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Cuvânt înainte 
Când Ellen G. White şi-a lăsat deoparte peniţa după şaptezeci de ani 

de intensă slujire, ea ne-a lăsat o bogată moştenire de instrucţiuni pentru 
orice timp, sfaturi inspirate şi mustrări serioase, învăţându-ne aproape  
fiecare fază a experienţei creştine practice. „Înalta noastră chemare” este 
alcătuită din pasaje alese din această vastă comoară aşa cum se găsesc în 
articolele Ellenei G. White, care au apărut săptămânal în revistele bisericii, 
din discursurile ei publice, din manuscrisele şi scrisorile cu sfaturi par-
ticulare, multe din ele fiind adresate tinerilor adventişti de ziua a şaptea.

Este clar că Ellen G. White avea în vedere să folosească aceste solii 
pentru a tipări cărţi, căci ea indică într-o afirmaţie scrisă în anul 1905 că: 
„Doresc mult cu ajutorul lui Dumnezeu să scriu scrisori care să fie un 
sprijin nu numai al celor cărora le sunt adresate, ci multor altora care au 
nevoie de ele.” Deşi scrise „cu mulţi ani în urmă, aceste sfaturi vorbesc 
inimilor de astăzi, încurajându-ne, instruindu-ne şi inspirându-ne într-o 
mărturisire şi trăire practică, de zi cu zi şi biruitoare de creştin, îndeosebi 
în vederea apropiatei reveniri a Domnului nostru.

Pentru a face lectura din cadrul unei zile să fie completă, în limitele 
unei singure file, uneori a fost necesar să se facă omiteri pentru ca tema 
să fie la lungimea corespunzătoare. Toate omiterile sunt indicate în mo-
dul obişnuit (... ). În unele cazuri, materialul unei pagini a fost alcătuit 
din mai mult decât o singură sursă. S-a avut mare grijă de a ocoli orice 
denaturare a înţelesului şi pentru ceea ce se înţelege clar să prezinte ideea 
autoarei. Sursa corespunzătoare referinţelor este dată pentru fiecare citat, 
fie el articol, broşură, manuscris sau carte.

„Înalta noastră chemare”, prezentând câte o lectură evlavioasă pen-
tru fiecare zi, având la început câte un text biblic corespunzător a fost 
pregătită ca o îmbogăţire a serviciului divin de dimineaţă şi apare în mai 
multe limbi simultan.

Dorinţa noastră sinceră este ca acest volum, compus din solii inspi-
rate de Duhul lui Dumnezeu, să fie adăugat ca o comoară alături de alte 
volume ca şi cele din trecut; să fie un mijloc de încurajare pentru toţi cei 
care îl citesc, ca să alerge „spre ţintă pentru premiul înaltei chemări a lui 
Dumnezeu în Hristos Isus”.

Administratorii proprietăţii Ellenei G.White
Washington. D.C.
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1 ianuarie

An nou, fericit!
„Învață-ne să ne număram bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţe-

leaptă!” (Psalmii 90:12).

Un alt an din viață s-a scurs acum, un nou an ne stă în față. Care va fi 
raportul său? Ce vom scrie noi fiecare, pe paginile sale nepătate? Modul 
în care ne vom petrece fiecare zi răspunde la această întrebare... 

Să intrăm în noul an cu inimile curăţate de mânjitura egoismului şi 
mândriei. Să lăsăm la o parte orice tolerare a păcatului şi să căutăm să 
devenim ucenici credincioşi şi sârguitori în şcoala lui Hristos. Un nou an 
îşi deschide paginile nepătate în fața noastră. Ce vom scrie pe ele? Căutaţi 
să începeţi acest an cu scopuri drepte, cauze curate ca nişte fiinţe care 
veţi da socoteală lui Dumnezeu. Păstraţi întotdeauna în minte că faptele 
voastre sunt trecute zilnic în istorie, de pana îngerului păzitor. Va trebui 
să vă întâlniţi din nou cu faptele voastre, când se va aşeza Judecata şi se 
vor deschide cărţile... 

Dacă avem legătură cu Dumnezeu, sursa păcii, luminii şi adevărului, 
Spiritul Său va curge prin noi ca printr-un canal, dând prospeţime şi 
binecuvântare în jurul nostru. Acesta ar putea să fie ultimul an al vieţii 
noastre. Nu vom păşi în el cu atenţie deosebită? Nu vom mări sinceritatea, 
respectul şi bunăvoinţa comportamentului nostru față de toţi?

Să nu reţinem nimic de la El, care Şi-a dat viața Sa preţioasă pentru 
noi... Să consacrăm lui Dumnezeu proprietatea pe care El ne-a încredin-
ţat-o. Deasupra tuturor să ne dăm pe noi înşine Lui ca o jertfă de bună 
voie. (ST. 7 ianuarie 1889).

Fie ca începutul acestui an să fie un timp de neuitat, un timp când 
Hristos va veni în mijlocul nostru şi va spune „Pace vouă”. (Ioan 20:19). 
Fraţi şi surori, vă doresc tuturor un an nou, fericit!

„Trăim în fapte nu în ani:
În gânduri nu în respiraţii;
În simțăminte, nu în cifre pe cadran.
Trebuie să măsurăm timpul prin bătăi de inimă.
Acela trăieşte cel mai mult,
Care gândeşte cel mai mult,
Care simte cel mai nobil
Şi acţionează cel mai bine.” (RH. 3 ianuarie 1882).
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2 ianuarie

Pe ce cale?
„Intraţi pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea 

care duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este 
poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o află.” 
(Matei 7:13, 14).

Înaintea ta sunt două căi – drumul larg al tolerării eului şi cărarea 
îngustă a jertfirii de sine. Pe drumul larg poţi să duci cu tine egoismul, 
mândria şi dragostea de lume; dar cei ce merg pe cărarea îngustă trebuie 
să pună deoparte orice piedică şi păcatul care ne copleşeşte atât de uşor. 
Ce cale ai ales? Calea ce duce la moarte veşnică sau calea care duce la 
glorie şi nemurire? (Yl. 13 februarie 1902).

N-a fost niciodată un timp mai solemn în istoria lumii decât timpul 
în care trăim noi acum. Sunt în joc interesele noastre veşnice. Trebuie să 
ne dăm seama că este important să ne facem chemarea şi alegerea sigu-
ră. Nu ne putem permite să riscăm pierderea intereselor veşnice pentru 
simple probabilităţi. Trebuie să fim serioşi. Ce suntem? Ce facem? Care 
va fi mersul activităţilor noastre în viitor? Toate aceste întrebări sunt 
de o însemnătate colosală şi nu ne putem permite să fim nepăsători şi 
neinteresaţi. Fiecăruia din noi ni se potriveşte întrebarea: Ce înseamnă 
veşnicia pentru mine? Sunt picioarele mele pe cărarea care duce la cer 
sau pe drumul larg care duce la pierzare?

Cei ce fac un succes din viața de creştin vor socoti toate lucrurile ca o 
pierdere pentru preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos. Numai 
cei ce rămân în Hristos pot şti ce este adevărata viaţă. Ei înţeleg valoarea 
adevăratei religii. Ei şi-au adus talanții influenței, mijloacelor şi aptitu-
dinilor lor la altarul consacrării căutând doar a cunoaşte şi a face voia 
Celui ce a murit pentru a-i răscumpăra. Ei ştiu că această cărare, pe care 
trebuie să meargă este strâmtă şi îngustă şi că vor avea de întâlnit multe 
piedici şi ispite, pe măsură ce vor rezista la ademenirile căii largi care i-ar 
conduce la ruină; dar ei vor deosebi paşii lui Isus şi vor alerga înainte spre 
ţintă pentru premiul înaltei chemări în Domnul şi Mântuitorul lor. Ei vor 
alege drumul împărătesc care duce la cer. (RH. 26, 1891).
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3 ianuarie

Înconjurat cu îndurarea  
lui Dumnezeu

„De multe dureri are parte cei rău, dar cel ce se încrede în Domnul, 
este înconjurat cu îndurarea Lui” (Psalmii 32:10).

Deseori ne gândim că cei ce slujesc lui Dumnezeu au mai multe în-
cercări decât cei necredincioşi şi că această cărare pregătită pentru El este 
aspră... Dar oare cel păcătos se bucură de plăcerile şi distracţiile lumeşti 
nestingherit? Oh, nu. Sunt momente când cel păcătos este îngrozitor de 
tulburat, îi este frică de Dumnezeu, dar nu-L iubeşte.

Sunt scutiţi cei păcătoşi de descurajări, încurcături, pierderi pămân-
teşti, greutăţi, suferinţe? Mulţi dintre ei suferă de boli îndelungate şi n-au 
pe nimeni care să se aplece asupra lor, n-au nicio întărire din partea unei 
puteri mai mari pentru a-i susţine în slăbiciunea lor. Ei se bazează pe 
propria lor putere. Nu au nicio consolare în aşteptarea viitorului; doar 
o nesiguranţă îngrozitoare îi chinuie şi astfel îşi închid ochii în moarte, 
negăsind nicio plăcere în aşteptarea dimineţii învierii, pentru că ei nu au 
nicio speranţă îmbucurătoare de a avea parte de prima înviere... 

Creştinul este supus slăbiciunii, dezamăgirii, greutăţilor, reproşuri-
lor şi suferinţelor. Totuşi, în mijlocul acestora Îl iubeşte pe Dumnezeu, 
alege să-I facă voia şi nu preţuieşte nimic mai mult decât aprobarea Sa. 
În încercările contradictorii şi situaţiile schimbătoare din viata sa, el ştie 
că este unul care le cunoaşte pe toate. Unul care-şi va pleca urechea la 
strigătul celor necăjiţi şi suferinzi. Unul care poate compătimi în orice 
necaz şi poate mângâia orice suferinţă aspră a fiecărei inimi... 

În mijlocul tulburărilor sale, creştinul are o puternică consolare. Şi 
dacă Dumnezeu îngăduie să sufere de o boală prelungită şi plină de dureri, 
înainte de a-şi închide ochii în moarte, el poate cu voioşie să o suporte... El 
contemplă viitorul cu satisfacţie cerească. O scurtă odihnă în mormânt şi 
apoi Dătătorul vieţii va rupe lanţurile mormântului, va elibera captivii şi-i 
va ridica, din patul de ţărână, nemuritori. Niciodată nu va mai cunoaşte 
durerea, necazul şi moartea. Oh, ce speranţă este cea a creştinilor! Fie 
această speranţă şi a mea! Fie ea şi a noastră! (Letter 18, 1859).
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4 ianuarie

Binecuvântări pentru bucuria noastră
„Ccât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce Se 

tem de Tine şi pe care o arăți celor ce se încred în Tine, în fața fiilor oa-
menilor!” (Psalmii 31:19).

Dumnezeu împarte binecuvântări de-a lungul căii noastre pentru 
a ne lumina călătoria şi a ne conduce inimile spre a-L iubi şi lăuda. El 
vrea să scoatem apă din izvoarele mântuirii, ca inimile noastre să poată  
fi împrospătate. Putem cânta cântările Sionului, putem să ne înveselim 
propriile inimi şi ale altora; speranţa poate fi întărită, întunericul schimbat 
în lumină. Dumnezeu nu ne-a lăsat în lumea întunericului – ca străini 
şi călători în căutarea unei patrii mai bune, chiar a uneia cereşti – fără a 
ne da făgăduinţele Sale preţioase pentru a uşura orice povară. Marginile 
căii noastre sunt presărate cu florile frumoase ale făgăduinţelor. Ele înmi-
resmează totul împrejur, emanând parfumul lor bogat. (Letter 27, 1886).

Câte binecuvântări pierdem pentru că nesocotim şi trecem cu vederea 
binecuvântările pe care zilnic le primim, tânjind după acelea pe care nu 
le avem. Binecuvântările obişnuite care sunt presărate întruna în calea 
noastră sunt uitate şi subapreciate. Putem învăţa lecţii din lucrurile umile 
ale lui Dumnezeu din natură. Floarea din locurile retrase şi întunecoase, 
reacţionează la orice rază de lumină ce o poate prinde, dând muguri şi 
înfrunzind. Păsările din colivie, cântă în colivia închisă, în bordeiul fără 
soare, tot aşa ca în locuinţa însorită şi maiestoasă. Dumnezeu ştie dacă 
vom folosi în mod înţelept, spre salvarea noastră binecuvântările Sale, El 
nu ni le va da niciodată pentru a abuza de ele. Dumnezeu iubeşte inima 
mulţumitoare care se încrede fără rezerve în cuvintele promisiunii Sale, 
care adună mângâiere, speranţă şi pace din ele: şi El ne va descoperi o şi 
mai mare adâncime a dragostei Sale. (RH. 12 aprilie 1887).

Dacă am lăuda Sfântul nume al lui Dumnezeu, cum ar trebui s-o fa-
cem, flacăra iubirii ar arde-n multe inimi. Lauda lui Dumnezeu trebuie 
să fie continuă în inimile şi pe buzele noastre. Aceasta este cea mai bună 
cale de a rezista ispitei tolerării conversaţiilor nefolositoare şi uşuratice, 
(Letter 42, 1900).

Domnul doreşte să privim în sus şi să-I fim recunoscători că există un 
cer. Să ne apucăm cu credinţă vie de bogatele promisiuni ale lui Dumnezeu 
şi să-I fim recunoscători de dimineaţa până noaptea. (RH. 12 aprilie 1887).
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5 ianuarie

Pericole ce trebuie ocolite
„Ştiu Doamne că soarta omului nu este în puterea lui: nici nu stă în 

puterea omului cănd umblă, să-şi îndrepte paşii spre țintă.” (Ieremia 10:23).

Drumul prin Canionul Cavalerului, întotdeauna periculos pentru 
călătorul neexperimentat este deseori inaccesibil în vreme de ploaie. *) 
Am fost foarte recunoscători pentru o călăuză în această parte a călă-
toriei. N-am îndrăznit să mă uit nici în dreapta, nici în stânga pentru a 
admira peisajul, ci doar mi-am urmat călăuza, strângănd puternic frâiele 
şi conducându-mi calul prin pasajul îngust. Lipsa de grijă ar fi fost fatală. 
Dacă s-ar fi întors calul de pe cărare am fi plonjat pe o râpă abruptă spre 
prăpastia de jos.

Cum călăream într-o linişte în care nu se auzea nici respiraţia, n-am 
putut decât să mă gândesc, cât de convingător ilustrează călătoria aceasta 
periculoasă experienţa creştină. Ne desfăşurăm călătoria vieţii în mijlocul 
pericolelor ultimelor zile. Trebuie să urmărim cu grijă fiecare pas şi să 
fim siguri că urmăm marei noastre Călăuze. Scepticismul, infidelitatea, 
risipa şi crima sunt peste tot. Ar fi o treabă uşoară să lăsăm frâiele din 
mână şi să plonjăm în râpa distrugerii sigure.

Dragostea nemărginită a pregătit o cărare pe care cei răscumpăraţi de 
Domnul pot trece de pe pământ în cer. Această cale este Fiul lui Dumne-
zeu. Călăuze îngereşti sunt trimise pentru a îndrepta paşii noştri greşiţi. 
Scara glorioasă a cerului este coborâtă în calea fiecărui om, oprindu-i 
drumul spre viciu şi nebunie. El trebuie să nesocotească un Mântuitor 
crucificat înainte de a putea continua într-o viaţă de păcat. Vocea Tatălui 
nostru ceresc ne cheamă. Veniţi la Mine... Cei umiliţi şi încrezători sunt 
conduşi şi păziţi în calea păcii. Dar Cel ce este Nemărginit în înţelepciune 
nu obligă pe nimeni să accepte cel mai preţios dar al cerului, nu obligă pe 
nimeni să meargă pe o cale care a fost pregătită cu un preț atât de mare. 
Fiecăruia i se permite să aleagă pentru sine calea îngustă, prăpăstioasă, 
luminată care duce la cer sau calea largă şi uşoară care sfârşeşte în moarte. 
(ST. 26 ianuarie 1882)

*) Relatarea călătoriei de la Healasburg la St. Helena, California făcută de doamna 
White şi o prietenă, în decembrie 1881. Prietenii mergeau înainte pentru a-i conduce 
prin trecătoarea periculoasă.
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6 ianuarie

Podul construit de dragoste
„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în 

faptul că El ne-a iubit pe noi şi, a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire 
pentru păcatele noastre.” (1 Ioan 4:10).

Dragostea lui Dumnezeu pentru lume nu s-a manifestat prin faptul 
că Şi-a trimis Fiul, ci prin faptul ca a iubit lumea şi a trimis Fiul în lume, 
pentru ca divinitatea îmbrăcată în umanitate să poată ajunge până la 
umanitate, în timp ce divinitatea îşi păstrează divinitatea. Deşi păcatul 
a produs o prăpastie între om şi Dumnezeul său, o bunăvoinţă divină a 
asigurat un plan pentru a construi un pod peste prăpastie. Şi ce material a 
folosit? O parte din El însuşi. Strălucirea slavei Tatălui a venit într-o lume 
pârjolită şi stricată de blestem iar propriul Său caracter divin şi propriul 
Său corp divin a construit podul peste prăpastie... Ferestrele cerului au 
fost deschise şi râuri de bunătate cerească au venit în valuri tămăduitoare 
în lumea noastră întunecată.

Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat mai puţin nu mai puteam fi mântuiţi. 
Dar El a dat un aşa belşug lumii noastre încât nu se poate spune că ne-
ar fi putut iubi mai mult. Cât de nebunesc este atunci punctul de vedere 
conform căruia va mai fi o a doua probă, după ce s-a încheiat prima. 
Dumnezeu şi-a epuizat bunătatea turnând tot cerul către om într-un 
mare dar. Numai prin înţelegerea valorii acestei oferte putem înţelege 
infinitul. O, lărgimea, înălţimea şi adâncimea dragostei lui Dumnezeu! 
Care din fiinţele mărginite o poate înţelege?... 

Dumnezeu pretinde toată afecţiunea omului, toată inima, tot sufletul, 
toată mintea, toată puterea. El are pretenţii la tot ce este în om pentru că 
şi-a golit toată comoara cerului dându-ne deodată tot ce a avut, nepăstrând 
nimic din ceea ce cerul a putut da... 

Când am început să scriu acest subiect, am mers şi am tot mers îna-
inte, încercând să pătrund dincolo de marginea exterioară, dar nu am 
reuşit. Când vom ajunge în locaşurile de sus, Isus Însuşi va conduce pe 
cei îmbrăcaţi în haine albe, albite în sângele Mielului, la Tatăl.

„Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu 
şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie. 
îşi va întinde peste ei cortul. (Apocalipsa 7:15).” (Letter 36a, 1890).
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7 ianuarie

Darul nespus de mare al lui Dumnezeu
„Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!” 

(2 Corinteni 9:15).

Cei care primesc pe Hristos prin credinţă vor fi priviţi de cer, ca pietre 
preţioase pentru care Negustorul a plătit un preţ nemărginit şi acei dintre 
oameni, care au găsit pe Hristos vor realiza că au găsit o comoară cerească. 
Ei se vor grăbi să vândă tot ce au pentru a cumpăra ţarina care conţine 
această comoară. Pe măsură ce ei contemplă dragostea lui Dumnezeu, 
pe măsură ce planul de mântuire se deschide vederii lor, pe măsură ce 
taina caracterului lui Hristos le devine mai clară şi văd jertfa pe care El a 
făcut-o pentru ei, ei nu vor considera nimic prea scump la care să renun-
ţe de dragul Lui. Cu cât meditează mai mult la minunata dragoste a lui 
Dumnezeu, cu atât mai mult îşi dau seama de profunzimea ei şi strălucirea 
slavei lui Dumnezeu devine prea glorioasă pentru o vedere muritoare. 
Domnul Dumnezeul Cerului a adunat toate bogăţiile universului şi le-a 
pregătit pentru a cumpăra mărgăritarul omenirii pierdute. Tatăl Şi-a dat 
toate resursele divine în mâinile lui Hristos pentru ca cele mai bogate 
binecuvântări ale cerului să poată fi revărsate peste o rasă decăzută. 
Dumnezeu nu putea dovedi o dragoste mai mare decât aceea pe care a 
dovedit-o, dându-Şi prea-iubitul Fiu acestei lumi. Acest dar a fost oferit 
omului pentru a-l convinge că Dumnezeu nu a lăsat nimic nefăcut din 
ce ar fi putut să facă, nimic n-a rămas în rezervă, ci tot cerul a fost turnat 
într-un singur mare dar. Fericirea prezentă şi veşnică a omului constă în 
a primi dragostea lui Dumnezeu şi a păzi poruncile Sale.

Hristos este Răscumpărătorul nostru. El este Cuvântul care a devenit 
carne şi a locuit printre noi. El este izvorul în care putem fi spălaţi şi cu-
răţiţi de orice necurăţie. El este jertfa scumpă pentru împăcarea omului. 
Universul ceresc, lumile necăzute şi lumea căzută în confederaţia răului 
nu pot spune că Dumnezeu putea face mai mult pentru mântuirea omului 
decât a făcut. Darul său nu poate fi niciodată întrecut. El nu poate arăta 
niciodată o dragoste mai adâncă. Calvarul reprezintă culmea lucrării 
Sale... Domnul vrea ca urmaşii Săi să fie transformați prin cunoaşterea 
caracterului Său patern. (YI 17 octombrie 1895).
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8 ianuarie

Chemarea celor tineri
„Căci Tu eşti nădejdea mea Doamne, Dumnezeule! În Tine mă încred 

din tinereţea mea.” (Psalmii 71:5).

Isus cheamă pe toţi cei rătăcitori: „Fiule, dă-mi inima ta!” (Proverbele 
23:26)... Tineretul nu poate fi fericit fără dragostea lui Isus. El nu aşteaptă 
o anumită recunoştinţă din partea noastră aşa cum mama aşteaptă un 
zâmbet de recunoştinţă din partea copiilor ei iubiţi; Marele Dumnezeu 
ne învaţă să-L numim Tată. El vrea să înţelegem cât de sincer şi gingaş, 
se apleacă inima Sa asupra noastră în toate încercările şi ispiteie noastre.

Tinerii trebuie să crească continuu în har şi în cunoaşterea adevă-
rului. Creatorul tuturor lucrurilor care are toate comorile înţelepciunii 
a promis să fie conducătorul vieţii lor. El, care a învins pentru El toate 
puterile răului, cere recunoştinţa lor. Nu poate fi cunoştinţă mai înaltă 
decât cunoaşterea Lui pe care, dacă-L cunoaştem corect, avem viaţă şi 
pace; nicio afecţiune mai pură decât dragostea Mântuitorului nostru... 

Există ispite la fiecare pas, pentru a prinde în cursă, picioarele celor 
lesne crezători. Tineri corupţi şi lipsiţi de evlavie exercită o puternică 
influenţă pentru a conduce pe alţii pe căi neîngăduite. Aceştia sunt unii 
care au succesul cel mai mare între agenţii lui Satan... Cei ce iubesc lumea 
se vor apropia adesea sub un veşmânt de prietenie cu ispita introducerii 
obiceiurilor şi practicilor lumeşti. Fiecare soldat adevărat să fie gata a 
rezista acestor ademenitori... 

Satan ne atacă în punctele noastre slabe, dar noi nu trebuie să ne lăsăm 
învinşi. Asaltul poate fi aspru şi prelungit, dar Dumnezeu ne-a promis 
ajutor şi în tăria Lui putem birui... Legile şi promisiunile Cuvântului lui 
Dumnezeu vă vor înarma cu putere divină pentru a rezista duşmanului... 
Satan va fi împiedicat şi înfrânt când va găsi inima preocupată în adevărul 
lui Dumnezeu. De asemenea, avem nevoie să fim găsiţi adesea la tronul 
harului. Rugăciunea sinceră şi stăruitoare, unind slăbiciunea noastră 
umană cu Atotputernicia, ne va asigura victoria. (ST. 19 ianuarie 1882).
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Eu trebuie să aleg
„Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi 

să slujiţi; ... Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.” (Iosua 
24:15).

În lumea noastră sunt două clase. Una este alcătuită din cei ce susţin 
un Mântuitor crucificat şi înviat. Cealaltă cuprinde pe toţi cei ce au ales 
să-şi întoarcă privirile de la cruce şi să urmeze conducerii influenţelor 
satanice, oameni peste măsură de ocupaţi în a pune pietre de poticnire 
înaintea poporului lui Dumnezeu pentru a-i face să cadă şi să se întoarcă 
de la calea ascultării, la drumul larg al nesupunerii şi al morţii... 

Mulţi aleg păcatul pentru că Satan îl prezintă în aşa fel încât pare atrac-
tiv pentru cei ce nu veghează împotriva şiretlicurilor sale. Şi el lucrează 
în mod deosebit prin bărbaţi şi femei nesfinţiţi, care se pretind a fi copii 
ai lui Dumnezeu. Într-un fel sau altul duşmanul va căuta să înşele pe toți, 
chiar şi pe cei aleşi. Numai în măsura în care suntem părtaşi firii Dum-
nezieşti, putem scăpa de influenţele stricate, pe care duşmanul sufletelor 
le aduce în calea noastră.

Pe măsură ce Satan caută să distrugă graniţele sufletului, ispitindu-ne 
să îngăduim păcatul, noi trebuie să menţinem printr-o credinţă vie legă-
tura cu Dumnezeu şi să avem încredere în puterea Sa de a ne face capabili 
să biruim fiecare atac. Trebuie să fugim de rău şi să căutăm neprihănirea, 
umilinţa şi sfinţenia...

Este timpul ca fiecare din noi să se decidă de care parte este. Agenţii lui 
Satan vor lucra cu fiecare minte care se va lăsa lucrată de el. Dar există şi 
agenţi cereşti care aşteaptă să facă cunoscută raza gloriei lui Dumnezeu, 
tuturor celor ce doresc să-L primească. (MS., pg. 43, 1908).

Ceea ce ne rămâne nouă de făcut este să alegem între a fi număraţi 
printre slujitorii lui Hristos sau printre cei ai lui Satan. În fiecare zi arătăm 
prin comportarea noastră al cui serviciu l-am ales... 

Dragul meu cititor tânăr, ce alegere ai făcut? Care este raportul vieţii 
tale de fiecare zi? (YI. 21 noiembrie 1883).


