea moare. Trebuie perpetuată această somnolență, această deteri-
orare vrednică de plâns? Oare lampa adevărului să pâlpâie şi să se stingă 
în întuneric, pentru că nu este reumplută cu uleiul harului? 

Mi-aş dori ca fiecare predicator şi fiecare dintre lucrătorii noştri să 
poată vedea această chestiune aşa cum mi-a fost prezentată. Stima de sine 
şi autosuficiența ucid viaţa spirituală. Eul personal este înălţat, şi despre 
eul personal se vorbeşte. O, de ar muri acest eu personal! «Eu mor zil-
nic», zicea apostolul Pavel. Când această autosuficiență mândră, lăudă-
roasă şi această neprihănire proprie satisfăcută pătrund în suflet, nu mai 
este loc pentru Isus. Lui Îi este dat un loc inferior, în timp ce eul personal 
se umflă în importanţă şi umple întregul templu al sufletului. Aceasta 
este cauza pentru care Domnul poate face atât de puţin pentru noi. Dacă 
El ar lucra împreună cu eforturile noastre, atunci unealta ar atribui toată 
slava propriei sale isteţimi, înţelepciuni şi abilități, şi s-ar felicita singură 
ca fariseul: „Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din tot 
ce am”. Când eul personal va fi ascuns în Hristos, nu va mai fi adus la 
suprafață atât de des. Vom fi noi în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu? 
Vom stărui noi mai mult asupra evlaviei practice şi mult mai puţin asupra 
aranjamentelor automate? 

Slujitorii lui Hristos ar trebui să se comporte ca în prezența Sa şi a 
sfinților îngeri. Ei trebuie să caute să înţeleagă cerinţele timpului nostru 
şi să se pregătească a le face faţă. Satan ne atacă neîncetat în moduri noi 
şi neîncercate, şi de ce ar fi ineficienți ofiţerii din armata lui Hristos? De 
ce ar lăsa ei necultivată vreo facultate a naturii lor? Există o mare lucrare 
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de făcut, şi dacă există vreo lipsă de conlucrare armonioasă la îndeplinirea 
ei, aceasta vine din pricina iubirii de sine şi a stimei de sine. Numai când 
suntem atenți să îndeplinim ordinele Maestrului, fără a lăsa amprenta şi 
identitatea noastră asupra lucrării, vom putea lucra eficient şi armonios. 
„Strângeţi rândurile”, a zis îngerul, „strângeţi rândurile”. 

Vă rog pe voi, care slujiţi în lucruri sfinte, să stăruiţi mai mult asupra 
religiei practice. Cât de rar sunt văzute conştiinţa gingaşă, o adevărată 
părere de rău din inimă şi convingerea de păcat! Motivul este că, între 
noi, nu se mai văd mişcări adânci ale Spiritului lui Dumnezeu. Mântui-
torul este scara pe care a văzut-o Iacov, al cărui capăt de jos era pe pământ, 
iar vârful ei se ridica până la cele mai mari înălţimi ale cerului. Aceasta 
arată care este metoda rânduită pentru mântuire. Dacă vreunii dintre noi 
sunt mântuiți în cele din urmă, aceasta va fi prin prinderea de Isus, ca de 
treptele unei scări. Pentru cel credincios, Hristos este făcut înţelepciune, 
neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Niciunul să nu-şi închipuie că e un 
lucru uşor a-l birui pe vrăjmaş şi că va fi purtat în sus spre o moşteni-
re nepieritoare fără vreun efort din partea sa. A privi înapoi înseamnă a 
ameţi, a da drumul mâinilor de pe scară, înseamnă a pieri. Puţini apreci-
ază importanţa luptei constante pentru a birui. Încep să-şi încetinească 
străduinţa, şi rezultatul este că devin egoişti şi stăpâniţi de îngăduință 
de sine. Vigilenţa spirituală nu este considerată esențială. Seriozitatea în 
eforturile omeneşti nu este adusă în viaţa de creştin. 

Unii dintre acei care se cred tari pentru că au adevărul vor suferi 
căderi grozave, căci nu-l au aşa cum el este în Isus. O clipă de neglijență 
poate scufunda un suflet într-o ruină ireparabilă. Un păcat duce la al doi-
lea şi pregăteşte calea pentru al treilea, şi aşa mai departe. Ca soli credin-
cioşi ai lui Dumnezeu, noi trebuie să-L implorăm constant să fim păziți 
de puterea Sa. Dacă ne abatem câtuşi de puţin de la datorie, suntem în 
pericol de a merge înainte pe o cale a păcatului, care se va sfârşi cu pieirea. 
Există speranţă pentru fiecare dintre noi, dar numai pe o cale, şi aceasta 
este legându-ne de Hristos şi exercitând orice energie, pentru a obține 
desăvârşirea caracterului Său. 

Religia care face din păcat o chestiune uşoară, stăruind asupra dra-
gostei lui Dumnezeu faţă de păcătos, indiferent de acțiunile sale, nu face 
decât să-l încurajeze pe păcătos să creadă că Dumnezeu îl primeşte, în 
timp ce el continuă să trăiască în ceea ce ştie că este păcat. Aceasta este 
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ceea ce fac unii care pretind a crede adevărul prezent. Adevărul este ţinut 
separat de viaţă, şi acesta este motivul pentru care el nu are nicio putere 
ca să convingă şi să convertească sufletul. 

Dumnezeu mi-a arătat că adevărul, aşa cum el este în Isus, nu a fost 
adus niciodată în viețile unora din California. Ei nu au religia Bibliei. Ei 
n-au fost convertiţi niciodată, şi dacă inimile lor nu vor fi sfinţite prin 
adevărul pe care l-au acceptat, vor fi legaţi împreună cu neghina, pentru 
că nu aduc ciorchini de roade preţioase prin care să arate că sunt mlădi-
ţele Viţei vii. 

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme poate fi găsit, chemaţi-L cât încă 
este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de 
gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dum-
nezeul nostru, care nu oboseşte iertând” (Isaia 55:6, 7). Viețile multora 
arată că ei nu au nicio legătură vie cu Dumnezeu. Ei vâslesc pe canalul 
lumii. Nu au în realitate nicio parte sau sorţ cu Hristos. Ei iubesc amuza-
mentele şi sunt plini de idei, de planuri, de speranţe şi ambiţii egoiste. Ei 
slujesc vrăjmaşului, cu pretenţia că slujesc lui Dumnezeu. Ei sunt robi ai 
unui stăpân, şi această robie, pe care şi-au ales-o singuri, îi face sclavi de 
bunăvoie ai lui Satan. 

Ideea falsă nutrită de mulţi că ţinerea din scurt a copiilor ar fi vă-
tămătoare ruinează mii şi mii. Satan va pune cu siguranță stăpânire pe 
copii, dacă voi nu sunteți în gardă. Nu încurajaţi întovărăşirea lor cu ne-
legiuiţii. Îndepărtaţi-i de aceştia. Ieşiţi dintre ei voi înşivă şi arătaţi-le că 
sunteţi de partea Domnului. 

Vor oare acei, care pretind a fi copiii Celui Preaînalt, să înalţe stan-
dardul, – nu numai când sunt în adunare, ci până la sfârşitul timpului? 
Nu vreţi să fiţi de partea Domnului şi să-I slujiţi din toată inima? Dacă 
faceţi cum au făcut copiii lui Israel, părăsind poruncile lămurite ale lui 
Dumnezeu, cu siguranţă veţi fi loviţi de judecăţile Sale; dar dacă daţi la o 
parte păcatul şi practicaţi o credinţă vie, veţi primi cele mai bogate bine-
cuvântări ale cerului. Basel, Elveţia, 1 martie 1887. 

Capitolul 63 – Slujba voastră rezonabilă 

„Să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dum-
nezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă rezonabilă” - trad. engleză). 
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Pe vremea vechiului Israel, preoţii examinau cu de-amănuntul orice 
animal care era adus ca jertfă. Dacă era descoperit vreun defect, animalul 
era refuzat, căci Domnul poruncise ca jertfa să fie „fără cusur”. Noi trebuie 
să prezentăm trupurile noastre lui Dumnezeu ca o jertfă vie; şi oare nu 
trebuie să căutăm a face ca această jertfă să fie cât de desăvârşită posibil? 
Dumnezeu ne-a dat fiecare instrucţiune necesară pentru bunăstarea noas-
tră fizică, mintală şi morală; şi este de datoria fiecăruia dintre noi să-şi 
aducă obiceiurile de viață în conformitate cu standardul divin, în orice 
privinţă. Va plăcea oare Domnului ceva mai puţin decât tot ce-I putem 
oferi mai bun? „Să-L iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta”. Dacă într-adevăr Îl iubiți pe Domnul cu toată inima, veţi dori să-I adu-
ceţi cele mai bune servicii din viaţa voastră şi veţi căuta să aduceţi orice pu-
tere a fiinţei voastre în armonie cu legile care vor mări abilitatea voastră de 
a face voia Sa. Orice facultate a fiinţei noastre ne-a fost dată ca să aducem 
Făcătorului nostru o slujire acceptabilă. Când, prin păcat, am pervertit 
darurile lui Dumnezeu, şi am vândut puterile noastre stăpânitorului în-
tunericului, Hristos a plătit o răscumpărare pentru noi, chiar sângele Său 
preţios. „El a murit pentru toţi, pentru ca cei care trăiesc să nu mai trăiască 
pentru ei înşişi, ci pentru Cel care a murit şi a înviat pentru ei”. Voi nu 
trebuie să urmaţi practicile lumii. „Să nu vă potriviţi chipului acestui veac, 
ci să vă schimbaţi prin înnoirea minţii voastre” (Romani 12:2). 

Capitolul 64 – Influenţe lumești 

Stimată soră G., inima mea arde de dragoste şi simpatie pentru tine. 
În prezent, stările de lucruri din familia voastră sunt rezultatul sigur al 
urmării ideilor voastre greşite, şi lucrurile nu s-au terminat încă aici. Tu 
n-ai văzut încă primejdia întovărăşirii tale prea libere cu rudele tale. Ele 
au avut o influenţă mult mai mare asupra ta şi alor tăi, decât ai avut tu 
asupra lor. Faptul că ei sunt rudele tale nu-i face să fie mai puţin o piedică 
pentru bunul tău mers spiritual şi nici să fie mai puţin călcători ai sfintei 
legi a lui Dumnezeu. Umblarea lor este tot aşa de păcătoasă înaintea lui 
Dumnezeu, ca şi a oricărui alt om, care refuză lumina şi adevărul şi care 
nu vor să asculte nicio dovadă adusă în favoarea lui. S-au făcut impre-
sii greşite asupra minții tale, şi ele ţi-au influenţat cursul tău de acțiune. 
Dumnezeu a luat orice măsură ca să ne pună la dispoziţie mântuirea, dar 
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nu vrea să ne-o impună împotriva voii noastre. El a prescris în cuvântul 
Său condiţii, şi noi ar trebui să ne străduim cu zel, cu interes şi cu toată 
inima şi mintea, să cunoaştem aceste condiţii, altfel vom face unele gre-
şeli şi nu vom putea să ne asigurăm un drept la locuinţele de sus. 

Noi nu putem sluji lui Dumnezeu şi lumii în acelaşi timp. Nu trebuie 
să ne concentrăm afecțiunile asupra rudelor noastre din lume, care nu au 
nicio dorinţă să afle adevărul. Putem căuta pe orice cale, când venim în 
legătură cu ei, să lăsăm lumina noastră să lumineze, dar cuvintele, com-
portamentul, obiceiurile şi practicile noastre n-ar trebui în niciun caz să 
fie modelate după ideile şi practicile lor. În orice interacțiune cu ei, noi tre-
buie să le arătăm adevărul. Dacă nu putem face aceasta, cu cât mai puţină 
tovărăşie avem cu ei, cu atât mai bine va fi pentru spiritualitatea noastră. 
Dacă ne amestecăm cu tovarăşii care tind să ne facă să uităm înaltele ce-
rinţe ale Domnului faţă de noi, atunci invităm ispita şi devenim prea slabi 
în puterea morală spre a ne împotrivi ei. Ajungem atunci să ne împărtă-
şim de spiritul tovarăşilor noştri, să nutrim ideile lor şi să punem lucrurile 
sfinte şi veşnice mai prejos decât ideile prietenilor noştri. Pe scurt, suntem 
influenţaţi după cum doreşte să fim vrăjmaşul a toată neprihănirea. 

Tinerii, dacă sunt aduşi sub această influenţă, sunt mai uşor afectați 
de aceasta decât cei mai în vârstă. Orice lucru lasă o impresie asupra minţii 
lor, – feţele pe care le privesc, glasurile pe care le aud, locurile pe care le vi-
zitează, tovarăşii pe care îi au şi cărţile pe care le citesc. Este cu neputinţă să 
supraestimăm importanța tovărăşiilor pe care le alegem pentru noi, dar mai 
ales pentru copiii noştri, atât pentru lumea aceasta, cât şi pentru cea viitoare. 

Primii ani din viaţă au mai multă importanţă decât orice altă peri-
oadă din viaţă. În acest timp se fac progrese hotărâte, în direcţia cea bună 
sau în cea rea. Pe de o parte se pot realiza orice năzuințe uşuratice, iar pe 
de alta se poate câştiga orice măsură de cunoştinţă solidă şi preţioasă pen-
tru viaţa practică, devenind familiarizați cu Dumnezeu şi învățând cum 
să întărim fiecare facultate cu care ne-a înzestrat El. Cea mai importantă 
şi mai necesară cunoştinţă pentru binele nostru din prezent şi pentru cel 
veşnic este cunoştinţa adevărului divin, aşa cum el este descoperit în Cu-
vântul lui Dumnezeu. 

Noi trăim într-un timp când orice este fals şi superficial e înălţat mai 
presus de ce este real, natural şi trainic. Mintea trebuie să fie ţinută liberă 
de orice ar duce-o într-o direcţie rea. Ea nu trebuie să fie încărcată cu is-
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torisiri fără valoare, care nu aduc nicio tărie puterilor mentale. Gândurile 
vor avea acelaşi caracter ca hrana pe care i-o dăm minţii. Timpul devo-
tat lucrurilor nenecesare şi neimportante ar fi mai bine să fie petrecut în 
contemplarea tainelor minunate ale planului de mântuire şi în folosirea 
fiecărei puteri date de Dumnezeu, pentru a cunoaşte căile Domnului, ca 
picioarele noastre să nu se poticnească de muntele întunecos al necredin-
ţei sau să se abată de la calea sfinţeniei, care a fost croită printr-un sacrificiu 
nemărginit, pentru ca cei răscumpăraţi de Domnul să poată umbla pe ea. 
Tăria intelectului, cunoştinţa durabilă, sunt achiziții ce nu se pot cumpăra 
cu aurul din Ofir. Preţul lor întrece valoarea argintului sau a aurului. Tine-
rii nu aleg, de obicei, acest fel de educaţie. Ei îşi impun dorinţele, plăcerile 
şi neplăcerile, preferinţele şi înclinaţiile; dar dacă părinţii au vederi corecte 
despre Dumnezeu, despre adevăr şi despre influenţele şi tovărăşiile care ar 
trebui să-i înconjoare pe copiii lor, ei îşi vor simţi răspunderea dată lor de 
Dumnezeu, de a conduce cu fermitate pe tinerii fără experienţă pe calea 
cea dreaptă, ştiind că ceea ce seamănă vor şi secera. 

Dacă glasul meu ar putea să ajungă la urechile părinţilor din toată 
ţara, atunci eu i-aş avertiza să nu cedeze dorinţelor copiilor în alegerea 
tovarăşilor sau asociaţilor lor. Puţin îşi dau seama părinții că impresii-
le vătămătoare sunt primite cu mult mai mare uşurinţă de către tineri, 
decât impresiile divine; de aceea, tovărăşiile lor ar trebui să fie cele mai 
favorabile posibil pentru creşterea lor în har şi pentru întemeierea în ini-
mă a adevărului descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă copiii sunt 
împreună cu acei a căror conversaţie se ocupă cu lucruri fără importanţă 
şi pământeşti, minţile lor se vor coborî la acelaşi nivel. Dacă aud princi-
piile religiei defăimate şi credinţa noastră înjosită, dacă la urechile lor 
vin obiecţii şirete împotriva adevărului, acestea se vor întipări în minţile 
lor şi le vor influenţa caracterele. Dacă minţile lor sunt pline de istorisiri, 
adevărate sau născocite, atunci nu mai este loc în ele pentru informaţii 
folositoare şi pentru cunoştinţe ştiinţifice, cu care ar trebui să se ocupe. 
Ce dezastru a adus această dorinţă după literatură uşoară în minţile tine-
rilor! Cum le-a nimicit ea principiile sincerităţii şi ale evlaviei adevărate, 
care se află la baza unui caracter simetric! Ea este întocmai ca o otravă 
înceată introdusă în organism, care îşi va da pe faţă efectele amare curând 
sau mai târziu. Când se lasă vreo impresie asupra minţilor tineretului, se 
face un semn nu pe nisip, ci pe o stâncă durabilă. 
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Tovărăşiile copiilor voştri sunt de aşa fel, încât îi îndepărtează de 
orice influenţă care ar deranja sau ar întrerupe obiceiurile lor distrugă-
toare de sănătate. Ei sunt nerăbdători dacă nu pot să-şi aibă propria lor 
cale. Sfaturile creştinilor nu le plac. Ei călătoresc pe drumul pierzării, şi 
orice influenţă care caută să-i conducă în altă direcţie trezeşte cele mai 
rele impulsuri ale inimilor lor. Ei sunt nişte făpturi ale împrejurărilor. 
Formarea acestor legături timpurii, care sunt defavorabile impresiilor re-
ligioase, a avut o influenţă puternică şi stăpânitoare asupra lor, cu fiecare 
pas înainte. Tinerii să fie puşi în împrejurările cele mai favorabile posibil, 
căci tovărăşia pe care o întreţin, principiile pe care le adoptă, obiceiurile 
pe care le formează, vor hotărî chestiunea utilităţii lor aici şi a intere-
selor viitoare şi veşnice, cu o siguranţă infailibilă. Părinţii nu trebuie să 
cedeze înclinaţiilor copiilor lor, ci să urmeze calea clară a datoriei, pe care 
Dumnezeu le-a arătat-o, punându-le restricţii cu bunătate, refuzându-le 
cu tărie şi hotărâre, dar cu iubire, dorinţele rele şi prin eforturi stăruitoare 
şi însoţite de rugăciune, să le călăuzească paşii departe de lume, în sus, 
spre cer. Copiii nu trebuie să fie lăsaţi să apuce pe orice cale spre care 
sunt înclinaţi, şi să intre pe cărări care le stau deschise în fiecare parte, 
conducându-i departe de calea dreaptă. Nimeni nu este într-o primejdie 
atât de mare ca acei care nu întrezăresc nicio primejdie şi care nu suportă 
nicio dojană sau sfat. 

Îţi scriu aceasta, iubită soră, pentru că văd în ce primejdie te găseşti 
acum. În timp ce poate sunt mulți care te flatează şi care se bucură de 
ospitalitatea ta, fără să încerce să-ți ofere o binecuvântare printr-un sfat 
corect, eu trebuie să te avertizez de o primejdie nevăzută, care va periclita 
fericirea ta prezentă şi veşnică. Noi ne apropiem de timpuri furtunoase, 
şi avem nevoie să cercetăm care este adevărata temelie a credinţei noastre. 
Trebuie să studiem cartea legii, spre a vedea dacă titlul nostru la moşteni-
rea nemuritoare este fără cusur. 

Poporul nostru a fost privit ca prea fără însemnătate spre a merita să 
fie luat în seamă, dar va veni o schimbare. Lumea creştină face acum pre-
gătiri, care în mod necesar vor aduce poporul lui Dumnezeu, care păzeşte 
poruncile, în prim plan. Se caută neîncetat a se înlocui adevărul lui Dum-
nezeu cu teoriile şi învăţăturile false de origine omenească. Se fac mişcări 
pentru a înrobi conştiinţele acelora care vor să fie loiali lui Dumnezeu. 
Autorităţile legislative vor fi împotriva poporului lui Dumnezeu. Fiecare 
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suflet va fi pus la încercare. O, dacă noi, ca popor, am fi înţelepți pentru noi 
înşine şi, prin precept şi exemplu, am împărtăşi acea înţelepciune copiilor 
noştri! Orice poziţie a credinţei noastre va fi examinată, şi dacă nu suntem 
nişte cercetători temeinici ai Bibliei şi nu suntem întemeiați, întăriţi şi înră-
dăcinaţi în ea, înţelepciunea marilor bărbaţi ai lumii ne va duce în rătăcire. 

Lumea este ocupată, îngrijorată şi devotată. Răul este urmat cu lă-
comie ca şi când ar fi dreptate, rătăcirea ca şi când ar fi adevăr, şi păcatul 
ca şi când ar fi sfinţenie. Întunericul acoperă pământul, şi negură mare 
popoarele. Şi oare poporul lui Dumnezeu să dormiteze tocmai într-un 
timp ca acesta? Oare acei care au adevărul să tacă, de parcă ar fi paralizaţi? 
Cei necredincioşi declară că dacă ei ar crede ceea ce mărturisesc creştinii 
a crede, ar fi mult mai serioşi decât ei. Dacă credem că sfârşitul tuturor 
lucrurilor e la uşă, „ce fel de oameni ar trebui să fim noi, prin orice vorbire 
sfântă şi evlavioasă?” 

Orice suflet care crede cu sinceritate adevărul va avea şi fapte cores-
punzătoare. Toţi vor fi serioşi, solemni şi neobosiți în eforturile lor de a 
câştiga suflete la Hristos. Dacă adevărul este mai întâi plantat adânc în su-
fletele lor proprii, ei vor căuta să-l sădească şi în inimile altora. Adevărul 
este ţinut prea mult în curtea din afară. Aduceţi-l în lăuntrul templului 
sufletului, întronaţi-l în inimă şi lăsaţi-l să vă stăpânească viaţa. Cuvântul 
lui Dumnezeu trebuie studiat şi ascultat, atunci inima va găsi odihnă, 
pace şi bucurie, iar aspiraţiile vor tinde către cer; dar dacă adevărul este 
ţinut departe de viaţă, în curtea din afară, inima nu va fi încălzită de focul 
arzând al bunătății lui Dumnezeu. 

Religia lui Isus este rezervată de mulţi pentru anumite zile sau anu-
mite ocazii, iar în celălalt timp este lăsată la o parte şi neglijată. Principiul 
durabil al adevărului nu este doar pentru câteva ore în Sabat sau pentru 
câteva fapte de milostenie, ci el trebuie adus în inimă, curăţând şi sfin-
ţind caracterul. Dacă există un moment când omul este în siguranță fără 
această lumină deosebită şi tărie din cer, atunci el se poate dispensa de 
adevărul lui Dumnezeu. Biblia, Cuvântul cel curat şi sfânt al lui Dumne-
zeu, trebuie să fie sfătuitorul, conducătorul său şi puterea stăpânitoare a 
vieţii sale. Ea ne dă învăţăturile sale, dacă vrem să le luăm la inimă. 

Avraam a fost un bărbat favorizat de Dumnezeu. Domnul a zis des-
pre el: „Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui 
după el să ţină calea Domnului, făcând ce este drept şi bine.” Avraam a 
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fost onorat de Dumnezeu pentru că a cultivat religia în familie şi a făcut 
ca temerea de Domnul să pătrundă în toată gospodăria Sa. Dumnezeu 
este Cel care spune: „Îl cunosc şi ştiu că are să poruncească”, – că nu va 
exista din partea sa nici o trădare a încrederii sfinte, nici o supunere față 
de altcineva în afară de Dumnezeu; există o lege, şi Avraam o va ţine; el 
nu va lăsa ca afecţiunile oarbe să-i întunece simţul de dreptate şi să se in-
terpună între Dumnezeu şi sufletele copiilor Săi; acest fel de îngăduinţă, 
care este cea mai reală tiranie, nu-l va duce pe Avraam în rătăcire. 

Atât părinţii, cât şi copiii aparţin lui Dumnezeu, ca să fie stăpâniţi 
de El. Prin dragoste însoţită de autoritate, Avraam şi-a stăpânit casa. Cu-
vântul lui Dumnezeu ne-a dat reguli pentru călăuzirea noastră. Aceste 
reguli alcătuiesc standardul de la care nu ne putem abate, dacă dorim 
să păstrăm calea Domnului. Voia lui Dumnezeu trebuie să aibă întâie-
tate. Întrebarea pe care trebuie s-o punem nu este: «Ce-au făcut alţii»? 
Ce vor gândi rudele mele? sau: Ce vor zice ei despre mine, dacă urmez 
această cale? ci: Ce-a zis Dumnezeu? Nici părinţii, nici copilul nu pot 
prospera, într-adevăr, pe nicio altă cale decât pe calea Domnului. 

Sunt foarte mulţumită că tu ai fii nobili, care caută să umble în că-
ile Domnului, dar sper că vei distinge mai clar calea datoriei cu privire 
la tovărăşiile lor. Aceasta va hotărî dacă voi veţi creşte în spiritualitate 
sau dacă sunteţi piperniciţi în viaţa voastră religioasă. Poruncile aspre ale 
conştiinţei trebuie ascultate, chiar dacă ar fi dificil; şi aceasta te va ajuta 
să creşti în putere morală. Datoriile sunt adesea cruci ce trebuie purtate. 
Chiar rugăciunile şi laudele către Dumnezeu nu sunt aduse întotdeauna 
fără lupte. Lepădarea de sine şi purtarea crucii stau direct în calea pe care 
trebuie să mergem, dacă vrem să ajungem la porţile cetăţii lui Dumnezeu. 
Isus ne-a arătat calea; o vom urma noi? 

Trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu nu numai pentru 
mântuirea noastră proprie, ci, făcând tot ce putem pentru salvarea altora. 
În felul acesta devenim parteneri la marele plan de mântuire şi părtaşi 
din ce în ce mai mult la greutatea veşnică de slavă. Dumnezeu vă cheamă 
să luați cu năvală calea spre „ţinta pusă înainte pentru premiul chemării 
cereşti a lui Dumnezeu în Hristos Isus”. Domnul să vă binecuvânteze, este 
rugăciunea mea. Dar, amintiți-vă, dacă sunteți uniţi cu Hristos, trebuie 
să fiţi conlucrători cu El. Evlavia noastră şi datoriile noastre religioase se 
vor restrânge la propriile noastre interese, dacă nu suntem părtaşi zilnic 
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la Spiritul lui Hristos. Interesul pentru sufletele altora este calculat să dea 
lărgime, profunzime şi stabilitate caracterului de creştin. 

Domnul vine. Ne apropiem de casă şi vrem să primim inspiraţiile 
largi ale atmosferei cereşti; atunci vom deveni identificaţi cu Mântuito-
rul în toate planurile Sale. Noi vom fi atunci înălţaţi şi vom fi în stare să-i 
înălţăm şi pe alţii, şi vom fi eficienți în fapte bune. 

Capitolul 65 – Nevoi ale instituţiilor noastre 

Din timp în timp, m-am simţit îndemnată de Duhul Domnului, ca 
să depun o mărturie cu privire la necesitatea procurării celor mai bune 
talente, ca să lucreze în diferite instituţii şi în alte departamente ale lucră-
rii. Până acum nu s-a depus destulă grijă spre a ne asigura cele mai bune 
abilități pentru toate părţile lucrării noastre. Acei care poartă răspunderi 
trebuie să fie bărbaţi instruiţi pentru lucrare, – bărbaţi pe care Dumne-
zeu să-i poată învăţa şi pe care să-i poată onora cu înţelepciune şi price-
pere cum a făcut El pentru Daniel. Ei trebuie să fie bărbaţi care gândesc, 
bărbaţi care poartă chipul lui Dumnezeu şi care progresează constant în 
sfinţenie, în demnitate morală şi într-o înţelegere a lucrării lor. Ei trebuie 
să fie bărbaţi ai rugăciunii, – bărbaţi care vor să urce pe munte şi să vadă 
slava lui Dumnezeu şi demnitatea fiinţelor cereşti, pe care El i-a rânduit 
să aibă răspunderea lucrării Sale. Atunci, asemenea lui Moise, ei vor urma 
modelul dat lor pe munte şi se vor zori să-şi asigure şi să aducă în legă-
tură cu lucrarea cele mai bune talente care pot fi obţinute. Dacă ei sunt 
oameni care progresează şi posedă o inteligenţă sfinţitoare; dacă ascultă 
de glasul lui Dumnezeu şi caută să prindă orice rază de lumină din cer, ei, 
asemenea soarelui, vor urma un curs neabătut şi vor creşte în înţelepciune 
şi în favoarea lui Dumnezeu. 

Departamentul de publicații este o ramură importantă a lucrării lui 
Dumnezeu, şi toţi cei ce sunt în legătură cu ea trebuie să simtă că acesta 
este rânduit de Dumnezeu şi că tot cerul este interesat de el. Mai ales acei 
care au cuvântul la administrarea lucrării trebuie să aibă o minte largă şi o 
judecată sfinţită. Ei nu trebuie să risipească banii Domnului din lipsă de 
chibzuinţă sau lipsă de tact în afaceri; nici să nu facă greşeala de a restrân-
ge lucrarea prin adoptarea de planuri înguste şi de a încredinţa lucrarea 
unor oameni cu capacitate redusă. 
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În repetate rânduri mi s-a arătat că toate instituţiile noastre trebuie să 
fie administrate de bărbaţi spirituali, care nu vor întrețese ideile şi planu-
rile lor defectuoase în activitatea lor ca administratori. Această lucrare nu 
trebuie lăsată pe seama oamenilor care amestecă lucrurile sfinte cu cele de 
rând şi care vor privi lucrarea lui Dumnezeu ca fiind cam pe acelaşi nivel cu 
lucrurile pământeşti, spre a fi administrată pe aceeaşi cale obişnuită, în care 
au fost deprinşi să administreze afacerile lor vremelnice. Până ce nu vor pu-
tea fi conectați cu instituţiile noastre persoane care au o minte largă şi care 
pot face planuri în armonie cu creşterea lucrării şi cu caracterul ei înălţat, va 
exista tendinţa de a reduce tot ce se întreprinde, şi Dumnezeu va fi dezono-
rat. O, dacă toţi acei care au de purtat răspunderi în legătură cu lucrarea lui 
Dumnezeu s-ar ridica într-o atmosferă mai înaltă şi mai sfântă, unde trebu-
ie să se afle fiecare creştin adevărat! Dacă ei ar vrea, atât ei, cât şi lucrarea pe 
care ei o reprezintă, ar fi înălţaţi şi îmbrăcaţi într-o demnitate sfântă, şi ei ar 
impune respectul tuturor celor ce sunt în legătură cu lucrarea. 

Printre cei angajaţi în instituţiile noastre au fost unii care n-au că-
utat sfatul lui Dumnezeu, care nu s-au conformat marilor principii ale 
adevărului, pe care Dumnezeu le-a lăsat în Cuvântul Său, şi care, ca 
urmare, au manifestat defecte serioase de caracter. Ca rezultat, cea mai 
mare lucrare care a fost încredinţată vreodată muritorilor a fost stricată 
prin administrarea defectuoasă a oamenilor; pe când, dacă regulile ceru-
lui ar fi fost făcute principii de cârmuire, lucrarea noastră s-ar fi apropiat 
mult mai mult de desăvârşire, în toate departamentele ei. 

Cei ce sunt puşi în posturi de conducere trebuie să fie bărbaţi care 
să aibă o minte suficient de largă, ca să aprecieze persoanele cu un inte-
lect cultivat şi să-i recompenseze proporţional cu răspunderile pe care le 
poartă. Într-adevăr, acei care intră în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să 
facă aceasta nu numai pentru salariile pe care le primesc, ci mai degrabă 
pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru progresul cauzei Sale şi pentru do-
bândirea bogăţiilor nepieritoare. În acelaşi timp, nu trebuie să ne aştep-
tăm ca acei care sunt capabili să îndeplinească cu exactitate şi meticulos 
lucrarea care cere gândire şi efort stăruitor să nu primească o compensaţie 
mai mare decât acei ce sunt mai puţin destoinici. Talentul trebuie să fie 
apreciat cum trebuie. Acei care nu pot aprecia o lucrare bună şi o abilitate 
reală nu trebuie să fie administratori în instituţiile noastre, căci influenţa 
lor ar tinde să restrângă lucrarea şi să o coboare la un nivel de jos. 
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Dacă dorim ca instituţiile noastre să prospere aşa cum Dumnezeu 
intenționează, trebuie să existe mai multă chibzuință şi rugăciune serioa-
să, amestecate cu un zel nemicşorat şi ardoare spirituală. A aduce o clasă 
bună de lucrători în legătură cu lucrarea va necesita, poate, cheltuieli mai 
mari, dar va fi la urmă, economie; pentru că, în timp ce este esențial să se 
practice economie în tot ce este posibil, se află că eforturile de a econo-
misi mijloace, angajându-i pe cei care vor lucra pentru un salariu mic şi 
al căror lucru corespunde în caracter cu salariile lor, va avea ca rezultat, 
pierderea. Lucrarea va fi întârziată şi cauza depreciată. Fraţilor, voi puteţi 
face economie cât vă place în afacerile voastre personale, – la construirea 
caselor voastre, la confecţionarea îmbrăcămintei voastre, la procurarea 
alimentelor voastre şi în cheltuielile voastre generale; dar nu impuneţi 
această economie asupra lucrării lui Dumnezeu, pe o astfel de cale, încât 
să-i împiedice pe bărbaţii capabili şi de o adevărată valoare morală de a fi 
angajaţi în ea. 

În jocurile olimpice la care ne atrage atenția apostolul Pavel, celor 
angajați în curse li se cerea să facă cele mai temeinice pregătiri. Timp de 
luni de zile, ei erau instruiţi de diferiţi instructori în exerciţii fizice, calcu-
late să dea tărie şi vigoare trupului. Le erau puse restricţii la mâncare şi nu 
aveau voie să folosească decât acele alimente care ţineau trupul în cea mai 
sănătoasă stare, iar îmbrăcămintea era de aşa natură, încât lăsa libertatea 
de mişcare fiecărui organ şi muşchi. Şi acum, dacă cei care luau parte la 
alergări ca să câştige onoare lumească, erau obligaţi să se supună la o astfel 
de disciplină aspră, ca să poată avea succes, cu cât mai mult este necesar 
ca acei care iau parte în lucrarea Domnului, să fie disciplinaţi şi pregă-
tiţi temeinic, dacă vor să aibă succes. Pregătirea lor trebuie să fie cu atât 
mai temeinică, seriozitatea şi eforturile lor tăgăduitoare de sine cu atât 
mai mari decât erau ale acelora care aspirau după onoarea lumească, cu 
cât lucrurile cereşti sunt de mai mare valoare decât cele pământeşti. Atât 
mintea, cât şi muşchii, trebuie să fie antrenaţi cu cea mai mare sârguinţă 
şi cu eforturile cele mai stăruitoare. Calea spre reuşită nu este un drum 
neted, pe care să călătorim în trenuri regale, ci este o cale aspră, plină de 
obstacole, care nu pot fi trecute decât prin osteneli răbdătoare. 

Fraţii mei, nici jumătate din grija ce trebuie depusă nu s-a depus ca 
să facă pe acei care ar putea activa în lucrare să înţeleagă necesitatea de a se 
califica pentru lucrare. Cu puterile lor nedisciplinate, ei nu pot face decât 
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o lucrare nedesăvârşită; dar dacă ei vor fi instruiţi de instructori înţelepţi 
şi consacraţi, şi vor fi călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu, ei nu doar că vor 
fi capabili să facă ei înşişi fapte bune, ci vor da influența bună şi altora care 
s-ar putea să lucreze cu ei. De aceea, studiul lor neîntrerupt ar trebui să fie 
de a învăţa cum să devină mai inteligenţi în lucrarea la care iau parte. Ni-
ciunul n-ar trebui să stea în comoditate şi în inactivitate, ci fiecare trebuie 
să caute să se ridice şi să se înnobileze pe sine, ca nu cumva prin înțelegerea 
sa defectuoasă să nu reuşească să înţeleagă caracterul înalt al lucrării şi să o 
înjosească, pentru a corespunde propriului său standard limitat. 

Am văzut că registrele contabile erau ţinute foarte defectuos în 
multe departamente ale lucrării. Contabilitatea este şi va fi întotdeauna 
o parte importantă din lucrare; şi acei care au devenit experţi în ea sunt 
foarte necesari în instituţiile noastre şi în toate ramurile lucrării misio-
nare. Aceasta este o lucrare care cere studiu, pentru ca ea să fie făcută în 
mod corect şi repede, şi fără oboseală şi istovire; dar pregătirea de per-
soane competente pentru această lucrare a fost neglijată în mod ruşinos. 
Este păcat a lăsa ca o lucrare de o măreţie ca a noastră să fie făcută într-
un mod defectuos şi inexact. Dumnezeu vrea lucrarea atât de perfectă, 
cât este posibil, pentru ființe umane să o facă. Este o dezonoare, pentru 
sfântul adevăr şi Autorul său, să faci lucrarea Sa în orice alt mod. Am 
văzut că dacă lucrătorii din instituţiile noastre nu vor fi supuşi autorităţii 
lui Dumnezeu, va exista o lipsă de armonie şi de unire în acţiunile lor. 
Dacă toţi vor asculta de instrucţiunile Sale, Domnul va fi comandantul 
lor nevăzut, dar trebuie să existe şi o căpetenie vizibilă care se teme de 
Dumnezeu. Dumnezeu nu va primi niciodată o ceată de lucrători negli-
jenţi şi dezordonaţi, nici nu va conduce înainte la înălţimi nobile şi la bi-
ruinţă sigură pe acei care sunt îndărătnici şi neascultători. Progresul unui 
suflet indică faptul că Isus domneşte în inimă. Acea inimă prin care El 
transmite pacea şi bucuria Sa şi roadele binecuvântate ale dragostei Sale, 
devine templul şi tronul Său. „Voi sunteţi prietenii Mei”, zice Hristos, 
„dacă faceți tot ce v-am poruncit Eu”. 

Instituţiile noastre sunt rămase mult în urmă față de ceea ce Dum-
nezeu doreşte ca ele să fie, pentru că mulţi dintre cei ce sunt în legătură 
cu ele nu au părtăşie cu El. Ei sunt oameni care nu cresc. Ei nu învaţă de 
la Isus constant, de aceea nu devin din ce în ce mai eficienți. Dacă ei s-ar 
apropia mai mult de El şi ar căuta ajutorul Său, El ar umbla cu ei şi ar 
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vorbi cu ei; El ar fi sfătuitorul lor în toate lucrurile, şi le-ar dărui, ca şi lui 
Daniel, înţelepciunea şi priceperea cerească. 

Acum câţiva ani am văzut că poporul nostru era foarte înapoiat în 
ce priveşte acea cunoştinţă care i-ar face destoinici să ocupe poziţii de în-
credere în lucrare. Fiecare membru al bisericii trebuie să depună eforturi 
pentru a se califica să lucreze pentru Maestru. Fiecăruia i s-a desemnat o 
lucrare potrivit cu destoinicia sa. Chiar acum, în ceasul al unsprezecelea, 
noi trebuie să ne ridicăm şi să educăm bărbaţii talentaţi pentru lucrare, 
pentru ca ei, în timp ce ocupă personal poziţii de încredere, să educe, prin 
precept şi exemplu, pe toţi cei ce sunt asociați cu ei. 

Din cauza unei ambiţii egoiste, unii au reţinut de la alţii cunoştinţa 
pe care ar fi putut să le-o dea. Alţii nu şi-au dat personal nicio osteneală ca 
să dea cuiva vreo educaţie. Totuşi, aceasta ar fi fost cea mai bună lucrare 
pe care ei o puteau face pentru Isus. Hristos a zis: „Voi sunteţi lumina lu-
mii”, şi din acest motiv noi trebuie să lăsăm lumina noastră să strălucească 
înaintea oamenilor. 

Dacă s-ar fi urmat întocmai tot ce a spus Domnul cu privire la aceste 
lucruri, instituţiile noastre ar fi ocupat astăzi o poziţie mai înaltă şi mai 
sfântă decât ocupă. Dar oamenii au fost mulţumiţi cu realizări mărunte. 
Ei nu au căutat din toate puterile să-şi dezvolte capacităţile mentale, mo-
rale şi fizice. Ei n-au simţit că Dumnezeu cere aceasta de la ei; n-au înţeles 
că Hristos a murit ca ei să facă tocmai această lucrare. Ca urmare, ei sunt 
mult în urmă față de ceea ce ar putea fi în inteligenţă şi în abilitatea de a 
gândi şi a plănui. Ei ar fi putut să adauge virtute la virtute şi cunoştinţă la 
cunoştință, şi să devină astfel puternici în Domnul. Dar ei au neglijat să 
facă aceasta. Fiecare să pornească acum la lucru cu o hotărâre fermă de a 
se ridica. În prezent, lucrarea nu are atâta nevoie de mai mulţi lucrători, 
ci de mai multă dibăcie şi consacrare a lucrătorilor. 

Capitolul 66 – Instituţiile noastre din Battle Creek 

Relele care au venit din centralizarea prea multor răspunderi în 
Battle Creek n-au fost puţine. Primejdiile sunt multe din pricina elemen-
telor neconsacrate care aşteaptă doar ca o schimbare de circumstanțe 
să-i încurajeze să-şi pună toată influenţa de partea cea rea. Dacă toţi acei 
care sunt în legătură cu instituţiile noastre ar fi devotaţi şi spirituali, spri-
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jinindu-se mai mult pe Dumnezeu decât pe ei înşişi, atunci ar exista o 
mult mai mare prosperitate decât am văzut până acum. Dar, atâta timp 
cât există o astfel de lipsă hotărâtă de încredere umilă şi de dependenţă 
deplină de Dumnezeu, noi nu putem fi siguri de nimic. Marea noastră 
necesitate este astăzi de bărbaţi care să fie botezaţi cu Spiritul Sfânt al lui 
Dumnezeu, – bărbaţi care umblă cu Dumnezeu cum a umblat Enoh. Nu 
avem nevoie de bărbaţi care au aşa o viziune îngustă, încât vor restrânge 
lucrarea în loc s-o lărgească sau care să urmeze deviza: «Religia este reli-
gie şi afacerea este afacere». Avem nevoie de bărbaţi cu vederi largi, care 
să se poată orienta în orice situaţie şi care să judece de la cauză la efect. 

Colegiul 

Profesorii din Colegiul nostru trebuie să fie bărbaţi şi femei cu min-
ţi echilibrate, care au o influenţă morală puternică, care ştiu cum să lu-
creze cu înţelepciune cu mințile şi care posedă adevăratul spirit misionar. 
Dacă toţi ar avea un asemenea caracter, povara care zace acum asupra 
preşedintelui ar fi uşurată, iar pericolul ca el să fie istovit prematur, ar fi 
înlăturat. Dar tocmai această înţelepciune lipseşte. 

Nu este de dorit a pune taxa de şcolarizare prea mică. Ea trebuie 
să fie suficientă pentru a acoperi cheltuielile, chiar dacă colegiul nu este 
vizitat de prea mulţi elevi. Acei care prețuiesc cu adevărat avantajele care 
se obţin aici, vor face eforturi suplimentate pentru a le asigura. Cea mai 
mare parte a acelor care ar fi convinşi să vină la această şcoală pentru că 
taxele sunt mici, nu ar fi de niciun folos pentru ceilalți studenți sau pen-
tru biserică. Cu cât numărul este mai mare, cu atât mai mult tact, mai 
mare dibăcie, mai multă vigilenţă se cere pentru administrarea lor. 

Când Colegiul s-a deschis pentru prima dată, s-a format un fond în 
Editura «Review and Herald», în folosul acelora care doreau să obțină o 
educaţie, dar care nu aveau mijloace. Acest fond a fost folosit pentru mai 
mulţi studenţi, care, astfel, au avut un început bun şi care puteau câştiga 
destul pentru a înlocui sumele pe care le luaseră, pentru ca şi alţii să aibă 
foloase din ele. 

Trebuie luate acum unele măsuri pentru menținerea unui astfel de 
fond de împrumut pentru studenţii săraci, dar merituoşi, care doresc să se 
pregătească pentru lucrarea misionară. Există printre noi persoane talenta-
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te care ar putea să facă servicii bune lucrării, dacă ar fi căutate şi încurajate. 
Când unii dintre aceştia sunt prea săraci pentru a se bucura de avantajele 
Colegiului, bisericile trebuie să simtă ca un privilegiu plătirea cheltuielilor 
lor. Tinerilor trebuie să li se explice că, atât cât le stă în putinţă, trebuie să 
lucreze pentru a-şi acoperi cheltuielile. Ceea ce costă puţin va fi preţuit 
puţin; ceea ce costă aproape cât merită va fi evaluat proporțional cu meritul 
său. Dar bisericile din diferite câmpuri trebuie să simtă că o răspundere 
solemnă zace asupra lor cu privire la instruirea tinerilor şi educarea persoa-
nelor mai în vârstă să se angajeze în eforturi misionare. Când văd printre ei 
tineri care promit a deveni lucrători folositori, dar care nu sunt în stare să-şi 
plătească cheltuielile pentru educaţie, ele (bisericile) să-şi ia răspunderea de 
a-i trimite la şcoala misionară spre a fi instruiţi şi dezvoltaţi. 

Calităţile administratorilor 

Trebuie să aibă loc o reformă temeinică în bărbaţii care sunt în le-
gătură cu instituţiile noastre importante. Ei posedă unele trăsături de ca-
racter preţioase, în timp ce au o lipsă regretabilă de altele. Caracterul lor 
trebuie să primească o formă cu totul diferită, – asemănătoare cu Hristos. 
Fiecare dintre ei trebuie să-şi amintească faptul că n-a ajuns la desăvârşire, 
că lucrarea de formare a caracterului nu este terminată încă. Dacă ei vor 
umbla în orice rază de lumină dăruită de Dumnezeu, dacă se vor com-
para pe ei înşişi cu viaţa şi caracterul lui Hristos, vor discerne unde au 
neglijat să împlinească cerințele sfintei legi a lui Dumnezeu şi vor căuta 
să ajungă la desăvârşire în sfera lor, după cum şi Dumnezeu este desăvârşit 
în sfera Sa. Dacă aceşti bărbaţi ar fi înţeles importanţa acestor lucruri, ei 
ar fi astăzi mult mai înaintați de cum este starea lor în prezent şi mult 
mai bine calificați ca să ocupe posturi de încredere. În timpul acestor ore 
de încercare, ei trebuie să caute desăvârşirea caracterului. Ei trebuie să 
înveţe zilnic de la Hristos. Ei sunt în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu 
nu pentru că ar fi oameni desăvârşiţi, fără defecte de caracter, ci în ciuda 
acestor defecte. Dumnezeu aşteaptă de la ei ca, în timp ce sunt în legătură 
cu lucrarea Sa să studieze constant şi să înveţe cum să copieze Modelul.

 Isus pe Ioan, pe Petru şi pe Iuda i-a unit cu El în lucrarea Sa, făcân-
du-i conlucrători ai Săi; dar, în acelaşi timp, ei trebuiau să înveţe neînce-
tat de la Isus. Ei trebuiau să adune din învăţăturile şi instrucţiunile Sale 
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divine, instrucțiuni care trebuia să corecteze ideile lor greşite şi vederile 
lor eronate despre ce constituie un caracter creştin. Ioan şi Petru nu erau 
desăvârşiţi, dar foloseau orice prilej ca să înveţe. Petru nu învăţase să nu 
aibă încredere în sine însuşi, să vegheze asupra sa însuşi, până când a fost 
biruit de ispitele diavolului şi l-a tăgăduit pe Domnul Său. Iuda avusese 
aceeaşi ocazie, ca şi aceşti ucenici, de a primi învăţăturile pe care le dădea 
Isus, dar el nu a apreciat valoarea lor. El a fost numai auzitor, nu şi împli-
nitor. Rezultatul a fost văzut în trădarea Stăpânului Său. 

Bărbaţii pe care Dumnezeu i-a pus în legătură cu instituţiile Sale nu 
trebuie să simtă că ei nu mai au de făcut nicio îmbunătățire pentru că se 
află în poziții cu răspundere. Dacă vor să fie bărbaţi cu răspundere, stră-
jeri ai celei mai sfinte lucrări care a fost încredinţată vreodată muritorilor, 
trebuie să ia poziţia de învăţăcei. Ei nu trebuie să se simtă autosuficienți 
sau de mare importanţă. Ei trebuie să conştientizeze totdeauna că păşesc 
pe un teren sfânt. Îngerii lui Dumnezeu sunt gata să le slujească, şi ei tre-
buie să primească neîncetat lumină şi influenţă cerească, altfel nu vor fi 
mai bine pregătiţi pentru lucrare decât necredincioşii. 

Dacă bărbații de la Editura din Battle Creek ar avea caractere atât 
de transformate, încât ar putea avea o influenţă ajutătoare asupra acelora 
care sunt sub conducerea lor, atunci perspectiva ar fi mai încurajatoare. 
Orice ar gândi cei angajaţi aici despre abilitățile lor, eu am motive să spun 
că mulţi vor avea nevoie de multă pregătire înainte de a fi calificați să 
ocupe poziţiile lor cu succes. Ei poate se simt în stare să dea sfaturi altora, 
dar ei înşişi au nevoie să primească sfat de la Acela a cărui înţelepciune 
este nerătăcitoare. Interese mari şi importante sunt în pericol să fie rău 
conduse şi să iasă defectuos din mâinile lor. Dacă fiecare şi-ar simţi mai 
mult neştiinţa şi s-ar sprijini mai puţin pe el însuşi, atunci ar învăţa de la 
Marele învăţător blândețea şi umilința inimii. 

Dumnezeu observă tot ce se petrece în Editură. „Dumnezeule, Tu 
mă vezi”, ar trebui să fie mereu în mintea fiecăruia. Oricine poartă răs-
punderi în Editură trebuie să fie curtenitor şi bun faţă de toţi. Un senti-
ment permanent al prezenţei lui Hristos ar preveni încălcarea drepturilor 
altora, lucru atât de comun în practica lumii, însă care este o insultă îm-
potriva lui Dumnezeu. Iubirea lui Isus trebuie să fie încorporată în viețile 
lucrătorilor din diferitele ramuri ale Editurii, pentru a se face dreptate nu 
numai lucrării, ci şi lucrătorilor. 
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Fraţilor, cea dintâi lucrare a voastră este de a vă asigura binecuvântarea 
lui Dumnezeu în inimile voastre. Apoi aduceți această binecuvântare în 
casele voastre, dați la o parte critica voastră, biruiți căile voastre exigente şi 
lăsați să domnească spiritul de voioşie şi amabilitate. Voi veţi aduce cu voi 
atmosfera căminelor voastre în Editură, şi pacea cerească vă va înconjura 
sufletele. Oriunde domneşte dragostea lui Isus există o duioşie miloasă şi 
consideraţie faţă de alţii. Cea mai preţioasă lucrare la care pot lua parte 
fraţii mei este de a cultiva un caracter asemănător cu al lui Hristos. 

Mi-a fost arătat că acei care conduc instituţiile noastre trebuie să păs-
treze mereu în minte că există un director general, care este Dumnezeul 
cerului. Trebuie să domnească o cinste strictă în toate tranzacţiile de afaceri 
în orice departament al lucrării. Ordinea trebuie păstrată cu toată fermita-
tea, dar compasiunea, mila şi îngăduinţa trebuie împletită cu fermitatea. 
Dreptatea are o soră geamănă: dragostea. Aceste două trebuie să stea una 
lângă cealaltă. Biblia trebuie să fie călăuza noastră. Nu poate exista o amăgi-
re mai mare pentru cineva decât să creadă că poate găsi o mai bună călăuză, 
când se găseşte în dificultăţi, decât Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul cel 
binecuvântat trebuie să fie o lampă pentru picioarele noastre. Principiile 
Bibliei trebuie să fie introduse în viaţa cea de toate zilele. 

Capitolul 67 – Adunările de comitet 

Acei care alcătuiesc consiliile noastre au nevoie să stea zilnic la pi-
cioarele lui Hristos şi să înveţe în şcoala Sa să fie blânzi şi smeriţi cu inima. 
Deoarece ei înşişi sunt doar oameni slabi şi greşiți, ei trebuie să cultive 
sentimente de amabilitate şi milă pentru alţii, care, poate, au greşit. Ei nu 
sunt pregătiţi să procedeze după dreptate, să iubească mila şi să exercite 
adevărata politeţe care a caracterizat viaţa lui Hristos, dacă nu văd nevoia 
de a fi în unire cu El. Administratorii trebuie să-şi dea seama că se găsesc 
sub ochiul divin şi să lucreze cu simţ continuu că ei sunt predispuşi să 
facă greşeli când fac planuri, dacă nu sunt uniți în mod strâns cu Dum-
nezeu şi dacă nu caută să îndepărteze fiecare deficiență din caracterul lor. 
Trebuie să ne conformăm standardului divin. 

Oricine este implicat în adunările de comitet are nevoie să caute 
în modul cel mai serios înţelepciunea de sus. Harul transformator al lui 
Hristos trebuie să fie simţit în fiecare adunare. Atunci influenţa Spiri-
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tului lui Hristos asupra inimilor celor prezenţi va da o formă dreaptă 
lucrării lor. Aceasta va ține în frâu acţiunile vehemente şi va îndepărta 
efectele nesfințite ale acelui spirit lumesc, care face pe om să fie aspru, 
critic, poruncitor şi gata să învinuiască. 

Când aceste comitete se întrunesc, se rostesc câteva cuvinte de ru-
găciune formală; dar inimile celor prezenți nu sunt aduse în armonie cu 
Dumnezeu prin rugăciune serioasă şi stăruitoare, oferită cu credinţă vie, 
într-un spirit umil şi zdrobit. Dacă membri comitetului se despart de 
Dumnezeul înţelepciunii şi puterii, nu mai pot să-şi păstreze acea integri-
tate a unui suflet nobil, pe care Dumnezeu o cere în relația cu semenii lor. 
Fără înţelepciune divină, spiritul lor va fi întreţesut în hotărârile pe care 
le iau. Dacă aceşti oameni nu sunt în comuniune cu Dumnezeu, Satan va 
face parte, cu siguranţă, din comitetele lor, şi va trage foloase din starea 
lor neconsacrată. Vor fi comise fapte de nedreptate, pentru că Dumnezeu 
nu le prezidează. Spiritul lui Hristos trebuie să fie o putere stăpânitoare 
dăinuitoare asupra inimii şi a minții. 

Voi trebuie să-L luaţi pe Domnul cu voi în orice adunare de co-
mitet pe care o ţineţi. Dacă veţi simţi prezenţa Sa în adunările voas-
tre, orice tranzacţie va fi chibzuită cu conştiinciozitate şi cu rugăciune. 
Orice motiv care nu are la bază un principiu va fi respins, şi cinstea va 
caracteriza toate tranzacţiile voastre, mici sau mari. Căutaţi mai întâi 
sfat de la Dumnezeu, pentru că aceasta este necesar, ca să vă puteţi con-
sfătui cum se cuvine. 

Trebuie să vegheaţi ca nu cumva activitățile aglomerate ale vieţii să 
vă conducă să neglijaţi rugăciunea, când aveţi cea mai mare nevoie de 
tăria pe care ar da-o ea. Evlavia este în pericol să fie îndepărtată din suflet, 
prin devoţiune peste măsură în afaceri. Este un mare rău să lipsiţi sufletul 
de tăria şi înţelepciunea cerească ce aşteaptă să fie cerute. Aveţi nevoie 
de acea iluminare pe care numai Dumnezeu o poate da. Nimeni nu este 
în stare să-şi îndeplinească îndatoririle, dacă nu are această înţelepciune. 

De la înfiinţarea Editurii „Publishing Asociation”, mi-a fost dată 
lumină din timp în timp când s-au ridicat greutăţi, şi Domnul a prescris 
adesea principiile ce trebuiau urmate de toţi lucrătorii. În experienţa de 
la începutul lucrării, răspunderile grave care apăsau asupra acelora care 
ocupă poziţii de încredere ne erau înfăţişate neîncetat, şi noi Îl căutam pe 
Domnul de trei până la cinci ori pe zi, ca să ne dea înţelepciune cerească, 
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pentru ca să putem păzi cu sfinţenie interesele lucrării lui Dumnezeu şi 
ale poporului Său ales. 

Este cel mai rău soi de nebunie să lăsăm pe Domnul afară din co-
mitete şi să ne punem încredere în înţelepciunea oamenilor. În poziţiile 
voastre de încredere, voi trebuie să fiţi lumina lumii într-un sens deosebit. 
Trebuie să simţiţi o dorinţă adâncă de a vă pune în legătură cu Dumneze-
ul înţelepciunii, al luminii şi al cunoştinţei, ca să puteţi fi canale de lumi-
nă. Trebuie să se ţină seama de interesele importante care sunt în legătură 
cu înaintarea şi prosperitatea cauzei adevărului prezent. Cum veţi putea 
fi în stare să luaţi hotărâri drepte, să faceţi planuri înţelepte şi să daţi un 
sfat înţelept dacă nu sunteţi în legătură cu Izvorul a toată înţelepciunea şi 
dreptatea? Chestiunile care trebuiau tranzacționate în consiliile voastre 
au fost luate în considerare mult prea uşor. La aceste întruniri importante 
s-au dat loc la vorbiri obişnuite, la observaţii obişnuite şi la comentarii 
asupra faptelor altora. Nu trebuie să uitaţi că Dumnezeul cel veşnic este 
martor la toate aceste întruniri. Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu mă-
soară orice hotărâre pe care o luaţi şi o compară cu sfânta Sa lege, marele 
standard al dreptăţii. Acei care ocupă poziţia de sfătuitori trebuie să fie 
bărbaţi de rugăciune şi de credinţă, liberi de egoism, oameni care nu vor 
îndrăzni să se bazeze pe propria lor înţelepciune omenească, ci care se vor 
ruga cu toată seriozitatea pentru lumina cu privire la cel mai bun mod de 
a conduce lucrările ce le-au fost încredinţate lor. 

Strategii lumeşti 

Strategiile pe care oamenii de afaceri le adoptă nu sunt strategiile 
de ales şi implementat de către oamenii care sunt în legătură cu instituţi-
ile noastre. Strategia egoistă nu este născută de sus, ci este pământească. 
În această lume, maxima călăuzitoare este: „Scopul scuză mijloacele”; şi 
aceasta poate fi urmărită în orice domeniu de afaceri. Aceasta are o influ-
enţă stăpânitoare în orice clasă a societăţii în marile consilii ale popoare-
lor şi oriunde Spiritul lui Hristos nu este un principiu călăuzitor. Pruden-
ţa şi prevederea, tactul şi dibăcia trebuie să fie cultivate de oricine este în 
legătură cu Editura şi de acei ce slujesc în Colegiul şi Sanatoriul nostru. 
Dar legile dreptăţii şi ale neprihănirii nu trebuie să fie date la o parte şi 
nu trebuie să predomine principiul că fiecare să ducă la succes ramura sa 
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de lucrare fără să ţină seama de alte ramuri. Interesele tuturor ramurilor 
trebuie să fie supravegheate de aproape, ca nu cumva drepturile cuiva să 
fie călcate în picioare. În lume, dumnezeul negoțului este şi prea adesea 
dumnezeul fraudei, dar la cei care au de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu 
nu trebuie să existe aşa ceva. Standardul lumii nu trebuie să fie standardul 
acelora care sunt în legătură cu lucruri sfinte. 

Când scenele judecăţii mi-au fost înfăţişate, cărţile în care erau tre-
cute faptele oamenilor descopereau faptul că procedeele unora dintre cei 
care mărturiseau evlavie în instituțiile noastre, erau după standardul ce-
lor din lume şi nu erau în armonie strictă cu marele standard al dreptăţii 
lui Dumnezeu. Mi-a fost prezentat direct, amplu, felul cum oamenii au 
procedat unii faţă de alții, mai ales procedeele acelora care sunt în legătu-
ră cu lucrarea lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că nu trebuie să existe nicio 
purtare aspră , tăioasă între fraţii care reprezintă instituţii importante, 
care se deosebesc, poate, în caracter, dar care sunt totuşi ramuri ale ace-
leiaşi lucrări. Un spirit nobil şi generos asemenea Spiritului lui Hristos 
trebuie păstrat întotdeauna. Spiritul avariţiei nu trebuie să aibă niciun 
loc în tranzacţiile lor. Cauza lui Dumnezeu nu poate progresa prin ni-
cio acţiune din partea lor, care este contrară Spiritului şi caracterului lui 
Hristos. O procedare egoistă a unuia va provoca aceeaşi dispoziţie şi în 
alţii, dar manifestarea dărniciei şi a adevăratei curtenii va trezi acelaşi spi-
rit ca răspuns, şi aceasta va plăcea cerescului nostru Tată. 

Strategia lumească nu trebuie a fi considerată ca o iscusinţă sănătoa-
să, deşi adesea a fost confundată cu aceasta. Ea este un soi de egoism, ori-
unde este practicată. Chibzuinţa şi judecata sănătoasă nu sunt niciodată 
mărginite în activitatea lor. Mintea care este călăuzită de acestea are idei 
cuprinzătoare şi nu se mărgineşte numai la un singur obiect. Ea priveşte 
lucrurile din orice punct de vedere. Dar strategia lumească este scurtă la 
vedere. Ea nu poate vedea obiectul cel mai apropiat, dar pe cele depăr-
tate nu le poate întrezări. Ea caută mereu ocazii să tragă foloase. Acei 
care merg pe drumul strategiei lumeşti se clădesc pe ei înşişi, subminând 
temelia clădirii altuia. Orice construcţie trebuie clădită pe o adevărată 
temelie, ca să poată rezista. 
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Dreptul de autor 

Cei care lucrează intelectual au un capital dăruit de Dumnezeu. 
Dacă lucrătorul dă angajatorului său, cu credincioşie, timpul pentru care 
primeşte plată, atunci angajatorul nu poate avea mai departe alte preten-
ţii asupra lui. Şi dacă, prin sârguinţă şi economisire a clipelor, el poate 
să pregătească şi alt material de valoare pentru a fi publicat, atunci este 
dreptul lui de a servi cum crede mai bine cauzei lui Dumnezeu. Dacă 
el predă partea de venit de la cărţile sale, oprind doar puţin pentru el, 
atunci a făcut o bună lucrare pentru cei ce vând cărţile şi nu trebuie să 
i se ceară mai mult. Dumnezeu n-a pus asupra celor ce conduc Editura 
răspunderea de a fi conştiinţă pentru alţii. Ei nu trebuie să caute a opri cu 
forţa drepturile oamenilor. 

Autorii sunt răspunzători faţă de Dumnezeu pentru întrebuin-
ţarea pe care o dau mijloacelor lor. Se vor face multe apeluri pentru 
mijloace băneşti. Vor fi începute multe câmpuri misionare, şi aceasta 
va cere multe cheltuieli. Acei cărora Dumnezeu le-a încredinţat talanţi 
trebuie să comercializeze aceşti talanţi după capacitatea lor, căci trebuie 
să-şi facă partea pentru avansarea acestor interese. Când membri comi-
tetului iau asupra lor sarcina de a cere ca tot profitul din cărţile noastre 
denominaţionale să revină editurii şi agenților ei, şi ca autorii, după ce 
au fost plătiţi pentru timpul şi cheltuielile necesare la scrierea cărţilor, 
să renunţe la o parte din dreptul ce le revine din profit, atunci îşi iau 
asupra lor o lucrare pe care n-o vor putea aduce la îndeplinire. Aceşti 
scriitori de cărţi au tot atât de mult interes în lucrarea lui Dumnezeu ca 
şi acei care sunt membri ai comitetului. Unii dintre ei au avut o legătură 
cu lucrarea aproape din pruncia ei. 

Mi-a fost înfăţişat faptul că erau unii bărbaţi săraci al căror unic mij-
loc de a-şi câştiga existența era doar munca lor intelectuală; şi că, în legă-
tură cu instituţiile noastre, sunt oameni de afaceri care nu au crescut cu 
ele şi care nu au avut tot beneficiul instrucţiunii pe care Dumnezeu a dat-
o din timp în timp referitor la conducerea lor. Ei nu au integrat adevărata 
religie, Spiritul lui Hristos, în afacerile lor. De aceea, Editura nu trebuie 
făcută o putere atotstăpânitoare. Talentul şi drepturile individuale tre-
buie respectate. Dacă se iau măsuri pentru a investi tot venitul talentului 
personal în Casa de Editură, alte interese importante vor fi pipernicite. 
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Dumnezeu a dat fiecărui om lucrarea sa. Unora, El le-a dat talanţi 
de mijloace şi de influenţă; şi cei ce au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu, 
vor înţelege glasul Său, care le va spune ce să facă. Ei vor simţi povara de a 
împinge lucrarea, acolo unde are nevoie să fie împinsă. 

De multe ori ni s-a arătat că, faţă de fratele H, s-a dat pe faţă un 
spirit strâmt şi lipsit de generozitate, încă de când a început să lucreze 
în Battle Creek. Regret că trebuie să spun care era motivul. Acesta a fost 
pentru că el a mers acolo ca străin şi sărac. Pentru că era sărac a fost pus 
în poziții neplăcute şi a fost făcut să-şi simtă sărăcia. Bărbaţii care erau 
în legătură cu instituţiile noastre au crezut că-l vor putea determina să le 
accepte condiţiile, şi acesta a fost un timp foarte neplăcut pentru el. În 
experienţa sa sunt capitole triste, care n-ar fi trecut în istorie dacă fraţii 
săi ar fi fost buni şi ar fi procedat cu el în Spiritul lui Hristos. Lucrarea 
Domnului trebuie să fie întotdeauna lipsită chiar şi de cea mai mică ne-
dreptate; şi orice faptă care este în legătură cu ea nu trebuie să arate vreo 
umbră, nici în cea mai mică măsură, de zgârcenie sau asuprire. 

Domnul apără interesul fiecărui om. El a fost întotdeauna Prietenul 
săracilor. Există cea mai ciudată lipsă a dragostei lui Hristos aproape în 
toate inimile acelora care mânuiesc lucruri sfinte. Doresc să spun fraţilor 
mei de pretutindeni: Cultivaţi dragostea lui Hristos! Aceasta trebuie să 
izvorască din sufletul creştinului asemenea unor râuri în pustie, care în-
viorează şi înfrumuseţează, aducând bucurie, pace şi veselie în viața sa şi 
în viețile altora. „Nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine”. Pentru cea 
mai neînsemnată asuprire a săracului sau purtare nedreaptă faţă de el, în 
lucruri mici sau mari, Dumnezeu îl va face răspunzător pe asupritor. 

Nu căutaţi să stabiliţi condiţii nedrepte şi neplăcute nici pentru 
prezbiterul J., nici pentru profesorul H., nici pentru vreun alt lucrător 
intelectual. Nu-i siliţi să accepte condiţiile acelora care nu ştiu ce în-
seamnă să faci cărţi. Aceşti bărbaţi îşi au şi ei conştiinţa lor, şi sunt răs-
punzători faţă de Dumnezeu pentru capitalul încredinţat lor şi pentru 
întrebuințarea pe care i-o dau; voi nu trebuie să fiţi conştiinţă pentru ei. 
Ei doresc să aibă privilegiul de a investi mijloacele pe care le pot dobândi 
prin muncă grea când şi unde le va arăta Spiritul lui Dumnezeu. 

Fraţii mei nu trebuie să uite că lucrarea lui Dumnezeu cuprinde mai 
mult decât casa de Editură din Battle Creek şi celelalte instituţii înfiin-
ţate aici. Niciunul nu ştie mai bine ca fratele J. cum a luat fiinţă această 
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instituţie. El a fost în legătură cu lucrarea de publicații, chiar de la începu-
tul ei, – când ea era apăsată de sărăcie; când hrana de pe mesele noastre cu 
greu era suficientă pentru a face faţă cerinţelor naturii, pentru că trebuia 
practicată tăgăduirea de sine în mâncare, în îmbrăcăminte şi în plăţile 
noastre, pentru ca publicaţia noastră să poată exista. Pe atunci, aceasta 
era neapărat necesară, şi acei care au trecut prin această experienţă ar fi 
gata să facă iarăşi la fel, dacă împrejurări asemănătoare ar cere aceasta.

Nu se cuvine ca acei care n-au avut experienţă în aceste încercări şi care 
au intrat în lucrare când ea era prosperă, să-i silească pe vechii lucrători să se 
supună unor condiţii în care aceştia nu văd nicio dreptate. Fratele J. iubeşte 
lucrarea lui Dumnezeu şi va investi mijloacele sale pentru înaintarea ei ori-
unde va vedea că este necesar. Atunci lăsaţi sarcina de a primi şi a dispune de 
aceste mijloace acelora cărora ea le aparţine, – bărbaţilor cărora Dumnezeu 
le-a încredinţat talanţii de influenţă şi de destoinicie. Ei sunt răspunzători 
faţă de Dumnezeu pentru aceştia. Nici Editura şi nici lucrătorii ei principali 
nu trebuie să-şi asume dreptul de a-i patrona pe aceşti autori. 

Dacă comitetul ar reuşi să-i facă pe fraţii H. şi J. să se supună condi-
ţiilor lor, oare aceşti scriitori nu s-ar simţi nedreptăţiţi? Nu s-ar deschide 
oare pentru ei o uşă a ispitei care ar tulbura simpatia şi armonia în con-
lucrare? Dacă administratorii ar pune mâna pe tot profitul, nu ar fi bine 
pentru lucrare, ci s-ar produce un lanț de rele, care ar fi dezastruos pentru 
Editură. Aceasta va încuraja spiritul de intoleranţă, care se manifestă deja 
în comitetele lor în oarecare măsură. Satan doreşte ca un spirit îngust şi 
înfumurat, – pe care Dumnezeu nu-l poate aproba, – să pună stăpânire 
asupra oamenilor care sunt în legătură cu solia cea sfântă a adevărului. 

Aceleaşi principii care se practică în lucrarea din instituţiile noas-
tre din Battle Creek se practică şi în toată întinderea câmpului misionar. 
Rândurile următoare sunt extrase dintr-o scrisoare trimisă fratelui K. la 
8 noiembrie 1880:

„Există un mare câmp de lucru pentru lucrători, dar mulţi s-au ri-
dicat mai presus de simplitatea lucrării. Acum este timpul de a lucra şi 
de a o făptui după sfatul înţelept al lui Dumnezeu. Dar dacă voi uniţi 
persoane neconsacrate cu misiunile şi cu şcolile de Sabat, atunci lucrarea 
va deveni doar o formă. Lucrătorii din fiecare parte a câmpului trebuie să 
studieze cum să lucreze cu economie şi în simplitatea lui Hristos, şi cum 
să plănuiască mai cu succes ca să câştige inimile.”
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„Suntem în pericolul de a ne extinde teritoriul şi de a începe mai 
multe întreprinderi decât suntem în stare să susținem cum trebuie. Există 
primejdia de a neglija unele părţi importante ale lucrării, prin prea multă 
atenţie acordată altora. A întreprinde o lucrare atât de mare, încât nimeni 
nu o poate realiza în mod desăvârşit este un plan rău. Noi trebuie să mer-
gem înainte, dar nu trebuie să ne depărtăm atât de mult de simplitatea 
lucrării, încât să ne fie cu neputinţă să supraveghem toate întreprinderile, 
fără a sacrifica cele mai bune ajutoare, pentru a putea ţine lucrurile în 
ordine. Viaţa şi sănătatea trebuie să fie păzite.

 Deşi trebuie să fim gata întotdeauna de a urma pe calea deschisă 
de providenţa lui Dumnezeu, totuşi nu trebuie să punem planuri mai 
mari de cum avem ajutor şi mijloace pentru aducerea lor la îndeplinire cu 
succes. Noi trebuie să păstrăm şi să încurajăm interesul în întreprinderile 
deja începute.” 

„În timp ce se deschid neîncetat planuri şi câmpuri mai largi, trebuie 
să existe şi vederi mai largi cu privire la alegerea şi formarea de lucrători, 
care trebuie să lucreze ca să aducă suflete la adevăr. Predicatorii noştri 
tineri trebuie să fie încurajaţi să lucreze cu energie şi să fie educați să-şi 
ducă înainte lucrul cu simplitate şi temeinicie. Sunt uimită când văd ce 
puţin sunt preţuiţi unii dintre predicatorii noştri tineri şi cât de puțină 
încurajare primesc. Totuşi, unii dintre ei se ţin tare de lucrare şi fac orice 
şi tot ce pot cu un interes neegoist.”

 „Niciun tratament mărginit şi necinstit nu trebuie practicat faţă 
de lucrători, mari sau mici... Trebuie să existe mai mult din metoda lui 
Hristos şi mai puţin eu. Criticile aspre trebuie înăbuşite. Fiecare lucrător 
trebuie să cultive simpatie, compasiune şi dragoste. Dacă Isus nu este pri-
mit înăuntru şi nu pune stăpânire pe întreaga inimă, dacă eul personal nu 
este supus şi Hristos înălţat, nu vom prospera ca popor. Vă rog, fraţii mei, 
să lucraţi consacraţi cu totul lui Dumnezeu, nefăcând prea multe planuri, 
ci luptându-vă să duceți înainte lucrarea cu prevedere şi cu o astfel de 
temeinicie, încât ea să rămână.” 

Capitolul 68 – Influenţa creștină în familie și biserică 

Stimate frate şi stimată soră L., simt pe inima mea o povară pentru 
voi. Aveţi nevoie de harul convertitor al lui Dumnezeu în inimile voastre. 
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Aveţi nevoie de Spiritul lui Hristos. Ar trebui să învățați blândețea şi sme-
renia inimii în şcoala lui Hristos. Voi nu simţiţi atât de adânc necesitatea 
unei evlavii lăuntrice, şi din această pricină sunteţi amăgiţi. Voi amânați 
hotărârile pe care trebuie să le luaţi numaidecât, pentru binele vostru şi 
pentru binele altora. Dumnezeu cere de la fiecare să-şi facă datoria. El 
cere întreaga inimă, toate afecțiunile. El nu doreşte ca noi să mărturisim 
că-L cunoaştem pe Isus şi adevărul, şi totuşi să nu aducem rod. Pentru 
mic şi mare, pentru învăţat şi neînvăţat, pentru bogat sau sărac, porunca 
este în totul aceeaşi. 

Fiecare este chemat să lucreze potrivit cu abilitatea pe care i-a dat-
o Dumnezeu. El trebuie să-şi facă serviciul cu credincioşie, altfel îşi va 
mânji conştiinţa şi îşi va pune sufletul în pericol. Niciunul nu-şi poate 
permite să piardă cerul. Aduceţi-vă aminte de cuvintele lui Hristos că-
tre toți urmaşii Săi: «Voi sunteţi lumina lumii». Dumnezeu depinde 
de cei care cunosc calea, să o arate şi altora. El a încredinţat oamenilor 
comoara adevărului Său. Avem nevoie de credinţă, de nădejde şi în-
credere în Dumnezeu. Harul lăuntric va fi descoperit prin faptele din 
afară. Avem nevoie de acel spirit care va arăta altora că am învăţat în 
şcoala lui Hristos şi că noi copiem Modelul care ni s-a dat. Ne trebuie 
o inimă care nu se înalţă de vanitate, o gândire care nu este concentrată 
asupra propriei persoane. Fiecare trebuie să aibă o dorinţă constantă 
de a-i binecuvânta pe alţii. Dumnezeu ia notă de eforturile umile, şi 
acestea sunt preţioase în ochii Săi. Voi amândoi aveţi nevoie de evlavia 
în cămin, de acea mulţumire dulce şi plăcută, fără spirit de critică, de 
plângere, de ceartă sau de asprime. Lăsaţi ca bunătatea şi dragostea să 
fie regula căminului vostru. Oricine nu lasă lumina adevărului să lumi-
neze în familia sa Îl dezonorează pe Mântuitor. 

Adevărul, aşa cum el este în Isus, face mult pentru primitor; şi nu 
numai pentru el, ci şi pentru toţi acei care sunt aduşi sub sfera influenţei 
sale. Sufletul convertit cu adevărat este luminat de sus, şi Hristos este în 
acel suflet „un izvor de apă care curge spre viaţă veşnică”. Cuvintele, mo-
tivele şi faptele sale pot fi rău interpretate şi falsificate, dar el nici nu se 
sinchiseşte de aceasta, pentru că are în vedere interese mai mari. El nu se 
gândeşte la confortul din prezent; el nu are ambiţia de a face paradă; el 
nu însetează după laudele oamenilor. Speranţa sa este în cer, şi el priveşte 
înainte cu ochii aţintiţi la Isus. El face dreptate pentru că este drept, şi 
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pentru că numai acei care fac dreptate vor avea intrare în împărăţia lui 
Dumnezeu. El este bun şi umil, şi gândul lui este de a-i face pe alţii feri-
ciţi. El nu zice niciodată: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?” ci îl iubeşte pe 
aproapele său ca pe sine însuşi. Purtarea lui nu este aspră şi poruncitoare, 
ca aceea a nelegiuiţilor, ci el reflectă lumină din cer asupra oamenilor. El 
este un ostaş credincios şi îndrăzneţ al crucii lui Hristos, ţinând sus cu-
vântul vieţii. Pe măsură ce câştigă în influenţă, prejudecata împotriva lui 
dispare, evlavia este recunoscută, şi principiile sale sunt respectate. Aşa se 
întâmplă cu oricine este cu adevărat convertit. El aduce roade preţioase, 
şi făcând astfel, el umblă cum a umblat Hristos, vorbeşte cum a vorbit 
El, lucrează cum a lucrat El, iar adevărul, aşa cum este în Isus şi prin Isus, 
face o impresie în căminul său, în vecinătatea sa şi în biserică. El clădeşte 
un caracter pentru veşnicie, în timp ce îşi săvârşeşte propria sa mântuire 
cu frică şi cu tremur. El exemplifică principiile preţioase ale adevărului în 
faţa lumii, arătând ce va face adevărul pentru viaţa şi caracterul credin-
ciosului sincer. El săvârşeşte în mod inconştient partea sa în lucrarea cea 
sublimă a lui Hristos în răscumpărarea lumii, – o lucrare care, prin carac-
terul şi influenţa ei, se întinde departe, şi subminează temelia religiei false 
şi a falsei ştiinţe. 

Mă simt îndemnată să vă scriu astfel, pentru că ştiu că fraţii voştri 
nu vă vor spune niciodată aceste lucruri. Eu nu doresc ca tu sau soţia 
ta să pierdeţi locuinţele cereşti, căci ele sunt de cea mai mare valoare 
pentru noi, şi trebuie să depunem orice energie şi zel, proporționale 
cu valoarea scopului pe care îl urmărim. Viaţa veşnică merită eforturi 
perseverente, neobosite. 

Domnul doreşte ca tu şi familia ta să fiţi creştini în orice înţeles al 
cuvântului şi să arătaţi în caracterele voastre puterea sfinţitoare a adevă-
rului. Dacă v-aţi fi format astfel de caractere, faptele voastre ar rezista tes-
tului judecății; dar dacă focul zilei de apoi se va aprinde asupra faptelor 
voastre, aşa cum ele sunt acum, ele se vor dovedi doar fân, lemne şi paie. 
Nu considera această afirmație aspră; ea este adevărată. Eul personal este 
amestecat în toată activitatea ta. Vrei să te ridici la un standard mai înalt? 
Aceasta va fi ca învățarea primelor principii despre ceea ce constituie un 
caracter de creştin. Hristos a zis către apostolul Petru: „Când te vei în-
toarce, să-i întăreşti pe fraţii tăi”. Tot astfel şi tu, trebuie să te pocăieşti, 
înainte de a putea face o lucrare acceptabilă pentru Maestru. 
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Iubite frate, dacă vrei, poţi fi un bărbat puternic în Dumnezeu. Tu 
ai talanţi de abilitate, pe care Dumnezeu i-a încredințat păstrării tale, 
pentru a fi consacrați pentru serviciul Său. Dar dacă nu predai totul lui 
Hristos, abilitatea ta se va dovedi periculoasă, atât pentru tine însuţi, cât 
şi pentru alţii, căci îi va face să se abată de la adevăr şi de la Hristos. 

Pentru membri bisericii din ... trebuie făcută multă lucrare. Ei 
trebuie să aibă un zel înflăcărat pentru Hristos, să fie mai umili, mai 
răbdători, mai buni, mai primitori de învăţătură şi mai asemănători cu 
Hristos în orice privinţă. Prin caracterul lor, ei trebuie să arate lumii 
puterea sfinţitoare a harului. Ferească Dumnezeu ca, prin învăţătură 
sau exemplu, să îngrădeşti calea către această lucrare esențială. Vrei să 
lucrezi împreună cu Isus? Vrei să fii sincer faţă de Domnul, care te-a 
răscumpărat? Vrei să laşi la o parte toate lucrurile de însemnătate se-
cundară? Tu trebuie să fii botezat într-o credinţă mai largă, o dragos-
te mai cuprinzătoare. Tu trebuie să arăţi mai multă reverență pentru 
lucrurile de importanţă veşnică. Nu pot să-ţi întipăresc destul de pu-
ternic în minte cât de mare este întinderea şi puterea influenţei, care 
se revarsă din exemplul evlaviei personale şi din manifestarea de către 
biserică a influenţei sfinţitoare a adevărului asupra caracterului. 

S-ar putea realiza o mai mare recoltă de suflete în ... dacă biserica ar 
vrea să ocupe o poziţie dreaptă înaintea lui Dumnezeu şi ar căuta fiecare 
să-şi pună inima şi casa în ordine. Vorbiţi mai puţin şi lăsaţi ca adevărata 
evlavie lăuntrică să strălucească în fapte bune. Fiţi buni, cultivaţi dragos-
tea şi amabilitatea. Rugaţi-vă mai mult, citiţi Biblia mai mult. Fiţi nişte 
elevi sârguitori în şcoala lui Hristos. Atunci membri bisericii nu vor mai 
găsi greşeli la fraţii şi surorile lor; aceasta este lucrarea lui Satan. 

Sper că veţi fi întăriţi şi întemeiați în credinţă. Lucrarea va merge 
înainte, cu siguranţă, fie că noi avansăm sau nu împreună cu ea. Ea va ieşi 
biruitoare, dar întrebarea este: Vom ieşi biruitori şi noi împreună cu ea? 
Dumnezeu să vă ajute la amândoi ca să simţiţi nevoia de o adâncă lucrare 
a harului în inimile voastre. Nu uitaţi că Isus v-a răscumpărat prin jertfa 
vieţii Sale. „Voi nu sunteţi ai voştri înşivă; căci aţi fost răscumpăraţi cu un 
preţ; de aceea proslăviţi pe Dumnezeu în trupurile şi Spiritul vostru, care 
sunt ale lui Dumnezeu. ”
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Capitolul 69 – Un vis impresionant 

Stimate frate M., în noaptea trecută am avut un vis impresionant. 
Mi se părea că tu vâsleai pe o corabie puternică şi pe o apă foarte tulbu-
rată. Uneori, valurile îşi zvârleau apa peste bordul ei, şi erai ud până la 
piele. Tu ziceai: „Eu mă voi îneca; acest vas se va scufunda”. „Nu”, a zis 
unul, care părea a fi căpitanul, „această corabie va ajunge în port. Ea nu se 
va scufunda niciodată”. Dar tu ai răspuns: „Eu voi fi măturat de apă peste 
bord. Şi cum eu nu sunt nici căpitan, nici marinar, cui îi pasă? Trebuie să 
încerc să trec în barca pe care o vezi acolo”. (572) „Căpitanul a zis: „Eu nu 
te voi lăsa să mergi acolo, căci ştiu că barca aceea se va lovi de stânci, îna-
inte de a ajunge în port”. Atunci tu te-ai încăpăţânat şi ai zis cu hotărâre: 
„Acest vas va naufragia; văd aceasta cât se poate de lămurit”. Căpitanul 
te-a privit atunci cu ochi pătrunzător şi ţi-a zis în mod hotărât: „Eu nu te 
voi lăsa să-ţi pierzi viaţa luând acea barcă. Scândura din care este făcută 
barca este mâncată de cari, ea este o epavă amăgitoare. Dacă ai avea mai 
multă cunoştinţă ai putea face deosebire între ce este fals şi ce este adevă-
rat, între ce este sfânt şi ce este sortit ruinei complete”. 

Apoi m-am deşteptat, şi acest vis m-a îndemnat să-ţi scriu. Unele 
din aceste lucruri m-au întristat adânc când am primit o scrisoare în care 
am citit că te aflai în mare ispită şi necaz. Ce este aceasta, frate M.? Te 
ispiteşte oare Satan iarăşi? Îți permite Dumnezeu să fii adus în acelaşi loc 
unde ai căzut mai înainte? Vrei oare să laşi acum necredinţa să pună stă-
pânire pe sufletul tău? Vrei să cazi tot mereu cum au făcut fiii lui Israel? 
Dumnezeu să te ajute să te împotriveşti diavolului şi să ieşi tot mai tare 
din orice încercare a credinţei tale! 

Ia bine seama la umblarea ta. Să faci urme drepte cu picioarele tale. 
Închide uşa necredinţei şi fă din Dumnezeu tăria ta. Dacă eşti în nedu-
merire, opreşte-te; nu mai face nicio mişcare în întuneric. Eu sunt adânc 
îngrijorată de sufletul tău. Aceasta poate fi ultima încercare pe care ţi-o 
mai acordă Dumnezeu. Nu mai înainta niciun pas la vale pe calea care 
duce la pieire. Aşteaptă, şi Dumnezeu te va ajuta. Fii răbdător, şi lumina 
clară va apărea. Dacă cedezi impresiilor, îţi vei pierde sufletul, şi sufletul 
este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.

Eu am scris primul volum din «Marea Luptă» şi sunt pătrunsă de o 
mare solemnitate când revăd aceste subiecte importante, – creaţiunea şi 
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evenimentele de la căderea lui Satan până la căderea lui Adam. Domnul 
pare să fie foarte aproape de mine când scriu, şi sunt mişcată adânc când 
contemplu această luptă, de la început şi până în timpul de faţă. Lucrările 
puterilor întunericului sunt prezentate lămurit în faţa minţii mele. Tim-
puri de cea mai grozavă încercare se află în faţa noastră; iar Satan, îmbră-
cat în veşmintele unui înger, va veni la suflete cu ispitele lui, cum a venit 
la Hristos în pustie. El va da citate din Scriptură; şi dacă viaţa noastră nu 
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, el ne va lega cu siguranță sufletele 
în necredinţă. 

Timpul este foarte scurt, şi tot ce trebuie făcut trebuie făcut repede. 
Îngerii ţin cele patru vânturi, iar Satan trage foloase de la oricine nu este 
pe deplin întemeiat în adevăr. Fiecare suflet va fi pus la încercare. Fiecare 
defect de caracter, dacă nu este biruit prin ajutorul Spiritului lui Dum-
nezeu, va deveni, cu siguranţă, un mijloc de pierzare. Simt, mai mult ca 
oricând până aici, necesitatea pentru poporul nostru de a fi învioraţi prin 
Spiritul adevărului, pentru că vicleniile lui Satan vor prinde în cursă fi-
ecare suflet care nu a făcut din Dumnezeu tăria sa. Domnul are multă 
lucrare de făcut; şi dacă noi facem ce ni s-a rânduit să facem, El va lucra 
împreună cu eforturile noastre. 

Capitolul 70 – Necesitatea de a studia zilnic Biblia 

Cei ce sunt chemaţi de Dumnezeu să lucreze în cuvânt şi învăţătură, 
trebuie să fie întotdeauna învăţăcei. Ei trebuie să tindă neîncetat după 
desăvârşire, ca să poată fi exemple pentru turma lui Dumnezeu şi să facă 
bine la toţi acei cu care vin în legătură. Aceia care nu simt importanţa 
înaintării şi perfecţionării nu vor creşte în harul şi cunoştinţa lui Hristos. 

Tot cerul este interesat în lucrarea care se desfăşoară în această lume, 
care trebuie să pregătească pe bărbaţi şi femei pentru viaţa viitoare ne-
muritoare. Este planul lui Dumnezeu ca uneltele omeneşti să aibă înalta 
onoare de a fi conlucrători cu Isus Hristos la salvarea sufletelor. Cuvântul 
lui Dumnezeu descoperă lămurit că, în această mare lucrare, este privile-
giul uneltei de a realiza că există Unul la dreapta sa, gata să-l ajute în orice 
străduinţă sinceră de a ajunge la cea mai înaltă exelență morală şi spiri-
tuală în lucrarea Maestrului. Aşa va fi cazul cu toţi acei care simt nevoia 
lor după ajutor. Ei trebuie să privească lucrarea lui Dumnezeu ca sfântă şi 
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consacrată, şi să-I aducă în fiecare zi jertfă de bucurie şi mulţumire, ca răs-
puns la puterea harului, prin care ei sunt în stare să facă progrese în viaţa 
divină. Lucrătorul trebuie să aibă mereu vederi umile despre sine, ţinând 
seama de multele privilegii pierdute din lipsă de sârguinţă şi preţuire a 
lucrării. El nu trebuie să se descurajeze, ci să-şi reînnoiască neîncetat efor-
turile de a-şi răscumpăra timpul. 

Bărbaţii pe care Dumnezeu i-a ales ca să fie slujitorii Săi trebuie să se 
pregătească pentru lucrare printr-o cercetare adâncă a inimii şi printr-o 
strânsă legătură cu Răscumpărătorul lumii. Dacă nu au succes în câşti-
garea de suflete pentru Hristos, motivul este că propriile lor suflete nu 
stau bine înaintea lui Dumnezeu. Există, în general, prea multă necu-
noştinţă voită la un mare număr dintre acei care predică cuvântul. Ei nu 
s-au pregătit pentru această lucrare printr-o înţelegere a Scripturilor. Ei 
nu simt importanţa adevărului pentru acest timp, şi de aceea adevărul 
nu este pentru ei o realitate vie. Dacă ei şi-ar umili sufletele înaintea lui 
Dumnezeu, dacă ar umbla conform Scripturilor, în toată umilinţa spiri-
tului, atunci ar avea vederi mai lămurite despre Modelul pe care trebuie 
să-l copieze; dar ei neglijează să-şi păstreze privirea aţintită la Autorul şi 
Desăvârşitorul credinţei lor. 

Nu este necesar ca cineva să cedeze ispitelor lui Satan, să-şi violeze 
astfel conştiinţa şi să întristeze pe Duhul Sfânt. În Cuvântul lui Dumne-
zeu s-a luat orice măsură prin care toţi să poată avea ajutor divin în stră-
duinţele lor pentru a câştiga biruinţa. Dacă ei privesc mereu la Isus, vor fi 
schimbaţi după chipul Său. Toţi acei care, prin credinţă, Îl au pe Hristos 
înăuntrul lor, vor fi însoţiţi în lucrarea lor de o putere care le va da succes. 
Ei vor creşte tot mai mult şi vor deveni tot mai eficienți în lucrarea lor, şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu, arătată în prosperitatea lucrării, va măr-
turisi că ei sunt conlucrători cu Hristos. Dar oricât de mult ar progresa 
cineva în viaţa spirituală, el nu va ajunge niciodată la un punct când să nu 
mai aibă nevoie să studieze cu zel Scripturile, pentru că în ele se găsesc 
dovezile credinţei noastre. Toate punctele de doctrină, chiar dacă au fost 
acceptate ca adevăr, trebuie să fie aduse la lege şi la mărturie; şi dacă nu 
pot rezista acestui test, nu este nicio lumină în ele.

Marele plan de mântuire, aşa cum este revelat în lucrarea finală pen-
tru aceste ultime zile, ar trebui să fie examinat îndeaproape. Scenele care 
sunt în legătură cu Sanctuarul ceresc trebuie să facă o astfel de impresie 
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asupra minţilor şi inimilor tuturor, încât ei să fie în stare să-i impresio-
neze pe alţii. Toţi trebuie să cunoască mai bine lucrarea de ispăşire, care 
se desfăşoară în Sanctuarul de Sus. Când acest adevăr măreţ va fi văzut şi 
înţeles, acei care îl dețin vor lucra în armonie cu Hristos, ca să pregătească 
un popor să stea în marea zi a lui Dumnezeu, şi eforturile lor vor avea suc-
ces. Prin studiu, prin contemplare şi rugăciune, poporul lui Dumnezeu va 
fi înălţat mai presus de gândurile şi sentimentele de rând, pământeşti şi va 
fi adus în armonie cu Hristos şi cu marea Sa lucrare de curăţire a Sanctua-
rului de sus de păcatele poporului. Credinţa lor va merge cu ei în sanctuar, 
iar închinătorii de pe pământ îşi vor examina cu grijă viețile şi îşi vor com-
para caracterele cu marele standard al dreptăţii. Ei îşi vor vedea defectele 
proprii; vor vedea de asemenea că trebuie să aibă ajutorul Spiritului lui 
Dumnezeu, dacă vor să devină calificați pentru marea şi solemna lucrare 
din acest timp, care este pusă asupra trimişilor lui Dumnezeu. 

Hristos a zis: „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi dacă nu 
beţi sângele Lui, n-aveţi viaţă în voi înşivă. Cine mănâncă Trupul şi bea 
sângele Meu are viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci tru-
pul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o bă-
utură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, 
şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, 
şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi el 
prin Mine”. Câţi dintre acei care lucrează în cuvânt şi învăţătură mănâncă 
trupul şi beau sângele lui Hristos? Câţi pot înţelege această taină? Mân-
tuitorul Însuşi explică această chestiune: „Duhul este acela care dă viaţă, 
carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh 
şi viaţă”. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie întreţesut cu caracterul 
viu al acelora care îl cred. Singura credinţă vie este acea credinţă care pri-
meşte şi asimilează adevărul, până ce el devine o parte din fiinţă şi puterea 
motrice a vieții şi a acțiunii. Isus este numit Cuvântul lui Dumnezeu. 
El a acceptat legea Tatălui Său, a pus în practică principiile ei în viaţa 
Sa, a manifestat spiritul ei şi a arătat puterea ei binefăcătoare în inimă. 
Evanghelistul Ioan zice: ,,Şi cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre 
noi, plin de har şi de adevăr”. Urmaşii lui Hristos trebuie să fie părtaşi 
ai experienţei Sale. Ei trebuie să asimileze Cuvântul lui Dumnezeu. Ei 
trebuie să fie schimbați după asemănarea sa, prin puterea lui Hristos, şi 
să reflecte însuşirile dumnezeieşti. Ei trebuie să mănânce trupul şi să bea 
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sângele Fiului lui Dumnezeu, altfel nu este viaţă în ei. Spiritul şi lucrarea 
lui Hristos trebuie să devină spiritul şi lucrarea ucenicilor Săi. 

Nu este destul a predica adevărul; el trebuie să fie şi practicat în via-
ţă. Hristos trebuie să locuiască în noi, şi noi în El, pentru ca să facem 
lucrarea lui Dumnezeu. Fiecare trebuie să aibă o experienţă individuală 
şi să depună eforturi personale ca să câştige suflete. Dumnezeu cere de la 
fiecare să-şi consacre toate puterile în lucrare, şi prin eforturi neîntrerup-
te să se educe pe sine însuşi, ca să facă acea lucrare în mod acceptabil. El 
aşteaptă de la fiecare să lase harul lui Hristos să pătrundă în inima sa, ca să 
poată fi o lumină puternică şi strălucitoare pentru lume. Dacă lucrătorii 
lui Dumnezeu îşi instruiesc temeinic toate puterile, atunci ei ar lucra cu 
pricepere în toată înţelepciunea, iar Dumnezeu va răspunde cu siguranţă 
la eforturile lor de a înălţa, a curăţi şi a mântui pe semenii lor. Toţi lucră-
torii trebuie să exercite tact şi să-şi aducă facultăţile lor sub influenţa stă-
pânitoare a Duhului lui Dumnezeu. Ei trebuie să-şi facă drept ocupaţie 
studierea Cuvântului Său şi să audă vocea lui Dumnezeu adresându-li-se, 
prin scrierile Sale vii în mustrări, în instrucţiuni sau încurajări, şi Spiritul 
Său îi va întări ca ei, ca lucrători ai lui Dumnezeu, să avanseze în experi-
enţă religioasă. În felul acesta, ei vor fi conduşi pas cu pas către înălţimi 
mai mari, şi bucuria lor va fi deplină. 

În timp ce participă la lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o s-o 
facă, ei nu vor găsi niciun timp şi nu vor avea nicio dispoziţie să se pro-
slăvească pe ei înşişi; şi nici nu vor găsi timp să murmure sau să se plângă, 
căci afecțiunile lor sunt concentrate către cele de sus, nu către cele pă-
mânteşti. Inima, sufletul şi trupul vor fi angajate în lucrarea Maestrului. 
Ei nu vor lucra din motive egoiste, ci se vor tăgădui pe sine pentru cauza 
lui Hristos. Ei vor înălța crucea Sa, pentru că ei sunt adevăraţii Săi uce-
nici. Ei se vor hrăni zi cu zi din adevărurile preţioase ale Cuvântului lui 
Dumnezeu şi, în felul acesta, se vor întări pentru datorie şi se vor încinge 
pentru a suporta încercările. În felul acesta, ei vor deveni nişte bărbaţi şi 
femei puternici şi bine dezvoltaţi în Hristos. Atunci ei vor fi adevăraţi fii 
şi adevărate fiice ale Împăratului ceresc. Măreţia adevărului pe care ei îl 
iubesc şi-l contemplă le va lărgi mintea, le va întări judecata şi le va înălţa 
caracterul. Ei nu vor fi începători în marea lucrare de salvare a suflete-
lor, căci lucrează cu înţelepciunea dată lor de Dumnezeu. Ei nu vor fi 
piperniciţi în viaţa religioasă, ci vor creşte în Hristos, capul lor viu, până 
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la statura deplină de bărbat şi femeie în Hristos Isus. Atunci, luptele cu 
vrăjmaşii adevărului doar le vor întări speranţele şi ei vor câştiga biruinţe 
preţioase, pentru că Îl cheamă în ajutorul lor pe puternicul Ajutător, care 
nu-l dezamăgeşte niciodată pe căutătorul umilit. Dacă eforturile lor au 
succes, toată slava este dată lui Dumnezeu. Cerul se va apropia foarte 
mult de ei în simpatie şi conlucrare. Ei sunt într-adevăr o privelişte pen-
tru lume, îngeri şi oameni. Ei sunt caractere distinse, pentru curăţia ini-
mii şi a vieţii lor, pentru tăria scopului lor, pentru fermitatea şi utilitatea 
lor în cauza lui Dumnezeu. Ei sunt nobilii lui Dumnezeu. 

În viaţa religioasă a fiecărui suflet care a biruit, în cele din urmă, 
vor exista scene de nedumeriri şi încercări teribile, dar cunoştinţa sa din 
Scripturi îl va face în stare să-şi aducă aminte de făgăduinţele încurajatoa-
re ale lui Dumnezeu, care îi vor îmbărbăta inima şi îi vor întări credinţa 
în tăria Celui Puternic. El citeşte: „De aceea să nu vă pierdeți încrederea 
voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire”, „pentru ca încercarea cre-
dinţei voastre, care este mai preţioasă decât aurul cel pieritor, deşi este 
încercat prin foc, să fie găsită spre laudă, onoare şi slavă la apariţia lui Isus 
Hristos; pe care, deşi nu-L vedeţi, Îl iubiţi; în care, deşi nu-L vedeţi acum, 
totuşi, crezând, vă bucuraţi cu o bucurie nespusă şi plină de slavă”. Încer-
carea credinţei este mai preţioasă decât aurul. Toţi trebuie să înveţe că 
aceasta este o parte din disciplina în şcoala lui Hristos, care este necesară 
pentru a-i curăţa şi lămuri de zgura pământescului. Ei trebuie să suporte 
cu tărie batjocurile şi atacurile vrăjmaşilor, şi să biruie toate obstacolele 
pe care Satan le-ar putea pune înainte, spre a le îngrădi calea. El va căuta 
să-i facă să neglijeze rugăciunea şi să-i descurajeze în studiul Scripturilor; 
şi el îşi va arunca umbrele urâcioase înaintea lor pe cale, ca să ascundă pe 
Hristos şi atracţiile cereşti de la ochii lor. 

Niciunul nu trebuie să meargă înainte fricos şi tremurând, mereu 
sub povara îndoielii, semănând pe calea lor plângeri, ci toţi trebuie să 
privească la Dumnezeu, să vadă bunătatea Sa şi să se bucure de dragostea 
Sa. Adunaţi-vă toate puterile ca să priviţi în sus, nu în jos la greutăţile 
voastre; atunci, niciodată, nu veţi cădea de oboseală pe cale. Veţi vedea 
curând pe Isus în dosul norului, întinzându-Şi mâna ca să vă ajute; şi tot 
ceea ce aveţi de făcut este să-I daţi mâna în credinţă simplă şi să vă lăsaţi 
conduşi de El. Devenind astfel încrezători, prin credinţa în Isus, veţi fi 
umpluţi de nădejde. Lumina care străluceşte de la crucea de pe Golgota 
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vă va descoperi cât de mult preţuieşte Dumnezeu un suflet, şi apreciind 
această preţuire, veţi lăsa lumina voastră să strălucească în lume. Un mare 
nume printre oameni este ca o scriere pe nisip; dar un caracter nepătat va 
dura în veşnicie. Dumnezeu vă dă inteligenţă şi o minte sănătoasă, prin 
care să puteţi apuca făgăduinţele Sale; şi Isus este gata să vă ajute spre a vă 
forma un caracter puternic, simetric. Acei care posedă un astfel de carac-
ter nu ar trebui să se descurajeze niciodată dacă nu au succes în afacerile 
lumeşti. Ei sunt „lumina lumii”. Satan nu poate nimici sau face fără efect 
lumina care străluceşte de la ei. 

Dumnezeu are o lucrare de făcut pentru fiecare. Nu face parte din 
planul Său ca sufletele să fie susţinute în lupta vieţii de simpatia şi lauda 
omenească, ci El vrea ca ei să iasă afară din tabără, să poarte ocara, luptând 
lupta cea bună a credinţei şi stând în tăria Sa în orice greutate. Dumnezeu 
ne-a deschis la toţi comorile cerului prin darul preţios al Fiului Său, care 
este în totul în stare a ne înălţa, înnobila şi pregăti, prin desăvârşirea Sa de 
caracter, spre a fi de folos atât în această viaţă, cât şi pentru un cer sfânt. 
El a venit în lumea noastră şi a vieţuit aşa cum El doreşte ca urmaşii Săi 
să vieţuiască. El a dus o viaţă de lepădare de sine şi de continuă jertfire de 
sine. Dacă încurajăm egoismul, o viaţă tihnită şi satisfacerea înclinațiilor 
fireşti, şi nu depunem cele mai bune eforturi ca să conlucrăm cu Dum-
nezeu în lucrarea cea minunată pentru înălţare, înnobilare şi curăţire a 
noastră, ca să putem deveni fii şi fiice ale lui Dumnezeu, atunci nu împli-
nim cerințele Sale; noi suferim o continuă pagubă în această viaţă, şi vom 
pierde în cele din urmă viaţa viitoare, nemuritoare. Dumnezeu doreşte ca 
voi să lucraţi, nu cu dispreţuire de sine sau descurajare, ci cu cea mai tare 
credinţă şi speranţă, cu seninătate şi bucurie, reprezentându-L pe Hristos 
lumii. Religia lui Isus este bucurie, pace şi fericire. Când cercetăm Scrip-
turile şi vedem coborârea nemărginită a Tatălui prin darea lui Isus către 
lume, pentru ca oricine crede în El să poată avea viaţa veşnică, fiecare 
putere a fiinţei noastre ar trebui chemată în activitate, ca să-I dea laudă, 
onoare şi slavă, pentru dragostea Sa nespusă faţă de fiii oamenilor. 

Capitolul 71 – Educarea lucrătorilor 

Noi avem de făcut o lucrare pe care doar puţini o înţeleg. Ea constă 
din a duce adevărul la toate popoarele. Există un câmp de lucru mare 
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pentru lucrătorii din ţările străine, cât şi pentru cei din America. Dum-
nezeu cheamă bărbaţi devotaţi, curaţi, cu inima largă, cu o minte cuprin-
zătoare şi umili, să intre în aceste câmpuri. Ce puţini înţeleg această mare 
lucrare! Noi trebuie să ne ridicăm şi să lucrăm dintr-un punct de vedere 
mai înalt de cum am lucrat până acum. 

Acei care îmbrăţişează acum adevărul au orice avantaj, mai ales 
în ce priveşte acumularea de lumină şi de cunoştinţă descoperite prin 
publicațiile noastre. Experienţele din trecut, bogate şi variate, trebuie 
apreciate acum în adevărata lor lumină. Noi ştim cât de greu înainta lu-
crarea la început; câte greutăţi ni se puneau în cale; ce puţine facilități 
erau puse la îndemâna pionierilor acestei lucrări, ca să le folosească la 
propăşirea ei: dar acum toate s-au schimbat, iar lumina străluceşte cu cla-
ritate. Dacă în inimile tuturor acelora care pretind a crede adevărul ar 
putea pătrunde creştinismul bisericii primare, acest fapt le-ar aduce viaţă 
şi putere nouă. Poporul care este în întuneric ar vedea atunci contrastul 
dintre adevăr şi rătăcire, dintre învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu şi 
fabulele superstiţiei. 

S-au făcut greşeli prin faptul că nu s-a căutat să ajungem cu adevă-
rul la predicatori şi oamenii din clasele superioare. În general oamenii 
care nu sunt de credinţa noastră au fost ocoliţi prea mult. În timp ce noi 
nu trebuie să ne întovărăşim cu ei în a primi amprenta lor, sunt totuşi 
pretutindeni oameni oneşti pentru care trebuie să lucrăm cu prevedere, 
cu înţelepciune şi cu inteligenţă, şi cu inimile pline de dragoste pentru 
sufletele lor. Trebuie să se formeze un fond pentru educarea bărbaţilor 
şi femeilor ca să lucreze pentru aceste clase superioare, atât în câmpul 
nostru, cât şi în alte ţinuturi. Noi am vorbit, în general, prea mult des-
pre coborârea la înţelesul oamenilor cu minte obişnuită. Dumnezeu cere 
bărbaţi cu talent şi cu o bună judecată, care să poată cumpăni argumen-
tele, – bărbaţi care să sape după adevăr ca după comori ascunse. Aceşti 
bărbaţi vor fi în stare să câştige nu numai clasele de jos, ci şi clasele mai 
bune. Asemenea bărbaţi vor fi întotdeauna cercetători ai Bibliei, dându-
şi pe deplin seama de sfinţenia răspunderilor care apasă asupra lor. Ei vor 
da o deplină dovadă despre chemarea lor ca slujitori ai Domnului. 

Noi avem prea puţin talent lucrativ în diferitele ramuri ale lucrării. 
Trebuie puse pe picioare noi întreprinderi. Avem nevoie de aptitudinea 
de a face planuri, prin care să poată fi câştigate sufletele din întunericul 
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rătăcirii. Avem nevoie de inteligenţa diferitelor minți, dar nu trebuie să 
găsim greşeli la ei, pentru că ideile lor nu sunt întocmai ca ale noastre. 
Trebuie să avem planuri mai cuprinzătoare pentru educarea lucrătorilor 
care să vestească solia. Cei care cred şi iubesc adevărul au făcut o faptă 
nobilă că au dat din mijloacele lor pentru sprijinirea diferitelor întreprin-
deri, dar există o mare lipsă de lucrători capabili. Nu este înţelepţeşte a 
cheltui mereu mijloace pentru a deschide câmpuri neîncepute, cât timp 
se face atât de puţin pentru a pregăti lucrători ca să le ocupe. Lucrarea 
lui Dumnezeu nu trebuie să fie împiedicată din lipsă de unelte care s-o 
aducă la îndeplinire. Ea cere bărbaţi cultivaţi, care să fie cercetători ai Bi-
bliei, care să iubească adevărul şi să-l facă cunoscut şi altora, şi care să-l 
introducă în viaţa şi caracterele lor. Ne trebuie bărbaţi care să-L iubească 
pe Isus, să se prindă de El şi să preţuiască jertfa nemărginită făcută pentru 
omenirea decăzută. Ne trebuie buze atinse de focul sfânt, inimi curăţi-
te de murdăria păcatului. Acei a căror evlavie este superficială şi care au 
mare ambiţie de a fi consideraţi cei dintâi şi cei mai buni, nu sunt bărbaţii 
necesari pentru acest timp. Acei care se gândesc mai mult la calea lor pro-
prie decât la lucrare, nu ne trebuie. 

Bisericile noastre nu primesc felul de educaţie care să-i facă pe mem-
bri lor să umble în toată umilinţa minții, să dea la o parte orice mândrie 
a etalării exterioare şi să lucreze pentru împodobirea omului dinlăuntru. 
Eficiența bisericii este exact ceea ce zelul, curăţia, lepădarea de sine şi lu-
crarea cu inteligenţă a predicatorilor au făcut-o să fie. Un spirit misionar 
activ trebuie să-i caracterizeze pe membrii ei individuali. Ei trebuie să 
aibă o evlavie mai adâncă, o credinţă mai puternică şi vederi mai largi. Ei 
trebuie să facă o lucrare şi mai temeinică prin eforturi personale. Ceea 
ce ne trebuie nouă este o religie vie. Un singur om cu vederi largi despre 
datorie, al cărei suflet este în comuniune cu Dumnezeu şi care este plin 
de zel pentru Hristos, va exercita o influență puternică spre bine. El nu 
bea din niciun râu josnic, tulbure şi murdar, ci din apele curate şi înalte 
ale fântânii principale; şi el poate transmite bisericii un nou spirit şi o 
nouă putere. Pe măsură ce presiunea din afară creşte, Dumnezeu doreşte 
ca biserica Sa să fie înviorată de adevărurile sfinte şi solemne pe care ea 
le crede. Spiritul Sfânt din cer, care lucrează cu fiii şi fiicele lui Dumne-
zeu, va birui obstacole şi-l va ţine pe vrăjmaş la distanţă. Dumnezeu are 
în rezervă mari biruinţe pentru poporul iubitor de adevăr şi păzitor al 
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poruncilor. Câmpurile sunt albe deja pentru seceriş. Noi avem lumină şi 
daruri bogate şi măreţe din cer în adevărul gata pregătit pentru mâinile 
noastre, dar bărbaţii şi femeile n-au fost educaţi şi disciplinaţi ca să lucre-
ze în câmpurile care se coc repede pentru seceriş. 

Dumnezeu ştie cu câtă credincioşie şi cu cât spirit de consacrare îşi 
îndeplineşte fiecare misiunea sa. În această mare lucrare nu este niciun 
loc pentru cel leneş, pentru cel stăpânit de îngăduință de sine sau pentru 
acei care nu sunt în stare să facă din viaţa lor un succes în vreo chemare 
oarecare, niciun loc pentru oameni cu inima pe jumătate, care nu sunt 
fierbinţi cu spiritul şi dornici să suporte greutate, împotrivire, defăima-
re şi moarte pentru cauza lui Hristos. În lucrarea de slujire creştină nu 
este niciun loc pentru trântori. Există o clasă de oameni care încearcă 
să predice, dar care sunt dezordonați în îmbrăcăminte, neglijenţi şi fără 
respect. Ei ar face mai bine dacă ar merge să cultive pământul decât să fie 
învăţători ai adevărului sfânt al lui Dumnezeu. 

Tinerii trebuie să poarte în curând poverile pe care le-au purtat cei 
bătrâni. Noi am pierdut timpul neglijând să-i aducem pe tineri la front 
şi să le dăm o educaţie mai înaltă şi mai solidă. Lucrarea înaintează con-
stant, şi noi trebuie să ascultăm de porunca: „Mergeţi înainte”. Mult 
bine s-ar putea face de către tinerii care sunt întemeiaţi în adevăr şi care 
nu se lasă uşor influenţaţi sau abătuţi de la dreptate prin anturajul lor, 
ci care umblă cu Dumnezeu, care se roagă mult şi care depun cele mai 
serioase eforturi ca să adune toată lumina pe care o pot aduna. Lucrăto-
rul trebuie să fie pregătit a depune cele mai superioare energii mintale şi 
morale cu care l-a înzestrat natura, cultura şi harul lui Dumnezeu, dar 
succesul lui va fi proporţional cu măsura de consacrare şi de jertfire de 
sine în care se face lucrarea, nu după înzestrările naturale sau dobândi-
te. Cele mai serioase şi neîntrerupte eforturi pentru a dobândi calificări 
de utilitate sunt necesare, dar dacă Dumnezeu nu lucrează împreună 
cu eforturile omeneşti, nu se poate realiza nimic. Hristos zice: „Fără 
Mine nu puteţi face nimic”. Harul divin este marele element al puterii 
salvatoare; fără El toate eforturile omeneşti sunt zadarnice; conlucra-
rea Sa este necesară chiar la cele mai puternice şi mai serioase eforturi 
omeneşti pentru întipărirea adevărului. 

Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de învăţători care să aibă cali-
tăţi morale înalte şi cărora să li se poată încredinţa educarea altora – are 
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nevoie de bărbaţi sănătoşi în credinţă, care să aibă tact şi răbdare, care 
să umble cu Dumnezeu şi care se abţin chiar de la ceea ce pare rău; care 
stau atât de strâns legați cu Dumnezeu, încât pot fi canale de lumină – 
pe scurt, să fie creştini nobili. Impresiile bune făcute de unii ca aceştia 
nu vor putea fi şterse niciodată, şi educaţia dată în felul acesta va dura 
în toată veşnicia. Ceea ce s-a neglijat în acest proces de educaţie proba-
bil va rămâne nefăcut. Cine va întreprinde această lucrare? Am dori să 
existe tineri puternici, bine înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă, care 
să aibă o astfel de legătură cu Dumnezeu, încât, – dacă sunt sfătuiţi ast-
fel de către fraţii noştri conducători, – să poată intra în Colegiul superi-
or din ţara noastră, unde să aibă un câmp de studiu şi de observaţii mai 
largi. Asocierea cu diferitele clase de minți, o familiarizare cu lucrările 
şi rezultatele diferitelor metode populare de educaţie şi o cunoştință 
de teologie, aşa cum se învaţă în instituţiile principale de învăţătură, ar 
fi de o mare valoare pentru astfel de lucrători, pregătindu-i să lucreze 
pentru clasele educate şi să întâmpine rătăcirile predominante ale tim-
pului nostru. Aceasta a fost metoda urmată de valdenzii de pe vremuri, 
şi dacă vor fi credincioşi faţă de Dumnezeu, tinerii noştri, ca şi ai lor, 
vor putea face o bună lucrare, chiar în timpul când îşi câştigă educaţia, 
semănând sămânţa adevărului în minţile altora. 

„Fiţi tari şi purtaţi-vă ca nişte bărbaţi”. Întrebaţi pe Acela care a su-
ferit defăimări, insulte şi batjocuri pentru voi: „Doamne, ce vrei să fac?” 
Niciunul nu este prea educat ca să devină un ucenic umil al lui Hristos. 
Acei care simt că este un privilegiu să dea ce este mai bun din viaţa şi 
învățătura lor Celui de la care le-au primit, nu vor ocoli nicio muncă, ni-
cio jertfă pentru a restitui lui Dumnezeu, în cea mai înaltă slujire, talen-
tele încredinţate de El. În marea luptă a vieţii, mulţi dintre lucrători pierd 
din vedere solemnitatea şi caracterul sfânt al misiunii lor. Blestemul mor-
tal al păcatului continuă să ofilească şi să desfigureze chipul moral al lui 
Dumnezeu în ei, pentru că ei nu lucrează aşa cum a lucrat Hristos. 

Noi vedem necesitatea de a încuraja idei mai înalte despre educaţie 
şi de a angaja în lucrarea evangheliei mai mulți bărbaţi instruiți. Acei care 
nu obţin o educaţie dreaptă, înainte de a intra în lucrarea lui Dumnezeu, 
nu sunt competenți să accepte această încredere sfântă şi să facă să pro-
păşească lucrarea de reformă. Dar toţi trebuie să îşi continue educaţia şi 
după ce au fost angajaţi în lucrare. Ei trebuie să aibă Cuvântul lui Dum-
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nezeu locuind în ei. Avem nevoie de mai multă cultură, de mai multă fi-
neţe şi nobleţe a sufletului în lucrătorii noştri. O îmbunătățire ca aceasta 
şi-ar arăta rezultatele în veşnicie. 

„V-am scriu, părinţilor, fiindcă L-aţi cunoscut pe Cel ce este de la în-
ceput. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu 
rămâne în voi şi l-aţi biruit pe Cel Rău”. Apostolul leagă aici experienţa 
părinţilor cu a tinerilor; tot astfel există o legătură între ucenicii mai bă-
trâni din această lucrare şi cei mai tineri, care n-au avut experienţa eveni-
mentelor timpurii ale acestei solii. Acei care erau tineri când a venit solia 
vor avea nevoie să fie educaţi de stegarii mai bătrâni. Aceşti învăţători 
trebuie să realizeze că eforturile făcute pentru a-i califica pe oameni pen-
tru încrederea lor sfântă, cât timp stegarii sunt încă în stare să ţină steagul 
sus, nu sunt prea mari. Şi totuşi acei care au dat atât de multe bătălii pot 
câştiga încă biruinţe. Ei au fost atât de familiarizați cu vicleniile lui Satan, 
încât nu vor fi uşor mutați de pe cărările vechi. Ei îşi aduc aminte de zilele 
de odinioară. Ei Îl cunosc pe Acela care este de la început. Ei pot fi mereu 
purtători de lumină, martori credincioşi pentru Dumnezeu, epistole vii, 
cunoscute şi citite de toţi oamenii. 

Să-I mulţumim deci lui Dumnezeu că au mai rămas câțiva, aşa cum 
a fost, care să relateze experienţele lor de la începutul acestei solii şi des-
pre primirea a ceea ce ne este acum atât de scump. Dar unul după altul 
ei cad la postul lor, şi este deci înţelepţeşte de a-i pregăti pe alţii ca să ia 
asupra lor lucrarea de unde au lăsat-o aceştia. 

Trebuie făcute eforturi spre a pregăti pe tineri pentru lucrare. Ei 
trebuie să treacă pe front, să poarte poveri şi răspunderi. Cei care sunt 
acum tineri, trebuie să devină oameni puternici. Ei trebuie să fie capabili 
să plănuiască şi să dea sfat. Cuvântul lui Dumnezeu locuind în ei îi va face 
curaţi şi-i va umple de credinţă, de nădejde, de curaj şi devoţiune. Lu-
crarea a fost întârziată acum mult, pentru că oamenii poartă răspunderi 
pentru care nu sunt pregătiți. Oare această lipsă să continue şi să crească 
mai departe? Oare aceste mari răspunderi să cadă din mâinile lucrători-
lor bătrâni şi cu experienţă în mâinile acelora care nu sunt în stare să le 
administreze? Nu neglijăm noi oare o lucrare foarte importantă, dacă nu 
formăm şi educăm tinerii ca să ocupe posturi de încredere? 

Lucrătorii să fie deci educaţi, dar să fie, în acelaşi timp, blânzi şi sme-
riţi cu inima. Să ridicăm deci lucrarea până la cel mai înalt nivel posibil, 
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amintindu-ne mereu că, dacă ne facem partea noastră, nici Dumnezeu 
nu va neglija să-Şi facă partea Sa. 

Capitolul 72 – Ambiţii nesfinţite 

Stimate frate şi stimată soră N.: Deşi n-am primit de la voi niciun 
răspuns la ultima mea scrisoare, mă simt îndemnată să vă scriu din nou. 
Mi-a fost arătată primejdia voastră, şi nu mă pot opri de a vă întipări în 
minte necesitatea de a umbla umili cu Dumnezeu. Voi veţi fi siguri numai 
atâta timp cât veţi avea vederi smerite despre voi înşivă. Dar ştiu că sufle-
tele voastre sunt în pericol. Voi căutaţi o cale mai largă pentru picioarele 
voastre decât cărarea cea umilă a sfinţeniei, drumul împărătesc care duce 
la cetatea lui Dumnezeu. Voi aveţi prea mult eu personal şi prea puţin din 
blândeţea şi umilinţa lui Hristos. Aveţi prea multă stimă şi încredere de 
sine, şi prea puţină credinţă în Dumnezeu. Elementele discordante din 
firea voastră sunt dezvoltate în mare măsură. Patimile neliniştite au o pu-
tere stăpânitoare. Mândria şi vanitatea caută supremaţie. Ştiu că vrăjmaşul 
vă ispiteşte grozav. Unica voastră siguranţă stă într-o deplină conformare 
faţă de voia lui Dumnezeu. Aveţi nevoie să învăţaţi supunerea; unica spe-
ranţă pentru mântuire stă într-o deplină consacrare a voastră lui Hristos. 
Dacă umblaţi în umilinţă a minții înaintea Domnului, atunci El va putea 
lucra împreună cu eforturile voastre, iar tăria Lui va fi făcută desăvârşită în 
slăbiciunea voastră. Hristos este Mântuitorul nostru. Spre folosul vostru 
şi al meu, El a zis: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. Ah, doriţi să aveţi mai 
mult din Isus şi mai puţin din eul vostru personal? 

Frate N., tu nu eşti din fire înclinat spre devoțiune, şi de aceea ai 
nevoie să faci eforturi neîncetate ca să cultivi credinţa. Este uşor pentru 
tine să-L înlături pe Hristos din experienţa ta. Domnul ţi-a dat binecu-
vântarea Sa în trecut, şi cât de dulce era aceasta pentru sufletul tău! Ce 
mângâiere, ce curaj îţi dădea ea! Patima ta este de a înălţa educaţia, dar eu 
rostesc adevărul, când îţi spun că această educaţie, dacă nu este echilibra-
tă de principii religioase, va fi o putere spre rău. 

Eu nu sunt dispusă să privesc pasivă şi să te văd îndreptându-te ca 
alții spre înşelăciunea fatală că Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt prea în-
guşti în ideile lor, că merg pe o cale prea obscură; că ei trebuie să aibă, 
cu orice preț, o mai mare popularitate şi să devină mai proeminenţi; că 
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învăţătorii din şcolile noastre ar trebui să-şi dedice puterile lor ştiinţei 
cu mai multă exclusivitate şi să nu mai amestece atât de mult religia în 
educaţia lor. Când această sămânţă este aruncată în inimile studenţilor, 
ea se va dezvolta repede într-un seceriş pe care nu veţi dori să-l recoltaţi. 

Ne aflăm, într-adevăr, în pragul lumii veşnice, şi dacă faceţi în aceas-
tă şcoală lucrarea pentru care ea a fost întemeiată, voi trebuie să vă edu-
caţi în mare măsură din cartea cărţilor. Nu trebuie să ridicaţi niciun alt 
studiu peste cel al Bibliei. Alte şcoli din ţara noastră nu trebuie să fie luate 
ca model pentru voi. 

Mi-a fost arătat că tu eşti încântat cu acel soi de educaţie din care 
elementul religios este exclus aproape cu desăvârşire. Există numeroa-
se şcoli de categoria aceasta în ţara noastră, unde studenţii pot merge, 
dacă doresc acest soi de instruire. Dar această şcoală trebuie să fie de un 
caracter cu totul deosebit; pecetea lui Dumnezeu trebuie să fie în orice 
departament. 

Isus şi dragostea Sa trebuie a fi împletiţi în toată educaţia dată, ca 
fiind chiar cea mai bună cunoştinţă pe care o pot avea studenţii. „Temerea 
de Domnul este începutul înţelepciunii”. Dacă directorul, în planurile 
sale ambiţioase, se îndepărtează de la Izvorul a toată înţelepciunea şi gân-
deşte că religia Bibliei îi va scurta aripile, el va găsi că el nu valorează mai 
mult decât un balon de săpun. De aceea, în interesul sufletului vostru, 
aduceţi pe Prinţul vieţii în orice plan şi orice organizaţie. Voi nu puteţi 
avea prea mult din Isus sau din istoria Scripturii în şcoala voastră. 

Avem noi adevărul? Trăim noi oare la timpul încheierii istoriei aces-
tui pământ? Este Hristos la uşă? Aceste întrebări trebuie să şi le pună 
fiecare dintre noi. Educaţia trebuie să fie întotdeauna de un caracter înalt 
şi sfânt, şi necesitatea este şi mai imperativă acum decât a fost oricând 
înainte. Mutarea credincioşilor din această lume se va realiza în curând. 
Atunci pentru ce n-am conscra cu totul toate puterile minţii şi ale sufle-
tului, lui Dumnezeu? 

Nu-ți ascundeţi niciodată steagul şi nu pune niciodată lumina ta 
sub obroc sau sub pat, ci pune-o în sfeşnic, ca să lumineze la toţi cei din 
casă. Ai prins tu, şi învăţătorii care erau cu tine în ... ocaziile de a-i lu-
mina pe alţii? Ai căutat tu cu înţelepciune să faci tot binele pe care îl 
puteai face? Ai încercat tu să atragi la adevărurile biblice, atenţia acelora 
cu care ai făcut cunoştinţă? N-ai dat tu steagul tău la spate, pentru că îți 
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era ruşine să fii privit ca aparținând poporului deosebit al lui Dumnezeu? 
De „oricine se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele... Se va ruşina şi 
Fiul Omului când va veni în slava Tatălui Său”. Dacă ai vrea măcar să te 
hrăneşti cu Hristos zilnic, atunci ai putea fi adevărat educator.

 Iubite frate, în felul educaţiei tale există pericolul ca tu să încerci să 
comunici prea mult deodată. Nu se cere de la tine să ţii cuvântări lungi 
sau să vorbeşti despre subiecte care să nu fie înţelese sau apreciate de po-
porul de rând. Există primejdia ca tu să tratezi temele tocmai din vârful 
scării, pe când acei pe care îi înveţi au nevoie să fie învăţaţi cum să urce cu 
succes primele trepte. Tu vorbeşti despre lucruri pe care cei ce nu cunosc 
credinţa noastră nu le pot înţelege; ca urmare, cuvântările tale nu sunt 
interesante. Ele nu sunt hrană pentru acei cărora te adresezi. 

Isus a fost cel mai mare educator pe care l-a cunoscut lumea vreoda-
tă. În comparaţie cu conştiinţa Sa, cea mai înaltă cunoştinţă omenească 
este nebunie. Dar instrucţiunile Sale erau atât de simple, încât toţi Îl în-
ţelegeau, atât cei învăţaţi, cât şi cei neînvăţaţi. El nu depunea niciun efort 
să-Şi arate adânca Sa cunoştinţă, pentru că ei n-o puteau înţelege. Se pare 
că tu crezi că discursurile tale lungi au o influenţă specială de a modela şi 
fasona pe ascultătorii tăi întocmai după cum tu doreşti, dar vei da greş cu 
siguranţă în aceasta. Tu ai avea o influenţă mult mai bună dacă ai vorbi 
mai puţin şi te-ai ruga mai mult; Dumnezeu este izvorul tăriei tale. 

Vorbirile tale lungi despre educaţie în ale ştiinţei sunt dureroase 
pentru îngerii lui Dumnezeu, încercând să atragă gândurile şi afecţiunile 
către lucrurile cereşti. Se pierd suflete în timp ce tu neglijezi să lucrezi cu 
talanții încredinţați ţie, după cum Hristos ţi-a dat un exemplu. Sufletele 
vor fi pierdute din pricina vorbirilor tale lungi, din care lipseşte Hristos. 
Sufletul tău propriu se piperniceşte şi se ologeşte în cunoaşterea lui Hris-
tos. Tu pierzi foarte mult, pentru că eşti orbit de spiritul şi obiceiurile 
unei educaţii care nu va salva sufletul. 

Tinerii au nevoie de lucrarea ta. Dacă tu ai fi un om convertit, în-
văţând zilnic lecţii în şcoala lui Hristos, atunci lucrarea ta ar fi un miros 
de viaţă spre viaţă. Atunci tu ai putea lucra cu o răbdare şi dragoste, şi în 
puterea lui Dumnezeu, pentru sufletele tinerilor care sunt expuşi ispitei. 
Consacră o parte din timpul pe care îl pierzi cu introduceri lungi, lucrării 
personale pentru tinerii care au nevoie de ajutorul tău. Învață-i să cunoas-
că ce cere Dumnezeu de la ei; roagă-te cu ei. Sunt mulţi care sunt legaţi 
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de obiceiuri rele cu lanţuri ca de oţel. Sărmanele victime sunt încântate 
de ademenirile lui Satan, pe care nu sunt în stare să le sfarme şi să stea în 
libertatea dată lor de Dumnezeu. Şi-au pierdut ani de zile; să piardă oare 
tot astfel şi anul în care tocmai au intrat? Vrea oare directorul şcolii, să se 
trezească şi să-şi dea seama de răspunderile sale, şi să-şi predea cugetul şi 
inima lucrării de a-i mântui pe studenţii săi? Dacă nu, atunci să îi ia altul 
locul. Nu trebuie să se facă cheltuieli peste cheltuieli, în timp ce nu s-a 
făcut nimic, sau aproape nimic, tocmai în direcţia pentru care şcoala a 
fost adusă la existenţă. 

Oare puterile minţii şi ale sufletului să fie rău direcționate? Să se 
piardă oare ocaziile? Să se repete zi după zi o formă şi o rutină, fără să 
se câştige nimic? O, treziţi-vă, treziţi-vă, învăţători şi elevi, înainte de a fi 
prea târziu! Treziţi-vă, înainte să auziţi de pe buzele palide şi muribunde 
vaiul grozav: „Secerişul a trecut, vara s-a dus, şi noi am rămas nemântuiţi!” 

Sunt oare darurile şi talentele fiecărui educator întrebuinţate pen-
tru cel mai mare bine al elevilor? Cine pândeşte momentele favorabile 
ca să rostească cuvinte de bunătate şi de dragoste? Cui îi place să poves-
tească istoria Aceluia care a iubit atât de mult încât Şi-a dat viaţa ca să-i 
răscumpere pe păcătoşii pierduţi? Creşteţi-i bine pe cei tineri, formaţi-
le caracterul, educaţi-i, educaţi-i, educaţi-i pentru viaţa viitoare nemu-
ritoare. Rugaţi-vă des. Cereţi de la Dumnezeu ca să vă dea un spirit de 
rugăciune. Să nu vă lăsaţi stăpâniţi de simţul că lucrarea voastră ar fi 
terminată până ce n-aţi făcut pe elevi să creadă în Isus şi să-L iubească. 
Lăsaţi însă ca dragostea lui Hristos să pătrundă în sufletele voastre, şi 
atunci, în mod inconştient, veţi învăţa şi pe alţii să-L iubească. Când 
voi, ca instructori, vă predaţi fără rezervă lui Isus, ca să vă conducă, 
să vă călăuzească şi să vă stăpânească, nu veți eşua. A-i învăța pe elevii 
voştri să fie creştini, este cea mai mare lucrare din faţa voastră. Mergeţi 
la Dumnezeu; El aude şi răspunde la rugăciunile voastre. Daţi la o parte 
chestionările, îndoielile şi necredinţa. La predarea lecţiilor voastre să 
nu daţi loc la nicio asprime. Nu fiţi prea stricţi, ci cultivaţi o simpatie şi 
dragoste duioasă. Fiţi voioşi. Nu dojeniţi şi nu mustraţi prea cu aspri-
me; fiţi hotărâţi, cu inima largă, miloşi şi amabili, asemenea lui Hristos. 
„Aceea ce seamănă omul va şi secera”. 

Nu pot să vă exprim îndeajuns dorinţa adâncă a sufletului meu ca 
voi să căutaţi cu toţii pe Domnul, cu cea mai mare seriozitate, câtă vreme 
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poate fi găsit. Ne aflăm în timpul zilei de pregătire. Nu trebuie să conside-
raţi ca având destulă valoare ceva care v-ar abate mintea de la lucrarea de 
pregătire pentru marea zi de judecată. Fiţi gata. Nu îngăduiţi ca credinţa 
rece să ţină sufletele voastre departe de Dumnezeu; ci lăsaţi ca dragostea 
Sa să ardă pe altarul inimilor voastre. 

Capitolul 73 – „Aparenţa rea” 

Mă simt îndemnată să mă adresez acelora care iau parte la vestirea 
ultimei solii de avertizare către lume. Dacă cei pentru care ei lucrează 
înțeleg şi acceptă adevărul, aceasta depinde foarte mult de lucrătorii in-
dividuali. Porunca dată de Dumnezeu este: „Curăţiţi-vă voi, care purtaţi 
vasele Domnului”; iar Pavel îl sfătuieşte pe Timotei: „Ia seama la tine 
însuţi şi la învăţătura pe care o dai altora”. Lucrarea trebuie să înceapă mai 
întâi cu lucrătorul; el trebuie să fie unit cu Hristos, după cum ramura 
este unită cu viţa. „Eu sunt Viţa”, a spus Hristos, „voi sunteţi mlădițele”. 
Aici ne este înfăţişată cea mai strânsă legătură posibilă. Altoiţi ramura 
fără viaţă în viţa înfloritoare, şi ea va deveni o mlădiţă vie, care îşi trage 
seva şi hrana din viţă. Fibră cu fibră, vinişoară cu vinişoară, mlădiţa se 
prinde, până când îmboboceşte, înfloreşte şi aduce rod. Mlădiţa fără sevă 
îl reprezintă pe păcătos. Când este unit cu Hristos, suflet este unit suflet, 
cel slab şi limitat, cu Cel sfânt şi infinit, şi omul devine una cu Hristos. 

,,Fără Mine”, zice Hristos, „nu puteţi face nimic”. Suntem noi, cei 
care pretindem că suntem lucrători cu Hristos, uniţi cu El? Rămânem 
noi în Hristos? Suntem noi una cu El? Solia pe care o ducem este de o 
întindere mondială. Ea trebuie dusă la toate neamurile, la toate limbile 
şi popoarele. Domnul nu va cere de la vreunul dintre noi să meargă cu 
această solie fără a ne da har şi putere ca s-o vestim oamenilor într-un 
mod corespunzător cu importanţa ei. Marea întrebare pentru noi astăzi 
este: Ducem noi lumii această solie solemnă a adevărului într-un mod 
care să arate importanţa ei? Domnul va lucra cu lucrătorii, dacă ei vor să 
facă din Hristos singurul lor sprijin. El nu a rânduit niciodată ca misio-
narii Săi să lucreze fără harul Său şi lipsiţi de puterea Sa. 

Hristos ne-a ales din lume ca să fim un popor deosebit şi sfânt. „El 
S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege 
şi să-Şi cureţe un popor care să fie al Lui, plin de râvnă pentru orice lu-
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crare bună”. Lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să fie bărbaţi ai rugăciunii, 
cercetători zeloşi ai Scripturilor, însetând şi flămânzind după dreptate, ca 
să poată fi o lumină şi o putere pentru alţii. Dumnezeul nostru este un 
Dumnezeu gelos; El ne cere să ne închinăm Lui în spirit şi adevăr, şi în 
frumuseţea sfinţeniei. Psalmistul zice: ,,Dacă gândesc nelegiuire în inima 
mea, Domnul nu mă va asculta - trad. engl.” Ca lucrători, noi trebuie să 
luăm seama la căile noastre. Dacă psalmistul nu putea fi ascultat, dacă 
gândea nelegiuire în inima sa, cum pot rugăciunile oamenilor să fie as-
cultate acum, în timp ce ei gândesc nelegiuirea? 

După trecerea timpului de la 1844, fanatismul a venit în rândurile 
adventiştilor. Dumnezeu a dat solii de avertizare ca să pună stavilă răului 
năvălitor. A existat prea multă familiaritate între unii bărbaţi şi unele fe-
mei. Eu le-am înfăţişat standardul cel sfânt al adevărului pe care trebuie 
să-l atingem şi curăţia în purtare pe care s-o păstrăm, pentru ca să putem 
corespunde pentru aprobarea lui Dumnezeu şi să fim fără pată sau zbâr-
citură, sau ceva de felul acesta. Cele mai solemne denunţări au fost date 
de Dumnezeu bărbaţilor şi femeilor ale căror gânduri se scurgeau pe un 
canal necurat, în timp ce pretindeau a fi favorizaţi de Dumnezeu în mod 
deosebit; dar solia pe care a dat-o Dumnezeu a fost dispreţuită şi respin-
să. Ei s-au ridicat împotriva mea şi au zis: „A vorbit Dumnezeu numai 
prin tine, nu şi prin noi?” Ei nu şi-au îndreptat căile lor, şi Domnul i-a 
lăsat să meargă pe ele până ce întinăciunea a marcat vieţile lor. 

Nici chiar acum nu suntem scutiţi de primejdie. Orice suflet care 
se angajează să dea lumii solia de avertizare va fi ispitit grozav să urmeze 
un astfel de curs în viaţă, care va fi o tăgăduire a credinţei sale. Planul 
bine premeditat al lui Satan este de a-i face pe lucrători să fie slabi în ru-
găciune, slabi în putere şi slabi în influenţă, din pricina defectelor lor de 
caracter. Noi, ca lucrători, trebuie să fim uniţi în a respinge şi osândi orice 
lucru care poartă cea mai mică apropiere de rău din întovărăşirea noastră 
unii cu alţii. Credinţa noastră este sfântă; lucrarea noastră este de a apăra 
onoarea legii lui Dumnezeu, nu de a coborî pe cineva la o treaptă josnică 
în cugetare sau purtare. 

Noi trebuie să stăm pe o platformă înaltă. Trebuie să credem şi să 
înălţăm adevărul, aşa cum este în Isus. Sfinţirea inimii nu va duce nici-
odată la fapte necurate. Când cineva, care pretinde a vesti adevărul, este 
înclinat a fi mult în compania fetelor tinere sau chiar a femeilor măritate, 
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când el pune mâna pe ele într-un mod familiar sau conversează adesea cu 
ele într-un mod familiar, feriţi-vă de el; principiile curate ale adevărului 
nu sunt întipărite în sufletul său. Unii ca aceştia nu sunt în Hristos şi Hris-
tos nu locuieşte în ei. Astfel de oameni au nevoie de o pocăinţă temeinică, 
înainte ca Dumnezeu să le poată accepta lucrarea. Adevărul de origine 
cerească nu-l degradează niciodată pe primitor, nu-l duce nici la cea mai 
mică apropiere de o familiaritate necuvenită; dimpotrivă, el îl sfinţeşte pe 
credincios, îi curăţă gustul, îl înalţă şi-l înnobilează, şi-l aduce în strânsă 
legătură cu Isus. El îl face să ia la inimă sfatul apostolului Pavel de a se feri 
chiar şi de „ceea ce pare rău”, ca nu cumva „binele să fie vorbit de rău”. 

Acesta este un subiect căruia trebuie să-i dăm atenţie. Trebuie să ne 
păzim de păcatele acestui neam degenerat. Trebuie să ne ţinem departe de 
tot ce înseamnă o familiaritate necuviincioasă. Dumnezeu osândeşte aceas-
ta. Ea este un teren interzis, pe care este nesigur să-ţi pui piciorul. Orice 
cuvânt şi faptă trebuie să tindă la înălţarea, curăţirea şi înnobilarea carac-
terului. A nu lua în calcul astfel de chestiuni, este păcat. Apostolul Pavel îl 
sfătuia pe Timotei să fie cu sârguinţă şi temeinicie în slujba sa şi-l învăţa să 
cugete la lucruri curate şi măreţe, pentru ca înaintarea lui să fie cunoscută 
de toţi. Acelaşi sfat este foarte necesar şi tinerilor din generaţia de astăzi. 
Este nevoie de o chibzuinţă sănătoasă. O, de ar cugeta oamenii mai mult şi 
ar lucra mai puţin din impuls, atunci ar avea mult mai mare succes în lucra-
rea lor. Noi avem de a face cu subiecte de o însemnătate nemărginită şi nu 
putem risca să introducem în lucrarea noastră defectele noastre de caracter. 
Noi trebuie să reprezentăm caracterul lui Hristos. 

Avem o mare lucrare de făcut, şi anume de a-i ridica pe oameni şi 
a-i câştiga pentru Hristos, a-i face să aleagă şi să caute cu seriozitate să fie 
părtaşi de fire dumnezeiască, după ce au fugit de stricăciunea care este 
în lume prin poftă. Orice gând, orice cuvânt, orice faptă a lucrătorilor 
trebuie să poarte acel caracter sublim, care este în armonie cu adevărul 
cel sfânt pe care ei îl reprezintă. Poate fi necesar ca bărbaţii şi femeile să 
lucreze împreună în câmpurile noastre misionare; dacă aşa stau lucru-
rile, oricât ar fi de prevăzători, nu exagerează. Bărbaţii căsătoriţi să fie 
rezervați şi prudenți, pentru ca să nu se poată spune nimic greşit despre 
ei, pe drept. Trăim într-un timp când fărădelegea se înmulţeşte, şi un cu-
vânt rostit cu uşurinţă sau o purtare necuviincioasă poate vătăma foarte 
mult lucrarea aceluia care dă pe faţă această slăbiciune. Lucrătorii trebuie 
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să păstreze neatinse barierele bunei cuviinţe şi să nu dea niciun prilej din 
care vrăjmaşul să tragă foloase. Dacă ei încep a-şi îndrepta afecțiunile unii 
către alţii, şi dând o atenţie specială persoanelor favorite şi folosind cu-
vinte care flatează, Dumnezeu le va retrage Duhul Său. 

Dacă bărbaţii căsătoriţi merg în lucrare, lăsând soţiilor lor grija pen-
tru copiii lor de acasă, soția şi mama face o lucrare tot atât de mare şi im-
portantă ca şi bărbatul şi tatăl. Deşi unul merge afară în câmpul misionar, 
celălalt este misionar în familie, şi are frecvent griji, greutăţi şi poveri mult 
mai mari decât ale soţului şi tatălui. Lucrarea mamei este o lucrare solem-
nă şi importantă, – de a forma şi pregăti priceperea şi caracterul copiilor 
ei, crescându-i spre a fi de folos în viaţa aceasta şi pregătiți pentru viaţa 
viitoare nemuritoare. În câmpul său misionar din afară, bărbatul poate 
primi cinste de la oameni, pe când lucrătoarea credincioasă de acasă nu 
primeşte nicio onoare pământească pentru lucrul ei. Dar dacă ea lucrează 
pentru binele familiei ei, încercând să formeze caracterele lor după chi-
pul dumnezeiesc, îngerul raportor scrie numele ei ca pe unul dintre cei 
mai mari misionari ai lumii. Dumnezeu nu priveşte lucrurile cum priveşte 
omul cu viziunea sa mărginită. Cât de atent ar trebui să fie soţul şi tatăl, de 
a rămâne credincios angajamentului său făcut la căsătorie. Cât de precaut 
ar trebui să fie caracterul său ca să nu încurajeze în fetele tinere sau în fe-
meile măritate gânduri, care nu sunt în armonie cu standardul înalt, sfânt 
– cu poruncile lui Dumnezeu. După cum arată Hristos, aceste porunci se 
întind foarte departe; ele cuprind chiar şi cugetele şi intenţiile inimii. În 
acest punct mulţi păcătuiesc. Închipuirile inimilor lor nu au acel caracter 
curat şi sfânt pe care îl cere Dumnezeu; şi oricât de înaltă ar fi chemarea 
lor, oricât de talentaţi ar fi ei, Dumnezeu va nota nelegiuirea lor, şi îi va so-
coti ca fiind mult mai vinovaţi şi mai vrednici de mânia Sa, decât acei care 
au mai puţin talent, mai puţină lumină şi mai puţină influenţă. 

Simt o durere adâncă când văd cum unii bărbaţi sunt lăudaţi, măguliţi 
şi răsfăţaţi. Dumnezeu mi-a descoperit faptul că unii dintre acei ce primesc 
aceste atenţii, nu sunt vrednici a rosti numele Său cu buzele lor; şi cu toate 
acestea, ei sunt înălţaţi până la cer în ochii fiinţelor muritoare, care nu ju-
decă decât după aparența exterioară. Iubite surori, nu lăudaţi şi nu linguşiţi 
niciodată pe sărmanii muritori supuşi greşelii şi rătăcirii, fie ei tineri sau 
bătrâni, însuraţi sau neînsuraţi. Voi nu cunoaşteţi slăbiciunile lor, şi nu ştiţi 
că tocmai aceste atenţii şi laude exagerate se vor dovedi pierzătoare pentru 
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ei. Mă înspăimânt când mă gândesc cât de scurţi la vedere sunt mulţi şi cât 
de mare lipsă de înţelepciune dau ei pe faţă în această privinţă. 

Bărbaţii care fac lucrarea lui Dumnezeu şi în ale căror inimi locu-
ieşte Hristos nu vor coborî standardul moralităţii, ci vor căuta mereu să-l 
înalţe. Ei nu vor găsi plăcere în a fi măguliţi şi linguşiţi de femei. Orice 
bărbat, însurat sau neînsurat, să zică: „Ia-ţi mâna! Eu nu vreau să dau nici 
cel mai mic prilej să fiu vorbit de rău. Bunul meu nume este un capital de 
o valoare mult mai mare pentru mine, decât aurul şi argintul; lăsaţi-mă 
să-l păstrez nepătat. Dacă oamenii atacă acest nume, să nu fie din pricină 
că eu le-aş da ocazie, ci doar pentru acelaşi motiv pentru care şi Hristos a 
fost vorbit de rău, şi anume pentru că ei urau curăţia şi sfinţenia caracte-
rului Său; căci aceasta era pentru ei, o continuă mustrare”. 

Aş vrea să pot imprima în fiecare lucrător al cauzei lui Dumnezeu 
nevoia de o rugăciune continuă şi serioasă. Ei nu pot fi constant pe ge-
nunchii lor, dar îşi pot înălţa inimile către Dumnezeu. Aceasta este ca-
lea pe care Enoh a umblat cu Dumnezeu. Fiţi veghetori, ca nu cumva 
să pătrundă mulțumirea de sine şi să-L daţi pe Isus afară şi să lucraţi în 
propria voastră tărie, mai degrabă decât în Spiritul şi puterea Maestrului. 
Nu risipiţi clipele de aur în conversaţii uşuratice. Când vă înapoiaţi de la 
lucrarea voastră misionară nu vă lăudaţi pe voi înşivă, ci înălţaţi pe Isus, 
preamăriţi crucea de pe Golgota. Nu lăsaţi pe nimeni să vă laude sau să 
vă linguşească şi să vă strângă de mână, ca şi când n-ar dori să vă mai dea 
drumul. Temeți-vă de orice demonstraţie de felul acesta. Când persoane 
tinere sau căsătorite arată o dispoziție de a vă deschide tainele familiei, 
păziţi-vă. Când ele îşi exprimă dorinţa după simpatie, atunci să ştiţi că 
este timpul când trebuie să fiţi cu mare băgare de seamă. Acei care sunt 
plini de Duhul lui Hristos şi care umblă cu Dumnezeu nu vor avea nicio 
dorinţă nesfinţită după compătimire. Ei au un tovarăş care le poate sa-
tisface orice dorinţă a minții şi a inimii. Bărbaţii căsătoriţi care acceptă 
atenţia, lauda şi linguşirea de la femei, ar trebui să fie asigurați că dragos-
tea şi compătimirea acestei clase nu sunt demne de a fi obținute. 

Femeile sunt adesea ispititoare. Sub un pretext sau altul, ele atrag 
atenţia bărbaţilor căsătoriţi sau necăsătoriţi, şi-i duc până acolo, încât 
calcă legea lui Dumnezeu, până când utilitatea lor este ruinată şi sufletele 
lor sunt în primejdie. Istoria lui Iosif a fost relatată spre folosul tuturor 
acelora care sunt ispitiţi ca şi el. El a fost tare ca o stâncă lângă principii 
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şi a răspuns ispititoarei: „Cum să fac eu o nelegiuire atât de mare şi să 
păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” O tărie morală ca a lui este necesa-
ră acum. O, de şi-ar îndrepta femeile viaţa şi ar deveni conlucrătoare cu 
Hristos, atunci ar fi mai puţin pericol în influenţa lor; dar cu sentimen-
tele lor actuale de nepăsare față de responsabilitățile căminului şi faţă de 
cerinţele lui Dumnezeu faţă de ele, influenţa lor este adesea puternică în 
direcţia cea rea; puterile lor sunt pipernicite, iar lucrarea lor nu poartă 
pecetea dumnezeiască. Ele nu sunt misionare în familie şi nici în afara 
familiei; şi frecvent căminul, preţiosul cămin, este lăsat în paragină. 

Oricine Îl mărturiseşte pe Hristos să caute să biruiască orice lipsă 
de bărbăție, orice slăbiciune şi nebunie. Unii oameni nu cresc niciodată 
până la statura de bărbat desăvârşit în Hristos Isus. Ei sunt copilăroşi şi 
îngăduitori cu ei înşişi, evlavia smerită ar îndrepta toate acestea. Religia 
curată nu posedă nicio caracteristică de îngăduinţă de sine copilăreas-
că. Ea este onorabilă în gradul cel mai înalt. Fie ca niciunul dintre acei 
care s-au înrolat ca ostaşi ai lui Hristos să nu fie gata a da înapoi în timp 
de încercare! Toţi trebuie să simtă că au o lucrare serioasă de făcut, pen-
tru a-i ridica pe semenii lor. Nimeni nu are dreptul să se odihnească în 
războiul dus pentru a face virtutea vrednică de dorit, şi viciul urât. Nu 
există odihnă pentru un creştin viu, în această lume. A asculta de porun-
cile lui Dumnezeu înseamnă a face ce e drept şi doar ce e drept. Aceasta 
înseamnă bărbăţie creştină. Mulţi au nevoie să tragă mereu învăţături din 
viaţa lui Hristos, care este începătorul şi desăvârşitorul credinţei noastre. 
„Uitaţi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o 
împotrivire aşa de mare faţă de Sine, ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să 
cădeţi de oboseală în alergarea voastră. Voi nu v-aţi împotrivit încă până 
la sânge în lupta împotriva păcatului”. Voi trebuie să arătaţi o creştere în 
virtuţile creştine. Manifestând blândețe, când sunteți provocați şi înde-
părtându-vă de tot ce este josnic şi pământesc, voi daţi dovadă că aveţi 
pe Mântuitorul înăuntrul vostru şi orice cuget, cuvânt şi faptă atrag pe 
oameni la Isus mai degrabă decât la eul personal. Trebuie făcută o mare 
lucrare, şi numai puţin timp mai avem în care s-o facem. Lucrarea vieţii 
voastre trebuie să fie aceea de a întipări în mintea fiecăruia că are de făcut 
o lucrare pentru Hristos. Oriunde este vreo datorie de împlinit, pe care 
alţii n-o înţeleg, pentru că nu doresc să vadă lucrarea vieţii lor, luaţi-o 
asupra voastră, şi îndepliniţi-o. 
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Standardul moralităţii nu este înălţat destul de sus în poporul lui 
Dumnezeu. Mulţi dintre cei ce mărturisesc că ţin poruncile lui Dum-
nezeu şi le apără, le calcă ei înşişi. Ispitele li se înfăţişează într-o astfel 
de formă încât cei ispitiţi gândesc că văd o scuză pentru a păcătui. Acei 
care intră în lucrarea misionară trebuie să fie bărbaţi şi femei care umblă 
şi vorbesc cu Dumnezeu. Acei care stau ca predicatori la amvonul sfânt 
trebuie să fie bărbaţi cu o reputaţie ireproşabilă; viaţa lor trebuie să fie 
nepătată şi mai presus de tot ce aduce a necurăţie. Nu vă puneţi reputația 
în primejdie mergând pe calea ispitei. Dacă o femeie vă ţine de mână 
mai mult timp, retrageți-vă repede şi feriți-o de păcat. Dacă ea manifestă 
afecțiune necuvenită şi se plânge că soțul ei nu o iubeşte şi nu simpati-
zează cu ea, nu căutaţi să umpleţi voi golul. Unicul curs sigur şi înţelept 
pentru voi, într-un astfel de caz, este de a păstra compătimirea pentru 
voi. Există nenumărate cazuri de felul acesta. Îndreptaţi asemenea suflete 
către Purtătorul de sarcini, către Sfătuitorul cel adevărat şi sigur. Dacă 
ea L-a ales pe Hristos ca tovarăş, El îi va da har să suporte fără murmur 
neglijările, dar în acelaşi timp ea trebuie să facă cu sârguinţă tot ce stă în 
puterea ei ca să câştige simpatia soţului ei prin cea mai strictă fidelitate 
faţă de el, şi prin credincioşie în facerea căminului lui, vesel şi atrăgător. 
Dacă toate eforturile ei nu sunt observate şi nu sunt apreciate, ea va avea 
simpatia şi ajutorul scumpului ei Mântuitor. El o va ajuta să ducă orice 
povară şi o va mângâia în dezamăgirile ei. Ea arată neîncredere în Isus 
când caută fiinţe omeneşti spre a ocupa locul pe care Hristos e gata să-l 
ocupe. Prin plângerile ei, ea păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu. Ea ar 
face mai bine dacă şi-ar cerceta de aproape inima, spre a vedea dacă nu 
cumva păcatul stă la pândă în sufletul ei. Inima care caută astfel după 
compătimire omenească şi primeşte atenţii nepermise de la cineva, nu 
este curată înaintea lui Dumnezeu. 

Biblia ne oferă multe exemple izbitoare despre influenţa puternică 
a femeilor rele. Când Balaam a fost chemat ca să-l blesteme pe Israel, n-a 
fost lăsat să facă aceasta, căci „Domnul nu vede nicio fărădelege în Iacov 
şi nu vede nicio răutate în Israel”. Dar Balaam, care cedase deja ispitei, a 
devenit acum în totul unealta lui Satan şi era hotărât să împlinească indi-
rect ceea ce Dumnezeu nu i-a îngăduit să facă direct. El a pus numaidecât 
o cursă prin care israeliţii aveau să fie încântaţi de femeile frumoase ale 
moabiţilor, care aveau să-i ducă la călcarea legii lui Dumnezeu. În felul 
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acesta se putea găsi nelegiuirea în ei, şi binecuvântarea lui Dumnezeu nu 
avea să mai planeze asupra lor. Puterile lor aveau să devină foarte slăbite, 
iar vrăjmaşii lor nu aveau să se mai teamă de puterea lor, pentru că pre-
zenţa Domnului Oştirilor nu era cu armatele lor. 

Această relatare este intenționată ca o avertizare pentru poporul lui 
Dumnezeu, care trăieşte în ultimele zile. Dacă ei umblă după neprihănire 
şi adevărata sfinţenie, dacă ţin toate poruncile lui Dumnezeu, atunci lui 
Satan şi îngerilor lui nu le va fi îngăduit să biruiască. Toată împotrivirea 
celor mai înverşunaţi vrăjmaşi ai lor se va dovedi fără putere de a nimici şi 
a smulge din rădăcină viţa plantată de Dumnezeu Însuşi. Satan ştie ceea 
ce a învăţat Balaam din acea tristă experienţă, că nu există nicio ferme-
cătorie împotriva lui Iacov, niciun farmec împotriva lui Israel, cât timp 
fărădelegea nu este practicată între ei; de aceea puterea şi influenţa lui 
va fi angajată întotdeauna ca să le distrugă unirea şi să le păteze curăţia 
caracterelor lor. Cursele lui sunt puse în mii de chipuri, ca să le slăbească 
puterile pentru bine. 

Încă o dată doresc să vă întipăresc necesitatea de a fi curaţi în fiecare 
gând, în fiecare cuvânt, în fiecare faptă. Avem fiecare o răspundere indivi-
duală înaintea lui Dumnezeu, o lucrare individuală, pe care nimeni altul 
n-o poate face pentru noi; această lucrare este de a face lumea mai bună 
prin învăţătură, prin eforturi personale şi prin exemplu. Deşi trebuie să 
fim prietenoşi, totuşi să facem aceasta nu numai pentru a ne face plăcerea 
noastră, ci pentru un scop. Sunt suflete de mântuit. Apropiaţi-vă de ele 
prin efort personal. Primiţi-i în casele voastre pe tinerii care sunt expuşi 
la ispite. Răul îi invită din toate părţile. Treziţi-le interesul. Dacă ei sunt 
plini de defecte, căutaţi să le îndreptaţi aceste greşeli. Nu staţi departe de 
ei, ci apropiaţi-vă de ei. Aduceți-i în casele voastre; invitați-i la altarele 
voastre familiale. Sunt mii de tineri pentru care trebuie făcută o astfel de 
lucrare. Orice pom din grădina lui Satan este plin de roade ademenitoare 
şi pline de otravă, şi un vai este rostit asupra oricui culege şi mănâncă din 
ele. Să ne amintim de cerinţele lui Dumnezeu faţă de noi de a face calea 
către cer lămurită, luminată şi atractivă, ca să smulgem sufletele din ade-
menirile distructive ale lui Satan. 

Dumnezeu ne-a dat mintea ca s-o folosim pentru un scop nobil. 
Aici, noi suntem doar într-o perioadă de probă şi pregătire pentru viaţa 
viitoare. Timpul este prea solemn pentru fiecare dintre noi ca să mai fim 
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nepăsători sau să nu mergem la sigur. Relaţiile noastre cu alţii trebuie 
să fie caracterizate de seriozitate şi gândire îndreptată spre cele veşnice. 
Conversaţia noastră să fie despre cele cereşti. „Atunci cei ce se tem de 
Domnul au vorbit adesea unul cu altul: Domnul a luat aminte şi a ascul-
tat; şi o carte de amintire a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de 
Domnul şi cinstesc Numele Lui. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor. 
Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea 
milă de ei, cum are milă un om de fiul său care-i slujeşte”. 

Ce-ar putea fi mai de valoare pentru a ocupa mintea decât planul 
de mântuire? Acesta este un subiect inepuizabil. Dragostea lui Isus, mân-
tuirea oferită oamenilor căzuţi prin dragostea Sa nemărginită, sfinţenia 
inimii, adevărul preţios şi salvator pentru aceste zile de pe urmă, harul 
lui Hristos, – sunt subiecte care înviorează sufletul şi îl fac pe cel curat în 
inimă să simtă acea bucurie pe care au simţit-o ucenicii când Isus a venit 
şi a călătorit împreună cu ei în drum spre Emaus. Acela care şi-a concen-
trat afecţiunile asupra lui Hristos va simţi o plăcere de această tovărăşie 
sfântă şi va primi tărie din astfel de relaţii, dar acela căruia nu-i place acest 
fel de conversaţie şi îi place mai bine să vorbească flecării sentimentale 
s-a depărtat mult de Dumnezeu şi a devenit mort faţă de aspiraţii sfinte 
şi nobile. El consideră lucrurile senzuale şi pământeşti ca fiind cereşti. 
Când conversaţia este de natură uşuratică, şi aduce a dorinţă nesăţioasă 
după compătimirea şi recunoştinţa omenească, aceasta porneşte dintr-un 
sentimentalism bolnăvicios, faţă de care nici cei tineri, nici cei cu părul 
cărunt nu sunt siguri. Când adevărul lui Dumnezeu este un principiu 
dăinuitor în inimă, el va fi ca un izvor de viaţă. Se vor face poate încercări 
spre a-l înăbuşi, dar el va izbucni totuşi în alt loc; el există şi nu poate fi 
înăbuşit. Adevărul în inimă este un izvor de viaţă; el reînsufleţeşte pe cei 
obosiţi şi înăbuşă gândurile şi expresiile rele. 

Nu se întâmplă oare destule lucruri spre a ne arăta primejdiile care 
se îngrămădesc pe calea noastră? Pretutindeni se văd naufragii omeneşti, 
altare familiale neglijate, familii dezbinate. Există o ciudată abandonare a 
principiilor, o coborâre a standardului moralității; păcatele care au făcut 
ca judecăţile lui Dumnezeu să fie revărsate asupra pământului prin potop 
şi prin distrugerea Sodomei prin foc, cresc rapid. Ne apropiem de sfârşit. 
Dumnezeu a suportat mult timp corupţia fiilor oamenilor, dar pentru 
aceasta pedepsirea lor nu este mai puţin sigură. Cei care mărturisesc a 
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fi lumina lumii să se depărteze de orice fărădelege. Noi vedem cum se 
manifestă tocmai acelaşi spirit de vrăjmăşie împotriva adevărului, care a 
fost văzut şi în zilele lui Hristos. Din lipsă de dovezi biblice, acei care vor 
să desfiinţeze legea lui Dumnezeu vor născoci minciuni, ca să-i murdă-
rească şi să-i ponegrească pe lucrători. Ei au făcut aceasta cu Mântuitorul 
lumii, şi o vor face şi cu urmaşii Săi. Zvonuri, care n-au nici cel mai mic 
temei, vor fi răspândite ca adevăr. 

Dumnezeu l-a binecuvântat pe poporul, care păzeşte poruncile Sale, 
şi toată împotrivirea şi minciunile care se pot ridica împotriva acestuia, 
doar îi vor întări pe cei ce stau fermi în apărarea credinţei dată sfinţilor 
odată pentru totdeauna. Dar dacă acei care mărturisesc a fi depozita-
rii legii lui Dumnezeu, devin călcătorii acestei legi, purtarea Sa de grijă 
ocrotitoare va fi retrasă de la ei, şi mulţi vor cădea din pricina corupţiei 
şi desfrânării lor. Atunci, desigur, nu vom fi în stare să stăm împotriva 
vrăjmaşilor noştri. Dar dacă poporul Său rămâne separat şi deosebit de 
lume, ca un popor care înfăptuieşte dreptatea, Dumnezeu va fi scutul lor, 
şi nicio armă făurită împotriva lor nu va reuşi. 

Având în vedere primejdiile acestui timp, noi, ca popor străjer al 
poruncilor lui Dumnezeu, să nu dăm oare la o parte dintre noi orice pă-
cat, orice fărădelege şi orice stricăciune? Oare femeile care mărturisesc 
adevărul să nu se păzească cu strictețe de a da cea mai mică încurajare 
unei familiarităţi nepermise? Ele pot închide uşa la multe ispite, dacă vor 
păstra în tot timpul o rezervă strictă şi o purtare cuviincioasă. Bărbaţii să 
ia exemplu din viaţa lui Iosif şi să stea cu tărie în principiile curăţiei, ori-
cât de puternic ar fi ispitiți. Avem nevoie de bărbaţi şi femei care să stea 
tari pentru dreptate. În jurul nostru se află mulţi care sunt slabi în putere 
morală. Aceştia au nevoie să fie în societatea acelora care sunt statornici şi 
ale căror inimi sunt strâns legate de inima lui Hristos. Principiile fiecăru-
ia vor fi supuse la probă. Dar sunt unii care merg în ispită, ca un nebun la 
camera de tortură. Ei îl invită pe vrăjmaş să-i ispitească. Îşi tulbură singuri 
nervii, se slăbesc în puterea morală, şi urmarea este ruşine şi pierzare. 

Cât de respingători sunt în ochii unui Dumnezeu sfânt acei care 
pretind că apără legea Sa, şi totuşi calcă principiile ei! Ei aduc ruşine 
asupra cauzei preţioase şi dau ocazie vrăjmaşilor adevărului să triumfe. 
Niciodată nu trebuie şterse hotarele de despărţire dintre urmaşii lui Isus 
şi urmaşii lui Satan. Dumnezeu Însuşi a tras o linie de despărţire hotărâtă 
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între lume şi biserică, între păzitorii legii şi călcătorii ei. Ei nu sunt în ar-
monie între ei. Ei se deosebesc unii de alţii ca miazăziua de miazănoapte, 
– în gusturile, în idealurile, în străduinţele şi în caracterele lor. 

Cultivând dragostea şi temerea de Dumnezeu, ne va fi scârbă chiar 
şi de cea mai mică apropiere de necurăţire. 

Fie ca Domnul să atragă la Sine sufletele şi să dea fiecăruia în mod 
personal un simţ viu despre răspunderea sfântă de a-şi forma astfel de 
caractere, încât Hristos să nu Se ruşineze să-i numească fraţi. Ridicaţi 
sus standardul, şi atunci binecuvântarea cerească va fi rostită asupra 
voastră în ziua când fiecare va primi potrivit cu faptele săvârşite în 
trup. Lucrătorii pentru Dumnezeu trebuie să trăiască ca în faţa Sa, să 
se dezvolte neîncetat în caracter, în adevărata virtute şi evlavie. Minţile 
şi inimile lor trebuie să fie atât de pătrunse de Duhul lui Hristos şi atât 
de impresionate de sfințenia soliei, pe care trebuie s-o vestească, încât 
fiecare cugetare, fiecare faptă şi fiecare motiv să stea mai pe sus de cele 
pământeşti şi senzuale. Fericirea lor nu va fi în satisfaceri interzise şi 
egoiste, ci în Isus şi dragostea Sa. 

Rugăciunea mea este: „O, Doamne, unge ochii poporului Tău, ca să 
poată face deosebire între păcat şi sfinţenie, între mânjire şi neprihănire, 
şi în cele din urmă să ajungă la biruinţă”. 

Capitolul 74 – Iubire pentru cei rătăciţi 

Hristos a venit să aducă la toţi mântuire. Pe crucea de pe Golgota 
El a plătit preţul nemărginit de răscumpărare pentru o lume pierdută. 
Lepădarea şi jertfirea Sa de sine, lucrarea Sa altruistă, umilirea Sa, şi mai 
pe sus de toate jertfirea vieţii Sale, depun mărturie despre dragostea Sa 
adâncă pentru omul cel căzut. El a venit pe pământ ca să caute şi să mân-
tuiască ce era pierdut. Misiunea Sa era pentru păcătoşi, pentru păcătoşii 
de orice grad, din orice limbă şi popor. El a plătit preţul pentru toţi, ca 
să-i răscumpere şi să-i aducă în unire şi simpatie cu Sine. El n-a trecut cu 
vederea nici pe cel mai rătăcit şi mai păcătos dintre oameni. Lucrarea Sa 
era mai ales pentru acei care aveau cea mai mare nevoie de mântuirea pe 
care venise să le-o aducă. Cu cât nevoia lor de reformă era mai mare, cu 
atât mai mare era interesul Său, cu atât mai mare era compătimirea Sa şi 
cu atât mai sârguitor lucra El. Marea inimă a dragostei Sale a fost mişcată 
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până în adâncul ei pentru acei a căror stare era cea mai lipsită de speranţă 
şi care aveau cea mai mare nevoie de harul Său transformator. 

În parabola despre oaia pierdută ne este înfăţişată dragostea minunată 
a lui Hristos pentru cei greşiţi şi rătăcitori. El nu alege să rămână cu acei 
care acceptă mântuirea Sa, revărsând aspra lor toate eforturile sale şi pri-
mind recunoştinţa şi dragostea lor. Adevăratul Păstor Îşi părăseşte turma, 
care Îl iubeşte şi iese în pustie, suportând greutăți şi înfruntând primejdia 
şi moartea, ca să caute şi să mântuiască oaia care s-a rătăcit de turmă, şi care 
trebuie să piară dacă nu este adusă înapoi. Şi apoi când, după multă căutare 
sârguitoare, oaia pierdută este găsită, păstorul, deşi suferă de oboseală, du-
rere şi foame, nu o lasă în slăbiciunea ei să-L urmeze, nici nu o mână din 
urmă, ci, o, ce dragoste minunată! El o ia cu duioşie în braţele sale, o pune 
pe umerii săi şi o duce înapoi la turmă. Apoi îi cheamă pe vecini ca să se 
bucure împreună cu el, pentru că a găsit oaia cea pierdută. 

Parabola cu fiul cel pierdut şi cea cu drahma pierdută ne dau aceeaşi 
învăţătură. Orice suflet, care este în mod special în primejdie să cadă în 
ispită, produce durere inimii lui Hristos şi trezeşte compătimirea Sa cea 
mai duioasă şi efortul Său cel mai serios. Bucuria Sa este mai mare pentru 
un păcătos care s-a pocăit decât pentru nouăzeci şi nouă de suflete, care 
nu au nevoie de pocăinţă. 

Aceste învăţături sunt spre folosul nostru. Hristos a cerut ucenicilor 
Săi să conlucreze cu El în lucrarea Sa, să se iubească unii pe alţii cum i-a 
iubit El. Agonia pe care a suferit-o El pe cruce arată ce preţ pune El pe un 
suflet omenesc. Toţi cei ce primesc această mare mântuire se angajează să 
fie conlucrători cu El. Niciunul dintre ei nu trebuie să se considere ca favo-
rit al cerului şi să-şi concentreze interesele şi atenţia asupra lui însuşi. Toţi 
cei ce s-au angajat în serviciul lui Hristos trebuie să lucreze cum a lucrat El 
şi să-i iubească pe acei neştiutori şi păcătoşi, tot aşa cum i-a iubit El. 

Dar printre noi, ca popor, a existat o lipsă de compătimire şi dragos-
te adâncă, serioasă şi înduioşătoare pentru cei ispitiţi şi rătăcitori. Mulţi 
au arătat o mare răceală şi o neglijenţă păcătoasă, pe care Hristos o în-
făţişează ca trecând pe alături, ţinându-se cât de departe posibil de acei 
care aveau cea mai mare nevoie de ajutor. Sufletul de curând convertit 
are de luptat adesea foarte greu cu obiceiuri înrădăcinate sau cu o formă 
deosebită de ispită, şi fiind biruit de unele patimi sau înclinaţii puternice, 
el este vinovat de imprundență sau de o greşeală reală. În asemenea caz, 
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fraţii săi au nevoie de energie, de tact, şi de înţelepciune, ca sănătatea sa 
spirituală să fie restabilită. Aici trebuie aplicate învăţăturile date de Cu-
vântul lui Dumnezeu: „Fraţilor, dacă un om ar cădea deodată în vreo gre-
şeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia 
seama la tine însuţi, ca să nu fi ispitit şi tu”. 

„Noi, care suntem tari, să suportăm slăbiciunile celor slabi şi să nu 
ne plăcem nouă înşine”. Dar cât de puţin din milostivirea duioasă a lui 
Hristos se dă pe faţă de către pretinşii Săi urmaşi! Când unul greşeşte 
în ceva, ceilalţi îşi iau prea adesea libertatea de a face cazul său să pară 
cât de rău posibil. Acei care poate sunt vinovaţi de păcate la fel de grave 
în altă privinţă, îi tratează pe fraţii lor greşiţi cu cea mai mare asprime. 
Greşelile comise din neştiinţă, nechibzuință sau necugetare sunt expuse 
în mod exagerat ca păcate intenționate, premeditate. Când văd sufletele 
mergând în rătăcire, unii îşi încrucişează mâinile şi zic: „V-am spus eu 
că aşa avea să se întâmple. Eu am ştiut că nu se putea pune nicio bază pe 
ei”. În felul acesta, ei iau poziţia lui Satan, bucurându-se în spiritul lor că 
bănuielile lor rele s-au dovedit a fi drepte. 

Noi trebuie să ne aşteptăm să întâlnim şi să suportăm mari nede-
săvârşiri în cei tineri şi lipsiţi de experienţă. Hristos ne-a poruncit să 
căutăm să-i îndreptăm pe unii ca aceştia prin duhul blândeţii, şi El ne 
face răspunzători dacă apucăm pe o cale care îi împinge în descurajare, 
în deznădejde şi ruină. Dacă nu cultivăm zilnic planta cea preţioasă a 
dragostei, ne aflăm în primejdia de a deveni înguşti la vedere, lipsiţi de 
compătimire, bigoţi şi critici, crezându-ne pe noi înşine drepţi, în timp 
ce suntem departe de a fi aprobaţi de Dumnezeu. Unii sunt nepoliticoşi, 
aspri şi brutali. Ei sunt întocmai ca nişte coji de castane care te înţeapă 
ori de câte ori le atingi. Aceştia produc un rău incalculabil, prin faptul că 
Îl reprezintă greşit pe Salvatorul nostru iubitor. 

Noi trebuie să ne ridicăm la un standard mai înalt, altfel suntem ne-
vrednici de numele de creştin. Trebuie să cultivăm spiritul cu care a lucrat 
Hristos să mântuiască pe cei rătăciţi. Aceştia sunt pentru El tot aşa de 
scumpi ca şi noi. Ei pot fi tot aşa de bine trofeele harului Său şi moşteni-
tori ai împărăţiei Sale, ca şi noi. Dar ei sunt expuşi curselor unui vrăjmaş 
viclean, sunt expuşi la primejdie şi la murdărie, şi fără harul salvator al lui 
Hristos, ei merg la o pierzare sigură. Dacă noi am vedea această chestiune 
în adevărata ei lumină, cât de mult s-ar înflăcăra zelul nostru şi ce mult ar 
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spori eforturile noastre serioase, jertfitoare de sine, de a ne apropia mai 
mult de acei care au nevoie de ajutorul nostru, de rugăciunile, de compă-
timirea şi dragostea noastră! 

Acei care au fost neglijenţi în această lucrare să se gândească bine la 
datoria lor, în lumina marii porunci: „Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi”. Această obligaţie zace asupra fiecăruia. De la toţi se cere să lucreze 
pentru micşorarea relelor şi pentru înmulţirea binecuvântărilor la seme-
nii lor. Dacă suntem tari pentru a rezista ispitei, atunci suntem sub marea 
obligaţie de a-i ajuta pe cei care sunt slabi şi care cedează. Dacă avem cu-
noştinţă, să-i învăţăm pe cei neştiutori. Dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat 
cu bunuri lumeşti, datoria noastră este să-i ajutăm pe cei săraci. Trebuie să 
lucrăm pentru binele altora. Toţi cei ce sunt sub sfera influenţei noastre să se 
împărtăşească din tot ceea ce avem mai strălucit. Niciunul nu trebuie să fie 
mulţumit a se hrăni din pâinea vieţii fără a o împărţi şi la cei din jurul său. 

Doar acei care sunt credincioşi Maestrului, trăiesc pentru Hristos 
şi onoarea numelui Său, căutând să-i salveze pe acei care sunt pierduți. 
Evlavia curată va manifesta cu siguranţă dorinţa adâncă şi efortul serios 
al Mântuitorului răstignit, de a salva pe cei pentru care El a murit. Dacă 
inimile noastre sunt îmblânzite şi supuse prin harul lui Hristos, şi înflă-
cărate de un simţ viu despre bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu, atunci 
ele vor prisosi, în mod firesc, în dragoste, compătimire şi duioşie faţă de 
alţii. Adevărul exemplificat în viaţă va exercita o putere întocmai ca un 
aluat ascuns, asupra celor cu care el este adus în contact. 

Dumnezeu a rânduit ca, pentru a creşte în harul şi cunoştinţa lui 
Hristos, oamenii să urmeze exemplul Său şi să lucreze cum a lucrat El. 
Adesea se va cere o luptă pentru a ne stăpâni sentimentele şi a ne feri să 
vorbim într-un mod care să descurajeze pe acei care lucrează sub influen-
ţa ispitei. O viaţă de rugăciune şi laudă continuată zi cu zi, o viaţă care va 
revărsa lumină pe calea altora, nu poate fi trăită fără eforturi serioase. Dar 
astfel de eforturi vor da roade preţioase, care vor aduce binecuvântare 
nu numai primitorului, ci şi dăruitorului. Spiritul lucrării altruiste pen-
tru alţii dă caracterului profunzime, stabilitate şi frumusețe, asemenea 
lui Hristos, şi aduce pace şi fericire celui care îl posedă. Aspiraţiile sunt 
înnobilate. Trândăvia şi egoismul nu-şi găsesc niciun loc. Acei care pun 
în practică darurile creştine vor creşte. Ei vor avea tendoane şi muşchi 
spirituali, şi vor fi tari în lucrarea lui Dumnezeu. Ei vor avea percepții spi-
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rituale clare, o credinţă statornică şi crescândă şi o putere care biruieşte în 
rugăciune. Acei care veghează asupra sufletelor, care se consacră în totul 
lucrării de mântuire a celor rătăciţi, în modul cel mai sigur îşi îndeplinesc 
propria mântuire. 

Dar cât de mult a fost neglijată această lucrare! Dacă afecţiunile şi 
gândurile ar fi predate Domnului în totul, credeţi că sufletele care sunt în 
rătăcire şi sub ispitele lui Satan ar fi lepădate cu atâta nepăsare, aşa cum s-a 
făcut? Nu s-ar depune oare eforturi mai mari, în dragostea şi simplitatea 
lui Hristos, pentru a-i salva pe aceşti rătăciţi? Toţi cei ce sunt cu adevărat 
consacraţi lui Dumnezeu vor lua parte cu cel mai mare zel la lucrarea pen-
tru care El a făcut cel mai mult, pentru care a adus o jertfă nemărginită, – la 
lucrarea de mântuire a sufletelor. Aceasta este lucrarea deosebită ce trebuie 
cultivată şi sprijinită, şi care nu trebuie lăsată niciodată să slăbească. 

Dumnezeu Îşi somează poporul să se ridice şi să iasă din această at-
mosferă rece şi înghețată în care a trăit până acum şi să lepede impresiile 
şi ideile care au făcut să îngheţe impulsurile de iubire, şi să-i țină în inac-
tivitate egoistă. El le porunceşte să se ridice de pe treapta pământească şi 
josnică şi să respire atmosfera cea curată şi însorită a cerului. 

Adunările noastre la serviciul divin trebuie să fie ocazii sfinte şi pre-
ţioase. Adunarea de rugăciune nu este un loc unde fraţii să se critice şi 
să se condamne unii pe alţii, (608) unde să existe sentimente lipsite de 
bunătate şi vorbiri aspre. Hristos este îndepărtat din adunările unde se 
manifestă acest spirit, şi Satan vine şi ia el conducerea. Nimic din ceea ce 
ar da chiar o impresie despre un spirit necreştinesc şi lipsit de dragoste 
nu trebuie lăsat să pătrundă în biserică; căci nu ne adunăm oare ca să 
căutăm milă şi iertare de la Domnul? Şi Mântuitorul a spus lămurit: „Cu 
judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi şi cu măsura cu care măsuraţi, vi 
se va măsura”. Cine poate sta înaintea lui Dumnezeu şi să pretindă că are 
un caracter fără defect şi o viaţă fără cusur? Şi atunci, cum îndrăzneşte 
cineva să critice şi să condamne pe frații săi? Acei care ei înşişi pot spera 
la mântuire doar prin meritele lui Hristos, care trebuie să caute iertare în 
puterea sângelui Său, se află sub obligaţia cea mai puternică de a practica 
dragostea, mila şi iertarea faţă de semenii lor păcătoşi. 

Fraţilor, dacă nu vă educaţi pe voi înşivă ca să respectaţi locul de 
devoţiune, nu veţi primi nicio binecuvântare de la Dumnezeu. Voi poate 
aduceţi o închinare de formă, dar acesta nu va fi un serviciu spiritual. 
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„Oriunde se adună doi sau trei în numele Meu, voi fi şi Eu în mijlocul 
lor”. Toţi trebuie să simtă că se găsesc în prezenţa dumnezeiască, şi în loc 
să se ocupe cu greşelile şi rătăcirile altora, ei ar trebui să-şi cerceteze cu 
sârguinţă propriile inimi. Dacă aveţi mărturisiri de făcut despre păcatele 
voastre, faceţi-vă datoria şi lăsaţi-i pe alţii să şi-o facă pe a lor. 

Dacă îngăduiţi asprimii din caracterul vostru să se dea pe faţă printr-
un spirit aspru şi nesimţitor, voi îi respingeţi chiar pe acei pe care ar trebui 
să-i câştigaţi. Asprimea voastră nimiceşte dragostea lor de adunare, şi re-
zultatul este adesea că ei se îndepărtează de la adevăr. Voi trebuie să înţe-
legeţi că voi înşivă vă aflaţi sub mustrarea lui Dumnezeu. În timp ce voi îi 
condamnați pe alţii, Domnul vă condamnă pe voi. Voi aveţi datoria de a vă 
mărturisi purtarea necreştinească. Domnul să mişte inima fiecărui mem-
bru din biserică până ce harul Său transformator se va da pe faţă în viaţă 
şi caracter. Atunci când vă veţi aduna împreună nu vă veţi mai aduna să vă 
criticaţi unul pe altul, ci să vorbiţi de Isus şi despre dragostea Sa. 

Adunările noastre trebuie să fie făcute cât mai interesante posibil. 
Ele trebuie să fie pătrunse de însăşi atmosfera cerului. Să încetăm cu ace-
le cuvântări lungi şi cu rugăciunile formale făcute doar pentru a ocupa 
timpul. Toţi trebuie să fie gata să-şi facă partea lor cu promptitudine, 
iar când datoria lor este făcută, adunarea trebuie să fie încheiată. În felul 
acesta interesul va fi păstrat viu până la sfârşit. Aceasta este o închinare 
plăcută adusă lui Dumnezeu. Serviciul divin trebuie făcut interesant şi 
atrăgător şi să nu se lase a degenera într-o formalitate seacă. Noi trebuie 
să trăim pentru Hristos clipă de clipă, oră de oră, zi de zi; atunci Hristos 
va locui în noi, iar când ne adunăm laolaltă, dragostea Sa va fi în inimile 
noastre, țâşnind ca un izvor în pustie, înviorând totul în calea sa şi făcân-
du-i pe toți cei ce sunt gata să piară, dornici să bea din apa vieţii. 

Noi nu trebuie să depindem de doi sau trei membri care să facă lu-
crarea pentru întreaga biserică. Fiecare dintre noi trebuie să aibă o cre-
dinţă puternică şi activă, ducând înainte lucrarea pe care Dumnezeu ne-a 
lăsat s-o facem. Trebuie să avem un interes încordat şi viu de a întreba pe 
Dumnezeu: «Doamne, ce vrei să fac eu? Cum să-mi fac lucrarea pentru 
timp şi veşnicie?» Noi trebuie să ne adunăm toate puterile ca să cerce-
tăm adevărul, folosind orice mijloc pe care îl avem la îndemână, care ne 
va ajuta într-o cercetare sârguincioasă, cu rugăciune, a Scripturii; şi apoi 
trebuie să fim sfinţiţi prin adevăr, ca să putem salva suflete. 
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Trebuie făcute eforturi serioase în fiecare biserică pentru a îndepărta 
vorbirea de rău şi un spirit critic, ca păcate care produc cele mai mari rele 
în biserică. Asprimea şi găsirea de greşeli trebuie mustrate ca fiind lucrări 
ale lui Satan. Iubirea şi încrederea reciprocă trebuie încurajate şi întărite 
în membrii bisericii. Fie ca toţi cei ce se tem de Dumnezeu şi îi iubesc pe 
fraţii lor să-şi închidă urechile faţă de vorbirile de rău şi de critici. Îndrep-
taţi-i pe purtătorii de poveşti către învăţăturile Cuvântului lui Dumne-
zeu. Spuneţi-le să asculte de Scripturi şi să meargă cu plângerile lor direct 
la acei pe care ei îi cred în rătăcire. Această acţiune unită ar aduce un 
torent de lumină în biserică şi va închide uşa unui potop de rele. În felul 
acesta Dumnezeu ar fi proslăvit şi multe suflete ar fi salvate. 

Mustrarea Martorului Credincios către biserica Sardes este: „Îţi 
merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Fii veghetor şi întăreşte ce rămâ-
ne, care este pe moarte; căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea 
lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! Ţine tare şi 
pocăieşte-te”. Păcatul de care, în mod special este acuzată această biserică, 
este că nu a întărit lucrurile care rămân, care sunt pe moarte. Oare acest 
avertisment nu ne priveşte şi pe noi? Să ne examinăm inimile, fiecare per-
sonal în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, şi cea dintâi lucrare a noastră 
să fie de a ne pune inimile în ordine cu ajutorul lui Hristos. 

Dumnezeu Şi-a făcut partea de lucrare pentru mântuirea oameni-
lor, şi acum invită biserica să conlucreze cu El. De o parte stă îngerul lui 
Hristos, cuvântul adevărului, Duhul Sfânt, şi de alta stau sufletele pier-
dute. Orice urmaş al lui Hristos îşi are o parte de făcut ca să-i facă pe 
oameni să primească binecuvântările pe care cerul le-a prevăzut pentru 
ei. Să ne examinăm de aproape pe noi înşine şi să vedem dacă am făcut 
această lucrare. Să ne cercetăm motivele şi orice faptă din viaţa noastră. 
Nu atârnă oare multe tablouri neplăcute pe pereţii din sala memoriei 
voastre? De multe ori aţi avut nevoie de iertarea lui Isus. Voi aţi depins 
constant de compasiunea şi dragostea Sa. Dar nu aţi neglijat voi oare să 
arătaţi faţă de alţii spiritul pe care l-a arătat Hristos faţă de voi? Aţi simţit 
oare o povară pentru vreunul pe care l-aţi văzut apucând pe căi nepermi-
se? L-aţi mustrat voi cu blândeţe? Aţi plâns voi cu el şi v-aţi rugat cu el 
şi pentru el? I-aţi arătat, prin cuvinte de duioşie şi fapte de bunătate, că 
îl iubiţi şi că doriţi să-l salvaţi? Când v-aţi asociat cu cei care se clătinau 
şi şovăiau sub povara infirmităţilor dispoziţiei lor şi a deprinderilor lor 
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defectuoase, i-aţi lăsat oare să lupte singuri, când le-aţi fi putut da ajutor? 
N-aţi trecut voi pe alături de aceste suflete ispitite amarnic, în timp ce lu-
mea a stat gata să le arate compătimire, şi să le ademenească în mrejele lui 
Satan? N-aţi fost voi gata să ziceţi ca şi Cain: „Sunt eu păzitorul fratelui 
meu?” Ah! Cum va trebui să privească marele Cap al bisericii lucrarea 
vieţii voastre? Cum va privi Acela, pentru care orice suflet este preţios, 
răscumpărat prin sângele Său, – la nepăsarea voastră faţă de acei care se 
abat de la calea cea dreaptă? Nu vă temeţi oare că El vă va părăsi, aşa cum 
i-aţi părăsit şi voi pe ei? Fiţi siguri că El, care este Adevăratul Străjer peste 
casa Domnului, a notat orice neglijenţă. 

Nu ați scos voi pe Hristos şi dragostea Sa din viața voastră, până 
când o formalitate mecanică a luat locul slujirii din inimă? Unde este 
acea înflăcărare a sufletului, pe care aţi simţit-o altădată când se amintea 
numele lui Isus? În însufleţirea devotamentului vostru de la început, ce 
arzătoare era dragostea voastră pentru suflete! Cu câtă seriozitate căutaţi 
voi să le înfăţişaţi dragostea Mântuitorului! Lipsa acelei dragoste v-a fă-
cut să fiţi reci, critici şi aspri. Căutaţi s-o câştigaţi iarăşi şi apoi lucraţi ca să 
aduceţi suflete la Hristos. Dacă refuzaţi să faceţi aceasta, alţii care au avut 
mai puţină lumină şi experienţă şi mai puţine ocazii, vor veni şi vă vor 
lua locul, şi vor face ceea ce voi aţi neglijat să faceţi: căci lucrarea trebuie 
făcută, de a salva pe cei ispitiţi, încercaţi şi pierduţi. Hristos oferă acest 
serviciu bisericii Sale; cine îl va primi? 

Dumnezeu nu a uitat faptele bune şi jertfitoare de sine ale bisericii 
Sale din trecut. Toate sunt trecute în registrele de sus. Dar acestea nu 
sunt îndeajuns. Acestea nu vor salva biserica, atunci când ea încetează să-
şi aducă la îndeplinire misiunea. Până ce nu va înceta această neglijenţă 
şi indiferenţă tirană, dată pe faţă în trecut, biserica, în loc să meargă din 
putere în putere, va continua să degenereze în slăbiciune şi formalitate. 
Să lăsăm oare să se întâmple aceasta? Trebuie continuată oare această sta-
re de lâncezeală, vrednică de plâns şi lipsită de iubire şi de zel spiritual? 
Aceasta să fie starea în care Hristos să găsească biserica Sa? 

Fraţilor, lămpile voastre vor fila şi se vor întuneca până ce se vor 
stinge în întuneric, dacă nu faceţi eforturi hotărâte pentru a vă reforma. 
„Adu-ţi aminte de unde ai căzut şi pocăieşte-te, şi fă faptele dintâi”. Oca-
zia care vi se oferă acum poate fi de scurtă durată. Dacă acest timp de 
har şi de pocăinţă trece nefolosit, se va da avertizarea: «Eu voi veni la 
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tine curând şi-ţi voi muta sfeşnicul din locul său». Aceste cuvinte sunt 
rostite de buzele Aceluia care este îndelung-răbdător şi îngăduitor. Ele 
sunt un avertisment solemn pentru biserici şi pentru fiecare în parte că 
Străjerul, care nu dormitează niciodată, le măsoară umblarea şi faptele. 
Dacă nu sunt încă tăiaţi, ca unii care ocupă locul degeaba, se datorează 
numai răbdării Sale minunate. Dar Spiritul Său nu se va lupta mereu cu 
ei. Răbdarea Sa nu va mai dura decât puţin timp. 

Credinţa voastră trebuie să fie ceva mai mult de cum a fost până 
acum, altfel veţi fi cântăriţi în balanţă şi găsiţi lipsă la cântar. La ziua de 
apoi, sentinţa finală pe care o va da Judecătorul întregului pământ va fi 
hotărâtă după interesul pe care l-am arătat şi după lucrarea practică pe 
care am făcut-o pentru cei nevoiaşi, pentru cei apăsaţi şi ispitiţi. Voi nu 
puteţi trece mereu pe lângă aceştia, şi totuşi să găsiţi personal intrare în 
cetatea lui Dumnezeu, ca păcătoşi răscumpăraţi. Hristos a zis: „Ori de 
câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi 
fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut”. 

Acum nu este încă prea târziu de a răscumpăra neglijențele din tre-
cut. Învioraţi deci dragostea dintâi, ardoarea de la început. Căutaţi pe 
acei pe care i-aţi îndepărtat, legaţi prin mărturisirile voastre rănile pe care 
le-aţi făcut. Alipiţi-vă de Marea Inimă a dragostei plină de milă şi lăsaţi ca 
râurile milostivirii divine să curgă în inimile voastre şi de la voi în inimile 
altora. Lăsați ca gingăşia şi mila pe care Isus le-a revelat în propria Sa viață 
prețioasă să fie un exemplu pentru noi despre felul în care trebuie să-i tra-
tăm pe semenii noştri, în special pe cei care sunt frații noştri în Hristos. 
Mulţi au slăbit şi au căzut în descurajare în marea luptă a vieţii, pe când 
un cuvânt bun de îmbărbătare şi de încurajare i-ar fi întărit să biruiască. 
Niciodată şi în nicio împrejurare să nu deveniţi fără inimă, reci, lipsiţi de 
dragoste şi critici. Nu pierdeţi niciodată ocazia de a spune un cuvânt care 
să îmbărbăteze şi să insufle speranţă. Nu putem spune cât de departe pot 
ajunge cuvintele noastre de bunătate, străduinţele noastre asemănătoare 
cu ale lui Hristos de a uşura unele din poverile altora. Cel rătăcit nu poate 
fi restatornicit pe nicio altă cale decât prin duhul blândeţii, al amabilităţii 
şi al dragostei duioase. 
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„Vrei să salvezi un suflet rătăcitor 
Şi să conduci un suflet pierdut, înapoi la Dumnezeu? 
Vrei să pari un înger păzitor, 
Pentru unul care a călcat de mult timp pe cărarea vinei? 

Mergi cu amabilitate la el, 
Ia-i mâna, cu cuvinte gingaşe în inima ta
Şi stai de partea lui ca un frate,
Până când a detronat demonul păcatului. 

Nu dojeni pe cel vinovat, ci stăruieşte
Pe lângă el, în cele mai amabile, mai duioase cuvinte
Şi pe cel pierdut tu-l poți conduce înapoi
La Dumnezeu, omenire şi bine. 

Şi tu însuți eşti doar om, 
Şi tu eşti slab, şi tu poți cădea ca el;
Atunci arată milă celui căzut,
Ca şi ție să ți se poată arăta milă.”

Capitolul 75 – Datoriile bisericii 

Acolo unde este Spiritul Domnului este blândeţe, răbdare, amabi-
litate şi îndelungă răbdare. Un adevărat ucenic al lui Hristos va căuta să 
imite Modelul. El va studia să facă voia lui Dumnezeu pe pământ, aşa 
cum se face în cer. Acei ale căror inimi sunt încă murdare de păcat nu pot 
fi zeloşi pentru fapte bune. Ei neglijează să ţină cele dintâi patru prescrip-
ţii ale decalogului, care lămuresc datoria omului faţă de Dumnezeu, şi nu 
ţin nici ultimele şase porunci din urmă, care definesc datoria omului faţă 
de semenii lor. Inimile lor sunt pline de egoism şi găsesc neîncetat greşeli 
la alţii care sunt mai buni decât ei. Ei îşi pun mâinile pe o lucrare pe care 
Dumnezeu nu le-a dat-o, dar lasă nefăcută lucrarea pe care El le-a lăsat-o 
lor ca s-o facă, aceea de a lua seama asupra lor înşişi ca nu cumva să crească 
vreo rădăcină de amărăciune, care să tulbure biserica şi s-o murdărească. 
Ei îşi îndreaptă privirea spre exterior, să vadă dacă nu cumva caracterul 
altora nu ar fi drept, când ochii lor ar trebui să privească în lăuntrul lor, 
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spre a-şi cerceta şi critica propriile fapte. Când îşi golesc inima de eu, in-
vidie, bănuieli rele şi răutate, nu se vor mai urca pe scaunul de judecător, 
ca să pronunţe sentinţa asupra altora care, în ochii lui Dumnezeu, sunt 
mai buni decât ei. 

Acela care doreşte să-i reformeze pe alţii trebuie să se reformeze mai 
întâi pe sine. El trebuie să obţină Spiritul Maestrului şi să fie dispus, ase-
menea Lui, să sufere ocara şi să practice tăgăduirea de sine. În comparaţie 
cu valoarea unui suflet, întreaga lumea este fără însemnătate. Dorinţa de 
a exercita autoritate, de a domni peste moştenirea Domnului, dacă este 
îngăduită, va avea ca rezultat pierderea sufletelor. Acei care Îl iubesc pe 
Isus cu adevărat vor căuta să-şi pună umblarea în acord cu Modelul, şi vor 
lucra în spiritul Său pentru mântuirea altora. 

Pentru a-l câştiga pe om şi a-i asigura mântuirea veşnică, Hristos 
a părăsit curţile împărăteşti ale cerului şi a venit pe acest pământ, a 
suferit durerile păcatului şi ocara în locul omului, şi a murit ca să-l eli-
bereze. Având în vedere preţul nemărginit plătit pentru răscumpărarea 
omului, cum îndrăznesc unii dintre acei care mărturisesc numele lui 
Hristos, să trateze cu indiferenţă pe vreunul dintre cei mai neînsemnaţi 
urmaşi ai Săi? Cu câtă băgare de seamă ar trebui fraţii şi surorile din 
biserică să-şi supravegheze orice cuvânt şi faptă, ca să nu vatăme uleiul 
şi vinul! Cu câtă răbdare şi bunătate şi cu câtă gingăşie ar trebui să um-
ble cu cei răscumpăraţi de sângele lui Hristos! Cu câtă credincioşie şi 
seriozitate ar trebui să lucreze ei ca să-i ridice pe cei descurajaţi şi deznă-
dăjduiţi! Cât de credincios şi de serios ar trebui să lucreze ei pentru a-i 
înălța pe cei descurajați şi disperați! Cu câtă duioşie trebuie să trateze 
ei pe acei care se străduiesc să asculte de adevăr şi care, în familiile lor, 
nu primesc nicio încurajare, ci respiră neîncetat atmosfera necredinţei 
şi a întunericului! 

Cum să-i tratăm pe cei rătăciţi 

Dacă se presupune că un frate a greşit, fraţii şi surorile sale nu tre-
buie să şoptească între ei şi să discute despre acest lucru, exagerând aceste 
presupuse greşeli şi rătăciri. Acest lucru s-a făcut de multe ori, şi rezulta-
tul este că dizgraţia lui Dumnezeu zace asupra acelora care fac aceasta, iar 
Satan se bucură că-i poate slăbi şi necăji pe acei care ar putea să fie tari în 
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Domnul. Lumea le vede slăbiciunea şi judecă această clasă şi adevărul pe 
care ei mărturisesc a-l iubi, după roadele pe care le arată ei. 

„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău 
cel sfânt? – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face neprihănire şi spune 
adevărul din inimă. El nu muşcă pe la spate cu limba sa, nici nu face rău 
semenului său, nici nu acceptă vreun reproş împotriva aproapelui său. În 
ochii săi o persoană josnică este disprețuită, dar cinsteşte pe cei ce se tem 
de Domnul. El nu-şi ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. 
Acela ce nu-şi dă banii cu camătă şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. 
Cel ce se poartă aşa nu se clatină niciodată”. (după textul englez). Aici 
clevetitorului nu-i este îngăduit să locuiască în cortul lui Dumnezeu şi 
nici să şadă pe muntele cel sfânt al Sionului. Cel care acceptă un reproş 
împotriva aproapelui său, nu poate primi aprobarea lui Dumnezeu. 

Cât de mulți predicatori, în timp ce sunt angajaţi într-o lucrare 
bună, în care suflete se întorc spre Hristos şi spre adevăr, sunt chemaţi 
de la lucrarea lor, ca să aplaneze unele neînţelegeri în biserică şi să împa-
ce pe fraţii care au conflicte grave între ei şi care au un spirit certăreţ şi 
poruncitor? 

Această lucrare, de a-i retrage pe bărbaţi din câmpurile lor misiona-
re, s-a repetat tot mereu în decursul progresului cauzei lui Dumnezeu. 
Este un plan viclean al marelui vrăjmaş al omului de a împiedica lucrarea 
lui Dumnezeu. Când sufletele care sunt pe punctul de a se decide în fa-
voarea adevărului sunt lăsate astfel pradă influenţelor nefavorabile, ele îşi 
pierd interesul, şi foarte rar se întâmplă ca vreo impresie puternică să mai 
poată fi făcută asupra lor. Satan caută mereu să născocească ceva ca să-l 
cheme pe predicator din câmpul său de lucru tocmai la acest timp critic, 
pentru ca rezultatul lucrului său să fie pierdut. 

În biserică sunt bărbaţi şi femei neconsacrați, neconvertiți, care se 
gândesc mai mult să-şi păstreze propria demnitate şi propriile păreri de-
cât se gândesc la mântuirea semenilor; iar Satan lucrează asupra acestora 
ca să provoace greutăţi care răpesc timpul şi lucrarea predicatorului, şi ca 
urmare în felul acesta se pierd multe suflete. 

În timp ce membrii bisericii se află într-o stare de sentimente divi-
zate, inimile lor sunt aspre şi neimpresionabile. Eforturile predicatorului 
sunt întocmai ca nişte lovituri asupra fierului rece, şi fiecare partidă de-
vine şi mai neclintit în calea sa decât înainte. Predicatorul este pus într-o 

616



Mărturii pentru comunitate – vol. 5520

poziţie dintre cele mai de neinvidiat; căci, deşi el trebuie să ia întotdeau-
na hotărâri înţelepte, totuşi hotărârile sale vor displăcea unora dintre ei şi 
vor întări astfel spiritul de partidă. 

Dacă predicatorul găzduieşte la unele familii, altele devin, cu 
siguranță geloase, ca nu cumva el să primeşte impresii defavorabile des-
pre ei. Dacă dă sfaturi, unii vor zice: «Cineva a vorbit cu el şi i-a spus», 
şi cuvintele sale nu au nicio greutate asupra lor. În felul acesta, sufletele 
lor devin neîncrezătoare şi pline de bănuieli rele, iar predicatorul este 
lăsat pradă prejudecăţilor şi geloziilor lor. Prea adesea el lasă în urmă lu-
crurile şi mai rău de cum le-a găsit. Dacă el ar fi refuzat în totul să asculte 
la declaraţiile colorate făcute din partea unora, dacă le-ar fi dat sfaturi 
în armonie cu regula biblică, şi le-ar fi zis ca şi Neemia: „Eu am o mare 
lucrare de făcut şi nu mă pot coborî la voi”, acea biserică ar fi fost într-o 
stare mult mai bună. 

Predicatorii şi membrii laici ai bisericii îi displac lui Dumnezeu 
dacă lasă anumite persoane să le istorisească despre erorile şi greşelile 
fraţilor lor. Ei nu trebuie să asculte de aceste rapoarte, ci să-i întrebe: 
„Ai urmat cu stricteţe sfatul dat de Mântuitorul? Ai mers la cel greşit şi 
i-ai arătat greşelile între tine şi el singur? Şi a refuzat el să te asculte? Ai 
luat tu, cu atenție şi rugăciune încă doi sau trei fraţi cu tine, şi ai lucrat 
cu el în duioşie, în umilinţă şi blândeţe, cu inima mişcată de dragoste 
pentru sufletul lui?” Dacă ordinul Căpitanului a fost urmat cu stricte-
ţe, în acord cu regulile date pentru cel rătăcitor, atunci să se facă un pas 
mai departe –, supune-l bisericii şi să se ia măsuri după caz, în acord cu 
Scripturile. Atunci cerul va aproba hotărârea luată de biserică de a tăia 
din trupul ei mădularul care a greşit, dacă nu se pocăieşte. Dacă aceşti 
paşi n-au fost făcuţi, atunci închide-ţi urechea față de plângeri şi refuză 
astfel să primeşti vreo învinuire împotriva aproapelui tău. Dacă n-ar 
exista fraţi şi surori care să facă aceasta, limbile rele ar înceta în curând, 
căci nu ar mai găsi un câmp aşa de favorabil în care să-şi facă lucrarea de 
a se muşca şi sfâşia unii pe alţii. 

Alegerea conducătorilor 

Apostolul Pavel îi scria lui Tit: „Să pui în rânduială ce mai rămâne 
de rânduit şi să aşezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am porun-

617



521Datoriile bisericii

cit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure femei, având 
copii credincioşi, care să nu fie învinuiţi de destrăbălare sau neascultare. 
Căci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană”. 
Ar fi bine ca toţi predicatorii noştri să ia la inimă aceste cuvinte şi să nu 
grăbească în serviciul Domnului oameni, fără să chibzuiiască bine şi fără 
să se roage mult ca Dumnezeu să desemneze, prin Spiritul Său Sfânt, pe 
acela pe care vrea să-l primească. 

Apostolul inspirat zice: „Nu-ţi pune mâinile cu grabă asupra vreunui 
om”. În unele din Bisericile noastre lucrarea de organizare şi de întărire prin 
binecuvântare a prezbiterilor s-a făcut prea de timpuriu; regula biblică a fost 
nesocotită, şi urmarea a fost că o mare tulburare s-a adus asupra bisericii. 

Alegerea conducătorilor, ca bărbaţi întăriţi prin binecuvântare, 
nu trebuie să se facă prea pripit, aşa încât să fie hirotonite persoane 
care nu sunt în niciun fel pregătite pentru această lucrare plină de răs-
pundere – bărbați care au nevoie să fie convertiţi, înălţaţi, înnobilaţi 
şi curăţaţi mai înainte de a putea servi în lucrarea lui Dumnezeu în 
vreo ramură oarecare. 

Năvodul Evangheliei adună atât buni cât şi răi. Se cere timp ca să se 
desfăşoare caracterul; se cere timp ca să se cunoască ce sunt oamenii cu 
adevărat. Trebuie să se ţine seama de familia celui sugerat pentru slujire. 
Sunt membrii ei supuşi şi ascultători? Poate bărbatul să-şi conducă cu 
cinste propria sa casă? Ce caracter au copiii lui? Fac ei cinste influenţei 
tatălui lor? Dacă el nu are tact, înţelepciune sau putere de evlavie în fa-
milie, în administrarea casei sale, se poate deduce cu siguranţă că aceleaşi 
defecte vor fi introduse şi în Biserică, şi aceeaşi administrare nesfinţită va 
fi văzută şi aici. Este cu mult mai bine să critici un om înainte de a-l pun 
în serviciul Domnului decât după aceea; este mai bine să te rogi şi să-l 
sfătuieşti înainte de a face pasul hotărât, decât să lucrezi după aceea, ca să 
repari relele unei procedări greşite. 

În unele biserici, conducătorul nu are calităţile necesare de a educa pe 
membrii bisericii ca să fie lucrători. El n-a folosit tact şi judecată pentru a 
păstra un interes viu în lucrarea lui Dumnezeu. Conducătorul este moale 
şi plictisitor; el vorbeşte prea mult şi se roagă prea lung în public, el nu are 
acea legătură vie cu Dumnezeu, care i-ar da o experienţă proaspătă. 

Conducătorii bisericilor din orice loc trebuie să fie serioşi, plini de 
zel şi de interes altruist; să fie bărbaţi ai lui Dumnezeu care să dea o bună 
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impresie lucrării. Ei trebuie să-şi înalţe cu credinţă cererile către Dum-
nezeu. Ei pot devota cât de mult timp rugăciunii în taină, dar în public 
rugăciunile lor trebuie să fie scurte şi la obiect. Rugăciunile lungi, seci şi 
sfaturile lungi trebuie evitate. Dacă fraţii şi surorile au de spus câte ceva în 
adunare, care va înviora şi întări pe alţii, trebuie să fie mai întâi în inimile 
lor. Ei trebuie să fie în legătură zilnică cu Dumnezeu, aprovizionându-se 
din depozitul Său inepuizabil şi scoţând la iveală lucruri noi şi lucruri 
vechi. Dacă sufletele lor au fost înviorate de Duhul lui Dumnezeu, ei vor 
îmbărbăta, vor întări şi încuraja pe alţii; dar dacă n-au băut ei înşişi din 
fântâna cea vie a mântuirii, nu vor şti cum să-i conducă pe alţii acolo.

 Necesitatea unei religii experimentale trebuie pusă lămurit în faţa 
acelora care primesc teoria adevărului. Predicatorii trebuie să-şi păstreze 
sufletele în dragostea lui Dumnezeu şi apoi să întipărească în minţile po-
porului nevoia de o consacrare şi de o pocăinţă personală. Fiecare trebuie 
să obțină pentru sine o experienţă vie; ei trebuie să-L aibă pe Hristos în 
inima lor, Duhul Său să le stăpânească afecțiunile, altfel mărturisirea lor 
de credinţă nu are nicio valoare, iar starea lor va fi chiar mai rea decât 
dacă nu ar fi auzit niciodată adevărul. 

Trebuie luate astfel de măsuri pentru grupele mici, care acceptă 
adevărul, încât să asigure prosperitatea bisericii. Unul poate fi rânduit să 
conducă grupa pentru o săptămână sau o lună, apoi altul pentru câteva 
săptămâni; şi în felul acesta, diferite persoane pot fi înrolate în lucrare şi 
după un timp de probă unul dintre ei poate fi ales, prin glasul bisericii, 
să fie conducător recunoscut; totuşi niciodată şi în niciun caz să nu fie 
ales pentru un timp mai lung de un an. După aceea poate fi ales altul 
sau poate fi reales cel dintâi, dacă serviciile sale s-au dovedit a fi o bi-
necuvântare pentru biserică. Acelaşi principiu trebuie ales în selectarea 
bărbaţilor pentru pozițiile de răspundere de la slujbele din Conferinţă. 
Bărbaţii netestați nu trebuie să fie aleşi ca preşedinţi de conferinţe. Mulţi 
nu dovedesc o bună judecată în rezolvarea chestiunilor importante de 
care sunt legate interese veşnice. 

Noi mărturisim că suntem depozitarii legii lui Dumnezeu, pretin-
dem că avem o lumină mai mare şi avem ca ţintă un ideal mai înalt decât 
oricare alt popor de pe pământ; de aceea, trebuie să arătăm o mai mare 
desăvârşire de caracter şi o devoţiune mult mai serioasă. Cea mai solemnă 
solie a fost încredinţată acelora care au primit lumina adevărului prezent. 
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Lumina noastră trebuie să strălucească neîncetat ca să lumineze cărarea 
acelora care sunt în întuneric. Ca membri ai bisericii vizibile şi ca lucră-
tori în via Domnului, toţi cei ce mărturisesc a fi creştini trebuie să facă 
totul pentru a păstra pacea, armonia şi dragostea în biserică. Observaţi 
cum Se ruga Domnul Hristos: „Ca toţi să fie una; după cum Tu, Tată, eşti 
în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în noi; ca lumea să creadă că Tu 
M-ai trimis”. Unirea dintre membrii bisericii este dovada convingătoare 
că Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume ca Mântuitor al ei. Acesta este 
un argument pe care cei din lume nu-l pot contrazice. De aceea, Satan 
se străduieşte neîncetat să împiedice înfăptuirea acestei uniri şi armonii, 
pentru ca necredincioşii, văzând căderile, disensiunea şi cearta dintre 
pretinşii creştini, să fie dezgustaţi de religie şi să se împietrească în nepo-
căinţa lor. Dumnezeu este dezonorat de către acei care mărturisesc ade-
vărul, în timp ce ei sunt în neînțelegere şi vrăjmăşie unul cu altul. Satan 
este marele acuzator al fraţilor, şi toţi cei ce participă la această lucrare de 
învinuire sunt angajaţi în serviciul lui. 

Noi mărturisim că avem mai mult adevăr decât alte denominaţiuni; 
dar dacă acesta nu duce la o mai mare consacrare, la o viaţă mai curată şi 
mai sfântă, de ce folos ne poate fi? Atunci ar fi mai bine pentru noi să nu 
fi văzut niciodată lumina adevărului, decât să mărturisim că am primit-o 
şi totuşi să nu fim sfinţiţi prin ea. 

Pentru a hotărî cât de însemnate sunt interesele care sunt în legătură 
cu convertirea sufletului de la rătăcire la adevăr, trebuie să apreciem va-
loarea nemuririi; trebuie să înţelegem cât de dureroasă este a doua moar-
te; trebuie să ne dăm seama ce onoare şi slavă îi aşteaptă pe cei răscumpă-
raţi şi ce înseamnă a trăi în prezenţa Aceluia care a murit ca să-i înalţe şi 
să-i înnobileze pe oameni, şi să dea biruitorului o diademă împărătească. 

Valoarea unui suflet nu poate fi preţuită pe deplin de minţile măr-
ginite. Cu câtă recunoştinţă îşi vor aminti cei răscumpăraţi şi proslăviţi 
de acei care au fost unelte pentru mântuirea lor! Niciunul nu se va căi de 
eforturile tăgăduitoare şi munca perseverentă, de răbdarea, şi îndelunga 
răbdare şi de dorinţa arzătoare, serioasă, pentru suflete, care ar fi rămas 
pierdute, dacă el şi-ar fi neglijat datoria sau ar fi obosit în facerea de bine. 

Acum, aceştia toţi, îmbrăcaţi în alb, stau adunaţi în turma Marelui 
Păstor. Lucrătorul credincios şi sufletul salvat prin osteneala sa sunt salu-
taţi de către Mielul din mijlocul tronului şi sunt conduşi la pomul vieţii 
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şi la fântâna apei de viaţă. Cu câtă bucurie îi priveşte servul lui Hristos 
pe aceşti mântuiţi, care au devenit părtaşi ai slavei Răscumpărătorului. 
Cât de mult mai preţios este cerul pentru acei care au fost credincioşi 
în lucrarea de salvare de suflete! „Cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea 
cerului şi cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca 
stelele, în veac şi în veci de veci”. 

Capitolul 76 – O scrisoare 

Stimate frate O., Am primit scrisoarea ta, şi nu e nevoie să-mi ex-
prim tristeţea inimii mele pentru calea pe care ai apucat deodată. Când 
am revăzut istoria vieţii tale din trecut, mi-am amintit de experienţa ta 
din Colorado, de angajamentele pe care le luai când te aflai pe acea stâncă 
de pe care se părea cu neputinţă de coborât şi de reîntoarcerea ta parţială 
la credinţă, de ispitele produse de năzuinţe false şi ambiţioase de a deveni 
mai mare, stând izolat de poporul nostru decât fiind împreună cu el, de 
decepţiile tale, de procedeul tău vrednic de laudă de a tăcea, de rugăciu-
nile şi simpatiile poporului lui Dumnezeu, care se înălţau la cer pentru 
tine, şi de sfaturile mele stăruitoare, când le ziceam: „Nu-l părăsiţi, ci stră-
duiţi-vă să-l câştigaţi. El este prins în mrejele vrăjmaşului şi şi-a pierdut 
sprijinul în Dumnezeu”. 

Mi-amintesc de ultima mea călătorie pe care am făcut-o împreună 
cu soţia ta înainte ca ea să moară. Ea simţea o povară pentru tine şi pentru 
copiii ei. Ea spunea că se cutremură la gândul viitorului copiilor ei şi din 
cauza îndoielilor soţului său. „Dacă voi muri”, zicea ea, „iar el va părăsi 
credinţa şi îi va face pe copii să lepede Sabatul, cât de grozav va fi lucrul 
acesta, după ce el a primit o lumină aşa de mare şi atât de multe dovezi! 
Din acest motiv, eu m-am agățat de viaţă. El n-a avut acea lucrare adâncă 
în sufletul său, care să-l ancoreze când vin ispitele. Ah, iubită soră, White! 
Numai pentru sufletul soţului şi ale copiilor mei am ţinut atât de mult la 
viaţă. Şi doresc să-ţi spun drept că mă căiesc din inimă că n-am primit în 
alt spirit mărturia pe care tu mi-ai dat-o mie şi soţului meu. Eu văd acum 
că solia dată nouă a fost exact ce aveam nevoie; şi dacă am fi primit-o, ea 
ne-ar fi pus pe amândoi într-o poziţie spirituală mult mai bună de cum 
suntem de câtva timp. Amândoi avem mândrie spirituală, şi din acel timp, 
am simţit că trebuie să te ocolesc, căci mă gândeam că nu ai încredere în 
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noi. În timpul ultimelor luni, toate acestea au dispărut, şi eu am simţit 
aceeaşi încredere, aceeaşi simpatie şi dragoste adâncă pentru tine, pe care 
am simţit-o în viaţa mea din trecut; dar ştiu că soţul meu nu simte astfel 
şi nu este de folos pentru mine ca să vorbesc cu el despre aceste lucruri. Eu 
sunt prea slabă pentru a pune aceste chestiuni în faţa lui, aşa cum se pre-
zintă ele în mintea mea, şi el este prea fix în ideile şi sentimentele lui; dar 
am vrut să-ţi spun că eu am o credinţă implicită în Mărturii şi în lucrarea 
ta, şi am dorit de mult să am ocazia să-ţi spun aceasta, şi acum mă simt 
liberă. Vrei să mă ierţi pentru sentimentele şi cuvintele pe care le-am avut 
împotriva ta? Eu am întristat Spiritul lui Dumnezeu, şi uneori am simţit 
că El m-a părăsit; dar acum nu mai am aceste sentimente şi nu le-am mai 
avut de câtva timp. Niciodată nu am înţeles primejdia de a rosti cuvinte 
de necredinţă aşa cum am înţeles-o de câteva săptămâni. Mă tem foarte 
mult pentru soţul meu, pentru că el îşi exprimă necredinţa; şi mă tem că 
va lepăda totul şi va deveni necredincios. O, ce mult aş dori să-l pot ajuta!”

 Frate O., când mi-ai spus că soţia ta a murit necrezând în Mărturii, 
eu nu te-am contrazis, dar am crezut că nu mi-ai spus adevărul. După 
aceea m-am convins că tu erai în mare întuneric, căci aveam o scrisoare 
pe care mi-o trimisese ea şi în care îmi spunea că ea a avut cea mai deplină 
credinţă în Mărturii, şi ştiu că ce spunea ea era adevărat, atât despre tine, 
cât şi despre ea însăşi. Eu am luat parte la adunarea de conferinţă a câm-
pului din ..., unde erai şi tu de faţă. Tu ai avut atunci o experienţă care s-ar 
fi dovedit de o valoare durabilă pentru tine, dacă ai fi rămas umil înaintea 
lui Dumnezeu, cum erai în acel timp. Atunci, tu ţi-ai umilit inima, şi mă 
rugai în genunchi să te iert pentru ce-ai spus despre mine şi lucrarea mea. 
Tu ziceai: „Tu nu ai nici o idee despre cât de rău am vorbit eu despre tine”. 
Eu te-am asigurat că te voi ierta cu aceeaşi bunăvoinţă după cum nădăj-
duiesc ca Isus să-mi ierte păcatele şi rătăcirile. Tu ai declarat acolo, în pre-
zenţa câtorva, că spuseseşi multe lucruri în defavoarea mea, pentru care 
te-am asigurat că te iert cu bucurie, căci nu au fost spuse împotriva mea; 
niciunul dintre aceste lucruri nu au fost împotriva mea; eu nu eram decât 
o servă care vă aducea solia pe care mi-o dădea Dumnezeu. Nu împotriva 
persoanei mele te-ai ridicat tu, ci împotriva soliei pe care Dumnezeu v-a 
trimis-o prin sluga Sa umilă. Tu L-ai insultat pe Hristos, nu pe mine. 
„Eu nu cer să-ţi mărturiseşti păcatele înaintea mea”, am spus eu. „Pune 
în ordine lucrurile între sufletul tău şi Dumnezeu, şi atunci toate vor fi 
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în ordine şi între tine şi mine”. Pe unele dintre expresiile care erau scrise 
pentru tine, tu le-ai luat într-o lumină prea aspră. Şi, după ce le-ai citit 
iarăşi mai cu atenţie, ai spus că nu ţi se mai par aşa cum ţi se păruseră la 
început, şi orice lucru a fost aplanat. După această întrevedere, ai declarat 
că simţeai că niciodată până atunci nu ştiuseşi ce înseamnă convertirea, 
dar că acum ai fost născut din nou şi te-ai convertit pentru prima dată. 
Atunci, tu puteai spune că-i iubeşti pe fraţii tăi; inima ta era uşoară şi 
fericită; tu vedeai sfinţenia lucrării, aşa cum niciodată n-o văzuseşi până 
atunci; şi scrisorile tale exprimau adânca schimbare săvârşită în tine prin 
Duhul lui Dumnezeu. 

Şi totuşi am ştiut că vei fi adus din nou pe acelaşi teren şi testat în 
punctele în care ai căzut mai înainte. Tot astfel a procedat Domnul şi cu 
copiii lui Israel; aşa a procedat El şi cu poporul Său din toate timpurile. El 
îi pune şi acum la probă tocmai în punctele în care au căzut mai înainte; 
El îi va încerca, şi dacă ei cad şi sub a doua încercare, El îi va încerca încă 
o dată tot în acelaşi punct. 

Inima mea suspină ori de câte ori mă gândesc la tine; sufletul meu 
este trist într-adevăr. Orice suflet e preţios, pentru că a fost răscumpărat 
prin sângele preţios al lui Isus Hristos. Uneori mă gândesc că noi nu dăm 
fiecărui lucru valoarea ce i se cuvine, după răscumpărarea făcută prin sân-
gele lui Isus, – mântuirea sufletului. Când mă gândesc la preţul nemăr-
ginit plătit pentru răscumpărarea sufletelor individuale, îmi zic: Ce va fi 
dacă acest suflet se va pierde totuşi în cele din urmă? Ce va fi dacă el va 
refuza să fie ucenic în şcoala lui Hristos, va neglija să practice blândeţea 
şi umilinţa şi nu va duce jugul lui Hristos?” Acesta, iubite frate, a fost 
cel mai mare eşec al tău. Dacă ai fi primit mai puţin sfat de la tine însuţi, 
acum ai fi tare în harul şi cunoştinţa lui Isus Hristos. Tu nu te-ai înjugat 
împreună cu Hristos; n-ai fost umplut cu Duhul Său. O, ce multă nevoie 
ai tu de amprenta divină asupra caracterul tău! 

Noi vom fi traşi la răspundere pentru multe lucruri, ţinându-se 
seama de avantajele noastre superioare şi cunoscând că vom fi judecaţi 
după lumina şi privilegiile pe care ni le-a acordat Domnul. Noi nu pu-
tem susţine că am fi favorizaţi cu mai puţină lumină decât acel popor 
care a fost timp de secole o minune şi nu reproş pentru lume. Nu ne 
putem aştepta ca judecata să fie în favoarea noastră, pentru că la fel 
ca în cazul cetății Capernaum, noi am fost înălţaţi până la cer. Dom-
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nul a lucrat pentru poporul care păzeşte poruncile Sale. Lumina care a 
strălucit din cer asupra noastră n-a fost dăruită Sodomei şi Gomorei, 
căci atunci ele ar fi rămas până astăzi; şi dacă faptele minunate, cunoş-
tinţa şi harul care s-au descoperit acestui popor s-ar fi făcut cunoscute 
națiunilor care zăceau în întuneric, nu ştiu cât de înaintaţi ar fi fost ei 
faţă de poporul de astăzi. Noi nu putem preciza cât de mult mai uşor va 
fi pentru ei în ziua judecăţii, decât pentru acei care au avut lumina clară 
a adevărului strălucind asupra lor, aşa cum aţi avut-o voi, dar care, din 
anumite motive inexplicabile, s-au întors de la sfânta poruncă dată lor. 
Noi putem doar atrage atenţia cu durere la cazul tău, ca la un semnal de 
avertizare. „Cel ce crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă”. Dom-
nul nu vede lucrurile aşa cum le vede omul. Gândurile şi căile Sale nu 
sunt ceea ce oamenii orbi şi egoişti cred că sunt, sau ce ar dori ei să fie 
ele. Domnul priveşte la inimă şi lucrează în şi cu făpturile Sale să vrea şi 
să făptuiască tot ce porunceşte sau cere El de la ei, dacă ele nu leapădă 
sfatul Său şi dacă nu refuză să asculte de poruncile Sale.

 Cea mai mare parte din viaţa ta a fost folosită pentru a răspândi 
doctrine pe care în tot restul vieţii tale va trebui să le tăgăduieşti şi să le 
condamni. Care este lucrarea autentică? Care este cea falsă? Ne putem 
încrede noi în judecata ta? Putem pune bază pe interpretarea pe care o 
dai tu Scripturilor? Nu putem. Am fi în primejdie să fim duşi în rătăcire. 
Tu nu poţi acum, nici în vreo altă perioadă a vieţii tale viitoare, să simţi 
că picioarele tale stau pe stâncă solidă. Eu n-am fost în stare să nu mă 
gândesc la viitorul tău. Adevărul este pentru mine o realitate vie. Eu ştiu 
că acesta este adevărul: Cuvântul lui Dumnezeu este sigur. „La lege şi la 
mărturie! Căci dacă nu vorbesc în acord cu acest cuvânt, nu este nici o 
lumină în ei (engleză)”. Se va stinge oare lumina ta în întuneric? 

Eu scriu acum mai detaliat volumul „Marea Luptă”, care conține 
istoria căderii lui Satan şi pătrunderea păcatului în lume; şi pot avea o 
înţelegere mult mai vie de cum am avut mai înainte despre această mare 
controversă dintre Hristos, Prinţul luminii şi Satan, prințul întunericu-
lui, când văd diferitele planuri viclene ale lui Satan de a aduce pieirea 
omului rătăcitor şi a-l face asemenea lui, un călcător al legii sfinte a lui 
Dumnezeu, aş dori ca îngerii lui Dumnezeu să poată veni pe pământ şi 
să înfăţişeze această chestiune în marea ei importanţă. Apoi sunt adânc 
afectată pentru sufletele care se depărtează de bunăvoie de lumină, de 
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cunoştinţă şi de ascultarea de legea cea sfântă a lui Dumnezeu. După 
cum Adam şi Eva au crezut minciuna lui Satan, „veţi fi ca Dumnezeu”, 
tot aşa aceste suflete speră, prin neascultare, să se ridice la înălțimi mai 
mari, să câştige vreo poziţie măgulitoare. Eu sunt atât de îngrijorată în-
cât, pe când alţii dorm, eu petrec ore întregi în rugăciune ca Dumne-
zeu să lucreze cu putere mare ca să sfarme amăgirea fatală, care învăluie 
minţile omeneşti şi să le ducă în simplitate la crucea de pe Calvar. Apoi 
mă liniştesc la gândul că toate aceste suflete sunt răscumpărate prin sân-
gele Domnului Isus. Noi putem avea dragoste pentru aceste suflete, dar 
Calvarul stă mărturie despre cum îi iubeşte Dumnezeu. Aceasta nu este 
lucrarea noastră, ci a Domnului. Noi nu suntem decât unelte în mâinile 
Sale ca să facem voia Sa, nu pe a noastră. Noi privim la acei care dis-
preţuiesc spiritul harului, şi tremurăm pentru ei. Ne pare rău şi suntem 
dezamăgiți că se dovedesc necredincioşi faţă de Dumnezeu şi faţă de 
adevăr; dar simţim o durere şi mai adâncă, atunci când ne gândim la 
Isus, care i-a răscumpărat cu propriul Său sânge. Noi am da toată averea 
noastră ca să salvăm pe vreunul, dar găsim că ne este cu neputinţă. Ne-
am da chiar şi viaţa pentru a salva un suflet spre viaţa veşnică; dar nici 
acest sacrificiu n-ar putea face această lucrare. Marele şi singurul sacri-
ficiu a fost făcut în viaţa, misiunea şi moartea lui Isus Hristos. O, de ar 
contempla sufletele mărimea acestei jertfe! Atunci ar putea fi mai bine 
în stare să înţeleagă mărimea sau valoarea mântuirii. 

Şi acum, frate O., tu, care ai avut o lumină atât de mare, aşa o 
abundență de dovezi ale adevărului biblic, nu mai mergi înainte pe ca-
lea care duce la cer cu acei care vor birui în cele din urmă împreună cu 
adevărul. Tu treci acum de partea primului mare răzvrătit, ca să faci fără 
valoare legea lui Dumnezeu; şi el îi va conduce pe alții în aceeaşi cale de 
încălcare a legii sfinte a lui Dumnezeu, să ridiculizeze credinţa noastră. 
Când se va ţine judecata şi fiecare va fi judecat, după lucrurile scrise în 
cărţi, cum va apărea cazul tău? Tu vei privi atunci la unul şi la altul dintre 
acei care ar fi urmat în calea poruncilor lui Dumnezeu, dacă tu nu i-ai fi 
înconjurat cu atmosfera necredinţei, dacă nu ai fi pervertit Scripturile, 
interpretând greşit însemnătatea lor, şi nu i-ai fi abătut de la ascultarea 
strictă de legea sfântă a lui Dumnezeu. Vei putea tu atunci să priveşti cu 
plăcere aceste feţe? Tu vei auzi glasul marelui Judecător, zicând: „Cine a 
cerut aceasta din mâna ta?” 
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Soția ta de acum nu a avut o adâncă experienţă religioasă în lepă-
dare de sine, în jertfire de sine, în împărtăşire cu Dumnezeu şi în cre-
dinţa adevărului. Ea se lasă abătută cu uşurinţă de la ascultare de Dum-
nezeu la călcarea legii. Copiii tăi vor urma pe calea pe care îi conduce 
tatăl; şi dacă nu va interveni vreo providenţă deosebită pentru salvarea 
lor, neascultarea şi păcătuirea lor va fi pusă asupra sufletului tău. Jude-
cătorul întregului pământ te va confrunta cu acea lege sfântă, ale cărei 
porunci tu le cunoşti. Caracterul tău şi caracterele soției şi ale copiilor 
tăi vor fi judecate după acest standard sfânt al neprihănirii. Tu i-ai făcut 
să păcătuiască, şi sfânta lege a lui Dumnezeu te face răspunzător pentru 
ruina lor. Prin diferite meşteşuguri, pe care Satan le cunoaşte pe deplin, 
tu ai lucrat pentru timp şi veşnicie, străduindu-te să-i faci pe alţii să 
creadă că tu eşti un om onest, atunci când ai părăsit lumina adevărului. 
Eşti tu astfel? – Nu, nu. Aceasta este o amăgire, o grozavă amăgire. Ce 
poți să răspunzi tu înaintea lui Dumnezeu în ziua aceea? Atunci te vei 
cutremura grozav şi te vei teme de Creatorul tău. Vei căuta să inventezi 
vreo scuză pentru umblarea ta, dar orice lucru va părea că fuge de tine. 
Vei sta vinovat şi condamnat. Te vei înfuria pe mine, poate, pentru că 
am expus astfel cazul tău, dar aşa este, şi aşa se va întâmpla cu orice 
călcător al legii sfinte a lui Dumnezeu. 

Păstrează întotdeauna acest adevăr înaintea ochilor tăi: „Oriunde 
sunt şi orice fac, Dumnezeule, Tu mă vezi”. Nici cea mai mică faptă din 
umblarea noastră nu scapă de atenţia Aceluia care a zis: „Ştiu faptele tale”. 
Secretele fiecărei inimi stau deschise înaintea inspecţiei lui Dumnezeu. 
Orice faptă, orice intenţie, orice cuvânt este notat atât de lămurit, ca şi 
când nu ar fi decât o singură persoană în tot universul, şi ca şi când toată 
supravegherea lui Dumnezeu ar fi îndreptată numai asupra comportării 
sale. Să încălcăm noi atunci, chiar un precept din legea Sa şi să-i învăţăm 
pe alţii să facă astfel prin evaziuni, prin afirmații, prin înşelăciuni, chiar 
sub ochii Legiuitorului? Să dispreţuim oare sentinţa chiar în faţa Judecă-
torului? În aceasta se află o împietrire care pare să întreacă până şi cea mai 
gravă încumetare umană. Eu ştiu, iubite frate, pe cine voi întâmpina la ju-
decată, şi că nu vei avea niciun cuvânt de scuză pentru ultima ta abatere. 

O, de aş putea să-ţi înfăţişez atât ţie, cât şi altora, dintre fraţii mei, 
necesitatea de a păstra un sentiment permanent al prezenţei lui Dum-
nezeu, care ar pune astfel de restricţii asupra vieţii voastre, încât starea 
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voastră morală şi religioasă înaintea oamenilor ar fi cu totul alta. Trebuie 
să ajungem la un standard mai înalt. Fiecare suflet, la venirea şi la plecarea 
sa, în toate tranzacțiile sale de afaceri, tot timpul şi în toate locurile, ar 
trebui să acționeze cu conştienţa că umblarea sa se află sub ochiul supra-
veghetor al lui Dumnezeu şi al îngerilor cereşti, şi Fiinţa care va judeca 
faptele fiecărui om pentru veşnicie îl însoţeşte la orice pas, observând 
toate faptele sale şi analizând toate motivele sale. Conştienţa prezenţei 
lui Dumnezeu şi a primejdiei de a-I încălca poruncile ar pune stăpânire 
pe întreaga sa fiinţă. Ce schimbare va fi văzută în oameni, ce schimbare în 
societate, câte rele ar rămâne nefăcute! Din toate clasele şi toate vârstele 
s-ar auzi exclamații: „Nu pot să fac această mare fărădelege şi să păcătu-
iesc împotriva lui Dumnezeu.” 

„Cine va intra prin porţi în cetate?” „Fericiţi cei ce păzesc poruncile 
Sale, căci vor avea dreptul la pomul vieţii şi vor intra prin porţi în ceta-
te”. Tu ştii la fel de bine ca mine care sunt aceste porunci. Eu îţi iubesc 
sufletul, şi sufletul soţiei tale şi ale copilaşilor tăi nevinovaţi, şi de aceea 
mă adresez vouă. Analizează atent calea pe care o urmează picioarele tale. 
Aş avea mai multe de spus, dar nu le spun acum. Te rog să-mi răspunzi şi 
să-mi trimiţi scrisoarea care conține visul, aşa cum am cerut. 

A voastră, cu multă grijă, milă şi dragoste, 
20 aprilie 1888. 

Capitolul 77 – Iubirea lui Dumnezeu pentru păcătoși 

Stimate frate P.: Văd din scrisoarea ta că eşti într-o stare de necre-
dinţă şi te întrebi dacă mai există speranţă în cazul tău. Ca trimisă a lui 
Hristos, doresc să-ţi spun: Nădăjduieşte în Dumnezeu! El „a iubit, atât 
de mult lumea, încât L-a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. Nu poţi să prinzi curaj din această fă-
găduinţă preţioasă? Satan poate să-ţi spună de multe ori că eşti păcătos; 
dar tu poţi să-i răspunzi: „Este adevărat că sunt păcătos, dar Hristos Isus 
a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoşi”. 

Isus zice: „Nu am venit să-i chem la pocăinţă pe cei neprihăniți, ci 
pe cei păcătoşi”. Şi iarăşi zice: „Eu vă spun că tot aşa este bucurie şi în 
cer pentru un suflet care se pocăieşte, mai mult decât pentru nouăzeci şi 
nouă de drepţi, care n-au nevoie de pocăinţă”. Nu vrei să crezi oare aceste 
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cuvinte preţioase? Nu vrei să le primeşti în inima ta? „Căutaţi pe Dom-
nul câtă vreme poate fi găsit; chemaţi-L cât este aproape. Să se lase cel rău 
de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la 
Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte 
iertând”. Nu este oare această făgăduinţă destul de vastă, de adâncă şi de 
amplă? Poţi cere tu ceva mai mult? Nu vrei să-L laşi pe Domnul chiar aici 
ca să ridice pentru tine un steag împotriva vrăjmaşului? Satan este gata 
să-ţi răpească asigurările date de Dumnezeu. El doreşte să-ţi ia orice rază 
de speranţă şi de lumină din suflet; dar tu nu trebuie să-i îngădui să facă 
aceasta. Exercită credinţa, luptă-te lupta cea bună a credinţei; biruieşte 
îndoielile; familiarizează-te cu făgăduinţele. 

„Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, – dacă se încrede în 
neprihănirea sa şi săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui 
se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârşit-o. Dim-
potrivă când zic celui rău: Vei muri! – dacă se întoarce de la păcatul 
lui şi face ce este bine şi plăcut... va trăi negreşit şi nu va muri. Toate 
păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut, şi 
va trăi negreşit”. 

„Cu ce Îl voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea 
Dumnezeului Cel Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu 
viţei de un an? Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de 
mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul 
meu născut, rodul trupului meu pentru păcatul sufletului meu? Ţi s-a 
arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci 
dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Când Sa-
tan vine şi te ispiteşte ca să renunţi la orice speranţă, îndreaptă-l la aceste 
cuvinte. Roagă-te împreună cu David: „Nu-Ţi aduce aminte de greşelile 
din tinereţea mea, nici de fărădelegile mele, ci adu-Ţi aminte de mine, 
după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne! Domnul este bun şi 
drept; de aceea arată El păcătoşilor calea. El face pe cei smeriţi să umble 
în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea Sa.” 

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voas-
tre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, 
se vor face ca lâna. De veţi voi şi veţi asculta, veţi mânca cele mai bune 
roade ale ţării, dar de nu veţi voi şi nu veţi asculta, de sabie veţi fi înghiţiţi, 
că gura Domnului a vorbit”! 
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Iată făgăduinţele clare şi lămurite, bogate şi abundente; dar toate 
sunt bazate pe condiţii. Dacă împlineşti condiţiile, nu te poţi oare încre-
de în Domnul că Îşi va împlini cuvântul? Pune aceste făgăduinţe ferici-
te în ramele credinţei tale şi atârnă-le pe pereţii memoriei tale. Niciuna 
dintre acestea nu va da greş. Tot ce a vorbit Dumnezeu, va face. „Căci 
credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa”. 

Lucrarea pe care trebuie s-o faci din partea ta este pusă lămurit în 
faţa ta: „Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei fap-
tele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi să faceţi 
binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi dreptate orfanului, 
apăraţi pe văduvă!” „Dacă (cel rău) dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, 
urmează învăţăturile care dau viaţă şi nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va 
trăi negreşit şi nu va muri”. Domnul declară: „Fiii poporului tău zic: calea 
Domnului nu este dreaptă”. „Ascultaţi acum, casă a lui Israel: Calea Mea 
nu este dreaptă? Nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Doresc 
Eu moartea păcătosului? zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai 
degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?” „De aceea vă voi 
judeca pe fiecare după căile lui, casă a lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, 
întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu 
vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care 
aţi păcătuit; faceţi-vă rost de o inimă nouă şi de un duh nou. Pentru ce 
vreţi să muriţi, casă a lui Israel? Căci Eu nu doresc moartea celui ce moa-
re, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă doar la Dumnezeu, şi veţi trăi”. 

Aici, Domnul a descoperit lămurit voia Sa cu privire la mântuirea 
păcătosului. Iar atitudinea pe care o iau mulți, exprimându-şi îndoielile 
şi necredinţa, dacă Domnul îi va salva sau nu, este o reflecție a lor despre 
caracterul lui Dumnezeu. Acei care se plâng de asprimea Sa, zic, în reali-
tate: „Calea Domnului nu este dreaptă”. Dar El întoarce această imputare 
lămurit înapoi asupra păcătosului: „Nu mai degrabă căile voastre nu sunt 
drepte? Pot ierta Eu fărădelegile voastre, când voi nu vă pocăiţi şi nu vă 
întoarceţi de la păcatele voastre?” Caracterul lui Dumnezeu este justifi-
cat în totul prin cuvintele Scripturii pe care ţi le-am pus în faţă. Domnul 
îl va primi pe păcătos când se căieşte şi îşi părăseşte păcatele, aşa încât 
Dumnezeu poate lucra cu eforturile sale de a căuta desăvârşirea de carac-
ter. Făgăduinţele Domnului nu sunt da şi nu, ci, dacă cineva împlineşte 
condiţiile, ele sunt în Hristos, „da şi Amin, spre slava lui Dumnezeu în 
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noi”. Întregul scop al lui Dumnezeu, la darea Fiului Său pentru păcatele 
lumii, este ca omul să fie salvat, dar nu în păcătuire şi nedreptate, ci în 
părăsirea păcatului, în spălarea veşmintelor caracterului său şi în albirea 
lor în sângele Mielului. Scopul Său este să îndepărteze de la om lucrul 
ofensator, pe care El îl urăşte; dar omul trebuie să conlucreze împreu-
nă cu Dumnezeu în această lucrare. Păcatul trebuie lepădat şi urât, iar 
dreptatea lui Hristos trebuie să fie primită în credinţă. În felul acesta, 
dumnezeiescul va conlucra cu omenescul. 

Trebuie să ne păzim ca să nu dăm loc la îndoială şi necredinţă, şi 
în atitudinea noastră de disperare să nu ne plângem de Dumnezeu, şi 
să-L reprezentăm greşit lumii. Această atitudine ne pune de partea lui 
Satan. El zice: „Suflete sărmane, eu vă compătimesc că să lamentați sub 
povara păcatului; dar Dumnezeu n-are milă de voi. Voi nădăjduiţi după 
vreo rază de speranţă, dar Dumnezeu vă lasă să pieriţi şi găseşte plăcere în 
nefericirea voastră”. Aceasta este o amăgire grozavă. Nu pleca urechea la 
ispititor, ci spune: „Isus a murit ca eu să trăiesc. El mă iubeşte şi nu vrea 
să mă pierd. Eu am un Tată ceresc plin de compasiune, şi deşi am abuzat 
de dragostea Sa, deşi am risipit binecuvântările pe care mi le-a dat cu 
îndurare, totuşi mă voi scula şi voi merge la Tatăl meu şi-I voi zice: „Tată, 
am păcătuit înaintea Ta şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul Tău; fă-
mă ca pe una din slugile Tale”. Parabola îţi spune şi cum va fi primit cel 
rătăcit. „Pe când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de 
el, a alergat înaintea lui şi a căzut pe grumazul lui, şi l-a sărutat”. Astfel 
reprezintă Biblia bunăvoinţa lui Dumnezeu de a primi pe păcătosul care 
se căieşte şi se întoarce. 

Dar nici chiar această parabolă, oricât este ea de duioasă şi mişcă-
toare, tot nu exprimă îndeajuns compasiunea nemărginită a Tatălui ce-
resc. Domnul declară prin profetul Său: „Te iubesc cu o iubire veşnică; 
de aceea cu bunătate iubitoare te-am atras!” (Ieremia 31:3, trad. engl.). 
În timp ce păcătosul se află încă departe de casa Tatălui său, risipindu-şi 
averea într-o ţară străină, inima Tatălui tânjeşte după el; şi orice dorinţă 
trezită în suflet de a se întoarce la Dumnezeu este doar apelul gingaş al 
Spiritului Său, care îmbie, roagă şi îl atrage pe cel rătăcit spre inima plină 
de iubire a Tatălui său. 

Cu atâtea făgăduinţe bogate ale Bibliei în faţă, mai poţi da loc în-
doielii? Poţi crede tu că, atunci când păcătosul doreşte să se întoarcă şi 
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să i se ierte păcatele, Domnul îl respinge cu asprime de a veni în căinţă la 
picioarele Sale? La o parte cu asemenea gânduri! Nimic nu-L poate dez-
onora mai mult pe Dumnezeu ca aceste idei. Nimic nu poate aduce mai 
multă vătămare sufletului tău ca întreţinerea unor astfel de gânduri des-
pre Tatăl nostru ceresc. Întreaga noastră viaţă spirituală va căpăta un ton 
de deznădejde din astfel de idei despre Dumnezeu. Ele descurajează orice 
efort de a-L căuta pe Dumnezeu şi de a-L servi. Nu trebuie să credem că 
Dumnezeu este un Judecător gata să rostească osândă asupra noastră. El 
urăşte păcatul; dar, din iubire pentru păcătos, El S-a dat pe Sine Însuşi, 
în persoana lui Hristos, ca toţi cei ce doresc să poată fi salvaţi şi să aibă 
fericirea veşnică în împărăţia măririi. 

Domnul Însuşi Îşi declară caracterul Său, pe care Satan caută, în 
mod răutăcios, să-l pună într-o lumină falsă. El S-a descoperit pe Sine În-
suşi, după cum urmează: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin 
de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, 
care îşi ţine dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădele-
gea, răzvrătirea şi păcatul”. Ce limbaj mai puternic şi mai duios putea să 
fie întrebuinţat ca cel pe care l-a ales El Însuşi pentru a-Şi exprima dra-
gostea Sa faţă de noi? El declară: „Poate o femeie să uite copilul pe care-l 
alăptează şi să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita 
totuşi, Eu nu te voi uita cu niciun chip”. 

În planul de mântuire „mila şi adevărul se întâlnesc împreună, 
dreptatea şi pacea se sărută între ele”. Dumnezeul Cel atotînţelept şi 
atotputernic, care locuieşte în lumină de neapropiat, este plin de dra-
goste şi de bunătate. De aceea daţi slavă lui Dumnezeu, voi care vă în-
doiţi şi tremuraţi, căci Isus trăieşte să facă mijlocire pentru noi. Daţi 
slavă lui Dumnezeu pentru dăruirea Fiului Său şi pentru că El nu a 
murit in zadar pentru noi. 

Frate P., tu întrebi dacă ai săvârşit păcatul care nu va mai fi iertat 
nici în viaţa aceasta, nici în cea viitoare. Eu răspund: Eu nu văd nici cea 
mai mică dovadă că lucrurile stau astfel. În ce constă păcatul împotriva 
Spiritului Sfânt? – Acesta înseamnă a atribui lui Satan lucrarea Duhu-
lui Sfânt. Spre exemplu: Să presupunem că unul este martor la lucrarea 
deosebită a Spiritului lui Dumnezeu. El are dovada convingătoare că 
această lucrare este în armonie cu Scripturile şi Spiritul mărturiseşte 
împreună cu spiritul său că ea este de la Dumnezeu. Dar după aceea 
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cade totuşi în ispită; mândria, mulţumirea de sine sau alte trăsături 
rele pun stăpânire asupra lui şi, lepădând toate dovezile caracterului 
ei dumnezeiesc, declară că ceea ce a recunoscut el mai înainte ca fiind 
puterea Duhului Sfânt a fost puterea lui Satan. Numai prin mijloci-
rea Spiritului Său lucrează Dumnezeu asupra inimii omeneşti; şi când 
oamenii resping Spiritul în mod voit şi-l declară ca fiind de la Satan, 
ei întrerup canalul prin care Dumnezeu poate comunica cu ei. Prin tă-
găduirea dovezilor pe care Dumnezeu le-a dat, din buna Sa plăcere, ei 
exclud lumina care a strălucit în inimile lor, şi urmarea este că ei sunt 
lăsaţi în întuneric. În felul acesta se adeveresc cuvintele lui Hristos: 
„Dacă lumina care este în tine devine întuneric, cât de mare este atunci 
întunericul!” Câtva timp, persoanele care au săvârşit acest păcat pot 
părea a fi copii ai lui Dumnezeu, dar când vin împrejurări care dau pe 
faţă caracterul şi care arată de ce fel de spirit sunt conduşi, se va găsi că 
ei sunt de partea vrăjmaşului şi stau sub steagul lui cel negru. 

Iubite frate, Spiritul Sfânt te invită astăzi. Vino din toată inima la 
Isus. Căieşte-te de păcatele tale, mărturiseşte-le înaintea lui Dumnezeu 
şi părăseşte toată nelegiuirea, şi atunci îţi poţi însuşi toate făgăduinţele 
Sale. „Priviţi la Mine, şi veţi fi mântuiţi”, este invitaţia Sa plină de har. 

Va veni ziua când sentința îngrozitoare a mâniei lui Dumnezeu va 
fi rostită împotriva tuturor acelora care persistă în necredincioşie faţă 
de El. Aceasta se va întâmpla când Dumnezeu va trebui să vorbească şi 
să facă lucruri grozave în dreptate împotriva călcătorilor legii Sale. Dar 
nu este nevoie ca şi tu să fii printre acei care vor cădea sub mânia lui 
Dumnezeu. Acum este ziua mântuirii. Lumina de la crucea de pe Gol-
gota străluceşte astăzi în raze vii şi lămurite, descoperindu-L pe Isus, 
Jertfa noastră pentru păcat. Când citeşti făgăduinţele pe care ţi le-am 
pus în faţă, gândeşte-te că ele sunt expresia unei iubiri şi milostiviri 
nespuse. Marea inimă a Dragostei nemărginite doreşte după păcătos cu 
o milostivire nemărginită. „Noi avem răscumpărare, prin sângele Său, 
iertarea păcatelor”. Credem doar că Dumnezeu este ajutorul tău. El do-
reşte să restaureze chipul Său moral în om. Pe măsură ce te apropii de 
El cu mărturisire şi căinţă, El se va apropia de tine cu milă şi iertare. Noi 
datorăm Domnului totul. El este autorul mântuirii noastre. Când tu 
îţi lucrezi propria ta mântuire cu frică şi cu cutremur, „Dumnezeu este 
care lucrează în voi a voi şi a făptui, după buna Sa plăcere”. 
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Capitolul 78 – Mărturisirea acceptabilă 

„Cel ce îşi acoperă păcatele nu va prospera, dar cel ce le mărturiseşte 
şi le părăseşte va afla îndurare”. Condiţiile pentru a obține îndurarea lui 
Dumnezeu sunt simple, drepte şi raţionale. Domnul nu cere de la noi să 
facem cine ştie ce lucru mare ca să putem căpăta iertarea păcatelor. Nu 
ni se cere să facem pelerinaje lungi şi obositoare, ori penitenţe dureroase 
pentru a ne recomanda sufletele înaintea Dumnezeului cerului sau pen-
tru a ne ispăşi greşelile, ci acela care îşi mărturiseşte şi părăseşte păcatele 
va afla îndurare. Aceasta este o făgăduinţă preţioasă, care este dată oame-
nilor căzuţi spre a-i încuraja să se încreadă în Dumnezeul dragostei şi să 
caute viaţa veşnică în împărăţia Sa. 

Noi citim că Daniel, profetul lui Dumnezeu, era un om „prea iubit” 
de către cer. El a ocupat o poziţie foarte înaltă la curtea Babilonului şi L-a 
slujit şi onorat pe Dumnezeu atât în timp de prosperitate, cât şi în timp 
de restrişte; şi totuşi el s-a umilit pe sine, mărturisindu-şi păcatele sale şi 
păcatele poporului său. Cu durere adâncă în sufletul său, el mărturisea: 
„Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-
am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi 
prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor 
noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării. A Ta, Doamne, este 
dreptatea, iar nouă ni se cuvine să ni se umple faţa de ruşine, ca astăzi, 
nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului şi întregului 
Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate ţările în care i-ai izgonit, din 
pricina fărădelegilor de care s-au făcut vinovaţi faţă de Tine”. 

Daniel nu căuta să se scuze pe sine sau pe poporul său înaintea lui 
Dumnezeu; ci în umilinţă şi cu sufletul zdrobit, el îşi mărturisea în toată 
plinătatea vinovăţia şi fărădelegile lor, declarând ca drepte procedurile 
lui Dumnezeu cu națiunea care nesocotise cerințele Sale şi care nu voia să 
primească invitaţiile Sale stăruitoare. 

Există şi astăzi o mare nevoie de o astfel de căinţă şi mărturisire sin-
ceră şi din inimă. Acei care nu şi-au umilit sufletele înaintea lui Dumne-
zeu în recunoaşterea vinovăţiei lor, nu au îndeplinit încă prima condiţie 
pentru a fi primiţi. Dacă nu am practicat acea pocăinţă de care nu avem a 
ne căi şi nu ne-am mărturisit păcatele cu o adevărată umilinţă a sufletului 
şi cu zdrobire a spiritului, urând nelegiuirea noastră, atunci nu am cău-
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tat niciodată cu adevărat iertarea păcatelor; şi dacă n-am căutat aceasta 
niciodată, nici n-am găsit vreodată pacea lui Dumnezeu. Singurul motiv 
pentru care n-am fost liberaţi încă de păcatele noastre din trecut, este că 
noi nu suntem dispuşi să ne umilim inimile noastre mândre şi să împlinim 
condiţiile cuvântului adevărului. Despre această chestiune ne sunt date 
instrucţiuni lămurite. Mărturisirea păcatului, în public sau în particular, 
trebuie să fie făcută din inimă şi în mod nesilit de nimeni. Ea nu trebuie 
cerută cu sila de la păcătos. Ea nu trebuie rostită într-un mod uşuratic şi 
nepăsător sau stoarsă de la acei care n-au înţeles sensul caracterului respin-
gător al păcatului. Mărturisirea care este amestecată cu lacrimi şi durere, 
care este o revărsare din adâncul sufletului, îşi găseşte calea către Dumne-
zeul milostivirii nemărginite. Psalmistul zice: „Domnul este aproape de 
cei cu inima zdrobită şi mântuieşte pe cei cu sufletul întristat”. 

Se fac prea multe mărturisiri asemenea celei a lui Faraon, când era 
lovit de judecăţile lui Dumnezeu. El şi-a recunoscut păcatul numai ca 
să scape de pedeapsa care urma, dar s-a întors la sfidarea sa față de cer, 
imediat ce plăgile au fost oprite. De acelaşi fel a fost şi mărturisirea lui 
Balaam. Îngrozit de îngerul care stătea în cărarea lui cu sabia scoasă, el 
şi-a recunoscut vinovăţia, ca să nu-şi piardă viaţa. Dar el nu avea nicio că-
inţă sinceră pentru păcat, nicio mustrare de conştiinţă, nicio schimbare 
a scopului, nicio urâre a răului şi nicio valoare sau virtute în mărturisirea 
sa. Iuda Iscarioteanul, după ce L-a vândut pe Domnul său, s-a întors la 
preoţi şi le-a zis: „Am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat”. Dar 
mărturisirea sa nu era de aşa fel încât s-o recomande milostivirii lui Dum-
nezeu. Ea a fost stoarsă din sufletul său vinovat de un sentiment îngrozi-
tor de condamnare şi de o privelişte înfricoşată a judecăţii. Consecințele 
pe care urma să le tragă au smuls această recunoaştere a marelui său păcat. 
Dar sufletul său nu era pătruns de nicio durere adâncă şi din inimă că Îl 
dăduse pe Fiul lui Dumnezeu să fie batjocorit, biciuit şi răstignit, că-L 
vânduse pe Sfântul lui Israel în mâinile oamenilor nelegiuiţi şi fără scru-
pule. Mărturisirea sa pornea doar dintr-o inimă egoistă şi întunecată. 

După ce Adam şi Eva au mâncat din fructul oprit, ei s-au umplut 
de un sentiment de ruşine şi de groază. La început, singurul lor gând 
era cum să-şi scuze păcatul înaintea lui Dumnezeu şi cum să scape de 
sentinţa de moarte care îi ameninţa. Când Domnul i-a întrebat despre 
păcatul lor, Adam a răspuns, dând vina în parte pe Dumnezeu şi în parte 
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pe tovarăşa sa: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a 
dat din pom şi am mâncat”. 

Femeia a dat vina pe şarpe, zicând: „Şarpele m-a amăgit, şi am mân-
cat. De ce-ai făcut şarpele? De ce l-ai lăsat să vină în Eden?” Acestea erau 
întrebările care se cuprindeau în scuza pe care o aducea pentru păcatul ei, 
făcându-L astfel pe Dumnezeu răspunzător pentru căderea lor. Spiritul 
îndreptăţirii de sine îşi are rădăcina în tatăl minciunii, şi a fost manifestat 
de toţi fiii şi fiicele lui Adam. Mărturisiri de categoria aceasta nu sunt in-
suflate de Duhul lui Dumnezeu şi nici nu vor fi bine primite înaintea Sa. 
Adevărata pocăinţă îl face pe om să-şi poarte singur vinovăţia şi s-o recu-
noască fără înşelătorie sau prefăcătorie. Asemenea vameşului sărman, care 
nu îndrăznea să-şi ridice ochii spre cer, el se va bate în piept şi va striga: 
„Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!” Cei care îşi recunosc vina vor 
fi îndreptăţiţi, căci Isus va înfăţişa sângele Său în favoarea sufletului pocăit. 

Nu este nicio înjosire pentru cineva să îngenuncheze înaintea Făcă-
torului Său, să-şi mărturisească păcatele şi să implore iertare prin meritele 
unui Mântuitor răstignit şi înviat. Este ceva nobil pentru tine să-ţi recu-
noşti nedreptatea înaintea Aceluia pe care L-ai rănit prin fărădelege şi 
răzvrătire. Aceasta te ridică înaintea oamenilor şi a îngerilor, căci „cine se 
smereşte pe sine va fi înălţat”. Dar acela care îngenunchează înaintea unui 
om căzut şi prin mărturisire dă pe faţă cugetele şi închipuirile ascunse ale 
inimii sale, se necinsteşte pe el însuşi coborându-şi bărbăţia şi înjosin-
du-şi orice instinct nobil al sufletului său. Dezvăluind păcatele din viaţa 
sa unui preot corupt de băutură şi destrăbălare, el coboară standardul 
caracterului său şi, ca urmare, el este mânjit. Dumnezeu este înjosit în 
gândul său până la asemănarea cu omul păcătos, pentru că preotul stă ca 
reprezentant al lui Dumnezeu. Această mărturisire degradantă a omului 
către omul căzut este responsabilă pentru multe dintre relele crescânde, 
care mânjesc lumea şi o pregătesc pentru distrugerea finală. 

Apostolul zice: ,,Mărturisiţi-vă unul altuia greşelile şi rugaţi-vă unul 
pentru altul, ca să fiţi tămăduiţi” (engl.). Acest verset a fost tâlcuit astfel 
ca să sprijine datina de a merge la preot pentru iertarea păcatelor, dar el 
nu are un astfel de înţeles. Mărturisiţi-I lui Dumnezeu păcatele voastre, 
căci numai El vi le poate ierta, iar greşelile mărturisiţi-le unii altora. Dacă 
l-ai insultat pe prietenul sau vecinul tău, trebuie să-ţi recunoşti nedrepta-
tea, şi datoria lui este să te ierte cu bunăvoinţă. Apoi trebuie să ceri iertare 
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de la Dumnezeu, pentru că fratele pe care l-ai rănit este proprietatea Lui, 
şi insultându-l pe el, păcătuieşti împotriva Creatorului şi Mântuitorului 
său. Cazul nu este adus deloc înaintea preotului, ci înaintea singurului 
Mijlocitor adevărat, Marele nostru Preot, care ,,S-a făcut în toate aseme-
nea nouă, totuşi fără de păcat”, şi care „are milă de slăbiciunile noastre” şi 
este în stare să ne cureţe de orice murdărie a fărădelegii. 

Când David a păcătuit împotriva lui Urie şi a soţiei sale, el s-a rugat 
lui Dumnezeu ca să-l ierte. El declară: „Împotriva Ta, numai împotriva Ta 
am păcătuit”. Orice nedreptate făcută altora se răsfrânge de la cel insultat 
asupra lui Dumnezeu. De aceea, David caută iertare nu de la un preot, ci 
de la Creatorul omului. El se roagă: „Ai milă de mine, Dumnezeule, în 
bunătatea Ta! După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!” 

Adevărata mărturisirea este întotdeauna de un caracter anumit şi 
recunoaşte păcate concrete. Acestea pot fi de aşa fel, că trebuie aduse nu-
mai înaintea lui Dumnezeu; ele pot fi nedreptăţi care trebuie mărturisite 
înaintea anumitor persoane, care au suferit din cauza lor sau pot avea 
un caracter general, care trebuie făcute cunoscute în adunarea poporului. 
Dar orice mărturisire trebuie să fie precisă şi la obiect, recunoscând chiar 
păcatele de care eşti vinovat. 

Când Israel era apăsat de amoniţi, poporul ales a înălţat o cerere 
înaintea lui Dumnezeu, care ilustrează caracterul definit al adevăratei 
mărturisiri: „Copiii lui Israel au strigat către Domnul şi au zis: Am pă-
cătuit împotriva Ta, căci L-am părăsit pe Dumnezeul nostru şi am slujit 
Baalilor. Domnul a zis copiilor lui Israel: Nu v-am izbăvit Eu de Egipteni, 
de amoriţi, de fiii lui Amon şi de filisteni? Dar voi M-aţi părăsit şi aţi slu-
jit altor dumnezei. De aceea nu vă voi mai izbăvi. Duceţi-vă şi chemaţi-i 
pe dumnezeii pe care i-aţi ales; ei să vă izbăvească în vremea strâmtorării 
voastre! Copiii lui Israel au zis Domnului: Am păcătuit, fă-ne ce-Ţi va 
plăcea. Numai izbăveşte-ne astăzi!” Apoi ei au început să lucreze în ar-
monie cu mărturisirile şi rugăciunile lor. „Au scos dumnezeii străini din 
mijlocul lor şi au slujit Domnului”. Şi marea inimă a iubirii Domnului s-a 
îndurat, – „s-a îndurat de suferinţele lui Israel”. 

Mărturisirea nu va fi primită de Dumnezeu fără o pocăinţă sinceră 
şi o reformă. Trebuie să aibă loc schimbări hotărâte în viaţă; orice lucru 
insultător faţă de Dumnezeu trebuie îndepărtat. Acesta va fi rezultatul 
adevăratei căinţe pentru păcat. Vorbind despre lucrarea de pocăinţă, 
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Pavel zice: „Căci uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui 
Dumnezeu, ce frământare a trezit în voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! 
Ce mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate 
voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta”. 

Pe vremea lui Samuel, israeliţii s-au abătut de la Dumnezeu. Ei au 
suferit urmările păcatului, căci pierduseră credinţa în Dumnezeu, pier-
duseră înţelegerea puterii şi a înţelepciunii Sale de a guverna poporul, 
pierduseră încrederea în puterea Sa de a-Şi ocroti şi apăra cauza. Ei s-au 
întors de la marele Stăpânitor al universului şi doreau să fie guvernaţi ca 
popoarele din jurul lor. Înainte de a găsi pacea, ei au făcut această măr-
turisire punctuală: ,,La toate păcatele noastre am adăugat şi acest rău de 
a cere pentru noi un rege”. Tocmai păcatul de care erau convinşi trebuia 
mărturisit. Lipsa lor de recunoştinţă apăsa pe sufletele lor şi îi despărțea 
de Dumnezeu. 

Când păcatul a paralizat principiile morale, făcătorul de rele nu-şi 
poate discerne defectele caracterului, nici nu înţelege enormitatea răului 
pe care l-a săvârşit; şi dacă el nu se supune puterii convingătoare a Du-
hului Sfânt, rămâne în parte orbit de păcatul său. Mărturisirile lui nu 
sunt sincere şi nici serioase. La orice recunoaştere a vinovăţiei sale el mai 
adaugă o justificare pentru a scuza cursul său, declarând că, dacă n-ar fi 
fost anumite împrejurări, el n-ar fi făcut cutare sau cutare faptă pentru 
care este mustrat. 

Dar exemplele date în Cuvântul lui Dumnezeu despre adevărata că-
inţă şi umilinţă revelează un spirit de mărturisire în care nu exista nicio 
scuză pentru păcat sau vreo încercare de îndreptăţire de sine. 

Pavel nu a căutat să se apere pe sine; el îşi zugrăveşte păcatul în cele 
mai întunecate nuanțe ale sale, neîncercând să-şi micşoreze vina. El a zis: 
,,Am aruncat în temniţă pe mulţi sfinţi, căci am primit puterea aceasta de 
la preoţii cei mai de seamă; şi când erau osândiţi la moarte, îmi dădeam 
şi eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile şi-mi 
dădeam toată silinţa ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună îm-
potriva lor, îi prigoneam până şi în cetăţile străine”. El nu ezită să declare 
că ,,Hristos Isus a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre care 
cel dintâi sunt eu”. 

Inima umilă şi zdrobită, supusă de căință autentică, va aprecia 
ceva din iubirea lui Dumnezeu şi prețul Calvarului; şi, după cum un fiu 
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mărturiseşte față de un tată iubitor, tot astfel, cel cu adevărat căit, aduce 
toate păcatele sale înaintea lui Dumenzeu. Şi este scris: „Dacă ne măr-
turisim păcatele El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne 
curețe de orice nelegiuire”.

Capitolul 79 – Idei greșite despre mărturisire 

Iubiţi fraţi şi surori din ...: Am auzit despre lucrarea cea bună care s-a 
făcut între voi, şi inima mi s-a bucurat. De la venirea mea în Battle Creek, 
spiritul meu s-a ocupat mult cu cele ce privesc biserica de aici. În timpul 
săptămânii de rugăciune, Domnul a lucrat pentru noi, şi în toate institu-
ţiile noastre a continuat să existe un interes neîntrerupt şi bine echilibrat. 

În colegiu s-au ţinut adunări cu un succes vizibil. S-au convertit 
câțiva studenţi din lume. Aceste convertiri au fost cu atât mai remarca-
bile cu cât persoanele primite nu avuseseră nicio experienţă religioasă 
înainte de a veni la şcoală, şi unii dintre ei erau hotărâţi să nu se aşeze 
în calea luminii prin participarea la adunări. Totuşi, ei au luat parte la 
adunări, s-au lăsat conduşi de Spiritul Domnului şi au fost convertiţi 
în mod temeinic. Ei spun că niciodată n-au fost atât de fericiţi în viaţă, 
ca acum. Câțiva dintre ei au mers ca să petreacă sărbătorile în familii. 
Părinţii lor nu sunt credincioşi, şi credinţa acestor tineri va fi încercată 
sever. Dar ne-au venit scrisori bune afirmând că ei îşi iau asupra lor noi-
le răspunderi şi încearcă să arate prietenilor lor că noua credinţă pe care 
au primit-o nu i-a făcut să fie fanatici sau extremişti, ci creştini bine 
echilibraţi, şi că, în orice privinţă, au devenit mai buni decât înainte 
de convertirea lor; că ei posedă principiile credinţei curate şi ale iubirii 
de Dumnezeu şi de aproapele lor, şi că le pun în practică printr-o viaţă 
bine ordonată şi printr-o vorbire evlavioasă. Această bună lucrare în 
şcoală a fost un izvor de mare bucurie pentru noi toţi. 

Noi am avut dimineaţa adunări pentru personalul sanatoriului, 
timp de trei săptămâni, la ora cinci şi jumătate. Am vorbit la aceste ocazii 
cu bune rezultate; am vorbit de mai multe ori şi bolnavilor din sanatoriu. 

Am ţinut apoi adunări cu lucrătorii din Editura Review la amiază. 
Aici Domnul este la lucru, în mod vizibil. Bărbaţii care mărturisesc adevă-
rul de ani de zile şi totuşi niciodată n-au simţit vreo căldură în sufletul lor, 
au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu, şi ar trebui să auzi mărturisirile 
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lor din inimă despre iubirea preţioasă a lui Dumnezeu în sufletele lor. Unii 
dintre ei spun că n-au fost convertiţi niciodată mai înainte. 

Timp de două săptămâni s-au ţinut adunări în tabernacol de două 
ori pe zi, şi solia vestită a câştigat inimile. Mărturiile date au avut adevă-
ratul efect. Mulţumesc Domnului pentru această lucrare bună. Am mai 
avut de asemenea adunări speciale în tabernacol. Acest local, fiind destul 
de larg, după ce am invitat pe oameni să treacă în faţă pentru rugăciu-
ne, în Sabat după amiază, ultimul Sabat din anul trecut, noi i-am invitat 
pe acei care simţeau nevoie de mărturisire să meargă într-una din săli, şi 
acolo li s-a dat o ocazie specială. Am vorbit despre ultimul capitol din 
Maleahi: „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu? Aduceţi însă la casa 
visteriei toate zecimile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la 
încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide 
zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna o binecuvântare de nu va fi destul 
loc s-o primiţi”. În acest punct au fost făcute multe mărturisiri. 

Unii nu procedaseră în mod cinstit cu semenii lor şi au mărturi-
sit aceste păcate, şi, de atunci, i-au despăgubit pe cei păgubiţi. În tim-
pul săptămânii următoare, unii dintre acei care nu procedaseră în mod 
cinstit faţă de Dumnezeu, şi din această pricină se despărţiseră de El, au 
început să restituie ceea ce reținuseră. Un frate nu plătise zecimea timp 
de doi ani. El a dat secretarului conferinţei notă de zecimea sa, pe care o 
reţinuse, care era o sumă de 571,50 dolari. Mulţumesc Domnului că el a 
avut curajul să facă aceasta. Un altul a dat o notă de 300 dolari. Un alt 
om, care se depărtase atât de mult de Dumnezeu, încât nu mai era decât 
puţină speranţă ca el să mai întoarcă vreodată picioarele sale, pe cărarea 
neprihănirii, şi-a dat nota sa pentru 1000 dolari. S-a luat atunci hotărârea 
ca această zecime şi darurile reţinute atât de mult timp să fie consacrate 
misiunii Europei Centrale: astfel, aceste daruri împreună cu donațiile de 
Crăciun, aproape 6000 dolari, au intrat în tezaurul acestei biserici, spre a 
fi întrebuinţaţi în lucrarea misionară. 

Sufletul care trăieşte prin credinţă în Hristos nu doreşte niciun alt 
bine mai mare decât acela de a cunoaşte şi a face voia lui Dumnezeu. Voia 
lui Dumnezeu este ca credinţa în Hristos să fie făcută desăvârşită prin fap-
te; El uneşte mântuirea şi viaţa veşnică a acelora care cred, cu aceste fapte, şi 
prin acestea El se îngrijeşte ca lumina adevărului să fie dusă în toate ţările şi 
la toate popoarele. Acesta este rodul lucrării Duhului lui Dumnezeu. 
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Adevărul a pus stăpânire asupra inimilor. Acesta nu este un impuls 
schimbător, ci o adevărată întoarcere la Domnul, iar voinţa pervertită a 
omului este adusă în supunere sub voinţa lui Dumnezeu. A-L jefui pe 
Dumnezeu de zecimi şi daruri este o violare a cerinței clare a lui Iehova 
şi aduce cel mai mare rău acelora care fac aceasta, căci îi lipseşte de bine-
cuvântarea lui Dumnezeu, care este făgăduită acelora care se poartă cu 
credincioşie faţă de El. 

În experienţa noastră am văzut că dacă Satan nu poate ţine sufletele 
legate în gheaţa indiferenţei, el va căuta să-i împingă în focul fanatismu-
lui. Când Duhul Domnului vine în poporul Său, vrăjmaşul prinde ocazia 
de a lucra şi el, căutând să influenţeze lucrarea lui Dumnezeu prin trăsă-
turile deosebite şi nesfinţite ale acelora care sunt în legătură cu această 
lucrare. Astfel există mereu pericolul de a se întreprinde acţiuni greşite. 
Mulţi săvârşesc o lucrare născocită de ei înşişi, o lucrare pe care Dumne-
zeu n-a insuflat-o. 

Dar atâta timp cât s-a lucrat în Battle Creek nu a existat aici niciun 
fanatism. Noi am simţit necesitatea de a o supraveghea cu cea mai mare 
grijă din orice punct de vedere; căci dacă vrăjmaşul împinge anumite 
persoane în extreme, el se bucură foarte mult de aceasta. El poate astfel 
aduce mai mare vătămare decât dacă n-ar fi existat nicio redeşteptare re-
ligioasă. Noi ştim că nu s-a făcut niciodată vreo străduinţă religioasă în 
care Satan să nu fi făcut orice efort spre a se introduce şi el, şi în aceste 
zile de pe urmă el va face aceasta ca niciodată înainte. El vede că timpul 
său este scurt şi de aceea lucrează cu toată amăgirea spre nedreptate ca 
să amestece rătăcirile şi vederile greşite cu lucrarea lui Dumnezeu, şi să-i 
facă pe oameni să ia poziţii false. 

În multe din redeşteptările noastre religioase s-au făcut greşeli cu 
privire la mărturisire. În timp ce mărturisirea este bună pentru suflet, este 
necesar să procedeze cu înţelepciune. 

Mi-a fost arătat că foarte multe mărturisiri nu ar trebui să fie rostite 
niciodată în auzul muritorilor, pentru că rezultatul este aşa cum judeca-
ta mărginită a fiinţelor muritoare nu pot prevedea. Semințele răului sunt 
presărate în minţile şi inimile acelora care le aud, şi când vine ispita, aceste 
semințe vor răsări şi vor aduce rod, şi această experienţă tristă se va repeta. 
Pentru că, - se gândesc cei ispitiți, - aceste păcate nu pot fi chiar atât de 
grave, căci nu au făcut, cei care au mărturisit, creştini de atâta vreme, toc-
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mai aceste lucruri? Astfel, mărturisirea pe faţă în biserică a acestor păcate 
ascunse se va dovedi mai degrabă un miros de moarte decât unul de viaţă. 

În această chestiune nu trebuie să se procedeze deloc în mod ne-
păsător şi ca la târg, pentru că lucrarea lui Dumnezeu poate ajunge de 
proastă reputație în ochii necredincioşilor. Dacă ei aud mărturisiri des-
pre fapta josnică săvârşită de acei care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos, 
se defăimează lucrarea Sa. Dacă Satan ar putea, prin orice mijloace, să 
răspândească impresia că Adventiştii de Ziua a Şaptea sunt cei mai de 
lepădat dintre toţi oamenii, el a fi foarte fericit să facă aceasta. Ferească 
Dumnezeu ca el să aibă o astfel de ocazie! Dumnezeu va fi mai bine pro-
slăvit dacă Îi mărturisim numai lui Isus stricăciunea ascunsă şi înrădăci-
nată în inimă, decât dacă descoperim adâncurile noastre secrete unui om 
rătăcitor şi muritor, care nu poate judeca după dreptate, dacă inima sa nu 
este îmbibată neîncetat de Spiritul lui Dumnezeu. Dumnezeu cunoaş-
te inima şi chiar orice secret al sufletului; de aceea, nu turnaţi urechilor 
omeneşti istoria pe care numai Dumnezeu trebuie s-o audă. 

Sunt anumite mărturisiri care trebuie aduse doar în faţa câtorva 
persoane alese, şi să fie recunoscute de păcătos în cea mai adâncă umi-
linţă. Chestiunea nu trebuie condusă astfel încât viciul să fie înfăţişat ca 
virtute, iar păcătosul să se mândrească de faptele lui rele. Dacă există lu-
cruri de un caracter neplăcut, care trebuie aduse înaintea bisericii, să fie 
aduse numai în faţa câtorva persoane potrivite şi alese, care să-i asculte, 
şi să nu faceţi de ocară cauza lui Hristos, publicând în afară făţărnicia 
care a existat în biserică. Aceasta va arunca o umbră rea asupra acelora 
care s-au străduit să fie asemenea lui Hristos la caracter. Trebuie să se 
ţină seama de aceste lucruri. 

Apoi există mărturisiri pe care Dumnezeu porunceşte să le facem unii 
altora. Dacă ai făcut nedreptate fratelui tău, prin cuvânt sau faptă, trebuie 
să te împaci mai întâi cu el înainte ca închinarea ta să fie primită de către 
cer. Mărturisiţi-vă în faţa acelora pe care i-aţi nedreptăţit şi daţi înapoi ce 
aţi luat pe nedrept, aducând astfel roade vrednice de pocăinţă. Dacă cineva 
are sentimente de amărăciune, de mânie sau de răutate faţă de un frate, să 
meargă la el personal, să-i mărturisească păcatul şi să-i ceară iertare. 

Din modul cum Hristos i-a tratat pe cei rătăcitori, noi putem trage 
învăţături folositoare care se aplică la fel şi la această lucrare de mărturisi-
re. El ne porunceşte să mergem la cel căzut în ispită şi să lucrăm personal 
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cu el. Şi dacă nu se poate să-l ajutăm, din pricina întunecimii minţii lui şi 
a abaterii lui de la Dumnezeu, să mai încercăm încă o dată, luând cu noi 
încă două sau trei persoane. Şi dacă nu s-a îndreptat răul, atunci, şi numai 
atunci, să-l spunem adunării. Este însă cu mult mai bine a aplana relele şi 
a vindeca jignirile aduse fără a aduce chestiunea înaintea întregii adunări 
a bisericii. Biserica nu trebuie să fie recipientul în care să ne turnăm fieca-
re plângere sau mărturisire. 

Eu recunosc pe de o parte şi primejdia de a ceda ispitei de a acoperi 
păcatul sau de a face compromis cu el, şi astfel să fii ipocrit. Asiguraţi-vă că 
mărturisirea acoperă pe deplin influenţa răului săvârşit şi că n-a rămas ne-
împlinită nicio datorie faţă de Dumnezeu, faţă de aproapele sau faţă de bi-
serică, şi apoi vă puteţi prinde cu încredere de braţul lui Hristos, aşteptând 
binecuvântarea Sa. Dar întrebarea ce păcate şi cui să fie mărturisite, este o 
întrebare care cere studiu atent şi cu rugăciune. Această chestiune trebu-
ie privită din orice punct de vedere, cântărind-o înaintea lui Dumnezeu 
şi căutând iluminare divină. Noi trebuie să ne întrebăm dacă mărturisirea 
publică a păcatelor de care ne-am făcut vinovaţi va face bine sau rău. Va 
arăta aceasta laudele Aceluia care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui 
minunată? Va ajuta ea la curăţirea minților poporului, sau prezentarea pe 
faţă a înşelăciunilor practicate în tăgăduirea adevărului, va avea o influenţă 
ulterioară care va contamina alte minți şi va distruge încrederea în noi? 

Oamenii nu au înţelepciune de la Dumnezeu şi o luminare neîntre-
ruptă de la Izvorul oricărei puteri, care ar face să fie sigur pentru ei să îşi 
urmeze impulsurile sau impresiilor. În experienţa mea, am văzut că aceas-
ta s-a făcut spre nimicirea, nu doar a acelora care acționează după acest 
principiu, ci şi a multor altora care au ajuns sub influenţa lor. Rezultatul 
acestei lucrării după impuls a fost cea mai necontrolată extravaganță. 
Urmează apoi o slăbire în credinţă, şi necredinţa şi îndoiala se întăresc 
proporțional cu extrema agitației religioase. Lucrarea care nu se săvârşeş-
te în Dumnezeu se nimiceşte îndată ce agitația religioasă încetează. 

Există puterea şi durabilitate în ceea ce face Dumnezeu, fie că El 
lucrează prin unelte omeneşti, fie altfel. Progresul şi desăvârşirea lucră-
rii harului în inimă nu depind de agitații sau demonstraţii extravagante. 
Inimile care sunt sub influenţa Duhului lui Dumnezeu vor fi într-o dulce 
armonie cu voia Sa. Mi-a fost arătat că, atunci când Domnul lucrează 
prin Duhul Sfânt, în acțiunile Sale nu există nimic care să degradeze pe 
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poporul Domnului înaintea lumii, ci dimpotrivă, îl va înălţa. Religia lui 
Hristos nu-i face pe cei ce o mărturisesc aspri sau brutali. Supuşii harului, 
nu sunt neprimitori de învăţătură, ci întotdeauna dornici să înveţe de la 
Isus şi să se consfătuiască unul cu altul. 

Ceea ce învăţăm de la Marele învăţător al adevărului va avea dura-
bilitate; nu va da pe faţă mulţumire de sine, ci va duce la umilinţă şi la 
blândeţe, iar lucrarea pe care o facem va fi vindecătoare, curată şi înno-
bilatoare, pentru că este săvârşită în Dumnezeu. Acei care lucrează astfel 
vor arăta în viaţa lor familială şi în legăturile lor cu oamenii că au cugetul 
lui Hristos. Harul şi adevărul vor domni în inimile lor, inspirând şi cură-
ţindu-le motivele şi stăpânind acțiunile lor exterioare. 

Nădăjduiesc că nimeni nu va căpăta ideea că poate dobândi graţia 
lui Dumnezeu prin mărturisirea păcatelor sau că ar fi o virtute deose-
bită în mărturisirea lor în faţa vreunei fiinţe omeneşti. În experienţa 
religioasă trebuie să existe acea credinţă care lucrează prin iubire şi cu-
răţă sufletul. Iubirea lui Hristos va supune pornirile fireşti. Adevărul 
şi nu doar, poartă în sine dovada originii sale cereşti, şi, de asemenea, 
dovedeşte că prin harul Spiritului lui Dumnezeu el este eficient în cură-
ţirea sufletului. Domnul ar vrea să venim la El zilnic cu toate necazurile 
şi mărturisirile păcatelor noastre, şi El ne poate da odihnă când luăm 
jugul Lui şi purtăm sarcina Sa. Duhul Său cel sfânt, cu influenţele Sale 
pline de har, va umple sufletul nostru şi va aduce orice gând în supunere 
față de ascultarea de Hristos. 

Mă tem că prin ceva greşeli din partea voastră binecuvântarea lui 
Dumnezeu, care a venit la voi în ... va fi schimbată în blestem; că se obține 
ceva idee greşită, aşa încât să ajungeţi în câteva luni într-o stare mult mai 
rea de cum aţi fost înainte de a se fi săvârşit această lucrare de redeşteptare. 
Dacă nu vă păziţi sufletele veţi apărea în faţa necredincioşilor în cea mai 
rea lumină posibilă. Dumnezeu nu ar fi proslăvit prin acest fel de slujire 
capricioasă. Fiţi deci cu băgare de seamă să nu împingeţi lucrurile până 
la extrem, aşa încât să aduceţi ocară asupra lucrării preţioase a lui Dum-
nezeu. Greşeala pe care o fac mulţi este că, după ce au fost binecuvântaţi 
de Dumnezeu, ei nu caută în umilinţa lui Hristos să fie o binecuvântare 
pentru alţii. Şi pentru că au fost semănate cuvintele vieţii veşnice în ini-
mile voastre, vă sfătuiesc să umblaţi în umilinţă cu Dumnezeu, să faceţi 
faptele lui Hristos şi să aduceţi multe roade în neprihănire. Nădăjduiesc 
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şi mă rog să lucraţi ca nişte fii şi fiice ale Celui Preaînalt şi să nu deveniţi 
extremişti sau să faceţi ceva care să întristeze Spiritul lui Dumnezeu. 

Nu priviţi la oameni şi nici nu vă puneţi nădejdea în ei, simțind că 
ei ar fi infailibili, ci priviţi neîncetat la Isus. Să nu rostiţi nimic din ceea 
ce ar arunca vreo ocară asupra credinţei noastre. Mărturisiţi-vă păcatele 
voastre ascunse numai înaintea Dumnezeului vostru. Recunoaşteţi rătăci-
rile inimilor voastre numai înaintea Aceluia care ştie bine cum să trateze 
cazul vostru. Dacă aţi făcut vreo nedreptate aproapelui vostru, recunoaşteţi 
acestuia păcatul vostru şi aduceți roade corespunzătoare, dând înapoi ceea 
ce aţi luat pe nedrept. Apoi cereţi binecuvântarea lui Dumnezeu. Veniţi 
înaintea Lui exact aşa cum sunteţi şi lăsaţi-L să vă vindece toate defectele. 
Prezentaţi insistent cazul vostru înaintea tronului de har; faceţi o lucrare 
temeinică. Fiți sinceri în comportamentul vostru faţă de Dumnezeu şi faţă 
de propriul vostru suflet. Dacă veniţi la El cu inima cu adevărat zdrobită, El 
vă va da biruinţă. Atunci veţi putea da o mărturie dulce a libertăţii, vestind 
laudele Aceluia care v-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. El 
nu vă va înţelege greşit şi nici nu vă va judeca greşit. Semenul vostru nu vă 
poate elibera de păcat şi nici curăţa de orice fărădelege. Numai Isus vă poate 
da pacea. El v-a iubit şi S-a dat pe sine Însuşi pentru voi. Marea inimă a 
dragostei Sale „este mişcată de milă pentru slăbiciunile voastre”. Ce păcate 
sunt prea mari pentru El spre a nu fi iertate? Ce suflet este prea întunecat 
şi împovărat de păcat, care să nu poată fi salvat de El? El este îndurător ne-
căutând merite în noi, ci, în bunătatea Sa nemărginită, ne vindecă abaterile 
noastre şi ne iubeşte cu generozitate, în timp ce noi suntem încă păcătoşi. 
El este „încet la mânie şi plin de bunătate, îndelung răbdător, şi nu vrea ca 
cineva să piară, ci toţi să vină la pocăinţă”. 

Nu căutaţi să vă aduceți la un înalt nivel de emoții, ci mergeţi să lu-
craţi pentru alţii, învăţându-i cu răbdare. Voi veţi fi înclinaţi să pretindeţi 
ca fiecare să-şi mărturisească povara păcatelor lui, şi veţi fi în primejdie 
să faceţi aceasta ca punct de atac. Voi veţi dori să aduceţi pe fiecare suflet 
pe acelaşi teren peste care aţi trecut şi voi, şi veţi simţi că nimic nu se face 
până ce nu vor trece toţi prin aceeaşi lucrare de mărturisire. Voi nu veţi fi 
dispuşi să porniţi la lucru ca să-i ajutaţi pe alţii, având Spiritul lui Dum-
nezeu asupra voastră şi cu inimile îmblânzite şi supuse prin lucrarea Sa 
de curăţire. Voi veţi fi în mare primejdie de a întuneca lucrarea lui Dum-
nezeu prin manifestarea propriului vostru spirit. Dacă veţi lucra pentru 
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suflete cu o încredere umilă în Dumnezeu, dacă razele Spiritului Său vor 
reflecta de la voi printr-un caracter asemănător cu Hristos, dacă simpatia, 
bunătatea, îngăduinţa şi dragostea devin principii durabile în viaţa voas-
tră, veţi fi o binecuvântare pentru toţi cei din jurul vostru. Atunci nu-i 
veţi critica pe alţii şi nu veţi da pe faţă un spirit aspru şi denunţător faţă 
de ei; nu veţi simţi că ideile lor trebuie să fie aduse acolo ca să corespundă 
cu standardul vostru, ci dragostea lui Isus şi roadele aducătoare de pace 
ale neprihănirii se vor descoperi în voi. 

„Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, înde-
lunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrâ-
narea poftelor... Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pămân-
tească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să şi 
umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne 
unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii”. 

Vrăjmaşul vrea să se introducă între voi, chiar în mijlocul exerciţiilor 
voastre religioase. Va fi nevoie ca fiecare pas, să fie păzit cu credincio-
şie, ca nu cumva egoismul şi mândria să fie împletite cu lucrarea voastră. 
Dacă egoismul a fost răstignit cu adevărat, cu toate patimile şi poftele 
sale, atunci veţi da pe faţă roade prin fapte bune spre slava lui Dumne-
zeu. Vă rog cu stăruinţă, în temere de Dumnezeu, nu lăsaţi ca faptele 
voastre să degenereze. Fiţi creştini consecvenți, cu un caracter simetric. 
Când inima şi-a dat afecțiunile lui Hristos, cele vechi au trecut, şi toate 
s-au făcut noi. 

Religia noastră trebuie să fie raţională. Înţelepciunea de sus trebuie 
să ne întărească, să ne întemeieze şi să ne statornicească. Noi trebuie să 
înaintăm pas cu pas, tot înainte şi în sus, de la o lumină la alta şi mai mare, 
iar Dumnezeu îşi va descoperi slava Sa faţă de noi, cum n-a descoperit-o 
faţă de lume. 

Capitolul 80 – Prezenţa lui Dumnezeu, o realitate 

Battle Creek, Michigan, 6 ianuarie 1889
Stimate frate Q., mă bucur că eşti acum în ... , şi dacă îţi vei îndepli-

ni cu credincioşie slujba, vei fi omul potrivit la locul potrivit. Lasă eul 
personal la o parte; nu-l lăsa să se strecoare în lucrare, pentru a o distru-
ge, chiar dacă aceasta va fi firesc. Umblă în umilinţă cu Dumnezeu. Să 
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lucrăm pentru Maestru cu o energie dezinteresată, păstrând mereu în 
faţa noastră un sentiment al prezenţei constante a lui Dumnezeu. Gân-
deşte-te la Moise, – câtă statornicie şi răbdare au caracterizat viaţa sa! 
În epistola sa către Evrei, Pavel zice: „Căci a rămas neclintit ca şi cum ar 
fi văzut pe Cel ce este nevăzut”. Caracterul pe care Pavel îl atribuie lui 
Moise nu înseamnă o împotrivire pasivă contra răului, ci o perseverenţă 
în bine. El Îl avea pe Domnul mereu în faţa ochilor săi, şi Domnul era 
mereu la dreapta lui ca să-l ajute. 

Moise avea un sentiment adânc despre prezenţa personală a lui 
Dumnezeu. El nu numai că privea peste secole, la timpul când Hristos 
avea să apară în trup, ci Îl vedea pe Isus în mod deosebit cum îi însoţea pe 
copiii lui Israel în toate călătoriile lor. Dumnezeu era o realitate pentru el, 
era mereu prezent în cugetele sale. Când era înţeles greşit şi când era che-
mat să înfrunte primejdii şi să suporte insulte pentru cauza lui Hristos, el 
le suporta fără să se răzbune. 

Moise credea în Dumnezeu ca în Acela de care avea nevoie şi care 
avea să-l ajute, pentru că avea nevoie de ajutor. Dumnezeu era pentru El 
un ajutor în timp de nevoie. 

O mare parte din credinţa pe care o vedem este doar cu numele; o 
credinţă reală, încrezătoare şi perseverentă este rară. Moise a înţeles din 
propria sa experienţă făgăduinţa că Dumnezeu îi va răsplăti pe acei care 
Îl caută cu sârguinţă. El avea respect pentru recompensa răsplătirii. Aici 
este un alt punct în legătură cu credinţa pe care dorim s-o studiem; Dum-
nezeu îi va răsplăti pe cei credincioşi şi ascultători. Dacă această credinţă 
este adusă în experienţa vieţii, ea va face în stare pe oricine se teme de 
Dumnezeu şi-L iubeşte, să suporte încercările. Moise era plin de încrede-
re în Dumnezeu, pentru că avea o credinţă reală. El avea nevoie de ajutor 
şi se ruga pentru acesta, şi îl prindea în credinţă, şi introducea în experi-
enţa sa credinţa că Dumnezeu Se îngrijeşte de el. El credea că Dumne-
zeu conduce în mod deosebit viaţa sa. El L-a văzut şi L-a recunoscut pe 
Dumnezeu în orice amănunt din viaţa sa, şi simţea că se află sub ochiul 
atotvăzător al Aceluia care îi cântăreşte motivele şi-i încearcă inima. El 
privea la Dumnezeu şi se încredea în El că-i va da putere să treacă nepătat 
prin orice formă de ispită. El ştia că îi era încredinţată o lucrare deosebită 
şi dorea, pe cât îi era cu putinţă, să facă această lucrare un succes în toate 
amănuntele. Dar el mai ştia că nu poate face aceasta fără ajutorul dumne-
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zeiesc, căci avea de-a face cu un popor dificil. Prezenţa lui Dumnezeu era 
însă îndeajuns spre a-l trece prin împrejurările cele mai critice prin care 
ar putea trece un om. 

Moise nu numai că se gândea la Dumnezeu, ci Îl şi vedea. Dumne-
zeu era priveliştea constantă din faţa lui, şi el nu pierdea aceasta niciodată 
din vedere. El Îl vedea pe Isus ca Mântuitor al său şi credea că meritele 
Mântuitorului îi vor fi atribuite lui. Aceasta nu era pentru Moise o lucra-
re la întâmplare, ci o realitate. De acest fel de credinţă avem nevoie şi noi, 
– o credinţă care suportă încercarea. Ah! de câte ori cedăm noi ispitei, 
pentru că nu ne păstrăm privirea aţintită mereu la Isus! Credinţa noastră 
nu este continuă, pentru că păcătuim din îngăduinţă de sine, şi apoi nu 
putem răbda „ca şi cum L-am vedea pe Cel ce este nevăzut”. Iubite frate, 
fă-ţi din Hristos tovarăşul tău în orice zi şi-n orice ceas, şi atunci nu te vei 
mai plânge că n-ai credinţă. Priveşte la Hristos! Contemplă caracterul 
Său! Vorbeşte despre El! Cu cât vei înălța mai puțin eul tău, cu atât mai 
multe de înălțat vei vedea în Isus. Dumnezeu are pentru tine o lucrare 
de făcut. Păstrează pe Domnul mereu în faţa ochilor tăi. Frate şi soră 
Q., urcaţi mai sus şi mai sus pentru vederi mai clare despre caracterul lui 
Hristos. Când Moise s-a rugat: „Te rog, arată-mi slava Ta” (engl.), Dom-
nul nu l-a mustrat pentru aceasta, ci i-a împlinit rugăciunea. Dumnezeu 
a declarat robului Său: ,,Voi face să treacă pe dinaintea ta toată bunătatea 
Mea şi voi vesti numele lui Dumnezeu înaintea ta”. Noi ne ţinem departe 
de Dumnezeu, şi de aceea nu vedem descoperirea puterii Sale. 

Prezenţa lui Hristos în clasă 

Iubite frate, iubită soră, Domnul să vă dea înţelepciune la amândoi, 
ca să ştiţi cum să vă purtaţi cu mințile. Domnul să vă înveţe ce lucruri 
mari poate face El, numai de veţi crede. Luaţi-L pe Isus cu voi ca tovarăş 
al vostru, în clasă. Să-L aveţi în faţa voastră când vorbiţi, ca legea bună-
tăţii să pornească de pe buzele voastre. Nu îngăduiţi nimănui să vă in-
fluenţeze în această chestiune. Lăsaţi-i pe copiii de sub îngrijirea voastră 
să-şi aibă individualitatea lor, ca şi voi pe a voastră. Căutaţi mereu să-i 
conduceţi, dar niciodată să nu-i mânaţi cu forţa. 

Eu văd unele lucruri aici în Elveţia despre care cred că sunt vrednice 
de imitat. Învăţătorii şcolilor merg adesea cu elevii lor la joacă şi-i învaţă 
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cum să se amuze, şi sunt lângă ei spre a aplana orice dezordine sau ne-
dreptate. Uneori îi iau pe elevii lor cu ei şi fac lungi călătorii împreună. 
Mie îmi place lucrul acesta, şi cred că copiii au astfel mai puţin prilej 
de a ceda ispitei. Învăţătorii par să se amestece în jocurile copiilor şi să 
le îndrume mai bine. Eu nu pot aproba deloc ideea că copiii trebuie să 
simtă că sunt sub o neîncredere permanentă şi că nu pot acționa ca nişte 
copii. Dar lăsaţi-i pe învăţători să se unească cu copiii în distracţiile lor, să 
fie una cu ei şi să le arate că doresc ca ei să fie fericiţi, şi aceasta va insufla 
copiilor încredere. Ei pot fi stăpâniţi prin iubire, nu prin urmărire cu se-
veritate, ci cu bunătate şi dragoste. 

Îngăduiţi-mi să vă spun că acei care n-au copii nu sunt de obicei 
cei mai buni îngrijitori care să ştie să-i trateze cu înţelepciune pe copii şi 
tineri, cu diferitele lor aptitudini. Ei sunt în stare să facă o lege de la care 
să nu se abată nimeni. Învăţătorii trebuie să-şi amintească că şi ei au fost 
odată copii. Ei trebuie să-şi adapteze învăţătura la minţile copiilor şi să le 
câştige simpatia; atunci copiii pot fi instruiţi cu folos atât prin învăţătură, 
cât şi prin exemplu. 

Fie ca Spiritul lui Isus să pătrundă în inimile voastre şi să le influ-
enţeze, modelându-vă caracterele şi înălţându-vă şi înnobilându-vă su-
fletele! Hristos a zis către ucenicii Săi: ,,Dacă nu veţi fi convertiți şi nu 
veţi deveni ca nişte copii mici, cu niciun chip nu veţi intra în împărăţia 
cerurilor” (trad. engl.). Este nevoie să dăm la o parte aceste reguli de fier, 
să coborâm de pe aceste picioroange până la umilinţa de copil. O, de s-ar 
schimba acest spirit de asprime într-un spirit de dragoste, pentru ca feri-
cirea şi seninătatea să ia locul descurajării şi al durerii!

Capitolul 81 – Caracterul și influenţa mărturiilor 

Pe măsură ce sfârşitul se apropie, şi lucrarea de vestire a ultimului 
avertisment către lume se întinde, pentru acei ce primesc adevărul pre-
zent devine tot mai importantă necesitatea de a avea o înțelegere clară 
despre caracterul şi influenţa Mărturiilor, pe care Dumnezeu, în provi-
denţa Sa, le-a pus în legătură cu lucrarea soliei îngerului al treilea, chiar 
de la începutul ei. Paginile ce urmează conţin fragmente din ceea ce am 
scris în ultimii patruzeci de ani cu privire la experienţa mea timpurie în 
această lucrare deosebită şi ne înfăţişează de asemenea ceea ce mi-a arătat 
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Dumnezeu cu privire la caracterul şi importanţa Mărturiilor, precum şi 
modul în care ele sunt date şi cum ar trebui privite. 

„Nu mult după trecerea timpului de la 1844 mi-a fost dată prima 
viziune. Eu eram în vizită la o scumpă soră în Hristos, a cărei inimă 
era strâns legată de a mea. Eram cinci surori laolaltă îngenuncheate în 
linişte la altarul familial. Pe când ne rugam, puterea lui Dumnezeu a 
venit asupra mea aşa cum n-o simţisem niciodată până aici. Se părea că 
eram învăluită de lumină şi mă urcam mai sus şi tot mai sus de la pă-
mânt”.  În acest timp am avut o viziune despre experienţa credincioşilor 
adventişti, despre venirea lui Hristos şi despre răsplata care va fi dată 
celor credincioşi. 

„În a doua viziune, care a urmat curând după cea dintâi, mi-au 
fost arătate greutăţile prin care aveam să trec şi că datoria mea era de a 
merge şi a face cunoscut şi altora aceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. 
Mi-a fost arătat că lucrarea mea avea să întâmpine mare împotrivire şi 
că inima mea avea să fie sfâşiată de durere, dar că harul lui Dumnezeu 
avea să fie îndeajuns spre a mă sprijini să trec prin toate. Însemnătatea 
acestei viziuni m-a tulburat peste măsură, căci îmi arăta datoria de a 
merge prin popor şi a le vesti adevărul”. 

„Mă stăpânea o mare teamă că, dacă voi urma chemării datoriei 
şi voi merge şi mă voi declara ca favorizată de Cel Preaînalt cu viziuni 
şi descoperiri pentru popor, voi cădea în păcatul înălţării de sine şi mă 
voi ridica mai presus de poziţia pe care trebuie s-o ocup, atrăgându-mi 
dizgraţia lui Dumnezeu şi pierzându-mi sufletul. Aveam în faţa mea 
diferite cazuri de felul acesta, şi inima mea se dădea înapoi de la această 
încercare chinuitoare. 

Am cerut stăruitor, în rugăciune, ca atunci când voi merge să isto-
risesc despre ce mi-a arătat Domnul, să fiu păzită de orice înălţare necu-
viincioasă. Îngerul a zis: „Rugăciunile tale au fost ascultate şi vor fi îm-
plinite. Când vei fi ameninţată de acest rău de care te temi, Dumnezeu 
va întinde mâna şi te va salva; El te va atrage la Sine prin necazuri şi-ţi va 
păstra umilinţa. Vesteşte solia cu credincioşie. Rabdă până la sfârşit, şi vei 
mânca din roadele pomului de viaţă şi vei bea din apa vieţii”. 

Pe la acest timp pătrunsese fanatismul printre unii dintre cei ce pri-
miseră credinţa în prima solie. Se cultivau greşeli serioase în doctrină şi 
practică, şi unii erau gata să condamne pe toţi cei ce nu acceptau vederile 

655



553Caracterul şi influenţa mărturiilor

lor. Dumnezeu mi-a descoperit aceste greşeli în viziune şi m-a trimis să le 
fac cunoscut copiilor Săi rătăcitori, dar la îndeplinirea acestei datorii am 
întâmpinat o împotrivire înverşunată şi reproşuri. 

,,Era o cruce grea pentru mine să spun celui rătăcit ce mi-a fost 
arătat despre el. Îmi producea mare durere când îi vedeam pe alţii tul-
buraţi sau îndureraţi. Şi când eram obligată să le duc solia, eu o îndul-
ceam adesea şi o făceam cât de favorabilă posibil, apoi mă retrăgeam în 
mine însămi şi plângeam în durerea spiritului meu. Priveam în acei care 
aveau a se îngriji doar de sufletele lor proprii şi gândeam că dacă aş fi 
în situaţia lor, n-aş murmura. Îmi venea greu să istorisesc mărturiile lă-
murite şi tăietoare pe care mi le dăduse Dumnezeu. Aşteptam cu îngri-
jorare să văd urmările, şi dacă persoanele mustrate se ridicau împotriva 
mustrării şi apoi se împotriveau adevărului, se ridicau în mintea mea 
întrebări ca acestea: Am vestit eu solia aşa cum trebuia? Nu se putea 
găsi, pentru ei, vreo cale de salvare? Şi apoi apăsa asupra sufletului meu 
atâta durere, încât adesea simţeam că moartea ar fi un sol binevenit, şi 
mormântul un loc de odihnă dulce. 

Eu nu-mi dădeam seama de primejdia şi de păcătoşenia unei astfel 
de umblări, până ce am fost luată în viziune în prezenţa lui Isus. El a privit 
asupra mea cu încruntare şi Şi-a întors faţa de la mine. Nu pot descrie 
spaima şi agonia pe care am simţit-o atunci. Am căzut cu faţa la pământ 
înaintea Lui, dar nu puteam rosti niciun cuvânt. O, cât de mult doream 
să fiu acoperită şi ascunsă de acea privire înfricoşătoare! Atunci am putut 
înţelege, într-o oarecare măsură, ce vor simţi cei pierduţi când vor striga 
munţilor şi stâncilor: Cădeţi peste noi şi acoperiţi-ne de la faţa Aceluia 
care şade pe tron şi de mânia Mieluşelului! 

Îndată, un înger mi-a poruncit să mă scol, şi cu greu poate fi descrisă 
priveliştea care s-a oferit atunci ochilor mei. În faţa mea era o grupă de 
persoane cu părul şi cu hainele sfâşiate, şi ale căror feţe erau însăşi ima-
ginea disperării şi ororii. Ei s-au apropiat de mine şi îşi frecau hainele de 
ale mele. Când am privit apoi la hainele mele, am văzut că erau mânjite 
cu sânge. Iarăşi am căzut ca moartă la picioarele îngerului meu conducă-
tor. Nu puteam să invoc nicio scuză, şi doream să fiu îndepărtată din acel 
loc sfânt. Îngerul m-a ridicat în picioare şi mi-a zis: „Acesta nu este acum 
cazul tău, dar această scenă ţi-a fost înfăţişată ca să ştii care va fi soarta ta, 
dacă vei neglija să vesteşti altora ceea ce Domnul ţi-a descoperit ţie”.  

656

657



Mărturii pentru comunitate – vol. 5554

Cu această avertizare solemnă în faţa mea, m-am dus să spun poporu-
lui cuvintele de mustrare şi de învăţătură pe care mi le dăduse Dumnezeu. 

Mărturii personale 

Mărturiile care mi-au fost date pentru diferite persoane individuale 
le-am scris adesea şi le-am trimis, în multe cazuri, la cererea lor urgentă. 
Pe măsură ce lucrarea mea se întindea, aceasta a devenit o parte însemna-
tă şi împovărătoare din lucrarea mea. Înainte de publicarea Mărturiilor 
Nr. 15, mi-au venit multe cereri pentru mărturii scrise de la acei pe care 
i-am sfătuit sau i-am mustrat; dar eu mă aflam într-o stare de istovire atât 
de mare, din cauza muncii obositoare, şi m-am îngrozit în faţa acestei 
însărcinări, mai ales de când ştiam că multe dintre aceste persoane erau 
nevrednice, şi se părea a nu fi decât prea puţină speranţă ca avertismen-
tele date să săvârşească vreo schimbare hotărâtă în ele. Pe atunci am fost 
foarte încurajată de următorul vis: 

Cineva mi-a adus o bucată de stofă albă şi mi-a poruncit să croiesc din 
ea haine pentru persoane de orice mărime, orice caracter şi din orice împre-
jurări ale vieţii. Mi s-a spus să le croiesc şi să le atârn în cuier pregătite spre 
a fi făcute când vor fi cerute. Aveam impresia că mulţi dintre acei pentru 
care mi se cerea să croiesc haine erau nevrednici. Am întrebat dacă aceasta 
era ultima bucată de stofă pe care trebuie s-o croiesc, şi mi s-a spus că nu 
este ultima, şi că, îndată ce voi termina cu aceasta, mai sunt altele din care 
să încep să croiesc. Eu mă simţeam descurajată din cauza lucrului mult care 
îmi stătea în faţă, şi am declarat că am croit la haine pentru alţii timp de 
mai bine de douăzeci de ani, şi lucrarea mea nu fusese preţuită, şi că nu am 
văzut că lucrarea mea realizase mult bine. Am vorbit cu cel care îmi aducea 
stofa despre o femeie anume, pentru care el îmi spusese că trebuie să croiesc 
o haină. Am spus că ea nu va preţui haina şi că nu va fi decât o pierdere de 
timp şi de material a-i oferi această haină. Ea era foarte săracă, slabă la min-
te, cu neorânduială în deprinderile ei, şi ar murdări-o îndată. 

El mi-a răspuns: „Croieşte hainele. Aceasta este datoria ta. Nu este pa-
guba ta, ci a mea. Dumnezeu nu vede cum vede omul. El arată lucrarea pe 
care o doreşte să fie făcută, şi tu nu ştii care va prospera, aceasta sau aceea!” 

Eu mi-am ridicat apoi mâinile, aşa umflate cum erau de lunga în-
trebuinţare a foarfecilor, şi am spus că nu pot decât să mă înspăimânt la 
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gândul de a continua mai departe acest fel de lucrare. El mi-a repetat: 
„Croieşte hainele. Eliberarea ta n-a sosit încă”. 

Cu un simţământ de mare oboseală, m-am ridicat să încep lucrul. În 
faţa mea se afla o pereche de foarfeci noi şi lustruite, pe care le-am luat şi 
am început să croiesc. Deodată, simţământul de oboseală şi descurajare 
m-a părăsit, foarfecele păreau să taie doar cu puţin efort din partea mea, 
şi am croit o haină după alta cu destulă uşurinţă”. 

Sunt multe vise care sunt un produs al lucrurilor obişnuite ale vieţii, 
cu care Spiritul lui Dumnezeu nu are nimic de-a face. Sunt de asemenea 
vise false, după cum sunt şi viziuni false, care sunt insuflate de duhul lui 
Satan. Dar visele de la Domnul sunt clasate în Cuvântul lui Dumnezeu în 
rândul viziunilor, şi sunt tot aşa de sigur roade ale Spiritului Profeţiei, ca 
şi viziunile. Asemenea vise, dacă se ţine seama de persoanele care le au, şi 
de împrejurările în care ele sunt date, poartă în ele dovada veridicităţii lor”. 

Deoarece avertismentul şi învăţătura date în mărturii pentru di-
ferite cazuri individuale se aplică cu aceeaşi forţă şi la multe alte cazuri 
care nu sunt vizate în acest mod deosebit, părea să fie datoria mea să 
public mărturiile personale spre binele bisericii. În Mărturia 15, care 
tratează despre necesitatea de a face aceasta, eu am zis: „Eu nu cunosc 
nicio altă cale mai bună de a face cunoscut viziunile mele, despre pri-
mejdiile şi rătăcirile generale şi despre datoria tuturor acelora care iu-
besc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Sale, decât prin publicarea acestor 
mărturii. Poate că nu există nicio cale mai directă şi mai cu succes de a 
prezenta ceea ce Domnul mi-a arătat”. 

Într-o viziune care mi-a fost dată la 12 iunie 1868, mi-a fost arătat 
lucrul care îndreptăţeşte în totul procedeul meu de a publica mărturiile 
personale: „Când Domnul alege cazuri individuale şi specifică greşelile 
lor, alţii, care nu mi-au fost arătaţi în viziune, iau aceasta frecvent ca o 
garanție că stau bine sau aproape bine. Dacă cineva este mustrat pentru o 
nedreptate specifică, fraţii şi surorile sale trebuie să se examineze cu mare 
băgare de seamă spre a vedea în care greşeli au căzut ei şi în ce s-au făcut 
vinovaţi de acelaşi păcat. Ei trebuie să posede spiritul mărturisirii umile. 
Dacă alţii îi cred drepţi, aceasta nu-i face să fie astfel. Dumnezeu priveşte 
la inimă. În felul acesta, El pune la probă şi încearcă sufletele. Mustrând 
faptele nedrepte ale unuia, El intenţionează să îndrepte pe mulţi. Dar 
dacă ei neglijează să primească mustrarea dată ca pentru ei şi se măgulesc 
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că Dumnezeu le trece cu vederea greşelile pentru că nu îi evidențiază în 
mod deosebit, ei îşi înşală propriile suflete şi vor fi învăluiţi în întuneric, 
fiind lăsaţi să meargă pe calea lor, după închipuirile inimilor lor. 

„Mulţi se poartă greşit cu propriile lor suflete şi sunt în mare amă-
gire în ce priveşte adevărata lor stare înaintea lui Dumnezeu. El foloseşte 
căi şi mijloace care servesc mai bine scopului Său şi care scot la iveală 
ce se află în inimile pretinşilor Săi urmaşi. El mustră nedreptăţile uno-
ra, ca şi alţii să fie avertizaţi pe calea aceasta, să se teamă şi să evite acele 
erori. Printr-o cercetare personală, ei pot descoperi că fac aceleaşi lucruri 
pe care Dumnezeu le condamnă la alţii. Dacă doresc cu adevărat să-L 
servească pe Dumnezeu şi se tem să-L insulte, ei nu vor aştepta până ce 
păcatele lor vor fi specificate, înainte de a face o mărturisire şi a se întoar-
ce la Domnul în căinţă umilă. Ei vor părăsi lucrurile care Îi displac lui 
Dumnezeu, în acord cu lumina dată altora. Dacă, dimpotrivă, acei care 
nu sunt drepţi văd că sunt vinovaţi chiar de aceleaşi păcate care au fost 
mustrate la alţii, dar continuă în aceeaşi umblare nesfinţită, pentru că 
n-au fost arătaţi pe nume în mod deosebit, îşi pun în primejdie propriile 
suflete şi vor fi luaţi captivi de Satan, după voia lui”. 

„Mi-a fost arătat că, în înţelepciunea lui Dumnezeu, nu vor fi des-
coperite păcatele şi rătăcirile tuturor... Toţi cei ce s-au făcut vinovaţi sunt 
vizaţi prin aceste mărturii personale, deşi numele lor nu este amintit în le-
gătură cu mărturia dată; şi dacă persoanele trec cu vederea şi îşi acoperă 
propriile păcate, pentru că numele lor nu sunt amintite în mod deosebit, 
Dumnezeu nu le va da prosperitate. Ei nu pot creşte în viaţa spirituală, ci se 
vor întuneca tot mai mult, până ce lumina cerului li se va retrage în totul.”  

Într-o viziune care mi-a fost dată cu aproximativ douăzeci de ani în 
urmă, „mi s-a poruncit să public principii generale, atât prin viu grai, cât 
şi în scris, şi să lămuresc în acelaşi timp primejdiile, rătăcirile şi păcatele 
anumitor persoane, pentru ca toţi să fie avertizaţi, mustraţi şi sfătuiţi. Am 
văzut că toţi trebuie să-şi cerceteze de aproape inimile şi viaţa, spre a ve-
dea dacă nu cumva au făcut aceleaşi greşeli pentru care au fost mustraţi 
alţii, şi dacă nu cumva avertismentele date altora se aplică şi în cazurile 
lor. Dacă este aşa, atunci ei trebuie să simtă că sfaturile şi mustrările au 
fost date îndeosebi pentru ei, să le pună în practică şi să le aplice, ca şi 
când le-ar fi fost adresate lor în mod deosebit... Dumnezeu a hotărât să 
încerce credinţa tuturor acelora care susţin că sunt urmaşi ai lui Hristos. 
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El va pune la încercare sinceritatea rugăciunilor tuturor acelora care spun 
că doresc cu seriozitate să-şi cunoască datoria. El va face clară datoria. El 
va da fiecăruia destule ocazii să dea pe faţă ce se află în inima sa”. 

Scopul mărturiilor 

„În vechime Dumnezeu a vorbit către oameni prin gura profeţilor 
şi apostolilor. În aceste zile însă, El le vorbeşte prin Mărturiile Spiritului 
Său. N-a existat niciodată un timp în care Dumnezeu să fi învăţat pe po-
porul Său cu mai multă seriozitate ca acum cu privire la voia Sa şi la felul 
cum trebuie ei să umble”. 

„Domnul a găsit cu cale să-mi dea o viziune despre lipsurile şi rătăci-
rile poporului Său. Deşi a fost dureros pentru mine să fac aceasta, totuşi 
am pus cu credincioşie în faţa celor vinovaţi greşelile lor şi mijloacele de 
îndreptare... Astfel, Spiritul lui Dumnezeu a rostit avertismente şi jude-
căţi, fără să reţină totuşi dulcea făgăduinţă a harului... 

Păcătoşii pocăiţi n-au motiv să-şi piardă nădejdea pentru că li se 
amintesc păcatele şi sunt avertizaţi faţă de primejdia lor. Tocmai aceste 
eforturi depuse pentru ei arată ce mult îi iubeşte Dumnezeu şi cât doreşte 
El să-i mântuiască. Ei nu au decât să urmeze sfatul Său şi să facă voia Sa 
pentru a moşteni viaţa veşnică. Dumnezeu pune în faţa poporului Său 
rătăcitor păcatele lor, pentru ca ei să le vadă în toată grozăvia lor în lumi-
na adevărului divin. Şi atunci, datoria lor este de a renunţa la ele pentru 
totdeauna”. „Dacă poporul lui Dumnezeu ar recunoaşte procedurile Sale 
cu ei şi ar primi învăţăturile Sale, ar găsi o cărare dreaptă pentru picioare-
le lor şi o lumină care să-i călăuzească prin întuneric şi descurajare”. 

„Avertismentele şi mustrările nu sunt date celor rătăcitori dintre ad-
ventiştii de ziua a şaptea pentru că viaţa lor ar fi mai vrednică de mustrat 
decât viețile pretinşilor creştini din bisericile cu numele, nici pentru că 
exemplul faptelor lor ar fi mai rău decât al acelor adventişti care nu ascul-
tă de cerinţele legii lui Dumnezeu, ci pentru că ei au avut mare lumină, 
şi prin mărturisirea lor au luat poziţie ca popor al lui Dumnezeu ales şi 
deosebit, având legea scrisă în inimile lor. Ei îşi dau pe faţă loialitatea lor 
faţă de Dumnezeul cerului prin ascultarea supusă față de legile guvernării 
Sale. Ei sunt reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ. Orice păcat tolerat 
în ei îi desparte de Dumnezeu şi dezonorează numele Său într-un mod 
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deosebit, dând ocazie vrăjmaşilor sfintei Sale legi să defăimeze cauza Sa şi 
pe poporul Său pe care El l-a numit un neam sfânt, o preoţie împărăteas-
că, o seminţie aleasă, un popor deosebit, ca să vestească laudele Aceluia 
care i-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată... 

Domnul mustră şi corectează pe poporul care mărturiseşte a păzi 
legea Sa. El arată păcatele lor şi prezintă pe faţă nelegiuirea lor, pentru 
că doreşte să îndepărteze de la ei orice păcat şi fărădelege, pentru ca ei să 
poată desăvârşi sfinţenia în temere de Dumnezeu... Dumnezeu îi mustră, 
îi ceartă şi-i corectează, ca să poată fi curăţaţi, sfinţiţi şi înnobilaţi şi în 
cele din urmă să fie înălţaţi până la tronul Său”. 

„Am revăzut Mărturiile date pentru străjerii Sabatului şi sunt ui-
mită de milostivirea lui Dumnezeu şi de purtarea Sa de grijă pentru po-
porul Său că le-a dat atât de multe avertismente, arătându-le pericolele şi 
prezentându-le înalta poziţie pe care El doreşte ca ei s-o ocupe. Dacă ei 
ar rămâne în dragostea Sa şi s-ar despărţi de lume, El ar face ca binecuvân-
tări deosebite să planeze asupra lor, şi lumina Sa să strălucească în jurul 
lor. Influenţa lor pentru bine ar putea fi simţită în orice ramură a lucrării 
şi în orice parte a câmpului de evanghelizare. Dar dacă ei neglijează să 
corespundă intenţiei lui Dumnezeu, dacă continuă să aibă atât de puţin 
simţ despre caracterul înălţat al lucrării, cum au făcut în trecut, influenţa 
şi exemplul lor se vor dovedi un blestem teribil. Ei vor face rău şi numai 
rău. Sângele sufletelor preţioase va fi găsit pe hainele lor. 

Mărturiile de avertizare au fost repetate. Eu întreb: Cine a ascultat 
de ele? Cine a fost zelos în a se pocăi de păcatele şi idolatria sa şi a alergat 
cu seriozitate către ţinta premiului de înaltă chemare a lui Dumnezeu în 
Hristos? ... Am aşteptat cu îngrijorare, nădăjduind că Dumnezeu va da 
Spiritul Său unora dintre ei şi-i va întrebuinţa ca unelte ale neprihănirii, 
ca să trezească biserica şi s-o pună în ordine. Am pierdut aproape orice 
speranţă când am văzut, din an în an, o mai mare abatere de la acea sim-
plitate care, după cum mi-a arătat Dumnezeu, trebuie să caracterizeze 
viaţa urmaşilor Săi. Interesul şi devotamentul pentru cauza lui Dumne-
zeu scade tot mai mult. Eu întreb: „În ce punct au căutat acei care măr-
turisesc credinţa în Mărturii să vieţuiască în armonie cu lumina dată lor? 
În ce au respectat ei avertismentele date? În ce punct au ascultat ei de 
instrucţiunile pe care le-au primit?” 
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Nu în locul Bibliei 

Mărturiile n-au fost date să ia locul Bibliei. Aceasta ne vor arăta ur-
mătoarele extrase dintr-o mărturie publicată în 1876: 

„Fratele J. voia doar să încurce minţile, căutând a da impresia că 
lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin Mărturii ar fi o adăugire la Cu-
vântul lui Dumnezeu; dar, făcând astfel, el prezintă lucrurile într-o 
lumină falsă. Dumnezeu a găsit potrivit să aducă, în acest fel, mințile 
poporului Său la Cuvântul Său, să le dea o înțelegere mai clară a acestu-
ia”.  „Cuvântul lui Dumnezeu este îndestulător pentru a lumina cea mai 
întunecată minte şi poate fi înţeles de acei care doresc să-l înţeleagă. 
Dar, cu toate acestea, unii dintre acei care mărturisesc a face din cuvân-
tul lui Dumnezeu studiul lor, sunt găsiți trăind în directă contrazicere 
cu cele mai lămurite învăţături ale sale. Ca urmare, pentru a lăsa pe 
bărbaţi şi femei fără nicio scuză, Dumnezeu dă mărturii lămurite şi di-
recte, ducându-i înapoi la Cuvântul pe care ei au neglijat să-l urmeze”. 
„Cuvântul lui Dumnezeu abundă în principii generale pentru formarea 
de obiceiuri drepte de vieţuire, şi Mărturiile, atât cele cu caracter gene-
ral, cât şi cele personale, au fost destinate ca să le atragă atenţia la aceste 
principii într-un mod mai special”. 

La 30 aprilie 1871, această chestiune mi-a fost prezentată într-un 
vis. Se părea că iau parte la o adunare importantă unde era adunată o 
mare mulţime. „Mulţi erau îngenuncheaţi înaintea lui Dumnezeu în ru-
găciune serioasă, şi păreau a simţi o mare povară pe inimile lor. Ei Îl rugau 
serios pe Domnul să le dea lumină deosebită. Unii păreau a fi în agonie 
a spiritului; sentimentele lor erau intense; cu lacrimi ei strigau tare după 
ajutor şi lumină. La această scenă, peste măsură de solemnă, luau parte şi 
fraţii cei mai de seamă. Fratele A. era căzut cu faţa la pământ şi părea a fi 
pătruns de o întristare adâncă. Soţia sa era în mijlocul unei cete de batjo-
coritori indiferenţi. Ea privea ca şi când ar fi dorit ca toţi să înţeleagă că ea 
îi batjocoreşte pe acei care dau pe faţă o astfel de umilinţă. 

Eu visam că Spiritul Domnului a venit asupra mea şi m-am ridicat 
în mijlocul strigătelor şi rugăciunilor, zicând: ,Spiritul Domnului Dum-
nezeu este asupra mea. Eu mă simt îndemnată să vă spun că trebuie să 
începeţi a lucra individual, pentru voi înşivă. Voi priviţi la Dumnezeu 
şi doriţi ca El să facă pentru voi lucrarea pe care El v-a lăsat-o s-o faceţi. 
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Dacă veţi face voi înşivă lucrarea pe care ştiţi că trebuie s-o faceţi, atunci 
Dumnezeu are să vă ajute când veţi avea nevoie de ajutor. Voi aţi lăsat 
nefăcute tocmai lucrurile pe care Dumnezeu le-a lăsat să le faceţi voi. Voi 
aţi strigat către Dumnezeu ca să facă El lucrarea voastră. Dacă aţi urma 
lumina pe care El v-a dat-o, atunci El ar face să strălucească şi mai multă 
lumină asupra voastră; dar în timp ce neglijaţi sfaturile, avertismentele şi 
mustrările date vouă, cum puteţi aştepta ca Dumnezeu să vă dea mai mul-
tă lumină şi mai multe binecuvântări, ca să le neglijaţi şi să le dispreţuiţi? 
Dumnezeu nu este ca omul; cu El nu se poate glumi‘. 

Eu am luat preţioasa Biblie şi am pus în jurul ei diferitele Mărturii 
pentru Biserică, care au fost date pentru poporul lui Dumnezeu. Aici, am 
zis eu, se găseşte un răspuns aproape pentru orice caz. Aici sunt arătate 
păcatele de care ei trebuie să se ferească. Sfatul pe care ei îl doresc poate fi 
găsit aici, în sfaturile date pentru cazurile altora, care s-au găsit în situaţii 
asemănătoare. I-a plăcut lui Dumnezeu să vă dea „poruncă peste poruncă 
şi învăţătură peste învăţătură”. Dar nu sunt mulţi dintre voi care ştiu în 
realitate ce conţin Mărturiile. Voi nu sunteţi familiarizaţi cu Scripturile. 
Dacă aţi fi făcut din Cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru, cu dorinţa 
de a ajunge la idealul biblic şi desăvârşirea creştină, n-aţi fi avut nevoie 
de Mărturii. Dar pentru că aţi neglijat să faceţi cunoştinţă cu Cartea in-
spirată a lui Dumnezeu, El a căutat să vă câştige prin mărturii simple şi 
directe, atrăgându-vă atenţia la cuvintele inspirate pe care aţi neglijat să le 
urmaţi şi invitându-vă stăruitor să vă puneţi viaţa în acord cu învăţăturile 
ei curate şi înalte. 

Domnul a hotărât să vă avertizeze, să vă mustre şi să vă sfătuiască prin 
mărturiile date, şi să întipărească în minţile voastre importanța adevăru-
lui Cuvântului Său. Mărturiile scrise nu trebuie să dea lumină nouă, ci să 
întipărească în mod viu asupra inimii, adevărurile inspiraţiei descoperite 
deja. Datoria omului către Dumnezeu şi faţă de semenul său a fost prescrisă 
lămurit în Cuvântul lui Dumnezeu: dar numai puţini dintre voi ascultă 
de lumina dată. Nu a fost dat la lumină un adevăr nou; dar, prin Mărturii, 
Dumnezeu a simplificat marile adevăruri deja date şi le-a prezentat în faţa 
poporului pe calea aleasă de El Însuşi, ca prin ele să le trezească mintea şi să 
o impresioneze, ca toţi să fie lăsaţi fără vreun cuvânt de scuză. 

Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia şi gelozia au întu-
necat puterea de pricepere, iar adevărul, care v-ar fi făcut înţelepţi spre 
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mântuire, şi-a pierdut puterea de a atrage şi stăpâni mintea. Nici chiar 
principiile esenţiale ale evlaviei nu sunt înţelese, pentru că lipseşte foa-
mea şi setea după cunoştinţa Bibliei, după curăţia inimii şi după sfinţenia 
vieţii. Mărturiile nu au ca scop să înjosească Cuvântul lui Dumnezeu, ci 
să-l înalţe şi să atragă mințile la el, pentru ca simplitatea frumoasă a ade-
vărului să-i impresioneze pe toţi. 

 Mai departe, eu am zis: După cum Cuvântul lui Dumnezeu este 
înconjurat cu aceste cărţi şi broşuri, aşa v-a înconjurat pe voi Dumnezeu 
cu mustrări şi sfaturi, cu avertismente şi încurajări. Aici, voi strigaţi către 
Dumnezeu, în durerea sufletelor voastre, să vă dea mai multă lumină. Eu 
sunt autorizată de Dumnezeu să vă spun că nicio altă rază de lumină nu 
va mai străluci asupra voastră prin Mărturii, până ce nu veţi face o în-
trebuinţare practică din lumina dată. Domnul v-a înconjurat cu lumină, 
dar voi n-aţi preţuit lumina, ci aţi călcat-o în picioare. În timp ce unii au 
dispreţuit lumina, alţii au neglijat-o sau au urmat-o doar cu indiferenţă. 
Puţini şi-au pus în inimă să asculte de lumina pe care Dumnezeu le-a dat-
o din buna Sa plăcere. 

Unii care au primit avertismente deosebite prin mărturii au uitat, 
în câteva săptămâni, mustrările date. Mărturiile adresate unora au fost 
repetate de mai multe ori; dar ei nu le-au crezut a fi de o însemnătate 
suficientă pentru a asculta de ele cu atenție. Ele au fost pentru ei doar 
ca nişte poveşti deşarte. Dacă ei ar fi urmat lumina dată, atunci ar fi fost 
scutiţi de pierderi şi necazuri, pe care le-au crezut aspre şi severe. Ei nu 
au motiv să critice pentru aceasta pe altcineva decât pe ei înşişi. Ei şi-
au pus asupra grumazului un jug pe care îl găsesc greu de purtat. Acesta 
nu este jugul pe care l-a pus Hristos asupra lor. Dragostea şi purtarea de 
grijă a lui Dumnezeu s-au manifestat faţă de ei, dar sufletele lor egoiste, 
rele şi necredincioase n-au putut să discearnă bunătatea şi milostivirea 
Sa. Ei aleargă înainte după propria lor înţelepciune, până ce, covârşiţi de 
necazuri şi încurcaţi în greutăţi, ei sunt prinşi în mrejele lui Satan. Când 
adunaţi razele de lumină pe care Dumnezeu le-a dat în trecut, El vă va da 
şi mai multă lumină. 

Mi s-a atras atenţia la vechiul Israel. Dumnezeu le-a dat legea Sa, dar 
ei n-au vrut să asculte de ea. El le-a dat apoi ceremonii şi rânduieli, pentru 
ca, prin îndeplinirea acestora, să-L păstreze pe Dumnezeu în amintirea lor. 
Ei erau atât de înclinați să-L uite, atât pe El, cât şi cerinţele Sale, încât a fost 
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necesar ca minţile lor să fie trezite mereu, spre a-şi înţelege obligaţia de a fi 
ascultători şi de a-L onora pe Creatorul lor. Dacă ei ar fi fost ascultători şi 
dacă le-ar fi plăcut să păzească poruncile lui Dumnezeu, atunci nu li s-ar fi 
mai cerut să îndeplinească o mulţime de ceremonii şi de rânduieli. 

Dacă poporul care pretinde acum a fi tezaurul deosebit al lui Dum-
nezeu, ar fi ascultat de poruncile Sale, aşa cum sunt descrise în Cuvântul 
Său, nu li s-ar fi mai dat mărturii speciale ca să-i trezească la datoria lor şi 
să le impresioneze mințile cu păcătoşenia lor şi pericolul grozav, ce se află 
în neglijarea ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu. Conştiinţele lor au 
fost tocite, pentru că lumina a fost dată la o parte, neglijată şi dispreţuită. 

Cineva stătea lângă mine şi mi-a zis: Dumnezeu te-a ridicat şi ţi-a 
dat cuvinte pe care să le spui poporului şi să le mişti inimile, aşa cum n-a 
dat El niciunui alt om. El a potrivit mărturiile tale astfel ca să corespundă 
cazurilor, care au nevoie de ajutor. Tu trebuie să rămâi nemişcată în faţa 
batjocurilor, derâderilor, defăimărilor şi criticilor. Pentru a fi o unealtă 
deosebită a lui Dumnezeu, trebuie să nu te sprijini pe nimeni, ci să te 
agăți doar de El şi, asemenea unei viţe urcătoare, cârceii tăi să se prindă 
numai de El. El te va face să fii un canal prin care să transmită lumina Sa 
poporului. Tu trebuie să aduni zilnic tărie de la Dumnezeu spre a fi întă-
rită, pentru ca nu cumva ceea ce te înconjoară să-ţi întunece sau eclipseze 
lumina pe care El a îngăduit-o să strălucească asupra poporului Său prin 
tine. Ţinta deosebită a lui Satan este să împiedice această lumină să vină 
în poporul lui Dumnezeu, care are atâta nevoie de ea, în mijlocul perico-
lelor din aceste ultime zile. 

Reuşita ta se află în simplitatea ta. Îndată ce te vei îndepărta de 
aceasta şi îţi vei potrivi mărturia, astfel încât să corespundă minților vre-
unora, puterea ta va dispărea. În această generaţie aproape totul este fal-
sificat şi ireal. Lumea este plină de mărturii date ca să placă şi să încânte 
pe moment şi să înalţe eul personal. Mărturia ta este de un alt caracter. Ea 
trebuie să se coboare în amănuntele vieţii, să nu lase să se stingă credința, 
care este pe moarte, şi să întipărească în mintea credincioşilor necesitatea 
de a străluci ca nişte lumini în lume. 

Dumnezeu ţi-a dat mărturia ca să pui în faţa celui apostaziat şi 
păcătos starea sa adevărată şi pierderea imensă pe care o va suferi dacă 
va continua să ducă o viaţă de păcat. Dumnezeu ţi-a întipărit aceasta în 
minte arătându-ţi lucrurile în viziune, aşa cum n-a arătat niciunuia dintre 
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cei ce trăiesc astăzi pe pământ şi El te va face răspunzătoare după lumi-
na pe care ţi-a dat-o. Nu prin tărie sau putere, ci prin Spiritul Meu, zice 
Domnul Oştirilor. Ridică-ţi glasul ca o trâmbiţă şi arată poporului Meu 
fărădelegile lor şi casei lui Israel păcatele ei”. 

Întrebuinţarea nepotrivită a „Mărturiilor” 

Unii dintre cei ce cred în Mărturii au făcut greşeala că au căutat să le 
impună altora în mod nepotrivit. În Mărturia Nr. 8 din Vol. I este dată o 
mărturie despre acest punct. În... erau unii care erau copii ai lui Dumne-
zeu şi totuşi se îndoiau de viziuni. Alții nu aveau nici o împotrivire, totuşi 
nu îndrăzneau să ia o poziție hotărâtă referitoare la ele. Unii erau sceptici 
şi aveau destule motive să fie astfel. Viziunile false, exerciţiile fanatice şi 
roadele mizerabile ale acestora au avut o influenţă asupra lucrării din ..., 
ca să facă sufletele să privească cu bănuială tot ce poartă numele de vizi-
une. Trebuie să se ţină seama de toate aceste lucruri şi să se procedeze cu 
înţelepciune. Nu ar trebui să se impună vreun test sau să se depună efor-
turi pentru convingerea acelora care nu au văzut niciodată o persoană 
având viziuni, şi care nu au nicio cunoştinţă personală despre influenţa 
viziunilor. Unii ca aceştia nu trebuie lipsiţi de binecuvântările şi privile-
giile bisericii, dacă vieţuirea lor creştină este dreaptă în celelalte privinţe. 

Mi-a fost arătat că unii au primit viziunile publicate, judecând po-
mul după roadele lui. Alţii sunt ca Toma îndoielnicul; ei nu pot crede 
Mărturiile publicate şi nici nu primesc vreo dovadă din mărturia altora, 
ci trebuie să vadă şi să aibă dovezi personale. Aceştia nu trebuie înlătu-
raţi, ci să se procedeze cu răbdare şi iubire frăţească faţă de ei, până ce 
îşi găsesc poziția şi devin întemeiați contra sau împotrivă. Dacă ei luptă 
împotriva viziunilor, despre care nu au nicio cunoştinţă, dacă merg cu 
împotrivirea lor atât de departe, încât luptă împotriva lucrului cu care nu 
au experiență, ... biserică poate şti că ei nu stau bine”. 

Unii dintre fraţii noştri avuseseră experienţă îndelungată în adevăr 
şi timp de ani fuseseră familiarizați cu mine şi lucrarea mea. Ei testaseră 
veridicitatea Mărturiilor, şi îşi declaraseră credința în ele. Ei simţiseră in-
fluenţa puternică a Spiritului lui Dumnezeu planând asupra lor spre a de-
pune mărturie despre autenticitatea lor. Mi-a fost arătat că dacă aceştia, 
când sunt mustraţi prin Mărturii se ridică împotriva lor şi lucrează în 
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taină ca să le micşoreze influenţa, să se procedeze cu credinţă faţă de ei, 
pentru că umblarea lor i-ar pune în pericol pe cei lipsiţi de experienţă. 

Primul număr de Mărturii care a fost publicat vreodată conţine 
avertismente împotriva întrebuinţării nechibzuite a luminii care a fost 
dată poporului lui Dumnezeu în felul acesta. Eu am declarat că unii au 
procedat neînţelepţeşte; când au vorbit cu necredincioşii despre credinţa 
lor şi li s-au cerut dovezi, ei le-au citit din scrierile mele, în loc să le dea 
dovezi din Biblie. Mi-a fost arătat că acest procedeu nu a fost înţelept şi 
îi face pe necredincioşi să aibă prejudecăţi împotriva adevărului. Mărtu-
riile nu au nicio greutate la acei care nu cunosc nimic din spiritul lor. Nu 
ar trebui să se facă referire la ele în asemenea cazuri. 

Din timp în timp au fost date şi alte avertismente cu privire la între-
buinţarea Mărturiilor, aşa după cum urmează: 

„Unii dintre predicatori sunt rămaşi mult în urmă. Ei mărturisesc a 
crede mărturiile, dar unii aduc vătămare prin aceea că fac din ele o regu-
lă de fier pentru acei care nu au avut nicio experienţă în privinţa lor, în 
timp ce nici ei personal nu le îndeplinesc. Ei au primit în repetate rânduri 
mărturii pe care le-au nesocotit în totul. Umblarea unora ca aceştia nu 
este consecventă”. 

„Am văzut că mulţi au profitat de ceea ce Dumnezeu mi-a arătat 
cu privire la păcatele şi greşelile altora. Ei au dat interpretarea extremă a 
ce mi-a fost arătat în viziune, şi apoi au insistat cu ea până când a avut o 
tendință de a slăbi credinţa multora în ceea ce mi-a arătat Dumnezeu şi, 
de asemenea, de a descuraja şi întrista biserica”. 

Vrăjmaşul va prinde orice lucru prin care să poată nimici sufletele. 
„Au fost date mărturii în favoarea anumitor persoane care ocupă poziţii 
însemnate. Ei încep bine să poarte poveri şi să-şi facă partea lor în legătu-
ră cu lucrarea lui Dumnezeu. Dar Satan îi urmăreşte cu ispitele lui şi în 
cele din urmă ei sunt biruiţi. Când alţii privesc la umblarea lor nedreaptă, 
Satan le insuflă gândul că în mărturiile date pentru aceste persoane ar fi o 
greşeală, altfel aceşti bărbaţi nu s-ar fi dovedit nevrednici să ducă o parte 
din povara lucrării lui Dumnezeu.”

În felul acesta se trezesc îndoieli cu privire la lumina pe care Dumne-
zeu a dat-o. „Ceea ce se poate spune despre unii în anumite împrejurări nu 
se poate spune despre ei în alte împrejurări. Oamenii sunt slabi în puterea 
morală şi peste măsură de egoişti, atât de mulţumiţi cu ei înşişi şi atât de 
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afectați de slavă deşartă, încât Dumnezeu nu poate lucra în legătură cu ei; 
şi ei sunt lăsaţi să umble ca nişte orbi şi să dea pe faţă atât de mare slăbiciu-
ne şi nebunie, încât mulţi sunt uimiţi că asemenea persoane au putut să 
fie primite vreodată şi socotite demne să aibă vreo legătură cu lucrarea lui 
Dumnezeu. Aceasta este întocmai aşa cum intenţiona Satan să fie. Acesta a 
fost scopul lui de când i-a ispitit pentru prima dată în mod special să adu-
că ruşine asupra lucrării lui Dumnezeu şi să arunce o lumină defavorabilă 
asupra Mărturiilor. Dacă ei ar fi rămas acolo unde influenţa lor nu avea să 
fie simţită în mod deosebit asupra cauzei lui Dumnezeu, Satan nu i-ar fi 
năpădit cu atâtea ispite grozave, căci atunci el nu şi-ar fi putut atinge scopul 
prin folosirea lor ca instrumente pentru a săvârşi o lucrare deosebită”. 

Să fie judecate după roadele lor 

„Lăsaţi ca mărturiile să fie judecate după roadele lor. Care este spi-
ritul învăţătorilor lor? Care a fost rezultatul influenţei lor? Toţi cei ce 
doresc pot face cunoştinţă cu roadele acestor viziuni. Timp de şaptespre-
zece ani, Dumnezeu a găsit cu cale să le facă să supravieţuiască şi să se în-
tărească contra împotrivirilor din partea forţelor lui Satan şi a influenţei 
din partea uneltelor omeneşti care l-au ajutat pe Satan în lucrarea Sa”. 

„Dumnezeu fie îşi învață biserica, mustrându-i greşelile şi întărindu-
i credinţa, fie nu face aceasta. Această lucrare este fie de la Dumnezeu, fie 
nu este. Dumnezeu nu face nimic în parteneriat cu Satan. Lucrarea mea 
poartă sau pecetea lui Dumnezeu, sau pe a vrăjmaşului. În această privin-
ţă nu poate exista o lucrare pe jumătate. Mărturiile sunt sau de la Spiritul 
lui Dumnezeu, sau de la diavol”. 

Când Domnul S-a descoperit pe Sine prin Spiritul Profeţiei, „tre-
cutul, prezentul şi viitorul s-au perindat în faţa mea. Mi-au fost arătate 
feţe pe care nu le văzusem niciodată, şi după ani de zile le-am recunoscut 
când le-am văzut. Am fost trezită din somn cu un viu sentiment despre 
subiectele prezentate mai înainte spiritului meu; şi am scris, pe la miezul 
nopţii, scrisori care au străbătut continentul şi care, sosind tocmai la o cri-
ză, au salvat lucrarea lui Dumnezeu de la un mare dezastru. Aceasta a fost 
lucrarea mea timp de mulţi ani. O putere mă mâna ca să mustru şi să cert 
nedreptăţile la care nici nu mă gândisem mai înainte. Este oare această lu-
crare, pe care am făcut-o timp de treizeci şi şase de ani, de sus, sau de jos?” 
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Hristos i-a avertizat pe ucenicii Săi: „Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, 
care vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar, pe dinăuntru sunt lupi răpitori. 
După roadele lor îi veţi cunoaşte. Adună oare oamenii struguri din spini 
sau smochine din ciulini? Tot aşa, orice pom bun aduce roade bune, dar un 
pom rău aduce roade rele. Un pom bun nu poate aduce roade rele, nici un 
pom rău nu poate aduce roade bune. Orice pom care nu aduce roade bune 
se taie şi se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte”. Aici 
este un test şi oricine poate să-l aplice dacă vrea. Cine doreşte cu adevărat să 
cunoască şi să afle adevărul va găsi dovezi îndestulătoare să creadă. 

Îndoieli faţă de Mărturii 

„Este în planul lui Satan să slăbească credinţa poporului lui Dum-
nezeu în Mărturii.” „Satan ştie cum să-şi îndrepte atacurile sale. El lucrea-
ză asupra minților pentru a trezi gelozie şi nemulţumire împotriva ace-
lora care sunt în fruntea lucrării. Apoi se pun la îndoială darurile; apoi, 
bineînțeles, ele nu mai au decât puţină greutate în ochii lor, iar învăţătura 
dată prin viziuni este nesocotită”. „Apoi urmează îndoiala cu privire la 
punctele vitale ale credinţei noastre, la stâlpii poziţiei noastre, apoi vine 
îndoiala referitoare la Sfintele Scripturi, şi apoi marşul continuă la vale 
spre pierzare. Când Mărturiile care au fost crezute odată sunt puse la în-
doială şi lepădate, Satan ştie că cei amăgiţi nu se vor opri aici; şi el îşi du-
blează eforturile până ce îi trânteşte într-o răsculare pe faţă, care devine 
incurabilă, şi sfârşeşte cu pieirea.” „Dând loc la îndoieli şi la necredinţă 
cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, şi nutrind sentimente de neîncre-
dere şi crudă gelozie, ei se pregătesc pe ei înşişi pentru o amăgire totală. 
Stăpâniţi de sentimente de amărăciune, ei se ridică împotriva acelora care 
îndrăznesc să vorbească despre rătăcirile lor şi să le mustre păcatele”. 

O mărturie pentru anumiţi tineri, care a fost publicată mai întâi în 
1880, vorbeşte despre acest punct după cum urmează: „Necredinţa în 
Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu ia mereu proporţii, şi aceşti tineri 
încurajează punerea la îndoială şi necredinţa în loc să le dea la o parte, 
pentru că ei nu cunosc spiritul, puterea şi forţa Mărturiilor. 

Mi-a fost arătat că mulţi aveau atât de puţină spiritualitate încât nu 
înţelegeau valoarea Mărturiilor sau adevăratul lor scop. Ei vorbeau cu 
uşurinţă despre Mărturiile date de Dumnezeu pentru binele poporului 
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şi le judecau, exprimându-şi părerea şi criticând o mărturie sau alta, când 
ar fi făcut mai bine să-şi fi pus mâna la gură şi să se fi prosternat în cenuşă, 
pentru că ei nu pot aprecia spiritul Mărturiilor, deoarece cunosc atât de 
puţin din Spiritul lui Dumnezeu. 

„Sunt unii în ... care niciodată nu s-au supus în totul mustrării. Ei 
şi-au ales calea proprie. Într-o măsură mai mică sau mai mare, au exercitat 
întotdeauna o influenţă împotriva acelora care au luat poziţie pentru apă-
rarea dreptăţii şi mustrarea nedreptăţii. Influenţa acestor persoane asupra 
unora dintre acei care vin aici şi care intră în legătură cu ei este foarte rea. 
Ei umplu minţile celor nou veniţi cu îndoieli şi chiţibuşuri cu privire la 
Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. Ei dau o interpretare falsă Mărturi-
ilor, şi în loc să facă pe alţii să se consacre lui Dumnezeu şi să asculte de 
glasul bisericii, ei îi învaţă să fie independenţi şi să nu ia în seamă părerile 
şi judecata altora. Influenţa acestei clase a lucrat în ascuns. Unii nu-şi dau 
seama de răul pe care îl fac; ci, fiind ei înşişi neconsacraţi, mândri şi re-
beli, îi conduc şi pe alţii pe această cale rea. De la aceşti neconsacraţi por-
neşte o atmosferă otrăvitoare. Sângele sufletelor se află pe hainele lor, iar 
Hristos le va zice în ziua socotelii finale: Depărtaţi-vă de la Mine, toţi cei 
care lucraţi fărădelege. Ei vor fi uimiţi, însă pretinsele lor vieți creştine au 
fost o înşelăciune, o fraudă.” „Unii îşi exprimă vederile lor că nu se poate 
încrede cineva în Mărturiile sorei White. Tocmai aceasta doresc să audă 
cei neconsacraţi. Mărturiile de mustrare au ţinut în frâu vanitatea şi mân-
dria lor; dar dacă ar îndrăzni, ei ar merge până aproape la culmea modei 
şi mândriei. Dumnezeu va da tuturor acestora ocazia de a se examina pe 
ei înşişi şi a-şi da pe faţă propriul caracter”. 

„Am văzut că motivul pentru care viziunile mele nu au mai fost atât 
de dese în ultima vreme este că ele n-au fost preţuite de biserică. Biserica 
şi-a pierdut aproape în totul spiritualitatea şi credinţa, iar mustrările şi 
avertismentele nu au avut decât puţin efect asupra ei. Mulţi dintre acei 
care au mărturisit a crede în ele nu le-au respectat”. 

„Dacă pierdeţi încrederea în Mărturii, vă veţi înstrăina şi de ade-
vărul biblic. Eu m-am temut că mulţi vor lua o poziţie neîncrezătoare şi 
îndoielnică şi, în durerea mea pentru sufletele voastre, doresc să vă aver-
tizez. Dar câţi vor lua în seamă avertismentul? După cum respectați voi 
acum Mărturiile, dacă s-ar da o mărturie care s-ar împotrivi căii voastre, 
corectând greşelile voastre, v-aţi simţi voi pe deplin liberi să primiţi sau 
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să lepădaţi vreo parte din ea sau pe toată? Ceea ce sunteţi mai puţin în-
clinaţi să primiţi este tocmai partea de care aveţi cea mai mare nevoie”. 

„Fraţii mei, păziţi-vă de o inimă rea a necredinţei. Cuvântul lui 
Dumnezeu este simplu şi exact în restricţiile Sale; el se împotriveşte in-
dulgenţei voastre egoiste; de aceea voi nu-l ascultaţi. Mărturiile Spiritu-
lui Său vă atrag atenţia la Sfintele Scripturi, vă arată defectele de caracter 
şi vă mustră păcatele; de aceea nu le luaţi voi în seamă. Şi, pentru a vă 
îndreptăţi umblarea voastră firească, iubitoare de viață comodă, voi înce-
peţi să vă îndoiţi dacă Mărturiile sunt de la Dumnezeu sau nu. Dacă aţi 
vrea să ascultaţi de învăţăturile lor, ați fi siguri de originea lor divină. Nu 
uitaţi că necredinţa voastră nu ştirbeşte cu nimic veridicitatea lor. Dacă 
ele sunt de la Dumnezeu, ele vor sta”. „Mi-a fost arătat că necredinţa în 
mărturiile de avertizare, de încurajare şi de mustrare exclude lumina de 
la poporul lui Dumnezeu. Necredinţa le închide ochii, aşa încât ei nu-şi 
cunosc adevărata stare”. «Ei cred că mărturia de mustrare a Spiritului lui 
Dumnezeu nu este necesară sau că nu se referă la ei. Aceştia au cea mai 
mare nevoie de harul lui Dumnezeu şi de discernământ spiritual, ca să-şi 
poată descoperi lipsa de cunoştinţă spirituală». 

„Mulţi dintre cei ce s-au apostaziat de la adevăr au ca scuză pentru 
umblarea lor că nu pot crede în Mărturii... Întrebarea este însă: Vor ei să 
asculte de idolul lor pe care Dumnezeu îl osândeşte sau vor să continue 
în umblarea lor rea de satisfaceri egoiste şi să lepede lumina pe care le-a 
dat-o Dumnezeu, care mustră tocmai acele lucruri în care ei îşi găsesc 
plăcerea? Întrebarea pe care ar trebui să şi-o clarifice este: Să mă tăgădu-
iesc pe mine însumi şi să primesc de la Dumnezeu mărturiile care mustră 
păcatele mele, sau să le lepăd, pentru că mustră păcatele mele? 

În multe cazuri, Mărturiile sunt primite în totul, păcatul şi satisface-
rea sunt părăsite, şi, în acord cu lumina dată de Dumnezeu, începe imedi-
at o reformă. În alte împrejurări, satisfacerile păcătoase sunt continuate. 
Mărturiile sunt lepădate, şi multe scuze nesincere sunt aduse altora, ca 
motiv pentru refuzul de a le primi. Adevărata cauză nu este arătată însă. 
Există o lipsă de curaj moral, - o voință întărită şi controlată de Spiritul 
lui Dumnezeu de a renunța la obiceiurile vătămătoare”. 

„Satan are abilitatea de a insufla îndoieli şi de a născoci obiecţii îm-
potriva mărturiilor directe pe care le trimite Dumnezeu, şi mulţi consi-
deră ca o virtute, ca un semn de inteligenţă din partea lor, de a fi necre-
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dincioşi, de a pune la îndoială şi de a găsi chiţibuşuri. Acei care doresc 
să se îndoiască vor avea destul loc. Dumnezeu nu Şi-a propus să înlăture 
orice ocazie de necredinţă. El dă dovezi care trebuie cercetate cu grijă, 
având un spirit umil şi primitor de învăţătură; şi fiecare să hotărască după 
greutatea dovezilor”. „Dumnezeu dă minții sincere destule dovezi ca să 
creadă; dar acela care se întoarce de la greutatea dovezilor pentru că sunt 
câteva lucruri pe care nu le poate clarifica prin înțelegerea sa limitată, va 
fi lăsat în atmosfera rece şi îngheţată a necredinţei şi a îndoielilor chinui-
toare, şi va suferi naufragiu în credinţă”. 

Datoria de a mustra 

„Dacă în poporul Său sunt greşeli evidente şi servii lui Dumnezeu 
trec nepăsători pe lângă ele, ei îl sprijină şi îndreptăţesc de fapt pe păcătos, 
şi se fac tot aşa de vinovaţi ca şi el; cu siguranţă că îşi vor atrage dizgraţia 
lui Dumnezeu, căci vor fi făcuţi răspunzători pentru păcatele comise de 
cel vinovat. În viziune mi-au fost arătate multe cazuri în care oamenii 
şi-au atras dizgraţia lui Dumnezeu, pentru că slujitorii au neglijat să ia 
măsuri împotriva nedreptăţilor şi păcatelor care există între ei. Acei care 
scuză aceste nedreptăţi au fost consideraţi de popor ca fiind foarte ama-
bili şi plăcuţi, şi aceasta numai pentru faptul că evită să-şi îndeplinească o 
datorie clară, biblică. Această sarcină nu a fost plăcută sentimentelor lor, 
de aceea au ocolit-o.” 

„Mărturia examinatoare a Spiritului lui Dumnezeu îi va despărţi pe 
cei din Israel, care au fost întotdeauna în război cu mijloacele pe care 
Dumnezeu le-a rânduit ca să ţină stricăciunile departe de biserică. Ne-
dreptatea trebuie numită nedreptate. Păcatele grave trebuie să fie numite 
cu numele lor adevărat. Toţi cei din poporul lui Dumnezeu să se apropie 
mai mult de El... Atunci vor vedea păcatul în adevărata lumină şi vor în-
ţelege cât de insultător este el în ochii lui Dumnezeu”.  «Mărturia simplă 
şi directă trebuie să fie vie în biserică, altfel blestemul lui Dumnezeu va 
zăcea asupra poporului Său tot aşa de sigur ca şi asupra vechiului Israel 
din pricina păcatelor lor». 

«Niciodată n-a fost mai mare nevoie de avertismente şi mustrări cre-
dincioase... ca tocmai în acest timp. Satan s-a coborât cu mare putere, şti-
ind că nu are decât puţin timp. El inundă lumea cu fabule plăcute, iar po-
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porului lui Dumnezeu îi place să i se vorbească lucruri măgulitoare... Mi-a 
fost arătat că poporul lui Dumnezeu trebuie să facă eforturi mai serioase 
şi mai hotărâte spre a respinge întunericul năvălitor. Lucrarea temeinică a 
Spiritului lui Dumnezeu este acum mai necesară ca oricând». 

În tinereţea mea, când am acceptat de la Dumnezeu lucrarea ce mi 
s-a încredinţat, am primit odată cu aceasta şi făgăduinţa că voi avea un 
ajutor deosebit de la puternicul Ajutor. De asemenea, mi s-a dat însărci-
narea solemnă de a vesti cu credinţă solia Domnului şi de a nu face nicio 
deosebire între prieten şi vrăjmaş. La Dumnezeu nu este căutare la faţă. 
Fie că este vorba de bogaţi sau săraci, de oamenii de sus sau de jos, de învă-
ţaţi sau neştiutori, solii Domnului nu trebuie să trădeze încrederile sfinte. 

„Niciunul nu trebuie să-şi închipuie că eu aş regreta sau mi-aş re-
trage vreo mărturie lămurită, pe care am dat-o la anumite persoane sau 
poporului. Dacă am greşit în ceva, atunci am greşit în faptul că n-am 
mustrat păcatul cu mai multă hotărâre şi mai ferm. Unii dintre fraţi şi-au 
luat asupră-le răspunderea de a critica lucrarea mea şi de a propune o cale 
mai uşoară pentru a îndrepta relele. Acestor persoane doresc să le spun: 
Eu aleg calea lui Dumnezeu şi nu pe a voastră. Ceea ce am zis sau am scris 
în Mărturii sau mustrări nu s-a exprimat prea lămurit. 

Acei care caută pe vreo cale să slăbească tăria mustrărilor aspre pe 
care Dumnezeu mi le-a dat să le rostesc, îşi vor întâlni lucrarea la ju-
decată... Acelora care şi-au luat asupră-le răspunderea de a mă mustra 
şi, în judecata lor mărginită, de a propune o cale care li se pare mai 
înţeleaptă, eu le repet: Eu nu accept eforturile voastre. Lăsaţi-mă cu 
Dumnezeu, şi lăsaţi-L pe El să mă înveţe. Eu voi primi cuvintele de la 
Domnul şi le voi spune poporului. Eu nu mă aştept ca toţi să primească 
mustrarea şi să-şi reformeze viaţa, totuşi trebuie să-mi îndeplinesc toată 
datoria. Voi umbla în umilinţă înaintea lui Dumnezeu şi-mi voi face 
lucrarea pentru timp şi veşnicie. 

Dumnezeu nu a dat fraţilor mei lucrarea pe care mi-a dat-o mie. S-a 
susţinut că felul meu de a mustra în public i-a făcut pe alţii să fie aspri, cri-
tici şi severi. Dacă aşa este, ei va trebui să dea socoteală înaintea lui Dum-
nezeu. Dacă alţii îşi iau o răspundere pe care Dumnezeu n-a pus-o asupra 
lor, dacă nesocotesc instrucţiunile pe care El li le-a dat mereu, prin uneal-
ta umilă aleasă de El, de a fi buni, răbdători şi îngăduitori, atunci doar ei 
înşişi trebuie să da socoteală pentru urmări. Cu inima plină de durere, 
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eu mi-am îndeplinit datoria neplăcută faţă de cei mai scumpi prieteni ai 
mei, neîndrăznind să-mi plac mie prin reținerea mustrării, nici chiar de 
la soţul meu; şi nu voi fi mai puțin credincioasă în avertizarea altora, fie 
că vor voi să asculte sau nu. Când vorbesc către popor, eu le spun multe 
lucruri la care nu m-am gândit mai înainte. Spiritul Domnului vine ade-
sea asupra mea. Se pare atunci că eu sunt purtată în afară şi departe de 
mine însămi; viaţa şi caracterul diferitelor persoane se înfăţişează lămurit 
înaintea minții mele. Eu le văd rătăcirile şi primejdiile, şi mă simt îndem-
nată să vorbesc despre ce mi s-a înfăţişat astfel. Eu nu îndrăznesc să mă 
împotrivesc Spiritului lui Dumnezeu”. 

Lepădarea mustrărilor 

„Mulţi dispreţuiesc mustrările credincioase date de Dumnezeu prin 
Mărturii. Mi-a fost arătat că unii au mers, în aceste zile, atât de depar-
te, încât au ars cuvintele de mustrare şi de avertizare scrise, cum a făcut 
regele nelegiuit al lui Israel. Dar împotrivirea contra ameninţărilor lui 
Dumnezeu nu va împiedica aducerea lor la îndeplinire. A defăima cuvin-
tele pe care Domnul le-a rostit prin uneltele Sale alese, nu va face decât să 
provoace mânia Sa şi să aducă poate în cele din urmă ruina sigură asupra 
vinovatului. În inima păcătosului se aprinde adesea o indignare împotri-
va uneltei pe care Dumnezeu a ales-o ca să dea mustrările Sale. Aşa a fost 
întotdeauna; şi acelaşi spirit care l-a prigonit pe Ieremia şi l-a băgat în 
temniţă, pentru că asculta de Cuvântul Domnului, există şi astăzi.”  

„Încă de la începutul lucrării mele, când am fost chemată să dau o 
mărturie clară, directă, să mustru nedreptăţile şi să nu cruţ, au existat 
unii care s-au ridicat împotriva mărturiilor mele şi au căutat să vorbească 
lucruri blânde, să tencuiască cu ipsos şi să distrugă influența lucrărilor 
mele. Domnul m-a influenţat să dau mărturii de mustrare, şi atunci aces-
te persoane au trecut între mine şi popor spre a face ca mărturiile mele 
să fie fără efect. 

Aproape în toate cazurile unde este nevoie de mustrare vor exista 
unii care trec în totul cu vederea faptul că Spiritul Domnului a fost în-
tristat şi cauza Sa batjocorită. Aceştia îi vor compătimi pe cei care au me-
ritat mustrarea pentru că sentimentele lor personale au fost rănite. Toată 
această simpatie nesfințită îi face pe compătimitori părtaşi la vinovăţia ce-
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lor mustraţi. Dacă cel mustrat ar fi fost lăsat sub un sentiment al greşelilor 
sale, în nouă din zece cazuri ar fi putut fi ajutaţi să-şi recunoască păcatele 
şi prin aceasta ar fi fost reformați. Dar aceşti compătimitori nesfinţiţi, 
cărora le place să se amestece în lucrurile altora, dau o interpretare falsă 
motivelor mustrătorului şi caracterului mustrării date, şi compătimindu-
l pe cel mustrat, îl fac să simtă că i s-a făcut un abuz, iar sentimentele sale 
să se revolte împotriva aceluia care nu şi-a făcut decât datoria. Acei care 
îşi îndeplinesc cu credincioşie această neplăcută datorie, sub simţul răs-
punderii faţă de Dumnezeu, vor primi binecuvântarea Sa”. 

„În aceste zile de pe urmă sunt unii care vor striga: Vorbiţi-ne cu-
vinte măgulitoare; profeţiţi-ne înşelăciuni. Dar nu aceasta este lucrarea 
mea. Dumnezeu m-a pus ca mustrător al poporului Său; şi după cum 
este sigur că El a pus asupra mea această grea povară, tot aşa de sigur 
este că îi va face răspunzători pe acei cărora le este dată această solie 
pentru felul cum o tratează. Dumnezeu nu se lasă luat în râs şi acei care 
dispreţuiesc lucrarea Sa, vor primi conform faptelor lor. Eu nu mi-am 
ales singură această lucrare neplăcută. Ea nu este o lucrare care-mi va 
aduce favoarea sau lauda oamenilor. Ea este o lucrare pe care doar pu-
ţini o preţuiesc. Dar acei care caută să îngreuneze îndoit lucrarea mea 
prin reprezentările lor greşite, bănuielile geloase şi prin necredinţa lor, 
producând astfel prejudecăţi în minţile altora împotriva mărturiilor pe 
care Dumnezeu mi le-a dat, şi limitându-mi lucrarea, vor da socoteală 
înaintea lui Dumnezeu, în timp ce eu voi înainta, pe măsură ce Provi-
denţa şi fraţii mei vor deschide calea înaintea mea. În numele şi puterea 
Răscumpărătorului meu, eu voi face ce-mi stă în putere... Datoria mea 
nu este de a-mi plăcea mie însămi, ci de a împlini voia Tatălui meu ce-
resc, care mi-a dat să fac această lucrare. ” 

Dacă Dumnezeu mi-a dat o solie pe care s-o vestesc poporului Său, 
atunci acei care vor să mă împiedice în această lucrare şi slăbesc credinţa 
poporului în adevărul ei, nu luptă împotriva uneltei, ci a lui Dumnezeu. 
„Nu pe unealtă o dispreţuiţi şi insultaţi voi, ci pe Dumnezeu, care v-a 
vorbit în aceste avertismente şi mustrări”. „Oamenii nu pot aduce o mai 
mare insultă lui Dumnezeu decât lepădând uneltele pe care El le-a rân-
duit ca să-i conducă”. 

680



573Caracterul şi influenţa mărturiilor

Neglijarea Mărturiilor 

Nu numai acei care leapădă pe faţă Mărturiile sau care nutresc 
îndoială faţă de ele se află pe un teren primejdios. A nesocoti lumina 
înseamnă a o lepăda. 

„Unii dintre voi recunoaşteți cu gura mustrarea, dar în inimă nu o 
primiţi. Voi mergeţi pe calea voastră ca şi până aici, numai că deveniţi mai 
puţin primitori faţă de influenţa Spiritului lui Dumnezeu şi tot mai or-
biţi, având tot mai puţină înţelepciune, tot mai puţină stăpânire de sine, 
mai puţină putere morală, mai puţin zel şi mai puţină plăcere de servi-
cii religioase; şi dacă nu vă pocăiţi, veţi renunța, în cele din urmă, la tot 
sprijinul vostru în Dumnezeu. Voi n-aţi făcut schimbări hotărâte în viaţa 
voastră când a venit mustrarea, pentru că n-aţi văzut şi nu v-aţi recunos-
cut defectele caracterului şi marele contrast din viaţa voastră şi viaţa lui 
Hristos”. „De ce folos pot fi rugăciunile voastre când nutriţi nelegiuire în 
inimile voastre? Dacă nu faceţi o schimbare temeinică, nu va trece mult 
şi veţi deveni obosiţi de mustrări, ca şi fiii lui Israel, şi vă veţi apostazia de 
la Dumnezeu asemenea lor”. 

„Mulţi umblă direct împotriva luminii pe care a dat-o Dumnezeu 
poporului Său, pentru că nu citesc cărţile care conţin lumină şi cunoş-
tinţă în sfaturi, mustrări şi avertismente. Grijile lumii, iubirea modei şi 
lipsa religiozităţii le-au abătut atenţia de la lumina dată de Dumnezeu cu 
atâta bunăvoinţă, în timp ce cărţile şi ziarele care conţin rătăciri, se răs-
pândesc în toată ţara. Scepticismul şi necredinţa se înmulţesc pretutin-
deni. Lumina cea atât de preţioasă, care vine de la tronul lui Dumnezeu, 
este ascunsă sub obroc. Dumnezeu îl va face pe poporul Său răspunzător 
pentru această neglijenţă. Noi va trebui să dăm socoteală pentru fiecare 
rază de lumină pe care El a lăsat-o să strălucească pe calea noastră, fie că 
ea a servit la înaintarea noastră în cele dumnezeieşti sau a fost respinsă, 
pentru că a fost mai plăcut să se urmeze înclinaţiile”. 

Cărţile Spiritul Profeţiei şi, de asemenea, Mărturiile, ar trebui să fie 
introduse în fiecare familie care păzeşte Sabatul, şi fraţii ar trebui să le cu-
noască valoarea şi să fie îndemnaţi stăruitor să le citească. Nu a fost cel mai 
înţelept plan de a scădea preţul acestor cărţi şi de a pune în fiecare biserică 
doar câte un exemplar. Ele trebuie să fie în biblioteca fiecărei familii şi să 
fie citite mereu şi mereu. Păstraţi-le acolo unde să poată fi citite de mulţi”. 
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Predicatorii şi poporul să-şi aducă aminte că adevărul Evangheli-
ei împietreşte dacă nu mântuieşte. Lepădarea luminii îi face pe oameni 
captivi, legaţi cu lanţurile întunericului şi ale necredinţei. „Sufletul care 
refuză zi după zi să asculte de invitaţiile harului poate auzi în curând cele 
mai insistente apeluri fără a mai simţi nici cea mai mică mişcare a sufle-
tului. Ca nişte conlucrători cu Dumnezeu, avem nevoie de o evlavie mai 
fierbinte şi de mai puţină înălţare de sine. Cu cât eul este mai înălţat, cu 
atât mai mult va scădea credinţa în Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu... 
Acei care se încred în totul în ei înşişi vor vedea tot mai puţin din Dum-
nezeu în Mărturiile Spiritului Său.” 

Cum trebuie primită mustrarea 

„Acei ce sunt mustraţi de Spiritul lui Dumnezeu nu trebuie să se 
ridice împotriva uneltei umile. Dumnezeu, nu un muritor greşit, este 
Cel care a vorbit spre a-i salva de la ruină.” Firea omenească nu primeş-
te cu plăcere mustrarea şi nici nu este posibil pentru inima omenească, 
neluminată de Spiritul lui Dumnezeu, să înţeleagă necesitatea mustrării 
sau binecuvântarea pe care trebuie să o aducă. Când omul cedează ispi-
tei şi se dedă la păcat, mintea i se întunecă. Simţul moral este pervertit. 
Avertismentele conştiinţei sunt nesocotite, şi glasul ei este auzit din ce 
în ce mai puţin lămurit. El îşi pierde treptat puterea de a face deosebire 
între dreptate şi nedreptate, până ce nu mai are niciun sens real al stării 
sale în fața lui Dumnezeu. El poate ţine încă formele religiei şi susţine cu 
zel învăţăturile ei, în timp ce este lipsit de spiritul ei. Starea lui este cea 
descrisă de Martorul Credincios: „Tu zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
şi nu duc lipsă de nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb 
şi gol”. Când Spiritul lui Dumnezeu declară, prin solia de mustrare, că 
aceasta este starea lui, el nu poate vedea că solia este adevărată. Atunci, 
trebuie oare să lepede avertismentul? Nu. Dumnezeu a dat destule do-
vezi, aşa încât toţi cei ce doresc să facă astfel, pot fi satisfăcuţi de caracte-
rul Mărturiilor; şi recunoscându-le ca de la Dumnezeu, datoria lor este 
de a primi mustrarea, chiar dacă nu văd personal păcătoşenia umblării 
lor. Dacă ei ar înţelege starea lor, de ce ar mai fi necesară mustrarea? Dar 
pentru că ei nu o cunosc, Dumnezeu, în milostivirea Sa, o prezintă în 
faţa lor, aşa ca ei să se poată pocăi şi reforma, înainte de a fi prea târziu. 
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„Acei care dispreţuiesc avertismentul vor fi lăsaţi în orbire să se amă-
gească pe ei înşişi; dar acei care îl iau la inimă şi se pun cu zel la lucru să 
se debaraseze de păcatele lor, ca să primească virtuțile necesare, îşi vor 
deschide uşa inimilor lor ca scumpul lor Mântuitor să poată intra la ei şi 
să locuiască împreună cu ei”. „Acei care sunt în cea mai strânsă legătură 
cu Dumnezeu sunt acei care cunosc glasul Său când El le vorbeşte. Cei 
spirituali deosebesc lucrurile spirituale. Unii ca aceştia se vor simţi recu-
noscători că Domnul le-a arătat rătăcirile.” 

„David a învăţat înţelepciune din felul cum Dumnezeu a procedat 
cu el şi s-a plecat în umilinţă sub pedeapsa Celui Preaînalt. Descrierea 
credincioasă a stării lui adevărate, prin profetul Natan, l-a făcut pe David 
să-şi cunoască propriile lui păcate şi l-a ajutat să le îndepărteze. El a pri-
mit cu blândeţe sfatul şi s-a smerit pe sine înaintea lui Dumnezeu. El 
declară: «Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul». 

«Dacă sunteţi scutiți de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteți nişte 
feciori din curvie, nu fii.». Domnul a zis: «Eu mustru şi pedepsesc pe 
toţi pe care îi iubesc ». «Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată 
pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie; dar mai pe urmă aduce celor 
ce au trecut prin şcoala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.» Deşi 
disciplina este amară, totuşi ea este destinată de dragostea duioasă a Tată-
lui, ca să devenim părtaşi sfinţeniei Sale. 

O deosebire neîndreptăţită 

Unii au luat poziţia că avertismentele, sfaturile şi mustrările date de 
Domnul prin serva Sa, dacă nu sunt date prin viziuni speciale pentru 
fiecare caz în parte, n-ar avea mai multă greutate ca sfatul şi avertismen-
tele de altă origine. În unele cazuri, s-a susţinut că la darea unei mărturii 
pentru biserică sau pentru cineva personal, eu aş fi fost influenţată de 
scrisorile primite de la membrii bisericii. Unii au susţinut iarăşi că măr-
turiile considerate a fi date de Spiritul lui Dumnezeu nu ar fi decât ex-
presia judecăţii mele personale, bazate pe informaţii adunate din surse 
omeneşti. Această declaraţie este cu totul falsă. Totuşi, chiar dacă vreo 
mărturie s-a scris ca răspuns la multe întrebări, declaraţii sau apeluri din 
partea bisericilor sau altor persoane, ea înfăţişează totuşi lumina pe care 
Dumnezeu a dat-o în privinţa lor, iar faptul că ea a luat naştere în felul 
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acesta nu-i scade nimic din validitate sau importanţă. Eu citez din Măr-
turia 31 câteva paragrafe cu referire directă la acest punct: 

„Cum a fost cu apostolul Pavel? Veştile pe care le-a primit despre 
starea bisericii din Corint, prin familia Cloei, l-au provocat să scrie prima 
sa epistolă către acea biserică. El a primit scrisori particulare, care i-au 
lămurit faptele care existau acolo, şi în răspunsul său el a prescris princi-
pii generale, care, dacă urmau să fie ţinute, aveau să aducă o îndreptare a 
relelor existente. Cu multă duioşie şi înţelepciune, el îi îndemna să aibă 
cu toţi aceeaşi vorbire şi să nu fie dezbinări între ei. 

Pavel era un apostol inspirat, şi totuşi Domnul nu i-a descoperit în-
totdeauna starea exactă a poporului Său. Acei care aveau interes pentru 
prosperitatea bisericii şi vedeau cum răul pătrunde înăuntru i-au înfăţişat 
starea lucrurilor, şi din lumina pe care o primise mai înainte, el a fost 
pregătit să judece caracterul adevărat al acestor întâmplări. Acei care do-
reau cu sinceritate după lumină n-au aruncat solia sa la o parte ca pe o 
scrisoare obişnuită, pentru că Domnul nu-i dăduse o nouă descoperire 
pentru acel caz deosebit. Nu. Nicidecum. Domnul i-a arătat greutăţile şi 
primejdiile care aveau să se ivească în biserici, pentru ca, atunci când ele 
aveau să se descopere, el să ştie exact cum să le trateze. 

El era pus ca să apere biserica. El trebuia să vegheze asupra sufletelor, 
ca unul care avea să dea socoteală pentru ele înaintea lui Dumnezeu; şi nu 
trebuia oare el să ia notă de ştirile venite despre starea lor de răzvrătire şi 
dezbinare? Desigur că da; iar mustrarea trimisă lor a fost scrisă tot aşa de 
bine sub inspiraţia Duhului lui Dumnezeu ca şi oricare alta din epistolele 
sale. Dar când aceste mustrări au venit, unii n-au vrut să se îndrepte. Ei 
au luat poziţia că Dumnezeu n-ar fi vorbit către ei prin Pavel, că el şi-ar 
fi exprimat doar părerile sale ca om, şi au considerat judecata lor proprie 
tot aşa de bună ca şi a lui Pavel. Tot aşa este cazul şi cu mulţi din poporul 
nostru, care s-au abătut de la vechile pietre de hotar şi care şi-au urmat 
propria lor înțelegere”. 

Când poporul nostru ia această poziţie, avertismentele şi sfaturile 
deosebite date de Dumnezeu prin Spiritul Profeţiei nu pot avea nicio 
influenţă asupra lor spre a săvârşi o lucrare de reformă în viaţa şi caracte-
rul lor. Domnul nu dă o viziune pentru orice situație de urgență care s-ar 
ivi în diferitele poziţii ale poporului Său, în decursul desfăşurării lucrării 
Sale. Dar El mi-a arătat că acesta a fost felul Său de a proceda cu biserica 
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Sa din secolele trecute, pentru a întipări în minţile servilor Săi aleşi ne-
voile şi primejdiile lucrării Sale şi ale diferitelor persoane, şi de a pune 
asupra lor povara de a da sfaturi şi avertismente. 

Astfel în multe cazuri, Dumnezeu mi-a dat lumină cu privire la de-
fectele deosebite din caracterele membrilor bisericii şi cu privire la pri-
mejdiile care ameninţă diferite persoane şi lucrarea, dacă aceste defecte 
nu sunt înlăturate. În anumite împrejurări, tendinţele rele tind să devină 
nişte direcţii puternice şi statornice, să aducă vătămare lucrării lui Dum-
nezeu şi ruinarea persoanelor individuale. Uneori, când primejdii deose-
bite ameninţă lucrarea lui Dumnezeu sau persoane individuale, Domnul 
îmi face cunoscut aceasta, prin vis sau viziune de noapte, şi aceste cazuri 
îmi sunt prezentate în mod viu în faţa minții mele. Aud o voce care îmi 
spune: „Scoală-te şi scrie; aceste suflete sunt în primejdie”. Eu ascult de 
îmbierile Spiritului lui Dumnezeu, iar condeiul meu descrie adevărata 
lor stare. Când călătoresc şi stau înaintea poporului din diferite locuri, 
Spiritul Domnului îmi aduce lămurit în faţă acele cazuri care mi-au fost 
arătate mai înainte, şi eu mi le amintesc. 

În decursul ultimilor patruzeci şi cinci de ani, Domnul mi-a descope-
rit nevoile lucrării Sale şi cazurile diferitelor persoane din orice fază a expe-
rienţei, arătându-mi unde şi cum au neglijat ele să desăvârşească un caracter 
de creştin. Istoria a sute de cazuri mi-a fost prezentată, iar cea ce Dumnezeu 
aprobă şi cea ce El condamnă, a fost pus în mod clar în fața mea. Dumne-
zeu mi-a arătat că o anumită cale, dacă este urmată, sau anumite trăsături 
de caracter, dacă sunt îngăduite, vor aduce anumite rezultate. Astfel, El m-a 
instruit şi m-a disciplinat ca să pot vedea primejdiile care ameninţă sufle-
tele şi să învăţ şi să avertizez pe poporul Său, principiu peste principiu şi 
poruncă peste poruncă, pentru ca să nu fie în necunoştinţă despre planurile 
viclene ale lui Satan şi să poată fugi de cursele lui. 

Lucrarea pe care Domnul mi-a pus-o în faţă în mod deosebit este de 
a îndemna pe tânăr şi bătrân, pe învăţat şi neînvăţat, să cerceteze personal 
Scripturile; de a impresiona pe toți privitor la faptul că studiul Cuvântu-
lui lui Dumnezeu va lărgi mintea şi va întări fiecare facultate, pregătind 
intelectul să lupte cu problemele profunde şi vaste ale adevărului; de a-i 
asigura pe toți că o cunoştinţă lămurită a Bibliei întrece orice altă cunoş-
tinţă şi face pe om să fie ceea ce Dumnezeu a destinat să fie. „Descoperi-
rea cuvintelor tale dă lumină şi îi înţelepţeşte pe cei simpli” (engl.). Cu 
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lumina pe care am primit-o prin studierea cuvântului Său, cu deosebita 
cunoştinţă care mi s-a dat despre diferitele cazuri individuale din poporul 
Său din diferite împrejurări şi diferite faze de experienţă, mai pot eu să 
fiu în aceeaşi neştiinţă, în aceeaşi nesiguranţă mintală şi orbire spirituală, 
ca la începutul acestei experienţe? Vor fraţii mei să spună că sora White a 
fost un elev atât de greoi la minte încât judecata ei în această privinţă nu 
ar fi mai bună de cum era înainte de a intra în şcoala lui Hristos, ca să fie 
educată şi disciplinată pentru o lucrare deosebită? Nu am eu oare o mai 
bună înţelegere cu privire la datoriile şi primejdiile poporului lui Dum-
nezeu, decât acea cărora nu li s-au arătat niciodată aceste lucruri? Eu nu 
vreau să-L dezonorez pe Făcătorul meu prin a admite că toată această 
lumină, toată desfăşurarea marii Sale puteri în lucrarea şi experienţa mea, 
ar fi fost fără valoare, şi nu mi-ar fi format judecata sau nu m-ar fi pregătit 
mai bine pentru lucrarea Sa. 

Când văd pe bărbaţi şi femei apucând pe aceeaşi cale, sau nutrind 
aceleaşi trăsături de caracter, care au pus în primejdie sufletele altora şi 
au rănit lucrarea lui Dumnezeu, şi pe care Domnul i-a mustrat tot me-
reu, cum să nu mă alarmez? Când văd iarăşi suflete timide, apăsate de 
simţământul nedesăvârşirii lor, că se luptă totuşi în mod conştiincios să 
facă ceea ce Dumnezeu a spus că este drept, şi ştiu că Domnul priveşte cu 
bunăvoinţă şi cu bucurie la eforturile lor credincioase, să nu rostesc oare 
vreun cuvânt de încurajare către aceste sărmane inimi tremurânde? Să 
tac oare pentru că nu mi s-a arătat direct în viziune fiecare caz în parte? 

,,Dacă străjerul va vedea venind sabia şi nu va suna din trâmbiţă, şi 
dacă poporul nu va fi înştiinţat, şi va veni sabia şi va răpi viaţa vreunui 
om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui 
din mâna străjerului. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui 
Israel. Tu trebuie să asculţi cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiin-
ţezi din partea Mea. Când zici celui rău: ,Răule, vei muri negreşit!‘ şi tu 
nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri în nele-
giuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacă îl vei înştiinţa 
pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se va întoarce, va muri în 
nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul” (Ezechiel 33:6-9). 

Într-un vis avut de curând am fost dusă în faţa unei adunări de oa-
meni, dintre care unii se străduiau să şteargă impresia celei mai solemne 
mărturii de avertizare pe care le-o dădusem. Ei ziceau: „Noi credem în 
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mărturiile sorei White; dar când ea ne spune lucruri pe care nu le-a văzut 
în viziune cu privire la cazul deosebit la care se referă, cuvintele ei nu au 
mai multă valoare pentru noi decât cuvintele unei alte persoane”. Spiri-
tul Domnului a venit asupra mea, şi eu m-am sculat şi i-am mustrat în 
numele Domnului. Eu am repetat în esenţă ceea ce am zis mai sus despre 
străjer. Am spus: Aceasta se potriveşte cu cazul vostru şi cu al meu. 

Dacă acei către care sunt adresate aceste avertismente zic: „Aceasta 
nu este decât părerea personală a sorei White, eu voi urma totuşi după 
judecata mea proprie”, şi dacă ei fac chiar acele lucruri despre care sunt 
avertizaţi să nu le facă, ei arată că dispreţuiesc sfatul lui Dumnezeu, iar 
rezultatul va fi întocmai aşa cum mi l-a arătat Spiritul lui Dumnezeu că 
va fi, – vătămarea lucrării lui Dumnezeu şi ruinarea lor personală. Unii 
dintre acei care doresc să-şi întărească poziţia proprie scot din Mărturii 
declaraţii despre care ei cred că le sprijină părerile şi le dau cea mai exa-
gerată tâlcuire posibilă, dar pe acelea care pun la îndoială umblarea lor 
sau care nu corespund cu vederile lor, le declară ca păreri personale ale 
sorei White, tăgăduindu-le originea lor cerească şi punându-le pe aceeaşi 
treaptă cu judecata lor proprie. 

Dacă voi, fraţii mei, care m-aţi cunoscut de mulţi ani, atât pe mine, 
cât şi lucrarea mea, luaţi poziţia că sfatul meu nu are mai mare valoare 
decât sfatul acelora care n-au fost educaţi în mod deosebit pentru această 
lucrare, atunci nu mă mai rugaţi să mă unesc cu voi la lucru; căci atâta 
timp cât voi luaţi această poziţie, veţi lucra în mod inevitabil împotri-
va influenţei lucrării mele. Dacă voi vă simţiţi tot aşa de sigur urmând 
pornirile voastre ca şi când aţi urma lumina dată prin serva delegată de 
Dumnezeu, primejdia este de partea voastră; voi veţi fi osândiţi pentru că 
aţi lepădat lumina pe care v-o trimisese cerul. 

Pe când eram în ..., Domnul a venit la mine în timpul nopţii şi mi-a 
vorbit cuvinte preţioase de îmbărbătare în lucrarea mea, repetându-mi 
aceeaşi solie pe care mi-o dăduse de câteva ori mai înainte. Iar despre acei 
care s-au întors de la lumina trimisă lor, El a zis: „Dispreţuind şi lepădând 
mărturia pe care ţi-am dat-o să le-o dai, ei nu te-au dispreţuit pe tine, ci 
pe mine, Domnul tău”. 

Dacă cei încăpățânați şi plini de apreciere de sine continuă să mear-
gă nestingheriţi în calea lor, care va fi atunci starea de lucruri în biserică? 
Cum vor putea fi îndreptate relele care există în aceşti încăpăţânaţi şi am-
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biţioşi? Prin ce mijloace îi va mai putea câştiga Dumnezeu? Cum va mai 
aduce El biserica Sa în ordine? Diferenţe de păreri se vor ridica neîncetat, 
şi apostazia va întrista mereu biserica. Când se ivesc lupte sau dezbinări 
fiecare partidă susţine că are dreptate şi o conştiinţă curată; şi nu vor să 
primească sfat de la cei care au dus povara lucrării ani îndelungaţi şi despre 
care au motiv să ştie că au fost conduşi de Dumnezeu. Li s-a trimis lumină 
ca să le îndepărteze întunericul, dar ei sunt prea mândri pentru a o primi 
şi de aceea aleg întunericul. Ei dispreţuiesc sfatul lui Dumnezeu, pentru 
că acesta nu este în acord cu vederile şi planurile lor, şi nu măguleşte tră-
săturile rele din caracterul lor. Lucrarea Spiritului lui Dumnezeu, care i-ar 
aduce la poziţia cea dreaptă, dacă ar primi-o, nu a venit pe o cale care să 
le placă şi care să le măgulească îndreptăţirea de sine. Lumina pe care le-a 
dat-o Dumnezeu nu este lumină pentru ei, şi de aceea ei umblă în întune-
ric. Ei susţin că nu se poate pune mai multă bază pe judecata unei persoa-
ne, care a avut o aşa lungă experienţă şi pe care Dumnezeu a învăţat-o şi 
a întrebuinţat-o pentru a face o lucrare deosebită, decât se poate pune pe 
judecata oricărei alte persoane. Este oare după voia lui Dumnezeu ca ei să 
facă aşa, sau este lucrarea deosebită a vrăjmaşului oricărei dreptăţi de a ţine 
sufletele în rătăcire, de a le lega în amăgiri puternice, pe care să nu le mai 
poată rupe, pentru că s-au aşezat în afara sferei de activitate a mijloacelor 
pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică Sa? 

Mustrări, avertismente şi îndrumări de la Domnul au fost date bise-
ricii Sale din toate timpurile. Aceste avertismente au fost însă dispreţuite 
şi lepădate pe vremea lui Hristos de către fariseii cu îndreptăţirea lor de 
sine, care susţineau că n-au nevoie de asemenea mustrări şi că li s-ar face 
nedreptate. Ei nu doreau să primească cuvântul Domnului prin servii 
Săi, pentru că lucrul acesta nu plăcea înclinaţiilor lor. Dacă Domnul ar 
da o viziune chiar în faţa acestei clase de oameni din zilele noastre şi le-ar 
arăta greşelile, le-ar mustra îndreptăţirea de sine şi le-ar osândi păcatele, 
ei s-ar revolta, asemenea locuitorilor din Nazaret, când Hristos le arăta 
adevărata lor stare. 

Dacă aceste persoane nu-şi umilesc inimile înaintea lui Dumnezeu, 
dacă primesc şi găzduiesc în inimile lor sugestiile lui Satan, îndoiala şi 
necredinţa vor pune stăpânire asupra sufletului, şi ele vor vedea orice 
lucru într-o lumină falsă. Lăsaţi sămânţa îndoielii să fie semănată odată 
în inimile lor, şi ei vor avea de adunat un seceriş bogat. Ei vor ajunge să 
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bănuiască şi să pună la îndoială adevăruri care sunt lămurite şi pline de 
frumuseţe pentru alţii, care nu s-au educat pe ei înşişi în necredinţă. Acei 
care îşi deprind mintea ca să se ocupe cu orice lucru, care ar putea forma 
un cui de care să atârne vreo îndoială, şi insuflă aceste gânduri şi altor 
minți, vor găsi întotdeauna motive de îndoială. Ei vor pune la îndoială şi 
vor critica orice lucru care se ridică în desfăşurarea adevărului; vor critica 
lucrarea şi poziţia altora şi orice ramură a lucrării la care ei nu au nicio 
parte. Ei se vor hrăni cu rătăcirile, defectele şi slăbiciunile altora, „până 
ce”, zice îngerul, «Domnul Isus Se va scula şi va părăsi lucrarea de mijlo-
citor din Sanctuarul ceresc, Se va îmbrăca în veşmintele răzbunării şi-i va 
surprinde la ospăţul lor nesfinţit, şi atunci ei vor găsi că sunt nepregătiţi 
pentru nunta Mieluşelului». Gustul lor s-a stricat atât de mult, încât ei ar 
fi înclinaţi să critice chiar şi masa Domnului în împărăţia Sa. 

A descoperit Dumnezeu vreodată acestor persoane autoînşelate că 
nicio mustrare sau corecție de la El nu trebuie să aibă vreo valoare pentru 
ei, decât dacă vine printr-o viziune directă? Eu stăruiesc asupra acestui 
punct, pentru că poziţia pe care mulţi o iau acum este o amăgire de la 
Satan pentru nimicirea sufletelor. Când el i-a prins în cursă şi i-a slăbit 
prin sofistăria lui, aşa încât, când sunt mustraţi, ei persistă în a face ca 
activitatea Spiritului lui Dumnezeu să fie fără efect, triumful lui asupra 
lor va fi desăvârşit. Unii dintre cei ce se pretind drepţi Îl vor trăda, ca 
şi Iuda, pe Stăpânul lor în mâinile celor mai înverşunaţi vrăjmaşi ai Săi. 
Aceşti oameni încrezători în sine, care sunt hotărâţi să meargă pe propria 
lor cale şi să-şi apere propriile lor idei, vor merge din rău în mai rău, până 
ce vor apuca mai degrabă pe orice altă cale decât să renunţe la propria 
lor voinţă. Ei vor merge orbeşte în calea rea; dar, amăgiţi, ca şi fariseii, 
sunt atât de înşelaţi de sine, încât cred că-I fac lui Dumnezeu un serviciu. 
Hristos a zugrăvit cursul pe care îl va urma o anumită clasă, când li se va 
oferi ocazia să-şi dea pe faţă adevăratul lor caracter: „Şi veţi fi vânduţi de 
părinţi şi de fraţi, de rude şi de prieteni, şi pe unii dintre voi îi vor omorî”. 

Dumnezeu mi-a dat o experienţă deosebită şi solemnă în legătură 
cu lucrarea Sa, şi puteţi fi siguri că atâta timp cât îmi va fi păstrată viaţa 
nu voi înceta să-mi ridic glasul de avertizare, când sunt mânată de Duhul 
lui Dumnezeu, fie că oamenii vor voi să asculte, fie că vor refuza. Eu nu 
am o înţelepciune deosebită în mine însămi; nu sunt decât o unealtă în 
mâinile Domnului spre a face lucrarea pe care El mi-a dat-o de făcut. 
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Instrucțiunile pe care le-am dat prin scris sau prin viu grai au fost o ex-
presie a luminii pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Am căutat să pun în faţa 
voastră principiile pe care Spiritul lui Dumnezeu mi le-a întipărit în min-
te şi mi le-a înscris în inimă încă de ani de zile. 

Şi acum, fraţilor, vă rog să nu vă aşezaţi între mine şi popor şi să 
nu abateţi lumina pe care Dumnezeu doreşte să le-o dea. Nu slăbiţi prin 
criticile voastre toată forţa, toată importanţa şi puterea Mărturiilor. Să 
nu simţiţi că le puteți diseca pentru a se potrivi cu ideile voastre, pretin-
zând că Dumnezeu v-ar fi dat capacitatea de a deosebi ceea ce este lumină 
din cer în ele de ceea ce ar fi doar expresia înţelepciunii omeneşti. Dacă 
Mărturiile nu vorbesc în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, lepădaţi-le. 
Hristos şi Belial nu pot fi uniţi. De dragul lui Hristos, vă rog, nu încur-
caţi minţile poporului cu eforturile şi îndoielile voastre şi nu zădărniciţi 
efectul lucrării pe care Dumnezeu doreşte s-o facă. Nu faceți, prin lipsa 
voastră de discernământ spiritual, ca acest agent al lui Dumnezeu să fie o 
piatră de poticnire prin care mulţi să fie făcuți să se împiedice şi să cadă, 
«să fie prinşi în laţuri şi robiţi». 

Capitolul 82 – Zvonuri neîntemeiate 

De câteva ori, în iarna trecută (1888-1889), în timpul conferin-
ţei din Minneapolis, am întâlnit rapoarte care ziceau: «Sorei White 
i s-a arătat că judecata care, de la 1844, este în curs asupra drepţilor 
morţi, a trecut acum la cei vii». Acest raport nu este adevărat. Un alt 
zvon asemănător, care a circulat timp de aproape doi ani de zile, luase 
naştere în felul următor: într-o scrisoare pe care am trimis-o din Basel, 
Elveţia, unui predicator din California, am făcut în esenţă următoarea 
observaţie: «Timp de patruzeci de ani, judecata este în curs asupra ca-
zurilor celor morţi, şi nu ştim cât de curând va trece la cazurile celor 
vii». Această scrisoare a fost citită de diferite persoane, şi ascultătorii 
nepăsători au raportat ceea ce credeau că au auzit. În felul acesta s-a dat 
naştere zvonului. Raportul din Minneapolis a luat naştere de la unele 
declaraţii rău înţelese, cu acelaşi efect ca şi cel citat din scrisoare. Acest 
zvon nu are altă bază decât aceasta. 

Un alt zvon s-a răspândit că un predicator, care trăieşte acum, ar fi 
fost văzut de mine în viziune, ca fiind salvat în împărăţia lui Dumnezeu, 
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înfăţişând lucrurile astfel ca şi când mântuirea lui ar fi asigurată pentru 
ziua de apoi. Această declaraţie nu are în ea nimic adevărat. Cuvântul 
lui Dumnezeu ne prescrie condiţiile mântuirii noastre şi ne este lăsat pe 
seama noastră dacă vrem sau nu să ne conformăm lor. Mântuitorul zice: 
«Totuşi ai în Sardes câteva nume care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor 
umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce 
va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum nu-
mele din cartea vieţii şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi 
înaintea îngerilor Lui.” 

„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ 
nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aştep-
taţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină 
şi în pace.” „Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, pă-
ziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi şi să 
vă pierdeţi tăria”. ,,Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste 
unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi, ca 
să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui 
Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos îm-
preună cu toţi sfinţii Săi”. „Cel neprihănit va trăi prin credinţă, dar dacă 
dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. Noi însă nu suntem din 
acei care dau înapoi ca să se piardă, ci din acei care au credinţă pentru 
mântuirea sufletului”. 

Aici ne este arătat lămurit alegerea biblică. Aici sunt descrişi acei 
care vor fi încoronaţi în cetatea lui Dumnezeu şi acei care nu vor avea 
nicio parte cu cei drepţi. «Fericiţi sunt cei ce păzesc poruncile ca să aibă 
dreptul la pomul vieţii şi să intre prin porţi în cetate”. 

Al treilea zvon susţinea că, la conferinţa din Minneapolis, „sora 
White a mărturisit că, în unele din observaţiile pe care le-a făcut la această 
adunare, ea ar fi făcut greşeli şi ar fi dat pe faţă un spirit rău.” Şi acest raport 
este în totul neîntemeiat. Eu nu puteam să nu dau conferinţei lumina pe 
care Dumnezeu mi-a dat-o. Am prezentat aceasta atât în solii de avertiza-
re, cât şi de mustrare şi în cuvinte de speranţă şi credinţă. Dar nimic din 
ceea ce am vorbit la această conferinţă nu a fost retractat sau recunoscut ca 
fiind o greşeală. Eu văd încă şi acum lucrurile din acelaşi punct de vedere, 
şi am acelaşi cuget pe care îl aveam în Minneapolis. Toate primejdiile pe 
care le-am văzut atunci şi care au adus asupra mea o povară atât de mare 
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s-au dat pe faţă şi mai lămurit de la acea conferinţă şi până acum. Pe mă-
sură ce devin mai familiarizată cu starea de lucruri din bisericile noastre, 
înțeleg că fiecare avertizare dată la Minneapolis a fost necesară. 

Influenţa acestui zvon venit din Minneapolis tindea să distrugă în-
crederea în toate mustrările şi avertismentele date poporului prin mine. 
Un exemplu din acestea îl voi reda aci. (694) O soră care era în legătură 
cu una din misiunile noastre fusese mustrată pentru influenţa ei rea asu-
pra tineretului cu care ea era în legătură. Ea încurajase un spirit uşuratic, 
neserios şi frivol, care a întristat şi îndepărtat Spiritul lui Dumnezeu, şi 
care era demoralizator pentru lucrători. Când zvonul a venit prin scrisoa-
rea din Minneapolis cu privire la cursul greşit al sorei White, care cerea o 
mărturisire acolo, rudele sorei T. au făcut numaidecât observaţia: «Bine, 
dacă sora White a procedat rău cu privire la cele petrecute la conferin-
ţa din Minneapolis şi trebuie să mărturisească aceasta, atunci ea a greşit 
poate şi în solia pe care a dat-o sorei mele, şi s-ar putea să fie nevoie să 
mărturisească şi aceasta”. Şi astfel, ei l-au îndreptăţit pe făcătorul de rele 
în umblarea sa. De atunci, sora T., a recunoscut totuşi, greşeala pentru 
care fusese mustrată. Cei care au inventat şi au pus în mişcare acest zvon 
au exercitat o influenţă care l-a încurajat pe făcătorul de rele să lepede 
mustrarea, iar suflete au fost puse în primejdie. Toţi cei care sunt angajaţi 
în această lucrare să se păzească ca nu cumva sângele sufletelor să fie găsit 
pe hainele lor, la marea zi a judecăţii de apoi. 

Cazurile amintite servesc spre a ne arăta ce puţină bază se poate 
pune pe zvonurile referitoare la ceea ce am făcut sau am învăţat. În tim-
pul activităţii mele, în legătură cu lucrarea Domnului, eu nu am avut obi-
ceiul de a-mi apăra cauza proprie sau a contrazice zvonurile care au fost 
puse în circulație despre mine. Făcând aceasta, eu mi-aş ocupa timpul 
şi mi-aş neglija şi lucrarea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru mine. 
Aceste chestiuni le-am lăsat pe seama Aceluia care Se îngrijeşte de servii 
Săi şi de lucrarea Sa. 

Dar eu doresc să spun fraţilor mei: Feriţi-vă să daţi crezare unor ast-
fel de zvonuri. Mântuitorul a poruncit ucenicilor Săi: „Luaţi seama deci 
cum ascultați”. Şi El vorbeşte despre o anumită clasă care aude, dar nu 
vrea să înţeleagă, ca să se întoarcă şi să fie mântuiţi. De asemenea, El spu-
nea: „Luați seama ce auziți” (trad. engl.) Cine este din Dumnezeu aude 
cuvintele lui Dumnezeu. 
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Acei care ascultau cuvintele lui Hristos auzeau şi raportau mai de-
parte învăţăturile Sale întocmai după cum îi mâna spiritul care era în ei. 
Tot aşa este şi cu cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Felul cum ei 
înţeleg şi primesc cuvântul depinde de spiritul care este în inimile lor. 

Sunt mulţi care dau propria interpretare la ceea ce aud, făcând ca 
învăţătura să fie înfăţişată cu totul altfel decât s-a străduit vorbitorul să 
se exprime. Unii aud prin propria prejudecată şi prin propriile scopuri, şi 
înţeleg chestiunea aşa cum doresc ca ea să fie – cum corespunde mai bine 
scopului lor – apoi o spun mai departe aşa. Urmând pornirile unei inimi 
nesfinţite, ei interpretează în rău ceea ce, dacă ar fi înţeles bine, ar putea fi 
un mijloc pentru un mare bine. 

De asemenea: o expresie cu totul sinceră şi dreaptă în sine poate fi 
cu totul denaturată prin transmiterea din gură în gură a multor minţi 
curioase, uşuratice sau chiţibuşare. Chiar şi persoanele cu bune intenţii 
sunt adesea neglijente şi fac greşeli grave, şi nu este sigur că alţii transmit 
cele auzite mai corect. Unul care n-a înţeles bine părerea vorbitorului 
repetă o observaţie sau afirmație, şi o colorează cu propria sa părere. Ea 
face atunci o impresie asupra ascultătorului exact după prejudecăţile şi 
îndeplinirile lui. El relatează aceasta la al treilea, care mai adaugă ceva la 
ea, şi o transmite mai departe; şi înainte ca vreunul dintre aceştia să-şi dea 
seama de ceea ce fac, ei împlinesc scopul lui Satan, sădind în multe minţi 
planta îndoielii, a geloziei şi a bănuielii. 

Dacă oamenii ascultă solia lui Dumnezeu de mustrare, de avertizare 
sau de încurajare, în timp ce inimile le sunt pline de prejudecăţi, ei nu vor 
înţelege adevărata importanţa a soliilor trimise lor ca să fie un miros de 
viaţă spre viaţă; Satan stă gata să prezinte înțelegerii lor totul într-o lumi-
nă falsă. Dar sufletul care flămânzeşte şi însetează după cunoştinţa divi-
nă va auzi bine şi va primi binecuvântările preţioase pe care Dumnezeu 
doreşte să li le ofere. Minţile lor sunt sub influenţa Spiritului Său Sfânt 
şi ei aud bine. Când inimile sunt curăţite de egoism şi de lăcomie, atunci 
ele sunt în armonie cu solia lui Dumnezeu trimisă lor. Percepțiile lor sunt 
înviorate şi simțurile rafinate. Pe cel cu care te potriveşti îl şi preţuieşti. 
„Cine este de la Dumnezeu ascultă de cuvintele lui Dumnezeu”. 

Şi acum, vreau să spun tuturor acelora care doresc după adevăr. Nu 
daţi crezare rapoartelor neautorizate cu privire la ceea ce sora White a 
făcut, a zis sau a scris. Dacă doriţi să cunoaşteţi ceea ce Domnul a desco-
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perit prin ea, citiţi cărţile publicate de ea. Dacă există vreun punct intere-
sant despre care ea n-a scris, atunci nu căutaţi să prindeţi cu lăcomie şi să 
transmiteţi zvonuri despre ceea ce ea ar fi spus. 

Capitolul 83 – O minune contrafăcută 

Unii au găsit că este greu să împace declaraţia din „Mărturii” vol. 
I pag. 292 cu una din „Marea Luptă”, vol. I, pag. 184. Aceste pasaje 
se referă la lucrarea vrăjitorilor care au contrafăcut minunea săvârşită 
de Aaron, transformând toiegele în şerpi. Mărturia zice: „Vrăjitorii nu 
puteau să facă toate minunile pe care Dumnezeu le săvârşea prin Moise. 
Ei nu puteau face decât câteva dintre ele. Toiegele vrăjitorilor au deve-
nit şerpi, dar toiagul lui Aaron le-a înghiţit. Această ultimă declaraţie, 
care este unica în discuție, este în esență aceeaşi ca şi declaraţia Bibliei: 
„Toţi şi-au aruncat toiegele şi ele s-au prefăcut în şerpi. Dar toiagul lui 
Aaron a înghiţit toiegele lor”. Declaraţia din vol. I în „Marea Luptă” 
este: „Vrăjitorii păreau a săvârşi multe lucruri cu vrăjitoriile lor aseme-
nea celor săvârşite de Dumnezeu prin mâna lui Moise şi Aaron. Ei n-au 
transformat toiegele lor în şerpi reali, dar prin magie, ajutați de marele 
înşelător, le-au făcut să pară ca şerpi, pentru a contraface lucrarea lui 
Dumnezeu”. Această declaraţie, în loc de a o contrazice pe cea dintâi, 
este doar o explicație a acesteia. 

În această Mărturie nu este niciun cuvânt care să exprime pe deplin 
ideea pe care am vrut să o prezint. La pagina 293 este o propoziție care 
lămureşte mai clar această idee: „Vrăjitorii nu lucrau doar prin ştiinţa lor 
proprie, ci prin puterea dumnezeului lor, diavolul, care îşi aducea la în-
deplinire cu iscusinţă lucrarea de contrafacere a lucrării lui Dumnezeu. 
«Prin puterea lui Dumnezeu, Moise a schimbat toiagul într-un şarpe 
viu. Prin ajutorul vrăjitorilor, Satan a contrafăcut această minune. El nu 
putea produce şerpi vii, căci el nu are putere să creeze sau să dea viaţă. 
Această putere nu aparţine decât lui Dumnezeu. Satan a făcut doar ceea 
ce putea face; a produs doar o imitaţie. Prin puterea sa, lucrând prin ma-
gicieni, el a făcut ca toiegele să ia înfăţişarea unor şerpi. 

Afirmația că toiegele au devenit şerpi înseamnă simplu că ele erau ast-
fel la înfățişare; aceasta era ceea ce credeau Faraon şi curtenii despre ele. 
În înfăţişarea lor nu era nimic prin care să le distingă de şerpii produşi de 
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Moise şi Aaron; dar în timp ce unii erau şerpi adevăraţi, ceilalţi erau doar o 
imitaţie. Şi Domnul a făcut ca şerpii vii să-i înghită pe cei doar presupuşi. 

Faraon dorea să-şi îndreptăţească încăpăţânarea de a se împotrivi 
poruncii divine; el căuta să găsească unele cauze prin care să scuze ne-
socotirea, din partea sa, a minunilor săvârşite de Dumnezeu prin Moise. 
Satan i-a dat exact ce dorea. Prin lucrarea pe care el a săvârşit-o prin vră-
jitori, el a făcut să se dea aparenţa în faţa egiptenilor că Moise şi Aaron 
nu erau decât nişte vrăjitori, şi ca urmare, solia pe care o aduceau nu ar 
impune respect, ca venind de la o fiinţă superioară. 

Nici chiar înghiţirea şerpilor-imitaţie nu era privită de Faraon ca o 
lucrare deosebită a puterii lui Dumnezeu, ci ca ceva produs de un fel de 
magie superioară vrăjitoriei slujitorilor săi. Astfel, această contrafacere 
l-a făcut să fie şi mai îndrăzneţ în rebeliunea sa, făcându-l să se împie-
trească şi mai mult împotriva convingerii. 

Tot prin desfăşurarea puterii sale supranaturale de a face din şarpe 
mediul său, Satan a provocat căderea lui Adam şi a Evei în Eden. Înainte 
de încheierea timpului, el va săvârşi minuni şi mai mari. Atât cât se întin-
de puterea sa, el va săvârşi minuni reale. Scriptura zice: „Şi îi amăgea pe 
locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă”, nu doar 
prin cele pe care pretinde că le face. În acest verset ni se pune în faţă ceva 
mai mult decât doar nişte înşelătorii. Există însă o limită peste care Satan 
nu poate trece; şi aici el recurge la amăgire şi contraface lucrarea pe care 
el nu este în stare s-o săvârşească în mod real. În timpul sfârşitului, el se 
va înfăţişa înaintea oamenilor într-un asemenea mod încât să-i facă să 
creadă că el este Hristos, venit a doua oară în lume. El se va preface într-
adevăr într-un înger de lumină. Dar, în timp ce Îl va înfăţişa pe Hristos 
aproape în orice privinţă, atât cât se poate arăta în aparenţă, totuşi el nu 
va amăgi pe altcineva decât pe acei care, ca şi Faraon, caută să se împotri-
vească adevărului. 

Capitolul 84 – Misterele Bibliei o dovadă a inspiraţiei 

„Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi 
ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?” „Gândurile Mele 
nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. 
Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de 
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căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.” „Eu sunt Dumne-
zeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am 
vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă 
împlinit.” Pentru mintea omenească mărginită este cu neputinţă a înţele-
ge pe deplin caracterul lucrărilor Celui Nemărginit. Chiar pentru cea mai 
ageră minte şi pentru spiritul cel mai puternic şi cu cea mai înaltă cultură, 
Fiinţa sfântă trebuie să rămână întotdeauna învăluită în mister. 

Apostolul Pavel exclamă: „O, adâncul bogăţiei înţelepciunii şi ştiin-
ţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neîn-
ţelese căile Lui!” 

Dar deşi „norii şi negura îl înconjoară, dreptatea şi judecata sunt te-
melia scaunului Său de domnie”. Noi putem pricepe doar atât de mult pro-
cedeele Sale cu noi şi motivele de care este mânat, cât să putem discerne 
dragostea şi milostivirea nemărginită unită cu puterea infinită. Noi putem 
înţelege atât de mult din planurile Sale, cât este spre binele nostru a şti; şi 
dincolo de aceasta, noi trebuie să ne încredem încă în puterea Celui Atot-
puternic, în dragostea şi înţelepciunea Tatălui şi Suveranului a toate. 

Cuvântul lui Dumnezeu, ca şi caracterul Autorului Său divin, ne 
înfăţişează taine pe care fiinţele muritoare nu le pot înţelege niciodată pe 
deplin. El ne îndreaptă mințile către Creatorul care locuieşte „în lumină de 
neapropiat”. El ne pune în faţă scopurile Sale, care cuprind toate secolele 
istoriei omeneşti şi care îşi vor găsi împlinirea abia în epocile nesfârşite ale 
eternităţii. El ne atrage atenţia la subiecte de o profunzime şi importanţă 
nemărginită cu privire la stăpânirea lui Dumnezeu şi la destinul omului. 

Intrarea păcatului în lume, întruparea lui Hristos, renaşterea, învi-
erea, şi multe alte subiecte pe care ni le prezintă Biblia, sunt taine prea 
adânci pentru a fi explicate sau măcar înţelese pe deplin de mintea ome-
nească. Dar Dumnezeu ne-a dat în Scriptură dovezi îndestulătoare des-
pre caracterul lor dumnezeiesc, şi nu trebuie să punem la îndoială Cu-
vântul Său, pentru că nu putem înţelege toate tainele Providenţei Sale. 

Acele porţiuni din Sfânta Scriptură care ne înfăţişează aceste mari 
teme nu trebuie trecute cu vederea ca nefiind de niciun folos pentru oa-
meni. Tot ceea ce Dumnezeu a găsit ca bun spre a ne face cunoscut, noi 
trebuie să primim pe baza autorităţii Cuvântului Său. În privinţa aceasta 
se poate face doar o simplă declaraţie a faptelor, fără nicio explicaţie de ce 
aşa şi cum aşa; dar deşi nu-l putem înţelege, noi trebuie să fim mulţumiţi 
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că el este adevărul pentru că Dumnezeu l-a rostit. Toată dificultatea se 
află în slăbiciunea şi îngustimea minţii omeneşti. 

Apostolul Petru spune că în Sfintele Scripturi sunt lucruri „care sunt 
greu de înţeles, pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi 
pe celelalte Scripturi, spre pieirea lor”. Părţile greu de înţeles ale Scriptu-
rii au fost invocate de necredincioşi ca un argument împotriva Bibliei, 
pe când, dimpotrivă, sunt o dovadă puternică despre inspiraţia ei divi-
nă. Dacă ea n-ar conţine despre Dumnezeu decât relatări uşor de înţeles, 
dacă mărimea şi maiestatea Sa ar putea fi cuprinsă de mintea omenească 
mărginită, atunci Biblia n-ar purta dovezi de netăgăduit despre autorita-
tea ei divină. Tocmai grandoarea şi misterul temelor prezentate de ea ar 
trebui să insufle credinţă în ea, ca fiind Cuvânt al lui Dumnezeu. 

Biblia desfăşoară adevărul cu o simplitate şi o adaptare desăvârşită 
la nevoile şi dorinţele inimii omeneşti, încât a uimit şi a încântat mințile 
cele mai cultivate, în timp ce pe cei umili şi fără cultură îi face în stare 
să discearnă calea mântuirii. Şi totuşi aceste adevăruri, rostite în mod 
simplu, se ocupă cu subiecte atât de înălţătoare, atât de vaste şi care trec 
atât de mult peste puterea de pricepere a minţii omeneşti, încât le putem 
accepta doar pentru că Dumnezeu le-a rostit. În felul acesta, planul de 
mântuire ne este înfăţişat lămurit, aşa încât orice suflet să poată vedea ce 
paşi trebuie să facă în pocăinţă faţă de Dumnezeu şi în credinţa Domnu-
lui nostru Isus Hristos, spre a fi mântuit pe calea rânduită de Dumnezeu; 
totuşi, sub aceste adevăruri, atât de uşor de înţeles, se află taine care as-
cund slava Sa, – mistere care trec peste puterea de cercetare a minții, dar 
care îl inspiră pe cercetătorul sincer după adevăr cu reverență şi credinţă. 
Cu cât cercetează Biblia mai mult, cu atât mai adâncă devine convingerea 
sa că ea este Cuvântul viului Dumnezeu, iar raţiunea omenească se pleacă 
în faţa maiestăţii descoperirii divine. 

Acei care doresc să primească aceste rostiri vii ca autoritate a lui 
Dumnezeu sunt binecuvântaţi cu cea mai strălucită lumină. Dacă li se 
cere să explice anumite fapte, ei nu pot decât să răspundă: „Aşa stă scris 
în Scriptură”. Ei sunt siliţi să recunoască faptul că nu pot explica lu-
crările puterii dumnezeieşti sau manifestarea înţelepciunii divine. Este 
potrivit cu intenţia Domnului ca noi să ne vedem siliţi a primi unele 
lucruri numai prin credinţă. A recunoaşte aceasta înseamnă a admite 
că mintea omenească mărginită nu este în stare să-L cuprindă pe Cel 
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Nemărginit, că omul, cu cunoştinţa sa omenească mărginită nu poate 
înţelege planurile Atotştiinței. 

Scepticii şi necredincioşii leapădă Cuvântul lui Dumnezeu, pen-
tru că nu pot pătrunde toate tainele sale; şi în acest punct nu toţi acei 
care mărturisesc a crede Biblia sunt siguri faţă de ispite. Apostolul zice: 
„Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inima rea şi 
necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu” (Evrei 3:12). 
Oamenii care s-au deprins să critice, să pună la îndoială şi să găsească cu-
sururi, pentru că nu pot pătrunde în planurile lui Dumnezeu, vor „cădea 
în aceeaşi pildă de necredinţă”. Este bine a cerceta cu sârguinţă învăţă-
turile Bibliei şi a pătrunde „în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu”, atât 
cât ne sunt descoperite în Scriptură. Căci deşi „cele ascunse sunt pentru 
Domnul Dumnezeul nostru”, „cele descoperite sunt pentru noi şi pentru 
copiii noştri”. Lucrarea lui Satan este însă de a suci puterile cercetătoare 
ale minţii. O anumită mândrie este amestecată cu meditarea la Cuvân-
tul Bibliei, aşa încât oamenii se tulbură şi îşi pierd răbdarea dacă nu pot 
explica orice parte a Sfintei Scripturi după gustul lor. Este prea umilitor 
pentru ei a recunoaşte că nu pot înţelege cuvintele inspirate. Ei nu vor 
să aştepte cu răbdare până ce Dumnezeu va găsi cu cale să le descopere 
adevărul. Ei cred că înţelepciunea lor omenească neajutată este îndestu-
lătoare pentru a-i face în stare să înţeleagă Scriptura şi, dacă nu pot face 
aceasta, îi tăgăduiesc efectiv autoritatea. Este adevărat că multe teorii şi 
învăţături, presupuse în mod popular a fi învățături ale Bibliei, nu au în 
Scriptură nicio temelie, şi acestea sunt, într-adevăr, contrare întregii reve-
laţii date prin inspiraţie. Acestea au devenit o pricină de îndoială şi de ne-
dumerire pentru multe minți. Pentru aceasta totuşi, nu trebuie învinuit 
Cuvântul lui Dumnezeu, ci răstălmăcirea dată de om acestuia. Lucrurile 
grele de înţeles din Biblie nu aruncă nicio umbră asupra înţelepciunii 
lui Dumnezeu; ele nu vor fi cauza ruinei niciunui suflet care nu ar fi fost 
pierdut, dacă asemenea greutăţi n-ar fi existat. Dacă în Biblie nu s-ar fi 
găsit nicio taină pe care aceste suflete s-o pună la îndoială, aceleaşi minți, 
prin lipsa lor de discernământ spiritual, ar fi găsit cauze de poticnire în 
cele mai simple afirmații ale lui Dumnezeu. 

Oamenii care îşi imaginează că sunt înzestrați cu puteri mintale de 
un rang atât de înalt, încât să poată găsi o explicaţie a tuturor căilor şi lu-
crărilor lui Dumnezeu, caută să înalţe înţelepciunea omenească pe aceeaşi 
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treaptă cu cea dumnezeiască şi să-l proslăvească pe om ca Dumnezeu. Prin 
aceasta, ei repetă doar ceea ce Satan a declarat Evei în Eden: – „Veţi fi ca 
Dumnezeu”. Satan a căzut din pricina ambiţiei de a fi egal cu Dumnezeu. 
El dorea să intre în sfatul şi planurile dumnezeieşti, de unde fusese înde-
părtat din pricina neputinţei lui de a înţelege, ca fiinţă creată, înţelepciu-
nea Celui Nemărginit. Această mândrie ambiţioasă a fost cea care l-a dus 
la revoltă, şi prin aceleaşi mijloace el caută să-i ducă pe oameni la pieire. 

În planul de mântuire există taine ca umilirea Fiului lui Dumnezeu, 
ca să fie găsit la înfăţişare ca om, iubirea cea minunată şi coborârea lui 
Dumnezeu prin darea la moarte a Fiului Său, care sunt pentru îngerii 
cereşti subiecte de o continuă admiraţie. Apostolul Petru, vorbind despre 
descoperirile date profeţilor cu privire la suferinţele lui Hristos şi la mă-
rirea care avea să urmeze, spune că „îngerii doresc să privească aceste lu-
cruri”. Şi acestea vor fi pentru cei răscumpăraţi obiectele de studiu în tot 
cursul veşniciei. Când vor contempla opera lui Dumnezeu, atât în crea-
ţie, cât şi răscumpărare, se vor da pe faţă neîncetat noi adevăruri pentru 
sufletele pline de admiraţie şi încântare. Aflând tot mai mult şi mai mult 
despre înţelepciunea, despre dragostea şi puterea lui Dumnezeu, minţile 
lor se vor lărgi tot mai mult, şi bucuria lor va creşte neîncetat. 

Dacă ar fi cu putinţă pentru fiinţele create ca să ajungă să înţeleagă 
în totul pe Dumnezeu şi operele Sale, atunci după ce ar ajunge la acest 
punct n-ar mai rămâne pentru ele niciun adevăr de descoperit mai de-
parte, nicio creştere în cunoştinţă, nicio dezvoltare a minţii sau a inimii. 
Dumnezeu n-ar mai fi pentru ele fiinţa supremă; iar oamenii, după ce vor 
fi ajuns la limita cunoştinţei şi a realizărilor, vor înceta să mai avanseze. Să 
mulţumim lui Dumnezeu că nu este aşa. Dumnezeu este infinit; în El se 
află „toate comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei”. Oamenii vor putea 
cerceta şi învăţa în toată eternitatea, şi totuşi niciodată nu vor putea epu-
iza comorile înţelepciunii, bunătăţii şi puterii Sale. 

Intenţia lui Dumnezeu este ca chiar în această viaţă adevărul să fie 
desfăşurat înaintea poporului Său. Nu există decât o singură cale pe care 
se poate obține această cunoştinţă. Noi putem ajunge la o înțelegere a 
Cuvântului lui Dumnezeu numai prin luminarea acelui Spirit prin care 
s-a dat cuvântul. „Nimeni nu ştie lucrurile lui Dumnezeu în afară de Du-
hul lui Dumnezeu”, „căci Duhul cercetează toate, chiar şi lucrurile adânci 
ale lui Dumnezeu”. Şi promisiunea Mântuitorului pentru urmaşii Săi a 
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fost: „Dar când va veni Duhul adevărului, El vă va conduce la tot adevă-
rul, căci El va primi de la Mine şi vă va descoperi”. 

Dumnezeu doreşte ca omul să-şi exerseze puterile raționale, şi stu-
dierea Bibliei va întări şi va înălţa spiritul mai mult ca orice alt studiu. 
Pentru mintea umană, aceasta este cel mai bun exercițiu mental şi spi-
ritual. Totuşi, trebuie să ne ferim de a zeifica raţiunea, care este supusă 
slăbiciunilor şi imperfecțiunii omeneşti. Dacă dorim ca Sfintele Scripturi 
să nu fie atât de întunecate pentru priceperea noastră, aşa încât să nu poa-
tă fi înţelese nici adevărurile cele mai simple, trebuie să avem simplitatea 
şi credinţa unui copil, şi să fim gata a primi învăţătură şi a cere ajutorul 
Duhului Sfânt. Un sentiment al puterii şi înţelepciunii lui Dumnezeu 
şi al propriei noastre incapacități de a înţelege măreția Sa ar trebui să ne 
inspire un sentiment de umilinţă şi ar trebui să deschidem Cuvântul Său 
cu un respect sfânt, ca şi când am intra în prezența Sa. Când ne apropiem 
de Biblie, raţiunea noastră trebuie să recunoască o autoritate superioară 
ei, iar inima şi mintea noastră să se plece înaintea marelui Eu Sunt. 

Noi vom avansa în adevărata cunoştinţă spirituală doar în măsura în 
care realizăm micimea noastră şi întreaga noastră dependenţă de Dum-
nezeu, dar toţi cei ce vin la Biblie cu un spirit dornic de învăţătură şi 
rugător, pentru a studia afirmațiile ei, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, vor 
primi luminare divină. Sunt multe lucruri care par grele de înţeles şi în-
tunecate, pe care Dumnezeu le va face limpezi şi simple pentru acei care 
caută o înțelegere a lor. 

Se întâmplă uneori ca bărbaţii cu abilități intelectuale deosebite, 
care şi-au însuşit o bună educaţie şi cultură, să nu poată înţelege anumite 
texte ale Scripturii, pe când alţii, care nu au educaţie, şi a căror pricepere 
pare a fi slabă şi mintea nedisciplinată, să poată înţelege sensul şi să gă-
sească tărie şi mângâiere în acele versete pe care cei dintâi le-au declarat 
ca fiind misterioase sau pe care le trec cu vederea ca fiind fără importanţă. 
Cum se face aceasta? – Mi s-a explicat că cei din urmă nu se bizuiesc 
pe propria lor pricepere. Ei merg la Izvorul de lumină, – la Acela care a 
inspirat Scripturile, – şi, cu inimile umile, Îl roagă pe Dumnezeu pentru 
înţelepciune, şi o primesc. Aici se găsesc mine ale adevărului care se vor 
descoperi totuşi cercetătorului serios. Hristos compara adevărul cu o co-
moară ascunsă într-o ţarină. Ea nu se află direct la suprafaţă, şi trebuie să 
săpăm adânc după ea. Dar succesul nostru pentru a o găsi nu depinde atât 
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de mult de destoinicia noastră intelectuală, cât de umilinţa inimii şi de 
credinţa care se prinde de ajutorul dumnezeiesc. 

Fără călăuzirea Duhului Sfânt, vom fi mereu în primejdia de a suci 
Scripturile sau de a le interpreta greşit. Biblia se citeşte mult fără folos, şi în 
multe cazuri chiar spre paguba cititorului. Când Cuvântul lui Dumnezeu 
se deschide fără respect şi fără rugăciune şi când gândurile şi afecțiunile 
nu sunt îndreptate către Dumnezeu sau în armonie cu voia Sa, mintea 
este întunecată de îndoieli şi, tocmai prin studierea Bibliei în felul acesta, 
scepticismul se întăreşte şi mai mult. Vrăjmaşul pune stăpânire asupra cu-
getelor şi le sugerează interpretări care nu sunt corecte. 

Oricând oamenii nu caută să fie în armonie cu Dumnezeu, prin cu-
vânt şi faptă, atunci, oricât de învăţaţi ar fi ei, sunt predispuşi să greşească 
în înţelegerea Scripturii, şi nu este sigur pentru cineva de a se încrede în 
explicaţiile lor. Când căutăm cu adevărat să facem voia lui Dumnezeu, 
Duhul Sfânt va lua prescripţiile Cuvântului Său şi le va face principii de 
vieţuire pentru noi şi le va înscrie pe tablele sufletului. Numai acei care 
urmează lumina deja dată pot nădăjdui să primească mai departe lumi-
narea Duhului Sfânt. Acest lucru este înfăţişat lămurit prin cuvintele lui 
Hristos: „Dacă voieşte cineva să facă voia Lui, va cunoaşte dacă această 
învăţătură este de la Dumnezeu”. 

Acei care caută contraziceri în Sfintele Scripturi sunt lipsiţi de price-
pere spirituală. Cu vederea lor distorsionată, ei vor vedea multe cauze de 
îndoială şi de necredinţă în lucruri care sunt cu adevărat simple şi lămu-
rite. Dar pentru acei care se apropie cu reverență de Cuvântul lui Dum-
nezeu şi care caută să afle voia Sa spre a o împlini, lucrurile stau cu totul 
altfel. Ei sunt plini de venerație şi admiraţie când meditează la curăţia şi 
măreţia adevărurilor descoperite. Ce se aseamănă se atrage. Cine se asea-
mănă se apreciază. Sfinţenia se aliază cu sfinţenia şi credinţa cu credinţa. 
Pentru cel cu inima umilă şi cu o minte sinceră şi cercetătoare, Biblia este 
plină de lumină şi de cunoştinţă. Cei care vin la Scripturi în acest spirit 
sunt aduşi în părtăşie cu profeţii şi apostolii. Spiritul lor asimilează Spiri-
tul lui Hristos, şi ei tânjesc să devină una cu El. 

Mulţi cred că asupra lor zace răspunderea de a explica orice di-
ficultate aparentă din Biblie; pentru ca să preîntâmpine chiţibuşurile 
scepticilor şi necredincioşilor. Dar încercând să explice ceea ce nu înţe-
leg decât în mod nedesăvârşit, ei sunt în primejdie de a pune în încur-

705



Mărturii pentru comunitate – vol. 5594

cătură minţile altora asupra unor puncte care sunt limpezi şi uşor de 
înţeles. Aceasta nu este treaba noastră. Nici nu trebuie să ne plângem că 
există aceste dificultăţi, ci să le acceptăm ca îngăduite de înţelepciunea 
lui Dumnezeu. Este datoria noastră să primim Cuvântul Său, care este 
lămurit în orice punct esențial pentru mântuirea sufletului, şi să punem 
în practică principiile sale în viaţa noastră, învăţându-i şi pe alţii prin 
învăţătură şi exemplu. În felul acesta va fi evident pentru lume că avem 
legătură cu Dumnezeu şi că avem o încredere implicită în Cuvântul 
Său. O viaţă de evlavie şi un exemplu zilnic de integritate, de blândeţe 
şi de iubire neegoistă, vor fi o exemplificare vie a învăţăturii Cuvântului 
Său, şi aceasta va fi o dovadă în favoarea Bibliei, căreia puţini îi vor 
putea rezista. Aceasta se va dovedi ca cea mai bună stavilă împotriva 
tendinţei crescânde spre scepticism şi necredinţă. 

Prin credinţă, noi trebuie să privim lucrurile din viaţa viitoare şi să 
ne prindem de făgăduinţa lui Dumnezeu, despre o creştere a puterii inte-
lectuale, facultățile umane unindu-se cu cele divine şi fiecare putere a su-
fletului fiind adusă în directă legătură cu Izvorul de lumină. Noi putem fi 
plini de bucurie că atunci tot ceea ce ni se păruse nelămurit în providenţa 
lui Dumnezeu ni se va lămuri; lucrurile greu de înţeles îşi vor găsi o expli-
caţie; şi acolo unde mintea noastră mărginită nu văzuse decât confuzie şi 
planuri zădărnicite, vom vedea atunci armonia cea mai desăvârşită şi mai 
frumoasă. Apostolul Pavel zice: „Acum vedem ca într-o oglindă, în chip 
întunecos, dar atunci vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar 
atunci voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin”. 

Petru îi îndeamnă pe fraţii săi să crească „în harul şi cunoştinţa 
Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”. Oricând poporul lui 
Dumnezeu creşte în har, ei vor obține neîncetat o înţelegere mai lămurită 
a Cuvântului Său. Ei vor discerne o nouă lumină şi frumuseţe în adevăru-
rile Sale sfinte. Aceasta s-a adeverit în istoria bisericii din toate timpurile, 
şi aşa va continua până la sfârşit. Dar când viaţa spirituală începe să deca-
dă, s-a dovedit întotdeauna şi tendinţa de a înceta cu creşterea în cunoaş-
terea adevărului. Oamenii se declară mulţumiţi cu lumina primită deja 
din Cuvântul lui Dumnezeu şi descurajează orice cercetare suplimentară 
a Scripturilor. Ei devin conservatori şi caută să evite discuţiile. 

Faptul că în poporul lui Dumnezeu nu mai există nicio contro-
versă sau agitaţie nu trebuie a fi privit ca o dovadă concludentă că ei 
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ar ţine cu tărie la învăţătura sănătoasă. Dimpotrivă, este un motiv de 
temere că nu se mai face o deosebire lămurită între adevăr şi rătăcire. 
Când nu se mai ridică nicio întrebare nouă din cercetarea Scripturi-
lor, când nu se mai iveşte nicio diferenţă de păreri, care să provoace pe 
oameni să cerceteze Biblia personal, spre a se asigura că au adevărul, 
vor exista şi acum, ca şi pe vremuri, mulţi care vor ţine la tradiţie, care 
se vor închina la ceea ce nu ştiu. 

Mi-a fost arătat că mulţi dintre acei care mărturisesc a cunoaşte ade-
vărul prezent nu ştiu ce cred. Ei nu înţeleg dovezile credinţei lor. Ei nu 
preţuiesc cum trebuie lucrarea pentru acest timp. Când timpul de încer-
care va veni, unii dintre acei care predică acum altora, când îşi vor exami-
na poziţia pe care o au, vor constata că sunt multe lucruri pentru care nu 
pot aduce nicio dovadă satisfăcătoare. Până nu au fost încercaţi astfel, ei 
nu şi-au cunoscut marea ignoranță. Şi sunt mulţi în biserică ce consideră 
ca sigur că înţeleg ceea ce cred, dar până nu se ridică controverse ei nu-şi 
cunosc slăbiciunile. Când vor fi despărţiţi de cei ce sunt de o credinţă cu 
ei şi vor fi siliţi să stea singuri şi izolaţi pentru a-şi explica credinţa, vor 
fi surprinşi când vor vedea cât de confuze le sunt ideile despre ceea ce 
primiseră ca adevăr. Este sigur că între noi a avut loc o îndepărtare de la 
viul Dumnezeu, şi o întoarcere către oameni, punându-se înţelepciunea 
omenească în locul celei dumnezeieşti. 

Dumnezeu îl va trezi pe poporul Său; şi dacă alte mijloace vor 
da greş, vor veni între ei erezii care îi vor cerne şi vor despărţi pleava 
de grâu. Domnul îi somează pe toţi acei care cred Cuvântul Său să se 
deştepte din somn. O lumină preţioasă a venit, care este potrivită pen-
tru timpul acesta. Acesta este adevăr biblic, care ne arată primejdiile 
care se află chiar în faţa noastră. Această lumină ar trebui să ne facă să 
studiem Scripturile cu zel şi să examinăm în modul cel mai critic pozi-
ţia pe care o ocupăm. Dumnezeu doreşte ca să cercetăm de aproape şi 
cu străduinţă tot fundamentul şi poziţia adevărului, cu post şi rugăciu-
ne. Credincioşii nu trebuie să se declare mulţumiţi cu presupuneri şi cu 
idei rău argumentate despre ceea ce este adevăr. Credinţa lor trebuie să 
fie întemeiată ferm pe Cuvântul lui Dumnezeu, astfel ca atunci când 
timpul de încercare va veni şi vor fi aduşi în faţa consiliilor, ca să dea 
răspuns pentru credinţa lor, ei să poată fi în stare a da răspuns despre 
nădejdea care este în ei, cu blândeţe şi temere. 
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Aprofundați, aprofundați, aprofundaţi! Subiectele pe care noi le 
înfăţişăm lumii trebuie să fie pentru noi o realitate vie. Este de mare în-
semnătate ca, la apărarea învăţăturilor pe care le considerăm ca temelie a 
credinţei noastre, să nu ne permitem niciodată a folosi argumente care să 
nu fie destul de întemeiate. Acestea pot să ne ajute să-i reducem la tăcere 
pe împotrivitori, dar nu fac cinste adevărului. Noi trebuie să aducem do-
vezi sănătoase, care nu numai să reducă la tăcere pe împotrivitorii noştri, 
ci să şi poată suporta cea mai scrupuloasă examinare. Pentru acei care s-au 
deprins cu combaterile există o mare primejdie de a nu mânui Cuvântul 
lui Dumnezeu în mod cinstit. Când avem de-a face cu un împotrivitor, 
cea mai serioasă străduinţă a noastră trebuie să fie de a prezenta lucrurile 
într-un aşa mod, încât să trezească convingerea în sufletul său, nu numai 
să-l întărească în credinţă pe cel credincios. 

Oricare ar fi dezvoltarea intelectuală a cuiva, el nu trebuie să-şi în-
chipuie nicio clipă că nu ar mai fi necesară o cercetare temeinică şi conti-
nuă a Scripturilor pentru a afla mai multă lumină. Ca popor, noi suntem 
chemaţi să studiem profeţiile fiecare individual. Trebuie să veghem cu 
seriozitate ca să putem discerne orice rază de lumină pe care ne-o trimite 
Dumnezeu. Noi trebuie să prindem primele raze ale adevărului şi, printr-
un studiu însoţit de rugăciune, putem obține o lumină mai clară pe care 
s-o putem înfăţişa şi altora. 

Când poporul lui Dumnezeu este liniştit şi mulţumit cu lumina lor 
din prezent, atunci putem fi siguri că El le va retrage graţia Sa. Voia Sa 
este ca ei să meargă mereu înainte pentru a primi lumina sporită şi mereu 
crescândă, care străluceşte pentru ei. Poziţia din prezent a bisericii nu 
este plăcută lui Dumnezeu. S-a strecurat în ea o încredere de sine care i-a 
făcut să nu simtă nicio necesitate după mai mult adevăr şi după mai mare 
lumină. Trăim într-un timp când Satan e la lucru în stânga şi în dreapta, 
în faţa şi în spatele nostru; şi totuşi, ca popor, noi dormim. Dumnezeu 
vrea să se audă un glas care să trezească poporul său la acțiune. 

Dar unii, în loc să-şi deschidă sufletele ca să primească raze de lumi-
nă din cer, lucrează într-o direcţie opusă. Atât prin ajutorul tiparului, cât 
şi de la amvon, s-au răspândit astfel de concepţii cu privire la inspiraţia 
Bibliei, care nu sunt aprobate de Spiritul sau Cuvântul lui Dumnezeu. 
Este sigur că niciun om sau asociaţie de oameni nu trebuie să întreprindă 
vreo răspândire de teorii cu privire la un subiect de o aşa mare însemnăta-
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te fără a avea un „aşa zice Domnul” care s-o sprijine. Iar când oamenii care 
sunt mărginiți de imperfecțiuni omeneşti şi într-o măsură mai mare sau 
mai mică sunt afectați de influenţele înconjurătoare şi care au tendințe 
ereditare şi cultivate, care sunt departe de a-i face înţelepţi sau de a le da 
o gândire cerească, îşi iau răspunderea de a trage Cuvântul lui Dumnezeu 
în faţa tribunalului lor şi de a decide ce este divin şi ce este omenesc în 
el, ei lucrează fără sfatul lui Dumnezeu. Domnul nu va da prosperitate 
unei astfel de lucrări. Efectul ei va fi dezastruos atât asupra celor angajați 
în ea, cât şi asupra celor care o acceptă ca pe o lucrare de la Dumnezeu. 
Scepticismul a pătruns în multe suflete prin teoriile răspândite despre ca-
racterul inspiraţiei. Fiinţele muritoare, cu vederile lor mărginite şi scurte, 
se simt competente să critice Scripturile, zicând: „Textul acesta este de 
folos, şi acela nu este necesar şi nu este inspirat”. 

Hristos n-a dat nicio instrucţiune de felul acesta despre Scripturile 
Vechiului Testament, unica parte a Bibliei pe care o poseda poporul din 
vremea Sa. Învăţăturile Sale erau destinate să le călăuzească minţile spre 
Vechiul Testament şi să pună într-o lumină şi mai limpede marile teme 
înfăţişate aici. Timp de secole, poporul lui Dumnezeu se depărtase de 
Dumnezeu şi pierduse din vedere adevărurile preţioase pe care El li le 
încredinţase. Aceste adevăruri erau învăluite în forme şi ceremonii super-
stiţioase, care le ascundeau adevărata lor însemnătate. Hristos a venit să 
îndepărteze gunoiul care le întunecase strălucirea. El le-a pus într-o nouă 
ordine ca pe nişte pietre preţioase. El a arătat că nicidecum nu dispreţu-
ieşte repetarea vechilor adevăruri, cu care erau familiarizaţi, ci El a venit 
să le facă să apară în adevărata lor putere şi frumuseţe, într-o strălucire 
care nu fusese văzută niciodată de oamenii din vremea Sa. El, ca autor al 
acestor adevăruri descoperite, putea să arate poporului adevărata lor în-
semnătate, eliberându-l de interpretările greşite şi de teoriile false adop-
tate de conducători, pentru a se potrivi stării lor neconsacrate, lipsei lor 
de spiritualitate şi de dragoste a lui Dumnezeu. El a dat la o parte ceea ce 
răpise adevărurilor viaţa şi puterea vitală şi le-a dat din nou lumii în toată 
vigoarea şi forţa lor originală. 

Dacă avem Spiritul lui Hristos şi suntem conlucrători cu El, este 
datoria noastră să aducem la îndeplinire lucrarea pe care El a venit s-o 
facă. Adevărurile Bibliei au devenit iarăşi întunecate de datini, de tradi-
ţii şi de învăţături false. Învăţăturile strălucite ale teologiei populare au 
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produs mii şi mii de sceptici şi de necredincioşi. Sunt multe rătăciri şi 
contraziceri pe care mulţi le denunţă ca fiind învăţături ale Bibliei, dar 
care sunt, de fapt, interpretări greşite ale Scripturii, adoptate în decur-
sul secolelor de întunecime papală. Mulţimi de oameni au fost făcuţi 
să creadă idei rătăcite despre Dumnezeu, după cum iudeii, conduşi în 
rătăcire de erorile şi de tradiţiile timpului lor, aveau o concepție falsă 
despre Hristos. „Căci dacă ei L-ar fi cunoscut, nu L-ar fi răstignit pe 
Domnul Slavei”. Este datoria noastră de a descoperi lumii adevăratul 
caracter al lui Dumnezeu. În loc să criticăm Biblia, să căutăm mai de-
grabă, prin învăţătură şi exemplu, să vestim lumii adevărurile ei sfinte şi 
dătătoare de viaţă, „ca să vestim puterile minunate ale Aceluia care ne-a 
scos din întuneric la lumina Sa minunată”. 

Relele care s-au furişat treptat între noi i-au îndepărtat impercepti-
bil pe mulţi oameni şi biserici de la adorarea lui Dumnezeu şi a închis de 
la ei puterea pe care El doreşte să le-o dea. 

Iubiţi fraţi, lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu să stea aşa cum este. În-
ţelepciunea omenească să nu se încumete a micşora forţa vreunei decla-
raţii a Scripturii. Avertismentul solemn din Apocalipsa ar trebui să ne 
facă să ne ferim de a călca pe un asemenea teren. În numele Stăpânului 
meu, vă poruncesc: «Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe 
care stai este sfânt». 

Capitolul 85 – Conflictul ce ne stă în faţă 

O mare criză îl aşteaptă pe poporul lui Dumnezeu. O criză vine pes-
te lume. Cea mai de seamă luptă a tuturor veacurilor se află chiar în faţa 
voastră. Evenimentele, pe care, mai bine de patruzeci de ani, noi le-am 
vestit pe baza autorităţii cuvântului profetic, declarând că sunt în fața 
noastră, au loc acum sub ochii noştri. S-a început deja să se pună ches-
tiunea modificării constituţiei, în sensul de a restrânge libertatea conşti-
inţei, şi s-a făcut apel stăruitor la legiuitori să se ocupe cu aceasta. Ches-
tiunea impunerii prin forţă a duminicii a devenit de un interes şi de o 
importanţă naţională. Noi ştim bine care va fi rezultatul acestei mişcări. 
Dar suntem noi pregătiţi pentru aceasta? Ne-am făcut noi cu credincio-
şie datoria pe care Dumnezeu ne-a încredinţat-o, de a avertiza poporul 
despre primejdia care le stă în faţă? 
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Sunt mulţi, chiar printre cei ce iau parte în această mişcare pentru 
impunerea duminicii, care sunt orbiţi faţă de rezultatele care vor urma 
acestei acţiuni. Ei nu văd că se luptă direct împotriva libertăţii religioase. 
Sunt de asemenea mulţi care n-au înţeles niciodată cerinţele Sabatului bi-
blic şi temelia falsă pe care se află întocmirea duminicii. Orice mişcare în 
favoarea legislației religioase este în realitate o concesie făcută papalităţii, 
care timp de multe secole, s-a luptat neîncetat împotriva libertăţii conşti-
inţei. Respectarea duminicii, ca aşa-numită întocmire creştină, îşi dato-
rează existenţa „tainei fărădelegii”, şi impunerea ei cu forţa va însemna cu 
adevărat o recunoaştere a principiilor care sunt chiar piatra de temelie a 
catolicismului. Când naţiunea noastră se va dezice într-atât de principiile 
ei de guvernare, încât să legifereze o lege duminicală, protestantismul va 
da, prin acest act, mâna cu catolicismul; acest lucru nu va însemna altceva 
decât reînvierea tiraniei care de foarte mult timp pândeşte cu lăcomie 
ocazia de a porni iarăşi într-un despotism activ. 

Mişcarea de reformă naţională, care exercită puterea legislației reli-
gioase, va manifesta, când este pe deplin dezvoltată, aceeaşi intoleranţă şi 
asuprirea, care a predominat în secolele trecute. Autorităţile cârmuitoare 
omeneşti şi-au asumat atunci prerogativele Dumnezeirii, strivind libertatea 
conştiinţei, sub puterea lor despotică; şi întemniţarea, exilul şi moartea au 
urmat pentru acei care s-au împotrivit ordinelor lor. Dacă catolicismul sau 
principiile sale vor căpăta iarăşi puterea legală, atunci focurile prigonirii 
vor fi reaprinse împotriva acelora care nu vor să-şi jertfească conştiinţa şi 
adevărul, respectând erorile populare. Acest rău este pe cale de înfăptuire. 

Când Dumnezeu ne-a dat lumină şi ne-a arătat primejdiile care ne 
stau în faţă, cum putem fi curaţi în ochii Săi, dacă neglijăm să depunem 
orice efort care stă în puterea noastră de a o aduce în faţa poporului? Pu-
tem fi noi mulţumiţi să-i lăsăm pe oameni să întâmpine acest eveniment 
atât de grozav fără să fie avertizaţi? 

Înaintea noastră se află o perspectivă de luptă continuă, cu riscul de a 
fi închişi, de a ne pierde averea şi chiar viaţa, pentru apărarea legii lui Dum-
nezeu, care este dată la o parte de legile oamenilor. În această situaţie po-
litica lumească va cere cu stăruinţă o conformare exterioară cu legile ţării, 
de dragul păcii şi armoniei. Şi mai există unii care vor cere o astfel de pro-
cedare pe baza textului din Scriptură: «Orice suflet să fie supus înaltelor 
stăpâniri... stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu». 
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Dar cum au procedat slujitorii lui Dumnezeu în secolele trecute? 
Când ucenicii predicau pe Hristos cel răstignit, după învierea Sa, au-
torităţile le porunceau să nu mai vorbească sau să înveţe în numele lui 
Isus. „Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: Judecaţi voi singuri dacă este 
drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dum-
nezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit”. 
Ei au continuat să predice vestea cea bună a mântuirii prin Hristos, şi 
puterea lui Dumnezeu dădea mărturie pentru această solie. Bolnavii erau 
vindecaţi, şi mii de suflete se adăugau la biserică. „Atunci marele preot şi 
toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini 
de pizmă, au pus mâinile pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa de obşte”. 

Dar Dumnezeul cerului, Marele Suveran al Universului, a luat aceas-
tă chestiune în mâinile Sale, pentru că oamenii se războiau împotriva lu-
crării Sale. El le-a arătat lămurit că există un Cârmuitor suprem peste ei, 
a Cărui autoritate trebuie respectată. Domnul l-a trimis pe îngerul Său, 
noaptea, ca să deschidă uşile temniţei, şi i-a scos afară pe aceşti bărbaţi, pe 
care Dumnezeu îi însărcinase să facă lucrarea Sa. Conducătorii le porunci-
seră: „Să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai înveţe pe oameni 
în Numele lui Isus”; dar solul ceresc, trimis de Dumnezeu le-a zis: „Du-
ceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia.” 

Acei care caută să-i constrângă pe oameni ca să respecte o întocmire 
a papalităţii şi să calce în picioare autoritatea lui Dumnezeu fac o lucrare 
asemănătoare cu a conducătorilor iudei de pe vremea apostolilor. Când 
legile cârmuitorilor pământeşti sunt puse în contradicţie cu legile Câr-
muitorului suprem al Universului, atunci acei care sunt supuşi credin-
cioşi ai lui Dumnezeu vor rămâne credincioşi faţă de El. 

Noi ca popor n-am îndeplinit lucrarea pe care ne-a încredinţat-o 
Dumnezeu. Noi nu suntem pregătiţi să rezistăm decretului care va impu-
ne cu forţa respectarea legii duminicale. Când vedem semnele apropierii 
primejdiei, datoria noastră este să pornim la lucru. Nimeni dintre noi să 
nu stea liniştit în aşteptarea răului, măgulindu-se cu credinţa că lucra-
rea Sa trebuie să meargă înainte, pentru că a fost prezisă în profeţie, şi că 
Domnul va ocroti pe poporul Său. Noi nu facem voia lui Dumnezeu dacă 
stăm nepăsători şi nu facem nimic pentru menţinerea libertăţii de conşti-
inţă. Rugăciuni fierbinţi şi stăruitoare ar trebui să se înalţe către cer, pen-
tru ca această nenorocire să fie amânată până ce vom putea să îndeplinim 
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lucrarea, care a fost neglijată atât de mult. Să facem dar cele mai serioase 
rugăciuni; şi apoi să lucrăm în armonie cu rugăciunile noastre. Se va părea, 
poate, că Satan triumfă şi că adevărul este covârşit de minciună şi rătăcire; 
poporul asupra căruia Dumnezeu Şi-a întins scutul Său şi ţinutul care a 
oferit un azil pentru slujitorii lui Dumnezeu şi apărătorii adevărului Său, 
prigoniţi pentru conştiinţa lor, pot fi puşi în primejdie. Dar Dumnezeu 
doreşte ca noi să ne reamintim de procedurile Sale cu poporul Său din 
trecut, ca să-i salveze de vrăjmaşii lor. Când se părea că nu mai există nicio 
altă cale posibilă de a-i elibera de lucrările lui Satan, El a recurs întotdeau-
na la cazuri extreme pentru descoperirea puterii Sale. Nevoia omului este 
ocazia Domnului. Poate că poporului lui Dumnezeu i se va acorda încă 
un timp de graţie, spre a se trezi şi a face să lumineze lumina lor. Dacă 
prezenţa a zece drepţi ar fi salvat cetăţile nelegiuite ale câmpiei, oare nu va 
fi posibil şi acum, ca Dumnezeu – ca răspuns la rugăciunile lor, să ţină în 
frâu uneltirile acelora care caută să desfiinţeze legea Sa? Nu trebuie oare să 
ne umilim în totul inimile noastre înaintea lui Dumnezeu, să alergăm la 
tronul harului şi să-L rugăm să-Şi descopere puterea Sa cea mare? 

Dacă poporul nostru continuă să rămână în această stare neglijentă 
în care a fost până acum, Dumnezeu nu poate revărsa Spiritul Său asupra 
lor. Ei nu sunt pregătiţi să conlucreze cu El. Ei nu sunt treziţi faţă de situ-
aţia lor şi nu-şi dau seama de primejdia care îi ameninţă. Ei trebuie să-şi 
simtă acum, mai mult ca oricând, nevoia de veghere şi de acțiune unită. 

Lucrarea deosebită a îngerului al treilea nu a fost văzută în adevărata 
ei importanţă. Intenţia lui Dumnezeu este ca poporul Său să fie mult mai 
înaintat față de poziţia pe care ei o ocupă astăzi. Dar acum, când timpul 
a sosit ca ei să pornească la lucru, ei au de făcut o pregătire. Când refor-
matorii naţionali au început să ceară cu stăruinţă să se ia măsuri pentru 
restricţionarea libertăţii de conştiinţă, conducătorii noştri ar fi trebuit 
să fie treji față de situaţie şi ar fi trebuit să lucreze cu seriozitate pentru a 
contracara aceste eforturi. Nu este după planul lui Dumnezeu ca lumina 
să fie reţinută de la poporul nostru, – tocmai adevărul prezent de care ei 
aveau nevoie pentru acest timp. Nu toţi predicatorii noştri, care vestesc 
solia îngerului al treilea, înţeleg cu adevărat într-adevăr ce conţine aceas-
tă solie. Mişcarea Reformei Naţionale a fost privită de unii ca fiind de o 
atât de mică însemnătate, încât n-au crezut necesar să-i dea multă atenţie, 
şi au simţit chiar că, făcând astfel, ei ar acorda timp unor chestiuni dife-
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rite de solia îngerului al treilea. Domnul să-i ierte pe fraţii noştri pentru 
această interpretare pe care o dau soliei pentru acest timp. 

Poporul are nevoie să fie trezit cu privire la primejdiile timpului de 
faţă. Străjerii sunt adormiţi. Noi suntem în urmă cu mulţi ani. Cei puşi ca 
supraveghetori peste străjeri să simtă urgenta necesitate de a lua seama asu-
pra lor înşişi, ca să nu piardă ocaziile ce li se oferă de a-şi vedea primejdiile. 

Dacă bărbaţii conducători din conferinţele noastre nu primesc 
acum solia trimisă lor de Dumnezeu şi neglijează să lucreze, bisericile vor 
suferi o mare pierdere. Când străjerul, văzând sabia venind, dă un su-
net lămurit din trâmbiţa sa, poporul care se găseşte în linia de activitate 
va primi avertismentul, şi toţi vor avea ocazia să se pregătească pentru 
conflict. Dar prea de multe ori conducătorul a stat departe, cu ezitare, 
părând a zice: „Să nu ne grăbim atât de tare. Poate să fie o greşeală. Noi 
trebuie să fim cu băgare de seamă de a nu trezi o alarmă falsă”. Tocmai 
ezitarea şi nesiguranţa din partea sa strigă: „Pace şi siguranţă”. „Nu vă agi-
taţi. Nu vă alarmaţi. Se face din chestiunea acestui amendament religios 
o chestiune mult mai mare decât este necesar. Toată această agitaţie se va 
stinge”. În felul acesta, el tăgăduieşte de fapt solia trimisă de Dumnezeu, 
iar avertismentul care fusese destinat să redeştepte bisericile nu reuşeşte 
să-şi facă lucrarea. Trâmbiţa străjerului nu dă niciun glas lămurit, şi po-
porul nu se pregăteşte de luptă. Străjerul să se ferească pentru ca nu cum-
va, prin ezitarea şi zăbovirea lui, sufletele să fie lăsate să piară, iar sângele 
lor să fie cerut din mâna sa. 

De mulţi ani, noi aşteptăm să se decreteze o lege duminicală în ţara 
noastră; şi acum, când această mişcare este chiar în faţa noastră, noi între-
băm: Vrea poporul nostru să-şi facă datoria în această privinţă? Nu putem 
noi să ajutăm la înălțarea standardului şi la chemarea la front a acelora care 
îşi preţuiesc drepturile şi privilegiile religioase? Se apropie repede timpul 
când acei care aleg să asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni, vor 
fi făcuţi să simtă mâna apăsătorului. Să-L dezonorăm noi atunci pe Dum-
nezeu tăcând, în timp ce poruncile Sale sfinte sunt călcate în picioare? 

În timp ce lumea protestantă face concesii Romei prin atitudinea 
sa, să ne ridicăm spre a înţelege situaţia şi a privi lupta din faţa noastră 
în adevărata ei însemnătate. Străjerii trebuie să-şi ridice acum glasul şi să 
vestească solia, care este adevăr prezent pentru acest timp. Să arătăm po-
porului unde ne aflăm în istoria profetică şi să căutăm a trezi adevăratul 
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spirit al protestantismului, să atragem atenţia lumii la valoarea privilegii-
lor libertăţii religioase, de care ne-am bucurat atât timp. 

Dumnezeu ne somează să ne trezim, căci sfârşitul este aproape. Fi-
ecare ceas care se scurge este un ceas de activitate în curţile cereşti, spre a 
pregăti un popor pe pământ, care să ia parte activ la scenele solemne, care 
se vor desfăşura în curând în faţa noastră. Aceste clipe care trec şi care par 
a fi de atât de mică valoare pentru noi sunt de un interes cu o greutate veş-
nică. Ele pregătesc soarta sufletelor, fie pentru viaţa nesfârşită, fie pentru 
moartea veşnică. Cuvintele pe care le rostim astăzi în auzul oamenilor, 
faptele pe care le facem, spiritul soliei pe care o ducem, vor fi un miros de 
viaţă spre viaţă sau de moarte spre moarte. 

Iubiţi fraţi, vă daţi voi seama că atât mântuirea voastră, cât şi des-
tinul altor suflete depinde de pregătirea pe care o faceţi acum pentru 
timpul de încercare care ne stă în faţă? Aveţi voi acel zel încordat, acea 
evlavie şi devoţiune care vă vor face în stare să rezistați când împotrivi-
rea se va ridica asupra voastră? Dacă Dumnezeu a vorbit vreodată prin 
mine, atunci, să ştiţi că va veni timpul când veţi fi aduşi înaintea consi-
liilor, şi fiecare poziţie a adevărului pe care o susțineţi va fi criticată cu 
asprime. Timpul, pe care atât de mulţi îl lasă acum să se scurgă în zadar, 
ar trebui să fie devotat misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a ne 
pregăti pentru criza care se apropie. 

Legea lui Dumnezeu ar trebui iubită şi respectată de poporul Său 
adevărat, mai mult ca oricând până acum. Există cea mai imperativă ne-
cesitate de a întipări în minţile şi inimile tuturor credincioşilor, bărbaţi 
şi femei, tineri şi copii, porunca lui Hristos, care zice „Cercetaţi Scriptu-
rile”. Studiaţi Biblia cum n-aţi studiat-o niciodată până acum. Dacă nu 
vă ridicaţi la o poziţie mai înaltă şi mai sfântă în viaţa voastră religioa-
să, nu veţi fi pregătiţi pentru venirea Domnului nostru. Întrucât s-a dat 
mare lumină, Dumnezeu aşteaptă de la poporul Său un zel, o credinţă şi 
o devoţiune corespunzătoare cu ea. E nevoie de mai multă spiritualitate, 
de o consacrare mai adâncă către Dumnezeu şi de un zel în lucrarea Sa, 
la care nu s-a ajuns niciodată până acum. Mult timp trebuie petrecut în 
rugăciune, pentru ca veşmintele caracterului nostru să poată fi spălate şi 
albite în sângele Mielului. 

Trebuie să căutăm mai ales acum pe Dumnezeu cu o credinţă ne-
strămutată, ca să dea poporului Său har şi putere. Noi nu credem că a 
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sosit în totul timpul când El să îngăduie ca libertăţile noastre să fie re-
strânse. Profetul a văzut „patru îngeri care stăteau în picioare în cele pa-
tru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, 
ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Un 
alt înger, care se suia dinspre răsărit, striga către ei, zicând: Nu vătămaţi 
pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea 
slujitorilor Dumnezeului nostru”. 

Aceasta ne arată lucrarea pe care o avem de făcut în acest timp. O 
mare răspundere este pusă asupra bărbaţilor şi femeilor de rugăciune, 
prin toată ţara, de a cere ca Dumnezeu să înlăture norul de rău şi să mai 
îngăduie câţiva ani de har, în care să lucrăm pentru Stăpânul nostru. Să 
strigăm către Dumnezeu ca îngerii să ţină cele patru vânturi până ce mi-
sionarii vor fi trimişi în toate părţile lumii şi vor vesti solia de avertizare 
împotriva neascultării de legea lui Dumnezeu. 

Capitolul 86 – Revista „The American Sentinel”  
și misiunea Sa 

Dumnezeu se foloseşte de diferite unelte pentru a pregăti pe popo-
rul Său ca să poată sta în marea criză care ne stă în faţă. El vorbeşte prin 
Cuvântul Său şi prin predicatorii Săi. El ridică străjeri şi-i trimite cu solii 
de avertizare, de mustrare şi de învăţătură, ca poporul să fie luminat. Re-
vista «Sentinel» (Străjerul) a fost, după rânduiala lui Dumnezeu, unul 
din glasurile de alarmă ca poporul să poată auzi şi să-şi dea seama de pri-
mejdia sa, şi să facă lucrarea care li se cere în timpul de faţă. Domnul vrea 
ca poporul Său să ia seama la orice le trimite El. Când li se aduce lumină, 
datoria lor este nu numai de a o primi, ci de a o duce mai departe, punând 
influenţa lor de partea ei, pentru ca toată forţa ei să fie simţită în biserică 
şi în lume. Revista «Sentinel» este ca o trâmbiţă care dă un sunt clar; şi 
tot poporul nostru ar trebui s-o citească atent şi apoi s-o trimită şi la unii 
din rudele şi prietenii lor, dând astfel cea mai bună întrebuinţare luminii 
pe care le-a dat-o Dumnezeu. 

De trei ani de zile au fost transmise lumii avertismente prin coloa-
nele revistei «Sentinel» (Străjerul), dar acei care mărturisesc a crede 
adevărul prezent n-au fost influenţaţi de aceste semnale de primejdie 
aşa cum ar fi trebuit să fie. Dacă fraţii noştri ar fi folosit revista «Sen-
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tinel» aşa cum era privilegiul lor de a face şi dacă s-ar fi unit cu toţii în 
a o recomanda în orice conferinţă şi în orice biserică, aşa cum Dumne-
zeu dorea ca ei să facă, atenţia poporului nostru ar fi fost atrasă asupra 
acestei lucrări, care era esențială pentru acest timp. Dacă ei ar fi preţuit 
lumina pe care Dumnezeu a îngăduit-o să strălucească asupra lor în aver-
tismente, în sfaturi şi în descrierea evenimentelor care au loc, atunci noi, 
ca popor, n-am mai fi atât de înapoiaţi în ce priveşte pregătirea pentru 
lucrare. A existat o indiferenţă şi inactivitate surprinzătoare în acest timp 
de primejdie. Adevărul, adevărul prezent, este lucrul de care are nevoie 
poporul nostru; şi dacă însemnătatea înfricoşată a mişcărilor, care sunt 
acum în curs de desfăşurare cu privire la amendamentele religioase, ar fi 
fost înţeleasă de fraţii noştri din orice biserică, dacă ar fi putut deosebi în 
aceste mişcări împlinirea lămurită şi directă a profeţiei, somându-i să se 
trezească spre a face faţă acestei crize, atunci ei nu ar fi acum într-o aşa 
amorţeală şi somnolenţă asemenea morţii. 

Cuvântul lui Dumnezeu nu tace cu privire la acest timp solemn şi va 
fi înţeles de toţi cei care nu se împotrivesc Spiritului Său prin hotărârea de 
a nu-l auzi, a nu-l primi şi a nu-l asculta. Soliile Domnului de lumină sunt 
în faţa noastră de ani de zile, dar au existat influenţe care au lucrat indirect 
ca să facă fără efect avertismentele care veneau prin revista «Sentinel» şi 
prin Mărturii, ca şi prin alte unelte pe care Domnul le trimite poporului 
Său. S-ar fi făcut o lucrare mult mai mare prin revista «Sentinel» dacă 
aceste influenţe împotrivitoare nu ar fi fost puse în mişcare ca s-o împie-
dice. Chiar dacă nu s-ar spune nimic împotriva ei, acțiunile dovedesc indi-
ferenţa care este simţită. Şi atâta timp cât străjerii nu dau un sunet lămurit 
din trâmbiţă, poporul nu este alarmat şi nu se aşteaptă la nicio primejdie. 

Mustrarea lui Dumnezeu este asupra noastră pentru că am neglijat 
răspunderi solemne. Binecuvântările Sale au fost retrase, pentru că mărtu-
riile pe care El le-a dat n-au fost luate în seamă de acei care mărturisesc a le 
crede. O, câtă nevoie este de o redeşteptare religioasă! Îngerii lui Dumne-
zeu merg din biserică în biserică, făcându-şi datoria; iar Hristos bate la uşa 
inimilor noastre cerând intrare. Dar mijloacele pe care Dumnezeu le-a rân-
duit spre a trezi biserica să-şi dea seama de lipsa ei spirituală nu au fost luate 
în seamă. Glasul Martorului Credincios a fost auzit în mustrări, dar nu a 
fost ascultat. Oamenii au ales să meargă pe propria lor cale, nu pe calea lui 
Dumnezeu, pentru că eul nu a fost răstignit în ei. În felul acesta, lumina nu 
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a avut decât puţin efect asupra minţilor şi inimilor. Vrea oare poporul lui 
Dumnezeu să se ridice acum din letargia lor trupească? Vor ei să foloseas-
că binecuvântările şi avertismentele din prezent cât mai mult, şi să nu lase 
nimic să vină între sufletele lor şi lumina pe care Dumnezeu vrea s-o lase 
să strălucească asupra lor? Fiecare lucrător pentru Dumnezeu să înțeleagă 
starea sa şi să prezinte revista «Sentinel» în faţa bisericilor noastre, expli-
cându-le conţinutul lor şi întipărindu-le faptele şi avertismentele pe care ea 
le conţine. Domnul să-i ajute pe toţi să răscumpere timpul! Sentimentele 
nesfinţite să nu facă pe cineva să se împotrivească apelurilor Spiritului lui 
Dumnezeu. Să nu stea nimeni în calea acestei lumini, aceasta să nu fie des-
considerată sau dată la o parte ca nedemnă de atenție sau crezare. 

Dacă aşteptaţi ca lumina să vină pe o cale care să placă fiecăruia, 
veţi aştepta în zadar. Dacă aşteptaţi strigăte mai puternice sau ocazii mai 
bune, lumina va fi retrasă şi veţi fi lăsaţi în întuneric. Acceptați fiecare 
rază de lumină pe care v-o trimite Dumnezeu. Oamenii care neglijează 
să ia în seamă apelurile Spiritului şi Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că 
ascultarea aduce cu sine o cruce, îşi vor pierd sufletele. Când cărţile vor 
fi deschise, şi lucrarea fiecăruia, ca şi motivele care l-au mânat, vor fi revi-
zuite cu stricteţe de judecătorul întregului pământ, ei vor vedea ce pier-
dere au suferit. Noi trebuie să cultivăm mereu temerea de Domnul şi să 
înţelegem că stăm personal înaintea Domnului Oştirilor, şi niciun gând, 
niciun cuvânt şi nicio faptă care vin în legătură cu lucrarea lui Dumnezeu 
nu trebuie să aducă a egoism sau indiferenţă. 

Capitolul 87 – Slujitorii Domnului 

Faptul că un număr atât de mare s-a adunat laolaltă şi alcătuiesc bi-
serica din Battle Creek şi că atât de multe interese importante se centrali-
zează aici fac din aceasta un câmp misionar principal. Oameni din toate 
părţile ţării vin la sanatoriu, şi mulţi tineri din diferite state urmează cur-
surile la colegiul de aici. Acest câmp cere cei mai devotaţi, cei mai cre-
dincioşi lucrători şi cele mai bune metode de lucru, pentru ca o influenţă 
puternică pentru Hristos şi pentru adevăr să poată fi exercitată constant. 
Când lucrarea este condusă aşa cum Dumnezeu doreşte să fie condusă, 
puterea salvatoare a harului lui Hristos se va manifesta printre acei care 
cred adevărul, şi ei vor fi o lumină pentru alţii. 
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Dar în Battle Creek există o neglijare tristă a multor avantaje oferite 
de a păstra inima lucrării într-o bună stare de sănătate. Pulsul plin de 
viaţă al inimii din centrul lucrării ar trebui să fie simţit în toate părțile 
corpului de credincioşi. Dar dacă inima e bolnavă şi slabă în activitatea 
ei, atunci toate ramurile lucrării vor fi slăbite. Este în mod clar esențial să 
existe o putere lucrătoare sănătoasă şi solidă, pentru ca adevărul să poată 
fi dus în toată lumea. Cunoştinţa acestei ultime avertizări trebuie trans-
misă familiilor şi bisericilor de pretutindeni, şi se va cere o conducere 
înţeleaptă, atât pentru alcătuirea de planuri, cât şi pentru a forma bărbaţi 
care să ajute lucrarea. 

Pe măsură ce lucrarea se extinde an de an devine tot mai urgentă ne-
cesitatea de lucrători experimentați şi credincioşi; şi dacă poporul Dom-
nului umblă în sfatul Său, asemenea lucrători vor fi formaţi. Pe măsură ce 
ne sprijinim mai cu tărie pe Dumnezeu pentru înţelepciune şi putere, El 
doreşte ca noi să ne cultivăm destoinicia până la cea mai deplină dezvol-
tare. Pe măsură ce lucrătorii adună putere mintală şi spirituală, şi fac cu-
noştinţă cu planurile şi procedurile lui Dumnezeu, ei vor avea vederi mai 
cuprinzătoare despre lucrarea pentru acest timp şi vor fi mai bine calificați 
pentru a face şi a executa planuri în legătură cu progresul ei. Astfel, ei pot 
ţine pas cu măsura în care providenţa divină le deschide calea. 

Trebuie să se depună eforturi neîncetate pentru angajarea de noi 
lucrători. Talentul trebuie remarcat şi apreciat. Persoanele care posedă 
evlavie şi pricepere ar trebui să fie încurajate să obțină educaţia necesară, 
ca să poată fi calificate să ajute la răspândirea luminii adevărului. Toţi 
cei ce sunt în stare să facă astfel trebuie sfătuiţi să se angajeze în vreuna 
din ramurile lucrării, potrivit cu capacităţile lor. Lucrarea cea solemnă şi 
importantă pentru acest timp nu trebuie să fie dusă înainte către reali-
zare doar prin eforturile câtorva bărbaţi aleşi care au purtat până acum 
răspunderile în lucrare. Când cei pe care Dumnezeu i-a chemat să ajute 
la aducerea la realizare unei anumite lucrări deosebite vor fi dus-o atât de 
departe pe cât pot ei, cu destoinicia pe care le-a dat-o El, Domnul nu va 
îngădui ca lucrarea să se oprească în acest stadiu. În providenţa Sa, El va 
chema şi va califica pe alţii ca să se unească cu cei dintâi, ca împreună să 
continue lucrarea şi să ridice standardul şi mai sus. 

Dar sunt unele minți care nu cresc împreună cu lucrarea. În loc să se 
adapteze cerinţelor ei crescânde, ei îi permit să se extindă mult dincolo 
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de ei, şi astfel ei se află incapabili să înţeleagă sau să facă faţă exigențelor 
timpului. Când bărbaţii pe care Dumnezeu i-a făcut destoinici să poarte 
răspunderile în lucrare ar porni la lucru într-un mod uşor diferit de felul 
cum a fost condusă până acum, lucrătorii mai vechi să fie cu băgare de 
seamă ca nu cumva umblarea lor să fie o piedică pentru aceste ajutoa-
re sau să restrângă lucrarea. Unii poate nu înţeleg importanţa anumitor 
măsuri, pentru simplul motiv că nu văd nevoile lucrării în toată mărimea 
lor şi nu simt povara pe care Dumnezeu a pus-o în mod deosebit asupra 
altor bărbaţi. Acei care nu sunt pregătiţi în mod deosebit să facă o anu-
mită lucrare, să se ferească, să nu stea în calea altora, şi să-i împiedice de 
la aducerea la îndeplinire a scopului lui Dumnezeu. 

Cazul lui David se potriveşte pentru acest timp. El dorea să clădeas-
că Domnului un templu şi a strâns laolaltă rezerve bogate de material 
pentru acest scop. Dar Domnul i-a spus că el nu avea să facă acea lucrare; 
cu aceasta avea să fie însărcinat Solomon, fiul său. Vasta experienţă a lui 
David avea să îl facă în stare să-l sfătuiască pe Solomon şi să-l încurajeze, 
dar tânărul bărbat trebuia să clădească templul. Minţile obosite şi istovite 
ale lucrătorilor bătrâni poate nu văd întotdeauna mărimea lucrării şi ei 
poate nu sunt înclinaţi să ţină pasul cu deschiderea providenţei lui Dum-
nezeu; de aceea, răspunderile grele nu trebuie să apese în totul asupra lor. 
Ei s-ar putea să nu aducă în lucrare toate elementele esențiale înaintării 
ei, şi de aceea ea ar fi întârziată. 

Din lipsa unei administrări înţelepte, lucrarea din Battle Creek şi din 
tot ţinutul Michigan a rămas mult în urmă. În timp ce este necesar să înţe-
legem starea şi nevoile câmpurilor externe, trebuie să fim în stare a înţelege 
şi nevoile lucrării care stă la uşa noastră. Dacă sunt folosite bine, avantajele 
pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână ne vor face în stare să trimi-
tem un număr mai mare de lucrători. În bisericile noastre este nevoie de 
o activitate vie. Solia deosebită care ne arată importanța evenimentelor ce 
urmează să se desfăşoare, datoriile şi primejdiile timpului nostru, trebuie 
vestită nu într-un mod neglijent şi fără viaţă, ci „în desfăşurarea Spiritului 
şi a puterii”. Răspunderile trebuie să fie puse asupra membrilor bisericii. 
Spiritul misionar trebuie trezit mult mai mult ca până acum, şi lucrătorii 
biblici trebuie desemnați după cum e nevoie, care vor lucra ca păstori ai 
turmei depunând eforturi personale ca să aducă biserica la acea stare unde 
viaţa şi activitatea spirituală va fi văzută în toate hotarele ei. 

723



609Slujitorii Domnului

S-a pierdut mult talent pentru lucrare, pentru că bărbaţii din pos-
turile cu răspundere nu le-au putut deosebi. Vederile lor n-au fost destul 
de largi ca să poată descoperi faptul că lucrarea s-a extins prea mult spre 
a putea fi adusă la îndeplinire doar prin lucrătorii angajaţi acum. Mult, 
foarte mult din aceea ce ar fi trebuit să fie adus la îndeplinire a rămas 
încă nefăcut, pentru că bărbaţii au ţinut lucrurile în mâinile lor în loc să 
împartă lucrarea la un număr mai mare de lucrători şi să aibă încredere 
că Dumnezeu îi va ajuta în eforturile lor. Ei au încercat să facă să propă-
şească toate ramurile lucrării, temându-se că alţii se vor dovedi mai puțin 
eficienți. Voinţa şi judecata lor au stăpânit toate aceste departamente di-
ferite, şi din cauza neputinţei lor de a satisface toate nevoile lucrării din 
diferite părţi, lucrarea a suferit pierderi mari. 

Trebuie să tragem învăţătura că, atunci când Dumnezeu rânduieşte 
anumite mijloace pentru o anumită lucrare, nu trebuie să le dăm la o par-
te şi apoi să ne rugăm şi să aşteptăm ca El să facă o minune ca să umple 
golul. Dacă plugarul neglijează să are şi să semene, Dumnezeu nu va îm-
piedica rezultatele neglijenţei sale printr-o minune. Vremea secerişului 
va găsi câmpul său gol, – pe el nu e niciun grâu de secerat, nici snopi care 
să fie strânşi în grânare. Dumnezeu a rânduit sămânţa şi ţarina, soarele şi 
ploaia; şi dacă gospodarul ar fi folosit mijloacele care îi erau la îndemână, 
el ar fi primit proporțional cu ceea ce a semănat şi a lucrat. 

Lumea naturală este guvernată de legi măreţe, şi lucrurile spirituale 
sunt guvernate de principii tot aşa de sigure. Dacă vrem să ajungem la 
rezultatele dorite trebuie să folosim mijloacele necesare scopului. Dum-
nezeu a dat fiecărui om lucrarea sa potrivit cu destoinicia sa. Numai prin 
educaţie şi practică, oamenii se pot pregăti să facă faţă oricărei situații 
de urgență care ar putea veni, şi este nevoie a pune pe fiecare în sfera sa 
proprie, ca să poată obține o experienţă care îl va face în stare să poarte 
responsabilități. 

Dar în timp ce educaţia, învăţătura şi sfatul celor cu experienţă sunt 
toate necesare, lucrătorii trebuie învăţaţi că nu trebuie să se bazeze în to-
tul pe judecata vreunui om. Ca unelte libere ale lui Dumnezeu, toţi tre-
buie să ceară înţelepciune de la El. Când învăţăcelul se sprijină în totul pe 
cugetarea altuia şi nu merge mai departe decât a primi planurile acestuia, 
atunci el vede doar prin ochii acelui om şi este deocamdată doar ecoul al-
tuia. Dumnezeu tratează pe oameni ca pe fiinţe responsabile. El va lucra 
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prin Spiritul Său, prin mintea pe care a dat-o omului, numai dacă omul îi 
dă prilej ca să lucreze şi recunoaşte căile Sale. El a rânduit ca fiecare să-şi 
folosească personal mintea şi conştiinţa. Nu este în intenţia Lui ca un om 
să devină umbra altui om şi să exprime doar sentimentele altuia. 

Toţi ar trebui să fie iubitori de fraţi şi să-i respecte şi stimeze pe condu-
cătorii lor, dar nu trebuie să-i facă pe aceştia purtătorii sarcinilor lor. Noi nu 
trebuie să turnăm în minţile altora toate dificultățile şi încurcăturile noas-
tre, ca să le poarte ei şi să-i epuizeze. „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte în-
ţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără 
mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască de-
loc”. Isus ne invită, zicând: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi 
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, 
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”. 

Temelia creştinismului este Hristos, dreptatea noastră. Oamenii sunt 
răspunzători fiecare personal înaintea lui Dumnezeu, şi fiecare trebuie să 
lucreze după cum îl mână Dumnezeu, nu după cum este mânat de spiritul 
altuia; căci dacă se procedează astfel în lucrare, sufletele nu vor mai putea 
fi impresionate şi călăuzite de Spiritul Marelui Eu Sunt. Ei vor fi ţinuţi sub 
acea restricţie, care nu îngăduie nicio libertate de acțiune sau de alegere. 

Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul Său din Battle Creek să ră-
mână în starea lor de răceală şi nelucrare din prezent, până ce vreo minune 
puternic-lucrătoare să trezească biserica la viaţă şi activitate. Dacă noi am 
fi înţelepţi şi am folosi cu înţelepciune, cu rugăciune şi cu recunoştință 
mijloacele prin care trebuie să vină lumina şi binecuvântarea la poporul 
lui Dumnezeu, atunci nicio putere de pe pământ nu va fi în stare să re-
tragă de la noi aceste daruri. Dacă noi refuzăm însă mijloacele lui Dum-
nezeu, atunci să nu mai aşteptăm ca El să facă vreo minune ca să ne dea 
lumină, vigoare şi putere; căci El nu va face aceasta niciodată. 

Domnul mi-a arătat că bărbaţii din poziţii cu răspundere stau direct 
în calea lucrării Sale, pentru că gândesc că lucrarea trebuie să fie făcută şi 
binecuvântarea trebuie să vină pe o anumită cale, şi nu vor să recunoască 
pe aceea care vine pe o altă cale. Iubiţi fraţi, Domnul să vă pună această 
chestiune în faţă, aşa cum ea este. Dumnezeu nu lucrează după planul 
oamenilor, sau după cum doresc ei; El „săvârşeşte minunile Sale pe o cale 
miraculoasă”. De ce să lepădăm metodele de lucru ale lui Dumnezeu, 
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pentru că ele nu coincid cu ideile noastre? Domnul are canalele Sale de 
lumină rânduite de El, dar acestea nu sunt, în mod necesar, după ideile 
unui anume cerc de oameni. Când toți îşi vor ocupa locul desemnat de 
Dumnezeu în lucrarea Sa şi, căutând cu seriozitate înţelepciune şi călău-
zire de la El, se va face un mare pas de înaintare spre a permite luminii să 
strălucească asupra lumii. Când oamenii vor înceta să se mai pună în cale, 
Dumnezeu va lucra între noi cum n-a lucrat niciodată până aici. 

În timp ce trebuie să se facă planuri largi, trebuie să se acorde atenție 
ca lucrarea din fiecare ramură a cauzei să fie unită armonios cu cea din 
fiecare altă ramură, formând astfel un întreg desăvârşit. Dar prea adesea 
se întâmplă tocmai contrariul; şi ca rezultat lucrarea a fost defectuoasă. 
Câte un bărbat care are supravegherea asupra unei ramuri a lucrării, îşi 
exagerează atât de mult răspunderile sale, până ce în aprecierea lui, un de-
partament este ridicat mai presus de oricare altul. Când se adoptă această 
vedere îngustă, aceasta va exercita o influenţă puternică în a face pe alţii 
ca să vadă lucrurile în aceeaşi lumină. Aşa este firea omenească, dar acesta 
nu este spiritul lui Hristos. În măsura în care se urmează această politică, 
Hristos este exclus din lucrare, şi eul personal iese în evidenţă. 

Principiile de care trebuie să fim mânaţi ca lucrători în cauza lui 
Dumnezeu sunt arătate de apostolul Pavel. El zice: „Noi suntem împre-
ună lucrători cu Dumnezeu”. „Tot ce faceţi să faceţi din inimă, ca pentru 
Domnul, nu ca pentru oameni”. Iar Petru îi sfătuieşte pe credincioşi: „Ca 
nişte ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slu-
jească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vor-
bească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după 
puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit 
Dumnezeu, prin Isus Hristos”. 

Când aceste principii vor stăpâni inimile, noi vom înţelege că lu-
crarea este a lui Dumnezeu, nu a noastră; că El are aceeaşi purtare de 
grijă pentru fiecare parte din marele întreg. Când Hristos şi slava Sa au 
întâietatea în atenţia noastră, şi dacă iubirea de sine este contopită în 
dragostea pentru sufletele pentru care a murit Hristos, niciun lucrător 
nu va fi absorbit în totul de o ramură a lucrării, aşa încât să piardă din 
vedere pe oricare alta. Egoismul este cel care îi face pe oameni să-şi 
închipuie că partea concretă de lucrare în care ei sunt angajaţi este cea 
mai importantă dintre toate. 
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De asemenea, egoismul e cel care stârneşte în lucrători simţământul 
că judecata lor trebuie să fie cea mai vrednică de încredere, şi metodele 
lor de lucru ar fi cele mai bune, sau că este privilegiul lor de a constrânge 
în vreun mod conştiinţa altuia. De acelaşi spirit erau stăpâniţi conducă-
torii iudei pe vremea lui Hristos. În înălţarea lor de sine, preoţii şi rabinii 
introduceau atâtea reguli rigide şi atâtea forme şi ceremonii, ca să abată 
minţile poporului de la Dumnezeu şi să nu le mai lase niciun prilej ca 
El să lucreze pentru ei. În felul acesta, harul şi iubirea Sa erau pierdute 
din vedere. Iubiţi fraţi, nu urmaţi aceeaşi cale. Mințile poporului să fie 
îndreptate spre Dumnezeu. Daţi-i ocazie să lucreze pentru acei care Îl iu-
besc. Nu impuneţi poporului reguli şi prescripţii, care, dacă ar fi urmate, 
i-ar lăsa la fel de lipsiţi de Spiritul lui Dumnezeu, după cum erau munţii 
Ghilboa, asupra cărora nu cădea nici rouă, nici ploaie. 

Există o lipsă deplorabilă de spiritualitate în poporul nostru. Trebu-
ie făcută o mare lucrare pentru ei, înainte ca ei să devină ceea ce Hristos a 
rânduit ca ei să fie, – lumina lumii. De ani de zile simt o durere sufletească 
adâncă de când Domnul mi-a arătat lipsa de Isus şi de dragostea Sa din 
bisericile noastre. A existat un spirit de mulţumire de sine şi o dispoziție 
de a lupta pentru poziţie şi întâietate. Am văzut că înălțarea de sine a de-
venit ceva obişnuit printre Adventiştii de Ziua a Şaptea şi că, dacă mân-
dria oamenilor nu va fi umilită şi Hristos înălţat, noi, ca popor, nu vom 
fi mai bine pregătiţi a primi pe Hristos la a doua Sa venire, de cum a fost 
pregătit poporul iudeu ca să-L primească la prima Sa venire. 

Iudeii Îl aşteptau pe Mesia, dar El n-a venit aşa cum preziseseră ei că 
avea să vină, şi dacă El ar fi fost primit ca Mesia, Cel Făgăduit, cărturarii 
lor aveau să fie siliţi să recunoască faptul că greşiseră. Aceşti conducători 
se despărţiseră de Dumnezeu, iar Satan lucra să le influenţeze minţile ca 
să-L lepede pe Mântuitorul. În loc să renunţe la mândria părerilor lor, ei 
şi-au închis ochii faţă de toate dovezile Mesianităţii Sale, şi nu numai că au 
lepădat ei înşişi solia mântuirii, ci au împietrit inimile poporului împotri-
va lui Isus. Istoria lor trebuie să fie pentru noi un avertisment solemn. Nu 
trebuie să ne aşteptăm niciodată că atunci când Domnul trimite lumină 
poporului Său Satan va sta calm şi nu va face niciun efort de a-i împiedica 
s-o primească. El va lucra asupra minţilor lor spre a trezi în ei neîncre-
dere, - gelozie şi necredinţă. Să luăm dar seama ca nu cumva să refuzăm 
lumina pe care ne-o trimite Dumnezeu, pentru motivul că ea nu vine pe 
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o cale care ne place nouă. Să nu lăsăm ca binecuvântarea lui Dumnezeu 
să fie abătută de la noi, pentru că nu cunoaştem timpul încercării noastre. 
Dacă sunt unii care nu văd şi nu primesc personal lumina, să nu stea în 
calea altora. Nu lăsaţi ca să se zică despre acest popor, care a fost atât de 
mult favorizat, ca despre iudeii cărora li s-a predicat vestea cea bună despre 
Împărăţie: „Nici ei înşişi nu intră în ea, şi nici pe alţii nu-i lasă să intre”. 

Cuvântul lui Dumnezeu ne învaţă că acesta este timpul cel mai so-
lemn când putem aştepta lumină din cer. Acum este vremea când trebuie 
să aşteptăm o reînviorare de la faţa Domnului. Ar trebui să veghem şi să 
ne lăsăm conduşi de providenţa lui Dumnezeu, cum veghea şi aştepta 
oastea lui Israel „un vuiet de paşi în vârfurile duzilor”, ca un semnal hotă-
rât că cerul va lucra pentru ei. 

Dumnezeu nu-şi poate proslăvi numele prin poporul Său cât timp ei 
se bizuiesc pe oameni şi îşi fac din braţ de carne tăria lor. Starea lor de slăbi-
ciune din prezent va continua până când numai Hristos singur va fi înălţat; 
până ce, ca şi Ioan Botezătorul, ei vor zice dintr-o inimă umilă şi plină de 
reverență: „El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”. Mi-au fost date 
următoarele cuvinte, ca să le rostesc poporului lui Dumnezeu: „Înălţaţi-L, 
înălțați-L pe Omul de pe Calvar. Omenescul să stea de o parte pentru ca 
toţi să poată privi la Acela în care se concentrează toată speranţa lor de 
viaţă veşnică. Profetul Isaia zice: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a 
dat, şi domnia se va odihni pe umărul Lui; îl vor numi: Minunat, Sfetnic, 
Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii”. Biserica şi lumea să 
privească la Răscumpărătorul lor. Orice glas să strige împreună cu Ioan; 
„Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii”. 

Pentru sufletul însetat stă deschisă fântâna apei de viaţă. Dumnezeu 
declară: „Voi turna apa peste pământul însetat şi râuri peste pământul cel 
uscat. Numai sufletelor care caută după lumină şi care primesc cu bucu-
rie orice rază de lumină dumnezeiască din sfântul Său cuvânt li se va da 
lumină. Numai prin aceste suflete va descoperi Dumnezeu acea lumină şi 
putere care va lumina întreg pământul cu mărirea Sa.” 

Capitolul 88 – Darul inestimabil 

„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hris-
tos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti în 
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locurile cereşti în Hristos. În El ne-a ales... ca să fim sfinţi şi fără prihană 
înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim 
înfiaţi prin Isus Hristos... spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat 
în Preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea 
păcatelor, după bogăţiile harului Său”. 

„Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea 
mare cu care ne-a iubit, chiar pe când eram morţi în păcatele noastre, 
ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos... El ne-a înviat împreună şi ne-a 
pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus, ca să arate în 
veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui 
faţă de noi în Hristos Isus”. 

Astfel de cuvinte scria „bătrânul Pavel”, un „întemniţat pentru Hris-
tos”, din închisoarea din Roma, străduindu-se să pună în faţa fraţilor săi 
lucrurile pentru care i se părea că limbajul este neadecvat să-l exprime în 
complexitatea sa, „bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos”, comoara haru-
lui oferită în dar fiilor oamenilor căzuţi în păcat. Planul de mântuire a 
fost pus pe baza unui sacrificiu a unui dar. Apostolul zice: ,,Căci cunoaş-
teţi darul Domnului nostru Isus Hristos. El măcar că era bogat, s-a făcut 
sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi”. ,,Atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu”. Hristos ,,S-a 
dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege”. Şi 
ca o încununare a binecuvântării mântuirii, „darul lui Dumnezeu, viaţa 
veşnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru”. 

„Ceea ce ochiul n-a văzut, nici urechea n-a auzit şi nici la inima 
omului nu s-a suit a pregătit Dumnezeu pentru acei care îl iubesc”. Într-
adevăr, nu există niciun om care, contemplând bogăţiile harului Său să se 
poată abține să nu exprime împreună cu apostolul: «Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu pentru darul Său nespus». 

După cum planul de mântuire se începe şi se termină printr-un dar, 
tot aşa trebuie să fie răspândit. Acelaşi spirit de sacrificiu care a cumpărat 
mântuirea pentru noi va sălăşlui în inimile tuturor acelora care au deve-
nit părtaşi darului ceresc. Apostolul Petru zice: „Ca nişte buni ispravnici 
ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora aşa 
după darul pe care l-a primit”. Isus a spus ucenicilor Săi la trimiterea lor: 
„În dar aţi primit, în dar să daţi”. În acela care este plin de dragoste pentru 
Hristos nu poate exista niciun egoism sau exclusivism. Acela care bea din 
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apa vieţii va găsi că ea este «în el un izvor de apă vie care curge în viaţa 
veşnică». Spiritul lui Hristos în el este asemenea unui izvor care izvorăşte 
în deşert, înviorând totul pe unde trece şi făcându-i pe cei ce sunt aproa-
pe de moarte să bea cu sete din apa vieţii. Acelaşi spirit de dragoste şi de 
jertfire de sine care a locuit în Hristos l-a mânat şi pe apostolul Pavel să 
lucreze cu zel în diferite ramuri de evanghelizare. „Eu sunt dator”, zice el, 
şi ,,grecilor şi barbarilor, şi celor învăţaţi şi celor neînvăţaţi”. „Mie, celui 
mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi s-a dat darul ca să vestesc neamuri-
lor bogăţiile de necercetat ale lui Hristos”. 

Domnul nostru a rânduit ca biserica Sa să reflecte faţă de lume pli-
nătatea şi abundenţa pe care o găsim în El. Noi primim neîncetat din bu-
nătăţile lui Dumnezeu şi prin împărţirea lor şi altora trebuie să înfăţişăm 
lumii dragostea şi binefacerile lui Hristos. În timp ce tot cerul este în agi-
taţie, trimiţând repede soli în toate părţile lumii, ca să aducă la îndeplini-
re lucrarea de răscumpărare, biserica viului Dumnezeu trebuie să lucreze 
de asemenea împreună cu Hristos. Noi suntem membre ale trupului Său 
spiritual. El este Capul, care controlează toate membrele trupului. Isus 
însuşi, în milostivirea Sa nemărginită, lucrează asupra inimilor omeneşti, 
producând transformări spirituale atât de uimitoare, încât îngerii le pri-
vesc cu uimire şi bucurie. Aceeaşi dragoste lipsită de egoism care L-a ca-
racterizat pe Maestru se vede în caracterul şi viaţa adevăraţilor Săi urmaşi. 
Hristos aşteaptă ca oamenii să devină părtaşi la firea Sa dumnezeiască 
în timp ce sunt în această lume, astfel reflectând slava Sa spre lauda lui 
Dumnezeu, şi iluminând întunericului lumii cu razele cerului. În felul 
acesta se vor împlini cuvintele lui Hristos: ,,Voi sunteţi lumina lumii”.

„Noi suntem conlucrători cu Dumnezeu”, – „ispravnici ai harului 
felurit al lui Dumnezeu”. Cunoaşterea darului lui Dumnezeu, adevă-
rurile cuvântului Său, şi de asemenea darurile pământeşti, – timpul şi 
mijloacele, talentele şi influenţa – toate sunt daruri de la Dumnezeu 
care trebuie întrebuinţate spre slava lui Dumnezeu şi pentru mântuirea 
oamenilor. Nu există o insultă mai mare faţă de Dumnezeu, care dăru-
ieşte neîncetat omului darurile Sale, ca omul să apuce cu lăcomie aceste 
daruri şi să le păstreze în mod egoist numai pentru sine, fără să dea 
nimic înapoi Dăruitorului. Isus este astăzi în ceruri, unde pregăteşte 
locuinţe pentru acei care-L iubesc; ba şi mai mult decât locuinţe, – El 
a pregătit o împărăţie care să fie a noastră. Dar toţi cei ce vor moşteni 
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aceste binecuvântări trebuie să fie părtaşi la lepădarea şi jertfirea de sine 
a lui Hristos pentru binele altora. 

Niciodată n-a fost mai mare nevoie de străduinţe serioase şi jertfi-
toare ca acum, când timpul încercării se apropie repede de încheiere şi 
când ultima solie a harului trebuie dată lumii. Sufletul meu este adânc 
mişcat, când strigătul macedonean vine din toate părţile; din oraşele şi 
satele din ţara noastră, de peste Oceanul Atlantic şi marele Pacific, şi din 
insulele mării, zicând: „Treceţi la noi şi ajutaţi-ne”. Fraţilor şi surorilor, 
vreţi să răspundeţi acestui strigăt şi să ziceţi: „Vom face tot ce putem mai 
bine, trimiţându-vă atât misionari cât şi bani. Ne vom tăgădui pe noi în-
şine la înfrumuseţarea caselor noastre, la împodobirea noastră personală 
şi la satisfacerea apetitului nostru. Vom da mijloacele încredinţate nouă 
în lucrarea lui Dumnezeu, şi ne vom preda şi pe noi înşine fără rezervă în 
lucrarea Sa”. Nevoile lucrării sunt puse în faţa noastră; casieriile noastre 
sleite apelează în modul cel mai înduioşător după ajutor. Un dolar dăruit 
este acum de mai mare valoare pentru lucrare decât zece dolari în viitor. 

Lucraţi, fraţilor, lucraţi cât vi se oferă ocazia şi cât este încă ziuă. Lu-
craţi, căci „vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra”. Cât de curând 
poate veni acea noapte, voi nu puteţi spune. Acum este ocazia voastră; 
folosiţi-o. Dacă unii nu pot depune eforturi personale în lucrarea misio-
nară, să trăiască cu economie şi să dăruiască din câştigul lor. În felul aces-
ta, ei pot contribui cu banii lor ca să trimită reviste şi cărţi acelora care nu 
au lumina adevărului; ei pot ajuta la acoperirea cheltuielilor pentru elevii 
care se pregătesc pentru lucrarea misionară. Orice ban pe care îl puteţi 
economisi investiţi-l în banca cerului. 

„Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde moliile şi rugina le strică, 
şi unde hoţii le dezgroapă şi le fură, ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici 
moliile, nici rugina nu le strică, şi unde hoţii nu le dezgroapă, nici nu le 
fură. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”. 

Acestea sunt cuvintele lui Isus, care ne-a iubit atât de mult, încât 
Şi-a dat viaţa pentru voi, ca să puteţi avea o patrie in împărăţia Sa. Nu 
dezonoraţi pe Stăpânul vostru prin nesocotirea poruncii Sale clare. 

Dumnezeu îi invită pe toţi cei ce au averi în ţarine şi case să le vân-
dă, iar banii să-i investească acolo unde să satisfacă mari necesităţi în 
câmpul misionar. Odată ce ei au experimentat satisfacția reală care vine 
dintr-o astfel de înfăptuire, ei vor ţine deschis canalul, iar mijloacele pe 
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care Domnul li le-a încredinţat vor curge neîncetat în tezaurul Domnu-
lui, pentru ca sufletele să poată fi convertite. Aceste suflete vor practica 
la rândul lor aceeaşi lepădare de sine şi aceeaşi economie şi simplitate 
pentru cauza lui Hristos, pentru ca şi ei să poată aduce darurile lor lui 
Dumnezeu. Prin aceşti talanţi, investiți cu înţelepciune, se vor putea sal-
va iarăşi alte suflete, şi în felul acesta lucrarea va merge înainte, arătând 
că darurile lui Dumnezeu sunt apreciate. Dăruitorul este recunoscut şi 
proslăvit prin credincioşia ispravnicilor Săi. Când facem aceste apeluri 
serioase pentru lucrarea lui Dumnezeu şi vă înfăţişăm nevoile financiare 
ale misiunilor noastre, sufletele conştiincioase, care cred adevărul, sunt 
adânc mişcate. Asemenea văduvei sărmane, pe care Hristos o dă ca exem-
plu, care a pus cei doi bănuţi ai ei în cutia cu daruri, ei dau din sărăcia lor, 
peste puterile lor. Unii ca aceştia se lipsesc adesea chiar de strictul necesar 
în viaţă, în timp ce există bărbaţi şi femei care, deşi posedă ţarine şi moşii, 
se agață de comoara lor pământească cu o tenacitate egoistă şi nu au des-
tulă credinţă în solie şi în Dumnezeu pentru a-şi investi banii în lucrare. 
Acestora din urmă le sunt adresate îndeosebi cuvintele lui Hristos: „Vin-
deţi ce aveţi şi daţi săracilor”. 

Sunt bărbaţi săraci şi femei sărace care mi-au scris şi mi-au cerut sfa-
tul, dacă trebuie să-şi vândă casele şi să dea banii obţinuţi în lucrarea lui 
Dumnezeu. Ei spun că apelurile pentru mijloace le-au mişcat sufletele şi 
doresc să facă ceva pentru Maestrul, care a făcut totul pentru ei. Unor 
astfel de suflete doresc să le spun: «Poate că nu este de datoria voastră să 
vă vindeţi chiar acum casele, dar mergeţi personal la Dumnezeu. Dom-
nul va asculta rugăciunile voastre serioase pentru înţelepciunea de a vă 
înţelege datoria”. Dacă s-ar căuta mai multă înţelepciune la Dumnezeu şi 
mai puţin la oameni, atunci ar veni mai multă lumină din cer, şi Dumne-
zeu l-ar binecuvânta pe cercetătorul umil. Dar acelora cărora Dumnezeu 
le-a încredinţat bunuri, care au ţarine şi case, le pot spune: „Începeţi să 
vindeţi şi să daţi milostenie. Nu mai zăboviţi deloc. Dumnezeu aşteaptă 
de la voi mai mult decât aţi fost dispuşi să faceţi”. Noi vă somăm pe toţi 
cei care aveţi mijloace să cercetaţi cu rugăciuni serioase: Cât de departe 
se întinde cerinţa lui Dumnezeu asupra mea şi asupra proprietăţii mele? 
Acum trebuie să se facă o lucrare pentru a pregăti un popor care să stea în 
ziua Domnului. Trebuie să fie investite mijloace în lucrarea de salvare a 
oamenilor care, la rândul lor, vor lucra şi ei pentru alţii. Fiţi prompți în a 
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da lui Dumnezeu ce este al Său. Unul din motivele pentru care există atâ-
ta lipsă de Spiritul lui Dumnezeu este că mulţi Îl jefuiesc pe Dumnezeu. 

Experienţa bisericilor din Macedonia, aşa cum o descrie Pavel, con-
ţine o învăţătură pentru noi. El spune că „ei s-au dăruit mai întâi pe ei 
înşişi Domnului”. Apoi ei erau nerăbdători să dea mijloacele lor pentru 
Hristos. „În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor 
peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de 
dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după pute-
rea lor şi chiar peste puterea lor. Şi m-au rugat cu multă stăruinţă pentru 
harul şi părtăşia la această strângere de ajutoare pentru sfinţi”. 

Pavel prescrie o regulă pentru dăruirea în lucrarea lui Dumnezeu şi 
ne spune care va fi rezultatul atât pentru noi înşine, cât şi pentru Dumne-
zeu. „Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău 
sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu”. ,,Să ştiţi: cine 
seamănă puţin, puţin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera”. 
„Dumnezeu poate să vă umple cu orice har pentru ca, având totdeauna în 
toate din destul să prisosiţi în orice faptă bună... Cel ce dă sămânţă semă-
nătorului şi pâine pentru hrană vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa 
de semănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul 
acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele pentru orice dărnicie care, prin 
noi, va face să se aducă mulţumiri lui Dumnezeu”. 

Noi nu trebuie să simţim că putem face sau da ceva care să ne asigure 
favoarea lui Dumnezeu. Apostolul zice: „Ce ai tu ce n-ai primit? Şi dacă ai 
primit, pentru ce te lauzi, ca şi când n-ai fi primit?” Când David şi poporul 
lui Israel au adunat materialul pe care îl pregătiseră pentru clădirea templu-
lui, şi când regele a încredinţat tezaurul în mâinile mai marilor adunării, el 
s-a bucurat şi a înălţat mulţumiri lui Dumnezeu în cuvinte care ar trebui 
să locuiască întotdeauna în inimile poporului lui Dumnezeu. «David a 
binecuvântat pe Domnul în faţa întregii adunări. El a zis: Binecuvântat să 
fii Tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeul părintelui nostru Israel. A Ta 
este, Doamne, mărirea, puterea şi măreţia, veşnicia şi slava, căci tot ce este 
în cer şi pe pământ este al Tău ... şi mâna Ta poate să mărească şi să întă-
rească toate lucrurile. Acum, Dumnezeul nostru, Te lăudăm şi preamărim 
Numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu şi ce este poporul meu, ca să putem 
să-Ţi aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine; şi din mâna Ta 
primim ce-Ţi aducem. Înaintea Ta noi suntem nişte străini şi venetici, ca 
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toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra şi fără nicio nă-
dejde. Doamne Dumnezeul nostru, din mâna Ta vin toate aceste bogăţii, 
pe care le-am pregătit ca să-Ţi zidim o casă. Ţie, Numelui Tău cel sfânt, şi 
ale Tale sunt toate. Ştiu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima şi că iubeşti 
curăţenia de inimă; de aceea Ţi-am adus toate aceste daruri de bunăvoie în 
curăţia inimii mele, şi am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău, care se 
află aici, aducându-Ţi de bunăvoie darurile lui”. 

Dumnezeu era Cel care dăduse poporului comorile pământului, iar 
Spiritul Său îi făcuse dornici să-şi aducă lucrurile de preţ pentru templu. 
Totul venea de la Domnul, căci dacă puterea Sa dumnezeiască nu ar fi 
mişcat inimile poporului, atunci eforturile regelui ar fi fost în zadar, iar 
templul nu ar fi fost ridicat niciodată. Tot ce primesc oamenii din bună-
tăţile lui Dumnezeu Îi aparţin tot Lui. 

Tot ce ne-a dăruit El din bunurile preţioase şi frumoase ale pămân-
tului le-a pus în mâinile noastre ca să ne încerce, – să sondeze adâncimea 
dragostei noastre pentru El şi să vadă cât de mult preţuim noi bunătatea 
Sa. Fie ele comori de avuţie sau talente intelectuale, ele trebuie puse la 
picioarele lui Isus ca o jertfă de bunăvoie. 

Niciunul dintre noi nu poate face ceva fără binecuvântarea lui 
Dumnezeu, dar Dumnezeu poate să-Şi facă lucrarea Sa şi fără ajutorul 
oamenilor, dacă ar voi aşa. Dar El a dat fiecărui om lucrarea Sa şi încre-
dinţează oamenilor comori de avuţii sau de talente intelectuale, ca ad-
ministratori ai Săi. Tot ce dăruim lui Dumnezeu este pus, prin milos-
tivirea şi dărnicia Sa, în socoteala noastră ca administratori credincioşi. 
Dar noi trebuie să ne dăm seama totdeauna că aceasta nu este o lucrare 
după meritul omului. Oricât de mare ar fi destoinicia cuiva, totuşi el nu 
posedă nimic pe care să nu-l fi primit de la Dumnezeu şi care să nu-i poa-
tă fi retras, dacă aceste dovezi preţioase ale favorii Sale nu sunt preţuite 
şi întrebuinţate bine. Îngerii lui Dumnezeu, ale căror percepții nu sunt 
întunecate de păcat, recunosc că bunurile cerului ne sunt dăruite cu in-
tenţia ca ele să fie redate înapoi pe o cale, care să contribuie la proslăvirea 
marelui Dăruitor. Bunul mers al omului este strâns legat de suveranitatea 
lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este bucuria şi fericirea tuturor fiin-
ţelor create. Când căutăm să promovăm slava Sa, căutăm pentru noi cel 
mai mare bine care poate fi primit de noi. Fraţilor şi surorilor în Hristos, 
Dumnezeu cere să consacraţi în serviciul Său orice facultate şi orice dar 
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pe care l-aţi primit de la El. El vrea ca voi să ziceţi, împreună cu David: 
„Toate vin de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-Ți aducem”. 

Capitolul 89 – Caracterul lui Dumnezeu  
descoperit în Hristos 

Mântuitorul zice: „Aceasta este viaţa veşnică, să Te cunoască pe 
Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis 
Tu”. Iar Dumnezeu declară prin profet: „Înțeleptul să nu se laude cu înţe-
lepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu 
bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaş-
te, că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ, căci 
în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul”. 

Fără ajutorul divin niciun om nu poate ajunge la această cunoştinţă 
a lui Dumnezeu. Apostolul zice că „lumea, prin înţelepciunea ei n-a cu-
noscut pe Dumnezeu”. Hristos „era în lume, şi lumea a fost făcută prin 
El, şi lumea nu L-a cunoscut”. Isus declară către ucenicii Săi: «Nimeni 
nu-L cunoaşte pe Fiul decât Tatăl şi nimeni nu cunoaşte pe Tatăl decât 
Fiul şi acela căruia Fiul îl face cunoscut». În acea ultimă rugăciune pentru 
urmaşii Săi, înainte de a intra în umbrele din Ghetsimani, Mântuitorul 
îşi ridică ochii Săi către cer, şi din compătimire pentru oamenii căzuţi, El 
zice: „Dreptule Tată, lumea nu Te-a cunoscut, dar Eu Te-am cunoscut”. 
„Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume”. 

Încă de la început, planul studiat al lui Satan a fost de a-i face pe 
oameni să-L uite pe Dumnezeu, spre a-i putea câştiga apoi pentru sine. 
De atunci el a căutat să reprezinte greşit caracterul lui Dumnezeu şi să-i 
facă pe oameni să nutrească o idee greşită despre El. Creatorul a fost 
înfăţişat minţilor lor ca fiind îmbrăcat cu însuşi trăsăturile prinţului 
răutăţii – ca arbitrar, tiran şi neiertător – spre a fi temut, ocolit şi chiar 
urât de oameni. Satan nădăjduia să încurce astfel minţile acelora pe 
care el îi amăgise, încât ei să îl scoată pe Dumnezeu din cunoştința lor. 
Apoi el voia să şteargă chipul dumnezeiesc din oameni şi să întipărească 
în sufletul lor chipul lui; el dorea să-i umple pe oameni cu spiritul său 
şi să-i facă robi ai voinţei sale. 

Falsificând caracterul lui Dumnezeu şi trezind neîncredere în El, Sa-
tan a amăgit-o pe Eva să păcătuiască. Prin păcat au fost întunecate min-
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ţile primilor noştri părinţi, firea lor a fost degradată şi ideile lor despre 
Dumnezeu au fost formate după îngustimea minţii şi egoismul lor. Iar 
pe măsură ce oamenii au devenit şi mai îndrăzneţi în păcat, cunoştinţa 
şi dragostea lui Dumnezeu s-a ofilit în minţile şi inimile lor. „Fiindcă, 
măcar că au cunoscut pe Dumnezeu nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, ei 
s-au dedat la gânduri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat”. 

Uneori lupta lui Satan de a pune stăpânire asupra familiei omeneşti 
părea a fi încoronată de succes. În decursul secolelor care au precedat pri-
ma venire a lui Hristos, lumea părea a fi în totul sub stăpânirea prinţului 
întunericului, şi el o stăpânea cu o putere grozavă, ca şi când prin păcatul 
primilor noştri părinţi, împărăţiile lumii ar fi devenit ale lui de drept. 
Chiar şi poporul legământului, pe care Dumnezeu îl alesese să păstreze 
în lume cunoştinţa despre Sine, se depărtase de El atât de mult, încât pier-
duse orice concepţie adevărată despre caracterul Său. 

Hristos a venit ca să-L reveleze lumii pe Dumnezeu ca pe un Dum-
nezeu al dragostei, plin de milă, de duioşie şi compătimire. Deasa întune-
cime în care Satan se străduise să învăluie tronul Dumnezeirii a fost dată 
la o parte de Mântuitorul lumii, iar Tatăl s-a descoperit iarăşi oamenilor 
ca lumină a vieţii. 

Când Filip a venit la Isus cu cererea: „Arată-ne pe Tatăl şi ne va fi 
îndeajuns”, Mântuitorul i-a răspuns: „De atâta vreme sunt cu voi, şi nu 
M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine L-a văzut pe Tatăl. Cum 
zici tu dar: Arată-ne pe Tatăl?” Isus însuşi declară că a fost trimis în lume 
ca un reprezentant al Tatălui. În nobleţea caracterului Său, în harul şi 
milostivirea Sa duioasă, în dragostea şi bunătatea Sa, El stă în faţa noastră 
ca întruparea desăvârşirii dumnezeieşti, chipul Dumnezeului nevăzut. 

Apostolul zice: „Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu 
Sine”. Numai privind la marele plan de mântuire putem avea o dreaptă 
apreciere a caracterului lui Dumnezeu. Lucrarea creaţiunii a fost o des-
coperire a dragostei Sale; dar numai darul lui Dumnezeu de a salva ome-
nirea vinovată şi pierdută descoperă adâncurile nemărginite ale duioşiei 
şi milostivirii divine. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat 
pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţă veşnică”. În timp ce legea lui Dumnezeu este păstrată şi dreptatea 
sa apărată, păcătosul poate fi iertat. Cel mai scump dar pe care cerul îl 
putea face l-a făcut, pentru ca Dumnezeu „să poată fi drept, şi totuşi să 
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îndreptăţească pe cel ce crede în Isus”. Prin acel dar, oamenii sunt ridicaţi 
din stricăciunea şi degradarea păcatului spre a deveni fii ai lui Dumnezeu. 
Pavel zice: «Voi aţi primit Duhul înfierii, prin care strigăm: Ava, Tată». 

Fraţilor, eu vă strig împreună cu Ioan cel iubit: „Vedeţi ce dragoste 
ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” O, ce iubire, ce 
dragoste fără egal, ca noi, nişte păcătoşi şi străini, să fim aduşi înapoi la 
Dumnezeu şi să fim adoptaţi în familia Sa! (740) Noi ne putem adresa 
Lui, rostind plăcutul nume: «Tatăl nostru», care este un semn al dragos-
tei noastre faţă de El şi o arvună despre consideraţia duioasă faţă de noi 
şi înrudirea Sa cu noi. Iar Fiul lui Dumnezeu, privindu-i pe moştenitorii 
harului, „nu se ruşinează a-i numi fraţii Săi”. Ei au chiar o legătură şi mai 
sfântă cu Dumnezeu decât au îngerii care n-au căzut niciodată. 

Toată dragostea părintească ce s-a revărsat din generaţie în gene-
raţie prin canalul inimilor omeneşti, toate izvoarele de duioşie care au 
fost deschise în sufletele oamenilor nu sunt decât ca un pârâiaş faţă de 
oceanul nemărginit, când sunt puse alături de dragostea nemărginită şi 
de nesecat a lui Dumnezeu. Limba n-o poate rosti; condeiul n-o poate 
descrie. Voi puteţi cugeta la ea în fiecare zi din viaţa voastră, puteţi cer-
ceta cu sârguinţă Scripturile ca să le înţelegeţi, puteţi să vă adunaţi orice 
putere şi destoinicie pe care v-a dat-o Dumnezeu, în străduinţa voastră de 
a înţelege dragostea şi milostivirea Tatălui ceresc; şi totuşi mai este încă 
o infinitate dincolo de ea. Voi puteţi studia această dragoste veacuri de-a 
rândul, şi totuşi niciodată nu veţi pătrunde pe deplin lungimea şi lăţimea, 
adâncimea şi înălţimea dragostei lui Dumnezeu prin darea Fiului Său ca 
să moară pentru lume. Nici chiar veşnicia n-o va putea descoperi pe de-
plin vreodată. Totuşi, când studiem Biblia şi medităm asupra vieţii lui 
Hristos şi a planului de răscumpărare, aceste mari teme se vor descoperi 
priceperii noastre tot mai mult. Şi va depinde de noi să înţelegem bine-
cuvântarea pe care Pavel o dorea pentru biserica din Efes, când se ruga „ca 
Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh 
de înţelepciune şi descoperire în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii 
inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia 
slavei moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemăr-
ginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui”. 

Satan studiază neîncetat cum să ţină minţile oamenilor ocupate cu 
acele lucruri care să-i împiedice a dobândi o cunoştinţă de Dumnezeu. El 
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caută să-i facă să se ocupe cu ceea ce le întunecă priceperea şi le descura-
jează sufletul. Ne aflăm într-o lume a păcatului şi a stricăciunii, încurajaţi 
de influenţe care tind să-i ademenească şi să-i descurajeze pe urmaşii lui 
Hristos. Mântuitorul zice: «Din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea 
multora se va răci». Mulţi privesc la nelegiuirea grozavă care domneş-
te în jurul lor, la apostazia şi slăbiciunea ce se vede pretutindeni, şi ei 
vorbesc despre aceste lucruri până ce inimile lor sunt pline cu tristeţe şi 
îndoială. Gândul lor principal este îndreptat la lucrarea iscusită a arhi-
amăgitorului şi se ocupă cu aspectele descurajatoare din experienţa lor, 
în timp ce par a pierde din vedere puterea şi dragostea curată a Tatălui 
ceresc. Toate acestea sunt aşa cum doreşte Satan să le aibă. Este o gre-
şeală a ne gândi la vrăjmaşul dreptăţii ca fiind îmbrăcat cu aşa de mare 
putere, în timp ce cugetăm atât de puţin la dragostea lui Dumnezeu şi la 
puterea Sa. Trebuie să vorbim despre puterea lui Hristos. Noi suntem cu 
totul neputincioşi a ne smulge pe noi înşine din prinsoarea lui Satan; dar 
Dumnezeu a rânduit o cale de scăpare. Fiul Celui Preaînalt are destulă 
putere să ducă lupta pentru noi; şi prin „Acela care ne-a iubit”, noi putem 
ieşi „mai mult decât biruitori”. 

Nu căpătăm nicio tărie spirituală din preocuparea constantă cu 
slăbiciunile şi şchiopătările noastre şi din văicărelile despre puterea lui 
Satan. Trebuie stabilit ca un principiu viu în minţile şi inimile noastre 
marele adevăr al reuşitei jertfei aduse pentru noi, căci Dumnezeu îi poate 
scăpa şi îi va scăpa pe deplin pe toţi acei care vin la El şi se conformează 
condiţiilor lămurite în cuvântul Său. Lucrarea noastră este de a pune voia 
noastră de partea voii lui Dumnezeu. Atunci, prin sângele ispăşirii, noi 
devenim părtaşi la firea dumnezeiască; prin Hristos, noi suntem copii ai 
lui Dumnezeu şi avem asigurarea că Dumnezeu ne iubeşte tot aşa cum 
L-a iubit pe Fiul Său. Noi suntem una cu Isus. Noi umblăm pe calea pe 
care ne conduce Hristos; El are putere să îndepărteze umbrele întunecoa-
se pe care Satan le aruncă în calea noastră; şi în locul întunericului şi al 
descurajării, razele măririi Sale strălucesc în inimile noastre. 

Nădejdea noastră trebuie întărită neîncetat prin cunoştinţa că Hris-
tos este dreptatea noastră. Credința noastră se se bazeze pe această temelie 
pentru că ea va sta neclintită pentru totdeauna. În loc să ne gândim mereu 
la întunericul lui Satan şi să ne temem de puterea lui, ar trebui să ne des-
chidem inimile spre a primi lumina de la Hristos şi s-o lăsăm să străluceas-
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că în lume, declarând că El este mai presus de toată puterea lui Satan; că 
braţul Său cel atotputernic îi va susţine pe toţi cei ce se încred în El. 

Isus zice: „Tatăl însuşi vă iubeşte”. Întărită în Dumnezeu, prin Hris-
tos, credința noastră se va dovedi ca «o ancoră a sufletului, o nădejde tare 
şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul Templului, 
unde Isus a intrat pentru noi”. Este adevărat că vor veni dezamăgiri, trebuie 
să ne aşteptăm la strâmtorări, dar trebuie să le predăm lui Dumnezeu pe 
toate, mari sau mici. El nu va cădea în confuzie din pricina mulţimii grijilor 
noastre, nici nu va fi copleşit de greutatea poverilor noastre. Purtarea Sa 
de grijă se întinde asupra oricărei gospodării şi cuprinde orice persoană. El 
participă la toate ocupaţiile şi la toate necazurile noastre. El observă orice 
lacrimă şi este mişcat de slăbiciunile noastre. Toate necazurile şi încercările 
care vin asupra noastră sunt îngăduite ca să aducă la îndeplinire intenţiile 
Sale de dragoste faţă de noi, ca să devenim părtaşi sfinţeniei Sale, şi astfel să 
devenim părtaşi la plinătatea bucuriei care se găseşte în prezența Sa. 

„Dumnezeul acestui veac a orbit mintea celor ce nu cred, ca să nu 
vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui 
Dumnezeu”. Biblia însă ne înfăţişează, în termenii cei mai serioşi, impor-
tanţa de a dobândi cunoştinţa lui Dumnezeu. Petru zice: «Harul şi pacea 
să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru 
Isus Hristos». „Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte via-
ţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea 
Lui”. Şi Scriptura ne sfătuieşte: „Fă cunoştinţă cu El, şi vei avea pace”. 

Dumnezeu ne porunceşte: „Fiţi sfinţi; căci şi Eu sunt sfânt”; iar 
apostolul inspirat declară că „fără sfinţire, nimeni nu va vedea pe Dum-
nezeu”. Sfinţirea este armonizarea cu Dumnezeu. Prin păcat, chipul lui 
Dumnezeu în om a fost întunecat şi aproape şters în totul. Lucrarea 
Evangheliei este de a restatornici ceea ce a fost pierdut; şi, în această lu-
crare, noi trebuie să conlucrăm cu puterea dumnezeiască. Dar cum pu-
tem ajunge să fim în armonie cu Dumnezeu, cum vom primi noi asemă-
narea Sa fără a dobândi, mai întâi, o cunoştinţă despre El? Hristos a venit 
în lume să ne descopere această cunoştinţă. 

Ideile mărginite pe care atât de mulţi le-au avut despre caracterul şi 
serviciul solemn al lui Hristos le-au înăbuşit experienţa religioasă şi au 
împiedicat în mare măsură progresul lor în viaţa dumnezeiască. Religia 
personală a scăzut foarte mult între noi ca popor. Există multă formă, 
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mult automatism, multă religie a buzelor, dar ceva care să fie mai adânc 
şi mai solid lipseşte. Cu toate facilitățile noastre, casele de editură, şcoli-
le şi sanatoriile noastre, ca şi alte multe, multe avantaje, noi ar trebui să 
fim mult mai înaintaţi de cum suntem în prezent. Lucrarea creştinului în 
această viaţă este aceea de a-L reprezenta lumii pe Hristos, descoperind 
prin viaţa şi caracterul nostru pe Isus cel binecuvântat. Dacă Dumnezeu 
ne-a dat lumină, atunci El cere ca noi s-o descoperim altora. Dar în com-
paraţie cu lumina pe care am primit-o şi cu ocaziile şi privilegiile oferite 
nouă de a câştiga inimile oamenilor, rezultatele lucrării noastre au fost 
până acum prea mici. Dumnezeu doreşte ca adevărul pe care ni l-a făcut 
cunoscut să producă mai mult rod decât s-a văzut până acum. Dar când 
cugetele noastre sunt pline de întristare şi de amărăciune, şi se ocupă cu 
întunericul şi răul din jurul nostru, cum vom putea reprezenta noi pe 
Hristos în faţa lumii? Cum va putea avea mărturia noastră putere să câş-
tige suflete? Ceea ce ne trebuie nouă este să-L cunoaştem pe Dumnezeu 
şi puterea dragostei Lui, aşa cum a fost descoperită în Hristos, printr-o 
cunoştinţă experimentală. Noi trebuie să cercetăm Scripturile cu sârgu-
inţă şi cu rugăciune; priceperea noastră trebuie să fie înviorată prin Spi-
ritul Sfânt, şi inimile noastre să fie înălţate către Dumnezeu în credinţă, 
speranţă şi într-o laudă neîncetată. 

Prin meritele lui Hristos, prin dreptatea Sa, care ne este socotită 
nouă, noi trebuie să ajungem la desăvârşirea caracterului de creştin. Lu-
crarea noastră zilnică şi din orice ceas ne este arătată prin cuvintele apos-
tolului: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, 
adică la Isus”. Făcând astfel, cugetele noastre devin mai limpezi, credinţa 
noastră mai puternică şi nădejdea noastră mai întemeiată; atunci vom fi 
atât de pătrunşi de priveliştea purității şi frumuseții Sale şi de sacrificiul 
pe care El l-a făcut spre a ne împăca cu Dumnezeu, încât nu vom mai avea 
nicio dispoziție să vorbim despre îndoială şi descurajare. 

Descoperirea dragostei lui Dumnezeu, a milostivirii şi a bunătăţii 
Sale, şi lucrarea Spiritului Sfânt asupra inimii, spre a o lumina şi reînnoi, 
ne aduc, prin credinţă, într-o legătură atât de strânsă cu Hristos, încât, 
având o înţelegere clară despre caracterul Său, noi suntem în stare a re-
cunoaşte amăgirile măiestrite ale lui Satan. Privind la Isus, şi încrezându-
ne în meritele Sale, ne însuşim binecuvântările luminii, ale păcii şi ale 
bucuriei, prin Spiritul Sfânt. Şi având în vedere marile lucruri pe care le-a 
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săvârşit Hristos pentru noi, vom fi gata să exclamăm: «Vedeţi ce dragoste 
ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!» 

Fraţilor şi surorilor, privind la Isus vom fi schimbaţi. Meditând la 
dragostea lui Dumnezeu şi a Mântuitorului, contemplând desăvârşirea 
caracterului dumnezeiesc şi pretinzând neprihănirea lui Hristos ca a 
noastră, prin credinţă noi trebuie să fim schimbați în acelaşi chip. Atunci 
să nu mai strângem toate tablourile neplăcute – nelegiuirile, corupţia şi 
dezamăgirile, dovezile despre puterea lui Satan – pentru a le atârna pe 
holurile memoriei noastre, vorbind despre ele şi tânguindu-ne asupra lor, 
până ce sufletele noastre sunt umplute de descurajare. Un suflet descura-
jat este un corp întunecos, care nu numai că nu reuşeşte el însuşi să pri-
mească lumina lui Dumnezeu, dar îi împiedică şi pe alţii s-o primească. 
Lui Satan îi place să vadă efectul tablourilor triumfurilor sale, care răpesc 
fiinţelor omeneşti credinţa şi le trântesc în descurajare. 

Mulţumim lui Dumnezeu că tablourile pe care ni le înfăţişează 
Domnul sunt mult mai luminoase şi mai înveselitoare. Să adunăm lao-
laltă asigurările binecuvântate ale dragostei Sale ca pe nişte comori pre-
ţioase, ca să putem privi neîncetat la ele. Tablourile care ni-L înfăţişează 
pe Fiul lui Dumnezeu părăsind tronul Tatălui, îmbrăcând Dumnezeirea 
Sa cu omenescul, ca să-i poată salva pe oameni de sub puterea lui Satan; 
biruinţa Sa adusă pentru noi, prin care a deschis oamenilor cerul, pre-
zentând vederii omeneşti sala de audienţă, unde dumnezeirea îşi desco-
peră slava; salvarea neamului omenesc căzut din adâncul pierzării în care 
îl aruncase păcatul, şi repus în legătură cu Dumnezeul cel nemărginit, 
îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos şi înălţat până la tronul Său, după 
ce a suportat testul prin credință în Răscumpărătorul nostru - acestea 
sunt tablourile cu care Dumnezeu ne porunceşte să împodobim cămările 
sufletului nostru. Şi în timp ce „noi nu privim la cele văzute, ci la cele ne-
văzute”, vom dovedi cu adevărat că „necazurile noastre uşoare de o clipă 
lucrează tot mai mult pentru noi o greutate veşnică de slavă”. 

În ceruri Dumnezeu este totul în tot. Acolo domneşte sfinţenia cea 
mai înaltă; acolo nu mai există nimic care să tulbure armonia desăvârşită 
cu Dumnezeu. Dacă umblarea noastră este acolo, atunci spiritul cerului 
va sălăşlui în inimile noastre aici. Dar dacă acum nu găsim nicio plăcere 
în contemplarea lucrurilor cereşti; dacă nu avem niciun interes pentru a 
căuta cunoştinţa lui Dumnezeu, nicio plăcere spre a contempla caracte-
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rul lui Hristos, dacă sfinţenia nu are nicio atracție pentru noi, – atunci 
putem fi siguri că nădejdea noastră pentru cer este zadarnică. Confor-
marea perfectă cu voia lui Dumnezeu este idealul cel înalt, care trebuie 
să fie constant în faţa creştinului. Atunci lui îi va plăcea să vorbească des-
pre Dumnezeu, despre Isus, despre acel cămin fericit şi curat pe care l-a 
pregătit Hristos pentru cei ce-l iubesc. Contemplarea acestor teme, când 
sufletul se desfătează în asigurările fericite ale lui Dumnezeu, apostolul o 
numeşte ca o pregustare a «puterilor lumii viitoare ». 

Lupta finală a marii controverse se află chiar în faţa noastră, când 
Satan va lucra „cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase, 
şi toate amăgirile nelegiuirii” ca să înfăţişeze în mod fals caracterul lui 
Dumnezeu, ca să amăgească „de va fi cu putinţă chiar şi pe cei aleşi”. Dacă 
a existat vreodată un popor care să aibă nevoie de lumină din cer constant 
crescândă, este poporul care, în acest timp de primejdie, a fost chemat 
de Dumnezeu să fie depozitar al sfintei Sale legi şi să apere caracterul 
Său înaintea lumii. Acei cărora li s-a încredinţat astfel de comori sfinte 
trebuie să fie spiritualizaţi, înălţaţi şi însufleţiţi de adevărurile pe care ei 
mărturisesc a le crede. Niciodată n-a avut biserica mai multă nevoie, şi 
niciodată Dumnezeu nu a fost mai binevoitor ca ea să se bucure de ex-
perienţa descrisă în epistola lui Pavel către Coloseni, când scria: „Noi nu 
încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa 
voii Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească, pentru 
ca astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiţi plăcuţi 
în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune şi crescând în 
cunoştinţa lui Dumnezeu”. 

Capitolul 90 – Cuvântul S-a făcut trup 

Unirea dumnezeiescului cu firea omenească este unul dintre adevă-
rurile cele mai preţioase şi cele mai pline de mister din planul de mântu-
ire. Tocmai despre acest adevăr vorbeşte Pavel, când zice: «Fără îndoială 
mare este taina evlaviei; Dumnezeu descoperit în trup». 

Acest adevăr a fost pentru mulţi o pricină de îndoială şi de necre-
dinţă. Când Hristos a venit în lume – Fiul lui Dumnezeu şi Fiul Omului 
–, El nu a fost înţeles de oamenii de pe vremea Sa. Hristos a coborât ca să 
îmbrace firea omenească, pentru ca să poată câştiga şi ridica neamul ome-
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nesc din căderea sa. Dar mințile oamenilor deveniseră întunecate de păcat, 
facultăţile lor mentale erau amorțite şi percepțiile lor tocite, aşa încât ei 
nu mai puteau deosebi caracterul Său dumnezeiesc de sub veşmântul firii 
pământeşti. Această lipsă de apreciere din partea lor era un obstacol pen-
tru lucrarea pe care El dorea s-o realizeze pentru ei; şi pentru a da putere 
învăţăturii Sale El era nevoit adesea să definească şi să apere poziţia Sa. Cu 
privire la caracterul Său tainic şi dumnezeiesc, El căuta să călăuzească min-
ţile lor pe o cale de cugetare, care să fie favorabilă puterii transformatoare a 
adevărului. El se folosea, de asemenea, de lucrurile din natură cu care erau 
familiarizaţi, ca să ilustreze adevărurile dumnezeieşti. Terenul inimii era 
astfel pregătit să primească sămânţa cea bună. El făcea pe ascultătorii Săi să 
simtă că interesul Său se unea cu al lor că inima Sa bătea împreună cu ale 
lor la bucuriile şi durerile lor. În acelaşi timp, ei vedeau în El descoperirea 
puterii şi strălucirii Sale care întrecea cu mult pe a rabinilor lor cei mai 
de seamă; învăţăturile lui Hristos se caracterizau printr-o simplitate, dem-
nitate şi putere pe care n-o cunoscuseră până aici. Şi ei exclamau în mod 
involuntar: «Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta». Poporul Îl 
asculta cu bucurie, dar preoţii şi conducătorii – care deveniseră personal 
necredincioşi chemării lor de străjeri ai adevărului – Îl urau pe Hristos toc-
mai pentru harul descoperit prin El, care făcea gloatele să se întoarcă de la 
ei ca să urmeze lumina vieţii. Prin influenţa lor, poporul iudeu, neglijând să 
deosebească caracterul Său divin, a lepădat pe Mântuitorul. 

Unirea dumnezeiescului cu omenescul, descoperită în Hristos, exis-
tă şi în Biblie. Toate adevărurile descoperite „sunt date prin inspiraţia lui 
Dumnezeu”, dar ele sunt exprimate în cuvintele oamenilor şi sunt adap-
tate nevoilor oamenilor. Astfel se poate spune despre Cartea lui Dumne-
zeu, ca şi despre Hristos: „Cuvântul a fost făcut trup şi a locuit între noi”. 
Şi acest fapt, departe de a fi un argument împotriva Bibliei, ar trebui să 
ne întărească credinţa în ea ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Acei care se 
pronunţă asupra inspiraţiei Scripturilor, primind unele părţi ca dumne-
zeieşti, în timp ce pe altele le leapădă ca fiind omeneşti, trec cu vederea 
faptul că Hristos, Cel divin, S-a făcut părtaş la firea noastră omenească, 
pentru a putea ajunge la omenire. În lucrarea lui Dumnezeu pentru răs-
cumpărarea oamenilor, dumnezeiescul S-a însoţit cu omenescul. 

În Scriptură sunt multe texte pe care criticii sceptici le-au declarat 
neinspirate, dar în adaptarea lor gingaşă pentru nevoile oamenilor ele 
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sunt solii de mângâiere ale lui Dumnezeu însuşi pentru copiii Săi care se 
încred în El. O ilustrare frumoasă despre acesta o găsim în istoria apos-
tolului Petru. Petru se găsea în temniţă, aşteptând ca a doua zi să fie dus 
la moarte; în timpul nopţii, el dormea între doi ostaşi legat de mâini cu 
două lanţuri şi nişte străjeri păzeau temniţa la uşă. Şi iată că un înger al 
Domnului a stat lângă el pe neaşteptate şi o lumină a strălucit în temniţă. 
Îngerul a deşteptat pe Petru lovindu-l în coastă şi i-a zis: „Scoală-te iute!” 
Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. Petru, fiind trezit pe neaşteptate, 
era uimit când a văzut strălucirea care umpluse temniţa, şi frumuseţea 
solului ceresc. El nu înţelegea această scenă, dar ştia că el este eliberat, şi, 
în agitaţia şi bucuria sa voia, să plece din închisoare fără nicio ocrotire 
faţă de aerul rece al nopţii. Dar îngerul lui Dumnezeu, ţinând seama de 
orice circumstanţă, i-a zis, cu o duioasă purtare de grijă pentru nevoile 
apostolului: «Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintea!» Petru a ascultat în 
mod mecanic, dar era atât de răpit de această revelaţie a măririi cerului, 
încât nu se mai gândea să-şi ia haina pe el. Atunci îngerul i-a poruncit: 
„Îmbracă-te în haină şi vino după mine!” Petru a ieşit afară şi a mers după 
el, fără să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o ve-
denie. După ce au trecut de straja întâia şi a doua, au ajuns la poarta de 
fier care dă în cetate, şi ea li s-a deschis singură; au ieşit şi au trecut într-o 
uliţă. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Apostolul se găsea acum singur 
pe străzile Ierusalimului. Când şi-a venit în fire, Petru a zis: „Acum văd 
cu adevărat” – că nu era un vis sau vedenie, ci o întâmplare reală, – „că 
Domnul l-a trimis pe îngerul Său şi m-a scăpat din mâna lui Irod şi de la 
tot ce aştepta poporul iudeu”. 

Necredincioşii poate vor zâmbi la gândul că un înger strălucitor 
din cer ar putea să dea atenţie unei chestiuni atât de obişnuite încât să 
se îngrijească de aceste nevoi umane simple şi vor pune, poate, la îndoia-
lă inspiraţia acestei relatări. Dar, în înţelepciunea lui Dumnezeu, aceste 
lucruri sunt raportate în istoria sfântă spre folosul, nu al îngerilor, ci al 
oamenilor, ca atunci când vin împrejurări critice să poată găsi mângâiere 
la gândul că cerul ştie totul. Isus a declarat ucenicilor Săi că nicio vrabie 
nu cade pe pământ fără ca Tatăl cel ceresc să nu observe. Dacă Dum-
nezeu poate ţine minte nevoile tuturor acestor păsări neînsemnate ale 
văzduhului, El va purta de grijă cu mult mai mult de acei care pot deveni 
supuşii împărăţiei Sale şi, prin credinţa în El, pot deveni moştenitori ai 
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nemuririi. O, de ar înţelege mintea omenească – în măsura în care mintea 
muritorilor o poate înţelege –, lucrarea lui Isus de a lua asupra Sa firea 
omenească şi ce trebuie să se realizeze pentru noi prin această coborâre 
minunată, atunci inimile oamenilor ar fi pătrunse de recunoştinţă pentru 
marea dragoste a lui Dumnezeu şi, în umilinţă, ar adora înţelepciunea 
dumnezeiască care a pus la cale taina harului. 

Capitolul 91 – Purtarea de grijă a lui Dumnezeu  
pentru lucrarea Sa 

Când Isaia a fost chemat la misiunea de profet, pe când era încă un 
tânăr, era o vreme plină de greutăţi şi descurajări. Ţara sa era ameninţa-
tă de pustiire. Prin călcarea legii lui Dumnezeu poporul evreu pierduse 
scutul Său ocrotitor, iar forţele armate ale Asiriei erau pregătite să vină 
împotriva regatului lui Iuda. Dar primejdia din partea vrăjmaşilor nu era 
necazul lor cel mai mare. Încăpățânarea poporului său era cea care aducea 
cea mai adâncă întristare asupra servului lui Dumnezeu. Prin apostazia 
şi răscularea lor, ei invitau asupra lor judecăţile lui Dumnezeu. Tânărul 
profet fusese chemat să le vestească o solie de avertizare; el ştia că urma 
să întâlnească o împotrivire încăpățânată. El tremura când privea la sine 
însuşi şi când se gândea la îndărătnicia şi necredinţa poporului pentru 
care trebuia să lucreze. Această însărcinare părea a fi pentru el aproape 
lipsită de speranţă. Să-şi părăsească oare misiunea din pricina deznădejdii 
şi să-i lase pe israeliţi netulburaţi în idolatria lor? Oare zeii Ninivei să 
stăpânească pământul, ca o defăimare împotriva lui Dumnezeu? 

Cugete de felul acesta se îngrămădeau în mintea sa când stătea sub 
porticul sfântului templu. Deodată poarta şi perdeaua din lăuntrul tem-
plului păreau a fi date la o parte sau retrase, şi lui i s-a îngăduit să priveas-
că înăuntru în Sfânta Sfintelor, unde nici chiar picioarele profetului nu 
aveau voie să calce. 

Înaintea lui s-a ridicat o viziune de la Dumnezeu, care şedea pe un 
tron înalt şi înălţat, pe când poalele veşmântului Său umpleau templul. De 
fiecare parte, tronul era înconjurat de serafimi, care cu două aripi zburau, 
cu două aripi îşi acopereau feţele în adorare, iar cu alte două îşi acopereau 
picioarele. Aceşti îngeri slujitori îşi ridicau glasurile lor într-o intonaţie 
solemnă: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oştirilor. Tot pământul este plin 
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de slava Sa”, până ce uşiorii şi stâlpii casei şi poarta de cedru păreau să se 
cutremure de răsunetul acestora, şi casa s-a umplut de laudele lor. 

Niciodată până aici nu înţelesese Isaia atât de pe deplin mărimea 
lui Dumnezeu sau sfinţenia Sa desăvârşită; şi el simţea că în şubrezenia 
şi nevrednicia sa omenească va trebui să piară în prezenţa dumnezeiască. 
«Vai de mine », a strigat el; «sunt pierdut, căci sunt un om cu buze ne-
curate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate, şi L-am văzut 
cu ochii mei pe împăratul, Domnul oştirilor!» Dar un serafim a venit la 
el, ca să-l pregătească pentru marea sa misiune. Buzele sale au fost atinse 
atunci cu un cărbune aprins de pe altar, zicându-i-se: „Iată, atingându-se 
cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată şi păcatul 
tău este ispăşit!” Iar când glasul lui Dumnezeu s-a auzit, zicând: „Pe cine 
să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Isaia a răspuns cu o încredere 
sfântă: «Iată-mă, trimite-mă!” 

Ce dacă puterile pământeşti se adunau împotriva lui Iuda? Ce-i păsa 
lui de împotrivirea şi rezistența pe care avea să le întâmpine în misiunea 
sa? El Îl văzuse pe Împărat, pe Domnul Oştirilor; el auzise cântarea serafi-
milor: «Tot pământul este plin de slava Sa”; şi profetul s-a întărit pentru 
lucrarea care îi stătea în faţă. El a purtat cu sine amintirea despre această 
viziune în tot decursul misiunii sale lungi şi pline de ardoare. 

Ezechiel, profetul plângător şi prizonier în ţara haldeilor, a primit 
o viziune care i-a dat aceeaşi lecție de credinţă în puternicul Dumnezeul 
al lui Israel. Pe când se afla pe malurile râului Chebar, un vârtej părea că 
vine dinspre miazănoapte, «un nor gros şi un snop de foc, care răspândea 
de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă 
lustruită”. O mulţime de roţi cu o înfăţişare ciudată, amestecate una într-
alta, erau mânate de patru făpturi vii. Sus pe deasupra tuturor acestora 
«era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest 
chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care şedea pe el». „În 
mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca nişte cărbuni de foc aprinşi care 
ardeau şi ceva ca nişte făclii umbla încoace şi încolo printre aceste făpturi 
vii; focul acesta arunca o lumină strălucitoare, şi din el ieşeau fulgere”. 
„Sub aripi, de cele patru părţi ale lor, aveau nişte mâini de om, şi toate 
patru aveau faţă şi aripi”. 

Roţile erau aranjate roată în roată, atât de complicat, încât la prima 
vedere păreau a fi într-o confuzie totală pentru Ezechiel. Dar când ele se 
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mişcau, se arăta o exactitate plăcută şi o armonie desăvârşită. Fiinţele ce-
reşti mânau aceste roţi, şi mai presus de toate, pe tronul de safir strălucitor 
şedea Cel Veşnic, în timp ce de jur împrejurul tronului era un curcubeu, 
emblema harului şi a dragostei. Covârşit de strălucirea înfricoşată, Ezechi-
el a căzut cu faţa la pământ, când un glas i-a poruncit să se ridice şi să as-
culte cuvântul Domnului. Apoi i s-a dat o solie de avertizare pentru Israel. 

Această viziune a fost dată lui Ezechiel într-o vreme când mintea sa 
era plină de presimţiri triste. El vedea ţara părinţilor săi pustiită. Cetatea 
care, altădată, era plină de popor, acum nu mai era locuită. Glasul veseliei 
şi al cântărilor de laudă nu se mai auzea înlăuntrul zidurilor sale. Chiar 
profetul însuşi era un străin în ţară străină, unde ambiţia fără margini 
şi cruzimea sălbatică aveau domnia supremă. Ceea ce a văzut şi auzit el 
despre tirania şi nedreptatea omenească îi întrista sufletul, şi el plângea cu 
amar ziua şi noaptea. Dar simbolurile minunate înfăţişate lui pe malurile 
râului Chebar exercitau asupra lui o putere mai mare decât a stăpânitori-
lor pământeşti. Mai presus de monarhii trufaşi şi tirani ai Asiei şi Babilo-
nului trona Dumnezeul milostivirii şi al adevărului. 

Complicaţiile asemenea unor roţi care păreau pentru profet a fi 
amestecate într-o confuzie atât de mare se aflau sub conducerea unei mâi-
ni nemărginite. Spiritul lui Dumnezeu i-a fost descoperit, ca unul care 
mâna şi conducea aceste roţi, alcătuind o armonie din confuzie; astfel 
întreaga lume se afla sub stăpânirea Sa. Miriade de fiinţe strălucite erau 
gata la Cuvântul Său să predomine peste puterea şi politica oamenilor 
răi şi să le întoarcă spre binele credincioşilor Săi. Tot în chipul acesta, 
când Dumnezeu era în perspectivă să-i dezvăluie lui Ioan cel iubit istoria 
bisericii Sale pentru secolele viitoare, El i-a dat asigurarea despre intere-
sul Mântuitorului şi despre purtarea Sa de grijă pentru poporul Său prin 
aceea că-L înfăţişează ca pe „Unul ca Fiu al Omului”, care umbla prin 
mijlocul sfeşnicelor ce preînchipuiau cele şapte biserici. În timp ce lui 
Ioan i s-a arătat ultima şi marea luptă a bisericii cu puterile pământeşti, i 
s-a îngăduit să vadă şi biruinţa şi eliberarea credincioşilor. El vedea cum 
biserica era adusă într-un conflict de moarte cu fiara şi chipul ei, şi cum 
închinarea la această fiară era impusă sub pedeapsa cu moartea. Dar pri-
vind dincolo de fumul şi zarva acestei lupte, el vede o ceată care şedea 
cu Mieluşelul pe Muntele Sion, având în locul semnului fiarei „Numele 
Tatălui scris pe frunţile lor”. Şi iarăşi el a văzut pe cei ce au câştigat biru-
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inţa asupra fiarei, a chipului, a semnului şi a numărului numelui ei stând 
pe marea de cristal, având harfele lui Dumnezeu în mâinile lor şi cântând 
cântarea lui Moise şi a Mielului. 

Aceste lecții sunt pentru beneficiul nostru. Noi trebuie să ne oţelim 
credinţa în Dumnezeu, căci chiar în faţa noastră se află un timp care va 
încerca sufletele oamenilor. Şezând pe Muntele Măslinilor, Hristos a re-
petat judecățile înfricoşate care trebuie să preceadă a doua Sa venire. „Veţi 
auzi de războaie şi de veşti de războaie”. „Un neam se va ridica împotriva 
altui neam şi o împărăţie împotriva altei împărăţii, şi pe alocuri vor fi 
cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi 
decât începutul durerilor”. În timp ce aceste profeţii au avut o împlinire 
parţială la distrugerea Ierusalimului, ele au o aplicaţie şi mai directă la 
zilele din urmă. 

Noi stăm pe pragul unor evenimente mari şi solemne. Profeţia se 
împlineşte repede. Domnul este la uşă. Curând se va desfăşura înaintea 
noastră un timp de un interes covârşitor pentru toţi cei vii. Controverse-
le din trecut vor reînvia; vor apărea controverse noi. Scenele care se vor 
petrece în lumea noastră nu au fost visate vreodată. Satan este la lucru 
prin agenți omeneşti. Cei care fac un efort de a schimba Constituţia şi 
de a impune prin lege respectarea duminicii puțin realizează care va fi 
rezultatul. În faţa noastră se află o criză. 

Dar slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să se încreadă în ei înşişi 
în acest timp de mare strâmtorare. În viziunile date lui Isaia, Ezechiel şi 
Ioan, noi vedem cât de strâns este legat cerul cu evenimentele care au loc 
acum pe pământ şi cât de mare este purtarea de grijă a lui Dumnezeu pen-
tru acei care Îi sunt credincioşi. Lumea nu este fără cârmuitor. Programul 
evenimentelor viitoare este în mâinile Domnului. Maiestatea Cerului are 
în mâinile Sale soarta naţiunilor, precum şi preocupările bisericii Sale. 

Noi ne îngăduim să simţim prea multă grijă, să ne tulburăm şi să ne 
pierdem cumpătul în lucrarea Domnului. Povara răspunderii nu este lăsată 
pe seama oamenilor ca s-o ducă. Să ne încredem doar în Dumnezeu, să 
credem în El şi să mergem înainte. Vigilenţa neadormită a solilor cereşti 
şi activitatea lor neîncetată în slujirea care priveşte fiinţele pământeşti ne 
arată cum mâna lui Dumnezeu conduce roţile amestecate roată în roată. 
Învăţătorul dumnezeiesc zice către fiecare participant în lucrarea Sa, cum a 
zis şi către Cirus din vechime: „Eu te-am încins, deşi tu nu M-ai cunoscut”. 
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