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Perioada volumului nouă

Referindu-ne la perioada volumului 9, găsim că ea cuprin-
de aproximativ cinci ani, extinzându-se până în vara anului 1909. 
Experiența doamnei White din această perioadă este declanșată 
și încheiată de călătoriile sale de la casa ei din St. Helena, Cali-
fornia, spre Est, pentru a participa la adunări importante. Pentru 
denominațiune, acesta este un timp de recuperare deplină din criza 
din 1902-1903 și de extindere a lucrării, prin lansare de noi între-
prinderi și înființare de noi instituții.

După adunările importante din Michigan, din vara lui 1904, 
doamna White a vizitat Sudul și apoi s-a îndreptat spre Washington, 
D.C., unde se făceau pași pentru a procura clădiri pentru lucrarea 
care se înființa în capitala națională. Acolo trebuia să se ridice o 
nouă clădire a sediului, trebuia să se întemeieze un cămin pentru 
găzduirea Review and Herald, trebuia construit un sanatoriu și tre-
buia să se înființeze un colegiu. Faptul că doamna White și-a mutat 
căminul în Washington pentru câteva luni, așa încât să poată da sfa-
turi cu privire la lucrare, pe măsură ce aceste patru clădiri erau pe 
cale de înființare, a fost o mare încurajare pentru lucrători. Aceasta a 
exercitat o influență îndepărtată în întreaga denominațiune pentru 
a întări încrederea membrilor bisericii că Dumnezeu a condus mu-
tarea interesului administrației și publicației în capitala națională.

Aceasta a fost o perioadă de progres rapid în dezvoltarea lu-
crării noastre medicale pe Coasta Pacificului. S-au deschis sanatorii 
în National City, Glendale și Loma Linda, California. De la început, 
Loma Linda părea destinată să devină un centru de instruire pentru 
lucrătorii misionari care în viitor urmau să facă lucrarea pentru în-
ceputurile denominațiunii în Battle Creek. În timpul anilor critici de 
înființare a colegiilor medicale, doamna White a făcut vizite frecvente 
în California de Sud, unde a putut să ofere sfaturi personale și încu-
rajări și a putut să ajute în elaborarea unor planuri pentru înaintarea 
lucrării. Discursurile, bazate pe descoperirile date ei de Dumnezeu, 
ne-au condus pas cu pas să înființăm în cele din urmă, un colegiu 
medical cu drepturi depline. Atât de insurmontabile erau obstacolele 
încât, dacă nu ar fi fost credința și încrederea care să inspire prin sfa-
turile dese venite prin spiritul profetic, lucrarea nu ar fi supraviețuit.
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Acest interes important care a reținut-o pe doamna White de-
parte de casa și de scrierile ei, a dus la o amânare mare a publicării 
cărților despre care ea a sperat că vor ajunge în curând în câmp 
pentru a-și săvârși lucrarea. Divina Vindecare a fost singura carte 
nouă a lui Ellen G. White publicată în această perioadă de cinci ani.

Lucrarea denominațiunii a crescut în acest timp prea mult pen-
tru ca să putem menționa în detaliu diferiții pași în înaintarea ei. 
Solia a înconjurat acum globul, un număr mare de misionari au fost 
trimiși în afară, mai multe instituții s-au devotat educației, publică-
rii și s-au înființat instituții medicale. Solia a ajuns cu adevărat până 
la marginile Pământului.

Întâlnirea cu reprezentanții lucrării din întreaga lume a produs 
o mare bucurie în inima lui Ellen White, când s-au adunat în Wa-
shington, D. C., în primăvara lui 1909 pentru Sesiunea Conferinței 
Generale. Aceasta a fost ultima sa vizită în Est - aceasta a fost ultima 
Sesiune a Conferinței Generale la care a participat. Ea avea acum opt-
zeci și unu de ani și și-a dedicat o lunga parte din viață serviciului în 
cauza lui Dumnezeu. Ea a văzut lucrarea crescând de la luptele zilelor 
de început când doar o mână de oameni țineau Sabatul și așteptau 
revenirea în curând a Domnului. Acum ei numărau 85 000 și 1 200 
erau pastori hirotonisiți și licențiați. În timp ce Ellen White stătea în 
fața Conferinței Generale, a fost condusă să vorbească despre anumi-
te subiecte de mare importanță care trebuia să fie revizuite. Printre 
acestea era și reforma sănătății. Timp de patruzeci și cinci de ani ea 
a prezentat în învățăturile ei marile principii ale viețuirii sănătoase. 
Totuși, erau unii care încă trăgeau înapoi, erau unii care înclinau spre 
extreme, așa că ea a revizuit poziția noastră și învățăturile punct cu 
punct. Aceste afirmații făcute în fața Conferinței Generale reprezintă 
un capitol important din volumul 9.

Un alt subiect despre care a ales să vorbească a fost colegiul 
medical din Loma Linda. Ea a explicat obiectivele acelei instituții 
și a apelat pentru cooperarea tuturor lucrătorilor și laicilor pentru 
a face din această lucrare un succes. Această importantă expunere 
este de asemenea parte a volumului 9.

Doamna White a văzut lucrarea de administrare a bisericii 
dezvoltându-se de la un comitet de trei persoane care a fost numit 
în 1863 și care a preluat răspunderea Conferinței Generale, până 
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la starea ei actuală de organizare cu departamente ale Conferinței 
Generale și organizarea pe Diviziuni și Conferințe de Uniune, cu 
împărțirea responsabilităților între sute de persoane care să poarte 
povara lucrării în diferite părți ale câmpului mondial. În cuvinte-
le sale de încheiere, a somat la unitate și consacrare. În expuneri-
le sale scrise, ea s-a ocupat de autoritatea Conferinței Generale și 
importanța acțiunilor luate de Conferința Generală în sesiune. Ea 
a scris despre împărțirea responsabilităților și nevoia de umilință 
și credință. Aceste sfaturi formează o parte importantă a secțiunii 
finale a volumului 9.

La cumpăna dintre secole, doamna White a început să facă 
apel pentru reînnoirea interesului pentru evanghelizare a milioane-
lor din marile centre metropolitane ale lumii. Aceste nevoi au fost 
accentuate din nou și din nou prin sfaturi care au fost trimise la 
lucrătorii conducători. Ca răspuns la aceste solii, a fost reînviat in-
teresul pentru lucrarea din orașe. S-a intrat în centrele mari. S-au 
făcut multe eforturi de evanghelizare, vechile biserici au fost întări-
te și noi biserici au fost înființate. Pentru a păstra apelurile pentru 
această lucrare și sfaturile care să fie o normă de conducere per-
manentă, a fost devotată o secțiune întreagă din volumul 9 pentru 
acest subiect important.

De asemenea, ne aflăm în acele zile când s-au început diferi-
te acțiuni care au necesitat talentele și energia membrilor noștri  
laici. A început să devină clar că această lucrare nu putea fi nicioda-
tă încheiată fără unirea energică a membrilor cu pastorii, în prezen-
tarea soliei către lume. Lucrarea membrilor laici a căpătat o nouă 
importanță. În ultimele două volume ale Mărturiilor se pune accen-
tul în mod deosebit pe lucrarea membrilor laici și aceasta este adusă 
la apogeu în volumul 9. Urmărind imaginea ultimei crize și eveni-
mentele care vor avea loc odată cu scenele de încheiere ale istoriei 
acestui Pământ, câteva capitole sunt devotate chemării pentru fie-
care adventist de ziua a șaptea ca să ia parte activă la evanghelizare, 
la lucrarea misionară în case și la răspândirea literaturii.

Au mai fost alte două linii directoare cu sfaturi amănunțite, 
care sunt reprezentate în acest volum, pentru prima dată în Măr-
turii, deși au fost date instrucțiuni considerabile referitoare la aces-
tea de-a lungul anilor. Prima problemă se referă la lucrarea printre 
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negri. A doua are de-a face cu libertatea religioasă. Aceasta a fost în 
mare măsură oferită ca răspuns la apelurile făcute de Ellen White 
în articolele din Review de la mijlocul secolului nouăsprezece, ca 
lucrătorii și membrii laici să pătrundă în marele ținut Sudic și să 
înceapă lucrarea, unii pe linie educațională, alții pe linie medicală, 
alții în predicarea soliei și alții în trăirea liniștită a soliei, prin sta-
bilirea căminului lor în acele regiuni care nu au primit încă lumina. 
Unii deja se alăturaseră acestei lucrări ca răspuns la apelurile din 
volumul 7. Lucrătorii s-au confruntat cu multe probleme. A trebuit 
să fie făcute planuri anticipate. Trebuia rezolvate noi probleme, în 
special cele referitoare la lucrarea unde era conflict între rase. De-a 
lungul perioadei critice, s-au oferit sfaturi care au slujit drept călă-
uzire sigură pentru lucrare și pentru a face ca acest sfat să rămână 
înregistrat ca să slujească bisericii, a fost inclus în volumul 9.

Libertatea religioasă a fost o altă ramură în care s-a depus efort 
și în care ne-am angajat timp de mulți ani. Unii erau înclinați să 
ia poziții extreme îndemnând că adevărata păzire a Sabatului în-
seamnă ca o persoană să-l facă de cunoscut celorlalți prin faptul că 
lucrează duminica. În unele zone, aceasta a condus la persecuție. 
Domnul, în bunătatea Sa a trimis o solie la acești oameni pentru 
a ne da o concepție echilibrată a problemelor de acest fel. Acestea 
apar, de asemenea, în acest volum din secțiunea intitulată „Lucra-
rea libertății religioase”, care începe cu capitolul „Un timp de în-
cercare ne stă în față” și se încheie cu capitolul „Cuvinte de aver-
tizare”. Astfel, volumul 9 prin faptul că adună laolaltă sfaturi noi și 
vechi, repetând câteva linii directoare, oferind detalii și sfaturi în 
alte privințe, încurajând la slujire, evidențiind pericolul extreme-
lor, conducând la încrederea în organizare și indicând către răspla-
ta efortului susținut, a devenit fasciculul de căpătâi al Mărturiilor 
pentru Comunitate.

Lucrarea realizată de Ellen White nu s-a încheiat odată cu pu-
blicarea Mărturiilor pentru Comunitate, volumul 9. Dedicându-se 
mai mult lucrării de publicare de cărți în următorii cinci ani, ea a pu-
blicat Istoria faptelor apostolilor, în 1911 și Sfaturi pentru părinți, 
profesori și studenți, în 1913. Și-a finalizat de asemenea manuscri-
sul pentru noua ediție a Slujitorilor Evangheliei și Schițe din Viață, 
publicate în 1915 și Profeți și Regi, care a ieșit de sub tipar în 1916.
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În mod special, a avut plăcerea de a depune eforturi speciale 
pentru a avertiza orașele și din timp în timp au ieșit de sub penița 
ei solii de îndrumare și instruire privind această importantă parte a 
lucrării noastre. Progresul serios al cauzei din întreaga lume a fost 
marcat de acest sol al Domnului, actualmente în vârsta, care locu-
ia între dealurile liniștite ale Californiei. Deși știa că munca sa era 
aproape pe sfârșite, nu se temea pentru viitorul lucrării lui Dumne-
zeu, pentru că, așa cum afirma, „fie că îmi va fi cruțată viața, fie că 
nu, scrierile mele vor vorbi în mod constant și lucrarea lor va îna-
inta atât cât va mai dura timpul.” - Scrieri și scrisori din „Mărturii 
pentru Comunitate”, p. 13, 14.

Pe când se făceau planuri pentru sesiunea Conferinței Generale 
din 1913, doamna White ar fi avut plăcerea să participe, dar la vârsta 
sa înaintată acest lucru părea a fi nerecomandabil. Deoarece nu a 
fost în stare să prezinte un mesaj oral, ea a scris două comunicate 
pentru a fi citite delegaților și membrilor bisericii adunați. În cel de-
al doilea mesaj, care a fost citit de către președintele Conferinței Ge-
nerale către conferința adunată în sesiune, în dimineața zilei de 27 
mai, ea a revizuit experiența ultimilor ani și și-a exprimat bucuria 
cu privire la dovezile evidente ale modului în care Dumnezeu și-a 
condus poporul. Apoi, privind înainte, a făcut apel pentru reînnoi-
rea eforturilor în lucrarea salvării de suflete și a făcut apel din nou 
pentru orașele neavertizate. Privind în viitor, ea a văzut triumful 
bisericii și a exprimat cuvinte de încurajare:

„Am cuvinte de încurajare pentru voi, frații mei. Trebuie să  
înaintăm în credință și speranță, așteptând lucruri mari de la Dum-
nezeu. Vrăjmașul va căuta în orice mod să împiedice eforturile care 
se fac pentru înaintarea adevărului, dar prin puterea Domnului 
puteți câștiga succesul. Să nu se rostească niciun cuvânt de descura-
jare, ci doar astfel de cuvinte care vor duce la întărirea și susținerea 
semenilor voștri lucrători...

„Interesul meu pentru lucrarea generală este încă tot atât de 
profund ca întotdeauna și eu doresc mult ca adevărul prezent și ca-
uza lui să înainteze cu hotărâre în toate colțurile lumii...

Mă rog cu stăruință ca lucrarea pe care o facem în acest timp 
să impresioneze ea însăși în mod profund inima, mintea și sufletul. 
Nedumeririle vor crește, dar fie ca noi, ca și creștini ai lui Dumnezeu, 
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să ne încurajăm unii pe alții. Să nu coborâm standardele, ci să le 
ținem sus, privind la El care este autorul și desăvârșitorul credinței 
noastre. Când în timpul nopții nu pot dormi, îmi îmi ridic inima în 
rugăciune către Dumnezeu și El mă întărește și îmi dă asigurarea 
că El este cu slujitorii Săi în câmpul de acasă și în pământurile în-
depărtate. Sunt încurajată și fericită când realizez că Dumnezeul lui 
Israel încă Își mai conduce poporul și că El va continua să fie cu ei, 
chiar până la sfârșit...

„Domnul dorește să vadă lucrarea de proclamare a soliei înge-
rului al treilea înaintând cu eficiență sporită. La fel cum El a lucrat 
în toate veacurile pentru a da biruințe poporului Său și în acest veac, 
El tânjește să ducă spre o împlinire triumfală scopurile Sale pentru 
biserica Sa. El îi îndeamnă pe sfinții Săi credincioși să avanseze în 
unire, mergând din putere în putere și mai mare, din credință la o 
asigurare mai mare și încredere în adevărul și neprihănirea cauzei 
Sale.

„Trebuie să stăm fermi ca o stâncă la principiile cuvântului lui 
Dumnezeu, amintindu-ne că Dumnezeu este cu noi să ne dea putere 
să facem față fiecărei experiențe noi. Fie ca să păstrăm întotdeauna 
în viețile noastre principiile neprihănirii, ca să putem merge înain-
te din putere în putere în Numele Domnului. Trebuie să păstrăm 
sacră credința care a fost confirmată prin îndrumări și aprobarea 
Duhului lui Dumnezeu de la începuturile experienței noastre până 
în prezent. Trebuie să cultivăm ca foarte prețioasă lucrarea pe care 
Domnul a purtat-o prin intermediul poporului păzitor al poruncilor 
și care, prin puterea harului Său, va crește mai puternică și mai efi-
cientă, pe măsură ce timpul înaintează. Vrăjmașul caută să întune-
ce discernământul poporului lui Dumnezeu și să slăbească eficiența 
lor, dar dacă ei vor lucra așa cum îi conduce Spiritul lui Dumnezeu, 
El va deschide uși ale ocaziilor înaintea lor pentru lucrarea de re-
staurare a vechilor dărâmături. Experiența lor va fi una de creștere 
constantă, până ce Domnul va veni din cer cu putere și mare slavă 
pentru a pune sigiliul triumfului Său final asupra credincioșilor Săi.

„Lucrarea care stă asupra noastră este cea care necesită efor-
tul fiecărei puteri ale ființei umane. Ea solicită exercitarea credinței 
puternice și vigilenței constante. Uneori, dificultățile pe care le vom 
întâlni, vor fi descurajatoare. Imensitatea lucrării ne va înfricoșa. 
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Și totuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, slujitorii Săi vor triumfa în cele 
din urmă.” - Buletinul raportului Conferinței Generale, 28 mai 
1913, 164, 165

În perioada celor nouă volume ale Mărturiilor pentru Comu-
nitate scrise în peste cincizeci de ani, biserica a crescut în mod con-
stant și s-a dezvoltat și a prosperat. Sfatul dat a adus îndrumare 
sigură, mustrarea și corecția au condus multe picioare rătăcitoare 
înapoi la cărările neprihănirii, cuvintele de îmbărbătare și încura-
jare au reînviat pe mulți cu inima sleită și imaginea răsplătirii celor 
credincioși a impulsionat mii pentru a-i determina să atingă ținta 
care ne era pusă înainte.

Privind înainte, trebuie să ne amintim mereu de cuvintele în-
semnate în Schițe din viața lui Ellen G. White, 196:

„Noi nu avem de ce să ne temem cu privire la viitor, cu excep-
ția faptului că vom uita modul în care Domnul ne-a condus și 
învățăturile Sale din istoria noastră trecută.”

Administratorii publicațiilor lui Ellen G. White.
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Secțiunea 1 

PENTRU VENIREA REGELUI

„Încă puțină vreme și Cel ce vine, 
va veni și nu va zăbovi.” (Evrei 10:37).
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Capitolul 1 

Ultima criză

Trăim timpul sfârșitului. Semnele timpului care se împlinesc 
cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este aproape, chiar 
la uși. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Duhul lui 
Dumnezeu se retrage treptat, dar sigur de pe Pământ. Plăgile și 
judecățile cad deja peste disprețuitorii harului. Calamitățile de pe 
uscat și mare, statutul nesigur al societății, alarmele de război sunt 
prevestitoare de rău. Ele prezic evenimentele de mare amploare 
care se apropie.

Agenții răului își adună puterile și se asociază. Ei se întăresc 
pentru ultima mare criză. Mari schimbări vor lua loc în curând în 
lume și mișcările finale se vor succeda cu rapiditate.

Starea lucrurilor din lume indică faptul că timpuri de încercare 
ne stau în față. Cotidianele sunt pline de indicii despre un conflict 
teribil în viitorul apropiat. Jafuri îndrăznețe se petrec în mod frec-
vent. Grevele sunt obișnuite. Furturi și crime sunt înfăptuite pretu-
tindeni. Oamenii posedați de demoni iau viețile bărbaților, femeilor 
și copiilor mici. Oamenii au înnebunit din cauza viciului și orice tip 
de răutate triumfă.

Vrăjmașul a avut succes în a perverti dreptatea și a umple 
inimile oamenilor cu dorința de câștig egoist. „Dreptatea s-a înde-
părtat: pentru că adevărul s-a prăbușit în drum și nepărtinirea nu 
poate să mai intre.” (Isaia 59:14). În marile orașe sunt mulțimi care 
locuiesc în sărăcie și mizerie, aproape lipsiți de mâncare, adăpost 
și îmbrăcăminte; în timp ce în aceleași orașe sunt alții care au mai 
mult decât inima lor își dorește, care locuiesc în lux, își cheltuie 
banii pe case bogat mobilate, împodobire personală sau, mai rău 
chiar, pe satisfacerea apetitului senzual, consumând băuturi tari, 
tutun și alte lucruri care distrug puterile creierului, dezechilibrează 
mintea și corup sufletul. Strigătele omenirii flămânde se înalță până 
la Dumnezeu, în timp ce, prin fiecare tip de opresiune și stoarcere, 
oamenii îngrămădesc averi colosale.
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12 Cu o anumită ocazie, când mă aflam în orașul New York, am 
fost chemată în timpul nopții să privesc niște clădiri la care se ridi-
case etaj după etaj spre cer. Aceste clădiri erau garantate ca sigure 
împotriva incendiilor și au fost înălțate pentru a slăvi pe proprieta-
rii și constructorii lor. Aceste clădiri se ridicau mai sus și tot mai sus 
și pentru construcția lor se folosiseră cele mai scumpe materiale. 
Acei cărora le aparțineau aceste clădiri nu își puneau întrebarea: 
„Cum pot să slăvesc pe Dumnezeu în cel mai bun mod?” Domnul nu 
era în gândurile lor.

Eu m-am gândit: „O, dacă acei care își investesc mijloacele lor 
în acest fel ar putea vedea căile lor așa cum le vede Dumnezeu! Ei 
înalță clădiri spectaculoase, dar cât de nebunești sunt planurile și 
gândurile lor în ochii Conducătorului universului! Ei nu caută cu 
toate puterile inimii și minții lor cum să-L slăvească pe Dumnezeu. 
Ei au pierdut din vedere acest lucru, prima datorie a omului.”

Pe măsură ce aceste clădiri semețe se înălțau, posesorii lor se 
bucurau plini de mândrie ambițioasă că aveau bani pe care să-i 
folosească pentru a-și satisface eul și a provoca invidia semenilor 
lor. Mulți dintre banii pe care ei i-au investit în acestea, fuseseră 
obținuți prin forță, prin asuprirea săracului. Ei au uitat că în cer se 
păstrează un raport al fiecărei tranzacții de afaceri, se înregistrea-
ză fiecare tranzacție nedreaptă, fiecare act fraudulos. Vine timpul 
când, în înșelătoria și impertinența lor, oamenii vor ajunge în punc-
tul în care Domnul nu le va permite să meargă mai departe și ei vor 
învăța că există o limită a îndelungii răbdări a lui Iehova.

Următoarea scenă care mi-a trecut prin față a fost o alarmă de 
incendiu. Oamenii priveau la clădirile impunătoare și presupuse a 
fi rezistente la foc și spuneau: „Ele sunt în perfectă siguranță.” Dar 
aceste clădiri au fost distruse ca și cum ar fi fost făcute din smoală. 
Pompele de incendiu nu puteau face nimic pentru a opri distrugerea 
lor. Pompierii nu puteau să se folosească de pompele lor.

Sunt instruită că atunci când vine ziua Domnului, dacă nu vor 
avea loc schimbări în inimile ființelor umane mândre și ambițioase, 
oamenii vor afla că mâna care a fost puternică să salveze, va fi puter-
nică să distrugă. Nicio putere pământească nu poate rezista mâinii 
lui Dumnezeu. Niciun material nu poate fi utilizat pentru ridicarea 
clădirilor care să le păzească de distrugere atunci când timpul indi-
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