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Prefaţă

Răspunzând unei însărcinări divine, adventiştii de ziua a şaptea
au început cu entuziasm lucrarea de vestire, prin pagina tipărită, a
adevărurilor despre Sabat şi a doua venire. În perioada de mai mult
de un secol a activităţii noastre evanghelistice, lucrarea de publicaţii
a constituit un instrument puternic pentru răspândirea întreitei solii
îngereşti în jurul lumii.

În decursul anilor, am beneficiat de călăuzire, în ce priveşte
publicarea şi punerea în circulaţie a literaturii noastre, din partea
lui Ellen White. În aceste sfaturi, activitatea de vânzare a cărţilor şi
revistelor ce conţin adevărul nostru este înălţată la rangul de lucrare
comparabilă cu cea de propovăduire a Evangheliei. Cel care vinde
cărţi este socotit colportor evanghelist.

În 1902, a fost adunată o serie din declaraţiile lui Ellen White
cu privire la lucrarea de colportaj şi publicată în Manualul pen-
tru colportori (Manual for Canvassers). Ca urmare a sfaturilor lui
Ellen White referitoare la lucrarea noastră prin literatură, această
lucrare s-a lărgit şi, în 1920, a apărut mult îndrăgita lucrare Colpor-
torul evanghelist (Colporteur Evangelist). Această carte mică a fost
publicată în multe limbi şi a fost larg răspândită.

Dorinţa de a elimina repetarea unor lucruri legate de acest su-
biect, de a aşeza sfaturile într-o ordine tematică, bine organizată,
şi de a include şi alte afirmaţii, pe lângă cele existente, din cărţile,
articolele din reviste şi din manuscrisele lui Ellen White a condus la
realizarea prezentei compilaţii, care a fost pregătită în armonie cu
sugestiile lăsate de Ellen White referitoare la publicarea postum a
scrierilor ei. Fiecare citat este însoţit de referinţa respectivă şi este
notat, de asemenea, anul scrierii sau al celei dintâi publicări.

Subtitlurile, oferite de compilatori, îl ajută pe[vi]
cititor să găsească citatele dorite. Literele îngroşate sunt folosite

pentru a introduce fiecare fragment, în timp ce italicele sunt folosite
pentru o subliniere în cadrul respectivului citat. Cu excepţia câtorva
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citate care sunt repetate, întregul conţinut al lucrării Colportorul
evanghelist este inclus în acest nou volum.

Toate referinţele sunt trimiteri la sursele originale, şi nu la Col-
portorul evanghelist, care, de asemenea, a fost compilată după moar-
tea lui Ellen White.

Pe parcursul acestei cărţi, cititorul va întâlni frecvent termeni
precum „vânzător ambulant“, „broşură şi societate misionară“ şi
„agenţi ambulanţi“. Aceştia au fost termeni folosiţi în timpul lui
Ellen White şi ei vor fi uşor înţeleşi de cititor.

Fie ca aceste sfaturi pentru evanghelizarea prin literatură, rearan-
jate în această formă lărgită, să poată călăuzi şi inspira pe colportorii
evanghelişti în vederea unei lucrări mai prospere şi eficiente pentru
Domnul — aceasta este dorinţa celor care publică această carte,
cât şi a Institutului care administrează publicaţiile autoarei Ellen G.
White. [vii]
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Capitolul 22 — Menţinerea unui echilibru potrivit . . . . . . . . 111
Capitolul 23 — Lucrarea prin reviste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
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Capitolul 1 — Literatura noastră şi misiunea ei

„Începeţi să tipăriţi.“ La o adunare ţinută în Dorchester, Ma-
ssachusetts, în noiembrie 1848, mi-a fost dată o viziune cu privire
la proclamarea soliei tipărite şi datoria fraţilor de a publica lumina
care a strălucit pe cărarea noastră.

După ce am ieşit din viziune, i-am spus soţului meu: „Am o
solie pentru tine. Trebuie să începi să tipăreşti un ziar mic şi să-l
trimiţi oamenilor. Să fie mic la început; însă, pe măsură ce îl citesc,
oamenii îţi vor trimite mijloacele necesare cu ajutorul cărora să poţi
tipări, şi acesta va fi un succes încă de la început. Mi-a fost arătat că
acest început mic se va transforma apoi în şuvoaie de lumină, care
se răspândesc peste tot în lume“. — Life Sketches, p. 125 (1915)

Adevărul să fie prezentat în mod clar şi simplu. Publicaţiile
noastre au o misiune sacră, şi anume aceea de a prezenta în mod clar
şi simplu temelia spirituală a credinţei noastre. Pretutindeni, oamenii
iau o anumită poziţie; ei se înrolează fie sub stindardul adevărului
şi neprihănirii, fie sub drapelul puterilor apostaziate, care se luptă
pentru supremaţie. În acest timp, solia lui Dumnezeu pentru lume
trebuie dată cu o asemenea măreţie şi putere, încât oamenii să fie
puşi în faţa adevărului, cu mintea şi inima.[2]

Ei trebuie să fie făcuţi să vadă superioritatea acestuia faţă de
atât de multe rătăciri, care îşi croiesc drum cu putere spre a fi luate
în seamă, pentru a lua locul, dacă este cu putinţă, Cuvântului lui
Dumnezeu pentru acest timp solemn.

Marele obiectiv al publicaţiilor noastre este de a-L înălţa pe Dum-
nezeu, de a atrage atenţia oamenilor la adevărurile vii din Cuvântul
Său. Dumnezeu ne cheamă să înălţăm nu propriul nostru stindard,
nu stindardul acestei lumi, ci stindardul adevărului. — Testimonies,
vol. 7, p. 150, 151 (1902)

Publicaţi lumina şi adevărul. În noaptea din 2 martie 1907, mi-
au fost descoperite multe lucruri cu privire la valoarea publicaţiilor
noastre privind adevărul prezent şi la puţinul efort care a fost făcut
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Literatura noastră şi misiunea ei 9

de fraţii şi surorile noastre în biserici pentru punerea lor mai largă în
circulaţie.

Mi-a fost arătat de repetate ori că presele noastre trebuie folosite
acum în mod continuu pentru publicarea luminii şi a adevărului.
Acesta este un timp de întuneric spiritual în bisericile din lume.
Ignorarea lucrurilor divine a ascuns pe Dumnezeu şi adevărul Său.
Forţele răului îşi adună puterile. Satana îşi amăgeşte conlucrătorii
că el va face o lucrare care va captiva lumea. În timp ce biserica îşi
desfăşoară activitatea doar parţial, Satana şi îngerii lui sunt foarte
activi. Aşa-zisele biserici creştine nu convertesc lumea; căci înşişi
membrii lor sunt întinaţi de egoism şi mândrie şi au nevoie să simtă
puterea de convertire a lui Dumnezeu în mijlocul lor, înainte ca să-i
poată conduce pe alţii spre un standard mai curat sau mai înalt. —
Testimonies, vol. 9, p. 65 (1909) [3]

Mijloace pentru a transmite în grabă solia. Lucrarea prin
cărţi ar trebui să constituie mijlocul prin care să se poată trans-
mite degrabă lumina sacră a adevărului prezent în lume. Publicaţiile
care ies din presele noastre astăzi trebuie să fie de un asemenea ca-
racter, încât să întărească fiecare pilon al credinţei care a fost stabilit
prin Cuvântul lui Dumnezeu şi descoperirile Spiritului Său.

Adevărul pe care l-a dat Dumnezeu pentru poporul Său în aceste
zile din urmă trebuie să rămână neclintit atunci când pătrund în
biserică persoane care prezintă teorii false. Adevărul, care a stat
neclintit în faţa atacurilor vrăjmaşului timp de mai mult de o jumătate
de secol, trebuie să constituie şi mai departe încrederea şi mângâierea
poporului lui Dumnezeu.

Dovada că avem adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, pe care o
putem prezenta celor în necunoştinţă, va fi o viaţă de strictă lepădare
de sine. Nu trebuie să facem de râs credinţa noastră, ci să păstrăm
mereu înainte exemplul Aceluia care, deşi a fost Prinţul cerului,
S-a umilit, trăind o viaţă de tăgăduire de sine şi sacrificiu, pentru a
susţine neprihănirea Cuvântului Tatălui Său. Să ne hotărâm să facem
tot ce ne stă în putinţă pentru ca lumina faptelor noastre bune să
poată lumina în lume. — Testimonies, vol. 9, p. 69, 70 (1909)

Pregătiţi un popor care să-L întâmpine pe Dumnezeu. Publi-
caţiile care pornesc din casele noastre de editură trebuie să pregă-
tească un popor care Îl va întâlni pe Domnul. Ele trebuie să facă,
pretutindeni în lume, aceeaşi lucrare pe care a făcut-o Ioan Bote-
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zătorul pentru naţiunea iudaică. Prin solii uimitoare de avertizare,
profetul lui Dumnezeu i-a trezit pe oameni din visarea lumească.
Prin el, Dumnezeu a chemat Israelul cel apostaziat la pocăinţă. Prin[4]
prezentarea adevărului, el a demascat rătăcirile care erau populare.
În contrast cu teoriile false ale timpului său, adevărul a stat, în în-
văţăturile lui, ca o certitudine veşnică. „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia
cerurilor este aproape“ a fost solia lui Ioan. (Matei 3,2). Aceeaşi
solie trebuie dată lumii astăzi prin publicaţiile caselor noastre de
editură...

Şi, într-o mare măsură, prin casele noastre de editură, trebuie
adusă la îndeplinire lucrarea celuilalt înger, care vine din ceruri cu
putere mare şi care luminează pământul cu slava lui. — Testimonies,
vol. 7, p. 139, 140 (1902)

Publicaţiile să ajungă pretutindeni. Publicaţiile noastre tre-
buie să ajungă pretutindeni. Să fie tipărite în multe limbi. Întreita
solie îngerească trebuie dată prin acest mijloc şi prin acela care
învaţă pe viu. Voi, care credeţi adevărul pentru acest timp, treziţi-vă.
Este acum datoria voastră de a veni cu toate mijloacele posibile spre
a-i ajuta pe cei care înţeleg adevărul ca să îl proclame. O parte din
banii care rezultă din vânzarea publicaţiilor noastre trebuie folosiţi
pentru a îmbunătăţi facilităţile pentru producerea de mai multă li-
teratură, care va deschide ochii orbi şi va zdrobi terenul inactiv al
inimii. — Testimonies, vol. 9, p. 62 (1909)

Există multe locuri în care glasul pastorului nu poate fi auzit,
locuri în care doar publicaţiile noastre pot ajunge — cărţi, ziare
şi broşuri pline de adevărurile Bibliei, de care oamenii au nevoie.
Literatura noastră trebuie răspândită pretutindeni. Adevărul trebuie
semănat de-a lungul tuturor apelor; căci noi nu ştim care va aduce
roadă, aceasta sau aceea. Cu judecata noastră greşită, putem gândi că
este neînţelept să dăm literatură şi acelora care ar accepta de îndată[5]
adevărul. Noi nu ştim care pot fi urmările atunci când oferim broşuri
ce conţin adevărul prezent. — Manuscript 127, 1909

Ne apropiem cu repeziciune de sfârşit. Tipărirea şi punerea în
circulaţie a cărţilor şi ziarelor care conţin adevărul pentru acest timp
trebuie să fie lucrarea noastră. — Testimonies, vol. 8, p. 89 (1904)

În toate ţările şi toate regiunile. Publicaţiile trebuie înmulţite
şi răspândite precum frunzele toamna. Aceşti mesageri tăcuţi lumi-
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nează şi modelează mintea a mii de oameni, din fiecare ţară şi din
fiecare regiune. — Review and Herald, 21 noiembrie 1878

În toate limbile. Din oraş în oraş, din ţară în ţară, ei [colportorii
evanghelişti] trebuie să ducă publicaţiile care conţin făgăduinţa
venirii în curând a Mântuitorului. Aceste publicaţii trebuie să fie
traduse în toate limbile, căci Evanghelia trebuie predicată în toată
lumea. Fiecărui lucrător, Domnul Hristos îi promite eficienţă divină,
care va face ca eforturile sale să aibă succes. — Testimonies, vol. 9,
p. 34 (1909)

Să lumineze întreaga lume. Lumea trebuie să primească lumina
adevărului printr-o lucrare de evanghelizare cu ajutorul cărţilor şi
publicaţiilor noastre. — Testimonies, vol. 9, p. 61 (1909)

Din cărţile şi publicaţiile noastre strălucesc raze de lumină, care
trebuie să pornească spre a lumina lumea cu privire la adevărul
prezent. — Testimonies, vol. 8, p. 87 (1904) [6]



Capitolul 2 — O lucrare neîntrecută

Lucrare cu succes în câştigarea de suflete. Lucrarea de col-
portaj, condusă în mod corespunzător, este o lucrare misionară de
cel mai înalt grad şi constituie o metodă bună şi de succes, care
poate fi folosită pentru a aşeza înaintea oamenilor adevărurile im-
portante pentru acest timp. Importanţa lucrării de propovăduire este
de netăgăduit; însă mulţi dintre cei flămânzi după pâinea vieţii nu
au privilegiul de a asculta Cuvântul de la predicatorii trimişi de
Dumnezeu. Din acest motiv, este esenţial ca publicaţiile noastre să
circule cât mai mult. Astfel, solia va merge acolo unde predicato-
rul, ca persoană, nu poate merge şi atenţia multora va fi atrasă spre
evenimentele importante legate de scenele de încheiere ale istoriei
acestui pământ.

O lucrare rânduită de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit lucra-
rea de colportaj ca mijloc de a prezenta înaintea oamenilor lumina
conţinută în cărţile noastre, iar colportorii trebuie convinşi de im-
portanţa faptului de a duce înaintea lumii, cât de repede cu putinţă,
cărţile necesare pentru educaţia şi iluminarea lor spirituală. Aceasta
este lucrarea pe care Domnul doreşte ca poporul Său să o facă în
acest timp. Toţi cei care se consacră lui Dumnezeu pentru a lucra
ca şi colportori participă la darea ultimei solii de avertizare către
lume. Nu putem aprecia suficient această lucrare; căci, dacă nu ar fi
străduinţele colportorului, mulţi nu ar auzi niciodată avertizarea. —
Testimonies, vol. 6, p. 313 (1900)[7]

O lucrare foarte importantă. Dacă s-ar putea spune că o lu-
crare este mai importantă decât alta, atunci aceea este lucrarea de
a oferi oamenilor publicaţiile noastre, determinându-i astfel să cer-
ceteze Scripturile. Lucrarea misionară — prezentarea publicaţiilor
noastre în familii, discuţiile şi rugăciunile cu membrii acestora —
constituie o lucrare bună, care îi va instrui pe bărbaţi şi femei să facă
lucrare pastorală. — Testimonies, vol. 4, p. 390 (1880)

Când vor deveni conştienţi de importanţa punerii în circulaţie
a literaturii noastre, membrii bisericii vor consacra mai mult timp
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O lucrare neîntrecută 13

acestei lucrări. Ziare, broşuri, cărţi vor fi duse în casele oamenilor,
spre a predica ele însele Evanghelia... Biserica trebuie să acorde
atenţie lucrării de colportaj. Acesta este un mod prin care ea poate
să lumineze în lume. Atunci, ea va putea porni „frumoasă ca luna,
curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor“. —
Manuscript 113, 1901

Apel pentru reînsufleţirea interesului. Însemnătatea lucrării
de colportaj a fost prezentată totdeauna înaintea mea. În ultima
vreme, acestei lucrări nu i s-a acordat importanţa pe care i-o acor-
daseră aceia care au făcut din ea principala lor preocupare. Unii
colportori au fost chemaţi din lucrarea de evanghelizare pentru a
se angaja într-o altă lucrare. Nu ar trebui să fie aşa. Mulţi dintre
colportorii noştri, dacă sunt convertiţi cu adevărat şi consacraţi, pot
realiza mult mai mult în acest domeniu decât în oricare altul pentru
a duce adevărul pentru acest timp înaintea oamenilor.

Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu pentru a arăta că sfârşitul este
aproape. Lumea trebuie avertizată şi, ca niciodată mai înainte, trebuie
să fim conlucrători cu Hristos. Ne-a fost încredinţată lucrarea de [8]
avertizare. Trebuie să fim canale de lumină pentru lume, împărţind
altora lumina pe care o primim de la marele Purtător de Lumină.
Cuvintele şi lucrările tuturor oamenilor trebuie încercate. Să nu ne
dăm înapoi acum. Ceea ce trebuie făcut pentru avertizarea lumii
trebuie să fie făcut fără întârziere. Să nu se lase să lâncezească
lucrarea de colportaj. Cărţile care conţin lumina asupra adevărului
prezent să ajungă la cât de mulţi cu putinţă. — Testimonies, vol. 6,
p. 329 (1900)

Egală în importanţă cu lucrarea de propovăduire. Colporto-
rii trebuie să meargă în diferite părţi ale ţării. Însemnătatea acestei
lucrări este egală cu cea de propovăduire. Este nevoie atât de per-
soana predicatorului, cât şi de solul fără glas pentru aducerea la
îndeplinire a marii lucrări care ne stă în faţă. — Review and Herald,
1 aprilie 1880

Vânzarea ambulantă a publicaţiilor noastre constituie un dome-
niu important şi totodată benefic în cadrul lucrării de evanghelizare.
Publicaţiile noastre pot ajunge în locuri în care nu se pot ţine adunări.
În asemenea locuri, colportorul evanghelist credincios ţine locul pre-
dicatorului. Prin lucrarea de colportaj, adevărul este prezentat la mii
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de oameni, care altfel nu l-ar auzi niciodată. — Review and Herald,
7 octombrie 1902

Nu avem timp de pierdut. O lucrare importantă stă în faţa noastră,
iar, dacă suntem robi leneşi, vom pierde cu siguranţă răsplata veşnică.
Însă sunt puţini cei care au o viziune largă şi cuprinzătoare a ceea
ce poate fi făcut în abordarea oamenilor prin eforturi personale,
cu interes, prin distribuirea înţeleaptă a publicaţiilor noastre. Mulţi
dintre cei care nu vor fi convinşi să asculte adevărul prezentat de
predicator vor lua o broşură sau o revistă şi o vor citi cu atenţie;
multe lucruri dintre cele pe care le citesc coincid cu ideile lor şi ei
devin interesaţi să citească tot ce conţine respectiva publicaţie. —
Review and Herald, 19 decembrie 1878[9]

Să fim conştienţi de responsabilitatea noastră. Există perico-
lul de a fi interesaţi mai mult de aspectul comercial şi de a deveni
atât de absorbiţi de afaceri lumeşti, încât adevărurile din Cuvântul lui
Dumnezeu, în curăţia şi puterea lor, să nu fie transpuse în viaţă. Preo-
cuparea pentru negoţ şi câştig devine din ce în ce mai predominantă.
Fraţii mei, să lăsăm ca sufletele noastre să fie convertite cu adevărat.
Dacă a fost vreodată un timp când să ne înţelegem responsabilităţile,
atunci acela este acum, când adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte
şi neprihănirea nu poate să se apropie. Satana s-a coborât cu putere
mare, spre a lucra cu toată înşelăciunea şi păcătoşenia în cei care
sunt pe cale de a pieri; şi tot ce poate fi clătinat va fi clătinat, iar acele
lucruri care nu se clatină vor rămâne. Domnul vine foarte curând şi
ne îndreptăm spre vremuri ce aduc nenorociri. Agenţii satanici, deşi
nevăzuţi, lucrează pentru a distruge viaţa omenească. Însă, dacă viaţa
noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, vom avea parte de
harul şi mântuirea Sa. Domnul Hristos vine pentru a-Şi întemeia îm-
părăţia pe pământ. Fie ca limba noastră să fie sfinţită şi folosită spre
slava Lui. Să lucrăm acum aşa cum n-am lucrat niciodată înainte.
Suntem îndemnaţi să „stăruim la timp şi ne la timp“ (2 Timotei 4,2).
Trebuie să deschidem calea pentru prezentarea adevărului. Trebuie
să folosim orice ocazie de a atrage sufletele la Hristos.

Ca popor, noi trebuie să fim reconvertiţi, iar vieţile noastre sfin-
ţite să proclame adevărul aşa cum este el în Isus. În lucrarea de
răspândire a publicaţiilor noastre, putem vorbi despre dragostea
Mântuitorului dintr-o inimă caldă şi plină de viaţă. Numai Dum-
nezeu are puterea de a ierta păcatele; dacă nu prezentăm această
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solie celor neconvertiţi, neglijenţa noastră poate fi spre pieirea lor... [10]
Domnul face apel la noi toţi să căutăm să salvăm sufletele care pier.
Satana este la lucru pentru a înşela chiar pe cei aleşi, iar acum este
timpul prielnic să lucrăm cu înţelepciune. Cărţile şi publicaţiile noas-
tre trebuie aduse în atenţia poporului; Evanghelia adevărului prezent
trebuie dusă în oraşele noastre fără întârziere. Să nu ne trezim noi
oare la datorie? — Testimonies, vol. 9, p. 62, 63 (1909)

Lucrarea lui Dumnezeu. Colportorul să fie conştient că are
ocazia să semene de-a lungul apelor. Să ia aminte că, atunci când
vinde cărţile care aduc cunoştinţă despre adevăr, el face lucrarea lui
Dumnezeu şi toţi talanţii pe care îi are trebuie puşi în lucru spre slava
Numelui Său. Dumnezeu va fi cu toţi cei care caută să înţeleagă,
pentru ca să-L poată aşeza înaintea altora în mod clar. Dumnezeu a
vorbit simplu şi clar: „Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude
să zică: Vino!“ (Apocalipsa 22,17). Noi nu trebuie să întârziem a
da învăţătură celor care au nevoie de aceasta, ca să poată fi aduşi la
cunoştinţa adevărului aşa cum este el în Isus. — Testimonies, vol. 6,
p. 314, 315 (1900)

Străjeri şi soli. A sosit timpul când colportorii au de făcut o
mare lucrare. Lumea doarme, iar ei, ca străjeri, trebuie să facă să
răsune clopotul de avertizare, spre a-i trezi pe cei care dorm şi a-
i face conştienţi de pericolul în care se află. Bisericile nu cunosc
momentul cercetării lor. Adesea, ele pot ajunge mai degrabă să înveţe
adevărul prin eforturile depuse de colportori. Aceia care pornesc
în Numele Domnului sunt solii Săi, care vor da mulţimilor aflate [11]
în întuneric şi rătăcire vestea cea bună a mântuirii prin Hristos şi
prin ascultare de Legea lui Dumnezeu. — Testimonies, vol. 6, p. 315
(1900)

Vor vedea suflete convertite. Colportorii să înainteze având Cu-
vântul Domnului şi să-şi aducă aminte că aceia care păzesc poruncile
şi învaţă şi pe alţii să le păzească vor fi răsplătiţi prin faptul că vor
vedea suflete convertite, şi un suflet convertit va aduce la rândul lui
alte suflete la Hristos. În acest fel, lucrarea va înainta în noi teritorii.
— Testimonies, vol. 6, p. 315 (1900)

Cât timp va fi har. Cât timp mai este har, colportorul are ocazia
să lucreze. Când denominaţiunile religioase se vor uni cu papalitatea
pentru a supune pe poporul lui Dumnezeu, locuri în care există
libertate religioasă vor fi deschise de către colportorii evanghelişti.
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Dacă persecuţia se înăspreşte într-un loc, lucrătorii să facă aşa cum
a spus Domnul Hristos: „Când vă vor prigoni într-o cetate, voi să
fugiţi într-alta“. Dacă prigoana ajunge şi acolo, mergeţi în alt loc.
Dumnezeu va conduce pe poporul Său, făcându-l o binecuvântare
în multe locuri. Dacă nu ar fi prigoana, copiii Săi nu ar fi atât de
răspândiţi pentru a proclama adevărul. „Nu veţi isprăvi de străbătut
cetăţile lui Israel până va veni Fiul omului“ (Matei 10,23). Până
când în ceruri se va rosti „S-a sfârşit“, vor fi mereu locuri pentru
lucru şi inimi care să primească solia. — Testimonies, vol. 6, p. 478
(1900)

Există o mare lucrare de făcut şi trebuie depus orice efort cu
putinţă pentru a-L descoperi pe Hristos ca Mântuitor ce iartă păcatul,
Hristos ca Purtător al păcatului, Hristos ca Luceafărul strălucitor de
dimineaţă; iar Domnul ne va deschide ocazii în lume până ne vom
face lucrarea. — Testimonies, vol. 6, p. 20, 21 (1900)[12]

Nu există lucrare mai nobilă. Nu există lucrare mai nobilă
decât aceea a evanghelizării prin literatură, căci aceastaa implică
îndeplinirea celor mai înalte datorii morale. Cei care se angajează
în această lucrare trebuie să fie continuu sub stăpânirea Duhului lui
Dumnezeu. Nu trebuie să existe înălţarea eului. Ce are oricare dintre
noi pe care să nu-l fi primit de la Hristos? Noi trebuie să ne iubim
ca fraţii şi să ne arătăm această dragoste, iubindu-ne unii pe alţii.
Trebuie să fim miloşi şi curtenitori. Trebuie să strângem cu toţii
rândurile, luând parte la lucrare. Numai aceia care trăiesc în viaţă
rugăciunea Domnului Hristos, punând-o în practică în viaţa de zi
cu zi, vor trece cu bine încercarea care va veni asupra lumii. Cei
care îşi înalţă eul se aşează sub puterea lui Satana, pregătindu-se
să primească amăgirile lui. Rugăciunea Domnului este ca poporul
Său să înalţe standardul mai sus, tot mai sus. Dacă ascultăm de
glasul Lui, El va lucra în noi şi eforturile noastre vor fi încununate de
succes. Vom primi binecuvântări bogate de sus în lucrarea noastră şi
ne vom face comori sus, lângă tronul lui Dumnezeu.

Dacă am fi conştienţi de ceea ce se află în faţa noastră, nu am
mai fi atât de zăbavnici în lucrarea Domnului.

Răspunzători pentru lucrarea pe care am fi putut s-o facem.
Suntem în timpul de zguduire, timp în care orice lucru care poate
fi zguduit va fi zguduit. Domnul nu-i va scuza pe aceia care cunosc
adevărul, dacă, prin cuvânt şi faptă, nu vor păzi poruncile Lui. Dacă
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nu depunem eforturi pentru a câştiga suflete la Hristos, vom da
socoteală pentru lucrarea pe care am fi putut s-o facem, dar nu
am făcut-o din cauza indolenţei noastre spirituale. Cei care aparţin
Împărăţiei Domnului trebuie să lucreze cu seriozitate pentru salvarea
de suflete. Ei trebuie să-şi facă partea, înălţând Legea şi susţinând-o
în mijlocul ucenicilor. [13]

Cine va merge? Planul Domnului este ca lumina pe care El
a dat-o în Scripturi să lumineze în raze clare şi strălucitoare; şi
este datoria colportorilor noştri să depună eforturi puternice, unite,
pentru ca planul lui Dumnezeu să poată fi adus la îndeplinire. În
faţa noastră, este o lucrare mare şi importantă. Vrăjmaşul sufletelor
este conştient de acest lucru şi el foloseşte toate mijloacele care îi
stau în putinţă spre a-l determina pe colportor să se angajeze în alt
domeniu al lucrării. Această stare de lucruri trebuie să se schimbe.
Dumnezeu îi cheamă pe colportori înapoi la lucrul lor. El face apel
la voluntari, care să-şi pună în lucru toate energiile şi înţelepciunea,
dând ajutor oriunde este nevoie. Domnul face apel la fiecare ca să-şi
facă partea, potrivit cu iscusinţa pe care o are. Cine va răspunde
chemării? Cine va porni în lucrare cu înţelepciune, har şi iubirea
lui Hristos pentru aceia care sunt aproape şi pentru aceia care sunt
departe? Cine va sacrifica tihna şi plăcerea pentru a merge în locuri
unde există rătăcire, superstiţie şi întuneric, lucrând cu seriozitate
şi stăruinţă, rostind adevărul cu simplitate, rugându-se cu credinţă
şi făcând lucrare din casă în casă? Cine va porni în acest timp,
prin puterea Duhului Sfânt, îndurând ocara de dragul lui Hristos,
deschizând Scriptura oamenilor şi chemându-i la pocăinţă?

Dumnezeu a avut lucrători în fiecare veac. Chemării din acest
ceas i se răspunde prin venirea omului. Astfel, când se aude che-
marea divină „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?“, vine
şi răspunsul: „Iată-mă, trimite-mă!“ (Isaia 6,8). Fie ca toţi cei care
lucrează cu eficienţă în câmpul de colportaj să simtă în inimile lor
că fac lucrarea Domnului, slujind sufletelor care nu cunosc adevărul
pentru acest timp. Ei dau semnalul de avertizare la drumuri şi la [14]
garduri, ca să pregătească un popor pentru marea zi a Domnului,
care va veni curând asupra lumii. Nu avem timp de pierdut. Trebuie
să încurajăm această lucrare. Cine va merge acum cu publicaţiile
noastre?
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Domnul va înzestra pentru această lucrare pe orice bărbat şi
femeie care cooperează cu puterea divină. Talentul necesar, curajul,
perseverenţa, credinţa şi tactul vor veni pe măsură ce îşi pun armura.
Este de făcut o mare lucrare în lumea noastră şi uneltele omeneşti vor
răspunde cu siguranţă chemării. Lumea trebuie să audă avertizarea.
Când vine chemarea „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?“,
daţi de îndată răspunsul clar şi convingător: „Iată-mă, trimite-mă!“
— Testimonies, vol. 6, p. 331, 332 (1900)

Comentarii ale spectatorilor nepăsători. Spectatorii nepăsă-
tori s-ar putea să nu vă aprecieze lucrarea sau să nu vadă importanţa
ei. Ei o consideră, poate, o afacere în pierdere, o viaţă de trudă
nepreţuită şi cu sacrificiu de sine. Însă slujitorul lui Isus vede în
aceasta lumina care străluceşte de pe cruce. Sacrificiile lui par mici
în comparaţie cu cele ale Domnului binecuvântat şi el este bucuros
să meargă pe urmele paşilor Lui. Succesul în lucrarea lui este pentru
el sursa celei mai curate bucurii şi constituie cea mai bogată recom-
pensă pentru o viaţă de trudă, răbdătoare. — Testimonies, vol. 6, p.
340 (1900)

Nu este timp de pierdut. Lucrarea de colportaj este o lucrare ce
implică multă răspundere, însemnând mult pentru bărbaţii şi femeile
care se angajează în aceasta. Trăim într-o vreme când trebuie făcută
o mare lucrare şi ce ocazie mai bună am avea, decât aceea de a rosti
invitaţia la ospăţul pe care l-a pregătit Domnul Hristos? Cei care, în[15]
această perioadă, iau în serios lucrarea de colportaj şi se dedică ei
vor fi mult binecuvântaţi. Nu aveţi timp de pierdut. Consacraţi-vă cu
bunăvoinţă şi fără egoism efectuării acestei lucrări. Fiţi conştienţi că
este o lucrare de evanghelizare prin natura ei şi este de folos a se da
avertizarea de care este atâta nevoie. - Manuscript 113, 1901[16]



Capitolul 3 — Apel către colportorii evanghelişti

Este nevoie de recruţi. Seară de seară stau în faţa poporului,
rostind o mărturie cât se poate de convingătoare, implorându-i să se
trezească şi să se înroleze în lucrarea de a pune în circulaţie literatura
noastră. — Review and Herald, 20 aprilie 1905

Câmpul colportorilor are nevoie de recruţi. Cei care se angajează
în această lucrare în spiritul Domnului vor putea pătrunde în casele
acelora care au nevoie de adevăr. Acestora, ei le pot relata istoria
crucii, iar Dumnezeu va întări şi va binecuvânta, în timp ce ei conduc
pe alţii la lumină. Neprihănirea lui Hristos merge înaintea lor, iar
slava lui Dumnezeu este răsplata lor. — Review and Herald, 16 iunie
1903

Scoală-te şi luminează. Lucrarea de colportaj nu mai trebuie
neglijată. De multe ori mi s-a arătat că trebuie să dovedim mai mult
interes faţă de lucrarea de colportaj. Punerea în circulaţie a literaturii
noastre constituie unul dintre mijloacele cele mai importante de a
aşeza înaintea oamenilor lumina pe care Domnul a încredinţat-o
bisericii Sale spre a fi dată lumii. Cărţile vândute de colportorii
noştri deschid multor minţi bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos.

Slujirea lui Hristos cuprinde mai multe feluri de lucrare ce tre-
buie îndeplinită. În serviciul templului erau atât cioplitori în lemn,
cât şi preoţi de diferite ordine, care aveau responsabilităţi diferite. [17]
Membrii bisericii noastre trebuie să se scoale şi să lumineze, căci
lumina lor a venit şi slava Domnului a răsărit peste ei. Fie ca acei
care cunosc adevărul să se trezească din somn şi să depună orice
efort cu putinţă pentru a ajunge la oameni, acolo unde se află aceştia.
Lucrarea Domnului nu mai trebuie neglijată de către noi şi nu mai
trebuie să fie secundară intereselor lumeşti. Nu avem timp să fim
leneşi sau descurajaţi. Evanghelia trebuie proclamată în toată lumea.
Publicaţiile care conţin lumina adevărului prezent trebuie să ajungă
în toate locurile...

De ce nu veghem noi oare? Fiecare lucrător poate să înţeleagă
acum lucrarea lui deosebită şi să primească putere pentru a se apuca
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din nou de ea. A lucra pentru slava lui Dumnezeu înseamnă a aduce
jertfe de diferite feluri la picioarele lui Isus. Orice nouă dezvăluire
a iubirii Mântuitorului îndreaptă cumpăna din dreptul unui suflet
într-o direcţie sau într-alta. Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape.
Oamenii lumii se năpustesc spre ruina lor. Planurile lor, aranjamen-
tele lor sunt multe. Se fac mereu noi planuri pentru a face fără efect
sfatul divin. Oamenii adună comori de aur şi argint, care vor fi arse
de focul din zilele din urmă. — Review and Herald, 2 iunie 1903

Domnul cheamă pe mulţi. Noul an este în faţa noastră şi tre-
buie făcute planuri în vederea depunerii unor eforturi serioase şi
stăruitoare în slujba Domnului. Sunt multe de făcut pentru înaintarea
lucrării lui Dumnezeu. Am fost instruită că lucrarea de colportaj
trebuie reînsufleţită şi că trebuie dusă mai departe cu tot mai mult
succes. Este lucrarea Domnului şi binecuvântarea îi va însoţi pe cei
care se angajează în aceasta cu stăruinţă şi seriozitate. — Review
and Herald, 20 ianuarie 1903 Domnul cheamă mult mai mulţi să[18]
se angajeze în lucrarea de colportaj... De dragul lui Hristos, fraţi şi
surori, vă rog să folosiţi la maximum orele noului an, pentru a aşeza
înaintea oamenilor preţioasa lumină a adevărului prezent. Îngerul
legământului îi împuterniceşte pe slujitorii Săi să ducă adevărul în
toate părţile lumii. El i-a trimis pe îngerii Săi cu solia harului; însă,
de parcă nu ar fi zburat destul de repede pentru a satisface dorul ini-
mii Sale pline de iubire, El aşază asupra fiecărui membru al bisericii
Sale responsabilitatea de a proclama această solie. „Cel ce aude să
vină.“ Fiecare membru al bisericii trebuie să-şi arate credincioşia,
invitându-i pe cei însetaţi să bea din apa vieţii. Un lanţ de martori vii
trebuie să ducă invitaţia lumii. Vrei şi tu să-ţi faci partea în această
măreaţă lucrare?

Atât bărbaţi, cât şi femei. Isus îi cheamă pe mulţi să se înroleze
ca misionari, bărbaţi şi femei care să se consacre lui Dumnezeu,
fiind dispuşi să cheltuie şi să se cheltuie în slujba Lui. Oh, oare
de ce nu suntem conştienţi că există o lume pentru care trebuie să
lucrăm? De ce nu înaintăm pas cu pas, îngăduindu-I lui Dumnezeu
să ne folosească drept mâna Lui de ajutor? De ce nu ne aşezăm pe
altarul slujirii? Atunci, dragostea lui Hristos ne va atinge şi ne va
transforma, făcându-ne binevoitori ca, de dragul Său, să acţionăm şi
să îndrăznim. — Review and Herald, 7 ianuarie 1903
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Mulţi, atât bărbaţi, cât şi femei, pot face o lucrare excelentă,
oferind cărţi pline de sfaturi simple, directe în ce priveşte evlavia
practică. — Manuscript 81, 1900 [19]

Apel către tineri. Domnul face apel la tinerii noştri să se anga-
jeze ca evanghelişti şi colportori, să facă lucrare din casă în casă,
în locuri care nu au auzit încă adevărul. El Se adresează tinerilor
noştri, spunându-le: „Voi nu sunteţi ai voştri. Căci aţi fost cumpăraţi
cu un preţ: proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul vostru şi duhul
vostru, care sunt ale lui Dumnezeu“. Cei care vor porni în lucrare
sub îndrumarea lui Dumnezeu vor primi binecuvântări minunate.
Cei care, în această viaţă, fac tot ce pot mai bine vor corespunde
pentru viaţa viitoare, nemuritoare. — Review and Herald, 16 mai
1912

Avem o lucrare de făcut. Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi pe tineri să se
dedice slujirii Cuvântului. Învăţaţi-i să devină colportori, să vândă
acele cărţi pe care Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, a inspirat
mintea oamenilor să le scrie. Acest material de citit va ajunge astfel
la o mare clasă de oameni care n-ar auzi adevărul, dacă nu le-ar
fi dus la uşi. Aceasta este lucrarea evanghelistului. — Letter 135,
1900.

Domnul îi cheamă pe tineri să se înroleze voluntar, ca să ducă
adevărul lumii. Este nevoie de bărbaţi viguroşi spiritual, bărbaţi care
să fie în stare să vadă ce este de făcut chiar în preajma lor, pentru
că ei sunt dornici de lucru, caută să lucreze. Biserica are nevoie
de oameni noi, care să aducă energie în rânduri, oameni ai acestor
timpuri, gata să facă faţă rătăcirilor, oameni care vor insufla zel
proaspăt eforturilor tot mai slabe ale celor câţiva lucrători, oameni
ale căror inimi sunt pline de dragoste creştină şi ale căror mâini sunt
dornice să lucreze pentru Domnul lor. — Manual for Canvassers, p.
22 (1902)

Sute să pornească. Fie ca Domnul să mişte pe mulţi dintre
tinerii noştri să se înroleze în câmpul de colportaj, ca evanghelişti
colportori. Prin lucrarea de colportaj adevărul este prezentat la mii
de oameni, care altfel nu l-ar auzi. Timpul nostru pentru lucrare este
scurt... [20]

De ce nu este oare căutat Domnul cu mai multă stăruinţă, astfel
ca sute de oameni să poată fi umpluţi cu Duhul Sfânt şi să pornească
proclamând adevărul, iar „Domnul să lucreze prin ei, întărind cuvân-
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tul prin semnele care-i însoţesc“? Misiunea noastră este să facem să
strălucească pretutindeni lumina de pe paginile tipărite. Prin pagina
tipărită, lumina ajunge la cei izolaţi, care nu au ocazia de a asculta
pe predicatori. Aceasta este una din lucrările misionare cele mai
binecuvântate. Colportorii pot fi mâna de ajutor a Domnului, care
deschid uşa pentru intrarea adevărului...

Noi trebuie să stârnim zelul şi seriozitatea agenţilor de colportaj,
făcând apel la ei să ducă lumina în locurile întunecoase ale pămân-
tului. Nu există eliberare de răspundere pentru cei care au talente şi
sunt înzestraţi cu diferite daruri. Acestora li se cere să fie instrumen-
tele Domnului, să coopereze cu Domnul Isus în a revărsa lumina
cerului în această lume întunecată. — Letter 21, 1902

Lucrători din fiecare biserică locală. Dumnezeu cheamă lu-
crători din fiecare biserică din mijlocul nostru ca să se înroleze în
lucrare ca evanghelişti colportori. Dumnezeu Îşi iubeşte biserica.
Dacă membrii vor face voia Sa, dacă se vor strădui să descopere
lumina celor în întuneric, El le va binecuvânta din belşug eforturile.
El reprezintă biserica, fiind Lumina lumii. Prin slujirea lor credin-
cioasă, mulţi oameni, pe care nici un om nu îi poate număra, vor
deveni copii ai lui Dumnezeu, pregătiţi pentru slava veşnică. Ce face
atunci biserica pentru a lumina lumea, pentru ca din toate părţile
pământului să se poată ridica spre El un tribut de laudă, rugăciune şi
recunoştinţă? — Letter 124, 1902[21]

Fiecare credincios să dea ajutor. Fie ca fiecare credincios să
facă să circule broşuri şi cărţi care conţin solia pentru acest timp.
Avem nevoie de colportori care vor porni să pună în circulaţie pu-
blicaţiile noastre pretutindeni. — Review and Herald, 12 noiembrie
1903

Oameni obişnuiţi. În cadrul acestei lucrări finale a Evangheliei,
este un câmp vast care trebuie ocupat; şi, mai mult decât oricând
înainte, de această dată, lucrarea trebuie să cuprindă şi ajutoare dintre
oamenii obişnuiţi. Atât tineri, cât şi dintre cei mai în vârstă vor fi
chemaţi din câmp, din vie sau de la atelierul de lucru şi trimişi de
către Domnul pentru a transmite solia Sa. Mulţi dintre aceştia au avut
parte doar de puţină educaţie; însă Hristos vede în ei trăsături care îi
vor face în stare să îndeplinească planul Său. Dacă îşi consacră inima
în lucrare şi continuă să înveţe, El îi va face să fie corespunzători în
lucrul pentru El. — Education, p. 269, 270 (1903)
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Binecuvântarea lui Dumnezeu făgăduită. Există o lucrare mi-
sionară ce trebuie făcută prin distribuirea de broşuri şi reviste şi prin
colportarea publicaţiilor noastre. Nici unul dintre voi să nu creadă
că nu se poate angaja în această lucrare, deoarece este obositoare şi
cere timp şi atenţie. Dacă necesită timp, oferiţi-l cu bucurie; şi bine-
cuvântarea lui Dumnezeu va fi asupra voastră. Nu a fost niciodată
vreun timp când să fie nevoie de mai mulţi lucrători ca în prezent.
Sunt fraţi şi surori, pretutindeni în rândurile noastre, care ar trebui să
ia anumite hotărâri în dreptul lor şi să se angajeze în această lucrare; [22]
în toate comunităţile noastre trebuie făcut ceva pentru răspândirea
adevărului. Este datoria tuturor de a studia punctele noastre de cre-
dinţă, pentru a putea fi pregătiţi să dea mărturie despre nădejdea care
este în ei, cu smerenie şi teamă. — Review and Herald, 1 aprilie
1880

Hristos vă va învăţa ce să spuneţi. Mulţi sunt trişti şi descura-
jaţi, slabi în ce priveşte credinţa şi încrederea. Fie ca aceştia să facă
ceva pentru a ajuta pe cineva care se află în nevoie mai mare decât
ei şi atunci vor ajunge tari prin tăria lui Dumnezeu. Să se angajeze
în lucrarea cea bună de vânzare a cărţilor noastre. În acest fel, ei îi
vor ajuta pe alţii, iar experienţa câştigată le va da asigurarea că ei
sunt mâna de ajutor a lui Dumnezeu. În timp ce Îl roagă pe Domnul
să îi ajute, El îi va îndruma spre aceia care caută lumina. Hristos va
fi aproape de ei, învăţându-i ce să spună şi ce să facă. Mângâindu-i
pe alţii, ei înşişi vor fi mângâiaţi.

Îngerii îi însoţesc şi le pregătesc calea. — Vă cer vouă, dragi
lucrători creştini, să faceţi tot ce puteţi pentru a pune în circulaţie
cărţile despre care Domnul a spus că trebuie semănate pretutindeni
în lume. Faceţi tot ce puteţi pentru a le aşeza în căminele a cât mai
multor oameni cu putinţă. Gândiţi-vă ce lucrare mare se poate face,
dacă un număr mare de credincioşi se vor uni într-un efort de a aşeza
înaintea oamenilor, prin punerea în circulaţie a acestor cărţi, lumina
pe care Domnul a spus că le-o va da. Sub călăuzire divină, porniţi
în lucrare şi priviţi la Domnul după ajutor. Duhul Sfânt vă va însoţi.
Îngerii cerului vă vor însoţi, pregătind calea. — Review and Herald,
7 ianuarie 1903 [23]

Consacrarea pe care o cere Dumnezeu. Avem nevoie de col-
portori, evanghelişti, pastori care să fi primit Duhul Sfânt şi care să
fie părtaşi de natură divină. Avem nevoie de lucrători care să fie în
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stare să vorbească cu Dumnezeu, iar după aceea cu oamenii. Sunt
alarmată când văd cât de multe obstacole vin pentru a-i distrage
pe oameni de la lucrarea de evanghelizare şi astfel să fie o piedică
pentru lucrarea lui Dumnezeu... Îi avertizez pe cei care ar trebui să
fie în lucrarea de colportaj să pună în circulaţie cărţile care sunt atât
de necesare pretutindeni, să fie atenţi ca nu cumva să întoarcă spatele
lucrării la care i-a chemat Domnul. Fie ca bărbaţii pe care Dumnezeu
i-a chemat să facă lucrare de evanghelizare să nu se încurce în treburi
de afaceri. Să-şi păstreze sufletele în atmosfera cea mai favorabilă
spiritualităţii... Dumnezeu doreşte ca fiecare lucrător care pretinde a
crede adevărul prezent să se consacre trup, suflet şi spirit lucrării de
salvare a sufletelor care pier în jurul lui. — Manuscript 44, 1903

Este nevoie de colportori în oraşe. Cărţile care conţin lumina
preţioasă a adevărului prezent zac pe rafturile editurilor noastre. Ele
trebuie puse în circulaţie. Este nevoie de colportori care să pătrundă
în oraşele noastre mari cu aceste cărţi. În timp ce vor merge din
casă în casă, vor găsi suflete care sunt flămânde după pâinea vieţii,
cărora le vor putea rosti un cuvânt la vreme potrivită. Este nevoie de
colportori care să simtă povara pentru suflete. Poate spui: „Nu sunt
pastor. Eu nu pot predica oamenilor“. Da, s-ar putea să nu fii în stare
să predici; dar poţi sluji, îi poţi întreba pe cei pe care îi întâlneşti
dacă Îl iubesc pe Domnul Isus. Poţi fi un evanghelist. Poţi fi mâna
de ajutor a lui Dumnezeu, lucrând aşa cum au făcut ucenicii atunci
când i-a trimis Hristos. Tineri şi tinere, Domnul vă cheamă să vă
înrolaţi în lucrarea Sa. Este foamete în ţară după Evanghelia cea
curată. — Manuscript 113, 1901[24]

Este nevoie de lucrători la drumuri şi la garduri. Lucrurile
acestei lumi vor pieri în curând. Acest lucru nu este înţeles de
către cei care nu au primit iluminare divină, care nu au ţinut pasul
cu lucrarea lui Dumnezeu. Femei şi bărbaţi consacraţi trebuie să
pornească pentru a face să răsune avertizarea la drumuri şi la garduri.
Îi îndemn pe fraţii şi surorile mele să nu se angajeze în lucrări care
să le fie o piedică în a proclama Evanghelia lui Hristos. Voi sunteţi
purtătorii de cuvânt ai lui Dumnezeu. Trebuie să rostiţi adevărul
cu dragoste sufletelor care pier. „Duceţi-vă la drumuri şi la garduri
şi siliţi-i ca să intre, să-Mi fie casa plină“, spune Hristos. Oare nu
accentuează aceste cuvinte cu claritate lucrarea colportorului? Cu
Hristos în inimă, el trebuie să meargă la drumuri şi la garduri, dând
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invitaţia la ospăţul de nuntă. Oameni bogaţi, oameni cu influenţă
vor veni, dacă vor fi invitaţi. Unii vor refuza, dar, mulţumim lui
Dumnezeu, nu toţi.

O, ce bine ar fi dacă de o mie de ori mai mulţi din poporul nostru
ar fi conştienţi de timpul în care trăim şi de lucrarea care trebuie
făcută în câmpul slujirii, prin lucrare din casă în casă. Sunt mulţi,
mulţi care nu cunosc adevărul. Ei trebuie să audă chemarea de a veni
la Isus. Cei întristaţi trebuie mângâiaţi, cei slabi, întăriţi, cei care
murmură, alinaţi. Şi săracilor trebuie să li se predice evanghelia.

Domnul îi cunoaşte şi veghează asupra lucrătorilor Săi, în orice
parte a viei ar lucra ei. El cheamă biserica Sa să se trezească şi
să devină conştientă de situaţie. El face apel la cei din instituţiile [25]
noastre să se trezească şi să declanşeze acea lucrare care va duce
la înaintarea împărăţiei Sale. Să trimită lucrători în câmp şi apoi să
vadă că interesele acestor lucrători nu se ofilesc din lipsă de simpatie
şi ocazii de dezvoltare. — Review and Herald, 2 iunie 1903

Împrăştiaţi cărţi precum frunzele toamna. Aceasta este o lu-
crare care trebuie făcută. Sfârşitul este aproape. S-a pierdut deja
mult timp şi aceste cărţi ar fi trebuit să fie deja puse în circulaţie.
Vindeţi-le departe şi aproape. Împrăştiaţi-le precum frunzele toamna.
Această lucrare trebuie să continue, fără a fi interzisă de nimeni. Su-
fletele pier fără Hristos. Fie ca acestea să fie avertizate în legătură
cu venirea în curând a Fiului Său pe norii cerului. — Review and
Herald, 13 august 1908

O sută acolo unde este unul. Oile pierdute ale turmei lui Dum-
nezeu sunt împrăştiate peste tot, iar lucrarea care ar fi trebuit să fie
făcută pentru acestea a fost neglijată. Potrivit cu lumina care mi-a
fost dată, ştiu că acolo unde este un colportor în câmp, ar trebui să
fie o sută. — Testimonies, vol. 6, p. 315 (1900)

Asigurarea succesului. Prin lucrarea de evanghelizare prin col-
portaj, se poate face o lucrare măreaţă şi bună. Domnul i-a înzestrat
pe oameni cu tact şi diferite daruri. Aceia care folosesc aceşti talanţi
încredinţaţi lor spre slava Sa, întreţesând principiile biblice în ţesă-
tura Evangheliei, vor avea succes. Trebuie să lucrăm, să ne rugăm
şi să ne punem încrederea în Acela care nu va da greş niciodată. —
Testimonies, vol. 6, p. 340 (1900) [26]
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Cei care simt povara pentru slujire. Deoarece lucrarea de col-
portare a literaturii noastre este lucrare misionară, aceasta trebuie
condusă ca o lucrare misionară. Cei selectaţi spre a fi colportori
trebuie să fie bărbaţi şi femei care să simtă povara pentru slujire, al
căror obiectiv nu este câştigul, ci să ducă lumină oamenilor. Slujirea
noastră trebuie să fie în întregime spre slava lui Dumnezeu, spre a
da lumina adevărului acelora care se află în întuneric. Principiile
egoiste, iubirea de câştig, mândria sau poziţia nici nu ar trebui să fie
pomenite printre noi. — Testimonies, vol. 6, p. 317 (1900)

Grijă în alegerea lucrătorilor. Lucrarea de colportaj este cu
mult mai importantă decât au considerat-o unii şi din această cauză
trebuie ca lucrătorii să fie aleşi cu grijă şi înţelepciune, la fel ca
pastorii pentru lucrare. Pot fi instruiţi tineri spre a face o lucrare
cu mult mai bună decât s-a făcut şi cu o plată mai mică decât cea
care s-a primit. Ridicaţi standardul şi faceţi să se alăture armatei
de lucrători cei care sunt gata de lepădare de sine, de sacrificiu de
sine, cei care iubesc pe Dumnezeu şi pe oameni. Să vină aceştia,
fără să se aştepte la tihnă, ci să fie curajoşi şi plini de îndrăzneală
atunci când sunt respinşi sau trec prin greutăţi. Să vină aceia care
pot da o bună mărturie pentru publicaţiile noastre, deoarece ei înşişi
le preţuiesc valoarea. — Testimonies, vol. 5, p. 405, 406 (1885)[27]

Fraţii noştri trebuie să dovedească discernământ în selectarea
colportorilor, dacă vor ca adevărul să fie perceput şi bine înţeles.
Ei trebuie să le ofere lucrătorilor adevăraţi salarii bune; însă suma
nu trebuie crescută pentru a-i cumpăra pe colportori, căci aceasta
le-ar face rău, i-ar face egoişti şi risipitori. Căutaţi să-i impresionaţi
cu spiritul lucrării misionare autentice şi cu calificările necesare în
vederea asigurării succesului. Iubirea lui Isus în suflet îl va deter-
mina pe colportor să simtă că este un privilegiu de a lucra pentru a
transmite lumina. El va studia, va plănui şi se va ruga pentru acest
lucru. — Testimonies, vol. 5, p. 403 (1885)
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Unii sunt mai potriviţi decât alţii. Unii sunt mai potriviţi decât
alţii spre a face o anumită lucrare; de aceea, nu este corect a gândi
că oricine poate fi colportor. Unii nu sunt potriviţi pentru această
lucrare; însă aceştia nu trebuie priviţi, din această cauză, ca fiind
lipsiţi de credinţă sau de voinţă. Domnul nu este iraţional în cerinţele
Sale. Biserica este ca o grădină în care există o diversitate de flori,
fiecare cu particularităţile ei. Deşi, în multe privinţe, se deosebesc,
totuşi fiecare dintre ele are propria ei valoare.

Dumnezeu nu Se aşteaptă ca toţi cei ce fac parte din poporul
Său, cu temperamente diferite, să fie pregătiţi să poată face orice
şi în orice loc. Să fim conştienţi cu toţii că sunt diferite daruri. Nu
este treaba nici unui om aceea de a prescrie lucrarea pentru un alt
om, împotriva propriilor convingeri ale acestuia cu privire la datorie.
Este corect a se da sfaturi şi a se sugera planuri; dar fiecare om
trebuie lăsat liber să caute călăuzire din partea lui Dumnezeu, căruia
Îi aparţine şi căruia Îi slujeşte. — Testimonies, vol. 6, p. 333, 334
(1900)

Tinerii şi tinerele care ar trebui să se angajeze în lucrare — în [28]
lucrarea biblică şi în lucrarea de colportaj — nu trebuie să fie prinşi
în ocupaţii tehnice. — Review and Herald, 16 mai 1912

Oameni cu un nume bun, cu tact şi viziune. Este lipsă de mi-
sionari pretutindeni. Trebuie aleşi colportori pentru toate părţile din
câmp, însă nu din elementele nestatornice ale societăţii, nu dintre
bărbaţii şi femeile care nu sunt buni la nimic altceva şi nu au avut
succes în nici un domeniu, ci dintre cei care au un nume bun, tact,
viziune şi pricepere. De astfel de oameni este nevoie pentru a fi col-
portori şi instrumente de succes. Bărbaţi potriviţi în această lucrare
se înrolează în ea, însă unii pastori nesăbuiţi îi vor flata, sugerându-
le că darul lor ar trebui folosit la amvon, şi nu doar în colportaj.
În acest fel, lucrarea aceasta este minimalizată. Ei sunt influenţaţi
să primească autorizaţia pentru predicare; iar cei care ar fi putut fi
instruiţi ca să fie buni misionari, care să viziteze familii în casele lor,
să vorbească şi să se roage cu acestea, ajung să fie pastori slabi; iar
câmpul, în care este atât de mare nevoie de lucru şi în care s-ar fi
realizat atât de multe pentru cauză, este neglijat. Colportorul eficient,
ca şi pastorul, trebuie să aibă o remuneraţie suficientă pentru servici-
ile sale, dacă lucrarea sa este făcută cu credincioşie. — Testimonies,
vol. 4, p. 389, 390 (1880)
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Cei mai talentaţi. Nu oricine este potrivit pentru această lucrare.
Trebuie selectaţi aceia care sunt cei mai talentaţi, cei mai pricepuţi,
care se înrolează în lucrare cu discernământ şi în mod organizat şi
care o susţin cu o energie constantă. Trebuie să existe un plan foarte[29]
bine pus la punct; şi acesta trebuie adus la îndeplinire cu credincioşie.
Bisericile de pretutindeni trebuie să simtă cel mai profund interes
pentru lucrarea cu cărţile şi lucrarea misionară. — Testimonies, vol.
4, p. 390 (1880)

Este nevoie de experienţă religioasă. Să fie selectaţi tineri care
să pună în circulaţie cărţi care conţin adevărul prezent. Tinerii care
nu au experienţă religioasă nu trebuie aleşi pentru colportarea cărţilor
noastre, deoarece ei nu pot reprezenta în mod corespunzător adevărul
cel preţios care trebuie prezentat. A trimite asemenea tineri în câmpul
de colportaj este nedrept faţă de ei şi faţă de lucrarea Domnului.
Aceasta este o lucrare sacră, iar cei care se înrolează în ea trebuie să
fie în stare să aducă mărturie pentru Hristos. — Review and Herald,
7 octombrie 1902

Colportajul este cea mai bună cale de a dobândi experienţă. Fiţi
siguri că aceste suflete sunt pe deplin convertite înainte de a le
încuraja să lucreze în vreun departament. Apoi lăsaţi-le să lucreze,
iar Dumnezeu va lucra împreună cu ele. — Manuscript 126, 1899

O lucrare sacră. Lucrarea de colportaj trebuie privită ca o lu-
crare sacră, iar cei care au mâinile mânjite şi inimile întinate nu
trebuie încurajaţi să se înroleze în ea. Îngerii lui Dumnezeu nu îi pot
însoţi pe cei neconsacraţi în casele oamenilor; de aceea, toţi cei care
nu sunt convertiţi, ale căror gânduri sunt stricate, care vor lăsa pata
nedesăvârşirii lor pe orice lucru pe care îl vor atinge, trebuie să se
abţină de a mânui adevărul lui Dumnezeu. — Review and Herald,
20 mai 1890[30]



Capitolul 5 — Studenţii noştri şi evanghelizarea
prin colportaj

Un plan divin pentru studenţii noştri. Dumnezeu a instituit
un plan prin care mulţi dintre studenţii din şcolile noastre să-şi
poată însuşi lecţii practice, care să le fie utile apoi în viaţă. El ne-a
dat privilegiul de a deţine cărţi preţioase, destinate înaintării lucrării
noastre în domeniul educativ şi sanitar. Tocmai prin deţinerea acestor
cărţi, tinerii vor întâlni multe experienţe, ce îi vor învăţa cum să facă
faţă problemelor care îi aşteaptă în zonele în care vor ajunge. Pe
parcursul perioadei şcolare, în timp ce ţin în mâini aceste cărţi, mulţi
vor învăţa să-i abordeze pe oameni cu amabilitate şi să exercite tact
atunci când discută cu ei diferite aspecte ale adevărului prezent.
Atunci când vor avea, într-o anumită măsură, succes din punct de
vedere financiar, unii vor lua lecţii de economie şi chibzuială, care
le vor fi de mare folos atunci când vor fi trimişi în ţări străine ca
misionari. — Review and Herald, 4 iunie 1908

Şcoli care să pregătească evanghelişti colportori. Şcolile
noastre au fost întemeiate de Domnul; iar dacă sunt conduse în
armonie cu planul Său, tinerii trimişi în aceste şcoli vor dobândi
degrabă pregătirea necesară pentru a se angaja în diferite ramuri
ale lucrării misionare. Unii vor intra în câmp ca surori medicale, [31]
alţii colportori, alţii evanghelişti, alţii profesori, iar alţii ca pastori ai
Evangheliei. — Review and Herald, 15 octombrie 1903

Ocazii pentru studenţii colportori. Când şcolile se închid,
mulţi au ocazia să plece în câmp ca evanghelişti colportori. Colpor-
torul credincios îşi face drum în multe case, în care lasă materiale
preţioase de citit, care conţin adevărul pentru acest timp. — Review
and Herald, 27 august 1903

Învăţaţi în şcoala lui Hristos. Ca studenţi, voi trebuie să învă-
ţaţi continuu în şcoala lui Hristos; trebuie să transpuneţi în munca
voastră capitalul care vi s-a încredinţat, acela al energiei fizice şi
mintale. Dumnezeu nu acceptă o inimă împărţită. Sunt bărbaţi şi
femei care ar trebui să se instruiască pentru a lucra ca instructori
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biblici sau colportori. Ei trebuie să înlăture orice gând nesfânt sau
obicei necurat, pentru ca să poată fi sfinţiţi prin adevăr. Ei trebuie să
fie părtaşi de natură divină, după ce au scăpat de stricăciunea care
este în lume prin poftă. Nimic altceva în afară de puterea divină
nu vă va ajuta să fiţi corecţi şi să vă menţineţi corecţi. Nu trebuie
să-I oferiţi lui Dumnezeu mai puţin decât tot ce puteţi voi mai bine.
Trebuie ca lucrarea voastră să fie din ce în ce mai bună, pe măsură
ce puneţi în practică ceea ce învăţaţi. — Review and Herald, 20 mai
1890

Un mijloc de educaţie. Am primit o lumină specială cu privire
la lucrarea de colportaj, iar impresia şi povara pe care mi le-a lăsat
nu mă părăsesc. Această lucrare este un mijloc de educaţie. Este
o şcoală excelentă pentru aceia care se instruiesc pentru a intra în[32]
lucrare. Cei care se angajează cu seriozitate în această lucrare se află
în poziţia în care învaţă de la Hristos şi Îi urmează exemplul. Îngeri
sunt însărcinaţi să-i însoţească pe cei care se angajează în această
lucrare în umilinţă autentică. — Manuscript 26, 1901

Cea mai bună educaţie pe care o pot dobândi tinerii este aceea de
a intra în câmpul de colportaj şi de a lucra din casă în casă. În această
lucrare, ei vor găsi ocazii de a rosti cuvintele vieţii. Astfel, ei vor
semăna seminţele adevărului. Fie ca tinerii să arate că au asupra lor
o povară din partea Domnului. Singura cale prin care să dovedească
faptul că pot sta tari în Domnul, după ce şi-au îmbrăcat întreaga
armură, este aceea prin care îndeplinesc cu credincioşie lucrarea pe
care Dumnezeu le-a încredinţat-o ca s-o facă. — Manuscript 75,
1900

Adevărata „educaţie înaltă“. Nu trebuie să-i descurajăm pe
fraţii noştri, slăbindu-le mâinile, astfel ca lucrarea pe care Dumnezeu
doreşte s-o aducă la îndeplinire prin ei să nu poată fi făcută. Să nu
fie petrecut prea mult timp cu pregătirea de bărbaţi pentru lucrarea
misionară. Instruirea este necesară, dar să fim conştienţi cu toţii
că Hristos este Marele Învăţător şi Izvorul adevăratei înţelepciuni.
Fie ca tineri şi bătrâni să se consacre Domnului, să se angajeze în
lucrare, să pornească, lucrând cu umilinţă sub călăuzirea Duhului
Sfânt. Fie ca aceia care au fost în şcoală să pornească în câmp şi să
pună în practică toate cunoştinţele pe care le-au dobândit. Dacă vor
face acest lucru, căutând sfat de la El, colportorii vor îmbina lucrarea
de vânzare a cărţilor cu lucrarea personală cu oamenii, talanţii lor
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vor spori prin punere la schimbător, iar ei vor învăţa multe lecţii [33]
practice, pe care nu le pot învăţa în şcoală. Educaţia dobândită în
acest mod practic poate fi pe drept cuvânt numită educaţia cea mai
înaltă. — Testimonies, vol. 6, p. 330, 331 (1900)

O experienţă nepreţuită. Toţi cei care doresc să facă lucrare
adevărată şi sunt dispuşi să se consacre fără rezervă lui Dumnezeu
vor găsi în lucrarea de colportaj ocazii de a vorbi despre multe lu-
cruri legate de viaţa viitoare, cea veşnică. Experienţa astfel câştigată
va fi de cea mai mare valoare pentru cei care vor să fie corespunză-
tori pentru lucrare. Călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este
cea care pregăteşte lucrători, atât bărbaţi, cât şi femei, ca să devină
pastori ai turmei lui Dumnezeu. În timp ce nutresc gândul că Hristos
este Însoţitorul lor, ei vor simţi o teamă sfântă, o bucurie sacră prin
experienţe, încercări şi necazuri. Vor învăţa să se roage în timp ce
lucrează. Vor fi instruiţi cu răbdare, bunătate, bunăvoinţă şi amabi-
litate. Vor practica adevărata curtoazie creştină, fiind conştienţi că
Hristos, Călăuza lor, nu poate aproba cuvinte sau sentimente aspre,
lipsite de amabilitate. Cuvintele lor vor fi alese. Puterea vorbirii va fi
socotită un talant de preţ, încredinţat lor spre a face o lucrare înaltă
şi sfântă. Agentul uman va învăţa cum să Îl reprezinte pe Însoţitorul
ceresc cu care s-a asociat. Acestuia, care este nevăzut, Îi va arăta
respect şi reverenţă, deoarece el poartă jugul Lui şi învaţă căile Lui,
curate şi sfinte. Cei care au credinţă în acest Însoţitor divin se vor
dezvolta, vor creşte. Ei vor fi înzestraţi cu puterea de a îmbrăca
solia adevărului cu o frumuseţe sacră. — Testimonies, vol. 6, p. 322
(1900) [34]

Pregătire pentru lucrare. Unii dintre bărbaţii pe care Dumne-
zeu i-a chemat în lucrarea de propovăduire au intrat în câmp ca şi
colportori. Am fost învăţată că aceasta constituie o pregătire excep-
ţională în cazul că obiectivul lor este acela de a răspândi lumina
şi de a duce adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu direct în cercul
familiei. Prin discuţiile pe care le vor avea, adesea li se va deschide
calea de a vorbi despre religia Bibliei. Dacă lucrarea se face aşa
cum ar trebui, atunci vor fi vizitate familii, lucrătorii vor manifesta
dragoste şi bunătate faţă de suflete, iar rezultatul va fi un mare bine.
Aceasta constituie o experienţă minunată pentru oricine are în vedere
lucrarea de pastoraţie.
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Cei care doresc să fie potriviţi pentru lucrarea de pastoraţie nu
se pot angaja într-o altă ocupaţie care să le ofere o experienţă atât de
vastă ca lucrarea de colportaj. — Testimonies, vol. 6, p. 334 (1900)

Sunt mai multe greutăţi în această lucrare decât în alte ramuri;
însă lecţiile învăţate, tactul şi disciplina dobândite vă vor pregăti
pentru alte câmpuri în care să fiţi de folos, unde puteţi sluji sufletelor.
Cei care nu-şi învaţă lecţia în această privinţă şi sunt nepăsători şi
duri atunci când îi abordează pe oameni vor dovedi aceeaşi lipsă
de tact şi iscusinţă faţă de oameni, dacă s-ar angaja în lucrarea de
pastoraţie...

Făcând lucrare de evanghelizare prin colportaj, tinerii pot ajunge
mai bine pregătiţi pentru lucrarea de pastoraţie decât dacă ar petrece
mulţi ani în şcoală. — Manual for Canvassers, p. 41, 42 (1902)

Cunoştinţa esenţială. Acelora care frecventează o şcoală pentru
a învăţa cum să facă mai bine lucrarea lui Dumnezeu, eu le spun:
Aduceţi-vă aminte că doar printr-o consacrare zilnică puteţi deveni[35]
câştigători de suflete. Au fost mulţi care nu au putut merge la şcoală,
deoarece erau prea săraci ca să-şi plătească taxele. Însă, când au
devenit fii şi fiice ale lui Dumnezeu, s-au angajat în lucrare în locul
în care se aflau, lucrând pentru cei din jurul lor. Deşi lipsiţi de
cunoştinţa dobândită în şcoală, ei s-au consacrat lui Dumnezeu, iar
Dumnezeu a lucrat prin ei. Ca şi ucenicii, când au fost chemaţi
de la năvoadele lor pentru a-L urma pe Hristos, ei au învăţat lecţii
preţioase de la Mântuitorul. Ei s-au legat de Marele Învăţător, iar
cunoştinţa pe care au dobândit-o din Scripturi i-a calificat pentru a
vorbi altora despre Hristos. În acest fel, ei au devenit cu adevărat
înţelepţi, deoarece nu se socoteau prea înţelepţi pentru a mai primi
învăţătură de sus. Puterea reînnoitoare a Duhului Sfânt le-a dat tărie
practică, mântuitoare.

Cunoştinţa celui mai învăţat om, dacă nu a învăţat în şcoala lui
Hristos, este nebunie în ce priveşte conducerea sufletelor la Hristos.
Dumnezeu poate lucra numai cu aceia care acceptă invitaţia: „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“. (Matei 11,28-30).
— Testimonies, vol. 6, p. 318 (190)[36]
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Un mijloc de a aduce suflete la Hristos. Trebuie să devenim
conştienţi de însemnătatea lucrării de colportaj, ca fiind un mijloc
deosebit de a găsi pe cei care se află în primejdie şi de a-i aduce
la Hristos. Colportorilor nu ar trebui să li se interzică niciodată să
vorbească despre dragostea lui Hristos, de a-şi prezenta experienţa
în slujirea Mântuitorului. Ei trebuie să fie liberi să vorbească sau
să se roage cu cei care sunt treziţi. Simpla relatare despre iubirea
lui Hristos pentru om va deschide uşi pentru ei, chiar şi la case ale
necredincioşilor. — Testimonies, vol. 6, p. 324 (1900)

Cel care se angajează aşa cum se cuvine în lucrarea de colportaj
trebuie să fie atât profesor, cât şi elev. În timp ce se străduieşte
să înveţe pe alţii, el însuşi trebuie să înveţe să facă lucrarea unui
evanghelist. În timp ce pornesc în câmp cu inimi smerite, dornici
de a lucra cu seriozitate, colportorii vor găsi multe ocazii de a rosti
un cuvânt la vreme potrivită sufletelor care sunt gata să moară în
descurajare. După ce vor fi lucrat pentru aceste suflete în nevoie,
ei vor fi în stare să spună: „Odinioară eraţi întuneric; dar acum
sunteţi lumină în Domnul“ (Efeseni 5,8). Când văd păcătoşenia unor
oameni, ei pot spune: „Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi,
aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus
Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru“. (1 Corinteni 6,11). —
Testimonies, vol. 6, p. 335 (1900) Fraţi şi surori, nu uitaţi că într-o zi [37]
veţi sta înaintea Domnului întregului pământ, ca să daţi socoteală
pentru faptele pe care le-aţi făcut în trup. Atunci, lucrarea voastră va
apărea aşa cum este în realitate. Via este mare, iar Domnul cheamă
lucrători. Nu îngăduiţi nici unui lucru să vă reţină de a face lucrarea
de salvare de suflete. Colportajul constituie una dintre căile cele mai
cu succes de a salva suflete. Nu vreţi să încercaţi? — Review and
Herald, 2 iunie 1903

Colportorul să-L descopere pe Hristos. Cauza lui Hristos este
cea dintâi şi cea mai nobilă dintre toate. El are o posesiune în această
lume şi doreşte ca aceasta să fie asigurată, salvată pentru împărăţia
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Sa veşnică. Pentru slava Tatălui Său şi slava Lui, solii Săi trebuie
să pornească în Numele Său; căci ei şi El sunt una. Ei trebuie să-
L descopere lumii. Interesele Lui sunt interesele lor. Dacă vor fi
conlucrători cu El, ei vor fi făcuţi moştenitori ai lui Dumnezeu şi
moştenitori împreună cu Hristos într-o moştenire nepieritoare. —
Review and Herald, 2 iunie 1903

Rostiţi cuvintele adevărului. Lucrarea de colportaj este o lu-
crare de mare responsabilitate, şi aceasta înseamnă mult nu numai
pentru cei care sunt angajaţi în această lucrare, ci şi pentru oamenii
pentru care ei lucrează. Colportorul să fie conştient că lucrarea lui
este o lucrare de evanghelizare prin însăşi natura ei şi că Dumnezeu
doreşte ca aceia pe care el îi întâlneşte să fie mântuiţi. Fie ca acesta
să-şi păstreze inima sub influenţa Duhului Sfânt. Să aibă mereu
Biblia alături de el, ca să facă referire la ea, iar când i se oferă o
ocazie de a rosti cuvintele adevărului, să se roage pentru harul de
a vorbi cu înţelepciune, pentru ca aceste cuvinte să fie pentru cei
cărora le rosteşte o mireasmă de viaţă spre viaţă. — Review and
Herald, 16 iunie 1903[38]

Să caute şi să pescuiască suflete. Este nevoie de colportori
evanghelişti care să caute şi să pescuiască suflete. Trebuie să pornim
acum în lucrarea de colportaj, cu seriozitate şi hotărâre. Colportorul a
cărui inimă este blândă şi smerită va putea realiza mult bine. Pornind
doi câte doi, colportorii pot ajunge la o clasă de oameni la care nu
putem ajunge prin adunările noastre de evanghelizare. Ei duc solia
adevărului din familie în familie. În acest fel, vin în atingere cu
oamenii şi găsesc multe ocazii de a vorbi despre Mântuitorul. Fie ca
ei să cânte şi să se roage cu cei care devin interesaţi de adevărurile
pe care au să le dea. Să prezinte familiilor cuvintele lui Hristos. Să
se aştepte să aibă succes; căci făgăduinţa este pentru ei: „Iată, Eu
sunt cu voi până la sfârşitul veacului“. Colportorii care pornesc în
Duhul Domnului lor au ca însoţitori fiinţe cereşti.

Îi rog fierbinte pe cei care poartă răspunderi în cauza lui Dumne-
zeu să nu îngăduie ca treburi vremelnice să se interpună între ei şi
lucrarea de salvare de suflete. Nici unei afaceri să nu i se îngăduie să
absoarbă timpul şi talanţii lucrătorilor care ar trebui să fie angajaţi
în pregătirea unui popor pentru venirea Domnului. Adevărul trebuie
să meargă înainte ca o lampă care arde. Timpul este scurt; vrăjmaşul
va face orice efort cu putinţă pentru ca, în mintea noastră, lucrurile
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de mică însemnătate să devină mari şi să ne determine să privim cu
uşurinţă tocmai lucrarea cea mai importantă. — Review and Herald,
2 iunie 1903

Abordaţi toate clasele. Pentru a aborda toate clasele, trebuie să
venim în întâmpinarea lor acolo unde se află. Rareori se va întâmpla
ca ele să ne caute pe noi. Nu numai de la amvon sunt atinse inimile
oamenilor cu adevărul divin. Există şi un alt câmp de lucru, mai
umil, aşa s-ar putea să fie, dar mult mai promiţător. Se găseşte în [39]
căminul celor umili şi în locuinţa celor mari. — The Desire of Age,
p. 152 (1898)

Celor de la drumuri. Duceţi cărţi oamenilor de afaceri, celor
care sunt învăţători ai Evangheliei, dar care nu cunosc adevăru-
rile speciale pentru acest timp. Solia trebuie dată „la drumuri“ —
oamenilor care iau parte activă în lucrarea lumii, învăţătorilor şi con-
ducătorilor poporului. Mii de oameni pot fi abordaţi pe calea cea mai
simplă, cea mai umilă. Intelectualii, cei care sunt priviţi ca oamenii
cei mai înzestraţi ai lumii, sunt adesea învioraţi de cuvintele simple
ale unuia care Îl iubeşte pe Dumnezeu şi care poate vorbi despre acea
dragoste tot aşa de natural cum vorbesc cei lumeşti despre lucrurile
care îi interesează cel mai mult. Adesea, cuvintele bine pregătite şi
studiate nu au decât o mică influenţă. Însă cuvintele sincere, pline
de adevăr, ale unui fiu sau ale unei fiice a lui Dumnezeu, rostite cu
simplitate, naturaleţe, au puterea de a deschide uşa inimilor care au
fost mult timp închise faţă de Hristos şi iubirea Lui. — Review and
Herald, 20 ianuarie 1903

Cărţile pot ajunge la cei care nu pot fi abordaţi pe nici o altă cale
— aceia care locuiesc departe de orice aşezare mare. Eu îi numesc
pe aceştia ascultătorii de la garduri. Unora ca aceştia trebuie să le
ofere colportorii noştri cărţile care conţin solia mântuirii.

Colportorii noştri trebuie să fie evangheliştii lui Dumnezeu, care
merg din casă în casă, în locuri mai lăturalnice şi deschid Scripturile
acelora pe care îi întâlnesc. Ei vor găsi oameni care sunt doritori şi
nerăbdători să înveţe din Scripturi...

Doresc mult să fac tot ce îmi stă în putere pentru a ajunge la cei
de la drumuri şi de la garduri. — Letter 155, 1903 [40]

Pe rutele principale de călătorie. În renumitele centre de sănă-
tate sau trafic turistic, aglomerate cu multe mii de persoane care îşi
îngrijesc sănătatea sau caută plăceri, ar trebui să staţioneze pastori şi
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colportori capabili să atragă atenţia mulţimilor. Fie ca aceşti lucrători
să vegheze, ca să găsească ocazii de a prezenta solia pentru acest
timp şi să ţină adunări când se ivesc ocazii. Să fie iscusiţi în a găsi
ocazii de a vorbi oamenilor. Însoţiţi de puterea Duhului Sfânt, să-i
întâmpine pe oameni cu solia dusă de Ioan Botezătorul: „Pocăiţi-
vă; căci Împărăţia cerurilor s-a apropiat“. Cuvântul lui Dumnezeu
trebuie prezentat cu claritate şi putere, pentru ca cei ce au urechi de
auzit să audă adevărul. În acest fel, evanghelia adevărului prezent va
fi aşezată în calea acelora care nu îl cunosc, şi va fi acceptată nu de
puţini, şi va fi dusă în propriile lor case, în toate părţile pământului.
— Review and Herald, 25 ianuarie 1906

Ajutaţi-i pe cei necumpătaţi. În lucrarea voastră, veţi întâlni
oameni care se luptă cu pofta. Rostiţi cuvinte care să-i întărească şi
să-i încurajeze. Nu-l lăsaţi pe Satana să le stingă ultima licărire de
speranţă din inimile lor. Aceluia care se află pe o cale greşită, care
tremură şi se luptă cu păcatul, Domnul Hristos îi spune: „Lăsaţi-l să
vină la Mine“; şi El Îşi aşază mâinile sub el şi îl ridică. Lucrarea pe
care a făcut-o Domnul Hristos, o puteţi face şi voi, ca evanghelişti ai
Săi, în timp ce mergeţi din loc în loc. Lucraţi cu credinţă, aşteptând
să fie câştigate suflete pentru Acela care Şi-a dat viaţa pentru ca
bărbaţi şi femei să poată sta alături de Dumnezeu. Staţi aproape de
Dumnezeu, ca să puteţi câştiga pe beţiv şi pe cel devotat tutunului,
să-i scăpaţi de obiceiurile care îi înjosesc până ajung ca animalele
care pier. — Review and Herald, 7 ianuarie 1903[41]

Rugaţi-vă pentru cei bolnavi şi descurajaţi. Domnul Hristos
a semănat seminţele adevărului pretutindeni pe unde a mers şi, ca
urmaşi ai Săi, voi puteţi da mărturie pentru Stăpânul, făcând o lucrare
foarte valoroasă la gura sobei. Apropiindu-vă în acest fel de oameni,
veţi găsi adesea din cei bolnavi şi descurajaţi. Dacă staţi tot mai
aproape de Hristos, purtând jugul Lui, veţi învăţa zi de zi de la El
cum să duceţi solii de pace şi mângâiere la cei necăjiţi şi descurajaţi,
trişti şi cu inima zdrobită. Puteţi să-i îndreptaţi pe cei descurajaţi
spre Cuvântul lui Dumnezeu şi să prezentaţi pe cei săraci Domnului
în rugăciune. Când vă rugaţi, vorbiţi cu Hristos ca şi cum aţi face-o
cu un prieten de încredere, mult devotat. În calitate de copii ai lui
Dumnezeu, fiţi demni, plăcuţi, amabili şi simţiţi-vă în largul vostru.
Acest lucru se va observa. - Testimonies, vol. 6, p. 323, 324 (1900)
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Cu rugăciunea pe buze. Cerinţele lui Dumnezeu trebuie să fie
tot timpul înaintea noastră. Noi nu trebuie să uităm niciodată că
trebuie să dăm socoteală pentru faptele făcute în trup. Având în
minte acest gând, colportorii vor veghea pentru suflete, şi de pe
buzele lor neprefăcute va porni rugăciunea pentru înţelepciunea de
a rosti la timp cuvinte acelora care au nevoie de ajutor. Asemenea
lucrători îşi vor înnobila şi curăţi continuu sufletul prin ascultare de
adevăr. Ei vor avea adevăratul simţământ al valorii sufletelor şi vor
folosi la maximum orice ocazie de a face cunoscute bogăţiile harului
lui Hristos. Colportorul să pornească cu această rugăciune pe buze: [42]
„Doamne, ce vrei să fac?“ Să lucreze ca şi când ar fi în prezenţa lui
Dumnezeu şi în prezenţa îngerilor sfinţi; să dorească aprobarea lui
Dumnezeu în toate lucrurile; iar lucrarea lui nu va fi fără rod.

Avem nevoie de mult mai puţine dispute şi de mult mai multă
prezentare a lui Hristos. Mântuitorul nostru este centrul credinţei şi
nădejdii noastre. Cei care pot prezenta iubirea Lui fără seamăn şi îi
pot determina pe oameni să-şi predea Lui inima, cu tot ce au mai
bun şi mai sfânt, fac o lucrare măreaţă şi sfântă. Prin iscusinţă în
lucrarea de colportaj, prin prezentarea cu credincioşie a crucii de pe
calvar înaintea oamenilor, colportorul îşi dublează utilitatea. Însă, în
timp ce prezentăm aceste metode de lucru, nu putem prezenta o linie
inflexibilă pe care să o urmeze toţi. Acestea diferă de la caz la caz...

Vorbiţi despre dragostea lui Hristos. Adeseori, subiecte de doc-
trină sunt prezentate fără vreun efect deosebit; căci oamenii aşteaptă
ca alţii să le prezinte doctrine; însă, când se zăboveşte asupra iubirii
lui Hristos, harul Lui mişcă inima. Sunt mulţi care caută lumina cu
sinceritate, care nu ştiu ce să facă pentru a fi mântuiţi. Oh, vorbiţi-le
despre dragostea lui Hristos, despre sacrificiul făcut pe crucea de
pe Golgota pentru a-i mântui pe cei sortiţi pieirii! Spuneţi-le să-şi
pună voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu; iar „dacă vrea cineva
să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la
Dumnezeu“. (Ioan 7,17). — Manual for Canvassers, p. 36-38 (1902)

Evitaţi punctele controversate. Unii dintre cei care lucrează
în câmpul de colportaj au un zel care nu este în concordanţă cu
cunoştinţa lor. Datorită lipsei lor de înţelepciune, deoarece au fost
atât de mult înclinaţi să acţioneze ca un pastor sau un teolog, a fost
aproape o necesitate să li se pună anumite restricţii colportorilor [43]
noştri. Când glasul Domnului strigă: „Pe cine să trimit şi cine va
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merge pentru Noi?“, Duhul Sfânt pune în inimi răspunsul: „Iată-mă,
trimite-mă“. (Isaia 6,8). Însă nu uitaţi că, mai înainte de aceasta,
cărbunele aprins de pe altar trebuie să vă atingă buzele. Atunci,
cuvintele pe care le veţi rosti vor fi cuvinte înţelepte şi sfinte. Atunci
veţi avea înţelepciunea să ştiţi ce să spuneţi şi ce să lăsaţi nerostit.
Nu veţi încerca să vă scoateţi la iveală iscusinţa pe care o aveţi ca
teologi. Veţi fi atenţi să nu treziţi un spirit de controversă sau să
stârniţi prejudecata prin introducerea unor puncte controversate de
doctrină. Veţi găsi suficient de vorbit despre lucruri care nu stârnesc
împotrivire, dar care vor deschide inima spre a dori o mai profundă
înţelegere a Cuvântului lui Dumnezeu.

Gata să răspundeţi. Domnul doreşte să câştigaţi suflete; de aceea,
în timp ce, pe de o parte, nu trebuie să le impuneţi oamenilor anumite
puncte de doctrină, pe de altă parte, trebuie „să fiţi gata să răspundeţi
oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe
şi teamă“. De ce teamă? Teamă ca nu cumva cuvintele voastre să
aibă mireasma înălţării eului, ca nu cumva să fie rostite cuvinte
nepotrivite, ca nu cumva cuvintele voastre şi felul în care le rostiţi
să nu fie după modelul lui Hristos. Să aveţi o legătură nestrămutată
cu Hristos şi să prezentaţi adevărul aşa cum este el în Hristos. —
Testimonies, vol. 6, p. 324, 325 (1900)

Înălţaţi-L pe Hristos. Lucraţi cum a lucrat apostolul Pavel.
Oriunde se afla — în faţa fariseilor furioşi sau a autorităţilor romane,
a bogaţilor sau săracilor, a celor învăţaţi sau a celor ignoranţi, a
ologului din Listra sau a păcătoşilor din închisoarea macedoneană
-, el Îl înălţa pe Hristos ca Unul care urăşte păcatul şi iubeşte pe[44]
păcătos, Unul care ia păcatele noastre asupra Lui, ca să ne poată da
nouă neprihănirea Lui. — Manual for Canvassers, p. 34 (1902)

Pastorul poate fi şi colportor. Colportorul inteligent, care se
teme de Dumnezeu şi iubeşte adevărul, trebuie respectat; căci el
ocupă o poziţie egală cu cea a pastorului Evangheliei. Mulţi dintre
pastorii noştri tineri şi dintre cei care doresc să fie în lucrare ar putea,
dacă ar vrea, să facă mult bine, lucrând în lucrarea de colportaj.
Întâlnindu-i pe oameni şi prezentându-le publicaţiile noastre, ei ar
câştiga o experienţă pe care n-o pot câştiga doar predicând. Când
merg din casă în casă, pot discuta cu oamenii, ducând cu ei mireasma
vieţii lui Hristos. Străduindu-se astfel să aducă binecuvântări altora,
ei înşişi vor fi binecuvântaţi; ar dobândi experienţă în credinţă;
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cunoaşterea de către ei a Scripturilor ar creşte mult; şi ei ar învăţa
continuu cum să câştige suflete pentru Hristos.

Toţi pastorii noştri ar trebui să se simtă liberi să ia cu ei cărţi de
care să dispună pe oriunde merg. Oriunde merge, pastorul poate lăsa
o carte în familia în care se află, fie că o vinde, fie că o oferă. La
începutul lucrării, s-a făcut mult o astfel de lucrare. Pastorii lucrau
ca şi colportori, folosind banii pe care îi obţineau din vânzarea
cărţilor pentru înaintarea lucrării în locuri unde era nevoie de ajutor.
Aceştia pot vorbi cu iscusinţă despre această metodă de lucru, căci
au experienţă în acest domeniu.

Nimeni să nu creadă că un pastor al Evangheliei s-ar înjosi dacă
ar folosi colportajul ca mijloc de a duce adevărul la oameni. Făcând
o astfel de lucrare, el lucrează în acelaşi fel ca apostolul Pavel, care [45]
spune: „Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi
în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu
toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe care mi
le ridicau uneltirile iudeilor. Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era
de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea
norodului şi în case şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă
de Dumnezeu şi credinţa noastră în Domnul nostru Isus Hristos“.
(Faptele Apostolilor 20, 18-21). Pavel cel iscusit la vorbă, căruia
Dumnezeu i S-a descoperit într-un mod minunat, mergea din casă în
casă cu toată umilinţa, prin multe lacrimi şi ispite. — Testimonies,
vol. 6, p. 321-322 (1900)

Tot atât de importantă ca şi predicarea. Pastorul evanghelist
care se angajează în lucrarea de colportaj îndeplineşte cu adevărat
o lucrare tot atât de importantă ca şi predicarea Evangheliei în faţa
unei adunări Sabat după Sabat. Dumnezeu îl priveşte pe colportorul
evanghelist la fel ca şi pe pastorul credincios. Ambii lucrători au
lumină şi amândoi trebuie să facă să lumineze această lumină în
sfera lor de influenţă. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să colaboreze
cu marele Lucrător misionar medical şi să pornească la drumuri şi
la garduri. Fiecare om, în domeniul său de lucru, are o lucrare de
făcut pentru Dumnezeu. Asemenea lucrători, dacă sunt convertiţi,
sunt misionari adevăraţi. — Letter 186, 1903

Sunt unii care se adaptează lucrării de colportaj şi care pot realiza
mai multe în acest domeniu decât în predicare. Dacă Duhul lui
Dumnezeu locuieşte în inimile lor, ei vor găsi ocazii de a prezenta
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Cuvântul Său înaintea oamenilor şi de a îndrepta mintea oamenilor[46]
către adevărurile speciale pentru acest timp. — Testimonies, vol. 6,
p. 323 (1900)

Bucurie în slujire. Domnul Hristos era bucuros să-i ajute pe cei
care aveau nevoie de ajutor, să-i caute pe cei pierduţi, să-i salveze
pe cei gata să piară, să-i ridice pe cei căzuţi, să-i vindece pe bolnavi,
să le adreseze cuvinte de simpatie şi mângâiere celor necăjiţi şi
întristaţi. Cu cât suntem mai plini de Duhul Său, cu atât mai serios
vom lucra pentru cei din jurul nostru; şi cu cât facem mai multe
pentru alţii, cu atât va fi mai mare dragostea noastră pentru lucrare şi
mai mare plăcerea noastră de a-L urma pe Domnul. Inimile noastre
vor fi umplute cu dragostea lui Dumnezeu; şi, cu seriozitate şi putere
de convingere, vom vorbi despre Mântuitorul răstignit.

Îi întreb pe cei la care a venit lumina adevărului prezent: Ce
veţi face în anul care tocmai a început? Veţi înceta să vă certaţi unii
cu alţii, să slăbiţi şi să distrugeţi încrederea omului în om? Sau vă
veţi consacra timpul pentru a întări lucrurile pământeşti, care sunt
pe punctul de a pieri? Dacă poporul nostru se angajează în lucrare
serioasă pentru Domnul, plângerile vor înceta să se mai audă. Mulţi
vor fi ridicaţi din deznădejdea care îi ruinează, atât trup, cât şi suflet.
Dacă lucrează pentru alţii, vor avea multe lucruri folositoare de
vorbit atunci când se adună să se închine lui Dumnezeu. Mărturiile
pe care le vor aduce nu vor fi întunecoase şi înceţoşate, ci pline
de bucurie şi curaj. În loc să se gândească şi să vorbească despre
greşelile fraţilor şi surorilor lor şi despre necazurile lor, ei vor medita
şi vor vorbi despre dragostea lui Hristos şi se vor lupta cu seriozitate
să devină lucrători cât mai eficienţi pentru El. — Review and Herald,
7 ianuarie 1903[47]



Secţiunea 2 — Colportorul calificat



Capitolul 7 — Consacrat pe deplin lui Dumnezeu

Cel mai important lucru. Cei care se angajează în lucrarea de
colportaj trebuie mai întâi să se predea pe deplin şi fără rezerve
lui Dumnezeu. Domnul Hristos i-a invitat: „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.“ — Manuscript 26, 1901

Răscumpăraţi vremea. Dacă aţi neglijat timpul de semănat,
dacă aţi lăsat ca ocazii date de Dumnezeu să treacă nefolosite, dacă
v-aţi dedat plăcerilor, nu vreţi să vă pocăiţi acum, înainte ca să
fie prea târziu, şi să vă luptaţi să răscumpăraţi vremea? Obligaţia
de a vă folosi talanţii în slujba Stăpânului stă cu greutate asupra
voastră. Veniţi la Domnul şi consacraţi-vă pe deplin Lui. Nu vă
puteţi permite să pierdeţi nici măcar o zi. Preluaţi lucrarea pe care
aţi neglijat-o. Daţi la o parte necredinţa voastră gâlcevitoare, invidia
voastră şi gândirea de rău şi porniţi să lucraţi, cu credinţă umilă şi cu
rugăciune stăruitoare înaintea Domnului, ca să vă ierte pentru anii de
neconsacrare. Cereţi ajutor Domnului. Dacă Îl căutaţi cu seriozitate,
cu toată inima, Îl veţi găsi şi El vă va întări şi vă va binecuvânta. -
Review and Herald, 7 ianuarie 1903[48]

Fiţi umili şi dornici de a învăţa. Atunci când alege bărbaţi
şi femei ca să-L slujească, Dumnezeu nu întreabă dacă ei posedă
învăţătură, sau elocvenţă, sau bogăţie lumească. El întreabă: „Sunt
ei suficient de umili ca să-i pot învăţa calea Mea? Pot să le pun
cuvintele Mele pe buzele lor? Mă vor reprezenta ei pe Mine?“

Dumnezeu poate folosi pe orice persoană exact în măsura în
care El poate pune Duhul Său în templul sufletului. Lucrarea pe care
El o va accepta este lucrarea care reflectă chipul Său. Urmaşii Săi
trebuie să ducă în lume caracteristicile de neşters ale principiilor
Sale nemuritoare, ca fiind scrisorile lor de acreditare. — Testimonies,
vol. 7, p. 144 (1902)
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De ce au dat greş mulţi. Colportorii trebuie să se consacre în
fiecare zi lui Dumnezeu, pentru ca faptele şi cuvintele lor să poată
fi o mireasmă de viaţă spre viaţă şi să poată exercita o influenţă
mântuitoare. Motivul pentru care mulţi au dat greş în lucrarea de
colportaj a fost faptul că ei nu au fost creştini autentici; ei nu au
cunoscut spiritul convertirii. Deţineau o teorie a lor despre felul cum
ar trebui făcută lucrarea, dar nu simţeau că trebuie să fie dependenţi
de Dumnezeu.

Privind, sunt schimbaţi. Colportori, nu uitaţi că, în cărţile cu
care lucraţi, voi prezentaţi nu cupa cu vinul Babilonului, învăţături
rătăcite cu care se ocupă regii pământului, ci cupa cu adevărul cel
preţios al mântuirii. Vreţi să beţi şi voi din aceasta? Mintea voastră
poate fi adusă în supunere faţă de voinţa lui Hristos şi El poate pune
asupra voastră propriul Lui semn de identificare. Privind, puteţi fi
schimbaţi din slavă în slavă, din tărie în tărie. Domnul doreşte să
veniţi în faţă şi să spuneţi cuvintele pe care vi le va da El. Vrea să
arătaţi că îi preţuiţi pe oameni, pe oamenii care au fost răscumpăraţi [49]
cu sângele cel preţios al Mântuitorului. Când cădeţi pe Stâncă şi
sunteţi zdrobiţi, veţi experimenta puterea lui Hristos, iar oamenii
vor recunoaşte puterea adevărului în inimile voastre. — Testimonies,
vol. 6, p. 317, 318 (1900)

Îmbrăcaţi-vă cu Hristos. Nimeni nu poate fi un câştigător de
suflete cu succes, dacă el însuşi nu şi-a pus problema consacrării
faţă de Dumnezeu. Fiecare trebuie să ne îmbrăcăm cu Domnul
Isus Hristos. Ca să ne poată învăţa pe fiecare dintre noi, El trebuie
să devină înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. Când
credinţa noastră se prinde de Hristos ca Mântuitor personal, noi Îl
vom prezenta înaintea altora într-o nouă lumină. Iar când Îl privesc
pe Hristos aşa cum este, oamenii nu se vor certa cu privire la doctrine,
învăţături; ei vor alerga la El pentru iertare, curăţie şi viaţă veşnică.

Pericolul cel mai de temut este atunci când lucrătorul colportor,
care întâlneşte suflete doritoare, nu este el însuşi convertit; când nu
a cunoscut din experienţă dragostea lui Hristos, care dă cunoştinţă.
Dacă el însuşi nu are această cunoştinţă, cum poate prezenta altora
povestea aceea veche, de demult, atât de preţioasă? Oamenii trebuie
învăţaţi esenţa adevăratei credinţe, modul în care să-L accepte pe
Hristos şi să se încreadă în El ca Mântuitor personal. Ei trebuie să
ştie în ce fel pot călca pe urmele paşilor Lui, oriunde ar merge El. Fie
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ca picioarele colportorului să meargă pas cu pas pe urmele paşilor
lui Isus şi să nu se abată de pe calea care duce spre ceruri...

Atrageţi-i pe oameni la Mântuitorul. Mulţi care pretind că
sunt creştini s-au îndepărtat de Hristos, marele centru, şi au făcut
din ei înşişi centrul; dar, dacă vor să aibă succes în a-i atrage pe alţii
la Mântuitorul, ei înşişi trebuie să alerge la El şi să devină conştienţi[50]
de completa lor dependenţă de harul Său. Satana a încercat să facă
tot ce i-a stat în putere pentru a rupe lanţul care îi leagă pe oameni
de Dumnezeu; el doreşte să lege sufletele lor de carul lui şi să-i facă
sclavi în slujba lui; dar noi trebuie să lucrăm împotriva lui şi să-i
atragem pe oameni la Mântuitorul. — Manual for Canvassers, p. 38,
39 (1902)

Sufletul adus la Isus este în siguranţă. Când un suflet a fost
adus la Isus prin acest efort personal, lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze
cu această inimă consacrată, umilă; lăsaţi ca Domnul să-i ceară
serviciul pe care îl socoteşte cel mai potrivit. Dumnezeu a făgăduit
că harul Lui va fi îndeajuns pentru oricine vine la El. Cei care se
predau lui Isus, care deschid uşa inimii şi Îl invită să intre vor fi în
siguranţă. El spune: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa“. (Ioan 14,6).
Avându-L pe Isus, ei vor avea adevărul. Ei vor fi desăvârşiţi în El. —
Manual for Canvassers, p. 38, 39 (1902)

Cinste absolută. Dacă merge pe o cale greşită, dacă rosteşte
minciuni sau practică înşelăciunea, colportorul îşi pierde demnitatea.
El s-ar putea să nu fie conştient că Dumnezeu îl vede şi ştie tot ce
face, că îngerii sfinţi îi cântăresc motivele şi îi ascultă cuvintele şi că
răsplata îi va fi după fapte; însă, dacă ar fi cu putinţă să-şi ascundă
faptele rele de ochiul omenesc şi de cel divin, faptul că el însuşi este
conştient de acest lucru constituie un lucru degradant pentru mintea
şi caracterul lui. O singură faptă nu determină caracterul, dar dă la
o parte bariera, iar următoarea ispită este mai uşor acceptată, până[51]
când se formează obiceiul de a minţi şi a fi necinstit în afaceri, iar
un astfel de om nu mai poate fi de încredere.

Sunt prea mulţi, în biserică şi în familii, care nu iau în seamă
neseriozitatea izbitoare. Sunt tineri care sunt altceva decât ceea ce
par a fi. Ei par cinstiţi şi curaţi, dar sunt ca nişte morminte văruite,
frumoase pe dinafară, dar murdare pe dinăuntru. Inima este pătată,
întinată de păcat; raportul despre ei stă în curţile cereşti. Cu mintea
lor s-a petrecut un proces care i-a făcut împietriţi, fără simţire. Însă,
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dacă în dreptul caracterelor lor, cântărite în balanţa sanctuarului,
se va scrie, în marea zi a lui Dumnezeu, că sunt deficitari, va fi o
nenorocire că ei nu înţeleg acum acest lucru. Adevărul, adevărul cel
preţios şi imaculat, trebuie să facă parte din caracter.

Curăţia vieţii. Orice cale s-ar alege, cărarea vieţii este presărată
cu primejdii. Dacă lucrătorii din vreo ramură a lucrării devin nepă-
sători şi neatenţi cu privire la interesele lor veşnice, ei întâmpină
o mare pierdere. Ispititorul va avea acces la ei. El va întinde curse
pentru picioarele lor şi îi va conduce pe cărări nesigure. Sunt în
siguranţă doar aceia care şi-au fortificat inimile cu principii curate.
Ca şi David, ei se vor ruga: „Ţine-mi paşii neclintiţi pe cărările Tale,
ca să nu mi se clatine picioarele“. Trebuie dusă o luptă continuă cu
egoismul şi stricăciunea inimii omeneşti. Adeseori, se pare că cei
nelegiuiţi prosperă pe calea lor; însă cei care Îl uită pe Dumnezeu,
chiar şi pentru o oră sau o clipă, se află pe o cale primejdioasă. S-ar
putea să nu-şi dea seama de pericole; însă, înainte să devină conşti-
enţi de acestea, obiceiul, ca un lanţ de fier, îi ia în stăpânire şi răul
cu care au avut de-a face îi prinde în laţ. Dumnezeu dispreţuieşte
calea lor şi binecuvântarea Lui nu îi însoţeşte. [52]

Nu vă jucaţi cu păcatul. Am văzut că sunt tineri care se an-
gajează în această lucrare fără a fi legaţi de cer. Ei se aşază în
calea ispitei ca să braveze. Râd de nebunia altora. Cunosc calea cea
dreaptă; ştiu ce au de făcut. Ei se pot împotrivi uşor ispitei! Nu cred
că ei înşişi pot cădea! Însă ei nu fac din Dumnezeu apărarea lor.
Satana are o capcană ascunsă, pregătită pentru ei, şi ei înşişi devin
jucăria nebunilor.

Marele nostru vrăjmaş are agenţi care caută continuu să vâneze
ocazii de a distruge suflete, ca un leu care îşi vânează prada. Evitaţi-i,
tinerilor; căci, deşi par că vă sunt prieteni, vor strecura cu viclenie
obiceiuri şi practici păcătoase. Ei vă linguşesc cu buzele şi se oferă
să vă ajute şi să vă îndrume; însă paşii lor merg spre iad. Dacă
daţi ascultare sfaturilor lor, s-ar putea ca acesta să fie un punct
de cotitură în viaţa voastră. O singură protecţie îndepărtată din
conştiinţă, îngăduirea unui singur obicei rău, o singură neglijare
a cerinţelor înalte ale datoriei pot constitui începutul unei căi a
înşelăciunii, care vă va trece în rândurile celor care slujesc lui Satana,
în timp ce voi susţineţi continuu că Îl iubiţi pe Dumnezeu şi cauza
Lui. O clipă de necugetare, un singur pas greşit, poate îndrepta
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curentul vieţii voastre în direcţia greşită. Şi nu veţi şti niciodată ce
v-a provocat ruina, până când nu veţi auzi pronunţarea sentinţei:
„Depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi cei ce lucraţi nelegiuire“.

Evitaţi tovarăşii răi. Unii tineri ştiu că ceea ce am spus descrie
clar calea pe care au apucat. Căile lor nu sunt ascunse Domnului,
deşi poate sunt ascunse de cei mai buni prieteni ai lor, poate chiar[53]
de taţii şi mamele lor. N-am decât puţină speranţă că aceştia îşi vor
schimba vreodată calea de prefăcătorie şi înşelăciune. Alţii care au
dat greş caută să se scape singuri. Fie ca scumpul Isus să-i ajute
să-şi facă faţa ca o cremene în faţa tuturor minciunilor şi linguşirilor
acelora care vor să le slăbească dorinţa de a face ceea ce este bine
sau care vor să insinueze îndoieli sau sentimente de necredincioşie
pentru a le zdruncina credinţa în adevăr. Prieteni tineri, nu petreceţi
nici măcar o oră în compania acelora care vă vor face nepotriviţi
pentru lucrarea cea sacră şi curată a lui Dumnezeu. Nu faceţi în faţa
străinilor nici un lucru pe care nu l-aţi face înaintea tatălui vostru şi
a mamei voastre sau de care v-ar fi ruşine înaintea lui Hristos şi a
sfinţilor îngeri.

Unii ar putea gândi că aceste sfaturi nu sunt necesare păzitorilor
Sabatului, însă cei cărora le sunt destinate ştiu despre ce vorbesc.
Vă spun vouă, tinerilor, să vă feriţi; căci nu puteţi să faceţi nimic
care să fie ascuns de ochii îngerilor şi ai lui Dumnezeu. Nu puteţi
face o lucrare rea şi alţii să nu fie afectaţi de ea. În timp ce felul în
care acţionaţi dovedeşte ce fel de material este folosit în clădirea
caracterului vostru, acesta are de asemenea o influenţă puternică
asupra altora. Niciodată să nu pierdeţi din vedere faptul că aparţineţi
lui Dumnezeu, că El v-a cumpărat cu un preţ şi că trebuie să-I daţi
socoteală pentru toţi talanţii pe care vi i-a încredinţat. În lucrarea
de colportaj, nu ar trebui să fie implicate persoane ale căror mâini
sunt întinate de păcat sau ale căror inimi nu sunt în rânduială cu
Dumnezeu, căci astfel de persoane vor dezonora cu siguranţă cauza
lui Dumnezeu. Cei care sunt lucrători în câmpul misionar au nevoie
de Dumnezeu pentru a-i călăuzi. Ei trebuie să fie atenţi să pornească
bine, apoi să se menţină în tăcere şi în mod neclintit pe calea corec-[54]
titudinii. Ei trebuie să fie hotărâţi, căci Satana este hotărât şi stăruie
în eforturile lui de a-i înfrânge. — Testimonies, vol. 5, p. 396-399
(1885)
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Dependenţă continuă de Dumnezeu. Acela care întâmpină ne-
cazuri şi ispite în lucrarea lui ar trebui să înveţe din aceste experienţe
să se bizuie mai mult pe Dumnezeu. Trebuie să se simtă dependent
de El în fiecare moment.

El nu trebuie să hrănească nici o nemulţumire şi nici să cârtească
în inima lui. Când are succes, nu trebuie să-şi aducă slavă lui însuşi,
căci succesul se datorează lucrării îngerilor lui Dumnezeu asupra
inimii. Să fie conştient că, atât în vreme de încurajare, cât şi în
vreme de descurajare, mesagerii cereşti sunt totdeauna alături de el.
El trebuie să recunoască bunătatea Domnului, lăudându-L pe El cu
bucurie.

Hristos a lăsat la o parte slava Lui şi a venit pe acest pământ
pentru a suferi pentru cei păcătoşi. Dacă întâmpinăm greutăţi în
lucrare, să privim la Acela care este Autorul şi Desăvârşitorul cre-
dinţei noastre. Atunci nici nu vom da greş, nici nu ne vom descuraja.
Vom suporta greutăţile ca nişte buni soldaţi ai lui Hristos. Aduceţi-
vă aminte ce spune El despre toţi credincioşii adevăraţi: „Căci noi
suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui
Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu“. (1 Corinteni 3,9). — Testimo-
nies, vol. 6, p. 334, 335 (1900)

Cea mai mare nevoie a lumii. Cea mai mare nevoie a lumii
este nevoia de oameni — oameni care să nu poată fi cumpăraţi
sau vânduţi; oameni care înăuntrul sufletelor lor sunt credincioşi şi
cinstiţi; oameni care să nu se teamă să spună păcatului pe nume;
oameni a căror conştiinţă este tot atât de credincioasă la datorie cum
este acul faţă de pol; oameni care să stea în apărarea dreptăţii, chiar
dacă s-ar nărui cerurile. — Education, p. 57 (1903) [55]
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Pregătire deplină. În câmpul de colportaj, se poate face o lu-
crare mult mai eficientă decât cea care a fost făcută până acum.
Colportorul nu trebuie să fie mulţumit decât atunci când îşi îmbună-
tăţeşte necontenit lucrul. El trebuie să se pregătească cu minuţiozi-
tate, însă nu trebuie să fie mulţumit cu un set de cuvinte pregătite. El
trebuie să-I dea Domnului ocazia de a conlucra cu eforturile lui şi de
a lucra asupra minţii sale. Dragostea lui Isus în inima lui îl va face
în stare să facă planuri pentru a putea ajunge la anumite persoane şi
familii. — Testimonies, vol. 5, p. 396 (1885)

Să fie pregătită o clasă de colportori care să fie potriviţi în lucrare,
prin instruire şi exersare minuţioase, ca să mânuiască publicaţiile
care vor ieşi din tipografie. — Letter 66, 1901

Cunoştinţă din Cuvântul lui Dumnezeu. În mintea tuturor, tre-
buie depozitată cunoştinţa adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu,
pentru ca să poată fi pregătiţi, în orice moment li s-ar cere, să scoată
din vistierie lucruri noi şi lucruri vechi. — Testimonies, vol. 4, p.
415 (1880)

Cunoaşterea cărţilor pe care le vindeţi. Colportorii trebuie să
cunoască în totalitate cărţile pe care le mânuiesc şi să fie în stare
să atragă atenţia cu uşurinţă asupra unor capitole importante. —
Testimonies, vol. 6, p. 338 (1900)[56]

Cultivarea minţii şi a inimii. Este nevoie de tineri care să fie
maturi în ce priveşte înţelegerea, care preţuiesc darurile intelectu-
ale cu care i-a înzestrat Dumnezeu şi care le cultivă cu cea mai
mare grijă. Exerciţiul dezvoltă aceste facultăţi, iar dacă nu se negli-
jează cultivarea inimii, caracterul va fi bine echilibrat. Mijloacele de
dezvoltare sunt la îndemâna tuturor. Fie ca nimeni să nu-L dezamă-
gească pe Domnul atunci când va veni să caute roade, neprezentându-
i altceva decât frunze. Un plan hotărât, sfinţit prin harul lui Hristos,
va face minuni. — Testimonies, vol. 5, p. 403 (1885)

Colportorii să fie elevi credincioşi, care să înveţe cum să aibă
succes în lucrarea lor; şi, în timp ce sunt ocupaţi în acest fel, să-
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şi ţină ochii, urechile şi mintea deschise spre a primi înţelepciune
de la Dumnezeu, pentru ca să ştie cum să-i ajute pe cei care pier
din lipsă de cunoaştere a lui Hristos. Fie ca fiecare lucrător să-şi
concentreze energiile şi să-şi folosească puterile pentru cea mai
înaltă slujire, aceea de a-i scăpa pe oameni din cursa lui Satana şi
de a-i lega de Dumnezeu, apucând, prin dependenţa de Isus Hristos,
tronul înconjurat de curcubeul făgăduinţei. — Testimonies, vol. 6, p.
339, 340 (1900)

Responsabilitatea profesorilor şi colportorilor. Profesorii din
lucrarea de colportaj au o mare responsabilitate. Cei care îşi înţeleg
cum se cuvine datoria îi vor îndruma şi instrui pe cei pe care îi
au în grijă, făcându-i conştienţi de răspunderea personală, şi vor
insufla altora credincioşie faţă de cauză. Ei vor petrece mult timp
în rugăciune, vor înţelege că acţiunile şi cuvintele lor fac impresii
care nu se vor şterge uşor, ci vor dura cât veşnicia. Vor fi conştienţi
că, după ei, nu va mai veni nimeni care să le corecteze greşelile sau [57]
să le acopere lipsurile. Cât de important este atunci ca subiectul pe
care şi-l alege profesorul, felul în care îl predă şi spiritul să fie după
rânduiala lui Dumnezeu! — Review and Herald, 20 mai 1890

Să fie învăţaţi şi instruiţi. Preşedinţii conferinţelor noastre şi
alţii care ocupă poziţii de răspundere au o datorie în această privinţă,
astfel ca toate ramurile lucrării noastre să aibă parte de atenţie în
mod egal. Colportorii trebuie educaţi şi instruiţi ca să facă lucrarea
cerută în vânzarea de cărţi despre adevărul prezent, de care oamenii
au nevoie. Este nevoie de oameni cu o profundă experienţă creştină,
oameni cu mintea echilibrată, puternici, bine instruiţi, care să se
angajeze în această lucrare. Domnul doreşte ca lucrarea de colpor-
taj să fie preluată de oameni care sunt în stare să-i înveţe pe alţii,
care pot trezi în tineri promiţători interesul pentru acest domeniu,
îndrumându-i să se înroleze în lucrarea cu cărţi şi să o aducă la înde-
plinire cu succes. Unii au talentul, educaţia şi experienţa care să-i
facă în stare să-i instruiască pe tineri pentru lucrarea de colportaj,
astfel încât să se facă mai mult decât se face acum.

Cei cu experienţă împreună cu cei fără experienţă. Cei care
au câştigat experienţă în această lucrare au o datorie deosebită de
îndeplinit prin a-i învăţa pe alţii. Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi pe tineri şi
tinere să vândă cărţile pe care Domnul, prin Duhul Său, i-a inspirat
pe slujitorii Săi să le scrie. Dumnezeu doreşte să fim credincioşi



50 Evanghelizarea prin literatură

în a învăţa pe cei care acceptă adevărul, pentru ca ei să poată avea
credinţă şi să lucreze cu înţelepciune pe calea Domnului. Fie ca
persoanele lipsite de experienţă să fie puse în legătură cu lucrătorii
cu experienţă, pentru ca ei să poată învăţa cum să lucreze. Să-L
caute pe Dumnezeu în modul cel mai serios. Aceştia pot face o[58]
lucrare bună în colportaj, dacă vor asculta cuvintele: „Fii cu luare
aminte asupra ta însuţi şi a învăţăturii“. (1 Timotei 4,16). Cei care
demonstrează că sunt pe deplin convertiţi şi care se avântă în lucrarea
de colportaj vor vedea că aceasta constituie cea mai bună pregătire
pentru alte domenii ale lucrării misionare.

Dacă cei care cunosc adevărul l-ar pune în practică, atunci ar
fi întocmite metode pentru a veni în întâmpinarea oamenilor acolo
unde se află ei. Dumnezeu a lucrat în mod providenţial atunci când,
la începutul bisericii creştine, i-a împrăştiat pe creştini în afara Ieru-
salimului, trimiţându-i în multe părţi ale lumii. Ucenicii lui Hristos
nu au stat în Ierusalim sau în cetăţile din apropiere, ci s-au dus
dincolo de graniţele ţării lor, în cetăţile care se aflau la intersecţia
unor drumuri importante, căutând pe cei pierduţi ca să-i poată aduce
la Dumnezeu. Astăzi, Dumnezeu doreşte să-Şi vadă lucrarea dusă
departe, în multe locuri. Noi nu trebuie să ne limităm eforturile doar
la câteva localităţi. — Testimonies, vol. 6, p. 329, 330 (1900)

Doi câte doi. Colportorii trebuie trimişi doi câte doi. Lucrătorii
fără experienţă trebuie să meargă cu cei care au mai multă experienţă,
care le pot da ajutor. Ei pot discuta împreună şi studia cuvântul vieţii
împreună, rugându-se împreună şi unul pentru altul. În acest fel, atât
creştinul mai tânăr, cât şi cel mai în vârstă vor primi binecuvântarea
lui Dumnezeu. — Manual for Canvassers, p. 17 (1902)

În serviciul lui Dumnezeu. Colportorii trebuie să fie convinşi
de faptul că lucrarea de colportaj este lucrarea pe care Domnul
doreşte ca ei s-o facă. Ei trebuie să fie conştienţi că sunt în serviciul
lui Dumnezeu.[59]

Este nevoie de efort stăruitor; trebuie făcută instruire; înaintea
lucrătorilor, trebuie menţinut simţământul importanţei lucrării. Toţi
trebuie să nutrească spiritul de lepădare de sine şi de sacrificiu de
sine, care a fost exemplificat în viaţa Mântuitorului nostru.

Cap. 6 din Isaia. Colportorii să citească Isaia capitolul 6 şi să
pună la inimă lecţia de aici:
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„Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu
buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi
am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!» Dar unul din
serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l
luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el şi a zis: «Iată,
atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este
îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!» Am auzit glasul Domnului
întrebând: «Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?» Eu am
răspuns: «Iată-mă, trimite-mă!» (Isaia 6, 5-8).

Acest pasaj trebuie să se repete mereu, mereu. Domnul doreşte
ca mulţi să ia parte în această mare lucrare, oameni care să fie
consacraţi, oameni ale căror inimi sunt umile, care sunt dornici a se
angaja în orice domeniu care are nevoie de serviciul lor. — Manual
for Canvassers, p. 18, 19 (1902)

Dezvoltare continuă. Cel care Îl urmează pe Isus trebuie să-
şi îmbunătăţească în mod continuu manierele, obiceiurile, spiritul
şi lucrul. Acest lucru se realizează aţintindu-şi privirea nu numai
la realizările exterioare, de suprafaţă, ci la Isus. În minte, spirit şi
caracter are loc o transformare. Creştinul este educat în şcoala lui [60]
Hristos să aibă parte de darurile Duhului Său cu toată blândeţea
şi smerenia. El va fi potrivit pentru societatea îngerilor cereşti. —
Gospel Workers, p. 283 (1915)

Dumnezeu doreşte să folosim orice ocazie pentru a ne asigura
pregătirea pentru lucrarea Sa. El aşteaptă să ne punem toate puterile
la lucru pentru îndeplinirea acesteia, iar inima noastră să fie conşti-
entă de responsabilitatea sacră şi înfricoşătoare a acesteia. — The
Ministry of Healing, p. 498 (1905) [61]



Capitolul 9 — Exemplar în obiceiuri,
comportament şi îmbrăcăminte

O lucrare înaltă şi înălţătoare. Lucrarea de colportaj constituie
metoda lui Dumnezeu de a aborda pe mulţi oameni, la care altfel nu
s-ar putea ajunge cu adevărul. Lucrarea aceasta este o lucrare bună,
obiectivul ei este înalt şi înălţător; de aceea, se impune o demnitate
corespunzătoare în comportament. Colportorul va întâlni oameni cu
diferite concepţii. Va avea de-a face cu oameni ignoranţi şi decăzuţi,
care nu preţuiesc nimic în afară de ceea ce ar putea aduce bani.
Aceştia vor fi abuzivi, dar el nu trebuie să-i ia în seamă. El nu se
va pierde cu firea niciodată; trebuie să aibă o viziune optimistă,
încrezătoare, în orice împrejurare. Va avea de-a face cu oameni
lipsiţi, deznădăjduiţi, întristaţi şi cu sufletul rănit. Va avea multe
ocazii să le adreseze unor astfel de oameni cuvinte amabile, care
să le aducă nădejde, curaj şi credinţă. El poate fi un izvor pentru a
înviora pe alţii, dacă doreşte acest lucru; însă, pentru a face astfel, el
însuşi trebuie să bea din fântâna adevărului viu. — Testimonies, vol.
5, p. 405 (1885)

Primejdia de a face o lucrare nepăsătoare. Bine ar fi ca fiecare
să simtă o responsabilitate personală în această lucrare. Bine ar fi
ca să-şi dea silinţa să vadă în ce fel ar putea atrage cel mai bine
atenţia, căci felul său de a prezenta adevărul poate decide destinul
unui suflet. Dacă el face o impresie favorabilă, influenţa lui va fi
pentru acel suflet o mireasmă de viaţă spre viaţă; iar o persoană[62]
luminată cu privire la adevăr poate lumina pe mulţi alţii. De aceea,
este primejdios a face o lucrare neglijentă atunci când avem de-a
face cu oamenii. — Testimonies, vol. 5, p. 405 (1885)

Nevoia de energie şi entuziasm. Printre oamenii care susţin
că au adevărul prezent, nu există un spirit misionar corespunzător
credinţei noastre. Culoarea aurului autentic lipseşte din caracter.
Viaţa creştină este mai mult decât consideră aceştia a fi. Ea nu constă
doar în amabilitate, răbdare, blândeţe şi bunătate. Aceste daruri sunt
esenţiale; însă este nevoie de curaj, forţă, energie şi, de asemenea,
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de perseverenţă. Mulţi dintre cei care se angajează în lucrarea de
colportaj sunt slabi, fără vlagă, neputincioşi şi se descurajează uşor.
Le lipseşte avântul. Le lipsesc acele trăsături pozitive de caracter
care dau imbold oamenilor să facă ceva — spiritul şi energia care
aprind entuziasmul. Colportorul este angajat într-o lucrare onorabilă
şi nu ar trebui să reacţioneze ca şi când i-ar fi ruşine cu ea. Dacă
doreşte ca eforturile lui să fie încununate de succes, trebuie să fie
curajos şi optimist.

Cultivaţi virtuţile active.Atât virtuţile active, cât şi cele pasive
trebuie cultivate. Creştinul, care este întotdeauna gata să dea un
răspuns bun, care să potolească mânia, trebuie să aibă curajul unui
erou, ca să se împotrivească răului. Cu dragoste, care suferă totul,
el trebuie să aibă tăria de caracter care să facă din influenţa lui o
putere spre bine. Credinţa trebuie să-şi facă lucrarea în caracterul lui.
Principiile lui trebuie să fie hotărâte; trebuie să aibă un spirit nobil,
care să fie deasupra oricărei suspiciuni de slăbiciune. Colportorul nu
trebuie să fie îngâmfat. Când are de-a face cu oamenii, nu trebuie să [63]
atragă atenţia asupra lui însuşi, vorbind despre sine cu lăudăroşie;
căci, în acest fel, ar stârni dezgust oamenilor luminaţi şi sensibili.
Nu trebuie să fie egoist în obiceiuri şi nici arogant şi dominant în
maniere.

Să aibă tact. Foarte mulţi gândesc că nu pot găsi timp să citească
vreuna din zecile de mii de cărţi care se publică şi ajung pe piaţă.
Şi, în multe cazuri, când colportorul face cunoscut cu ce se ocupă,
uşa inimii se închide hotărât; iată de ce el are mare nevoie să-şi facă
lucrarea cu tact şi într-un spirit umil şi cu rugăciune. El trebuie să
cunoască bine Cuvântul lui Dumnezeu, să aibă la îndemână cuvinte
pentru a prezenta adevărul cel preţios şi să arate marea valoare a
materialului curat de citit pe care îl are. — Testimonies, vol. 5, p.
404, 405 (1885)

Cinste şi integritate. Lucrătorul care are lucrarea lui Dumnezeu
pe inimă nu va insista să primească cel mai mare salariu. El nu va
spune, aşa cum au făcut unii tineri, că, dacă nu i se poate asigura
o înfăţişare stilată, elegantă, şi dacă nu poate sta la cele mai bune
hoteluri, nu poate să se angajeze în lucrare. Ceea ce are nevoie
colportorul nu este o garderobă ireproşabilă sau modul de adresare al
filfizonului ori al unui clovn, ci onestitatea şi integritatea de caracter,
reflectate în înfăţişare. Bunătatea şi amabilitatea îşi pun amprenta pe
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faţă, iar ochiul exersat nu poate fi înşelat şi nici nu poate fi captivat
prin fastul manierelor.

Pentru foarte mulţi care s-au înrolat în lucrarea de colportaj, doar
recompensele înseamnă succes. Nu au nici un merit ca lucrători. Ei
nu au nici o experienţă în ce priveşte religia practică; ei fac aceleaşi
greşeli, au aceleaşi gusturi şi sunt la fel de îngăduitori cu propria[64]
persoană ca înainte de a pretinde că sunt creştini. Despre aceştia, se
poate spune că Dumnezeu nu încape în gândurile lor; El nu are loc
în inimile lor. Există în caracterul şi comportamentul lor o micime,
vremelnicie şi degradare care dau mărturie împotriva lor că merg pe
calea aleasă de propria lor inimă şi pe cea pe care o văd ochii lor.
Ei nu vor practica tăgăduirea de sine, ci sunt hotărâţi să se bucure
de viaţă. Comoara cerească nu îi atrage; toate gusturile lor sunt
legate de cele pământeşti, nu de cele de sus. Prietenii şi rudele nu
pot înnobila pe astfel de persoane, căci mintea lor nu poate dispreţui
răul şi alege binele. — Testimonies, vol. 5, p. 402 (1885)

Castitate, blândeţe, cumpătare. Colportorii trebuie să se cul-
tive, să-şi şlefuiască manierele, nu manierele afectate şi artificiale
ale lumii, ci acele maniere plăcute, care sunt urmarea naturală a
bunătăţii inimii şi dorinţei de a imita exemplul lui Hristos. Ei trebuie
să se poarte cu grijă — să fie harnici şi discreţi — şi ar trebui să-L
onoreze pe Dumnezeu, devenind tot ce se poate mai bine. Isus a
făcut un sacrificiu infinit pentru a-i pune în relaţia corespunzătoare
cu Dumnezeu şi cu semenii lor, iar ajutorul divin, îmbinat cu efortul
omenesc, îi va face în stare să atingă un standard înalt de desăvâr-
şire. Colportorul trebuie să fie cast ca şi Iosif, blând ca Moise şi
cumpătat ca Daniel; atunci o putere îl va însoţi oriunde va merge. —
Testimonies, vol. 5, p. 396 (1885)

Plăcut în îmbrăcăminte şi maniere. Acum noi avem multe
ocazii de a răspândi adevărul; însă oamenii noştri nu folosesc privi-[65]
legiile pe care le au. În toate comunităţile, ei nu văd şi nu simt nevoia
de a-şi folosi capacităţile pentru a salva suflete. Ei nu sunt conşti-
enţi de datoria pe care o au de a obţine abonaţi pentru publicaţiile
noastre, inclusiv revista noastră de sănătate, şi de a face cunoscute
cărţile şi broşurile noastre. Trebuie puşi la lucru oamenii care sunt
doritori să fie învăţaţi care este cea mai bună cale de a-i aborda pe
oameni şi familiile lor. Îmbrăcămintea lor trebuie să fie îngrijită, dar
nu spilcuită, iar manierele lor să nu stârnească dezgustul oamenilor.
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Există o mare lipsă de amabilitate autentică în mijlocul nostru, ca
popor. Aceasta trebuie cultivată de către toţi cei care se înrolează în
lucrarea misionară. — Testimonies, vol. 4, p. 391, 392 (1880)

Neglijenţa în îmbrăcăminte aduce ocară asupra adevărului pe
care susţinem că îl credem. Trebuie să ai în vedere că eşti un re-
prezentant al Domnului Isus Hristos. Fie ca întreaga viaţă să fie
în armonie cu adevărul Bibliei... Acesta nu este un lucru de mică
însemnătate, deoarece afectează influenţa pe care o ai asupra altora
pentru acum şi pentru veşnicie. Nu te poţi aştepta la cel mai mare
succes în câştigarea de suflete, dacă felul tău de a fi, înfăţişarea
ta nu sunt de aşa natură, încât să câştige respectul. Adevărul este
înălţat chiar şi prin impresia pe care o face caracterul ordonat în
îmbrăcăminte. — Letter 336, 1908

Persoanele cu maniere necivilizate nu sunt potrivite pentru
această lucrare. Bărbaţii şi femeile care posedă tact, comportament
plăcut, intuiţie ascuţită şi discernământ şi care simt valoarea suflete-
lor sunt cei care pot avea succes. — Manual for Canvassers, p. 15
(1902)

Curtoazia şi amabilitatea creştină. Colportorul trebuie să facă
tot ce-i stă în putere pentru ca lumina adevărului să strălucească în
fapte bune. Făcându-şi datoria, el trebuie să răspândească în jurul [66]
lui mireasma curtoaziei creştine, folosind orice ocazie de slujire
plină de amabilitate. Trebuie să se instruiască pentru a vorbi clar
şi cu efect. El trebuie să înveţe zi de zi în şcoala Marelui Învăţător.
Domnul Hristos va ajuta cu siguranţă pe cei care îşi găsesc refugiul
în El, fiind dependenţi de El pentru putere. — Review and Herald,
16 iunie 1903

Atenţie la comportament. Toţi pastorii noştri şi toţi cei ce sus-
ţin a crede adevărul trebuie să ia o poziţie hotărâtă cu privire la
standardul scăzut pe care unii tind să-l adopte în cuvinte şi com-
portament. Aceştia, în multe cazuri, nu corespund nicidecum cu
adevărurile sfinte, sacre, pe care noi le susţinem. Mulţi dintre cei
care nu sunt convertiţi se simt competenţi spre a fi colportori. Ei nu
au fost niciodată transformaţi de harul lui Hristos. Ei nu sunt curaţi.
Ei trăiesc zi de zi o viaţă nepăsătoare, păcătoasă. Faptele lor îi fac
pe îngeri să îşi acopere feţele. Noi trebuie să atingem un standard
înalt, altfel vom fi o ocară pentru cauza lui Dumnezeu şi o piatră de
poticnire pentru păcătoşi. — Letter 26d, 1887
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Exemplu în reforma sănătăţii. Când aveţi de-a face cu necre-
dincioşi, nu îngăduiţi să fiţi abătuţi de la principiile drepte. Dacă vă
aşezaţi la masa lor, mâncaţi cumpătat şi numai acele alimente care
nu tulbură mintea. Feriţi-vă de necumpătare. Nu vă puteţi permite
să vă slăbiţi puterile mintale şi fizice, ca să nu ajungeţi incapabili
de a discerne lucrurile spirituale. Păstraţi-vă mintea într-o asemenea
stare, încât Dumnezeu să o poată impresiona cu adevărurile preţioase
ale Cuvântului Său.[67]

În acest fel, veţi avea influenţă asupra oamenilor. Mulţi încearcă
să îndrepte vieţile altora, atacând ceea ce ei socotesc a fi obiceiuri
rele. Ei merg la cei despre care gândesc că sunt greşiţi şi le scot
în evidenţă defectele, însă nu se străduiesc să îndrume cu tact şi
seriozitate mintea spre adevăratele principii. Un asemenea proce-
deu aduce rareori rezultatele dorite. Încercând să corectăm pe alţii,
adesea le stârnim împotrivirea şi în acest fel facem mai mult rău
decât bine. Nu urmăriţi pe alţii ca să le scoateţi în evidenţă greşelile
sau defectele. Învăţaţi-i prin exemplu. Faceţi ca lepădarea voastră
de sine şi biruinţa asupra poftei să fie o ilustrare a supunerii faţă de
principiile drepte. Fie ca viaţa voastră să fie o mărturie a influenţei
sfinţitoare şi înnobilatoare a adevărului. — Testimonies, vol. 6, p.
336, 337 (1900)

Darurile Duhului. Dumnezeu, în marea Sa iubire, caută să
dezvolte în noi darurile preţioase ale Duhului Său. El îngăduie să
întâmpinăm obstacole, persecuţie şi greutăţi, nu ca un blestem, ci ca
pe cea mai mare binecuvântare a vieţii noastre. Fiecare ispită căreia
i s-a rezistat, fiecare încercare suportată cu curaj ne oferă o nouă
experienţă şi ne face să înaintăm în lucrarea de clădire a caracterului.
Sufletul care, prin putere divină, se împotriveşte ispitei descoperă
înaintea lumii şi a universului ceresc eficienţa harului lui Hristos. —
Thoughts From the Mount of Blessings, p. 170, 171 (1896)

«Atmosferă» personală. Fiecare suflet este înconjurat de o at-
mosferă proprie — o atmosferă care poate fi încărcată cu puterea
dătătoare de viaţă a credinţei, curajului şi nădejdii şi cu mireasma
cea dulce a iubirii. Ori poate fi împietrită şi îngheţată de negura
nemulţumirii şi egoismului, sau otrăvitoare prin întinarea de moarte[68]
a păcatului nutrit. Prin atmosfera care ne înconjoară, fiecare per-
soană cu care venim în contact este în mod conştient sau inconştient
afectată. — Christ“s Object Lessons, p. 339 (1900)
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Caracterul este putere. Mărturia tăcută a unei vieţi autentice,
altruiste şi evlavioase are o influenţă aproape irezistibilă. Descope-
rind în vieţile noastre caracterul lui Hristos, noi colaborăm cu El
în marea lucrare de salvare de suflete. Noi putem coopera cu El
numai dând pe faţă în viaţa noastră caracterul Lui. Şi cu cât este mai
mare sfera noastră de influenţă, cu atât mai mult bine putem face. —
Christ„s Object Lessons, p. 340 (1900)

Credincioşi ca acul busolei faţă de pol. Fie ca Domnul să ajute
pe fiecare să-şi folosească pe deplin talanţii încredinţaţi lui. Cei care
lucrează pentru această cauză nu studiază Biblia aşa cum ar trebui.
Dacă ar face-o, învăţăturile practice ale acesteia ar avea o influenţă
asupra vieţilor lor. Oricare ar fi lucrarea voastră, fraţi şi surori, faceţi-
o ca pentru Domnul şi faceţi-o cel mai bine cu putinţă. Nu treceţi
cu vederea ocaziile de aur din prezent, în timp ce îngăduiţi ca viaţa
voastră să se dovedească un eşec din cauză că leneviţi, visând la tihnă
şi succes, într-o lucrare pentru care Dumnezeu nu a spus niciodată
că sunteţi potriviţi. Faceţi lucrarea care este cel mai aproape de voi.
Faceţi-o, chiar dacă ar trebui să treceţi prin primejdii şi greutăţi în
câmpul misionar; dar, vă rog, nu vă plângeţi de greutăţi şi sacrificiile
pe care le faceţi. Priviţi la valdenzi. Vedeţi ce planuri au făcut ei
pentru ca lumina Evangheliei să poată străluci în minţile întunecate.
Noi nu trebuie să lucrăm aşteptându-ne răsplata în această viaţă, ci
având ochii aţintiţi spre premiul de la sfârşitul alergării. Este nevoie [69]
de bărbaţi şi femei care să fie credincioşi la datorie precum acul
busolei faţă de pol, bărbaţi şi femei care să lucreze fără să fie nevoie
a li se netezi calea şi a li se îndepărta orice obstacol din drum.

Când trăiţi credinţa. Am descris ce ar trebui să fie colportorii;
şi fie ca Domnul să le deschidă mintea cu privire la acest subiect, în
toate dimensiunile lui, şi fie ca ei să-şi dea seama că datoria lor este
de a reprezenta caracterul lui Hristos prin răbdarea lor, curajul lor şi
integritatea lor neclintită. Să fie conştienţi că ei Îl pot tăgădui printr-
un caracter neglijent, neatent şi nehotărât. Dragi tineri, dacă duceţi cu
voi aceste principii în câmpul de colportaj, veţi fi respectaţi; şi mulţi
vor fi aceia care vor crede adevărul pe care îl susţineţi, pentru că voi
trăiţi în practică ceea ce credeţi, pentru că viaţa voastră de zi cu zi
este ca o lumină strălucitoare pusă într-o candelă, care luminează
pentru toţi cei ce sunt în casă; chiar şi vrăjmaşii voştri, oricât s-ar
răzvrăti împotriva învăţăturilor voastre, vă vor respecta; iar când veţi
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realiza acest lucru, cuvintele voastre simple vor avea putere şi vor
lucra cu convingere asupra inimilor. — Testimonies, vol. 5, p. 406,
407 (1885)[70]
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Darul vorbirii. Dintre toate darurile pe care Dumnezeu le-a
acordat oamenilor, nici unul nu este mai preţios ca darul vorbirii.
Dacă este sfinţită prin Duhul Sfânt, aceasta este o putere spre bine.
Cu limba, noi încercăm să convingem; cu ea ne rugăm şi adresăm
laude lui Dumnezeu; şi cu aceasta transmitem gânduri frumoase
despre dragostea Mântuitorului. Prin folosirea potrivită a darului
vorbirii, colportorul poate semăna sămânţa cea preţioasă a adevărului
în multe inimi. — Testimonies, vol. 6, p. 337 (1900)

Trebuie acordată mai multă atenţie cultivării vocii. S-ar putea să
avem cunoştinţe, dar, dacă nu ştim să folosim vocea în mod corect,
lucrarea noastră va fi un eşec. Dacă nu ne putem înveşmânta ideile
într-un limbaj corespunzător, la ce ne este de folos educaţia? Cunoş-
tinţele ne vor fi de puţin folos, dacă nu cultivăm talantul vorbirii;
însă rezultă o putere minunată atunci când îmbinăm îndemânarea de
a vorbi înţelept cu vorbirea într-un mod care să impună atenţia. —
Testimonies, vol. 6, p. 380 (1900)

Tineri şi tinere, a pus Dumnezeu în inima voastră dorinţa de a-I
sluji? Atunci cultivaţi-vă vocea prin toate mijloacele posibile, ca să
puteţi explica altora adevărurile cele preţioase. — Testimonies, vol.
6, p. 383 (1900) [71]

Vorbiţi clar şi distinct. Când vorbiţi, fiecare cuvânt să fie întreg
şi bine pronunţat, fiecare propoziţie să fie clară şi lămurită, până la
cel din urmă cuvânt. Mulţi, atunci când se apropie de sfârşitul unei
propoziţii, coboară tonul vocii, vorbind atât de încâlcit, încât puterea
gândului este distrusă. Cuvintele demne de a fi rostite trebuie rostite
cu voce clară, distinctă, cu accent şi expresivitate. Dar niciodată nu
căutaţi cuvinte care să dea impresia că sunteţi om învăţat. Cu cât este
mai proeminentă simplitatea voastră, cu atât mai bine vor fi înţelese
cuvintele. - Testimonies, vol. 6, p. 383 (1900)

O calificare indispensabilă. Colportorul care poate vorbi clar
şi distinct despre calităţile cărţii pe care o prezintă va vedea că acest
lucru va fi un ajutor de mare preţ pentru a-i asigura o cerere pentru
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acea carte. S-ar putea să i se ofere ocazia să citească un capitol; prin
muzicalitatea vocii sale şi accentul pe care îl pune pe cuvinte, el
poate face ca scena prezentată să pară tot atât de vie pentru mintea
ascultătorului ca şi când ar fi văzută în realitate.

Capacitatea de a vorbi clar şi distinct, cu intonaţie, fără mono-
tonie, este un lucru preţios în orice domeniu al lucrării. Această
calificare este indispensabilă acelora care doresc să devină pastori,
evanghelişti, lucrători biblici sau colportori. Cei care plănuiesc să
se înroleze în aceste domenii de activitate trebuie învăţaţi să-şi fo-
losească vocea în aşa fel, încât, atunci când le vorbesc oamenilor
despre adevăr, să poată face o impresie în mod hotărât spre bine.
Adevărul nu trebuie mutilat printr-o transmitere deficitară a lui. —
Manual for Canvassers, p. 23, 24 (1902)[72]

Rostiţi-l cu simplitate. Bărbaţi şi femei rătăcesc în negură. Ei
doresc să cunoască adevărul. Prezentaţi-le adevărul, dar nu într-un
limbaj pompos, ci cu simplitatea unui copil al lui Dumnezeu. —
Manual for Canvassers, p. 39, 40 (1902)

Cuvinte bine alese. Nu fiţi nepăsători faţă de cuvintele pe care
le rostiţi, pentru că vă aflaţi printre necredincioşi; căci ei privesc la
voi ca modele. Studiaţi instrucţiunile date lui Nadab şi Abihu, fiii lui
Aaron. Ei «au adus astfel foc străin înaintea Domnului, lucru pe care
El nu li-l poruncise». Ei au luat foc străin şi l-au pus în cădelniţele
lor. «Atunci a ieşit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit şi au murit
înaintea Domnului. Moise a zis lui Aaron: „Aceasta este ce a spus
Domnul când a zis: «Voi fi sfinţit de cei ce se apropie de Mine şi voi
fi proslăvit în faţa întregului popor.»“ (Leviticul 10,1-3). Colportorii
trebuie să nu uite că ei lucrează împreună cu Domnul pentru a salva
suflete şi ei nu trebuie să aducă nimic din ceea ce este comun sau
ieftin în serviciul Lui cel sacru. Fie ca mintea să fie alimentată cu
gânduri curate, sfinte, iar cuvintele să fie bine alese. Nu împiedicaţi
succesul în lucrarea voastră prin rostirea unor cuvinte uşuratice,
nepăsătoare. — Manual for Canvassers, p. 24 (1902)

Cuvinte care să câştige; atitudine blândă, curtenitoare. Cei
care lucrează pentru Hristos trebuie să fie cinstiţi şi demni de încre-
dere, tari ca stânca faţă de principii, dar, în acelaşi timp, blânzi şi
amabili. Curtoazia constituie unul dintre darurile Duhului. A lucra
cu mintea oamenilor constituie cea mai măreaţă lucrare încredinţată
vreodată omului; iar acela care doreşte să aibă acces la inimă trebuie
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să dea atenţie sfatului: «Fiţi blânzi şi milostivi». Dragostea va izbuti [73]
ceea ce argumentul nu poate. Însă o singură clipă de nervozitate,
un singur răspuns aspru, lipsa amabilităţii şi curtoaziei creştine în
lucruri mici pot avea ca urmare pierderea atât a prieteniei, cât şi a
influenţei.

Lucrătorul creştin trebuie să se străduiască să fie ca Domnul
Hristos când a venit pe acest pământ. El este exemplul nostru, nu
doar în curăţia Lui fără pată, ci şi în răbdarea, blândeţea şi atitudinea
Lui atrăgătoare. Viaţa Lui este o ilustrare a adevăratei curtoazii. El
avea totdeauna o privire blândă şi un cuvânt de mângâiere pentru
cei în nevoie şi cei apăsaţi. Prezenţa Lui aducea o atmosferă mai
curată în cămin. Viaţa Lui era ca dospeala ce lucra cu elementele
societăţii. Curat şi neîntinat, El umbla printre cei necugetaţi, aspri şi
necurtenitori; printre vameşii nedrepţi, samaritenii păcătoşi, soldaţii
păgâni, ţăranii necizelaţi şi mulţimea de tot felul...

Religia lui Hristos înmoaie orice este aspru şi dur în temperament
şi netezeşte tot ce este colţuros şi aspru în maniere. Face cuvintele
să fie blânde, iar comportamentul, plăcut. Să învăţăm de la Hristos
cum să îmbinăm curăţia şi integritatea cu seninătatea în caracter. Un
creştin blând şi amabil constituie cel mai puternic argument care
poate fi adus în favoarea creştinismului.

Cuvintele amabile sunt ca roua sau ploaia binefăcătoare pentru
suflet. Scriptura spune despre Domnul Hristos că harul era turnat
pe buzele Sale, pentru ca «El să poată rosti la vremea potrivită un
cuvânt pentru acela care era apăsat». Domnul ne îndeamnă şi pe
noi: «Vorbirea voastră să fie cu har», «ca să poată aduce har celor ce
ascultă». [74]

Unii din cei cu care veniţi în contact s-ar putea să fie duri şi
necurtenitori, dar nu fiţi şi voi la fel pentru că ei sunt astfel. Acela
care doreşte să-şi păstreze respectul de sine trebuie să fie atent să
nu rănească în mod inutil respectul de sine al altora. Această regulă
trebuie păstrată cu grijă şi faţă de cei greoi la minte şi care greşesc.
— Gospel Workers, p. 121, 122 (1915)

Glasul Mântuitorului. Glasul Mântuitorului era ca o muzică
pentru urechile acelora care erau obişnuiţi cu predicile monotone şi
lipsite de viaţă ale cărturarilor şi fariseilor. El vorbea rar şi impre-
sionant, accentuând acele cuvinte care dorea să fie mai mult luate în
seamă de ascultătorii Săi... Puterea vorbirii este de mare valoare şi
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vocea ar trebui să fie cultivată pentru binecuvântarea acelora cu care
venim în contact. — Counsels to Parents, Teachers and Students, p.
240 (1913)

Cuvintele Lui atrăgeau inimi. Noi ar trebui să vorbim despre
Hristos acelora care nu Îl cunosc. Ar trebui să facem aşa cum a
făcut Hristos. Oriunde Se afla, în sinagogă, la marginea drumului,
într-o corabie puţin depărtată de ţărm, la ospăţul fariseului sau la
masa vameşului, El vorbea oamenilor despre lucrurile referitoare
la o viaţă mai înaltă. Lucrurile din natură, evenimentele din viaţa
de zi cu zi erau legate între ele de El prin cuvintele adevărului.
Inimile ascultătorilor Săi erau atrase către El; căci El i-a vindecat pe
bolnavi, i-a mângâiat pe cei întristaţi, le-a luat copiii în braţe şi i-a
binecuvântat. Când deschidea buzele ca să vorbească, erau fascinaţi
de El şi fiecare cuvânt era pentru suflet ca o mireasmă de viaţă spre
viaţă.[75]

Aşa ar trebui să fim şi noi. Oriunde ne-am afla, ar trebui să
căutăm ocazii de a vorbi altora despre Mântuitorul. Dacă urmăm
exemplul lui Hristos în a face bine, inimile se vor deschide faţă de
noi aşa cum s-au deschis faţă de El. Nu bruscând, ci cu tact izvorât
din iubirea divină, le putem vorbi despre Acela care este «Căpetenie
peste zece mii», Acela care este «preaiubit». (Cântarea Cântărilor 5,
10.16). Aceasta este cea mai înaltă lucrare în care putem întrebuinţa
talantul vorbirii. Acesta ne-a fost dat ca să-L putem prezenta pe
Hristos ca Mântuitor care iartă păcatele. — Christ“s Object Lessons,
p. 338, 339 (1900)[76]
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Energie şi voinţă. Succesul depinde nu atât de mult de talent,
cât de energie şi voinţă. Nu posedarea de talente nemaipomenite ne
face în stare să slujim în mod util; ci îndeplinirea cu conştiinciozitate
a datoriilor zilnice, spiritul mulţumit, interesul sincer, natural, pentru
binele altora. Desăvârşirea poate fi găsită acolo unde terenul este
cel mai umil. Datoriile obişnuite, îndeplinite cu credincioşie, sunt
plăcute în ochii Domnului. - Prophets and Kings, p. 219 (1916)

Nu este loc pentru indolenţă. Să nu gândească nimeni că poate
să-şi încrucişeze mâinile şi să nu facă nimic. Este imposibil, fără
îndoială, ca cineva să fie mântuit, dacă dovedeşte indolenţă şi inacti-
vitate. Gândiţi-vă la ceea ce a realizat Domnul Hristos în lucrarea Sa
de pe pământ. Cât de serioase, cât de neobosite au fost eforturile Lui!
El nu a îngăduit să existe ceva care să-L împiedice să-Şi facă lucra-
rea încredinţată. Mergem noi pe urmele paşilor Lui? El a renunţat la
tot pentru a aduce la îndeplinire planul de îndurare al lui Dumnezeu
pentru neamul decăzut. Pentru a aduce la îndeplinire planul cerului,
El a devenit ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. El
nu a avut de-a face cu păcatul, nu a cunoscut nimic din ceea ce este
păcat; însă El a venit în această lume şi a luat asupra sufletului Său
fără păcat vinovăţia omului păcătos, pentru ca păcătoşii să poată
sta îndreptăţiţi înaintea lui Dumnezeu. El S-a luptat cu ispita şi a
biruit în favoarea noastră. Fiul lui Dumnezeu, curat şi neîntinat, a [77]
luat asupra Lui pedeapsa pentru păcat şi a primit lovitura morţii,
care a adus eliberarea neamului omenesc. — Review and Herald, 20
ianuarie 1903

Lucru din toată inima. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie
„în sârguinţă, fără preget; plini de râvnă cu duhul; slujind Domnului“.

Nepăsarea şi ineficienţa nu înseamnă evlavie. Când suntem con-
ştienţi de faptul că lucrăm pentru Dumnezeu, vom avea un simţământ
mai puternic decât am avut vreodată despre caracterul sacru al slujirii
spirituale. Conştientizarea acestui lucru va însemna punerea vieţii,
înţelepciunii şi energiei stăruitoare în slujba îndeplinirii oricărei

63



64 Evanghelizarea prin literatură

îndatoriri. Religia curată, neîntinată, este foarte practică. În salvarea
sufletelor, nu va fi eficient nimic altceva decât lucrul serios, din toată
inima. Noi trebuie să facem acte de devoţiune, din datoriile de zi
cu zi, crescând continuu în ce priveşte eficienţa, deoarece privim
lucrarea noastră în lumina veşniciei. — Letter 43, 1902

Ordine şi promptitudine. Dumnezeu nu are ce face cu oameni
leneşi în lucrarea Sa; El are nevoie de lucrători serioşi, amabili,
devotaţi, sârguincioşi... Persoanele care nu s-au deprins cu hărnicia
şi economia de timp ar fi trebuit să-şi stabilească anumite reguli
pentru ei înşişi, pentru a putea fi ordonaţi şi prompţi. — Testimonies,
vol. 4, p. 411 (1880)

Treziţi-vă devreme, lucraţi cu hărnicie. Lucrarea colportoru-
lui este o lucrare înălţătoare şi va avea succes, dacă el este cin-
stit, serios şi răbdător, îndeplinind cu fermitate lucrarea pe care a
întreprins-o. El trebuie să pună suflet în lucrul său. Trebuie să se
scoale devreme şi să lucreze cu hărnicie, folosind în mod corespun-
zător capacităţile pe care i le-a dat Dumnezeu. Trebuie înfruntate[78]
dificultăţi. Dacă acestea nu contenesc, trebuie să fie biruite. Lu-
crătorul poate să-şi formeze în mod continuu un caracter simetric.
Caracterele mari se formează prin fapte şi eforturi mici. — Manual
for Canvassers, p. 18 (1902)

Credincioşi la datorie. Cei care s-au înrolat în câmpul de col-
portaj sunt în pericolul de a nu simţi nevoia de a fi minuţioşi în lucrul
lor. Ei sunt în primejdia de a se mulţumi cu realizări superficiale, de
a fi nepăsători în maniere şi leneşi în ce priveşte implicarea intelec-
tuală. În colportaj, lucrarea trebuie îndeplinită cu credincioşie, căci
este importantă şi sacră. — Review and Herald, 20 mai 1890

Corect şi perseverent. Nu uitaţi că, în orice poziţie aţi sluji, daţi
pe faţă o anumită motivaţie şi vă formaţi caracterul. Oricare ar fi
lucrarea pe care o faceţi, faceţi-o corect şi cu perseverenţă; învingeţi
tendinţa de a căuta să faceţi ceea ce este mai uşor. — The Ministry
of Healing, p. 499 (1905)

Când lucrăm cu stăruinţă pentru mântuirea semenilor noştri,
Dumnezeu va face rodnică fiecare străduinţă. — Testimonies, vol. 9,
p. 86 (1909)

Când îşi începe lucrarea, colportorul nu trebuie să îngăduie să
fie abătut, ci ar trebui ca, în mod inteligent, să se ţină de ceea ce
a început cu toată stăruinţa. Şi totuşi, atunci când face lucrarea de
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colportaj, el nu trebuie să fie nepăsător faţă de ocaziile de a ajuta
sufletele care caută lumină şi care au nevoie de mângâierea pe care
o dau Scripturile. Dacă umblă cu Dumnezeu, dacă se roagă pentru
înţelepciune cerească, pentru ca să poată face bine şi numai bine
în lucrul său, colportorul va fi ager ca să discearnă ocaziile sale şi
nevoile sufletelor cu care vine în contact. El [79]

va folosi cât poate de bine ocaziile de a atrage suflete la Hristos.
El va fi gata să spună, în spiritul lui Hristos, un cuvânt celui care
este obosit. — Testimonies, vol. 6, p. 339 (1900)

Raportaţi experienţele încurajatoare. Fie ca cei care au expe-
rienţe în lucrul pentru Domnul să facă o relatare a acestora pentru
revistele noastre, pentru ca şi alţii să fie încurajaţi. Colportorul să
povestească despre bucuria şi binecuvântarea pe care le-a primit în
lucrarea lui ca evanghelist. Rapoartele acestea ar trebui să găsească
un loc în revistele noastre, deoarece influenţa lor este foarte vastă.
În biserică, ele vor fi ca un parfum plăcut, o mireasmă de viaţă spre
viaţă. În felul acesta, se vede că Dumnezeu lucrează cu aceia care
conlucrează cu El. — Testimonies, vol. 6, p. 336 (1900) [80]
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Rugaţi-vă pentru o experienţă mai profundă. Colportorilor
noştri şi tuturor celor pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu talanţi
pentru a conlucra cu El, eu le spun: Rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru o
experienţă mai profundă. Porniţi cu o inimă supusă şi îmblânzită
prin studierea preţioaselor adevăruri pe care Dumnezeu ni le-a dat
pentru timpul acesta. Sorbiţi din plin din apele mântuirii, pentru
ca ele să fie în inima voastră un izvor de apă vie, revărsându-se
pentru a înviora sufletele gata să piară. Dumnezeu vă va da atunci
înţelepciune, pentru a vă face în stare să împărţiţi drept. El vă va face
mijloace pentru transmiterea binecuvântărilor Sale. El vă va ajuta să
daţi pe faţă însuşirile Lui, dând altora înţelepciunea şi priceperea pe
care El vi le-a dat.

Îl rog pe Domnul ca să puteţi pricepe subiectul acesta în lungi-
mea, lărgimea şi adâncimea lui şi să puteţi înţelege răspunderea pe
care o aveţi de a reprezenta caracterul lui Hristos, prin răbdare, curaj
şi integritate. „Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere,
vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.“ (Filipeni 4,7). —
Testimonies, vol. 6, p. 320 (1900)

Rugaţi-vă în umilinţă şi cu stăruinţă. Rugăciunea umilă şi
stăruitoare va contribui mai mult la răspândirea cărţilor noastre
decât toate podoabele costisitoare din lume. Dacă lucrătorii îşi vor
îndrepta atenţia către ceea ce este adevărat, viu şi real, dacă se vor
ruga pentru Duhul Sfânt şi se vor încrede în El, puterea Lui va fi[81]
revărsată asupra lor în puternice torente cereşti, ce vor face impresii
drepte şi de durată asupra inimii omeneşti. De aceea, rugaţi-vă şi
lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă şi Domnul va lucra împreună cu voi. —
Testimonies, vol. 6, p. 319 (1900)

Satana este pe urmele voastre. El este un adversar iscusit, iar
spiritul răutăcios pe care îl întâmpinaţi în lucrul vostru este inspirat
de el. Cei pe care îi stăpâneşte el fac să răsune cuvintele lui. Dacă
vălul le-ar putea fi dat la o parte de pe ochi, cei care au fost astfel
păcăliţi l-ar vedea pe Satana folosindu-şi toate dibăciile pentru a-i
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smulge de la adevăr. Pentru a scăpa sufletele de înşelăciunile lui,
mult mai mult se poate realiza prin rugăciune umilă, ca a lui Hristos,
decât prin multe cuvinte, dar fără rugăciune.

Rugaţi-vă continuu. Lucrătorii trebuie să-şi menţină continuu
sufletul înălţat în rugăciune către Dumnezeu. Ei nu sunt niciodată
singuri. Dacă au credinţă în Dumnezeu, dacă îşi dau seama că lor le
este încredinţată lucrarea de a da oamenilor lumină asupra subiecte-
lor Bibliei, atunci ei se vor bucura continuu de compania lui Hristos.
— Manual for Canvassers, p. 40 (1902)

Putere în rugăciunea stăruitoare. Iacov a biruit pentru că a
fost stăruitor şi hotărât. Experienţa lui dă mărturie despre puterea
rugăciunii stăruitoare. Acum este momentul când trebuie să învăţăm
această lecţie a rugăciunii biruitoare, a credinţei neclintite. Cele mai
mari biruinţe ale bisericii sau ale creştinului nu sunt acelea care se
obţin prin talent şi educaţie, prin bogăţie sau favoarea oamenilor.
Ci sunt acele biruinţe care sunt câştigate în camera de audienţă cu
Dumnezeu, când credinţa stăruitoare până la agonie se prinde strâns
de braţul cel puternic. [82]

Aceia care nu sunt dispuşi să părăsească orice păcat şi să caute cu
stăruinţă binecuvântarea lui Dumnezeu nu o vor primi. Dar toţi aceia
care se vor prinde de binecuvântările lui Dumnezeu aşa cum a făcut
Iacov şi care sunt dispuşi să fie tot aşa de sinceri şi stăruitori cum a
fost el vor birui aşa cum a biruit el. — Patriarchs and Prophets, p.
203 (1890)

Orice greutate — o chemare la rugăciune. Calea sincerităţii şi
integrităţii nu este o cale lipsită de obstacole, ci în fiecare dificultate
noi trebuie să vedem o chemare la rugăciune. — The Desire of Ages,
p. 667 (1898)

Rugăciunea şi studiul Bibliei sunt esenţiale. Satana ştie foarte
bine că toţi aceia pe care îi poate determina să neglijeze rugăciunea
şi cercetarea Scripturilor vor fi biruiţi prin atacurile sale. De aceea,
el inventează orice plan cu putinţă pentru a pune stăpânire asupra
minţii. — The Great Controversy, p. 519 (1888)

Cei care vor îmbrăca întreaga armură a lui Dumnezeu şi îşi vor
pune ceva timp deoparte în fiecare zi pentru meditaţie, rugăciune
şi studiul Scripturilor vor fi conectaţi cu cerul şi vor avea o influ-
enţă mântuitoare, transformatoare asupra celor din preajma lor. —
Testimonies, vol. 5, p. 112 (1882)
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Rugaţi-vă împreună cu oamenii. Sunt mulţi care, datorită pre-
judecăţilor, nu vor cunoaşte niciodată adevărul, dacă acesta nu este
adus în casele lor. Colportorul ar putea găsi sufletele acestea şi le-ar
putea ajuta. Aceasta este o ramură a lucrării din casă în casă, pe
care el o poate face cu mai mult succes decât alţii. El poate face
cunoştinţă cu oamenii şi poate înţelege adevăratele lor nevoi, se
poate ruga cu ei şi-i poate îndrepta către Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii. În[83]

felul acesta, se va deschide calea pentru ca solia specială pentru
timpul acesta să găsească intrare la inima lor. — Testimonies, vol. 6,
p. 314 (1900)

Prin rugăciune şi cântare. Lucrarea colportorului evanghelist,
a cărui inimă este umplută cu Duhul Sfânt, este plină de minunate
posibilităţi de a face bine. Prezentarea adevărului cu iubire şi simpli-
tate, din casă în casă, este în armonie cu instrucţiunile pe care le-a
dat Hristos ucenicilor Săi, când i-a trimis în primul tur misionar. Prin
cântări de laudă, prin rugăciuni umile, sincere, se va putea ajunge
la multe persoane. Lucrătorul divin va fi prezent pentru a convinge
inima. „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele“ este făgăduinţa Lui.
Având asigurarea prezenţei necontenite a unui asemenea ajutor, noi
putem lucra cu credinţă, nădejde şi curaj. — Testimonies, vol. 9, p.
34 (1909)[84]



Secţiunea 3 — Colportorul evanghelist în
acţiune



Capitolul 13 — Aspecte legate de vânzare

Prezentarea cărţilor noastre. Reprezentanţii altor publicaţii
au sisteme bine puse la punct de prezentare pe piaţă a unor cărţi
care nu sunt de interes vital. „Fiii acestei lumi sunt mai înţelepţi
decât fiii luminii.“ Ocazii de aur se ivesc aproape în fiecare zi, când
mesagerii fără grai ai adevărului pot fi prezentaţi în familii sau unor
persoane; însă cei nepăsători, cei nechibzuiţi nu folosesc aceste
ocazii. Predicatorii activi sunt puţini. Există doar unul acolo unde ar
trebui să fie o sută. Mulţi fac o mare greşeală, nefolosindu-şi talanţii
în a căuta să salveze sufletele semenilor lor.

Sute de oameni ar trebui să fie angajaţi pentru a duce lumina pre-
tutindeni în metropolele noastre, în satele noastre, în oraşele noastre.
Trebuie stârnit interesul oamenilor. Dumnezeu spune: Să fie trimisă
lumina în toate părţile câmpului. Planul Lui este ca oamenii să fie
canale de lumină, aceasta fiind dusă acelora care sunt în întuneric. -
Testimonies, vol. 4, p. 389 (1880)

Trebuie organizate campanii de colportaj pentru vânzarea litera-
turii noastre, pentru ca lumea să poată fi luminată cu privire la ceea
ce este la un pas în faţa noastră. — Review and Herald, 2 iunie 1903[85]

Punerea în circulaţie sporeşte cererea. Casele noastre de edi-
tură trebuie să prospere în mod vizibil. Membrii noştri le pot susţine,
dacă vor dovedi interes hotărât pentru a pune publicaţiile noastre
pe piaţă... Cu cât sunt puse mai mult în circulaţie cărţile noastre,
cu atât mai mare va fi cererea pentru cărţi care să explice adevă-
rul Scripturilor adevărului. Mulţi sunt dezgustaţi de inconsecvenţa,
erorile şi apostazia bisericilor şi de bâlciurile, bazarurile, loteriile şi
numeroasele născociri prin care să se stoarcă bani pentru biserici.
Sunt mulţi care caută lumina în întuneric. Dacă revistele, broşurile şi
cărţile noastre, care prezintă adevărul în limbajul simplu al Bibliei,
ar putea fi puse în circulaţie în măsură mare, mulţi vor descoperi că
acestea reprezintă exact ceea ce îşi doresc ei. Însă mulţi dintre fraţii
noştri acţionează de parcă oamenii ar trebui să vină la ei sau să fie
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trimişi la sediile noastre pentru a obţine publicaţii, când mii dintre
ei nici măcar nu ştiu că există.

Lăudaţi valoarea cărţilor. Dumnezeu îi cheamă pe cei din
poporul Său să acţioneze ca nişte oameni activi, să nu fie nepăsători,
trândavi şi indiferenţi. Noi trebuie să ducem publicaţiile la oameni
şi să-i îndemnăm să le primească, arătându-le că vor primi mult mai
mult decât valoarea în bani a acestora. Înălţaţi valoarea cărţilor pe
care le oferiţi. Nu puteţi greşi supraestimându-le. — Testimonies,
vol. 4, p. 392 (1880)

Preţurile publicaţiilor noastre. Anumite lucruri de o deosebită
importanţă nu au beneficiat de atenţia cuvenită la sediile noastre
pentru publicaţii. Bărbaţii din poziţii de răspundere ar fi trebuit să
întocmească planuri prin care cărţile noastre să fie puse în circulaţie, [86]
şi nu să zacă pe rafturi, murind acolo. Oamenii noştri au rămas
în urmă faţă de timpul în care ne aflăm şi nu urmează providenţa
deschisă a lui Dumnezeu.

Multe dintre publicaţiile noastre au fost aruncate pe piaţă la
un preţ atât de scăzut, încât profiturile nu sunt suficiente pentru a
întreţine editurile şi a avea un fond pentru folosinţă continuă. Şi
aceia din poporul nostru care nu au vreo sarcină deosebită în vreuna
dintre ramurile lucrării... nu s-au informat cu privire la nevoile
cauzei şi capitalul necesar pentru susţinerea acestei activităţi. Ei nu
înţeleg tendinţa spre pierderi şi cheltuielile de fiecare zi din aceste
instituţii. Ei îşi închipuie că totul se mişcă din loc fără multă grijă
sau cheltuială şi de aceea susţin necesitatea unor preţuri dintre cele
mai joase pentru publicaţiile noastre, îngustând astfel mult orizontul.

Şi după ce preţurile au fost reduse la cifre ce duc aproape la
ruină, ei nu manifestă decât un slab interes pentru a creşte vânzările
la cărţile pentru care ei au cerut astfel de preţuri scăzute. Obiectivul
fiind atins, sarcina lor a luat sfârşit, când, de fapt, ei ar trebui să aibă
interes serios şi grijă reală pentru a grăbi vinderea publicaţiilor, prin
care să fie semănată sămânţa adevărului şi să fie aduşi bani în casele
de editură, care să fie investiţi în alte publicaţii.

A existat foarte multă neglijare a datoriei din partea pastorilor,
care nu au cointeresat bisericile din localităţile în care lucrează, cu
privire la acest lucru. O dată ce preţurile cărţilor au fost reduse, este
foarte dificil a le stabili din nou un preţ, deoarece oamenii cu vederi
înguste vor striga: Speculă! fără să se gândească la faptul că nimeni
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nu trage vreun folos şi că instrumentele lui Dumnezeu nu trebuie
paralizate din lipsă de capital. Cărţile care ar trebui puse în circulaţie[87]
în măsură mare zac în editurile noastre fără a fi folosite, pentru că
nu există interes suficient manifestat pentru a le pune în circulaţie.

Presa de tipărit constituie o putere; însă, dacă produsele ei mor
din lipsă de oameni care să întocmească planuri pentru a le pune
mult în circulaţie, puterea ei se pierde. În timp ce a existat o viziune
promptă în a discerne necesitatea investirii de bani în facilităţi pentru
multiplicarea de cărţi şi broşuri, a fost neglijată întocmirea de planuri
pentru a aduce înapoi banii investiţi, cu scopul de a produce alte
publicaţii. Puterea presei de tipărit, cu toate avantajele ei, este în
mâinile lor; şi ei o pot folosi în modul cel mai util sau pot fi pe
jumătate adormiţi şi, prin inactivitate, să piardă beneficiile care s-ar fi
putut realiza. Printr-un calcul judicios, se poate extinde transmiterea
luminii prin vânzarea de cărţi şi broşuri. Ei le pot trimite în mii de
familii care acum sunt în întunericul rătăcirii. — Testimonies, vol. 4,
p. 388, 389 (1880)

Să nu ne bizuim pe daruri. Cei care sunt cu adevărat umili şi
ale căror inimi au fost atinse de adevărurile desfăşurate în Evan-
ghelie vor avea o influenţă care va fi simţită. Ei vor face impresie
asupra minţii şi inimii şi vor fi respectaţi de cei mai mulţi, chiar şi
dintre aceia care nu simpatizează cu credinţa lor. Ei vor avea succes
cu Biblia şi cu revistele noastre valoroase, căci Domnul este Cel ce
deschide calea înaintea lor. Însă a-i stimula pe oameni cu daruri sau
premii sub formă de publicaţii nu constituie un lucru eficient întot-
deauna. Dacă ar porni la lucru bizuindu-se pe adevărurile Bibliei, cu
dragostea lui Hristos şi pentru suflete în inimile lor, lucrătorii noştri
ar avea mai multe realizări în obţinerea de comenzi continue decât[88]
dacă ar fi dependenţi de premii sau preţuri scăzute. Accentul pus pe
aceste stimulente pentru a lua revista respectivă dă impresia că ea nu
are o valoare reală. Rezultatele ar fi mult mai bune, dacă s-ar pune
accentul pe revistă, pe ceea ce conţine ea, iar banii cheltuiţi pentru
daruri ar fi puşi deoparte pentru a distribui câteva exemplare gratuit.
Când se fac daruri, unii ar putea fi stimulaţi în acest fel să ia revista,
pe care nu ar lua-o în alte condiţii, însă alţii o vor refuza, gândind că
este vorba de speculă. Dacă lucrătorul colportor ar prezenta calită-
ţile, valoarea în sine a revistei, în timp ce inima lui este înălţată spre
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Dumnezeu pentru a avea succes, şi s-ar bizui mai puţin pe daruri,
s-ar realiza mult mai mult. — Testimonies, vol. 5, p. 401 (1885)

Colportorii ar trebui să-şi facă rost de cărţile Tragedia veacurilor,
Patriarhi şi profeţi, Hristos, Lumina lumii, Daniel şi Apocalipsa
şi alte cărţi asemănătoare, având în vedere valoarea conţinutului
acestora şi fiind conştienţi de lucrarea care trebuie făcută pentru a
stârni interesul oamenilor pentru adevăr. Un ajutor cu totul deosebit,
care este mai presus de a putea fi redat prin cuvinte, va fi acordat
acestor colportori. Colportorii care sunt născuţi din nou prin lucrarea
Duhului Sfânt vor fi însoţiţi de îngeri, care vor merge înaintea lor în
locuinţele oamenilor, pregătind calea pentru ei. — Manuscript 131,
1899

Faceţi să se deschidă uşile, prin amabilitate şi curtoazie. Una
dintre cele mai simple şi totuşi cele mai eficiente metode de lucru
este cea a colportorului evanghelist. Printr-o purtare amabilă şi
binevoitoare, un astfel de lucrător poate deschide uşa multor case.
Când discută cu persoane străine, el trebuie să se arate chibzuit şi
util. Niciodată nu trebuie să fie o povară, cerând să fie aşteptat de [89]
cei ocupaţi cu treburile casei. Dacă există vreo persoană bolnavă în
familia respectivă, să facă tot ce poate pentru a da ajutor. Uneori,
va întâlni oameni care spun că sunt prea ocupaţi pentru a asculta
o prezentare sau un pasaj biblic. Adesea, le poate câştiga atenţia,
ajutându-i în lucrul lor. — Manuscript 26, 1905

Câştigaţi încredere, fiind utili. Când vă aflaţi în casele oame-
nilor, ajutaţi-i la treburile gospodăreşti... Ajutaţi pe tatăl obosit la
treburile lui. Preocupaţi-vă de copii. Dovediţi împreună-simţire. Lu-
craţi în umilinţă şi Domnul va lucra împreună cu voi. - Review and
Herald, 11 noiembrie 1902

În fiecare loc în care ajungeţi, veţi găsi oameni bolnavi şi sufe-
rinzi. Alinaţi-i, dacă este cu putinţă, chiar dacă va trebui să zăboviţi
ceva timp... Folosirea mijloacelor simple de tratament va constitui o
pildă vie. Dacă aveţi acordul lui, rugaţi-vă pentru cel bolnav. Dum-
nezeu îl poate însănătoşi, iar aceasta va fi o mărturie în favoarea
adevărului. Vorbiţi familiilor despre ceea ce trebuie să facă pentru
a-şi păstra sănătatea. Luaţi cu voi broşuri privitoare la reforma să-
nătăţii şi lăsaţi-le oamenilor. În acest fel, puteţi semăna sămânţa
adevărului. - Manuscript 181, 1901
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Tratamente simple. Colportorii trebuie să fie în stare să dea
sfaturi cu privire la tratamentul celor bolnavi. Ei trebuie să înveţe
metode simple de tratament pentru sănătate. În acest fel, ei pot lucra
ca misionari medicali, slujind atât sufletelor, cât şi trupurilor celor în
suferinţă. Această lucrare trebuie să meargă înainte acum, în toate
părţile lumii. În felul acesta, mulţi vor fi binecuvântaţi prin rugăciu-[90]
nile şi sfaturile date de slujitorii lui Dumnezeu. — Testimonies, vol.
6, p. 324

Arătaţi importanţa vieţuirii sănătoase. Colportorii nu ar tre-
bui să uite niciodată că trebuie să depună cele mai serioase eforturi
pentru a face lucrare misionară medicală. Publicaţiile referitoare
la reforma sănătăţii sunt acum foarte necesare oamenilor. Necum-
pătarea luptă pentru supremaţie. Îngăduinţele de tot felul sporesc.
Colportorul poate face mult în lucrarea sa, arătând celor pe care îi
vizitează importanţa vieţuirii sănătoase. În loc să stea la hotel, el ar
trebui, dacă este posibil, să găzduiască în case particulare. Când se
aşează la masă împreună cu familia, să aplice sfaturile cuprinse în
cărţile de sănătate pe care le vinde. Dacă are ocazie, să vorbească
despre valoarea reformei sănătăţii. Dacă este amabil în cuvinte şi
fapte, impresia pe care o va lăsa va fi spre bine. — Manuscript 113,
1901

Atrageţi atenţia la literatura referitoare la sănătate. Spuneţi
oamenilor că aveţi de vânzare cărţi care dau multe sfaturi valoroase
cu privire la boală şi suferinţă şi cum pot fi acestea evitate şi faceţi-i
conştienţi că studierea acestor sfaturi îi poate scuti de multă suferinţă
şi de multe cheltuieli băneşti, necesare plătirii taxei pentru medic.
Spuneţi-le că în aceste cărţi găsesc sfaturi pe care nu le obţin de la
medic, în timpul scurt al consultaţiei. — Manuscript 113, 1901

„Având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii“, veţi fi
pregătiţi să mergeţi din casă în casă, ducând adevărul la oameni.
Uneori, veţi descoperi că este foarte obositor să faci o lucrare de
acest fel; însă, dacă porniţi prin credinţă, Domnul va merge înaintea[91]
voastră şi lumina Lui vă va lumina calea. Când intraţi în casele
semenilor voştri, ca să vindeţi sau să oferiţi literatura noastră, şi le
prezentaţi adevărul cu umilinţă, veţi fi însoţiţi de lumina cerului.
Învăţaţi să cântaţi cântări simple. Acestea vă vor ajuta în lucrul din
casă în casă şi inimile vor fi atinse de Duhul Sfânt... Noi ne putem
bucura de compania îngerilor cereşti. S-ar putea să nu le vedem
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chipurile, însă, prin credinţă, putem şti că sunt alături de noi. —
Review and Herald, 11 noiembrie 1902

Adevăratul scop. Mulţi dintre colportorii noştri s-au depărtat de
la principiile drepte. Din dorinţa de a câştiga foloase lumeşti, mintea
lor a fost abătută de la adevăratul scop şi spirit al lucrării. Să nu
gândească nimeni că înfăţişarea exterioară poate face impresia cea
bună asupra oamenilor. Aceasta nu va asigura cele mai bune rezul-
tate sau continuitatea lor. Lucrarea noastră este de a călăuzi mintea
oamenilor spre adevărurile solemne pentru acest timp. Doar atunci
când inimile noastre sunt pătrunse de spiritul adevărurilor conţinute
în cărţile pe care le vindem şi când, în umilinţă, atragem atenţia oa-
menilor la aceste adevăruri, succesul real va însoţi eforturile noastre;
căci numai Duhul Sfânt, care convinge de păcat, neprihănire şi jude-
cată, va fi prezent pentru a mişca inimile oamenilor. — Testimonies,
vol. 6, p. 318, 319 (1900) [92]
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Plată promptă pentru cărţi. Lucrarea stă pe loc deoarece aceia
care pretind că sunt urmaşi ai lui Hristos nu ascultă de principi-
ile Evangheliei. Felul neglijent în care unii colportori, atât bătrâni,
cât şi tineri, şi-au îndeplinit lucrul arată că ei au de învăţat lucruri
importante. Mi-a fost arătat că multe lucruri au fost făcute la voia
întâmplării. Unii s-au deprins cu obiceiuri deficitare şi deficienţa
aceasta a afectat lucrarea lui Dumnezeu. Societăţile misionare pentru
publicaţii şi Biblii au ajuns să aibă datorii mari datorită eşecului
colportorilor de a-şi plăti datoriile. Colportorilor li s-a părut că sunt
rău trataţi, dacă li s-a cerut să plătească pe loc cărţile primite de la
edituri. Însă plata pe loc este singura cale de a susţine producţia.

Cinste absolută. Lucrurile trebuie aranjate în aşa fel, încât col-
portorii să aibă suficient pentru a trăi, fără să fie nevoiţi să ceară,
neavând acoperire bănească. Această uşă a ispitei trebuie închisă şi
zăvorâtă. Oricât de cinstit ar fi un colportor, în lucrarea lui se vor ivi
împrejurări care vor fi o grea ispită pentru el.

Lenevia şi nepăsarea nu sunt fructe care cresc în pomul creştin.
Nici un suflet nu poate să practice minciuna sau necinstea în mâ-
nuirea bunurilor lui Dumnezeu şi să fie totuşi fără vină înaintea lui[93]
Dumnezeu. Toţi cei care fac acest lucru Îl tăgăduiesc prin fapte pe
Hristos. În timp ce susţin că păzesc şi învaţă Legea lui Dumnezeu,
ei dau greş în a păstra principiile ei.

Să nu se cheltuiască cu nepăsare. Bunurile Domnului trebuie
mânuite cu credincioşie. Domnul le-a încredinţat oamenilor viaţă,
sănătate şi puterea de a chibzui. El le-a dat putere fizică şi mintală,
care trebuie pusă la lucru; oare nu ar trebui folosite cu credincioşie şi
sârguinţă aceste daruri, spre slava Numelui Său? Au avut în vedere
fraţii noştri că trebuie să dea socoteală pentru toţi talanţii încredinţaţi
lor? Au pus ei în negoţ cum se cuvine bunurile Domnului lor sau
au cheltuit cu nepăsare ceea ce este al Lui, fiind notaţi în ceruri ca
robi necredincioşi? Mulţi cheltuiesc banii care Îi aparţin Domnului
în aşa-zisele bucurii zgomotoase; ei nu dobândesc experienţă în ce
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priveşte lepădarea de sine, ci irosesc banii pe lucruri deşarte şi nu
poartă crucea pe urmele lui Isus. Mulţi care au fost privilegiaţi cu
ocazii preţioase, date de Dumnezeu, şi-au irosit viaţa, iar acum se
află în lipsuri şi suferinţe.

Dumnezeu cere să se facă îmbunătăţiri hotărâte în diferitele ra-
muri ale lucrării. Afacerile legate de lucrarea lui Dumnezeu trebuie
să fie caracterizate prin cea mai mare cinste şi exactitate. Nu s-au de-
pus eforturi ferme, hotărâte, pentru a realiza reforme de însemnătate
vitală. — Testimonies, vol. 6, p. 337, 338 (1900)

Să nu se facă datorii. Toţi trebuie să practice economia. Nici
un lucrător nu ar trebui să-şi administreze astfel afacerile, încât să-
şi facă datorii. Practica de a lua bani din vistierie înainte de a-i
câştiga constituie o cursă. În acest fel, resursele sunt limitate, astfel [94]
că lucrătorii nu pot fi susţinuţi în lucrarea misionară. Când cineva,
prin voia lui proprie, îşi face datorii, intră singur în una din plasele
lui Satana pentru a prinde suflete. — Manual for Canvassers, p. 65
(1902)

Colportori care aşteaptă să fie ajutaţi. Când dau de greutăţi,
unii colportori aşteaptă să se scoată bani din vistierie pentru a fi
ajutaţi să iasă din situaţia respectivă, dar aceasta doar pentru a da
iarăşi de greutăţi şi a solicita din nou ajutor. Cei care sunt ispravnici
ai banilor din vistierie trebuie să fie foarte atenţi, pentru ca rezerva
să nu fie epuizată prin aceste procedee. Când oamenii nu pot aduce
în vistierie, prin colportaj, fiecare dolar care i se cuvine acesteia de
drept, atunci ei ar trebui să se oprească. Nu ar trebui să se angajeze
în lucrarea de colportaj, decât dacă pot aduce bani în vistierie, nu să
scoată din ea. — Manual for Canvassers, p. 65 (1902)

Corect, cinstit şi credincios. Lucrarea de colportaj nu trebuie
efectuată într-un mod delăsător, neglijent. Cei angajaţi în lucrarea
care necesită mânuirea de bani ar trebui să ţină socoteală strictă
pentru fiecare cent primit şi dat. Educaţia dobândită astfel în ce
priveşte exactitatea îi va pregăti pentru sarcini şi mai mari.

Dacă un colportor continuă să comande cărţi şi nu trimite ra-
poarte cu privire la lucrarea sa, fără să spună nimic despre distri-
buirea acestora şi despre primirea şi cheltuirea banilor pe care îi
mânuieşte, cei care au sarcina lucrării trebuie să se străduiască să
lămurească situaţia existentă într-un mod amabil, prietenos. A fur-
niza cărţi în mod gratuit unui agent de vânzări până când acesta intră [95]
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în datorii până peste cap înseamnă a proceda incorect atât faţă de
colportor, cât şi faţă de aceia care l-au angajat. Un asemenea mod
de a lucra, neglijent şi nepăsător, duce la descurajare.

Un lucrător care vede că nu poate avea succes în lucrarea de
colportaj trebuie să se ducă la persoanele responsabile şi să le spună
că el nu poate continua în acest domeniu al lucrării.

Fiecare colportor trebuie să fie corect, cinstit şi credincios. Câte
suflete ar putea fi scăpate de ispite, cât de multe necazuri ar putea fi
evitate, dacă lucrătorii noştri ar fi instruiţi să fie tari ca oţelul faţă de
principii! — Manuscript 20, 1904

Urmările obiceiurilor nepăsătoare legate de bani. Unii col-
portori şi-au făcut treburile atât de neglijent şi nepăsător, încât au
vlăguit continuu fondurile necesare pentru ducerea mai departe a
lucrării. Ei au vândut cărţi şi au dat impresia că lucrează pentru
cauză; însă, în loc să aducă banii, atât de necesari pentru înaintarea
lucrării, ei au scos mulţi dolari din vistierie. Ei şi-au însuşit banii
care au ajuns în mâinile lor, care nu le aparţin, pentru a-şi acoperi
propriile cheltuieli, cheltuielile familiilor lor sau pentru a favoriza
legăturile lor de familie.

Prin faptul că îşi însuşesc ceea ce aparţine cauzei lui Dumne-
zeu, colportorii îşi creează singuri greutăţi, îşi despart sufletele de
Dumnezeu şi generează un simţământ de nesiguranţă, o lipsă de în-
credere în cei care lucrează împreună cu ei în câmp. În acelaşi timp,
ei procedează nedrept faţă de semenii lor, lucrători ca şi ei. Bărbaţii
care fac tot ce le stă în putinţă ajung să fie priviţi cu suspiciune şi, în
acest fel, sunt făcuţi să sufere din cauza felului de a proceda al unor[96]
persoane nedemne de încredere.

Urmarea este că lucrarea lui Dumnezeu ajunge în dificultate; este
adusă în impas şi o mare povară este aruncată asupra acelora care
sunt rânduiţi să poarte responsabilităţi atât de grele. Dacă acestui
mod neglijent de a face afaceri i se permite să continue, nu doar că
va ajunge să sece vistieria de bani, dar va şi întrerupe donaţiile care
vin de la oameni. Le va distruge încrederea în cei din conducerea
lucrării care se ocupă de administrarea fondurilor şi îi va determina
pe mulţi să nu mai aducă daruri pentru lucrare.

Felul de a lucra al acestor lucrători neglijenţi a adus asupra
bărbaţilor din poziţii de conducere o povară care îi îndurerează
foarte mult. Ei sunt preocupaţi să ştie cum ar putea feri cauza lui
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Dumnezeu de orice fel de jaf şi în acelaşi timp să salveze sufletele
acelora care au astfel de idei pervertite cu privire la ceea ce constituie
adevărata onestitate.

Obiceiul de a împrumuta bani pentru a rezolva o problemă ur-
gentă, fără a lua în calcul faptul de a nu face datorii, oricât de comun
ar fi, este demoralizator. Domnul doreşte ca toţi cei care cred ade-
vărul să se pocăiască de aceste obiceiuri înşelătoare pentru propria
lor persoană. Ei trebuie să aleagă mai degrabă să sufere decât să
facă vreo faptă necinstită... Dacă cei care au adevărul în faţă nu îşi
schimbă caracterul corespunzător cu influenţa sfinţitoare a adevăru-
lui, vor fi o mireasmă de moarte spre moarte. Ei vor reprezenta greşit
adevărul, vor aduce ocară asupra lui şi vor dezonora pe Hristos, care
este adevărul.

Întrebarea care se pune este: Prin ce mijloace poate fi dusă
lucrarea mai departe, iar colportorii să fie opriţi de a îngreuia cauza,
împovărând editurile printr-un mod neglijent de a lucra? Aceasta are [97]
multiple implicaţii. — Manuscript 168, 1898

Metode îndoielnice. Unii s-au adus pe ei înşişi şi familiile lor
în cele mai nenorocite împrejurări datorită administrării deficitare a
lucrării de colportaj. Au ajuns să aibă datorii, împrumutând bani de
la oameni de alte credinţe decât noi.

Unii, în timp ce aveau pretenţia că susţin adevărul, au amestecat
lucrarea de răspândire a publicaţiilor noastre cu diferite fapte urâte,
vânzări şi cumpărări. A rezultat o combinaţie nenorocită. Lucrând
pentru a obţine foloase personale, aceştia sunt ademeniţi de ideea de
a cumpăra lucruri cu un preţ mai mic şi a le vinde apoi cu un preţ
mai mare decât valoarea lor. De aceea, lumea îi priveşte ca pungaşi,
oameni care vor să câştige profit pentru ei înşişi, fără să ia în seamă
pe alţii. Ei nu respectă poruncile lui Dumnezeu; căci nu iubesc pe
aproapele lor ca pe ei înşişi. — Manual for Canvassers, p. 62 (1902)

Câştig financiar, nu exces. Dacă ei, colportorii noştri, sunt stă-
pâniţi de dorinţa după câştig, dacă ei pun în circulaţie cărţile care le
aduc cei mai mulţi bani, neglijând în acest fel pe cele de care oamenii
au nevoie, întreb eu, în ce fel lucrarea lor este lucrare misionară?
Unde este spiritul misionar, spiritul de sacrificiu de sine? Lucrarea
colportorului înţelept, temător de Dumnezeu, a fost înfăţişată ca fiind
egală în importanţă cu cea a pastorului Evangheliei. Atunci, ar trebui
colportorul să simtă că are mai multă libertate decât pastorul şi să
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acţioneze din motive egoiste? Să fie el necredincios principiilor lu-
crării misionare şi să vândă doar acele cărţi care sunt cele mai ieftine
şi cel mai uşor de mânuit, neglijând să aşeze înaintea oamenilor[98]
cărţile care să aducă cea mai multă lumină, pentru că, făcând astfel,
el poate câştiga mai mulţi bani pentru sine însuşi? Cum se dă pe faţă
spiritul misionar în acest caz? Oare n-a încetat lucrarea de colportaj
să fie ceea ce ar trebui să fie? Cum se face că nu se ridică nici o voce
pentru a îndrepta această stare de lucruri? - Manual for Canvassers,
p. 47, 48 (1902)

Însă mulţi sunt atraşi în lucrarea de colportaj pentru a vinde
cărţi şi tablouri care nu reprezintă credinţa noastră, care nu dau
lumină aceluia care cumpără. Ei sunt determinaţi să facă aceasta,
deoarece perspectivele financiare sunt mai satisfăcătoare decât cele
care li s-ar oferi dacă ar fi angajaţi. Astfel de persoane nu sunt
potrivite pentru lucrarea de slujire a Evangheliei. Aceşti oameni nu
dobândesc experienţa necesară, care să-i facă potriviţi pentru lucrare.
Ei nu învaţă să poarte povara pentru suflete şi să îmbunătăţească zi
de zi cunoştinţele în vederea câştigării oamenilor la adevăr. Ei pierd
atât timp, cât şi ocazii.

Aceşti oameni întorc, de regulă, spatele călăuzirii Duhului lui
Dumnezeu şi primesc amprenta lumii asupra caracterului, uitând
cât de mult datorează Domnului, care Şi-a dat viaţa pentru ei. Îşi
folosesc puterile pentru interese egoiste şi refuză să lucreze în via
Domnului. — Manual for Canvassers, p. 43 (1902)

Să nu se ofere stimulente speciale. Mulţi lucrători din câmpul
de colportaj nu fac sacrificii. Ei au mai puţin spirit misionar decât
lucrătorii din orice altă denominaţiune. Când li se pregăteşte întru
totul calea, când pot comanda cele mai mari salarii, atunci ei doresc
să intre în câmp.[99]

Colportorilor le sunt oferite multe stimulente pentru a lucra cu
cărţi populare; li se oferă salarii mari; şi mulţi refuză să lucreze pen-
tru salarii mai mici şi să pună în circulaţie cărţi legate de adevărul
prezent. De aceea, stimulentele au fost mărite, pentru a fi asemănă-
toare cu cele oferite de alte edituri, şi, în consecinţă, preţul pentru a
ajunge la publicaţiile noastre este mare pentru oameni; mulţi dintre
colportori obţin uşor banii şi îi cheltuiesc cu uşurinţă. — Testimonies,
vol. 5, p. 403,404 (1885)
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Economie şi lepădare de sine. Sunt sume considerabile care se
pot cheltui pe plăţi la hoteluri, care nu sunt deloc necesare. Cauza
lui Dumnezeu era atât de scumpă pionierilor acestei solii, încât ei
rareori luau masa la un hotel, chiar dacă preţul nu era decât de 25 de
cenţi pentru fiecare. Însă, în general, tinerii şi tinerele nu sunt învăţaţi
să facă economie şi irosesc pretutindeni. În unele familii se iroseşte
atât de mult, încât ar fi de-ajuns pentru a se întreţine o altă familie,
dacă s-ar face economie. Dacă, în timp ce călătoresc, tinerii noştri ar
ţine o socoteală exactă a banilor pe care îi cheltuiesc, punct cu punct,
ochii le-ar fi deschişi şi ar vedea pe unde se produc pierderile. În
timp ce s-ar putea să nu fie nevoiţi să se lipsească de o masă caldă,
aşa cum s-a întâmplat cu lucrătorii din perioada de început în viaţa
lor de peregrini, ei ar putea să înveţe să-şi satisfacă nevoile reale cu
o cheltuială mai mică decât cea pe care o socotesc necesară acum.
Sunt persoane care practică lepădarea de sine pentru a putea oferi
bani pentru cauza lui Dumnezeu; fie ca şi lucrătorii acestei cauze
să practice lepădarea de sine, limitându-şi cheltuielile cât de mult
cu putinţă. Ar fi bine pentru toţi lucrătorii noştri să studieze istoria
misionarilor valdenzi şi să le imite exemplul de sacrificiu şi lepădare
de sine. — Testimonies, vol. 5, p. 400 (1885) [100]



Capitolul 15 — Colaborare cu alţi lucrători ai
Evangheliei

Îmbinaţi lucrarea cu publicaţii cu cea de predicare. Tiparul
constituie un mijloc puternic rânduit de Dumnezeu, care să se ada-
uge eforturilor depuse de predicatorul zelos pentru a duce adevărul
înaintea tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor. — Life
Sketches, p. 217 (1915)

Misiunea „mesagerilor tăcuţi“. Am fost instruită că, până şi
acolo unde oamenii aud solia de la predicator, colportorul trebuie
să-şi aducă la îndeplinire lucrarea în colaborare cu predicatorul;
căci, cu toate că predicatorul s-ar putea să-şi prezinte solia cu cre-
dincioşie, oamenii s-ar putea să nu o reţină în întregime. Iată de ce
pagina tipărită este esenţială nu doar spre a-i trezi, pentru a-şi da
seama de importanţa adevărului pentru timpul de faţă, ci şi pentru a
se înrădăcina şi întemeia în adevăr, împotriva rătăcirilor înşelătoare.
Revistele şi cărţile sunt mijloace ale Domnului pentru a păstra con-
tinuu solia înaintea oamenilor. Prin faptul că luminează şi întăresc
sufletele în adevăr, publicaţiile vor face o lucrare cu mult mai mare
decât cea care poate fi îndeplinită doar prin lucrarea de propovădu-
ire a cuvântului. Mesagerii tăcuţi, care ajung în casele oamenilor[101]
prin lucrarea colportorului, vor întări lucrarea de propovăduire a
Evangheliei din toate punctele de vedere; căci Duhul Sfânt va lucra
asupra minţii, atunci când ei citesc cărţile, tot aşa cum El lucrează
asupra minţii acelora care ascultă cuvântul predicat. Aceeaşi lucrare
a îngerilor însoţeşte atât cărţile care conţin adevărul, cât şi lucrarea
predicatorului. - Testimonies, vol. 6, p. 315, 316 (1900)

Să colaboreze cu pastorul Evangheliei. Lucrarea de cooperare
cu pastorul Evangheliei de a duce adevărul prezent la toate naţiunile,
limbile şi popoarele este într-adevăr o lucrare dintre cele mai im-
portante. Aceasta trebuie să fie pe măsura adevărului măreţ, pe care
mărturisim că îl iubim. Prin lucrarea de colportaj, inimile multor
oameni, care sunt acum cuprinse de nedreptate şi întuneric, ar putea
fi luminate. În acest fel, poate fi pregătit un popor care să stea în
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marea zi a lui Dumnezeu, care este chiar în faţa noastră. — Review
and Herald, 20 mai 1890

Parte din lucrarea medicală şi cea de propovăduire. Predi-
carea cuvântului constituie un mijloc prin care Domnul a rânduit
ca solia Sa de avertizare să fie dată lumii. În Scripturi, învăţătorul
credincios este reprezentat ca un păstor al turmei lui Dumnezeu. El
trebuie să fie respectat, iar lucrarea lui să fie preţuită. Lucrarea misio-
nară medicală autentică este legată de lucrarea de propovăduire, iar
lucrarea de colportaj trebuie să fie parte componentă atât a lucrării
misionare medicale, cât şi a lucrării de propovăduire a Cuvântului.
Acelora care sunt angajaţi în această lucrare, eu le spun: când îi
vizitaţi pe oameni, spuneţi-le că sunteţi slujitori ai Evangheliei şi că
Îl iubiţi pe Domnul. — Testimonies, vol. 6, p. 323 (1900) [102]

Colportorul şi lucrarea Bibliei. Am primit scrisori în care mi
se pun întrebări cu privire la datoriile colportorului. Unii au spus că,
în vizitele făcute oamenilor, au avut ocazii favorabile de a prezenta
adevărul pentru acest timp şi au fost aproape forţaţi să ţină studii
biblice. Ei nu au putut neglija aceste ocazii. Pe de altă parte, sosesc
scrisori care spun că unii colportori îşi neglijează lucrarea de a ţine
studii publice asupra unor subiecte de doctrină şi că prejudecata
stârnită de aceste studii a îngreuiat lucrarea colportorului de a-şi
distribui cărţile; şi unii cer sfaturi cu privire la aceste lucruri.

Să nu se zăbovească asupra subiectelor de doctrină. Noi con-
siderăm că ambele afirmaţii sunt adevărate, şi anume colportorii
găsesc ocazii favorabile pentru a-i conduce pe oameni la o mai bună
înţelegere a Bibliei şi că, datorită felului în care întâmpină aceste
ocazii, sunt stârnite prejudecăţi şi se pun piedici lucrării. Când îşi
începe lucrarea, colportorul nu trebuie să-şi îngăduie să fie distras
de la aceasta, ci, în mod inteligent, să ajungă la ţinta dorită cu toată
stăruinţa. Şi totuşi, în timp ce este credincios în lucrarea lui de col-
portaj, el nu trebuie să neglijeze ocaziile de a-i ajuta pe cei care caută
lumina şi care au nevoie de consolare din Scripturi. Dacă umblă cu
Dumnezeu, dacă se roagă pentru înţelepciune cerească, pentru a face
bine şi numai bine în lucrarea sa, colportorul va sesiza de îndată
nevoile acelora cu care vine în contact. El va folosi la maximum
ocaziile pe care le are de a atrage sufletele la Hristos, nu zăbovind
asupra subiectelor de doctrină, ci asupra iubirii lui Dumnezeu, asu-
pra îndurării şi bunătăţii Sale prin planul de mântuire. În spiritul lui
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Hristos, el va fi gata să rostească un cuvânt la vreme potrivită pentru
acela care este împovărat.[103]

Marea nevoie a sufletului este aceea de a-L cunoaşte pe Dumne-
zeu şi pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El. Biblia este plină de lecţii
practice, pe care colportorul, fără îndoială, le poate prezenta. Dacă
poate împărţi, în acest fel, cunoştinţa religiei practice, el va da hrană
oamenilor, care au nevoie de o astfel de hrană atât de preţioasă. —
Manual for Canvassers, p. 35, 36 (1902)

Studiaţi Biblia. Noi avem o mare lucrare de făcut pentru Dom-
nul, aceea de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu înaintea celor care
se află în întunericul rătăcirii. Prieteni tineri, lucraţi ca şi când aţi
avea o însărcinare sacră. Studiaţi Biblia, fiţi cercetători ai ei, gata
oricând să daţi socoteală, oricui vă cere aceasta, de nădejdea pe care
o aveţi. Prin autentica voastră demnitate creştină, daţi dovadă că
sunteţi conştienţi că aveţi un adevăr şi este în interesul oamenilor
să-l audă. Dacă acest adevăr este întreţesut în suflet, se va manifesta
în înfăţişare şi comportament, prin calm, stăpânire de sine nobilă şi
pace, pe care doar creştinul le poate avea. — Testimonies, vol. 5, p.
401 (1885)

Ţineţi studii biblice. În timp ce colportorul face vizite oameni-
lor în casele lor, adesea are ocazia să le citească din Biblie şi din
alte cărţi care învaţă adevărul. Când îi descoperă pe cei care caută
adevărul, el poate ţine studii biblice cu ei. Aceste studii biblice sunt
exact ceea ce au nevoie oamenii. Dumnezeu îi va folosi în serviciul
Său pe cei care arată în acest fel un interes profund pentru sufletele
care pier. Prin ei, El va împărţi lumină acelora care sunt gata să
primească învăţătură. — Testimonies, vol. 6, p. 324 (1900)[104]



Secţiunea 4 — În unire cu Divinul
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Sub stăpânirea Duhului Sfânt. Lucrarea colportorului nu tre-
buie să lâncezească niciodată. Uneltele puse la lucru spre a face
această lucrare trebuie să fie întotdeauna sub stăpânirea Duhului
Sfânt al lui Dumnezeu. — Letter 82, 1899

Omul are nevoie de o putere din afara lui şi mai presus de el
însuşi, pentru a-l reface după asemănarea cu Dumnezeu şi a-l face
în stare să facă lucrarea lui Dumnezeu; însă aceasta nu înseamnă că
unealta omenească nu este importantă. Umanul se prinde de puterea
divină, iar Hristos locuieşte în inimă prin credinţă; şi, prin cooperare
cu divinul, puterea omului devine eficientă pentru a face binele.

Acela care i-a chemat pe pescarii din Galilea îi cheamă încă pe
oameni în slujba Sa. Şi El este tot atât de doritor de a-Şi manifesta
puterea prin noi aşa cum a făcut-o prin primii Săi ucenici. — The
Desire of Ages, p. 296, 297 (1898)

Rugaţi-vă pentru Duhul Sfânt. Noi trebuie să ne rugăm cu tot
atâta stăruinţă pentru coborârea Duhului Sfânt ca şi ucenicii în Ziua
Cincizecimii. Dacă în acel timp ei au avut nevoie de acest lucru,
cu atât mai mult avem noi nevoie astăzi. Întunericul moral acoperă
pământul ca o mantie funebră. Tot felul de învăţături mincinoase,
erezii şi înţelepciuni satanice conduc în direcţie greşită mintea oame-
nilor. Fără Spiritul şi puterea lui Dumnezeu, lucrăm în zadar pentru[105]
a prezenta adevărul. — Testimonies, vol. 5, p. 158 (1882)

Când, prin încercări, tinerii arată că simt cu adevărat povara
pentru suflete şi au dorinţa intensă de a-şi salva semenii, ei vor vedea
suflete convertite. Prin lucrarea lor, va fi culeasă o recoltă pentru
Domnul. Fie ca ei să pornească la lucru ca adevăraţi misionari,
pentru a pune în circulaţie cărţile care conţin adevărul prezent. În
timp ce pornesc, să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru tot mai
multă lumină şi pentru călăuzirea Duhului Său, ca să ştie cum să
vorbească la timpul potrivit. Când văd o ocazie de a face o faptă
bună, să folosească ocazia ca şi cum ar lucra pentru un salariu. Să nu
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uite că, în acest fel, ei fac milostenii pentru Domnul. — Manuscript
75, 1900

Ajutorul Lui asigurat. Dumnezeu nu ne cere să facem în pute-
rea noastră lucrarea care ne stă înainte. El ne-a oferit ajutor divin
pentru toate problemele urgente pentru care resursele noastre ome-
neşti sunt insuficiente. El dă Duhul Lui Cel Sfânt să ne ajute în orice
strâmtorare, pentru a ne întări nădejdea şi siguranţa, pentru a ne
lumina mintea şi a ne curăţi inimile. — Testimonies, vol. 8, p. 19
(1904)

Lucrătorul umil, eficient, care răspunde în supunere chemării
lui Dumnezeu, poate fi sigur că va primi ajutor divin. Simţământul
unei astfel de responsabilităţi mari şi sfinte este prin sine însuşi
înălţător pentru caracter. El pune la lucru cele mai înalte capacităţi
ale minţii, iar exersarea lor continuă întăreşte şi curăţeşte mintea şi
inima. Influenţa asupra propriei vieţi, cât şi asupra vieţii altora este
incalculabilă. — Testimonies, vol. 6, p. 340 (1900) [106]

Duhul Sfânt transformă viaţa. Când Duhul lui Dumnezeu ia
în stăpânire inima, viaţa va fi transformată. Gândurile păcătoase
sunt date la o parte, faptele rele sunt înlăturate; dragostea, umilinţa
şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi discordiei. Bucuria ia locul
tristeţii, iar faţa reflectă lumina cerului. — The Desire of Ages, p.
173 (1898)

Secretul succesului. Iosua primise făgăduinţa că Dumnezeu va
înfrânge cu siguranţă pe aceşti duşmani ai lui Israel şi totuşi el
depune eforturi serioase, ca şi când succesul ar fi depins numai de
oştirile lui Israel. El a făcut tot ce a putut face puterea omenească,
apoi a strigat, prin credinţă, după ajutor divin. Secretul succesului
constă în unirea puterii divine cu efortul omenesc. Cei care obţin
cele mai mari rezultate sunt cei care se bizuie cu totul pe braţul Celui
Atotputernic. — Patriarchs and Prophets, p. 509 (1890)

Prindeţi-vă de puterea divină. Colportorii evanghelişti să se
consacre pentru a fi transformaţi de Duhul Sfânt. Prin rugăciune
stăruitoare, să apuce puterea care vine de la Dumnezeu, încrezându-
se în El cu credinţă vie. Influenţa Lui cea mare şi eficientă va fi
asupra oricărui lucrător credincios şi adevărat.

Aşa cum Dumnezeu binecuvântează pe pastor şi pe evanghelist
în eforturile lor stăruitoare de a aşeza adevărul înaintea oamenilor,
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în acelaşi fel El îl va binecuvânta şi pe colportorul credincios. —
Testimonies, vol. 6, p. 340 (1900)

Fie ca tineri şi bătrâni să se consacre lui Dumnezeu, să preia
lucrarea, să meargă înainte, lucrând în umilinţă şi sub stăpânirea
Duhului Sfânt. - Testimonies, vol. 6, p. 331 (1900) Fiţi conştienţi[107]
în fiecare clipă că trebuie să beneficiaţi de prezenţa Duhului Sfânt;
căci El face o lucrare pe care voi nu o puteţi face. -Testimonies to
Ministers, p. 310 (1923)

Deveniţi instrumentele Lui. Cărţile noastre trebuie înmânate
unor lucrători consacraţi, pe care Duhul Sfânt îi poate folosi ca pe
instrumentele Sale. Domnul Hristos este atotsuficient pentru noi,
iar noi trebuie să prezentăm adevărul cu umilinţă şi în simplitate,
lăsându-l să ducă el însuşi mireasma de viaţă spre viaţă. — Testimo-
nies, vol. 6, p. 319 (1900)

Duhul Sfânt dă cuvintele. Nu se poate ca inimile oamenilor
să nu fie mişcate de istoria mântuirii. Când învăţaţi blândeţea şi
smerenia lui Hristos, veţi şti ce trebuie să spuneţi oamenilor; căci
Duhul Sfânt vă va spune ce cuvinte să rostiţi. Cei care sunt conştienţi
de necesitatea de a-şi păstra inima sub stăpânirea Duhului Sfânt vor
putea să semene sămânţa care să aducă roadă pentru viaţa veşnică.
Aceasta este lucrarea colportorului evanghelist. — Testimonies, vol.
6, p. 325 (1900)

El mişcă inimile. Domnul Isus, stând la dreapta colportorului,
mergând împreună cu el, este lucrătorul-şef. Dacă noi Îl recunoaştem
pe Domnul Hristos ca pe Cel care este alături de noi pentru a pregăti
calea, Duhul Sfânt alături de noi va mişca inimile exact acolo unde
trebuie. — Manual for Canvassers, p. 40 (1902)

El dă succes. Noi îi putem lumina pe oameni doar prin puterea
lui Dumnezeu. Colportorii trebuie să îşi păstreze sufletele în legătură
vie cu Dumnezeu. Ei trebuie să lucreze, rugându-se ca Dumnezeu să[108]
deschidă calea şi să pregătească inimile pentru a primi solia pe care
El le-o trimite. Nu iscusinţa agentului sau lucrătorului, ci Duhul lui
Dumnezeu este Cel care mişcă inima şi va da adevăratul succes. —
Manuscript 31, 1890

Aproape, ca să ajute la vreme de nevoie. Pentru toţi aceia care
întind mâna pentru a simţi mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, clipa
celei mai mari descurajări este timpul când ajutorul divin este cel
mai aproape. Ei vor privi înapoi cu mulţumire asupra celei mai
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întunecate părţi a căii lor... Din fiecare ispită şi încercare, El îi va
scoate cu o credinţă şi mai puternică şi o experienţă mai bogată. —
The Desire of Ages, p. 528 (1898)

„Toată puterea“ la dispoziţie. Cei care se află în întunericul
rătăcirii au fost răscumpăraţi prin sângele lui Hristos. Ei sunt roada
suferinţelor Lui şi pentru aceştia trebuie să se lucreze. Colportorii
noştri să fie conştienţi că ei lucrează pentru înaintarea împărăţiei lui
Hristos. El îi va învăţa, în timp ce merg să facă lucrarea rânduită
de El, să avertizeze lumea în legătură cu judecata care va veni în
curând. Cu putere de convingere, prin puterea rugăciunii, prin pu-
terea dragostei lui Dumnezeu, lucrarea evanghelistului nu va fi, şi
nu poate fi, fără roadă. Gândiţi-vă la interesul pe care Tatăl şi Fiul îl
au pentru această lucrare. După cum Tatăl Îşi iubeşte Fiul, la fel şi
Fiul îi iubeşte pe cei care sunt ai Săi — aceia care lucrează aşa cum
a lucrat El pentru a salva sufletele care pier. Nimeni nu trebuie să
simtă că nu are putere; căci Domnul Hristos spune: „Toată puterea
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ“. El a promis că va da această
putere lucrătorilor Săi. Puterea Lui trebuie să devină puterea lor. Ei
trebuie să-şi lege sufletele de Dumnezeu. Domnul Hristos doreşte [109]
ca toţi să se bucure de bogăţia harului Său, care este nepreţuit. Este
fără margini, inepuizabil. Va fi al nostru prin legământ veşnic, dacă
vom fi împreună-lucrători cu Dumnezeu. Va fi al nostru, dacă vom fi
uniţi cu El pentru a aduce mulţi fii şi multe fiice la Dumnezeu. —
Review and Herald, 2 iunie 1903

Consacraţi-vă pe deplin lucrării lui Dumnezeu. El este tăria voas-
tră şi El va fi la dreapta voastră, ajutându-vă să aduceţi la îndeplinire
planurile Lui pline de îndurare. — Testimonies, vol. 9, p. 41 (1909)

Dumnezeu va accepta slujirea din toată inima şi va compensa El
Însuşi lipsurile. - The Ministry of Healing, p. 150 (1905)

Sunt posibile rezultate nemărginite. Oricui se consacră pe
sine Domnului pentru slujire, fără să reţină nimic, îi este dată putere
pentru a obţine rezultate de nemăsurat. — Testimonies, vol. 7, p. 30
(1902) [110]
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Lucrarea îngerilor sfinţi. Trebuie să înţelegem mai bine decât
până acum misiunea îngerilor. Ar fi bine să ne amintim că fiecare
copil adevărat al lui Dumnezeu are privilegiul cooperării cu fiinţele
cereşti. Oştiri invizibile de lumină şi putere îi însoţesc pe cei blânzi
şi smeriţi care cred şi susţin făgăduinţele lui Dumnezeu. Heruvimi,
serafimi şi îngeri care excelează în putere stau la dreapta lui Dum-
nezeu, „fiind toţi duhuri slujitoare, trimise să slujească acelora care
vor fi moştenitori ai mântuirii.“ — The Acts of the Apostles, p. 154
(1911)

Mii de îngeri. Lucrând pentru sufletele care pier, beneficiaţi de
compania îngerilor. Mii de mii şi de zece ori zece mii de îngeri
aşteaptă să coopereze cu membrii comunităţilor noastre pentru a
transmite lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu generozitate, pen-
tru ca să poată fi pregătit un popor pentru venirea lui Hristos. —
Testimonies, vol. 9, p. 129 (1909)

Ei sunt întotdeauna aproape. Cei care lucrează pentru binele
altora lucrează în unire cu îngerii cereşti. Ei se bucură de compania
lor continuă şi de slujirea lor neîncetată. Îngeri de lumină şi putere
sunt totdeauna aproape ca să apere, să mângâie, să vindece, să înveţe,
să inspire. Cea mai înaltă educaţie, cultura cu adevărat autentică şi
slujirea cea mai nobilă cu putinţă pentru fiinţele omeneşti din această[111]
lume sunt ale a lor. — Testimonies, vol. 6, p. 307, 308 (1900)

Trimişi ca să ne ajute. Nimic nu este în aparenţă mai neajutorat,
dar în realitate de neînvins, decât sufletul care îşi simte nimicnicia şi
se bizuie cu totul pe meritele Mântuitorului. Dumnezeu va trimite
mai degrabă pe toţi îngerii din ceruri în ajutorul unuia ca acesta decât
să îngăduie ca el să fie înfrânt. - Testimonies, vol. 7, p. 17 (1902)

Colportorii noştri au succes. Şi de ce nu ar avea? Îngerii cereşti
lucrează împreună cu ei. Dacă îşi vor umili inimile, sute dintre aceia
care cred adevărul vor face o lucrare bună în compania îngerilor
cereşti. Dumnezeu îi va folosi pe cei care îşi umilesc inimile înaintea
Lui şi se sfinţesc în credinţă şi umilinţă, urmând exemplul Marelui
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Învăţător, rostind cuvinte care vor lumina pe cei care nu au credinţa
noastră. Noi trebuie să lucrăm cu răbdare şi în mod dezinteresat, ca
slujitori ai Domnului, deschizând Scripturile în faţa altora. — Letter
102, 1910

Îngerii dau cuvinte. Colportorul are multă responsabilitate. El
trebuie să meargă la lucru pregătit pentru a explica Scripturile. Dacă
îşi pune încrederea în Domnul în timp ce călătoreşte din loc în loc,
îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul lui, dându-i cuvinte pe care să le
rostească, ce vor aduce lumină, speranţă şi curaj multor suflete. —
Testimonies, vol. 6, p. 314 (1900)

Ei vin să înmoaie inimile. Dumnezeu îi va mişca pe cei ale
căror inimi sunt deschise pentru adevăr şi care tânjesc după călăuzire.
El va spune uneltei Sale omeneşti: „Vorbeşte acestuia sau aceluia
despre dragostea lui Isus“. De îndată ce este rostit Numele lui Isus [112]
cu dragoste şi duioşie, îngerii lui Dumnezeu se apropie pentru a
înmuia şi supune inima. — Manual for Canvassers, p. 37 (1902)

Să dea învăţătură. Fiecare colportor are, fără îndoială, nevoie în
mod continuu de slujirea îngerilor; căci el are o lucrare importantă de
făcut, o lucrare care nu poate fi făcută în propria lui putere. Cei care
sunt născuţi din nou, care sunt doritori să fie călăuziţi de Duhul Sfânt,
făcând pentru Hristos ceea ce pot face, cei care vor lucra ca şi când
ar putea vedea universul ceresc privindu-i vor fi însoţiţi şi învăţaţi
de îngerii sfinţi, care vor merge înaintea lor în locuinţele oamenilor,
pregătind calea pentru ei. Un astfel de ajutor este mai presus de orice
avantaj pe care l-ar putea oferi podoabele costisitoare.

Ei dau succes. Când oamenii îşi dau seama de timpurile în care
trăim, ei vor lucra ca şi cum ar fi priviţi de cer. Colportorul va mânui
acele cărţi care aduc lumină şi tărie sufletului. El se va adăpa din
spiritul acelor cărţi şi se va consacra cu tot sufletul lucrării de a
le duce înaintea oamenilor. Tăria lui, curajul lui, succesul lui vor
depinde de felul în care adevărul prezentat în cărţi este întreţesut
în propria lui experienţă şi dezvoltat în caracterul lui. Când propria
lui viaţă este modelată în acest fel, el poate merge mai departe,
reprezentând altora adevărul sacru pe care îl mânuieşte. Pătruns de
Duhul lui Dumnezeu, el va dobândi o experienţă profundă, bogată,
iar îngerii cereşti îi vor da succes în lucrare. — Testimonies, vol.
6, p. 319, 320 (1900) Isus şi îngerii sfinţi vor da succes eforturilor [113]
oamenilor inteligenţi, temători de Dumnezeu, care fac tot ce le stă
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în putere pentru a salva suflete. În tăcere, cu modestie, cu o inimă
ce debordează de iubire, să caute să câştige suflete care să cerceteze
adevărul, angajându-se în studii biblice atunci când pot. Făcând
astfel, ei vor semăna sămânţa adevărului de-a lungul apelor, aducând
laude Aceluia care i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.
Cei care fac această lucrare din motive sincere fac o importantă
lucrare de propovăduire. Ei vor da pe faţă un caracter care nu este
slab sau nehotărât. Ei sunt dispuşi să înveţe, manierele lor devin tot
mai rafinate. Nu ar trebui să existe nici o limită pentru îmbunătăţiri,
ci fiecare zi trebuie să fie mai bună, pentru a face o lucrare bună. —
Testimonies, vol. 5, p. 403 (1885)[114]



Capitolul 18 — Ajutor în orice greutăţi

O mie de căi. Tatăl nostru ceresc are o mie de căi pentru a
ne oferi lucruri despre care noi nu ştim nimic. Cei care acceptă
unicul principiu de a face din slujirea lui Dumnezeu lucrul suprem
vor descoperi că încurcăturile au dispărut, iar în faţa lor calea este
netedă. — The Ministry of Healing, p. 481 (1905)

Rezultatele nu se măsoară după succesul aparent. Noi tre-
buie să fim creştini sinceri, serioşi, care îşi îndeplinesc cu credincio-
şie datoriile ce le revin şi care privesc întotdeauna la Isus, Autorul
şi Desăvârşitorul credinţei noastre. Răsplata noastră nu este depen-
dentă de succesul nostru aparent, ci de spiritul cu care ne facem
lucrarea. În calitate de colportori sau evanghelişti, s-ar putea să nu
fi avut succesul pentru care v-aţi rugat, însă aduceţi-vă aminte că
voi nu ştiţi şi nu puteţi măsura rezultatul efortului credincios. —
Manuscript 20, 1905

Descurajarea nu este necesară. Dacă se bizuie continuu pe
Dumnezeu, dacă practică în mod constant lepădarea de sine, lucră-
torii nu se vor cufunda în descurajare. Ei nu se vor îngrijora. Vor fi
conştienţi că în fiecare loc există suflete de care Domnul are nevoie
şi pe care diavolul le caută, ca să le poată prinde în robia păcatului,
nesocotind Legea lui Dumnezeu. — Manual for Canvassers, p. 22,
23 (1902) [115]

Va fi dată biruinţa. Colportorul nu trebuie să fie descurajat,
dacă este chemat să întâmpine dificultăţi în lucrarea sa; el trebuie
să lucreze prin credinţă şi atunci îi va fi dată biruinţa. „Căci noi
nu avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva căpe-
teniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului
acestui veac.“ Ori de câte ori este prezentată o carte care expune o
minciună, Satana este aproape de cel căruia îi este oferită, aducând
motive pentru care să fie acceptată. Însă o unealtă cerească este la
lucru, influenţând mintea în favoarea luminii. Îngerii slujitori îşi vor
opune puterea celei a lui Satana. Iar când, sub influenţa Duhului
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Sfânt, adevărul este primit în minte şi inimă, acesta va avea o putere
transformatoare asupra caracterului. — Manuscript 31, 1890

Priviţi spre ceruri prin credinţă. Luaţi cuvântul lui Hristos
ca siguranţă. Nu v-a invitat El să veniţi la El? Nu vă îngăduiţi
niciodată să vorbiţi într-un mod deznădăjduit, descurajat. Dacă faceţi
astfel, veţi pierde mult. Privind la aparenţe şi plângându-vă atunci
când se ivesc greutăţi şi tensiuni, daţi dovadă de o credinţă slabă,
bolnăvicioasă. Vorbiţi şi acţionaţi ca şi când credinţa voastră ar
fi invincibilă. Domnul are resurse îmbelşugate; a Lui este lumea.
Priviţi spre ceruri prin credinţă. Priviţi spre El, care are lumină,
putere şi eficienţă. — Christ„s Object Lessons, p. 146, 147 (1900)

Credeţi în făgăduinţa lui Dumnezeu. Cei care lucrează pentru
Dumnezeu vor avea de întâmpinat descurajare, însă făgăduinţa va fi
a lor totdeauna: «Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului». (Matei 28,20). Dumnezeu va da o experienţă dintre cele
mai minunate acelora care vor spune: «Cred în făgăduinţa ta; nu mă[116]
clatin, nici nu mă descurajez». — Testimonies, vol. 6, p. 335, 336
(1900)

Mântuitorul va trimite ajutor. Scumpul Mântuitor va trimite
ajutor exact atunci când avem nevoie de el. Calea către ceruri este
bătătorită de urmele paşilor Lui. Orice spin care ne răneşte picioarele
le-a rănit mai întâi pe ale Lui. Orice cruce pe care o avem de purtat,
El a purtat-o înaintea noastră. Domnul îngăduie luptele, pentru a
pregăti sufletul pentru pace. — The Great Controversy, p. 633 (1888)

El înalţă pe cei întristaţi. Nu există suspin, sau suferinţă simţită,
sau durere care să străpungă sufletul, fără ca fiorul să nu vibreze
în inima Tatălui... Dumnezeu Se pleacă de pe tronul Său pentru a
auzi strigătul celor apăsaţi. Oricărei rugăciuni sincere, El răspunde:
«Iată-Mă, sunt aici». El îi înalţă pe cei descurajaţi şi dărâmaţi. Toate
durerile noastre sunt şi durerile Lui. În orice ispită şi încercare,
îngerul din prezenţa Lui este aproape, ca să elibereze. — The Desire
of Ages, p. 256 (1898)

Pericolul de a şovăi sau a avea îndoieli. În timp ce se gândea
la greutăţile şi imposibilitatea aparentă de a-şi aduce la îndeplinire
însărcinarea, profetul Iona a fost ispitit să pună la îndoială raţiunea
chemării sale... În timp ce şovăia, îndoindu-se încă, Satana l-a cople-
şit cu descurajare... Prin însărcinarea care i-a fost dată, lui Iona i s-a
încredinţat o responsabilitate mare; totuşi, Acela care i-a poruncit
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să meargă era în stare să-l susţină pe slujitorul Său şi să-i acorde
succes. — Prophets and Kings, p. 266 (1916) [117]

Nu vă pierdeţi curajul. Nu vă pierdeţi curajul niciodată. Nu do-
vediţi niciodată necredinţă în vorbire datorită faptului că aparenţele
vă sunt potrivnice. Lucrând pentru Domnul, veţi simţi greutăţi din
cauza lipsei banilor, însă Domnul va auzi şi va răspunde cererilor
voastre după ajutor. Fie ca vorbirea voastră să fie: «Domnul Dum-
nezeu M-a ajutat; de aceea nu M-am ruşinat, de aceea Mi-am făcut
faţa ca o cremene, ştiind că nu voi fi dat de ruşine». (Isaia 50,7) —
Testimonies, vol. 7, p. 244 (1902)

Să avem nădejde şi curaj. Deznădejdea în serviciul lui Dumnezeu
este un lucru păcătos şi nu îşi are locul. El ne cunoaşte toate nevoile.
El are toată puterea. El poate acorda slujitorilor Săi măsura eficienţei
pe care o necesită cererile lor. — Testimonies, vol. 8, p. 38 (1904)

Fiţi puternici şi vorbiţi cu nădejde. Croiţi-vă drum printre obs-
tacole. Sunteţi în căsătorie spirituală cu Isus Hristos. Cuvântul este
siguranţa voastră. Abordaţi pe Mântuitorul cu încrederea deplină
a credinţei vii, unindu-vă inimile cu ale Lui. Duceţi-vă acolo unde
pregăteşte El calea. Orice vă va spune, duceţi-vă. El vă va învăţa cu
aceeaşi bunăvoinţă cu care învaţă pe oricine. — Testimonies, vol. 6,
p. 462 (1900)

Dovediţi credinţa lui Caleb. Credinţa pe care a avut-o Caleb în
Dumnezeu a fost cea care i-a dat curaj; aceasta l-a făcut să nu-i fie
frică de oameni, nici chiar de uriaşii cei puternici, fiii lui Anac, şi l-a
făcut în stare să stea cu îndrăzneală şi neclintit în apărarea dreptăţii.
Fiecare adevărat soldat al lui Hristos trebuie să primească tărie şi
curaj de la acelaşi izvor măreţ, Generalul atotputernic al oştirilor
cerurilor, pentru a învinge piedicile care adesea par de netrecut... [118]
Acum avem nevoie de Calebi... care, cu cuvinte pline de curaj,
să aducă rapoarte puternice care să determine acţiuni imediate. —
Testimonies, vol. 5, p. 378-383 (1885)

Lucraţi cu hotărâre. Cei care sunt în serviciul lui Dumnezeu
trebuie să dovedească însufleţire şi hotărâre în lucrarea de câştigare
de suflete. Să fim conştienţi că sunt unii care vor pieri, dacă noi, ca
unelte ale lui Dumnezeu, nu vom lucra cu hotărâre, fără să şovăim
sau să ne descurajăm. Tronul harului trebuie să fie continua noastră
sursă de dependenţă. — Testimonies, vol. 6, p. 418 (1900)
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Întâmpinaţi greutăţile cu curaj. Se vor ivi greutăţi care vă vor
pune la încercare credinţa şi răbdarea. Întâmpinaţi-le cu curaj. Priviţi
partea luminoasă a lucrurilor. Dacă lucrarea întâmpină obstacole,
fiţi siguri că acest lucru nu este din cauza voastră, iar apoi mergeţi
înainte, bucurându-vă în Domnul. — Testimonies, vol. 7, p. 244
(1902)

Încercările înseamnă foloase. Totuşi, când vin încercări asupra
noastră, cât de mulţi sunt ca Iacov! Noi gândim că este mâna vrăjma-
şului; şi ne luptăm orbeşte în întuneric până ne irosim toată puterea
şi nu găsim alinare sau eliberare... Trebuie să învăţăm că încercările
mai înseamnă şi foloase şi să nu dispreţuim pedeapsa Domnului şi
să nu ne poticnim când suntem mustraţi de El. — Thoughts From
the Mount of Blessing, p. 25 (1896)

Domnul Isus este eficienţa noastră. Cei care lucrează pentru
Hristos nu trebuie să se gândească niciodată la eşec în lucrarea lor,
cu atât mai puţin să vorbească despre el. Domnul Isus este eficienţa
noastră în toate lucrurile; Spiritul Lui trebuie să fie inspiraţia noastră;
iar dacă ne aşezăm în mâinile Lui pentru a fi canale de lumină,
mijloacele noastre de a face bine nu se vor epuiza niciodată. Ne[119]
putem aproviziona din plinătatea Lui şi putem primi din acel har
care nu are limite. — Gospel Workers, p. 19 (1915)

Aşteptaţi-vă la lucruri mari. Nu capacităţile pe care le aveţi
acum sau le veţi poseda vreodată sunt cele care vă vor asigura
succesul, ci ceea ce Domnul poate face pentru voi. Noi trebuie să
avem mult mai puţină încredere în ceea ce poate face omul şi mult
mai multă încredere în ceea ce poate face Dumnezeu pentru fiecare
suflet care crede. El tânjeşte să apelaţi la El prin credinţă. Tânjeşte să
aşteptaţi lucruri mari de la El. Tânjeşte să vă dea înţelegere, atât în
lucrurile vremelnice, cât şi în cele spirituale. El poate ascuţi mintea.
Poate da tact şi iscusinţă. Puneţi-vă talanţii în lucrare, cereţi lui
Dumnezeu înţelepciune, şi aceasta vă va fi dată. — Christ“s Object
Lessons, p. 146 (1900)

Toate greutăţile îndepărtate. Dacă Îl veţi căuta pe Domnul
şi vă veţi converti în fiecare zi; dacă prin propria voastră alegere
spirituală veţi fi liberi şi veseli în Domnul; dacă, având o inimă plină
de bucurie la chemarea Lui plină de har, veţi veni ca să purtaţi jugul
lui Hristos — jugul ascultării şi slujirii -, toate murmurările voastre
vor fi reduse la tăcere, toate greutăţile voastre vor fi îndepărtate şi
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toate problemele încurcate cu care sunteţi confruntaţi acum vor fi
rezolvate. — Thoughts From the Mount of Blessing, p.150 (1896)

Munţi de greutăţi vor fi îndepărtaţi şi aruncaţi în mare prin cele
mai uimitoare lucrări ale Providenţei. — Testimonies, vol. 9, p. 96
(1909) [120]
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Secţiunea 5 — Literatura noastră —
literatura adevărului



Capitolul 19 — Cărţi care transmit solia

Proclamaţi întreita solie îngerească. Domnul face apel la lu-
crători să intre în câmpul de colportaj, pentru a fi puse în circulaţie
cărţile care conţin lumina adevărului prezent. Oamenii din lume
trebuie să ştie că semnele timpului se împlinesc. Duceţi-le acele
cărţi care să le aducă lumină...

Cei care de mult timp cunosc adevărul au adormit. Ei au nevoie
de sfinţirea Duhului Sfânt. Întreita solie îngerească trebuie procla-
mată cu glas tare. Ne stau în faţă lucruri extraordinare. Nu avem
timp de pierdut. Să ne ferească Dumnezeu să îngăduim lucrurilor de
mică importanţă să eclipseze lumina care trebuie dată lumii.

Solia de avertizare trebuie dusă în toate părţile lumii. Cărţile
noastre trebuie publicate în multe limbi. Cu aceste cărţi, oameni
umili, credincioşi, trebuie să meargă, în calitate de colportori evan-
ghelişti, ducând adevărul unor oameni care altfel nu ar fi luminaţi
niciodată. — Manuscript 76, 1901

O misiune clară. Mă doare inima când îi văd pe cei care susţin
că Îl aşteaptă pe Mântuitorul că îşi dedică timpul şi talanţii pentru a
pune în circulaţie cărţi care nu conţin nimic cu privire la adevărul
pentru acest timp — cărţi narative, cărţi biografice, cărţi cu teorii[121]
şi speculaţii ale oamenilor. Lumea este plină de astfel de cărţi; se
pot găsi pretutindeni; însă cum se pot angaja urmaşii lui Hristos
într-o lucrare atât de comună, când există o nevoie atât de mare
după adevărul lui Dumnezeu, la orice pas? Nu este misiunea noastră
să punem în circulaţie astfel de cărţi. Sunt mii de alţi oameni care
fac lucrul acesta, care până acum nu au suficientă cunoştinţă cu
privire la ceva mai bun. Noi avem o misiune clară şi nu trebuie să
ne întoarcem de la aceasta şi să ne ocupăm de probleme lăturalnice.
Nu trebuie folosiţi oameni şi bani pentru a aduce înaintea oamenilor
cărţi care nu au nimic de-a face cu adevărul prezent. — Manual for
Canvassers, p. 51 (1902)

Dacă nu se acordă atenţie acestui fapt, piaţa va fi invadată de
cărţi ieftine, obişnuite, iar oamenii vor fi lipsiţi de lumina şi adevărul
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care sunt esenţiale pentru a pregăti calea Domnului. — Letter 43,
1899

Puneţi în circulaţie cărţi care aduc lumină pentru suflet. Col-
portorii să pună în circulaţie cărţi care aduc lumină şi putere pentru
suflet şi fie ca ei să se adape din spiritul acestor cărţi. Să-şi pună
tot sufletul când prezintă aceste cărţi înaintea oamenilor. Dacă sunt
stăpâniţi de Duhul lui Dumnezeu, îngerii cereşti le vor da succes în
lucrarea lor şi vor câştiga o experienţă profundă, bogată. — Letter
75, 1900

Prezentaţi dovezi pentru credinţa noastră. Lucrătorii noştri
trebuie să fie încurajaţi acum să acorde atenţie în primul rând cărţi-
lor care oferă dovezi pentru credinţa noastră — cărţi care prezintă
învăţăturile Bibliei şi care vor pregăti un popor ce va sta în picioare
în timpul de încercare din faţa noastră. După ce am adus un popor la [122]
cunoştinţa adevărului prin lucrare şi rugăciune în ce priveşte învă-
ţăturile Bibliei şi printr-o folosire înţeleaptă a publicaţiilor noastre,
trebuie să-i învăţăm pe oameni să devină lucrători atât în ce priveşte
cuvântul, cât şi învăţătura. Trebuie să-i încurajăm să împrăştie cărţile
care se ocupă cu subiecte biblice — cărţi ale căror învăţături vor
pregăti un popor ca să stea în picioare, având mijlocul încins cu
adevărul şi candelele arzând. — Testimonies, vol. 9, p. 61 (1909)

Să conţină adevărul prezent. Colportorii trebuie să fie încura-
jaţi, atunci când pornesc în această lucrare, să nu pună în circulaţie
cărţi de poveşti, ci să ducă înaintea lumii cărţile care conţin adevărul
vital pentru acest timp. — Testimonies, vol. 6, p. 315 (1900)

Să prezinte adevăruri concludente. Cărţi mai mari... conţin
adevărul prezent pentru acest timp — adevăr care trebuie proclamat
în toate părţile lumii. Colportorii noştri trebuie să pună în circulaţie
cărţi ce dau învăţătură clară cu privire la soliile concludente care
trebuie să pregătească un popor să stea pe temelia adevărului veşnic,
ţinând sus stindardul pe care este scris: „Poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus“.

Am fost instruită că lucrarea de colportaj trebuie reînsufleţită.
Cărţile noastre mai mici, împreună cu broşurile şi revistele pot şi tre-
buie să fie folosite alături de cărţile noastre mai mari. — Manuscript
136, 1903 [123]



Capitolul 20 — Cărţi ale soliei noastre
cuprinzătoare

Cărţi care scot la lumină apostazia lui Satana. [Cititorul tre-
buie să fie conştient că, după ce au fost scrise aceste afirmaţii, au
mai fost publicate multe alte cărţi ce conţin un mesaj puternic şi care
sunt disponibile pentru colportorii noştri. — COMPILATORII] Am
fost instruită că acele cărţi importante, care conţin lumina pe care a
dat-o Dumnezeu cu privire la apostazia lui Satana din ceruri, trebuie
să fie puse mult în circulaţie chiar acum; căci, prin acestea, adevărul
va ajunge la mulţi oameni. Cărţi precum Patriarhi şi profeţi, Daniel
şi Apocalipsa şi Tragedia veacurilor sunt cărţi necesare acum mai
mult ca oricând înainte. Ele trebuie puse mult în circulaţie, deoarece
adevărurile pe care le scot în evidenţă vor deschide mulţi ochi orbi...
Mulţi din poporul nostru au fost orbi în ce priveşte însemnătatea
chiar a acelor cărţi de care este cea mai mare nevoie. Dacă s-ar fi do-
vedit tact şi iscusinţă în ce priveşte vânzarea acestor cărţi, mişcarea
privind legea duminicală nu s-ar fi aflat în stadiul în care este acum.
— Review and Herald, 16 februarie 1905

În Patriarhi şi profeţi, Tragedia veacurilor şi Daniel şi Apoca-
lipsa, sunt învăţăturipreţioase. Aceste cărţi trebuie privite ca fiind de
o importanţă deosebită şi trebuie făcut orice efort cu putinţă pentru
a le duce înaintea oamenilor. — Letter 229, 1903

A fost dată lumina că Gânduri despre Daniel şi Apocalipsa,
Tragedia veacurilor şi Patriarhi şi profeţi ar trebui să fie mai mult[124]
folosite. Ele conţin întocmai solia pe care oamenii trebuie să o aibă,
lumina specială pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său. Îngerii lui
Dumnezeu vor pregăti calea pentru aceste cărţi în inimile oamenilor.
— Special Instruction Regarding Royalties, p. 7 (1899)

Cărţile Spiritului Profeţiei. Am mulţumit Tatălui meu ceresc
pentru interesul pe care l-au dovedit fraţii şi surorile mele pentru
punerea în circulaţie a cărţii Parabolele Domnului Hristos. Prin
vânzarea acestei cărţi, s-a făcut mult bine, şi această lucrare trebuie
continuată. Însă eforturile poporului nostru nu trebuie să se limiteze
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la această carte. Lucrarea Domnului cuprinde mai mult decât un
singur domeniu de slujire. Cartea Parabolele Domnului Hristos
trebuie să trăiască şi să îşi facă lucrarea ce îi revine, însă nu trebuie
depuse toate eforturile şi preocuparea poporului lui Dumnezeu doar
pentru punerea acesteia în circulaţie. Cărţile mai mari, Patriarhi
şi profeţi, Tragedia veacurilor şi Hristos, Lumina lumii, trebuie de
asemenea vândute pretutindeni. Aceste cărţi conţin adevărul pentru
acest timp, adevăr care trebuie să fie proclamat în toate părţile lumii.
Nimic nu trebuie să împiedice punerea lor în vânzare.

Efortul de a pune în circulaţie Parabolele Domnului Hristos a
demonstrat ce se poate face în câmpul de colportaj. Acest efort este
o lecţie care nu trebuie uitată niciodată cu privire la felul cum, cu
rugăciune şi încredere, se poate face colportaj cu succes.

Mult mai multe dintre cărţile noastre mai mari ar fi putut fi
vândute, dacă membrii bisericii ar fi sesizat importanţa adevărurilor
pe care le conţin aceste cărţi şi şi-ar fi dat seama de responsabilitatea
de a le pune în circulaţie. Fraţii mei, surorile mele, nu vreţi să
faceţi acum un efort de a pune în circulaţie aceste cărţi? Nu vreţi să
faceţi acest lucru cu acelaşi entuziasm cu care aţi vândut Parabolele
Domnului Hristos? Prin vânzarea acestei cărţi, mulţi au învăţat cum
să procedeze cu cărţile mai mari. Ei au dobândit o experienţă care
i-a pregătit să intre în câmpul de colportaj. [125]

Influenţa acestor cărţi. Ellen White nu este sursa acestor cărţi.
Ele conţin învăţătura pe care Dumnezeu i-a dat-o pe parcursul vie-
ţii. Ele conţin lumina preţioasă, aducătoare de mângâiere, pe care
Dumnezeu a dat-o cu îndurare aceleia care L-a slujit, spre a fi dată
lumii. De pe paginile lor, această lumină trebuie să strălucească în
inimile bărbaţilor şi femeilor, conducându-i la Mântuitorul. Domnul
a declarat că aceste cărţi trebuie răspândite pretutindeni în lume. În
ele există un adevăr care este, pentru cel ce îl primeşte, o mireasmă
de viaţă spre viaţă. Ele sunt martori fără grai pentru Dumnezeu.
În trecut, ele au constituit mijlocul prin care multe suflete au fost
convinse şi convertite. Mulţi le-au citit cu mare interes şi au fost
călăuziţi să înţeleagă eficienţa ispăşirii lui Hristos şi să se încreadă
în puterea acesteia. Ei au fost călăuziţi să-şi consacre sufletele Crea-
torului lor, aşteptând şi nădăjduind în venirea Mântuitorului, pentru
a-i lua pe cei iubiţi ai Săi în căminul lor veşnic. În viitor, aceste
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cărţi trebuie să desluşească evanghelia multor altora, cărora să le
descopere calea mântuirii. — Review and Herald, 20 ianuarie 1903

Vindeţi cărţi care dau lumină. Dumnezeu a trimis poporului
Său multă învăţătură, cuvânt cu cuvânt, precept după precept, azi un
pic, mâine un pic. Puţină atenţie este acordată Bibliei şi Dumnezeu
a dat o lumină mai mică, pentru a-i conduce pe oameni la lumina
mai mare. Oh, cât de mult bine s-ar face, dacă acele cărţi care conţin
lumina ar fi citite cu hotărârea de a îndeplini principiile pe care le
conţin! Ar exista de o mie de ori mai multă veghere, de o mie de ori[126]
mai multă lepădare de sine şi efort hotărât. Şi mult mai mulţi s-ar
bucura acum de lumina adevărului prezent.

Fraţii mei şi surorile mele, lucraţi cu seriozitate pentru a pune
în circulaţie aceste cărţi. Puneţi suflet în această lucrare şi binecu-
vântarea lui Dumnezeu vă va însoţi. Mergeţi înainte prin credinţă,
rugându-vă ca Dumnezeu să pregătească inimile pentru a primi
lumina. Să aveţi o atitudine plăcută şi amabilă. Dovediţi prin con-
secvenţă că sunteţi adevăraţi creştini. Umblaţi şi lucraţi în lumina
cerului, iar cărarea voastră va fi precum cărarea celor neprihăniţi, a
cărei strălucire merge mereu crescând spre miezul zilei. — Review
and Herald, 20 ianuarie 1903

Adevăruri apărate de un „aşa zice Domnul“. Cât de mulţi au
citit cu atenţie Patriarhi şi profeţi, Tragedia veacurilor şi Hristos,
Lumina lumii? Aş dori ca toţi să înţeleagă că încrederea mea în
lumina pe care a dat-o Dumnezeu rămâne tare, pentru că eu ştiu
că puterea Duhului Sfânt a înălţat acest adevăr şi l-a făcut nobil,
spunând: „Iată calea, mergeţi pe ea“. În cărţile mele, adevărul este
expus şi apărat de un „aşa zice Domnul“. Duhul lui Dumnezeu a
săpat aceste adevăruri în mintea şi inima mea atât de neşters, aşa
cum Legea a fost săpată cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de
piatră, care se află acum în chivot, spre a fi puse în faţă în marea
zi, când sentinţa va fi pronunţată împotriva oricărui păcat şi ştiinţă
amăgitoare produsă de tatăl minciunilor. — Letter 90, 1906

Dumnezeu ar fi bucuros să vadă cartea Hristos, Lumina lumii
în fiecare casă. În această carte, este conţinută lumina pe care El a
dat-o prin Cuvântul Său. Colportorilor noştri, eu le spun: Mergeţi
înainte cu inimile înmuiate şi supuse prin citirea vieţii lui Hristos.
Adăpaţi-vă cu nesaţ din apa mântuirii, pentru ca aceasta să fie în
inima voastră ca un izvor viu, care să curgă pentru a înviora sufletele[127]
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gata să piară. — Letter 75, 1900
„Tragedia veacurilor“ mai presus decât argintul sau aurul.

Tragedia veacurilor trebuie să fie pusă foarte mult în circulaţie. Ea
conţine istoria trecutului, prezentului şi viitorului. Prezentând sce-
nele de încheiere a istoriei acestui pământ, aceasta aduce o puternică
mărturie în favoarea adevărului. Sunt mai nerăbdătoare decât faţă
de oricare altă carte pe care am scris-o să văd o mai mare punere în
circulaţie a acestei cărţi; căci, în Tragedia veacurilor, ultima solie de
avertizare pentru lume este dată mai clar decât în oricare alta dintre
cărţile mele. — Letter 281, 1905

Mă adresez vouă, celor angajaţi în lucrarea de colportaj. Aţi citit
volumul 4 [Tragedia veacurilor]? Ştiţi ce conţine? Cum apreciaţi
subiectul? Nu simţiţi că oamenii au nevoie de lumina prezentată
aici? Dacă nu aţi făcut încă acest lucru, vă rog stăruitor să citiţi
cu atenţie aceste avertismente şi apeluri solemne. Sunt sigură că
Domnul doreşte ca această lucrare să fie făcută la drumuri şi la
garduri, acolo unde sunt suflete care trebuie avertizate cu privire la
pericolul care va veni în curând. — Letter 1, 1890

Am fost mişcată de Duhul lui Dumnezeu să scriu această carte
şi, în timp ce lucram la ea, am simţit o mare povară pe suflet. Ştiam
că timpul este scurt, că scenele care se vor aglomera curând asupra
noastră vor veni în cele din urmă pe neaşteptate şi grabnic, aşa cum
este scris în Scriptură: „Ziua Domnului vine ca un hoţ noaptea“. [128]

Domnul mi-a pus înainte lucruri de o importanţă urgentă pentru
timpul prezent, în ce priveşte viitorul. Mi-au fost adresate cuvinte ca
o însărcinare: „Scrie într-o carte lucrurile pe care le-ai văzut şi auzit
şi acestea să ajungă la toţi oamenii; căci este aproape timpul când
istoria din trecut se va repeta“. Am fost trezită la ora unu, două, trei
dimineaţa cu acelaşi lucru întipărit cu putere în minte, ca şi când ar
fi fost rostit de glasul lui Dumnezeu...

Mi-a fost arătat... că trebuie să mă consacru scrierii unor lu-
cruri foarte importante pentru volumul 4 [Tragedia veacurilor]; că
avertizarea trebuie să ajungă acolo unde mesagerul în persoană nu
poate ajunge şi că aceasta trebuie să atragă atenţia multora asupra
evenimentelor care vor avea loc în scenele de încheiere a istoriei
acestui pământ. — Letter 1, 1890

Eu preţuiesc cartea Tragedia veacurilor mai presus de argint sau
aur şi doresc mult să ajungă la oameni. În timp ce scriam manuscrisul
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Tragediei veacurilor, eram adesea conştientă de prezenţa îngerilor
lui Dumnezeu. Şi, de multe ori, scenele despre care scriam îmi erau
prezentate din nou în viziuni de noapte, astfel că ele erau proaspete
şi vii în mintea mea. - Letter 56, 1911

Rezultate mai promiţătoare în viitor. Rezultatele punerii în
circulaţie a acestei cărţi [Tragedia veacurilor] nu trebuie judecate
după ceea ce se vede acum. Citind această carte, unele suflete vor fi
trezite şi vor avea curajul să se ataşeze acelora care ţin poruncile lui
Dumnezeu. Însă un număr încă şi mai mare dintre cei care o citesc nu
vor lua poziţie până când nu vor vedea întâmplându-se exact acele
evenimente care sunt prezise în aceasta. Împlinirea unora dintre
preziceri va inspira credinţă altora, care se vor ataşa şi ei, iar când[129]
pământul va fi luminat de slava Domnului, în lucrarea de încheiere,
multe suflete vor lua poziţie de partea poruncilor lui Dumnezeu, ca
urmare a lucrării efectuate în acest fel. — Manuscript 31, 1890

Cărţi cu o influenţă unică. Dumnezeu mi-a dat lumina conţi-
nută în Tragedia veacurilor şi Patriarhi şi profeţi, şi această lumină
era necesară pentru a trezi poporul spre a se pregăti pentru marea
zi a Domnului, care este foarte aproape. Aceste cărţi cuprind apelul
direct al lui Dumnezeu adresat oamenilor. În acest fel, El le vorbeşte
oamenilor în cuvinte mişcătoare, îndemnându-i să se pregătească
pentru venirea Sa. Lumina pe care a dat-o Dumnezeu în aceste cărţi
nu trebuie tăinuită....

Ştiu că afirmaţia că aceste cărţi nu pot fi vândute nu este neînte-
meiată. Ştiu acest lucru; căci Domnul mi-a arătat că aceasta se spune
deoarece uneltiri omeneşti au blocat calea pentru vânzarea acestor
cărţi. Nu poate fi tăgăduit faptul că aceste lucrări nu au fost produsul
nici unei minţi omeneşti; ele sunt glasul lui Dumnezeu care vorbeşte
poporului Său şi vor avea o asemenea influenţă asupra minţii pe care
alte cărţi nu o pot avea. — Manuscript 23, 1890

Mulţi se vor depărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor
înşelătoare. Patriarhi şi profeţi şi Tragedia veacurilor sunt cărţi
special adaptate pentru cei veniţi de curând la credinţă, pentru ca să
se poată întemeia mai bine în adevăr. Sunt scoase în evidenţă pri-
mejdiile pe care bisericile ar trebui să le evite. Cei care vor cunoaşte
foarte bine lecţiile cuprinse în aceste cărţi vor sesiza pericolele din
faţa lor şi vor fi în stare să discearnă calea dreaptă, clară, marcată
pentru ei. Ei vor fi feriţi de cărări dubioase.[130]
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Acestea vor croi cărări drepte pentru picioarele lor, pentru ca cei
ce şchiopătează să nu se abată de pe cale. — Letter 229, 1903

Ne vor feri de rătăcire. Să fie trezit interesul pentru vânzarea
acestor cărţi. Vânzarea lor este esenţială; căci ele conţin învăţătură
potrivită de la Domnul. Ele trebuie să fie preţuite drept cărţi care
aduc oamenilor lumina, care este necesară în special acum. Iată de
ce trebuie distribuite din abundenţă aceste cărţi. Cei care studiază
cu atenţie învăţătura conţinută în ele şi o primesc ca venind de la
Domnul vor fi păziţi de multe dintre rătăcirile care sunt introduse. Cei
care acceptă adevărurile conţinute în aceste cărţi nu vor fi conduşi
pe cărări înşelătoare. [131]



Capitolul 21 — Publicaţii de sănătate

Punerea în circulaţie a publicaţiilor de sănătate. Punerea în
circulaţie a publicaţiilor noastre de sănătate constituie una dintre
cele mai importante lucrări. Este o lucrare care ar trebui să prezinte
un interes viu pentru toţi cei care cred adevărurile speciale pentru
acest timp. Acum, ca niciodată mai înainte, Dumnezeu doreşte ca
mintea oamenilor să fie profund mişcată, spre a studia marea pro-
blemă legată de temperanţă şi principiile care stau la baza reformei
autentice a sănătăţii...

Religia şi sănătatea. Adevărata religie şi legile sănătăţii merg
mână în mână. Este imposibil să lucrăm pentru mântuirea oamenilor
fără să prezentăm nevoia de a da la o parte plăcerile păcătoase care
distrug sănătatea, înjosesc sufletul şi împiedică adevărul divin să
aibă influenţă asupra minţii. — Review and Herald, 12 noiembrie
1901

Reforma sănătăţii, un mijloc de a pătrunde. Evanghelia să-
nătăţii are susţinători capabili, însă lucrarea lor a fost mult îngreuiată
deoarece atât de mulţi pastori, preşedinţi de conferinţe şi alţii din po-
ziţii de influenţă nu au dat reformei sănătăţii atenţia cuvenită. Aceştia
nu au recunoscut-o în legătura ei cu solia, ca fiind braţul drept al
corpului. În timp ce mulţi membri şi unii pastori au manifestat foarte
puţin interes faţă de acest departament, Domnul Şi-a dovedit preocu-[132]
parea pentru acesta, făcându-l să prospere cu îmbelşugare. Când este
condusă în mod corespunzător, lucrarea reformei sănătăţii este ca o
pană despicătoare, care croieşte drum pentru pătrunderea şi a altor
adevăruri către inimă. Când întreita solie îngerească este primită
în deplinătatea sa, reformei sănătăţii i se va acorda locul cuvenit în
comitetele conferinţei, în lucrarea bisericii, în cămin, la masă şi în
tot ceea ce ţine de gospodărie. Atunci braţul drept va sluji şi proteja
corpul. — Testimonies, vol. 6, p. 327 (1900)

Literatura despre sănătate, o mână de ajutor pentru evan-
ghelie. Literatura noastră despre sănătate constituie mâna de ajutor
a Evangheliei, deschizând calea pentru pătrunderea adevărului, spre
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salvarea multor suflete. Nu cunosc nimic altceva care să descuie
inimile atât de repede ca acest fel de literatură, care, dacă este citită
şi pusă în practică, îi va conduce pe oameni să cerceteze Biblia în
vederea unei mai bune înţelegeri a adevărului.

Colportorii trebuie să prezinte publicaţiile de sănătate acelora pe
care îi vizitează, spunându-le cât de utile sunt acestea pentru tratarea
bolilor. — Manuscript 113, 1901

Atrag atenţia. Publicaţiile legate de reforma sănătăţii vor ajunge
la mulţi care nu vor vedea sau citi nimic despre subiectele importante
ale Bibliei... Adevărul trebuie să ajungă la oameni prin reforma
sănătăţii. Acest lucru este esenţial pentru a atrage atenţia la adevărul
Bibliei.

Domnul le cere copiilor Săi să fie cumpătaţi în toate lucrurile.
Dacă nu pun în practică temperanţa, ei nu vor fi, nu vor putea să fie
sfinţiţi prin adevăr. Chiar gândurile şi mintea lor vor ajunge stricate.

Mulţi dintre cei socotiţi ca fiind irecuperabili, stricaţi vor fi atraşi
de adevăr, dacă vor fi instruiţi în mod corespunzător cu privire la
obiceiurile lor nesănătoase. Atunci, ei pot fi vase înălţate, nobile, [133]
sfinţite în folosul Domnului. Porniţi cu mâinile pline de material de
citit corespunzător şi cu inima plină de dragostea lui Hristos pentru
sufletele lor şi abordaţi-i acolo unde se află...

Îndepărtează prejudecata. Mi-a fost arătat că, acordând atenţie
acestei ramuri a lucrării, veţi îndepărta prejudecata din mintea multor
oameni, care i-a împiedicat să primească adevărul şi să citească
publicaţiile care prezintă adevărul în care credem noi. Nu trebuie
să se treacă peste acest lucru ca fiind neesenţial; căci aproape orice
familie trebuie să fie mişcată asupra acestei probleme şi conştiinţa
trebuie trezită, pentru a fi împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu
prin practicarea lepădării de sine în ce priveşte pofta. Când aduceţi
la cunoştinţa oamenilor chestiunea reformei sănătăţii, voi le pregătiţi
calea pentru ca ei să dea atenţie adevărului prezent pentru aceste
zile de pe urmă. Călăuza mea spunea: „Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi“.
Mintea trebuie luminată; căci înţelegerea este întunecată, şi aceasta
este exact ceea ce doreşte Satana, deoarece el poate găsi acces printr-
un apetit pervertit, pentru a strica sufletul...

Călăuza mea îmi spunea: „Toţi cei care cred şi proclamă adevărul
nu doar că vor pune în practică reforma sănătăţii, dar o vor şi trans-
mite altora“. Aceasta va constitui un mijloc puternic pentru a atrage
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atenţia celor necredincioşi să ia seama că, dacă avem înţelepciune în
privinţa acestui subiect, cu privire la alimentaţie şi obiceiurile legate
de sănătate, avem vederi sănătoase şi cu privire la subiectele legate
de învăţătura Bibliei. — Manuscript 1, 1875

Domnul îi cheamă pe lucrători să intre în câmpul de colportaj. El
doreşte să fie puse în circulaţie cărţile cu privire la reforma sănătăţii.
Sunt multe lucruri care depind de problema reformei sănătăţii. —
Manuscript 174, 1899 Fie ca tinerii şi tinerele să ia cărţile noastre cu[134]
privire la vieţuirea sănătoasă şi să meargă la oameni, făcând tot ce
le stă în putinţă pentru înaintarea lucrării reformei sănătăţii. În lume
sunt mulţi nerăbdători să ştie mai mult cu privire la aceste principii.
— Letter 154a, 1900

Este mare nevoie de această lumină. Oamenii au mare nevoie
de lumina care străluceşte de pe paginile revistelor noastre cu su-
biecte de sănătate şi cumpătare. Dumnezeu doreşte să folosească
aceste reviste ca mijloace prin care licăriri de lumină să atragă aten-
ţia oamenilor şi să-i facă să acorde atenţie avertizărilor soliei celui
de-al treilea înger...

Pastorii pot şi ar trebui să facă mult pentru punerea în circulaţie
a revistelor de sănătate. Fiecare membru al bisericii ar trebui să
lucreze cu tot atâta seriozitate pentru aceste reviste, ca şi pentru
celelalte publicaţii ale noastre. Nu ar trebui să existe fricţiuni între
cele două...

Punerea în circulaţie a revistelor noastre de sănătate va fi un
mijloc puternic pentru a-i pregăti pe oameni să accepte acele adevă-
ruri speciale care trebuie să-i pregătească pentru venirea în curând a
Fiului omului. — Review and Herald, 12 noiembrie 1901

Să fie o parte componentă continuă a literaturii noastre. Re-
forma sănătăţii va ajunge şi a ajuns deja la o clasă de oameni la care
adevărul nu ar fi ajuns niciodată. Există o mare nevoie de a se depune
eforturi pentru a-i ajuta pe oameni, credincioşi sau necredincioşi, în
momentul de faţă, prin prezentări şi publicaţii de sănătate. Nu văd
de ce cărţile de sănătate nu ar avea un loc permanent, tot aşa cum au
celelalte publicaţii, în ciuda prejudecăţilor. — Letter 25a, 1889[135]
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Cărţi de sănătate şi cărţi religioase. Trebuie să existe o uni-
tate desăvârşită între lucrătorii care se ocupă cu cărţile ce trebuie
să inunde lumea cu lumină. Ori de câte ori lucrarea de colportaj
ajunge la oameni, fie ca atât cărţile de sănătate, cât şi cele religioase
să fie prezentate împreună, ca părţi componente ale unei singure
lucrări. Relaţia dintre cărţile religioase şi cele de sănătate mi-a fost
prezentată ca fiind ilustrată de unitatea dintre urzeală şi bătătură,
pentru a forma un model frumos şi o operă desăvârşită.

Egalitatea este importantă. În trecut, cărţile de sănătate nu au
fost tratate cu interesul pe care îl cere însemnătatea lor. Deşi au fost
mult apreciate de o categorie numeroasă de oameni, totuşi mulţi
au socotit că nu este esenţial ca acestea să ajungă în lume. Dar ce
ar putea fi o pregătire mai bună pentru venirea Domnului şi pentru
primirea celorlalte adevăruri esenţiale, în vederea pregătirii unui
popor pentru venirea Lui, decât trezirea oamenilor pentru a vedea
relele acestui veac şi îndemnarea lor la reformarea obiceiurilor lor
nesănătoase şi lipsite de lepădare de sine? Oare nu au nevoie oamenii
să fie treziţi în ce priveşte subiectul reformei sănătăţii? Oare nu au
nevoie oamenii de adevărurile prezentate în cărţile de sănătate? O
atitudine cu totul diferită de cea care a predominat până acum cu
privire la cărţile de sănătate ar trebui să fie adoptată de mulţi dintre
colportorii noştri din câmp. [136]

Între colportori şi agenţii noştri generali [secretari ai departa-
mentului de publicaţii] nu ar trebui să se vadă divizări şi grupări
separate. Toţi ar trebui să manifeste interes atât pentru vânzarea
cărţilor care se ocupă cu problema sănătăţii, cât şi a celor care sunt
în mod specific religioase. Nu trebuie să se tragă o linie, şi anume că
numai anumite cărţi trebuie să ocupe atenţia colportorilor. Trebuie
să existe o unitate desăvârşită, o dezvoltare echilibrată, simetrică a
lucrării, în toate componentele ei.

Să nu fie separate. Inegalitatea cu care mulţi au tratat cărţile de
sănătate este o ofensă pentru Dumnezeu. A separa lucrarea de sănă-
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tate de marele corp al lucrării nu este după rânduiala Lui. Adevărul
prezent se găseşte, fără îndoială, şi în lucrarea reformei sănătăţii,
ca şi în alte ramuri ale lucrării Evangheliei. Nici una dintre ramuri,
atunci când este despărţită de celelalte, nu poate fi un întreg desă-
vârşit. — Testimonies, vol. 6, p. 326, 327 (1900)

Nici una dintre ramuri să nu fie tratată special. În lucrarea
noastră ca întreg, trebuie să avem grijă ca nici una dintre ramuri
să nu fie tratată special, în detrimentul altora, care sunt lăsate să
sufere. Nu s-a dovedit interesul cuvenit faţă de punerea în circulaţie
a revistelor noastre de sănătate. Punerea în circulaţie a acestor reviste
nu trebuie neglijată, căci altfel oamenii ar suferi o mare pierdere. —
Review and Herald, 12 noiembrie 1901

Fiecare are locul propriu. Însă, deşi lucrarea sănătăţii îşi are
locul ei în vestirea întreitei solii îngereşti, susţinătorii ei nu trebuie,
în nici un chip, să se străduiască să ia locul soliei. Cărţile de sănătate
trebuie să-şi ocupe poziţia care li se cuvine, însă punerea în circu-
laţie a acestor cărţi constituie doar una dintre multiplele ramuri ale[137]
lucrării care trebuie înfăptuite. Impresiile strălucite făcute uneori
colportorului de către cărţile de sănătate nu trebuie să aibă ca urmare
excluderea din câmp a altor cărţi importante care ar trebui să ajungă
înaintea oamenilor. Cei care se ocupă cu lucrarea de colportaj trebuie
să fie oameni care pot discerne relaţia dintre fiecare parte a lucrării
cu marele întreg. Fie ca aceştia să acorde atenţia cuvenită punerii în
circulaţie a cărţilor de sănătate, dar să nu facă din această ramură
una atât de predominantă, încât să-i îndepărteze pe oameni de alte
ramuri de interes vital, excluzând în acest fel cărţile care duc solia
specială a adevărului către lume.

Este nevoie de tot atât de multă instruire pentru a lucra cu cărţile
religioase, cât şi pentru a lucra cu cele care se ocupă de problema
sănătăţii şi a cumpătării. Tot atât de mult trebuie spus cu privire la
lucrarea de colportaj cu cărţile care conţin hrană spirituală şi tot atât
de mult efort trebuie depus pentru a-i încuraja şi educa pe lucrători
ca să răspândească acele cărţi care conţin întreita solie îngerească,
pe cât se spune şi se foloseşte pentru a pregăti lucrători pentru cărţile
de sănătate.

Fiecare o completează pe cealaltă. O categorie de cărţi va face
întotdeauna loc pentru alta. Ambele sunt esenţiale şi ambele trebuie
să ocupe câmpul în acelaşi timp. Fiecare o completează pe cealaltă
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şi în nici un caz nu trebuie să-i ia locul acesteia. Ambele tratează
subiecte de cea mai mare valoare şi ambele trebuie să-şi facă partea
ce îi revine ca să pregătească pe poporul lui Dumnezeu pentru aceste
zile din urmă. Ambele trebuie să stea ca adevăr prezent care să
lumineze, să trezească şi să convingă. Cele două trebuie să fie unite
în lucrarea de sfinţire şi curăţire a bisericilor care aşteaptă venirea
Fiului lui Dumnezeu cu putere şi slavă mare.

Fie ca fiecare editor şi agent general [secretar de departament
publicaţii] să lucreze cu entuziasm pentru a încuraja pe agenţii
[colportorii] care sunt acum în câmp şi să caute şi să instruiască [138]
lucrători noi. Fie ca fiecare să întărească şi să zidească lucrarea cât
de mult este cu putinţă, fără a slăbi lucrarea celorlalţi. Fie ca totul să
se facă cu dragoste frăţească şi fără egoism. — Testimonies, vol. 6,
p. 327, 328 (1900)

Lucraţi pentru o dezvoltare simetrică. Reforma sănătăţii este
tot atât de strâns legată de întreita solie îngerească aşa cum este
braţul de corp; însă braţul nu poate lua locul corpului. Proclamarea
întreitei solii îngereşti, a poruncilor lui Dumnezeu şi mărturiei lui
Isus constituie povara lucrării noastre. Solia trebuie să fie proclamată
cu glas tare şi trebuie să ajungă în întreaga lume. Atunci când sunt
prezentate, principiile de sănătate trebuie să fie unite cu solia, în nici
un caz nu trebuie să fie independente de aceasta, cu atât mai puţin
să-i ia locul... Trebuie să existe o dezvoltare echilibrată, simetrică
a lucrării în toate componentele ei... Eu vreau ca publicaţiile de
sănătate să ocupe locul ce li se cuvine; însă ele constituie doar unul
dintre numeroasele domenii ale marii lucrări care trebuie făcută.
Domnul a trimis solia Lui în lume în cărţi care conţin adevărul
pentru zilele de pe urmă.

Colportorii nu trebuie învăţaţi că o anumită carte sau o anumită
categorie de cărţi trebuie să ocupe câmpul, neglijându-se astfel cele-
lalte. Printre lucrători, există întotdeauna unii care pot fi influenţaţi
aproape în orice direcţie. Cei care au sarcina lucrării de colportaj
trebuie să fie oameni echilibraţi, care pot discerne legătura dintre fie-
care parte a lucrării cu marele întreg. Fie ca aceştia să acorde atenţia
cuvenită punerii în circulaţie a cărţilor de sănătate, dar să nu facă din
acest domeniu unul atât de preponderent, încât să distragă atenţia
oamenilor de la alte domenii de interes vital. — Letter 57, 1896 [139]
Vânzarea revistelor şi cărţilor de sănătate nu împiedică nicidecum
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vânzările publicaţiilor care au în atenţie alte aspecte ale întreitei solii
îngereşti. Toate trebuie să ajute la pregătirea căii pentru ca Domnul
Isus să vină pe norii cerului cu putere şi slavă mare. — Manuscript
113, 1901

Nu toţi să lucreze pentru o singură carte. S-a susţinut că cea
mai bună metodă ar fi ca o singură carte, într-o anumită perioadă,
să fie dusă în câmpul de colportaj şi ca toţi colportorii să lucreze
pentru acea carte. Dacă ar fi posibil, acest lucru nu ar fi nici înţelept,
nici eficient. Nu trebuie dusă nici o carte — doar ea singură —
şi prezentată publicului ca şi când ar putea îndeplini toate nevoile
pentru acest timp. Dacă Domnul are lumină pentru poporul Său,
scoasă la iveală pe diferite căi, în diferite cărţi, cine se va aventura
să pună bariere ca lumina să nu fie transmisă pretutindeni în lume?
Domnul doreşte ca fraţii noştri să facă astfel de planuri ca lumina pe
care El a dat-o să nu fie ascunsă în casele noastre de editură, ci să
strălucească şi să-i lumineze pe toţi cei care o primesc. — Manual
for Canvassers, p. 47 (1902)

Literatură pentru toate clasele. Nici un colportor nu trebuie
să înalţe cartea pentru care lucrează mai presus de altele care expun
adevărul pentru acest timp. În cazul în care colportorii noştri ar da la
o parte toate cărţile, în afară de una singură, şi şi-ar concentra toate
eforturile asupra acesteia, lucrarea nu s-ar mai desfăşura conform
planului lui Dumnezeu. Minţile oamenilor nu sunt toate la fel şi
ceea ce constituie hrană pentru cineva poate fi respingător pentru
altcineva; de aceea, cărţile care sunt în câmp trebuie să trateze în
moduri diferite subiectele speciale pentru acest timp. Colportorul va
trebui să facă o alegere înţeleaptă.[140]

Fie ca nici unul dintre cei care fac lucrarea lui Dumnezeu să nu
devină îngust şi cu o viziune strâmtă. Domnul are multe metode
prin care poate să lucreze. Când o carte este înălţată mai presus de
alta, există pericolul ca aceeaşi lucrare, pregătită cât mai bine cu
putinţă spre a da lumină oamenilor, să fie respinsă. Nu este necesar
să fie puse în contrast diferite cărţi şi judecate în funcţie de care ar
putea face mai mult bine. Dumnezeu are loc pentru toate glasurile
şi toate condeiele pe care le-a inspirat să vorbească de partea Lui.
Va fi dificil pentru unii oameni să înţeleagă lucrările noastre mai
grele, şi pentru unii ca aceştia, o redare mai simplă a adevărului îi va
cuceri mai degrabă. Fie ca lucrătorii din conducere să îi încurajeze
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pe cei mai slabi şi să acorde interes în egală măsură fiecăruia dintre
instrumentele puse în mişcare pentru a pregăti un popor pentru ziua
Domnului. Unii au mai multe foloase citind reviste şi broşuri decât
cărţi. Ziarele, revistele şi broşurile care se ocupă cu lecţii ale Bibliei,
tuturor acestora trebuie să li se acorde atenţie în lucrarea de colportaj,
căci ele sunt ca nişte deschizători de drumuri pentru lucrări mai mari.
— Manual for Canvassers, p. 48, 49 (1902)

Broşuri şi cărţi mici. Colportorul trebuie să aibă la el broşuri,
cărţi mici, pe care să le ofere acelora care nu pot cumpăra. În acest
fel, adevărul poate fi introdus în multe case. — Testimonies, vol. 6,
p. 338 (1900)

Este nevoie de eforturi mai hotărâte pentru cărţile religi-
oase. Colportarea publicaţiilor noastre constituie o lucrare de evan-
ghelizare importantă şi una dintre cele mai avantajoase... Am spus
multe cu privire la colportajul cu cărţile de sănătate — şi se simte
încă nevoia de a fi puse în circulaţie aceste cărţi; totuşi, trebuie [141]
depuse eforturi mult mai hotărâte pentru a duce la oameni cărţile
noastre religioase. Publicaţiile noastre pot ajunge în locuri în care
nu se pot ţine adunări. În aceste locuri, colportorul evanghelist cre-
dincios poate lua locul predicatorului în persoană. — Letter 14,
1902

În această perioadă a lucrării noastre, trebuie să veghem asupra
fiecărui pas pe care îl facem în ce priveşte publicarea cărţilor noastre.
Mi-a fost arătat în mod clar că trebuie să ne asigurăm că avem
colportori iscusiţi — femei şi bărbaţi. Mult din efortul care a fost
depus pentru punerea în vânzare a cărţilor medicale ar trebui depus
acum pentru lucrul cu cărţile ce conţin adevărul prezent pentru acest
timp, pentru ca principiile credinţei noastre şi evenimentele care
sunt înaintea noastră să poată fi cunoscute de oameni...

Trebuie să aducem în lucrare orice unealtă vie care simte că este
aleasă de Dumnezeu pentru a face o lucrare, nu comună, comercială,
ci una care va oferi lumii lumina şi adevărul, adevărul Bibliei. —
Letter 72, 1907

Cărţi mici — cărţi mari. Nu cred că este drept să acordăm atât
de multă atenţie punerii în vânzare a cărţilor mai mici, neglijându-le
astfel pe cele mari. Este greşit să lăsăm să zacă pe rafturi cărţile
mari, despre care Domnul a descoperit că trebuie puse în mâinile
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oamenilor, şi să le îndepărtăm cu atâta tărie, punând în vânzare, în
locul acestora, cărţile mici. — Manuscript 123, 1902

Nu este timp pentru lucruri banale. Acum suntem mult prea
aproape de încheierea istoriei acestui pământ pentru a supune atenţiei
oamenilor o categorie de cărţi care nu conţin solia de care are nevoie
poporul nostru. Atrageţi-le atenţia spre cărţile care se ocupă cu
credinţa şi evlavia practică. Curăţiţi şi sfinţiţi tabăra. Există un[142]
belşug de cărţi care vor da lumină lumii.

Nu pot înţelege de ce revistele noastre consemnează atât de
multe cărţi neesenţiale pentru acest timp. O mulţime de astfel de
cărţi pot fi găsite în toate magazinele de cărţi. De ce să nu atragem
atenţia oamenilor asupra unor subiecte care au legătură cu cuvintele
vieţii veşnice? De ce să nu depunem eforturi pentru a obţine mesaje
simple, reale şi adevărate de la lucrătorii noştri din toate părţile
lumii? Dumnezeu face apel să folosim asemenea materiale de citit.
Nu avem timp de pierdut cu lucruri banale, nu avem timp de irosit
cu cărţi care doar distrează. — Counsels to Writers and Editors, p.
147, 148 (1899)

Mi-a fost arătat că povestirile obişnuite, expuse în cărţi, nu sunt
esenţiale pentru binele nostru. Lumea este năpădită de acest fel de
literatură şi faptul că ele sunt bine vândute nu constituie nicidecum
o dovadă că ele sunt cărţile care trebuie puse în circulaţie. Pasiunea
de a povesti aduce la existenţă multe mii de cărţi fără valoare, care
sunt precum fânul, lemnul sau miriştea. Aceste cărţi sunt scrise de
oameni a căror minte a fost educată să zăbovească în domeniul
romanelor sentimentale. Orice poate închipui mintea este ţesut în
carte şi prezentat lumii ca hrană pentru minte. Însă, foarte adesea, nu
are valoare de hrană. „Ce este pleava pentru grâu?“ Nu avem nevoie
de romane; căci noi ne confruntăm cu realităţile aspre ale vieţii. —
Counsels to Writers and Editors, p. 147 (1899)

Evitaţi literatura frivolă şi provocatoare. Lumea este inun-
dată de cărţi care ar trebui mai degrabă distruse decât puse în circula-
ţie. Cărţile legate de luptele indienilor şi alte subiecte asemănătoare,
publicate şi puse în circulaţie pentru a face bani, mai bine n-ar fi[143]
citite niciodată. Există o fascinaţie satanică în aceste cărţi. Relatarea
de crime şi atrocităţi care tulbură inima are o putere fermecătoare
asupra multor tineri, stârnind în ei dorinţa de a ieşi în evidenţă chiar
şi prin cele mai nelegiuite fapte. Există multe cărţi cu subiect strict



Menţinerea unui echilibru potrivit 117

istoric, a căror influenţă este un pic mai bună. Nelegiuirile, cruzimile,
obiceiurile destrăbălate descrise în aceste cărţi au dospit precum alu-
atul în mintea multora, determinându-i să facă fapte asemănătoare.
Cărţile care descriu faptele satanice ale unor fiinţe omeneşti fac
publicitate faptelor rele. Detaliile oribile privind crime şi nenorociri
nu trebuie prezentate şi nimeni din cei care cred adevărul pentru
acest timp nu trebuie să se implice în relatarea lor.

Poveştile de dragoste şi basmele frivole şi provocatoare con-
stituie o altă categorie de cărţi care sunt un blestem pentru orice
cititor. Autorul poate ataşa o morală bună şi poate întreţese chiar idei
religioase; cu toate acestea, în majoritatea cazurilor nu este decât
Satana înveşmântat în chip de înger, pentru a amăgi şi înşela mai
eficient. Mintea este afectată într-o mare măsură de lucrurile cu care
se hrăneşte. Cei care citesc basme frivole, provocatoare, nu mai sunt
în stare să-şi îndeplinească datoriile pe care le au. Ei trăiesc o viaţă
ireală şi nu au dorinţa de a avea o ocupaţie utilă, nu au dorinţa de a
cerceta Scripturile şi a se hrăni cu mana cerească. Mintea este slăbită
şi îşi pierde puterea de a cugeta la marile probleme ale datoriei şi
destinului.

Mi-a fost arătat că tinerii sunt expuşi celor mai mari pericole
prin literatura necorespunzătoare. Satana îi conduce continuu atât
pe tineri, cât şi pe cei de vârstă matură să fie fermecaţi de poveştile
lipsite de valoare. Dacă s-ar putea distruge o mare parte din cărţile [144]
publicate, ar putea fi ţinută în loc o plagă care face o lucrare înfrico-
şătoare prin slăbirea minţii şi stricarea inimii. Nimeni nu este atât
de bine întemeiat în principiile drepte, încât să nu poată fi atins de
ispită. În mod hotărât, tot acest material de citit, lipsit de valoare,
trebuie lăsat deoparte.

Nu avem permisiunea din partea Domnului să ne angajăm nici
în tipărirea, nici în punerea în vânzare a acestui fel de literatură,
căci prin aceasta s-ar distruge multe suflete. Eu ştiu ce scriu; căci
acest lucru mi-a fost prezentat deschis. Fie ca cei ce cred adevărul
să nu se angajeze în această lucrare, gândind că astfel vor face bani.
Domnul va face ca banii obţinuţi astfel să fie mâncaţi de rugină; El
va împrăştia mai mult decât s-a strâns. — Manual for Canvassers, p.
51-53 (1902)

Colportaj pentru a răspândi lumina. În acest veac, sunt înăl-
ţate şi lăudate lucrurile frivole. Se face apel la tot ce poate face
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senzaţie şi se poate vinde. Ţara este inundată de publicaţii cumplit
de lipsite de valoare, care au fost scrise doar de dragul de a se face
bani, în timp ce cărţile cu adevărat valoroase sunt nevândute şi neci-
tite. Cei care se ocupă cu această literatură de senzaţie, deoarece cu
ajutorul acesteia pot obţine salarii mai mari, pierd ocazia preţioasă
de a face bine. Trebuie duse lupte pentru a câştiga atenţia oamenilor
şi interesul lor pentru cărţile cu adevărat de valoare, care au Biblia
ca temelie a lor; şi va fi o sarcină încă şi mai mare de a găsi lucrători
conştiincioşi, temători de Dumnezeu, care să intre în câmp pentru a
colporta aceste cărţi cu scopul de a răspândi lumina. — Testimonies,
vol. 5, p. 401, 402 (1885)[145]



Capitolul 23 — Lucrarea prin reviste

Prezentarea adevărului prin publicaţiile noastre periodice.
În revistele noastre sunt publicate adevăruri binecuvântate, pentru
salvarea de suflete. Sunt mulţi care pot fi de folos în lucrarea de
punere în vânzare a publicaţiilor noastre periodice. — Testimonies,
vol. 9, p. 63 (1909)

Suntem adormiţi, după câte se pare, în ce priveşte lucrarea ce
poate fi îndeplinită prin punerea în circulaţie a literaturii bine pre-
gătite. Fie ca acum, prin folosirea înţeleaptă a publicaţiilor noastre
periodice şi a cărţilor, să predicăm Cuvântul cu efort hotărât, pentru
ca lumea să poată înţelege solia pe care Hristos i-a dat-o lui Ioan
pe insula Patmos. Fie ca fiecare fiinţă omenească ce poartă Numele
lui Hristos să poată da mărturie că sfârşitul tuturor lucrurilor este
aproape; pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău. — Review
and Herald, 30 iulie 1908

Proclamaţi întreita solie îngerească. Lucrarea cea măreaţă şi
minunată a ultimei solii a Evangheliei trebuie dusă acum mai departe,
ca niciodată înainte. Lumea trebuie să primească lumina adevărului
prin propovăduirea cuvântului prin cărţile şi publicaţiile noastre
periodice. Publicaţiile noastre trebuie să arate că sfârşitul tuturor
lucrurilor este aproape. Sunt îndemnată să spun caselor noastre de
editură: Ridicaţi stindardul; înălţaţi-l mai sus. Proclamaţi întreita
solie îngerească, pentru ca să poată fi auzită de întreaga lume. Să se
vadă că „aici sunt cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa [146]
lui Isus“. Fie ca literatura noastră să ducă solia ca mărturie în toată
lumea. — Review and Herald, 30 iulie 1908

Abonamente pentru publicaţii periodice. S-a făcut greşeala
de a solicita abonamente pentru publicaţiile noastre periodice doar
pentru câteva săptămâni, când, printr-un efort corespunzător, s-ar fi
putut obţine abonamente pentru perioade mai lungi. Un abonament
pentru un an întreg este mai de valoare decât mai multe abonamente
pentru un timp scurt. Când revista este luată doar pentru câteva luni,
adesea interesul încetează o dată cu scurtul abonament. Sunt puţini
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cei care îşi reînnoiesc abonamentele pentru o perioadă mai lungă şi
în acest fel există o cheltuială mai mare de timp, care aduce venituri
mai mici, când, cu puţin mai mult tact şi perseverenţă, s-ar fi putut
obţine abonamente pe un an întreg. Vă zbateţi prea puţin, fraţilor;
planurile voastre sunt prea înguste. Nu puneţi în lucrul vostru tactul
şi perseverenţa pe care le merită. Există mai multe dificultăţi în
această lucrare decât în alte ramuri de afaceri; însă lecţiile ce vor fi
învăţate, tactul şi disciplina dobândite vă vor face potriviţi pentru alte
câmpuri în care să vă dovediţi utilitatea, unde să puteţi sluji pentru
suflete. Cei care nu îşi învaţă lecţia şi sunt nepăsători şi repeziţi
atunci când îi abordează pe oameni ar manifesta aceleaşi defecte de
caracter, aceeaşi lipsă de tact şi pricepere, dacă ar intra în lucrarea
de propovăduire a Cuvântului.

Abonamentele pe timp scurt, o greşeală. În timp ce sunt ac-
ceptate abonamentele pe perioade scurte, unii nu vor să depună
efortul necesar pentru a obţine abonamente pentru perioade mai
îndelungate de timp. Colportorii nu trebuie să meargă pe teren cu
nepăsare şi lipsă de preocupare. Ei trebuie să aibă simţământul că
sunt lucrători ai lui Dumnezeu, iar iubirea pentru suflete ar trebui[147]
să-i determine să facă orice efort cu putinţă pentru a-i lumina pe oa-
meni cu privire la adevăr. Providenţa şi harul, banii şi scopurile sunt
într-o strânsă legătură. Când lucrătorii Săi fac tot ce pot mai bine,
Dumnezeu face pentru ei ceea ce ei înşişi nu pot face; însă nici unul
nu trebuie să se aştepte să aibă succes în mod independent şi prin
propriile sforţări. Trebuie să existe acţiune îmbinată cu încredere
fermă în Dumnezeu.

Este nevoie de economie în fiecare departament al lucrării Dom-
nului. Tendinţa naturală a tinerilor din acest veac este de a neglija
şi dispreţui economia şi de a o confunda cu zgârcenia şi îngusti-
mea. Însă economia este în acord cu cele mai largi şi liberale vederi
şi simţăminte; nu poate exista generozitate adevărată acolo unde
aceasta nu este practicată. Nimeni nu trebuie să creadă că nu merită
să studieze economia şi metodele cele mai bune de a aduna firimitu-
rile. Domnul Hristos a spus, după ce a făcut o minune remarcabilă:
„Adunaţi firimiturile care rămân, astfel ca nimic să nu se piardă“. —
Testimonies, vol. 5, p. 399, 400 (1885)[148]



Capitolul 24 — Influenţa vastă a publicaţiilor
noastre

Puterea instrumentului de scris. Condeiul este o putere în
mâna oamenilor care simt adevărul ce arde pe altarul inimilor lor şi
care au zel înţelept pentru Dumnezeu, echilibrat de o judecată sănă-
toasă. Pana înmuiată în călimara adevărului curat poate trimite raze
de lumină în colţurile întunecoase ale pământului, care va reflecta
razele sale înapoi, aducând o putere nouă şi dând lumină sporită,
spre a fi răspândită pretutindeni. — Life Sketches, p. 214 (1915)

Tiparul — instrumentul lui Dumnezeu. Tiparul constituie un
mijloc puternic de a mişca atât mintea, cât şi inima oamenilor...
Tiparul este un instrument puternic, pe care Dumnezeu l-a rânduit
spre a se uni cu eforturile predicatorului pentru a duce adevărul
înaintea tuturor naţiunilor, neamurilor, limbilor şi popoarelor. La
multe persoane nu se poate ajunge pe nici o altă cale. — Christian
Experience, p. 225-227 (1922)

Ramura publicaţiilor din cadrul lucrării noastre are mult de-a
face cu puterea noastră. Doresc mult ca aceasta să împlinească tot
ceea ce Domnul a rânduit ca ea să realizeze. Dacă oamenii noştri care
se ocupă de cărţi îşi fac partea cu credincioşie, eu ştiu că, potrivit cu
lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, cunoştinţa adevărului prezent
va fi dublată şi triplată. — Life Sketches, p. 446, 447 (1915) [149]

Influenţa publicaţiilor noastre. Mi-a fost arătat că publicaţiile
noastre trebuie tipărite în diferite limbi şi trimise în fiecare ţară
civilizată, cu orice preţ. Ce este valoarea banilor în aceste vremuri,
în comparaţie cu valoarea sufletelor?...

Mi-a fost arătat că tiparul constituie o putere ori spre bine, ori
spre rău. Prin intermediul său, se poate influenţa mintea oameni-
lor aşa cum nici un alt mijloc nu o poate face. Materialul tipărit,
controlat de oameni care sunt sfinţiţi de Dumnezeu, poate fi într-
adevăr o putere spre bine, pentru a-i aduce pe oameni la cunoştinţa
adevărului...
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În alte ţări.Mi-a fost arătat că publicaţiile au făcut deja o lucrare
asupra câtorva persoane în alte ţări, dând la o parte zidul prejudecăţii
şi superstiţiei. Mi-a fost arătat că bărbaţi şi femei studiază cu interes
revistele şi broşurile de câteva pagini cu privire la adevărul prezent.
Ei ar citi dovezile atât de minunate şi noi pentru ei şi şi-ar deschide
Bibliile cu interes profund, dacă subiectele adevărului, care au fost
învăluite în întuneric pentru ei, le-ar fi explicate, în special lumina
cu privire la Sabatul poruncii a patra. Citind Scriptura pentru a
vedea dacă lucrurile stau astfel, o nouă lumină ar străluci asupra
înţelegerii lor, căci îngerii ar zăbovi asupra lor şi le-ar mişca inimile
cu adevărurile conţinute în publicaţiile pe care le citesc.

Studiu cu rugăciune şi lacrimi. I-am văzut ţinând reviste şi
broşuri într-o mână şi Biblia în cealaltă mână, în timp ce obrajii
le erau umezi de lacrimi; şi, plecându-se înaintea lui Dumnezeu în
rugăciune serioasă, umilă, pentru a fi călăuziţi în tot adevărul, El a
făcut pentru ei exact lucrul pe care ei ar fi vrut să-l ceară de la El.
Iar când adevărul a fost primit în inima lor, iar ei au văzut îmbinarea[150]
armonioasă a părţilor sale, Biblia a fost pentru ei o carte nouă; au
strâns-o în inimă cu bucurie şi recunoştinţă, în timp ce feţele lor erau
îmbujorate de fericire şi bucurie sfântă.

Dar ei nu au fost mulţumiţi să se bucure singuri de lumină şi
au început să lucreze şi pentru alţii. Unii au făcut sacrificii mari
pentru adevăr şi pentru a-i ajuta pe fraţii care se aflau în întuneric.
În acest fel, se pregăteşte calea pentru a face o mare lucrare prin
distribuirea de broşuri şi reviste în alte limbi. — Life Sketches, p.
214, 215 (1915)

Cărţile luate de pe rafturi. Este adevărat că unii din cei care
cumpără cărţile le vor lăsa pe raft sau le vor aşeza pe masa din
hol şi rareori le vor acorda atenţie. Dumnezeu are totuşi grijă de
adevărul Său şi va veni timpul când aceste cărţi vor fi căutate şi
citite. În casă poate pătrunde boala sau necazul, dar, prin adevărul
conţinut în aceste cărţi, Dumnezeu trimite inimilor tulburate pace,
nădejde şi odihnă. Dragostea Lui le este descoperită şi ei înţeleg
cât de preţioasă este iertarea păcatelor lor. În acest fel, Domnul
conlucrează cu lucrătorii Săi umili. — Testimonies, vol. 6, p. 313,
314 (1900)

Suflete aduse la Hristos. Publicaţiile noastre seamănă acum
sămânţa Evangheliei şi constituie un instrument prin care se aduc tot
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atâtea suflete la Hristos ca şi prin Cuvântul predicat. Biserici întregi
au fost înălţate ca rezultat al punerii lor în circulaţie. — Review and
Herald, 10 iunie 1880 [151]

Chiar şi fragmentele sunt preţioase. Trebuie să tratăm ca pe
o comoară sacră fiecare rând din materialele tipărite care conţin
adevărul prezent. Chiar şi fragmentele dintr-o broşură sau revistă
trebuie privite ca fiind de valoare. Cine poate estima influenţa pe
care o poate avea o pagină ruptă care conţine adevăruri ale întreitei
solii îngereşti asupra inimii căutătorului după adevăr? Să ne amintim
că este întotdeauna cineva care ar fi bucuros să citească toate cărţile
şi revistele pe care le avem disponibile. Fiecare pagină este o rază
de lumină din ceruri, care să strălucească la drumuri şi la garduri,
revărsând lumină pe calea adevărului.

În minunea cu hrănirea mulţimii cu câteva pâini şi câţiva peşti,
hrana s-a înmulţit în timp ce a trecut de la Hristos la cei ce au
primit-o. La fel va fi şi la distribuirea publicaţiilor noastre. Adevărul
lui Dumnezeu, în timp ce este transmis mai departe, se va înmulţi
mult. Şi aşa cum ucenicii, îndrumaţi de Domnul Hristos, au adunat
firimiturile care au rămas, astfel ca nimic să nu se piardă, la fel şi noi
trebuie să strângem, ca pe o comoară, fiecare fragment din literatura
care conţine adevărul pentru acest timp. — Review and Herald, 27
august 1903

O mie într-o singură zi. Dumnezeu va face în curând lucruri
mari pentru noi, dacă ne plecăm cu umilinţă şi încredere la picioarele
Lui... Mai mult de o mie de persoane vor fi în curând convertite într-
o singură zi, şi majoritatea dintre acestea vor fi fost convinse la
început prin citirea publicaţiilor noastre. — Review and Herald, 10
noiembrie 1885

Când este dată avertizarea finală. Prin mii de voci, pe tot
pământul, avertizarea va fi dată. Se vor face minuni, bolnavii vor fi
vindecaţi şi semne şi minuni vor însoţi pe cei credincioşi. Satana va [152]
lucra şi el prin minuni mincinoase, făcând să se coboare chiar foc
din cer în văzul oamenilor. În acest fel, locuitorii pământului vor fi
aduşi în situaţia de a lua poziţie.

Solia va fi dusă nu atât prin argumente, cât prin convingerea
adâncă a Duhului lui Dumnezeu. Argumentele au fost prezentate.
Sămânţa a fost aruncată, iar acum răsare şi aduce roadă. Publicaţiile
distribuite de lucrătorii misionari şi-au exercitat influenţa şi totuşi
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mintea multor oameni, care fusese mişcată, a fost împiedicată să
înţeleagă pe deplin adevărul sau să-i dea ascultare. Acum, razele de
lumină pătrund pretutindeni, iar adevărul este văzut în toată claritatea
sa... Mulţi oameni iau poziţie de partea Domnului. — The Great
Controversy, p. 612 (1888)

Planul lui Dumnezeu pentru proclamarea soliei. Nouă, ca
popor, Dumnezeu ne-a dat o mare lumină şi El ne cheamă ca s-o
ducem să lumineze pentru cei ce sunt în întuneric. Prin noi, lumina
şi puterea adevărului viu trebuie să fie date lumii. De la noi, acesta
trebuie să strălucească la cei care sunt în întuneric ca o lumină clară,
sigură, vie prin puterea lui Dumnezeu. Avem însărcinarea de a folosi
lumina dată nouă pentru a da şi altora lumină, pentru ca şi semenii
noştri să se bucure în adevăr. Să nu nesocotim însărcinarea care
ne-a fost dată. Să presupunem că soarele ar refuza să lumineze —
ce întuneric şi confuzie ar rezulta! Pentru noi, a refuza să lăsăm
ca lumina să strălucească în întuneric ar însemna să ne asumăm o
vinovăţie a cărei mărime nu poate fi calculată...

„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!“[153]

Aceste cuvinte schiţează planul lui Dumnezeu pentru vestirea
Evangheliei. Instrumentele Lui, divine şi omeneşti, trebuie să se
alăture într-un efort unit pentru a-i salva pe cei pierduţi. Aceste
suflete trebuie să fie eliberate din robia păcatului. Dumnezeu face
apel la cei care Îi poartă numele să dea ascultare poruncilor Sale.
Toţi sunt chemaţi să îşi facă partea în lucrarea Sa...

Puterea transformatoare a adevărului. Puterea cuvântului
adevărului este descoperită prin influenţa transformatoare a harului
divin asupra inimilor omeneşti. Solia, proclamată în regiuni în care
nu a fost auzită, face impresie asupra inimilor. Se pare că are o
putere mai mare în transformarea caracterului decât atunci când este
prezentată acelora care sunt obişnuiţi cu ea la serviciile divine. Ade-
vărul are puţină influenţă asupra inimilor acelora care umblă contrar
acestuia, urmărind propriul lor interes — acelora care urmează o
cale opusă principiilor Sale. Unii ca aceştia susţin a crede Cuvântul
lui Dumnezeu, dar nu dovedesc că sunt sfinţiţi prin el.

Adevărul trebuie să ia în stăpânire voinţa acelora care nu l-au
mai auzit. Ei vor vedea păcătoşenia păcatului, iar pocăinţa lor va
fi deplină şi sinceră. Domnul va lucra asupra inimilor la care nu
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s-a făcut apel în trecut, inimi care până atunci nu au văzut grozăvia
păcatului.

Domnul Hristos este singurul adversar cu succes pe care păcatul
l-a întâlnit vreodată. Fie ca lumina deplină a vieţii Sale să se reverse
în sufletele acelora care se află în întuneric. Sub puterea directă a
Evangheliei, mii de oameni au fost convertiţi într-o singură zi.

Atunci când un păcătos devine conştient de faptul că doar prin
Domnul Hristos poate câştiga viaţa veşnică, atunci când îşi dă seama
că ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu este condiţia intrării în
Împărăţia lui Dumnezeu, când El Îl vede pe Hristos ca jertfă pentru [154]
păcat, el vine la Mântuitorul cu umilinţă şi pocăinţă, mărturisindu-şi
păcatele şi căutând iertare. Sufletul său este mişcat de simţământul
măreţiei şi slavei lui Dumnezeu. Binecuvântarea unei vieţi veşnice,
cu pace, bucurie şi curăţie, se face simţită atât de adânc, încât are
loc o consacrare totală.

Am fost învăţată să spun că unii care pe dinafară par cei mai
dedaţi la păcat, atunci când lumina licăreşte în suflet, devin lucrătorii
cei mai cu succes în locurile în care nu sunt decât păcătoşi, aşa cum
au fost şi ei odinioară.

Scris pentru colportori. Scriu aceasta datorită faptului că cei
angajaţi în lucrarea de colportaj şi în lucrarea din casă în casă în-
tâlnesc adesea bărbaţi şi femei care par neciopliţi şi respingători pe
dinafară, dar care, dacă sunt câştigaţi pentru adevăr, vor fi printre cei
mai credincioşi şi demni de încredere credincioşi. Duhul adevărului
este într-adevăr de mare valoare în fiecare biserică. Aceia pe care
Domnul îi foloseşte s-ar putea să nu fie şlefuiţi pe dinafară, dar, dacă
au un caracter integru, Domnul îi socoteşte preţioşi.

Lucrarea Domnului să crească pe măsură ce se apropie sfâr-
şitul. Pe măsură ce se apropie sfârşitul, lucrarea lui Dumnezeu tre-
buie să crească în tărie deplină, curăţie şi sfinţenie. Lucrătorii trebuie
să fie umpluţi de dragoste pentru Dumnezeu şi unul pentru altul.
Ei trebuie să nutrească principiile celei mai stricte integrităţi. Când
este atinsă coarda potrivită, Dumnezeu Se va descoperi ca Dumne-
zeul îndurării şi al iubirii. Îngerii cerului se vor apropia de membrii
bisericii de pe pământ, spre a-i ajuta în nevoile lor. Să ne amintim
întotdeauna că suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. În această
unire cerească vom duce mai departe, până la îndeplinire, lucrarea
Sa, cu cântece şi bucurie. În fiecare suflet se va aprinde focul zelului [155]
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sfânt. Grupă după grupă va părăsi stindarul întunecos al vrăjmaşului,
pentru a veni în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului împotriva
celui puternic.

Lucrătorii trebuie să dobândească o experienţă mai pro-
fundă. Lucrătorii lui Dumnezeu trebuie să câştige o experienţă
cu mult mai profundă. Dacă Îi vor consacra totul Lui, El va lucra
cu putere pentru ei. Ei vor înfige stindardul adevărului în cetăţile
deţinute până atunci de Satana şi, cu strigăte de biruinţă, le vor lua în
stăpânire. Ei poartă cicatrice de pe urma luptei, însă la ei ajunge solia
plină de mângâiere că Domnul îi va conduce mai departe, cucerind
şi spre a cuceri.

Când slujitorii lui Dumnezeu cooperează cu instrumentele di-
vine, cu zel plin de consacrare, starea de lucruri care există în această
lume se va schimba şi, în curând, pământul îşi va primi cu bucurie
Regele. Atunci, „cei înţelepţi vor străluci ca strălucirea cerului; şi
cei ce vor învăţa pe mulţi să umble în neprihănire vor străluci ca
stelele, în veci de veci“. — Review and Herald, 17 septembrie 1903
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