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în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini,
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Progresul cauzei lui Dumnezeu depinde mult de slujitorii care
lucrează pe ogorul Evangheliei. Cei care le predică altora adevărul
trebuie să fie devotaţi, oameni gata de sacrificiu, credincioşi, care
înţeleg lucrul pe care îl au de făcut şi vor să facă binele, oameni

care simt valoarea sufltelor şi care vor purta poveri şi răspunderi.
Un lucrător competent va fi cunoscut după lucrarea lui desăvârşită.
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Mai puţin egoism. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
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Capitolul 16 — Înălţarea standardului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Mâini şi inimi curate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
„Fiţi curaţi“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Totul este al Domnului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
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Prefaţă la ediţia a treia

Printre materialele care au fost deja tipărite înainte de moartea lui
Ellen White, în anul 1915, au existat mai multe broşuri cu mărturii
speciale, cuprinzând o serie de unsprezece, publicată în anii 1890,
cu titlul Mărturii speciale pentru pastori şi lucrători. Această serie
de unsprezece broşuri este menţionată ca fiind Mărturii speciale,
Seria A. Ca răspuns la solicitarea ca îndrumările aflate în aceste
mărturii speciale să fie din nou puse la dispoziţie, în anul 1923, a
fost publicat volumul Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei.
Aceasta a fost una dintre primele cărţi ale lui Ellen White publicate
post-mortem.

Mărturii pentru pastori a apărut mai întâi într-un volum cu di-
mensiunea specifică Mărturiilor, în anul 1944, a fost publicată o a
doua ediţie, cu pagini şi caractere de dimensiuni mai mari. Ambele
ediţii au circulat timp de patru decenii. Apoi, pentru o mai uşoară
mânuire şi consultare, a fost publicată această a treia ediţie, în for-
matul stabilit pentru volumele de Mărturii, însă fără nicio modificare
din punct de vedere al conţinutului.

De-a lungul deceniilor care au urmat după Sesiunea Conferinţei
Generale de la Minneapolis, Minnesota, care a avut loc în anul 1888,
solul Domnului a trimis numeroase solii vitale, adresate bisericii
centrale de la Battle Creek, Comitetului Conferinţei Generale şi
unor persoane aflate în poziţii de răspundere în conducerea lucrării.
Aceste mesaje se înscriu în categoria apelurilor la reformă şi înnoire
a vieţii, îndemnând cititorul să trăiască în conformitate cu principiile
vitale ale Cuvântului lui Dumnezeu şi să dezvolte experienţa unei
relaţii personale cu Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos.

După ce au fost primite şi citite la Battle Creek, multe dintre
aceste solii au fost tipărite sub formă de broşuri, cu denumirea de
Mărturii speciale pentru biserica din Battle Creek şi Mărturii spe-
ciale pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, Comitetul Conferinţei[x]
Generale a trimis exemplare tuturor pastorilor şi lucrătorilor din
biserică. Aceste solii puneau inima la încercare, tulburau sufletul,
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Prefaţă la ediţia a treia ix

erau credincioase în avertizarea împotriva răului, şi totuşi erau încu-
rajatoare prin conţinutul lor, deoarece îndreptau fără încetare atenţia
spre marea iubire a lui Dumnezeu şi spre plinătatea puterii Domnului
Hristos de a mântui în chip desăvârşit.

Pentru selectarea materialului din acest volum, preluat aşa cum
era în mărturiile publicate ca broşuri, prefaţa editorilor primei ediţii,
publicată în anul 1923, ne informează că:

„Activitatea comitetului de publicare a fost limitată de dimen-
siunea stabilită a cărţii şi de numărul mare al acestor broşuri de
circulaţie limitată. Prin urmare, în această carte nu a fost inclus
întregul conţinut al celor unsprezece broşuri cu Mărturii speciale.
Motivele sunt următoarele: (1) anumite părţi au fost retipărite în căr-
ţile publicate după broşurile iniţiale; (2) alte părţi se referă la situaţii
locale sau trecute şi lipsite de relevanţă pentru prezent; (3) conţinu-
tul altor părţi este expus mai amplu şi mai clar în alte documente,
retipărite în această carte.“

Sursa fiecărui articol, precum şi data primei publicări sunt indi-
cate în referinţele de subsol. De asemenea, sursele unor „completări“
sunt menţionate la sfârşit. în această a treia ediţie, lista subiectelor
pentru „studiu suplimentar“ a fost relativ extinsă, cu scopul de a
include referinţe la materialul legat de subiectele prezentate, care
a apărut în compilaţiile Ellen G. White, publicate după anul 1923,
Anumite sfaturi şi mustrări scrise de Ellen White pot fi înţelese mai
bine când cititorul cunoaşte circumstanţele predominante în timpul
scrierii soliilor. Unele detalii din istoria bisericii, care le erau fami-
liare cititorilor mărturiilor la data publicării primei ediţii a acestei [xi]
cărţi, le sunt necunoscute celor mai mulţi cititori contemporani, Prin
urmare, pentru a descrie aspectele importante ale dezvoltării deno-
minaţionale care arată contextul ce a condus la perioada crucială
din anii 1890, în această a treia ediţie a fost adăugată o prefaţă is-
torică. Evenimentele istorice relevante ale acelei perioade au fost
raportate concis. De asemenea, au fost adăugate note suplimentare
cu referire la anumite locuri, situaţii sau evenimente, Aceste note îl
vor ajuta pe cititor să înţeleagă în mod corect intenţia autorului în
soliile prezentate aici.

O parcurgere succintă a materialelor care constituie acest volum
va evidenţia faptul că fiecare secţiune reprezintă conţinutul unei
anumite broşuri. Alături de aceste materiale din broşuri, au fost
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adăugate extrase din articolele publicate în Review and Herald şi
în alte scrieri cu caracter general ale lui Ellen G. White. Există, de
asemenea, două articole din Mărturii speciale, Seria B.

Seria B a Mărturiilor speciale a fost constituită din nouăsprezece
broşuri, publicate între anii 1903 şi 1913 de Ellen White sau de
organizaţiile denominaţionale. Subiectele dezbătute erau diferite, iar
majoritatea se refereau la situaţii locale, fapt care poate fi observat
şi din următoarele titluri:

1. Scrisori către medici şi pastori (1903)
2. Scrisori către medici şi pastori (sfârşitul anului 1904 sau 1905)
3. Scrisori către lucrătorii sanatoriului din California de Sud

(1905)
4. Spiritul unităţii (1905)
5. Un apel stăruitor pentru sanatoriul de la Boulder, Colorado
6. Tineri care merg la Battle Creek pentru a obţine o educaţie

(1905)[xii]
7. Solii de avertizare şi instruire pentru adventiştii de ziua a

şaptea cu privire la pericolele legate de lucrarea misionară medicală
8. Dezvoltarea instituţiilor şi a centrelor noastre de educaţie, Un

apel în favoarea evangheliştilor misionari (1907)
9. Responsabilitatea individuală şi unitatea creştină (1907)
10. Iehova este Regele nostru (1908)
11. Şcoala Madison (1908)
12. Manualul Şcolii Oakwood (Cir. 1908) 12x. Şcoala Huntsville

(Cir. 1908)
13. Sanatoriul de la New England (1908)
14. Sanatoriul de la Paradise Valley (1909)
15. Lucrătorii sanatoriului (1911)
16. Selecţii din Mărturii pentru studenţii şi lucrătorii sanatoriului

nostru (1911)
17. Folosirea neînţeleaptă a banilor şi spiritul de speculaţie

(1911)
18. Sanatoriul de la Nashville (1912)
19. Spiritul de sacrificiu (1913).
Uneori, la această listă au fost adăugate două subiecte, deşi nu

au fost identificate ca făcând parte din Seria B:
20. Apel pentru unitate (1912)
21. Recreaţia (Cir. 1913).
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Având un scop diferit de cel al broşurilor intitulate Mărturii
speciale, care, în anii 1890, au fost tipărite într-un format corespun-
zător dimensiunilor plicurilor poştale, aceste mărturii au fost tipărite
într-un format mai mare, fiind denumite Mărturii speciale, Seria B.
Mărturiile dinainte de anii 1890, care conţineau solii pentru pastori şi
lucrători, au ajuns să fie cunoscute ca Seria A, deşi la data publicării
nu a existat o prevedere în acest sens.

Aspectele generale, care aveau să fie utile pentru biserică de-a
lungul timpului şi care au fost publicate la început în cadrul Seriei
B, au fost incluse, mai târziu, în volumele 8 şi 9 din Mărturii pentru [xiii]
biserică şi în Sfaturi pentru sănătate, Sfaturi pentru isprăvnicie,
Lucrarea medicală şi Mărturii alese. în acest volum apar două dintre
articolele care aparţineau Seriei B. Acestea sunt: „Iehova este Regele
nostru“, la paginile 477-484, şi „Responsabilitatea individuală şi
unitatea creştină“, la paginile 485-505 (versiunea engleză — n. tr.).

Deoarece activitatea ei s-a extins pe o perioadă destul de lungă de
timp, adesea, Ellen White a repetat anumite fragmente din sfaturile
adresate. Retipărirea tuturor acestor pasaje, apărute în scrierile şi
broşurile timpurii, nu ar face decât să-l obosească pe cititor, prin
repetarea aceluiaşi subiect şi prin expunerea unor detalii legate de
situaţii locale sau personale, care nu mai au o semnificaţie pentru
prezent. Referitor la materialele selectate pentru acest volum, prefaţa
primei ediţii menţionează:

„Cu rugăciune şi cu seriozitate, comitetul s-a străduit să prezinte
într-un singur volum modest cele mai bune şi mai relevante dintre
subiectele publicate în format de broşură şi consideră că părţile
omise sunt tratate într-o manieră deplină şi amplă în materialele
adunate din alte broşuri de circulaţie limitată“.

Cei care s-au ocupat de publicarea acestei a treia ediţii a Mărturii
pentru pastori declară, asemenea editorilor din anul 1923, că volumul
prezent este realizat într-un spirit de rugăciune serioasă, în scopul
de a constitui, pentru toţi cei care vor intra în posesia lui, o sursă de
învăţătură în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, de a reînvia speranţa
şi energiile poporului lui Dumnezeu, de a ajuta în reformarea vieţii,
acolo unde este nevoie, de a inspira în noi toţi harurile creştine care
să-L dezvăluie lumii pe Domnul Hristos şi de a ne aduce pe toţi mai
aproape unii de alţii, apropiindu-ne de inima binecuvântatului nostru
Domn.
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Comitetul de administraţie al patrimoniului Ellen G. White
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Prefaţă istorică

Aşa cura am observat în prefaţa acestei a treia ediţii, volumul
Mărturii pentru pastori este alcătuit din materiale provenite din mai
multe surse, în principal din articolele lui Ellen G. White, care au
fost publicate în Review and Herald, precum şi din broşurile care
conţineau mărturiile adresate bisericii şi conducătorilor din Battle
Creck. Cea mai mare parte a conţinutului a fost scrisa între anii
1890 şi 1898, cu excepţia câtorva materiale apărute înainte sau
după această perioadă, selectate pentru a detalia anumite domenii de
sfătuire. Secţiunea I, „Biserica lui Hristos“, ne oferă asigurarea grijii
duioase cu care Dumnezeu îşi susţine biserica şi conţine făgăduinţele
precise cu privire la triumful acesteia. Apoi urmează avertizările şi
sfaturile adresate pastorilor şi administratorilor.

În istoria adventiştilor de ziua a şaptea, decada anilor 1890, a
fost o perioadă interesantă, dar şi tulburătoare sub anumite aspecte.
Pe parcursul a numai zece ani, biserica s-a dezvoltat, ajungând să
depăşească dublul numărului de membri. Lucrătorii au înaintat cu
rapiditate în ţări noi. Acasă şi în străinătate s-au înfiinţat instituţii
noi. Prevederile organizatorice iniţiale, stabilite la prima Sesiune
a Conferinţei Generale din anul 1863, au fost depăşite rapid. Insti-
tuţiile înfiinţate cu mai mult timp în urmă s-au extins şi au intrat
într-o perioadă de popularitate atât în rândul adventiştilor de ziua
a şaptea, cât şi în rândul celor din afara bisericii. Această dezvol-
tare a bisericii a fost însoţită de multe pericole, de la liberalism,
la consolidarea şi centralizarea administrativă, Pe de altă parte, în
experienţa acestei perioade au existat şi elemente care prevesteau
cele ce aveau să se întâmple după Sesiunea Conferinţei Generale
din anul 1888, desfăşurată la Minneapolis, Minnesota, unde anumite [xvi]
subiecte doctrinare au fost discutate îndelung şi intens. Cu acea
ocazie, o serie de oameni s-au declarat pentru sau împotriva uneia
dintre taberele formate în jurul subiectelor dezbătute, deciziile lor
fiind influenţate şi modelate nu numai de argumentele doctrinare,
ci şi de atitudinea faţă de sfaturile Spiritului Profeţiei. în anumite
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cazuri, luările de poziţie nu au fost sănătoase. în cea mai mare parte
a acestei perioade, Ellen White s-a aflat în Australia, trudind pentru
consolidarea lucrării în acel teritoriu nou şi coordonând înfiinţarea
unui colegiu şi a unui sanatoriu pe continentul australian.

Volumul prezent poartă titlul de Mărturii pentru pastori şi slu-
jitorii Evangheliei, iar scopul său principal nu este acela de a oferi
instrucţiuni cu privire la modul în care trebuie să fie coordonată
activitatea pastorală, aşa cum este cel al cărţii Slujitorii Evangheliei.
Acest volum conţine solii adresate pentru a-i mustra, a-i avertiza şi
a-i sfătui pe pastorii bisericii, acordând o atenţie specială pericolelor
la care sunt expuşi cei aflaţi în poziţii de răspundere. Unele mustrări
sunt aspre, dar alături de ele este exprimată asigurarea că Dumnezeu,
în dorinţa de a corecta, „răneşte numai pentru a vindeca, nu pentru a
provoca moartea“. — Testimonies to Ministers, pag. 23

Mustrările şi sfaturile adresate pastorilor şi îndeosebi administra-
torilor nu au fost publicate iniţial de Ellen G. White, ci de preşedin-
tele Conferinţei Generale, iar mai târziu de Comitetul Conferinţei
Generale. Cele mai multe au fost solii adresate direct preşedinte-
lui Conferinţei Generale, O. A. Olsen, şi asociaţilor lui în lucrarea
administrativă din Battle Creek. Totuşi preşedintele şi comitetul
său au decis să le tipărească, astfel încât colaboratorii lor, pastori şi
administratori, să poată beneficia atât de mustrările care evidentiau
greşelile, cât şi de sfaturile şi încurajările care se aflau în acele solii.[xvii]

Evenimentele istorice semnificative
Pe măsură ce revedem anumite situaţii care definesc contextul

istoric al soliilor din anii 1890, descoperim unele date-cheie, care ne
fac în stare să înţelegem mai bine aceste mesaje. Să răsfoim înapoi
filele istoriei şi să observăm câteva dintre evenimentele importante.

Încă de la început, adventiştii care respectau Sabatul au fost ca-
racterizaţi de dorinţa arzătoare de a înţelege şi de a împlini voia lui
Dumnezeu. În timpul experienţei lor de la jumătatea anilor 1840
legate de venirea Domnului, ei au văzut că bisericile protestante
cu tradiţie, ale căror dogme fuseseră deja definite şi puternic înră-
dăcinate, întorseseră spatele marilor adevăruri ale Cuvântului lui
Dumnezeu. Mulţi dintre adventişti au fost excluşi din acele biserici,
din cauza speranţei lor cu privire la revenirea lui Hristos, speranţă
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care izvora chiar din Scripturi. Ei au văzut că foştii lor fraţi deveneau
nişte împotrivitori activi ai celor ce susţineau şi prezentau adevă-
rurile Bibliei. Acest fapt i-a determinat să se teamă de formalism
şi de organizaţia bisericească. Totuşi, pe măsura ce a început să se
deschidă calea pentru lucrarea de vestire a soliei îngerului al treilea,
nevoia de a avea o organizaţie a ajuns tot mai mare. Prin urmare, în
ianuarie 1850, lui Ellen White i s-a descoperit că adventiştii care res-
pectau Sabatul trebuie să instituie ordinea în activitatea lor, deoarece
„în cer, totul se desfăşura într-o ordine desăvârşită“. —Manuscript
11, 1850

Eforturile serioase de a institui o organizaţie bisericească s-au
extins de-a lungul întregii decade a anilor 1850. Această perioadă a
culminat prin alegerea numelui de „adventişti de ziua a şaptea“, în
anul 1860, iar în anul 1861 s-au făcut planurile pentru organizarea
bisericilor şi a conferinţelor locale. Apoi, în anul 1863, conferinţele
locale au fost asociate într-o Conferinţă Generală. Încă de la început,
s-a exercitat o mare precauţie pentru a se evita formularea de dogme,
deoarece era evident că biserica nu poate avea în acelaşi timp şi un
crez doctrinar, definitiv stabilit, şi libertatea de a urma călăuzirea [xviii]
lui Dumnezeu, care se descoperea treptat, prin studiul Bibliei şi
prin descoperirile Spiritului Profeţiei. La paginile 24-32 se află o
declaraţie excelentă, care evidenţiază intervenţia lui Dumnezeu în
instituirea ordinii bisericeşti.

La data organizării Conferinţei Generale, în anul 1863, a fost
ales un Comitet al Conferinţei Generale, format din trei persoane.
Preocupările principale ale bisericii erau conferinţele locale şi casa
de editură de la Battle Creek, Michigan. În domeniul evanghelizării,
pastorii adventişti de ziua a şaptea au avut un succes tot mai mare.
Activitatea lor consta, în primul rând, în predicarea adevărurilor dis-
tinctive ale Evangheliei, incluzând Sabatul, starea omului în moarte,
cea de a doua venire a lui Hristos, Sanctuarul. Mulţi oameni erau
atraşi de dezbaterile cu privire la Legea lui Dumnezeu şi de alte
adevăruri biblice vitale. Pe nesimţite, mulţi dintre cei angajaţi în
aceste dezbateri ajunseseră încrezători în ei înşişi, fapt ce a condus la
dezvoltarea unui spirit de siguranţă, independenţă şi combativitate.
Cu timpul, acest spirit a adus roade nesănătoase.
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Dezvoltarea instituţională
Organizarea Conferinţei Generale a fost urmată de o dezvoltare

instituţională rapidă. în viziunea primită de Ellen White, în decem-
brie 1865, s-a descoperit necesitatea unei instituţii medicale, iar ca
răspuns, în septembrie 1866, conducătorii bisericii au înfiinţat un
mic centru de sănătate la Battle Creek. La mai puţin de un deceniu
după aceea, Ellen White a scris o solie în care vorbea despre nevoia
unei şcoli. In anul 1874, a fost construit colegiul din Battle Creek,
care a atras un număr tot mai mare de adventişti în acest centru[xix]
al bisericii aflat în continuă creştere. Pentru a se ocupa de intere-
sele administrativ-finaciare ale acestor instituţii, au fost solicitate
persoane specializate. Iar, pe măsură ce activităţile financiare se ex-
tindeau, devenind tot mai prospere, unele dintre aceste persoane au
început să se încreadă mai mult în cunoştinţele lor în domeniul afa-
cerilor, decât în soliile călăuzitoare venite din partea Iui Dumnezeu.
Pentru aceste persoane, afacerile erau afaceri.

Înainte de încheierea unui deceniu, biserica se confrunta deja
cu o luptă între interesele unui program educaţional întemeiat pe
principiile Spiritului Profeţiei şi interesele programului educaţional
al unor oameni formaţi în spiritul strategiilor şi metodelor lumeşti.

Pionierii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea au fost în mare
parte autodidacţi. Ei erau nişte oameni consacraţi, înţelepţi şi ta-
lentaţi. Pentru a constata acest fapt, este suficient să citim scrierile
lor. Dar, conştienţi de limitele pregătirii lor şcolare, ei înclinau să
se simtă foarte umili. La începutul anilor 1880, când în rândul lor a
intrat un profesor cu diplomă, nu este surprinzător că el avea să fie
avansat repede într-o poziţie de conducere în lucrarea de educaţie.
Ajuns rapid într-o poziţie de mare răspundere, deşi cunoştea doar
puţin în domeniul doctrinelor şi al istoriei adventiştilor de ziua a
şaptea, el s-a dovedit a fi nepregătit pentru responsabilităţile care
i-au fost încredinţate.

Situaţia a devenit dureros de gravă, iar conducătorii şi laicii din
Battle Creek s-au împărţit în tabere. Unii erau atraşi de influenţa
acestui profesor cu diplomă, în timp ce alţii se străduiau să rămână
de partea principiilor evidenţiate în sfaturile Spiritului Profeţiei.
Rezultatul a fost dezastruos atât pentru colegiu, cât şi pentru cei
implicaţi în dispută. Colegiul de la Battle Creek a fost închis timp
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de aproape un an. Declaraţiile şi luările de poziţie au lăsat urme în
experienţa multora dintre conducătorii şi membrii bisericii, Aceasta [xx]
a fost perioada în care au fost publicate articolele cuprinse în Mărtu-
rii pentru comunitate, volumul 5, paginile 9-98, mai întâi sub forma
unei broşuri, intitulate Mărturii pentru Biserica Battle Creek. Bro-
şura includea nu numai acele articolele publicate deja în volumul 5,
ci şi referinţe particulare, cu privire la persoane şi situaţii existente în
Battle Creek. Este suficient să citim titlurile capitolelor şi vom simţi
atmosfera acelor timpuri. Cel de-al doilea capitol, „Colegiul nos-
tru“, conţine subcapitolele: „Biblia ca manual de studiu“, „Scopul
colegiului“, „Profesorii din colegiu“. Următoarele capitole sunt inti-
tulate: „Educaţia părintească“, „O mărturie importantă“, „Mărturiile
ignorate“, „Lucrătorii colegiului nostru“, „Condamnarea geloziei şi
a criticii“.

Acele zile au fost dificile, iar în anul următor, când a mers la
Sesiunea Conferinţei Generale din anul 1883, Ellen White a fost
călăuzită de Dumnezeu să le vorbească pastorilor adventişti de ziua
a şaptea în fiecare dimineaţă, prezentându-le sfaturi cu un caracter
practic. În mod semnificativ, una dintre aceste predici a fost dedicată
subiectului „Hristos, neprihănirea noastră“ (vezi Selected Messages,
vol. 1, pag. 350-354). Aceste circumstanţe istorice alcătuiesc o parte
din contextul în care au fost adresate soliile lui Ellen G. White, care
se află în volumul prezent.

Perioada de progres remarcabil din anii 1880
Deşi biserica îl trimisese pe J. N. Andrews în Europa încă din

anul 1874, fiind în acelaşi timp preocupată de înfiinţarea colegiului,
perioada misiunilor importante în vederea progresului si dezvoltării
instituţionale nu a început până în deceniul 1880-1890. În anul
1882 au început să funcţioneze două colegii noi, unul în Healdsburg,
California, iar celălalt în South Lancaster, Massachusetts. în anul
1885, a început activitatea publicistică în Elveţia, fiind construită
noua Casă Centrală de Editură din Basel. în acelaşi an, au fost trimişi [xxi]
lucrători în Australia, iar în scurt timp, a fost înfiinţată Compania
de Publicaţii Echo din Melbourne. În anii 1885-1887, prezenţa lui
Ellen White în Europa a încurajat şi a consolidat activitatea bisericii
în ţările vizitate de ea.
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Când parcurgem evenimentele istorice cruciale în dezvoltarea
bisericii, ajungem din ce în ce mai conştienţi de realitatea conflictului
dintre puterile neprihănirii şi puterile răului. Biserica nou-înfiinţată
era biserica rămăşiţei din profeţie, care vestea solia lui Dumnezeu
pentru acele timpuri. Marele vrăjmaş a făcut tot ce i-a stat în putere
pentru a împiedica această lucrare.

Contextul istoric premergător Conferinţei de la Minneapolis din
anul 1888

Una dintre cele mai eficiente iniţiative ale vrăjmaşului a fost
aceea de a-i face pe oamenii de valoare să adopte anumite poziţii
care, în cele din urmă, s-au dovedit a fi nişte piedici în calea lucrării
pe care o iubeau. Acest fapt a putut fi observat în spiritul care a
pus stăpânire pe inima celor implicaţi în dezbaterile şi controversele
doctrinare, în experienţa oamenilor de afaceri care se ocupau de
activitatea bisericii, în experienţa misionarilor care au plecat în ţări
noi şi care, din cauza unor concepţii înguste cu privire la lucrare,
înaintau cu greu pe calea pe care Dumnezeu ar fi dorit să o urmeze
în tendinţa manifestată de unii de a depinde de călăuzirea conducă-
torilor de la Battle Creek, atât cu privire la deciziile minore, cât şi
cu privire la lucrare în ansamblul ei, în modul în care conducătorii
de la Battle Creek, împovăraţi din greu cu răspunderile activităţii
instituţionale, încercau să ofere directive detaliate pentru lucrarea
desfăşurată în ţările îndepărtate, despre care ştiau foarte puţin.

La sfârşitul anului 1887, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea[xxii]
număra 25.841 de membri aflaţi în întreaga lume, având douăzeci
şi şase de conferinţe locale, o misiune şi patru conferinţe locale în
America de Nord şi şase misiuni în ţările de dincolo de ocean. Co-
mitetul Conferinţei Generale era constituit din şapte persoane, fiind
extins cu mare precauţie în anul 1882, de la trei la cinci membri,
iar în anul 1886, de la cinci la şapte membri. Pentru coordonarea
activităţilor oficiale şi financiare ale bisericii a fost înfiinţată, cu
un caracter juridic, Asociaţia Conferinţei Generale, condusă de un
comitet format din cinci persoane. Diferitele ramuri ale lucrării au
devenit instituţii relativ autonome, cum ar fi Asociaţia Internaţio-
nală a Şcolii de Sabat, Asociaţia pentru Sănătate şi Tem-peranţă
şi Asociaţia Internaţională pentru Literatură şi Misionarism. Aşa
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cum s-a subliniat anterior, de la mijlocul anului 1885 şi până în
anul 1887, Ellen White a fost plecată, timp de doi ani, în Europa.
Acum, se întorsese în Statele Unite, locuind în casa ei din Healds-
burg, California. în Statele Unite funcţionau două case de editură:
Review and Herald, în Battle Creek, Michigan, şi Pacific Press, în
Oakland, California. Fiecare dintre aceste case de editură desfăşura
o activitate comercială considerabilă pentru a-şi întreţine echipa-
mentul şi personalul angajat permanent, suplinind în acest fel nevoia
de literatură a bisericii. în cadrul fiecăreia dintre cele două case de
editură, era publicat câte un jurnal principal: Review and Herald, în
Battle Creek, şi Signs of Times, în Oakland.

Cu aproximativ un an sau doi înainte de anul 1888, în articolele
publicate în aceste jurnale au început să apară unele deosebiri de
opinie cu privire la Legea din Epistola către Galateni. În fiecare
caz, editorii jurnalelor se întreceau în expunerea poziţiilor lor opuse.
Pe când era încă în Elveţia, Ellen White le-a scris editorilor de la
Signs of Times, sfătuindu-i să nu publice articole ce conţineau păreri
contradictorii. Această solie poate fi găsită în Counsels to Wtiters
and Editors, paginile 75-82. [xxiii]

Conferinţa Generală din anul 1888
Conferinţa Generală din anul 1888 a fost convocată la Minneapo-

lis, Minnesota, în perioada 17 octombrie 4 noiembrie. Aceasta a fost
precedată de un seminar biblic de o săptămână, în care au avut loc
dezbateri cu privire la huni şi alemani, ridicându-se întrebarea care
dintre ei trebuie să constituie una dintre cele zece împărăţii din
Daniel, capitolele 2 şi 7, şi Apocalipsa, capitolul 13. Uriah Smith,
editor al revistei Review and Herald, adoptase o anumită poziţie,
iar A. T. Jones, editor la Signs of Times, adoptase o altă poziţie. E.
J. Waggoner, de asemenea de la Pacific Press, a condus o serie de
studii cu privire la ispăşire şi Legea lui Dumnezeu, iar fratele Jones
a prezentat subiectul neprihănirii prin credinţă. Aceste dezbateri au
continuat şi în timpul sesiunii propriu-zise, iar ocazional au avut loc
dispute aprige. Unii dintre pastori veniseră la sesiunea Conferinţei
Generale în scopul de a discuta anumite probleme practice, nu pentru
a studia adevărul. Ellen White era acolo şi a apelat la toţi cei prezenţi
să abordeze aceste subiecte cu inima şi cu mintea deschise. Ea a
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îndemnat la un studiu atent şi cu rugăciune al subiectelor aflate în
dezbatere.

Treptat, subiectele au ajuns să fie identificate cu anumite per-
soane. Solia neprihănirii prin credinţă a pătruns în inima multora,
determinând un răspuns sincer, care a condus la o experienţă birui-
toare în viaţa creştină. Totuşi alţii s-au asociat cu câţiva conducători
conservatori şi precauţi de la Battle Creek, care considerau că unele
dintre învăţăturile prezentate conţin idei periculoase. Când Confe-
rinţa a ajuns aproape de încheiere, aceşti oameni nu au reuşit să
primească binecuvântarea pe care Dumnezeu o pregătise pentru ei.

Cu excepţia cuvântărilor lui Ellen White, nu există niciun raport
al celor discutate la acea conferinţă, deoarece în vremea aceea nu era
obiceiul de a publica prezentările din cadrul Conferinţei Generale.
Deşi a fost publicat un Buletin al Conferinţei Generale, acesta a[xxiv]
fost o simplă foaie cu ştiri despre evenimentele legate de conferinţă
şi o expunere a adunărilor elective. Referitor la subiectele biblice
discutate nu s-a luat nicio decizie.

La aceea întrunire, fratele O. A. Olsen a fost ales preşedinte
al Conferinţei Generale, dar el s-a aflat în Europa pe toată durata
Conferinţei. în 27 noiembrie 1888, William C. White, membru al
comitetului Conferinţei Generale, i-a scris fratelui Olsen, relatându-i
că „la încheierea sesiunii, delegaţii au plecat cu păreri foarte diferite.
Mulţi au considerat că a fost una dintre cele mai valoroase sesiuni
la care au participat vreodată, iar alţii că a fost cea mai nefericită
sesiune care s-a ţinut vreodată.“

Atitudini diferite cu privire la neprihănirea prin credinţă
În următorii doi ani, Ellen White a fost implicată mult în acti-

vitatea din diferite teritorii, străduindu-se să conducă bisericile şi
conferinţele la o mai adâncă şi deplină înţelegere a importantei solii
a neprihănirii prin credinţă. Ea a declarat despre acest adevăr biblic
că deşi „era nou pentru multe minţi“, în realitate, constituia „un ade-
văr vechi, prezentat într-o nouă înfăţişare“. — Ellen G. White, The
Review and Herald, 23 iulie 1883, retipărit în Selected Messages,
vol. 1, pag, 355

În timpul următoarei sesiuni a Conferinţei Generale, desfăşurată
la Battle Creek, în perioada 18 octombrie-5 noiembrie 1889, Ellen
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White a putut să declare; „La această adunare nu se repetă spiritul
care a existat la Minneapolis. Toţi conlucrează în armonie. Numărul
delegaţilor este mare. Întrunirea noastră de la ora cinci dimineaţa se
bucură de o bună participare, iar adunările sunt bune. Toate mărturiile
pe care le-am ascultat au un caracter nobil. Delegaţii spun că anul
care a trecut a fost cel mai bun din viaţa lor. Lumina care străluceşte
din Cuvântul lui Dumnezeu — îndreptăţirea prin credinţă, Hristos, [xxv]
Neprihănirea noastră — este înţeleasă distinct şi clar. Experienţele
au fost foarte interesante.

Am participat la toate întrunirile, cu excepţia a două adunări
de dimineaţă. La ora opt, fratele Jones vorbeşte despre subiectul
îndreptăţirii prin credinţă şi se manifestă un mare interes. Are loc o
creştere a credinţei şi a cunoaşterii Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos“. — Ellen G. White, Manuscript 10, 1889, publicat în
Selected Messages, vol. 1, pag. 361

Din nefericire, câţiva dintre conducătorii noştri din cadrul Con-
ferinţei Generale si al instituţiilor de la Battle Creek s-au unit de
partea opusă şi au format un front puternic de împotrivire, chiar în
inima lucrării bisericii. Dar, în anii ulteriori, mulţi dintre cei care se
asociaseră acestei partide şi-au înţeles greşelile şi au făcut mărturisiri
mişcătoare. Totuşi au fost unii care s-au împotrivit cu încăpăţânare,
începând cu anul 1890, câţiva dintre aceştia, care activau în domeniul
administraţiei financiare a bisericii şi a instituţiilor noastre, şi-au
făcut simţită influenţa. Ei sunt cei despre care Ellen White scria,
în anul 1895, următoarele cuvinte, redate la pagina 363: „Subiectul
neprihănirii prin credinţa în Hristos a fost ignorat de unii, deoarece
este contrar spiritului lor şi întregii lor experienţe de viaţă“.

În acest volum, începând cu pagina 76, se află referiri frecvente
la Minneapolis şi la evenimentele ulterioare, precum şi la experienţa
unora care au fost implicaţi.

La sesiunea din anul 1888, Comitetul Conferinţei Generale a
fost schimbat substanţial. O. A. Olsen a fost chemat din Europa
pentru a prelua preşedinţia Conferinţei Generale, înlocuindu-1 pe
George I. Butler. Fratele Butler era bolnav şi, deşi nu fusese prezent
la Sesiunea Conferinţei de la Minneapolis, s-a alăturat celor aflaţi [xxvi]
de partea negativă a acelei dezbateri. După aceea, el a ieşit la pensie
şi a îngrijit, timp de zece ani sau mai mult, de soţia sa invalidă,
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apoi a revenit în activitate, ocupând poziţii de răspundere în cadrul
bisericii.

Fratele Olsen, un bărbat care simpatizase pe deplin adevărul ne-
prihănirii prin credinţă şi fusese dintotdeauna loial sfaturilor Spiritu-
lui Profeţiei, a descoperit că îi era greu să rezolve anumite probleme
existente la Battle Creek. Cele mai dificile au fost problemele legate
de dezvoltarea rapidă a instituţiilor şi de extinderea activităţii din
Battle Creek, în detrimentul lucrării din alte părţi.

Centralizarea administrativa şi problemele asociate
La Sesiunea Conferinţei Generale din anul 1889, a fost acor-

dată o atenţie considerabilă problemelor apărute în urma activităţii
celor două mari case de editură, cea din Battle Creek şi cealaltă,
de pe Coasta Pacificului. A fost numit un comitet alcătuit din do-
uăzeci şi unu de persoane, care să studieze centralizarea activităţii
publicistice a bisericii. Decizia cerea, de asemenea, considerarea
înfiinţării unei alte organizaţii similare, „în vederea exercitării drep-
turilor de proprietate şi a controlului asupra tuturor instituţiilor de
educaţie, aducându-le în felul acesta sub conducerea unui adminis-
traţii unice. De asemenea, înfiinţarea unei alte organizaţii care să
exercite controlul asupra tuturor instituţiilor de sănătate.“ — General
Conference Church and Sabbath School Bulletin, 6 noiembrie, 1889,
pag. 149. Comitetul numit a venit cu raportul său la sesiunea din
anul 1891. Propunerea înaintată a fost aceea ca Asociaţia Conferin-
ţei Generale, în calitate de corporaţie înfiinţată pentru a reprezenta
interesele juridice ale bisericii, să preia toate acţiunile financiare ale
activităţilor de publicare şi să administreze casele de editură de la
sediul central al Conferinţei Generale. Era de înţeles faptul că, în
condiţiile în care acestei asociaţii juridice îi erau încredinţate nişte
răspunderi atât de vaste, numărul membrilor ei trebuia să fie extins[xxvii]
la douăzeci şi unu. Conferinţa a adoptat aceste propuneri.

Rapoartele ulterioare arată că au fost luate măsuri şi pentru cen-
tralizarea activităţilor bisericii din afara Statelor Unite, care fuseseră
administrate de diferite comitete, şi pentru a le aşeza sub controlul
Asociaţiei Conferinţei Generale, prin comitetul ei de douăzeci şi unu
de membri.
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Conducătorii principali ai Comitetului Conferinţei Generale
erau, în acelaşi timp, şi conducători ai Asociaţiei Conferinţei Gene-
rale. Cu toate acestea, în afară de membrii celor două comitete, care
de obicei erau răspândiţi în întreaga lume, activităţile administrative
de rutină ajungeau, în cea mai mare parte, în sarcina câtorva oa-
meni de la Battle Creek, dintre care unii erau, în acelaşi timp, serios
implicaţi în coordonarea instituţiilor locale.

Deşi nu au avut loc toate schimbările intenţionate prin decizia
care cerca centralizarea, totuşi măsurile aplicate au fost suficiente
pentru a declanşa o serie de acţiuni pregătitoare şi pentru a în-
cărca Asociaţia Conferinţei Generale cu obligaţiile financiare ale
caselor de editură, ale societăţilor pentru tratate, ale instituţiilor de
învăţământ şi ale sanatoriilor din toată lumea. Deoarece Comitetul
Executiv se întrunea doar rareori, deciziile de rutină, care influenţau
interesele bisericii de pretutindeni în lume, au ajuns în mod inevitabil
să fie luate de o mână de oameni din Battle Creek — adesea, nu mai
mulţi de patru, cinci sau şase. Ellen White a trimis solii de protest
atât cu privire la acţiunile de centralizare administrativă, cât şi cu
privire la alte acţiuni care nu purtau acreditarea lui Dumnezeu. (Vezi
Schiţe din viată, pag. 319-330 [versiunea engleză — n.tr.], capitolul
„Pericolele adoptării strategiilor lumeşti în lucrarea lui Dumnezeu“.)
Situaţia din Battle Creek, unde se aflau atât instituţiile, cât şi Confe-
rinţa Generală, pare să fie foarte bine rezumată în articolul „Să nu ai [xxviii]
alţi dumnezei în afară de Mine“, scris în septembrie 1895 şi redat la
paginile 359-364, în volumul prezent. Cititorului i se recomandă să
parcurgă acest articol cu atenţie.

Mesajele adresate de Ellen White fratelui Olsen, preşedintele
Conferinţei Generale şi al Asociaţiei Conferinţei Generale, conţi-
neau multe solii de mustrare pentru cei care intenţionau să preia
responsabilitatea luării unor decizii atât de strâns legate de lucrarea
bisericii din întreaga lume. Multe dintre instrucţiunile date frate-
lui Olsen pot fi găsite în Testimonies to Ministers. Aşa cum s-a
menţionat mai înainte, fratele Olsen a tipărit aceste solii, pentru ca
instrucţiunile şi avertizările să le poată fi trimise şi altora.
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Problemele cu implicaţii vaste ale casei de editură
Din nefericire, măsurile de urgenţă luate în primii ani în cadrul

lucrării de publicaţii, care au determinat casele de editură să se ocupe
cu activităţi comerciale, au făcut ca aceste instituţii să fie implicate
serios în simple afaceri cu tipărituri. Astfel, uneori s-a ajuns la o
situaţie în care 70 de procente din materiale erau tipărite în scop
comercial şi numai 30 de procente pentru biserică. Responsabilii
cu interesele financiare ale caselor de editură şi-au imaginat că
lucrarea lor este aceea de a produce tipărituri, fapt care i-a făcut
să accepte, în vederea publicării, manuscrise care nu ar fi trebuit
să apară niciodată în tipografiile bisericii. (Vezi Testimonies, vol.
7, pag. 161-168 [versiunea engleză — n, tr.], capitolul „Activitatea
comercială“, şi în Selected Messages, vol. 2, pag. 350, 351, capitolul
„Pericolele hipnozei“.)

În acelaşi timp, câţiva oameni aflaţi în poziţii de răspundere în
lucrarea de publicaţii s-au abătut de la principiile fundamentale care
guvernaseră instituţiile noastre cu privire la retribuirea personalului.
Se credea că starea de prosperitate a lucrării se datora talentelor şi[xxix]
abilităţilor deosebite ale celor care activau în domeniul administra-
tiv, prin urmare, aceste persoane se cuvenea să fie favorizate prin
acordarea de salarii deosebite, corespunzătoare poziţiei lor în admi-
nistraţie. Ca rezultat, anumiţi oameni aflaţi în poziţii-cheie primeau
o remuneraţie dublă faţă de remuneraţia unui muncitor calificat.

Acelaşi spirit a determinat administraţia casei de editură de la
Battle Creek să facă tot ce îi era posibil pentru a câştiga controlul
asupra producţiilor literare pe care le tipărea. Acest fapt a condus
la reducerea drepturilor de autor, care le reveneau autorilor cărţilor
publicate. Ca urmare, venitul casei de editură a fost sporit, iar argu-
mentul era că aceia care îndeplineau funcţii administrative se aflau
într-o poziţie mai bună decât autorii cărţilor, atât pentru a înţelege
nevoile cauzei, cât şi pentru a şti cum să folosească profitul obţinut
din vânzarea literaturii. Ei considerau că este posibil ca autorii să
nu fie capabili să administreze în mod corect drepturile ce le revin.
Ellen White Ie-a adresat celor aflaţi în administraţie mai multe solii
care subliniau că motivaţia unor asemenea planuri este bazată pe
egoism. Sfaturile scrise în domeniul acesta se află în Tes-timonies,
volumul 7, paginile 176-180 [versiunea engleză — n.tr.].
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Publicarea mărturiilor de către preşedintele Conferinţei
Generale

Influenţa metodelor egoiste şi profitoare şi exercitarea unei auto-
rităţi despotice, aşa cum o denumea Ellen White, era contagioasă.
în speranţa că se va putea opune efectelor rele ale unei asemenea
influenţe, fratele Olsen, preşedintele Conferinţei Generale, a pus la
dispoziţia pastorilor bisericii multe dintre soliile ce conţineau sfa-
turile adresate lui şi altor conducători din Battle Creek în această
perioadă critică. Soliile, publicate în formă de broşuri, le-au fost
trimise ca instrucţiuni speciale pastorilor şi lucrătorilor. Aceste bro- [xxx]
şuri erau prefaţate adesea de câte o declaraţie serioasă, semnată de
preşedinte sau de Comitetul Conferinţei Generale. În introducerea
celei de a doua dintre broşuri, scrisă prin anul 1892, fratele Olsen
declară:

„Considerăm că este datoria noastră să vă trimitem din nou
câteva selecţii din scrierile recente primite de la sora Ellen White,
care încă nu au fost tipărite şi, de asemenea, să vă atragem atenţia
asupra câtorva extrase foarte importante, dintre cele care au fost deja
tipărite. Facem acest lucru pentru a vă împrospăta cunoştinţele cu
privire la adevăruri vrednice de cea mai atentă consideraţie...

În ultimii trei ani, Duhul lui Dumnezeu le-a vorbit în mod spe-
cial pastorilor noştri şi poporului, îndemnându-i să arunce haina
învechită a neprihănirii personale şi să caute neprihănirea pe care o
dă Dumnezeu prin credinţa în Isus Hristos. Dar, oh, cât de înceţi şi
ezitanţi am fost noi... Mărturia şi avertizările serioase ale Duhului
lui Dumnezeu nu au beneficiat de răspunsul inimii noastre, aşa cum
a intenţionat Dumnezeu. În anumite situaţii, am ajuns până acolo,
încât ne-am considerat îndreptăţiţi să criticăm mărturia şi avertizările
trimise de Dumnezeu pentru binele nostru. Aceasta este o problemă
serioasă. Şi cu ce rezultat? Răceala inimii şi pustiirea sufletului, care
sunt cu adevărat alarmante.

Nu este timpul să lansăm un semnal de alarmă? Nu este timpul
ca fiecare dintre noi să ia cu sine aceste lucruri acasă şi să se întrebe
personal: Nu cumva eu sunt acela?...

În mărturia următoare, pericolele care ne pândesc sunt indicate
încă o dată, într-o modalitate pe care nu o putem confunda sau înţe-
lege greşit. Întrebarea este: Vom asculta noi de sfatul lui Dumnezeu
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şi îl vom căuta cu toată inima sau vom neglija aceste avertizări şi le
vom trata cu indiferenţă, aşa cum am procedat de multe ori în trecut?
Dumnezeu este serios faţă de noi, iar noi nu trebuie să-i răspundem
cu întârziere.“[xxxi]

În 22 noiembrie 1896, fratele Olsen a scris următoarele cuvinte
introductive pentru cel de-al şaselea dintre articolele oferite pastori-
lor:

„De-a lungul ultimelor luni, am primit din partea sorei Ellen
White o serie de solii care conţin învăţături dintre cele mai valo-
roase, atât pentru mine personal, cât şi pentru toţi lucrătorii noştri.
Deoarece ştiu că toţi cei angajaţi în vestirea adevărului prezent ar
putea beneficia de aceste învăţături şi ar putea fi ajutaţi în activi-
tatea lor, le-am tipărit pentru ei, sub forma unei broşuri. Nu mai
este nevoie să vă adresez rugămintea să le studiaţi cu atenţie şi cu
rugăciune, pentru că ştiu că veţi proceda astfel.“

Scrierea unor asemenea solii tulburătoare de mustrare nu a fost
o lucrare uşoară pentru Ellen White. Pe de altă parte, nici pentru
cititori nu a fost prea uşor să accepte aplicarea soliilor în experienţa
personală pentru a întreprinde corecturile care le erau solicitate. În
anii 1890, preşedintele Conferinţei Generale şi Comitetul Conferin-
ţei Generale au publicat soliile lui Ellen White sub formă de broşuri,
pentru ca toţi pastorii să poată fi avertizaţi. Apoi, materialele au fost
publicate din nou, în anul 1923, în volumul intitulat Testimo-nies
to Ministers, pentru a fi în permanenţă la dispoziţia pastorilor şi
administratorilor adventişti de ziua a şaptea, amintindu-le de peri-
colele care ar putea prejudicia în mod serios interesele lucrării lui
Dumnezeu.

În mustrările adresate, Ellen White nu s-a referit la toţi pastorii
şi administratorii. „Îmi tresaltă inima de bucurie“, scria ea, „datorită
tuturor celor care lucrează cu umilinţă, îl iubesc pe Dumnezeu şi se
tem de El. Ei au o putere cu mult mai valoroasă decât cunoaşterea
intelectuală sau elocvenţa“ (pag. 161). Pe parcursul articolelor, ea
face referire, din loc în loc, la „unii“ care au urmat o cale greşită,
„unii“ care au tratat cu indiferenţă soliile trimise de Dumnezeu.

Sfaturile care avertizează împotriva exercitării unei „autorităţi
despotice“, sau acelea în care omul este îndemnat să nu aştepte[xxxii]
călăuzirea semenilor în fiecare detaliu al lucrării sunt echilibrate
cu atenţie de alte sfaturi, cu privire la spiritul de independenţă în
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activitate, aşa cum se poate vedea în paginile 314-316. Iar în paginile
327, 328, este adresat îndemnul ca preşedinţii să fie susţinuţi şi trataţi
cu încredere.

Acestea sunt datele care descriu contextul istoric al anilor 1890,
în care au fost scrise soliile redate în Testimonics to Ministers. Ele
expun o situaţie care se înrăutăţea lună de lună şi an de an, în timp
ce Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea înainta serios în lucrarea de
evanghelizare, în dezvoltare instituţională şi programe misionare, pe
măsură ce se apropia de sfârşitul secolului.

Conferinţa Generală din anul 1901
Tocmai revenită în Statele Unite după nouă ani de şedere în Aus-

tralia, Ellen White a fost invitată să participe la Sesiunea Conferinţei
Generale din anul 1901, desfăşurată la Battle Creek. Aceasta era
prima sesiune la care participa după o perioadă de zece ani. Preşe-
dintele Conferinţei Generale, G. A. Irwin, a rostit alocuţiunea de
deschidere. Apoi, Ellen White a păşit în faţa adunării, cu dorinţa de a
vorbi. Ea s-a adresat cu seriozitate participanţilor, evidenţiind modul
în care lucrarea lui Dumnezeu fusese prejudiciată de faptul că un
număr mic de conducători din Battle Creck au purtat responsabilităţi
care depăşeau capacitatea lor de administrare. Apoi, ea a declarat
că aceste persoane şi biserica în sine au avut de suferit pentru că
lucrătorii fuseseră îndemnaţi să aştepte din partea lor o îndrumare
detaliată cu privire la toate aspectele lucrării. Ea a menţionat că
unii dintre cei aflaţi în poziţii de răspundere şi-au pierdut spiritul de
consacrare, care era atât de important pentru misiunea lor. Cu ocazia
acelei întrunirii, Ellen White a rostit cu glas tare: „Dorim acum o
reorganizare. Vrem să punem o temelie nouă şi să clădim pe un nou
principiu.“ — General Conference Bulle-tin, 3 aprilie 1901 [xxxiii]

Cele întâmplate în următoarele trei săptămâni constituie o istorie
cutremurătoare. Solia a fost ascultată. Fraţii au început să lucreze cu
mare atenţie. S-au înfiinţat Uniunile de Conferinţe, care asociau mai
multe conferinţe locale în unităţi mai restrânse, oferind posibilitatea
preluării răspunderilor de către oameni aflaţi mai aproape de locul de
desfăşurare al activităţilor. S-au luat măsuri pentru ca diferitele aso-
ciaţii care reprezentau domeniile de activitate ale bisericii, cum ar fi
Şcoala de Sabat, lucrarea misionară în cămin să devină departamente



xxviii Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

ale Conferinţei Generale. Comitetul Conferinţei Generale, constituit
până atunci din treisprezece persoane, a fost extins la douăzeci şi
cinci de persoane. În anul 1903, acest comitet a fost extins şi mai
mult, incluzându-i pe cei implicaţi în conducerea departamentelor
nou-organizate în cadrul Conferinţei Generale, în câţiva ani, res-
ponsabilităţile care, înainte de Conferinţa Generală din anul 1901,
fuseseră purtate de o mână de oameni, au ajuns să fie preluate de un
număr de cinci sute de persoane.

Această reorganizare a creat posibilitatea ca deciziile cu privire
la desfăşurarea lucrării din diferitele zone să fie luate de persoanele
aflate la faţa locului. Temelia aşezată atunci a fost atât de solidă, încât
mai târziu, când dezvoltarea bisericii a ajuns într-o nouă etapă, au
putut fi înfiinţate diviziunile Conferinţei Generale, fără întâmpinarea
niciunei opoziţii notabile. În virtutea acestui plan, zonele mai extinse
ale lucrării au fost asociate într-o structură organizatorică în care
erau reunite mai multe uniuni de conferinţe într-o diviziune.

Pedepsele lui Dumnezeu asupra instituţiilor din Battle Creek
Din nefericire, nu au fost ascultate chiar toate sfaturile adresate

de Ellen White la Conferinţa Generală din anul 1901, Două dintre
instituţiile aflate în Battle Creek nu au făcut schimbările recoman-
date, în mai puţin de douăsprezece luni, în noaptea de 18 februarie
1902, sanatoriul din Battle Creek a suferit un incendiu distrugător.[xxxiv]
Apoi, înainte de încheierea anului 1902, casa de editură a ars până
la temelii. Această pierdere mare a fost identificată ca reprezentând
o pedeapsă a lui Dumnezeu, pentru că oamenii nu au ascultat şi nu
au respectat sfaturile primite. Deşi fuseseră avertizaţi, îndemnurile
au fost ignorate. Iar acum, Dumnezeu le-a vorbit într-o modalitate
pe care nimeni nu o mai putea confunda.

Sediul bisericii a fost mutat departe de Battle Creek şi de pro-
blemele de acolo şi, prin Providenţa divină, a fost înfiinţat un nou
sediu la Washington, D.C. De asemenea, în capitala ţării s-a înfiinţat
o nouă casă de editură, iar conducătorii au hotărât ca echipamentul
şi lucrătorii să se dedice în exclusivitate publicării învăţăturilor bise-
ricii. Sanatoriul a fost reconstruit la Battle Creek, dar, din nefericire,
s-a desprins în scurt timp de biserică. Battle Creek a încetat să fie un
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centru denominaţional, iar sediul mondial al bisericii a fost transferat
în Takoma Park.

„Ca nu cumva să uitam“
Secţiunea finală a acestui volum este selectată, în principal, din

soliile scrise în anii 1907 şi 1914. Ellen White a avut ocazia de a revi-
zui lucrarea Principii vitale cu privire la relaţii şi îndeosebi articolul
„Iehova este Regele nostru“, pe care 1-a prezentat în august 1907, la
adunarea de tabără din California de Sud, şi articolul „Responsabili-
tatea individuală şi unitatea creştină“, prezentat în ianuarie 1907 la
Sesiunea Conferinţei Generale din California. Articolele recapitu-
lează punctele esenţiale ale principalelor subiecte din acest volumul.
Reafirmarea sfaturilor adresate le aminteşte tuturor că uitarea acestor
principii poate pune în pericol biserica.

Istoria poate să se repete, iar făpturile omeneşti se pot face vi-
novate de faptul că uită. De-a lungul timpului, s-au făcut eforturi
serioase pentru a evita repetarea greşelilor de la Battle Creek, Ellen [xxxv]
White scria: „Nu avem a ne teme de nimic cu privire la viitor, cu
excepţia faptului de a uita modul în care ne-a călăuzit Dumnezeu
în trecut“, (pag. 31). Administratorii şi cei din activitatea pastorală
a bisericii au în permanenţă la dispoziţie aceste solii de avertizare
şi de mustrare pentru a-i ajuta să evite greşelile anilor de început.
Strâns legate de aceste avertizări speciale sunt avertizările cu un
caracter general, cu privire la platforma morală şi spirituală înaltă a
lucrării de păstorire.

Soliile existente în volumul acesta, care se apropie de inima şi
de sufletul celor ce îndeplinesc rolul de păstori ai turmei şi a celor
ce poartă responsabilităţi administrative, pot fi aplicate la timpul
prezent, numai dacă se repetă condiţiile descrise aici. Nimeni nu
trebuie să greşească prin aplicarea acestor mustrări la adresa tuturor
pastorilor, din orice perioadă. De asemenea, cunoaşterea detaliată a
unora dintre problemele şi crizele ivite de-a lungul anilor nu trebuie
să afecteze niciodată încrederea noastră în triumful glorios al cauzei
lui Dumnezeu.

Ellen White, căreia Dumnezeu i-a dezvăluit tainele inimii ome-
neşti, slăbiciunile şi defectele naturii umane, nu şi-a pierdut încre-
derea în lucrătorii aleşi de El. Pentru ea, faptul că Dumnezeu le-a
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trimis solii de mustrare celor care greşeau nu a fost un indiciu că ei
erau respinşi, ci, mai degrabă, o dovadă a iubirii lui Dumnezeu, „căci
Dumnezeu pedepseşte pe cine iubeşte“. Iar retragerile neprevăzute
care s-au ivit în lucrare, în miezul bătăliei dintre forţele răului şi
forţele neprihănirii, nu au făcut-o să cadă în descurajare, deoarece a
înţeles că „în calitate de creştini loiali Bibliei, noi vom fi întotdeauna
de partea celui biruitor“ (Selected Messages, vol. 2, pag. 397), şi că
„Dumnezeul lui Israel îşi călăuzeşte încă poporul şi va continua să
fie cu el până la sfârşit“. (Schiţe din viaţă, pag. 437, 438 [versiunea
engleză — n.tr.]) Această prefaţă are scopul de a informa cititorul[xxxvi]
cu privire la cadrul istoric în care a fost scris materialul conţinut
în volumul prezent. Există referinţe cu privire la experienţe speci-
fice, acţiuni şi instituţii care pot părea puţin ciudate pentru noi cei
care trăim la atâtea decenii după desfăşurarea evenimentelor. Pen-
tru a oferi informaţiile necesare unei mai bune înţelegeri a acestor
referinţe, au fost adăugate note suplimentare.

Misiunea celor ce se ocupă de administrarea scrierilor lui Ellen
G. White nu este aceea de a explica sau a interpreta sfaturile ei.
Este privilegiul şi, în acelaşi timp, îndatorirea lor de a descrie cadrul
istoric al unor situaţii specifice şi de a prezenta în contextul cores-
punzător alte solii care pot ajuta cititorul să înţeleagă mai bine şi să
interpreteze corect scrierile. Realizarea acestei intenţii şi înaintarea
triumfătoare a bisericii sub conducerea unor oameni temători de
Dumnezeu, până la încheierea lucrării preţioase a lui Dumnezeu,
constituie dorinţa sinceră a

Consiliul de administraţie al fundaţiei Ellen G. White

Washington, D.C.

10 mai 1962



Capitolul 1 — Biserica lui Hristos

Obiectul atenţiei Sale supreme1

Melboume, Australia, 23 decembrie 1892
Stimaţi fraţi de la Conferinţa Generală,
Mărturisesc înaintea fraţilor şi surorilor mele că biserica lui Hris-

tos, aşa slabă şî cu defecte cum pare a fi ea, este singurul obiect de
pe pământ asupra căruia se îndreaptă atenţia şi grija Sa supremă.
Deşi invitaţia de a veni la El şi de a fi mântuiţi se adresează întregii
lumi, Dumnezeu îşi însărcinează îngerii pentru a asigura ajutorul
divin fiecărui suflet care vine la El, pocăit şi plin de regrete. Dum-
nezeu se află personal chiar în mijlocul bisericii Sale, prin Duhul
Sfânt. „Dacă ar trebui să ţii socoteala nelegiuirilor, oh, Doamne, cine
va putea să stea în picioare? Dar la Tine este iertarea, căci tu eşti
vrednic de teamă. Gândul meu se îndreaptă spre Domnul, sufletul
meu îl aşteaptă, şi, în cuvântul Lui, îmi pun speranţa. Sufletul meu îl
aşteaptă pe Domnul, mai mult decât aşteaptă ei dimineaţa... Israel
să-şi pună speranţa în Domnul: căci la El este har şi la El este deplină
răscumpărare. Iar El îl va răscumpăra pe Israel din toate nelegiuirile
lui.“

Stimaţi pastori şi întreagă biserică, acestea să fie cuvintele noas-
tre, rostite din inimi care răspund la marea bunătate şi iubire ale lui
Dumnezeu faţă de noi, ca popor, şi faţă de fiecare personal. „Spe-
ranţa lui Israel să fie în Domnul, de acum şi până în veşnicii.“ „Voi,
care staţi în Casa Domnului, în curţile casei Dumnezeului nostru,
lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun: cântaţi laude Numelui
Său, căci este plăcut. Pentru că Domnul 1-a ales pe Iacov, ca să fie
al Lui şi pentru că Israel este comoara Sa deosebită. Pentru că ştiu
că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi [16]
dumnezeii.“ Gândiţi-vă, fraţii şi surorile mele, că Domnul a ales un
popor, biserica Sa, ca să fie o fortăreaţă a Lui în mijlocul unei lumi

1The General Conference Bulletin, 1893, paginile 408, 409. Mesaj citit în faţa adu-
nării Conferinţei Generale aflate în sesiune la 26 februarie 1899.
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ruinate de păcat şi în mijlocul unei lumi răzvrătite, iar voinţa Sa este
ca nicio autoritate să nu fie recunoscută în biserica Sa, nicio lege să
nu fie respectată de ea, în afară de autoritatea şi de Legea Sa.

Satana arc o confederaţie numeroasă, biserica lui. Domnul Hris-
tos îi cheamă pe oameni afară din sinagoga lui Satana, deoarece
membrii ei sunt copii ai nelegiuirii. Membrii bisericii lui Satana
au lucrat şi lucrează fără încetare pentru a respinge Legea divină
si pentru a răspândi confuzie cu privire la deosebirea dintre bine
şi rău. Satana acţionează cu o mare putere şi se foloseşte de copiii
neascultării ca să înalţe minciuna şi apostazia în locul adevărului
şi al loialităţii faţă de Dumnezeu. În acest timp, puterea inspiraţiei
satanice lucrează prin slujitorii lui pentru a continua marea răzvrătire
care a început în ceruri împotriva lui Dumnezeu.

Deosebiri precise şi clare
În acest timp, biserica trebuie să îmbrace veşmintele ei frumoase

— „Hristos, Neprihănirea noastră“. Există deosebiri precise şi clare,
care trebuie să fie restabilite şi exemplificate în faţa lumii, prin
înălţarea poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. Frumseţea
simţirii trebuie să apară în toată strălucirea ei originală, în contrast cu
diformităţile şi cu întunericul necredicioşiei celor care s-au răzvrătit
împotriva Legii lui Dumnezeu. Prin urmare, noi îl recunoaştem pe
Dumnezeu şi respectăm Legea Sa, ca temelie a guvernării Sale în
cer şi pe întregul pământ. Autoritatea lui Dumnezeu trebuie să fie
păstrată distinctă şi clară în faţa lumii, şi nicio lege care se află
în contradicţie cu Legea lui lehova să nu fie recunoscută. Dacă,
în revolta împotriva planurilor lui Dumnezeu, lumii i se îngăduie[17]
să influenţeze deciziile şi acţiunile noastre, planul lui Dumnezeu
este înfrânt. Oricât de amăgitoare ar fi pretextele, dacă biserica nu
este fermă în acest punct, în cărţile cerului se va scrie în dreptul
ci o trădare a celor mai sacre adevăruri şi o trădare a împărăţiei
lui Hristos. Biserica este chemată în mod categoric şi decisiv să
înalţe principiile ei în faţa întregului Univers şi în faţa împărăţiilor
lumii, iar statornicia şi loialitatea în păstrarea onoarei şi a sfinţeniei
Legii lui Dumnezeu vor atrage atenţia şi vor stârni admiraţia chiar
şi a celor din lume. Datorită faptelor bune pe care le vor vedea,
mulţi vor fi determinaţi să-L slăvească pe Tatăl din cer. Loialitatea şi
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credincioşia poartă acreditarea Cerului şi nu pe aceea a stăpânitorilor
lumii. Toţi oamenii vor şti cine sunt ucenicii aleşi şi credincioşi ai lui
Hristos şi, atunci când vor fi încoronaţi şi glorificaţi, îi vor recunoaşte
ca fiind aceia care L-au onorat pe Dumnezeu şi au fost onoraţi de
El, dăruin-du-le o slavă veşnică...

Domnul a înzestrat biserica Sa cu binecuvântări şi capacităţi, ca
să o facă în stare să prezinte în faţa lumii o imagine a puterii Sale şi
pentru ca biserica Sa să fie desăvârşită în El, o reprezentare continuă
a unei alte lumi, a lumii veşnice şi o reprezentare a legilor care
sunt mai înalte decât legile pământeşti. Biserica Sa trebuie să fie un
templu, zidit după chipul celui divin, iar arhitectul îngeresc şi-a adus
din cer trestia aurită de măsurat, pentru ca fiecare piatră să poată fi
tăiată după măsura divină şi şlefuită pentru a străluci asemenea unui
simbol al cerului, răspândind pretutindeni razele luminoase şi curate
ale Soarelui Neprihănirii. Biserica trebuie să fie hrănită cu mana
cerească şi păzită sub ocrotirea harului lui Dumnezeu, înveşmântată
în armura desăvârşită a luminii şi neprihănirii, ea este pe punctul de
a se angaja în ultimul mare conflict. Focul va arde tot ce este impur
şi lipsit de valoare, iar influenţa adevărului va mărturisi în faţa lumii [18]
despre caracterul lui sfinţitor şi înălţător...

Experimente divine
Prin manifestarea milei şi a harului Său abundent, Domnul Isus

face experimente asupra inimii omeneşti. El realizează transformări
atât de uimitoare, încât Satana, în ciuda îngâmfării lui şi a faptului
că toate confederaţiile răului sunt unite împotriva lui Dumnezeu şi
a legilor guvernării Sale, stă şi priveşte la aceste inimi care rezistă
asemenea unor fortăreţe de neînvins în faţa amăgirilor şi a argu-
mentelor lui înşelătoare. Pentru Satana, ele sunt o taină de neînţeles.
Îngerii lui Dumnezeu, serafimii şi heruvimii, puterile însărcinate să
coopereze cu oamenii privesc cu uimire şi cu bucurie cum cei căzuţi,
care au fost cândva copii ai mâniei, dezvoltă acum, prin educaţia
primită de la Hristos, caractere asemenea celui divin, devenind fiii şi
fiicele lui Dumnezeu şi participând la lucrările şi bucuriile cerului.

Domnul Hristos a investit în biserica Sa facilităţi ample, ca să
poată primi înapoi o dobândă substanţială de slavă din partea moş-
tenirii Sale răscumpărate. înzestrată cu neprihănirea lui Hristos,
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această biserică este depozitara bogăţiei milei, a iubirii şi a harului
Său şi, în cele din urmă, trebuie să fie văzută în toate splendoarea ei.
În rugăciunea Sa de mijlocire, Domnul Hristos a declarat că iubirea
Tatălui faţă de noi este la fel de mare ca iubirea faţă de El, unicul
Său Fiu, şi că noi vom fi pentru totdeauna împreună cu El, ajungând
una cu Hristos şi cu Tatăl. Această declaraţie este o minune pentru
ostile cerului şi este marea lor bucurie. Darul Duhului Sfânt, bogat,
abundent şi deplin, trebuie să fie pentru biserica Sa asemenea unui
zid de foc, pe care puterile răului nu îl pot doborî. Domnul Hristos
priveşte spre poporul Său, curăţat şi desăvârşit, ca fiind răsplata umi-[19]
linţei, iubirii şi a tuturor suferinţelor Sale, şi reflectarea slavei Sale
— Hristos, fiind centrul din care radiază întreaga strălucire a slavei.
„Binecuvântaţi sunt cei invitaţi la nunta Mielului.“

* * * * *

Biserica — proprietatea lui Dumnezeu2

Biserica este proprietatea lui Dumnezeu, şi El îşi aminteşte fără
încetare de biserica Sa, care se află în lume şi este supusă ispitirilor
lui Satana. Domnul Hristos nu a uitat niciodată zilele umilinţei.
Deşi a trecut de la umilinţă la slavă, El nu a pierdut niciuna dintre
însuşirile Sale umane. El simte aceeaşi iubire plină de înţelegere
si de duioşie şi este fără încetare mişcat şi îndurerat de suferinţa
umană. Domnul poartă în minte o continuă amintire a faptului că a
fost

Om al durerilor şi obişnuit cu suferinţa şi nu uită poporul care
îl reprezintă şi se străduieşte să înalţe Legea Sa călcată în picioare.
Domnul Hristos ştie că lumea îi urăşte pe cei care sunt ai Săi, aşa
cum L-a urât şi pe El. Deşi S-a înălţat la cer, încă există un lanţ
viu care îi leagă pe urmaşii Săi credincioşi de inima Sa plină de o
infinită iubire. Chiar şi cel mai slab şi mai neînsemnat dintre ei este
strâns legat de inima Sa prin legăturile simpatiei. Domnul nu uită
niciodată că este Reprezentantul nostru şi că poartă natura noastră.

Isus îngrijeşte de adevărata Sa biserică de pe pământ, a cărei
dorinţă arzătoare este aceea de a coopera cu El în marea lucrare de
salvare a sufletelor. El ascultă rugăciunile ei înălţate într-un spirit de

2The Review and Herald, 17 octombrie 1893.
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pocăinţă şi de ardoare, iar Cel Atotputernic nu poate rezista cererii
niciunui mădular al trupului lui Hristos, care imploră eliberarea, când
este ispitit şi încercat. „Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, [20]
care a străbătut cerurile — pe Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu — să
rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot,
care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate
lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne apropiem cu
deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să
găsim har, pentru ca să fim ajutaţi în vreme de nevoie.“ Domnul Isus
a trăit dintotdeauna spre a mijloci pentru noi. Ce binecuvântări nu
poate primi adevăratul credincios prin mijlocirea Răscumpărătorului
nostru? Biserica Sa, care urmează să intre foarte curând în cel mai
serios şi mai aspru conflict, este cel mai drag lucru pe care îl are
Dumnezeu pe pământ. Confederaţiile răului vor fi înzestrate cu o
putere supranaturală, iar Satana va răspândi toate acuzaţiile posibile
împotriva celor aleşi, pe care nu-i poate înşela prin amăgirile şi
minciunile lui diabolice. Dar, oare îşi va retrage mâna ocrotitoare
Hristos, „Cel înălţat, ca să fie Domn şi Mântuitor şi să-i dea lui
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor“, Reprezentantul şi Conducătorul
nostru, îşi va închide El inima, îşi va trăda El promisiunile? Nu,
niciodată, niciodată.

Identificat cu biserica Sa
Dumnezeu are o biserică, un popor ales, şi dacă toţi ar înţelege,

aşa cum am înţeles eu, cât de mult Se identifică Domnul Hristos
cu poporul Său, nu s-ar mai auzi nicio solie de felul celor care
condamnă biserica Sa ca fiind Babilon. Dumnezeu are un popor care
conlucrează cu El şi înaintează având ca scop slava Lui. Ascultaţi
rugăciunea Reprezentatului nostru ceresc: „Tată, vreau ca acolo
unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat
Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu“. Oh, cât
de mult dorea Conducătorul divin să aibă biserica alături de El!
Ei L-au urmat în suferinţă şi umilinţă şi cea mai mare bucurie a [21]
Lui era să-I aibă cu El pentru a-i face părtaşi la slava Sa. Domnul
Hristos îşi afirmă dreptul de a avea biserica alături de El. „Vreau
ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care
Mi i-ai dat Tu.“ Făgăduinţele legământului şi ale înţelegerii Sale
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cu Tatăl prevedeau ca ei să fie cu El. Domnul prezintă cu reverenţă
înaintea tronului harului răscumpărarea săvârşită pentru poporul
Său. Învăluit în curcubeul făgăduinţei, înlocuitorul şi Garantul nostru
înalţă mijlocirea iubirii: „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie,
împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava
Mea“. Noi îl vom vedea pe împărat în toată frumuseţea Sa, iar
biserica va fi proslăvită.

Acum putem să ne rugăm asemenea lui David: „Este timpul să
lucrezi Doamne: căci ei au călcat legea Ta“. Oamenii s-au adâncit
în neascultarea faţă de Legea lui Dumnezeu, până când au atins
punctul unei indiferenţe fără precedent. Ei se complac în neascultare
şi se apropie în grabă de limita răbdării şi iubirii lui Dumnezeu,
iar Dumnezeu va interveni în mod sigur. El îşi va apăra onoarea
şi va învinge nelegiuirea. Oare, poporul care respectă poruncile
lui Dumnezeu va fi copleşit de nelegiuirea ce predomină? Oare,
dispreţul universal manifestat faţă de Legea lui Dumnezeu, îl va ispiti
să acorde o importanţă mai mică Legii care este temelia guvernării
cerului si pământului? Nu. Biserica Sa va preţui, va sfinţi şi va
respecta Legea lui Dumnezeu cu atât mai mult, cu cât dispreţul
oamenilor faţă de ea este mai mare. Ea poate rosti asemenea lui
David: „Au călcat legea Ta. Dar eu iubesc poruncile Tale mai mult
decât aurul; da, mai mult decât aurul curat. Toate poruncile Tale sunt
drepte şi urăsc orice cale rea.“

Biserica luptătoare nu este acum o biserică triumfătoare, dar[22]
Dumnezeu o iubeşte şi, prin intermediul profetului, ne arată că El i
Se opune lui Satana, care îi înfăţişează pe copiii lui Dumnezeu ca
fiind înveşmântaţi în cele mai negre şi mai murdare haine, pretinzând
dreptul de a-i distruge. Îngerii lui Dumnezeu îi apără de asalturile
vrăjmaşului. Profetul Domnului spune:

„El mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea
Domnului, şi pe Satana stând la dreapta lui, ca să-1 pârască. Domnul
a zis lui Satana: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre,
El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un tăciune scos din foc?»
Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare şi totuşi stătea înaintea
îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui:
«Dezbrăcaţi-1 de hainele murdare de pe el!» Apoi a zis lui Iosua:
«Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac în haine de
sărbătoare!» Eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» Şi
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i-au pus o mitră curată pe cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce
îngerul Domnului stătea acolo. Îngerul Domnului a făcut lui Iosua
următoarea mărturisire: «Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: Dacă vei
umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca şi
Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi te voi lăsa să intri
împreună cu cei ce sunt aici».“

Învăţătorii falşi să fie evitaţi
Când se ridică oameni care pretind că au o solie de la Dumnezeu,

dar, în loc de a lupta împotriva stăpânirilor, puterilor şi domniilor în-
tunericului acestei lumi, împrăştie îndoieli cu privire la biserica lup-
tătoare, întorcând armele împotriva acesteia, temeţi-vă de ei. Aceşti
oameni nu au acreditarea divină. Dumnezeu nu le-a dat o aseme- [23]
nea lucrare de îndeplinit. Ei nu ar face decât să distrugă tocmai ce
Dumnezeu doreşte să refacă prin solia către Laodiceea. Dumnezeu
provoacă răni doar pentru a vindeca, şi nu pentru a duce la pierzare.
Domnul nu i-a încredinţat niciunui om o solie care să descurajeze şi
să deprime biserica. El dezaprobă, mustră şi pedepseşte, dar numai
pentru a putea aproba şi reface, în cele din urmă. Cât de fericită am
fost în inima mea când am auzit, în raportul Conferinţei Generale,
că multe inimi au fost sensibilizate şi convertite, că mulţi au făcut
mărturisiri umile şi au curăţat lucrurile murdare care se aflau la uşa
inimii lor şi Îl împiedicau pe Mântuitorul să intre. Cât de fericită am
fost să ştiu că mulţi L-au primit cu bucurie pe Domnul Isus, ca pe un
oaspete ceresc. Cum se face că aceste articole care denunţă biserica,
declarând-o ca fiind Babilcm3 , au fost răspândite aproape în orice
loc, exact în timpul în care biserica primea revărsarea Duhului lui
Dumnezeu? Cum se face că oamenii pot fi atât de amăgiţi, încât să
îşi imagineze că strigătul îngerului constă în a-1 chema pe poporului
lui Dumnezeu afară tocmai din mijlocul bisericii care se bucură de
timpul înviorării? Oh, dacă aceste suflete înşelate ar veni înăuntru,
atunci ar primi binecuvântarea şi ar fi înzestrate cu putere de sus.

* * * * *

Fiecare învăţător trebuie să fie un elev, pentru ca ochii lui să poată
fi unşi cu alifia cerească şi să vadă dovezile înaintării adevărului

3Vezi Note suplimentare.
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lui Dumnezeu. Dacă doreşte cineva să-i lumineze pe alţii, razele
Soarelui Neprihănirii trebuie să strălucească mai întâi în inima lui.
-The Review and Herald, 18 februarie 1890[24]

Organizaţia şi dezvoltarea4

Se împlinesc aproape patruzeci de ani de când organizaţia a fost
instituită în mijlocul poporului nostru [articol scris în anul 1901].
Eu am fost printre cei implicaţi în instituirea ei încă de la început.
Cunosc dificultăţile cu care arn fost nevoiţi să ne confruntăm, relele
pe care organizaţia a trebuit să le corecteze, şi am urmărit influenţa ei
asupra dezvoltării lucrării. Încă din perioada de început, Dumnezeu
ne-a dat o lumină specială cu privire la acest subiect, iar această
lumină, împreună cu lecţiile pe care le-am învăţat din experienţa
organizării, ar trebui să fie luate în considerare cu atenţie.

Încă de la început, lucrarea noastră a fost rapidă şi îndrăzneaţă.
Numărul membrilor noştri era mic şi majoritatea făceau parte din
categoriile mai sărace. Concepţiile noastre erau aproape necunos-
cute lumii. Nu aveam Case de rugăciune, doar câteva publicaţii, iar
facilităţile pentru înaintarea lucrării erau foarte limitate. Oile erau
împrăştiate de-a lungul drumurilor şi la răspântii, în oraşe, în sate şi
în cătune. Mesajul nostru era constituit din poruncile lui Dumnezeu
şi din credinţa lui Isus.

Unitate în credinţa si doctrină
Soţul meu, împreună cu fraţii Joseph Bates, Stephen Pierce,

Hiram Edson şi alţi oameni inteligenţi, nobili şi loiali au fost printre
cei care, odată cu trecerea timpului de la anul 1844 încoace, au
cercetat adevărul ca pe o comoară ascunsă.

Ne adunam cu inima împovărată, rugându-ne să putem fi una
în credinţă şi în doctrină, fiindcă ştiam că Hristos nu este dezbinat.
De fiecare dată, ne opream asupra câte unui subiect şi îl cercetam.
Deschideam Scripturile cu un simţământ de răspundere. Adesea pos-
team, ca să putem fi mai bine pregătiţi pentru înţelegerea adevărului.[25]
După rugăciune stăruitoare, dacă vreo idee nu era înţeleasă o dezbă-
team şi fiecare îşi exprima opinia în mod deschis, apoi ne plecam

4Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, pag. 192-205.
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din nou în rugăciune, iar cererile noastre stăruitoare se înălţau spre
cer, ca Dumnezeu să ne ajute să ne privim în ochi fără reţineri şi să
putem fi una, aşa cum Hristos şi Tatăl sunt una. S-au vărsau multe
lacrimi.

Am petrecut multe ore în felul acesta. Uneori rămâneam întreaga
noapte în cercetarea solemnă a Scripturilor, ca să putem înţelege
adevărul pentru timpul nostru. În anumite ocazii, Duhul lui Dumne-
zeu venea asupra mea, iar pasajele dificile se limpezeau prin calea
aleasă de Dumnezeu şi după aceea se instaura o armonie deplină.
Toţi eram una în minte şi în spirit.

Am căutat cu cea mai mare seriozitate ca Scriptura să nu fie
răstălmăcită într-o modalitate în care să se potrivească opiniilor
omeneşti. Am încercat să diminuăm cât se poate de mult deosebirile
dintre noi, evitând să insistăm asupra punctelor care erau de o impor-
tanţă minoră şi asupra cărora existau păreri diferite. Povara fiecărui
suflet era aceea de a răspândi în mijlocul fraţilor o atmosferă care să
răspundă rugăciunii în care Domnul Hristos cerea ca ucenicii să fie
una, după cum El şi Tatăl sunt una.

Uneori, unul sau doi fraţi se împotriveau cu încăpăţânare învă-
ţăturii prezentate şi erau înclinaţi să se lase în voia simţămintelor
fireşti ale inimii, dar, când se ivea o asemenea stare de spirit, întreru-
peam cercetările şi amânam întâlnirea, pentru ca fiecare dintre noi
să poată avea ocazia de a se înfăţişa personal în rugăciune înaintea
lui Dumnezeu şi, fără să conversăm între noi, studiam subiectul aflat
în discuţie, cerând lumină din cer. Ne despărţeam, adresându-ne
cuvinte prietenoase, urmând să ne reîntâlnim cât mai curând posibil
pentru a studia mai departe. Din când în când, puterea lui Dumne-
zeu venea asupra noastră într-o modalitate evidentă şi, când lumina
clară descoperea adevărul, plângeam şi ne bucuram împreună. Noi [26]
îl iubeam pe Isus şi ne iubeam unii pe alţii.

Treptat, numărul nostru a crescut. Seminţele semănate au fost
udate de Dumnezeu, şi El făcea ca rândurile noastre să se mărească.
La început, pentru a ne închina şi pentru a le prezenta adevărul celor
care doreau să-1 asculte, ne adunam în case particulare, în bucătării
spaţioase, în hambare, în grădini, în clase de şcoală, dar nu a trecut
multă vreme şi am fost în stare să clădim umile Case de rugăciune.



40 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

Instituirea ordinii bisericeşti
Pe măsură ce numărul nostru creştea, era evident faptul că fără

o formă de organizare ar fi existat o mare confuzie, iar lucrarea nu
ar fi putut progresa cu succes. Organizaţia era indispensabilă pentru
a asigura întreţinerea pastorilor, pentru înaintarea lucrării în noi
câmpuri, pentru protejarea atât a bisericii, cât şi a pastorilor faţă de
membrii lipsiţi de seriozitate, pentru deţinerea legală a proprietăţilor
bisericeşti, pentru publicarea adevărului prin intermediul presei şi
pentru multe alte scopuri.

Cu toate acestea, în rândul poporului nostru s-au manifestat
simţăminte puternice de opoziţie. Adventiştii de ziua întâi5 erau
împotriva organizaţiei, şi majoritatea adventiştilor de ziua a şaptea
cultivau aceleaşi idei. Am cerut de la Domnul, în rugăciuni stărui-
toare, să ne ajute să înţelegem voia Sa, iar lumina primită prin Duhul
Său a, fost aceea că în biserică trebuie să existe ordine şi disciplină
desăvârşită — că organizaţia era esenţială. Ordinea şi organizarea
sunt evidente pretutindeni în Univers, în toate lucrările lui Dumne-
zeu. Ordinea este legea cerului şi trebuie să fie legea poporului lui
Dumnezeu de pe pământ.

În instituirea organizaţiei am trecut printr-o luptă grea. Fără a
lua în considerare faptul că Domnul ne-a dat mărturie după mărturie
cu privire la subiectul acesta, opoziţia era puternică şi a trebuit să ne
confruntăm cu ea din nou şi din nou. Dar noi ştiam că Domnul Dum-[27]
nezeu este la cârmă şi ne conduce prin providenţa Sa. Am început
să ne organizăm şi acest pas înainte a fost însoţit de o prosperitate
evidentă.

Dezvoltarea lucrării ne solicita în domenii noi de activitate şi
eram pregătiţi să ne angajăm. Domnul a condus mintea noastră, ca
să înţelegem importanţa lucrării de educaţie. Am înţeles nevoia de
a avea şcoli în care copiii noştri să aibă posibilitatea de a învăţa
fără a fi ameninţaţi de ideile greşite ale unei filozofii false, astfel
încât educaţia lor să poată fi în armonie cu principiile Cuvântului lui
Dumnezeu. De asemenea, am fost îndemnaţi cu privire la nevoia de a
avea o instituţie medicală, atât pentru ajutorul şi educarea poporului
nostru, cât şi ca mijloc de binecuvântare şi iluminare a celorlalţi.
Aceste acţiuni erau o lucrare misionară de cea mai mare valoare.

5Vezi Note suplimentare.
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Rezultatele unui efort
Lucrarea noastră nu era susţinută prin daruri sau moşteniri, deoa-

rece existau puţini oameni bogaţi printre noi. Care este secretul pros-
perităţii noastre? Noi am lucrat sub conducerea Căpeteniei mântuirii
noastre. Dumnezeu a binecuvântat eforturile noastre unite. Adevărul
s-a răspândit şi a prosperat. Instituţiile s-au înmulţit. Sămânţa de
muştar a crescut, ajungând un copac mare. Sistemul de organizare
s-a dovedit a fi un mare succes. Dăruirea sistematică6 a fost instituită
în conformitate cu planul Bibliei. „Tot trupul bine închegat şi strâns
legat prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creşterea.“ Pe
măsură ce înaintam, sistemul nostru de organizare continua să se
dovedească a fi eficient.

Nimeni să nu cultive ideea că putem să ne lipsim de organizaţie.
Aceasta ne-a costat mult studiu şi multe rugăciuni pentru înţelep-
ciune, aşa că ştim că Dumnezeu ne-a răspuns, îndemnându-ne să
ridicăm acest edificiu. El a fost construit prin îndrumarea lui Dumne- [28]
zeu, după multe sacrificii şi confruntări. Nîciunul dintre fraţii noştri
să nu fie atât de amăgit, încât să încerce să doboare acest edificiu,
pentru că astfel veţi aduce o stare de lucruri la care nici măcar nu vi-
saţi. în Numele Domnului vă declar că organizaţia trebuie să rămână
temeinică, stabilă şi puternică. La porunca lui Dumnezeu — „Mer-
geţi înainte“ — noi am înaintat într-un timp în care dificultăţile ce
trebuiau depăşite făceau ca progresul să pară a fi imposibil. Noi ştim
cât de mult a costat în trecut să împlinim planurile lui Dumnezeu,
care ne-au făcut să fim poporul ce există în prezent. Prin urmare, să
fim cu toţii foarte atenţi, ca nu cumva să tulburăm mintea oamenilor
tocmai cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le-a poruncit pentru
prosperitatea şi succesul nostru în înaintarea cauzei Sale.

Îngerii lucrează în mod armonios. Toate acţiunile lor sunt carac-
terizate de ordine desăvârşită. Cu cât imităm mai bine armonia şi
ordinea oştirilor îngereşti, cu atât mai pline de succes vor fi eforturile
lor în sprijinul nostru. Dacă nu înţelegem nicio necesitate a armonici
în acţiunile noastre şi dacă modul nostru de acţiune este dezordonat,
nedisciplinat şi dezorganizat, îngerii, care sunt pe deplin organizaţi şi
lucrează într-o ordine desăvârşită, nu pot lucra cu succes în favoarea
noastră. Ei se îndepărtează de noi plini de durere, deoarece nu sunt

6Vezi Note suplimentare.
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autorizaţi să binecuvânteze confuzia, tulburarea şi dezorganizarea.
Toţi cei care doresc cooperarea solilor cereşti trebuie sa lucreze în
armonie cu ei. Cei care au aprobarea voinţei cereşti în toate eforturile
lor încurajează ordinea, disciplina şi unitatea în acţiune, şi atunci
îngerii lui Dumnezeu pot coopera cu ei. Dar aceşti soli cereşti nu
vor apăra niciodată dezorganizarea, dezordinea şi indisciplina. Toate
aceste rele sunt rezultatul eforturilor lui Satana de a slăbi puterile
noastre, de a ne distruge curajul şi de a împiedica succesul lucrării.[29]
Satana ştie bine că succesul nu poate însoţi decât acţiunile armo-
nioase şi ordonate. El ştie bine că tot ce este în legătură cu Cerul
se află într-o ordine desăvârşită, că acţiunile oştirilor îngereşti sunt
caracterizate de o supunere şi o disciplină desăvârşite. Eforturile
lui premeditate urmăresc să-i îndepărteze pe creştini cât se poate de
mult de planurile cereşti, prin urmare, el îi înşală chiar şi pe cei din
poporul lui Dumnezeu şi îi face să creadă că ordinea şi disciplina
sunt duşmanii spiritualităţii, că singura lor posibilitate de a fi în
siguranţă este ca fiecare să-şi urmeze propria cale şi să-şi păstreze
poziţia lui, deosebită de organizaţia credincioşilor care sunt uniţi şi
lucrează în vederea instituirii disciplinei şi a armoniei. Unii consi-
deră că toate eforturile făcute pentru a stabili ordinea sunt un pericol
şi o restrângere a dreptului libertăţii personale şi, ca urmare, trebuie
să ne temem de ele ca fiind papism. Aceste suflete devotate cred că
este o virtute în a-şi afirma libertatea de a gândi şi a acţiona în mod
independent. Ele nu sunt dispuse să accepte părerile niciunui om
şi nu respectă nici o autoritate umană. Mi-a fost arătat că lucrarea
specială a lui Satana este să-i facă pe oameni să creadă că Dumnezeu
a rânduit ca ei să se descurce singuri şi să-şi aleagă propria cale,
independenţi de fraţii lor.

Responsabilitatea individuală şi unitatea creştină
Dumnezeu conduce un popor afară din lume, aşezându-1 pe

platforma înaltă a adevărului veşnic: poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus. El îi va disciplina şi îi va educa pe cei ce fac
parte din poporul Său. Ei nu vor fi în dezacord, unul crezând ceva,
iar altul având o credinţă şi concepţii total opuse, aşa încât fiecare
să lucreze independent de ceilalţi. Prin diversitatea darurilor şi a
responsabilităţilor pe care Dumnezeu le-a rânduit în biserică, ci vor
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ajunge cu toţii la unitatea credinţei. Dacă unul îşi urmează propriile [30]
păreri cu privire la adevărul Bibliei, fără a lua în considerare opiniile
fraţilor săi, pretinzând dreptul de a avea propriile idei particulare, pe
care apoi le impune şi altora, cum poate să împlinească rugăciunea
lui Hristos? Dacă se ridică un altul, şi apoi un altul, fiecare afirmându-
şi dreptul de a crede şi de a vorbi ce-i place, fără să ia în considerare
credinţa bisericii, unde va fi armonia care a existat între Domnul
Hristos şi Tatăl Său şi pentru care Domnul S-a rugat Tatălui, cerând
ca ea să fie şi între fraţii Săi?

Deşi fiecare dintre noi are o lucrare şi o responsabilitate perso-
nală înaintea lui Dumnezeu, nimeni nu trebuie să-şi urmeze propria
judecată în mod independent, fără a ţine cont de simţămintele şi de
părerile fraţilor lui, deoarece un asemenea comportament ar duce
la dezordine în biserică. Datoria pastorilor este aceea de a respecta
judecata şi gândirea fraţilor lor, dar, atât relaţia dintre ei, cât şi relaţia
dintre doctrinele pe care le prezintă, trebuie să fie verificate prin
testul Legii şi al Mărturiei, iar apoi, dacă inima lor se lasă învăţată,
nu va exista nicio dezbinare printre noi. Unii sunt înclinaţi spre
dezordine şi se îndepărtează de marile pietre de hotar ale credinţei,
dar Dumnezeu îi îndeamnă pe slujitorii Lui să fie una în credinţă şi
în spirit.

În aceste zile este necesar ca unitatea noastră să aibă un caracter
care să reziste încercării... Avem multe lecţii de învăţat şi multe,
multe altele de care trebuie să ne dezvăţăm. Numai Dumnezeu este
infailibil. Cei care cred că nu vor fi nevoiţi să renunţe niciodată la
o idee preferată, că nu vor fi niciodată în situaţia de a-şi schimba o
opinie, vor fi dezamăgiţi. Atâta vreme cât ţinem la ideile şi la opiniile
noastre cu o insistenţă hotărâtă, nu putem avea unitatea pentru care
S-a rugat Domnul Hristos.

Când un frate primeşte o lumină nouă asupra Scripturilor, trebuie
să-şi explice poziţia în mod deschis, şi fiecare slujitor trebuie să [31]
cerceteze Scripturile cu spiritul bunăvoinţei, pentru a vedea dacă
ideile prezentate pot fi susţinute de Cuvântul Inspirat. „Robul lui
Dumnezeu nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toţi, în stare
să-i înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să-i îndrepte cu
blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa,
ca să ajungă la cunoştinţa adevărului“ (2 Timotei 2, 24.25).
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Ce a făcut Dumnezeu pentru noi!
Dacă ne gândim la istoria noastră din trecut, la modul în care am

făcut fiecare pas înainte până la poziţia în care ne aflăm în prezent,
eu pot să spun: Lăudat să fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut Dum-
nezeu pentru noi, sunt plină de uimire şi de încredere în conducerea
Domnului Hristos. Nu avem niciun motiv de teamă pentru viitor,
decât acela de a uita modul în care ne-a condus Domnul.

Acum suntem un popor puternic, dacă ne punem încrederea în
Domnul, deoarece avem adevărurile puternice ale Cuvântului lui
Dumnezeu. Avem toate motivele să fim plini de recunoştinţă pentru
acest fapt. Dacă vom umbla în lumina care străluceşte din scrierile
vii ale lui Dumnezeu, vom avea responsabilităţi atât de mari, pe
cât de mare este lumina care ne-a fost dată de Dumnezeu. Avem
multe îndatoriri de îndeplinit, pentru că am fost făcuţi depozitarii
adevărului sacru, care trebuie să-i fie vestit lumii în toată frumuse-
ţea şi slava lui. Suntem datori faţă de Dumnezeu să folosim toate
mijloacele cu care ne-a înzestrat pentru a înfrumuseţa adevărul prin
sfinţirea caracterului şi pentru a le transmite soliile de avertizare,
de mângâiere, de speranţă şi de iubire tuturor celor care se află în
întunericul minciunii şi al păcatului.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru ce s-a realizat până
acum prin asigurarea condiţiilor de educaţie religioasă şi intelectuală
a tinerilor noştri. Mulţi sunt pregătiţi să îndeplinească responsabi-
lităţi în diferitele ramuri ale lucrării, nu numai în America, ci şi în[32]
străinătate. Presa a furnizat o literatură care a răspândit cunoştinţa
adevărului până la mari depărtări. Toate aceste daruri care, asemenea
unor pâraie, au umplut fluviul de binecuvântare, să fie recunoscute
ca un motiv de a-I aduce mulţumiri lui Dumnezeu.

Avem astăzi o armată de tineri care pot face mult, dacă sunt
încurajaţi şi îndrumaţi cum se cuvine. Dorim ca adevărul să fie
crezut de copiii noştri. Dorim să fie binecuvântaţi de Dumnezeu.
Vrem ca ei să participe la planuri bine organizate pentru a-i ajuta
pe alţi tineri. Toţi trebuie să fie atât de bine pregătiţi, încât să poată
reprezenta corect adevărul, dovedind speranţa care este în ei şi ono-
rându-L pe Dumnezeu în orice ramură a lucrării pentru care sunt
calificaţi...



Biserica lui Hristos 45

Ca ucenici ai lui Hristos, este datoria noastră să răspândim lu-
mina pe care ştim că lumea nu o are. Oamenii lui Dumnezeu „să fie
bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună
temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă“ (1 Timotei 6, 18.19).

Biserica rămăşiţei nu este Babilon7

M-am întristat foarte mult, când am citit articolul publicat de
fratele S.8 şi de cei asociaţi cu el în lucrarea pe care o făcea. Fără
consimţământul meu, ei au selectat pasaje din Mărturii şi le-au
introdus în articolul pe care l-au publicat, pentru a face să se creadă
că scrierile mele susţin şi aprobă poziţia apărată de ei. Acest lucru nu
este nici corect şi nici drept. Prin asumarea unei libertăţi necuvenite, [33]
au prezentat înaintea poporului o teorie care are menirea de a înşela
şi de a distruge. Mulţi alţii au procedat în acest fel, în trecut, şi au
făcut să se creadă că Mărturiile susţineau idei neîntemeiate şi false.

Am primit o lumină care arată că poziţia susţinută de fratele S.
şi de simpatizanţii lui nu este adevărată, dar zilele în care trăim vor
fi caracterizate de abordări de felul: „uite, aici“, „uite, acolo“. Ca
un exemplul al modului în care fratele S. şi-a compilat articolul, vă
voi relata următorul incident: Am scris o scrisoare particulară unuia
dintre pastorii noştri, iar acesta, din bunăvoinţă, crezând că i-ar fi de
folos şi fratelui S., i-a trimis o copie. Dar fratele S., în loc de a o privi
ca un material pentru folosul personal, a tipărit părţi din scrisoare
într-un articol, ca şi cum ar fi fost o mărturie nepublicată, pentru
a-şi susţine poziţia personală. Este aceasta o procedură onorabilă?
În mărturie nu exista nimic care să susţină poziţia fratelui S., dar el
a aplicat-o în mod greşit, aşa cum fac mulţi cu Scripturile, în dauna
propriului suflet şi a sufletelor altora. Dumnezeu îi va judeca pe cei
ce îşi asumă drepturi necuvenite şi folosesc mijloace dezonorante
cu scopul de a da importanţă şi putere de influenţă ideilor pe care
ei le consideră a fi adevăr. Prin folosirea unei scrisori particulare,
trimise unei alte persoane, fratele S. a abuzat de intenţia binevoitoare
a celui care dorise să îl ajute. Pasajele publicate în articolul cu privire
la Strigătul cu glas tare şi căderea bisericilor, dovedeşte că Duhul

7The Review and Herald, August 12; 22 septembrie 1893.
8Vezi Note suplimentare.
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Sfânt al lui Dumnezeu nu lucrează prin el. „După roadele lor îi veţi
cunoaşte.“

Cei care citesc articolele scrise în apărarea acestor poziţii false
vor rămâne cu impresia că eu susţin ideile respective şi că sunt
de partea autorilor lor în lucrarea de proclamare a concepţiilor pe
care ei le numesc „o lumină nouă“. Ştiu că în soliile lor sunt unele
adevăruri, dar adevărul este deformat şi greşit aplicat prin asocierea[34]
lui cu ideile false. Fratelui care le-a transmis acelor oameni copiile
scrisorii primite de la mine aş dori să-i spun următoarele: Nu am
nicio intenţie de a te mustra şi nimeni nu trebuie să te învinuiască în
privinţa aceasta. Dacă intenţia şi motivele tale au fost bune, iar eu
te-aş judeca greşit şi te-aş mustra, ar însemna să atrag asupra mea
dezaprobarea lui Dumnezeu. Dacă fratele pe care ai dorit să-1 ajuţi
şi-a asumat libertăţi necuvenite, trădând încrederea ta, nu trebuie să
te simţi vinovat şi să te întristezi din cauza lipsei lui de loialitate.

Îndrumări pentru ucenici
În Mărturii se află lucruri care nu au fost scrise pentru cei din

lume, în general, ci pentru copiii credincioşi ai lui Dumnezeu şi nu
este potrivit ca îndrumările, avertismentele, mustrările sau sfaturile
de acest fel să fie prezentate în public pentru lume. Însuşi Răscumpă-
rătorul lumii, Trimisul lui Dumnezeu, Cel mai mare învăţător pe care
L-au cunoscut vreodată oamenii, a prezentat unele învăţături doar
pentru ucenici şi nu pentru lume. Deşi a avut solii pentru mulţimea
care se aduna pe urmele Sale, totuşi El a avut o lumină specială şi
învăţături doar pentru urmaşii Săi şi nu le-a prezentat tuturor celor
care îl ascultau, deoarece nu ar fi fost nici înţelese, nici preţuite de
ei. Domnul Şi-a trimis ucenicii să predice, iar când s-au întors din
prima lor lucrare misionară şi au avut de relatat diferite experienţe
cu privire la succesul lor în predicarea Evangheliei împărăţiei lui
Dumnezeu, El i-a invitat: „Veniţi singuri la o parte, într-un loc pus-
tiu, şi odihniţi-vă puţin“. În acest loc de retragere, Isus le-a adresat
urmaşilor Săi îndrumările, sfaturile, avertizările şi mustrările pe care
le-a considerat necesare cu privire la modul lor de a lucra, dar învă-
ţăturile pe care le-a dat cu acea ocazie nu trebuiau să-i fie prezentate[35]
mulţimii, deoarece cuvintele Sale erau destinate doar ucenicilor.



Biserica lui Hristos 47

De multe ori, când a făcut lucrări de vindecare, Domnul Hristos
i-a avertizat pe cei pe care îi binecuvântase să nu spună nimănui
despre fapta Sa. Ei ar fi trebuit să asculte îndemnul Lui şi să înţeleagă
faptul că Domnul HristOS nu le ceruse să păstreze tăcerea fără
teniei, ci a avut un motiv pentru porunca Sa, iar ei nu ar fi trebuit
să desconsidere în niciun fel dorinţa Sa explicită. Ar fi trebuit să fie
suficient pentru ei să ştie că El dorea ca să păstreze secretul şi că
motivele cererii Sale insistente erau bune. Domnul ştia că vindecarea
bolnavilor, minunile făcute pentru a reda vederea orbilor sau pentru
a-i curăţa pe leproşi îi puneau viaţa în pericol, deoarece, dacă nu
erau dispuşi să accepte dovezile aduse de El cu privire la misiunea
Sa divină, preoţii şi conducătorii le-ar fi răstălmăcit şi falsificat şi ar
fi formulat acuzaţii împotriva Lui. Este adevărat că Domnul Hristos
a făcut multe minuni în public, cu toate acestea, în unele cazuri,
El le-a cerut celor pe care i-a binecuvântat să nu-i spună nimănui
ce făcuse pentru ei. Când era stârnită prejudecata, când invidia şi
gelozia erau cultivate şi era împiedicat să lucreze, El părăsea acele
cetăţi şi mergea în căutarea celor doritori să asculte şi să preţuiască
adevărul pe care venise să-1 împărtăşească.

Domnul Isus a considerat necesar să le explice ucenicilor multe
lucruri pe care El nu le-a prezentat mulţimii. El le-a descoperit cu
claritate motivul urii cărturarilor, fariseilor şi preoţilor faţă de ei şi
le-a vorbit despre suferinţa, trădarea şi moartea Sa, dar nu a spus
aceste lucruri la fel de deschis înaintea lumii. Domnul a avut solii de
avertizare pentru urmaşii Săi, cărora le-a descoperit evenimentele
nefericite care urmau să aibă loc şi la care trebuiau să se aştepte. El [36]
le-a dat îndrumări preţioase, pe care nici măcar ei nu le-au înţeles
până după moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer. Când Duhul Sfânt
S-a revărsat asupra lor, ei şi-au amintit tot ce le spusese Domnul.

Un act de trădare a încrederii
Dacă Domnul Isus ar fi dezvăluit în public lucrurile pe care le

prevăzuse să rămână tainice, ucenicii ar fi adus prejudicii cauzei
adevărului, ar fi provocat respingerea, şi acest fapt ar fi însemnat o
trădare a încrederii sfinte ce le fusese acordată. Domnul i-a adre-
sat poporului Său solii potrivite de avertizare, mustrare, sfătuire şi
îndrumare, dar nu este bine să scoatem aceste solii din contextul
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lor şi să le aşezăm într-un cadru în care să pară că întăresc nişte
solii greşite, în articolul publicat de fratele S. şi de asociaţii lui, el
acuză biserica lui Dumnezeu ca fiind Babilon şi îi cheamă pe oa-
meni să se despartă de ea. O asemenea lucrare nu este nici onorabilă,
nici corectă. În alcătuirea lucrării lor, ei au folosit numele meu şi
scrierile mele pentru a susţine ceva ce eu dezaprob şi denunţ ca
fiind o greşeală. Cei la care va ajunge acest articol îmi vor atribui
mie responsabilitatea pentru falsa concepţie prezentată, deşi este
categoric opusă atât luminii pe care am primit-o de la Dumnezeu,
cât şi învăţăturilor aflate în scrierile mele. Fără nicio ezitare, declar
că aceia care insistă asupra acestei lucrări sunt amăgiţi într-o mare
măsură.

O solie falsă
Mulţi ani la rând, am declarat în mod repetat şi deschis că atunci

când apare cineva cu pretenţia că are o mare lumină şi, în acelaşi
timp, susţine idei care dărâmă lucrarea pe care Domnul a zidit-o prin
slujitorii Săi, acea persoană se află într-o mare amăgire şi nu lucrează
în direcţia în care lucrează Domnul Hristos. Cei care afirmă că[37]
bisericile adventiste de ziua a şaptea constituie Babilonul, sau că fac
parte din Babilon, ar face mai bine să rămână acasă. Să se oprească
şi să se gândească la solia care trebuie să fie proclamată în acest timp.
În loc de a coopera cu slujitorii divini pentru pregătirea unui popor
care să reziste în ziua Domnului, ei i s-au alăturat pârâşului fraţilor,
care îi condamnă înaintea lui Dumnezeu zi şi noapte. Slujitorii
satanici au ieşit din întuneric şi i-au inspirat pe oameni să se unească
într-o confederaţie a răului, ca să ducă în rătăcire, să tulbure şi
să aducă un mare necaz peste poporul lui Dumnezeu. Pentru că
adventiştii de ziua a şaptea nu-i vor aduce omagiu papalităţii, prin
respectarea duminicii, instituţia puterii lui antihrist, întreaga lume va
fi stârnită la vrăjmăşie împotriva lor. Scopul lui Satana este acela de
a face ca ei să fie şterşi de pe faţa pământului, pentru ca supremaţia
lui asupra lumii să nu mai poată fi pusă la îndoială.

Acuzaţiile lui Satana
Profetului i s-a descoperit în viziune scena în care Satana acuză

poporul lui Dumnezeu. El relatează: „El mi-a arătat pe marele preot
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Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului, şi pe Satana
stând la dreapta lui, ca să-1 pârască“. Isus este Marele nostru Preot
în cer. Ce lucrare îndeplineşte El? Domnul mijloceşte şi face ispăşire
pentru poporul Său, care crede în El. Prin neprihănirea Sa atribuită, ei
sunt acceptaţi de Dumnezeu ca fiind aceia care mărturisesc înaintea
lumii că sunt de partea Sa, prin faptul că respectă loate poruncile Lui.
Satana îi urăşte cu înverşunare şi manifestă faţă de ei acelaşi spirit
pe care 1-a manifestat faţă de Domnul Isus, când a fost pe pământ.
Când S-a aflat înaintea lui Pilat, conducătorul roman a căutat să-L
scape şi a dorit ca poporul să aleagă să-L elibereze pe Domnul Isus [38]
de chinurile prin care avea să treacă. El i-a adus înaintea mulţimii
zgomotoase pe Fiul lui Dumnezeu şi pe criminalul Baraba şi a
întrebat: „Pe care din amândoi voiţi să vi-1 slobozesc? Pe Baraba
sau pe Isus care se numeşte Hristos?“ Ei au răspuns: „Pe Baraba“.
Atunci, Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus care se numeşte Hristos?“
Ei au răspuns cu toţii: „Să fie răstignit!“

Când i s-a cerut să aleagă între Fiul lui Dumnezeu şi crimina-
lul Baraba, lumea instigată de spiritul de vrăjmăşie al lui Satana a
preferat mai degrabă un tâlhar, decât pe Domnul Isus. Argumentele
înşelătoare ale celor aflaţi în poziţii înalte au determinat mulţimea
ignorantă să-L respingă pe Fiul fui Dumnezeu şi să aleagă în locul
Său un tâlhar. Să ne aducem aminte că trăim încă în aceeaşi lume în
care Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost respins şi răstignit, în
aceeaşi lume asupra căreia încă apasă vinovăţia dispreţului faţă de
Hristos şi a alegerii unui tâlhar în locul Mielului fără prihană al lui
Dumnezeu. Dacă nu ne pocăim personal înaintea lui Dumnezeu pen-
tru că am călcat Legea Sa şi dacă nu credem în Domnul nostru Isus
Hristos, pe care lumea L-a respins, vom rămâne sub condamnarea
alegerii lui Baraba, în locul lui Hristos cel neprihănit. Întreaga lume
se află astăzi sub acuzaţia de a-L fi respins şi de a-L fi ucis în mod
deliberat pe Fiul lui Dumnezeu. Mărturia Cuvântului dovedeşte că,
dacă li s-ar oferi o a doua ocazie, iudeii, neamurile, regii, guvernato-
rii, pastorii, preoţii şi orice om — din toate categoriile sociale şi toate
grupările care manifestă acelaşi spirit de invidie, ură. prejudecată
şi necredinţă, pe care l-au manifestat cei care L-au condamnat la
moarte pe Fiul lui Dumnezeu — ar face la fel ca iudeii din timpul
lui Hristos. Ei ar împărtăşi acelaşi spirit care a cerut moartea Fiului
lui Dumnezeu.
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În scena care reprezintă lucrarea lui Hristos pentru noi şi acuzaţia
insistentă a lui Satana împotriva noastră, Iosua este marele preot şi[39]
mijloceşte pentru poporul care respectă poruncile lui Dumnezeu. În
acelaşi timp, Satana îi înfăţişează pe cei din poporul lui Dumnezeu
ca fiind plini de păcate şi prezintă înaintea lui Dumnezeu o listă cu
fărădelegile pe care chiar el i-a ispitit să le săvârşească de-a lungul
timpului, pretinzând că, din cauza păcatelor lor, ar trebui să fie daţi
în mâinile lui pentru a fi nimiciţi. Satana susţine că ei nu ar trebui
să fie apăraţi de îngerii păzitori împotriva confederaţiei răului. El
este plin de furie, pentru că nu-i poate prinde pe cei din poporul
lui Dumnezeu în mrejele lumii, ca să-i determine să i se supună
pe deplin. Împăraţii, domnitorii şi conducătorii lumii s-au aşezat
în tabăra antihristului şi sunt reprezentaţi de balaurul care porneşte
război împotriva sfinţilor — împotriva celor ce respectă poruncile
lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus. În vrăjmăşia lor împotriva
poporului lui Dumnezeu, ei se dovedesc vinovaţi de acelaşi păcat al
alegerii lui Baraba în locul Domnului Hristos.

Lumea chemată să dea socoteală
Dumnezeu este în conflict cu lumea. Când va începe judecata

şi se vor deschide cărţile cerului, Dumnezeu va avea de judecat un
raport îngrozitor, care i-ar face acum pe oameni să tremure, dacă nu
ar fi orbiţi şi amăgiţi de înşelăciunile lui Satana. Dumnezeu va chema
lumea să dea socoteală pentru moartea unicului Său Fiu, pe care ea
l-a crucificat din nou şi din nou, prin toate scopurile şi intenţiile ei,
şi pe care L-a supus ruşinii publice, prin persecutarea poporului Său.
Lumea L-a respins pe Domnul Hristos în persoana sfinţilor Lui, a
refuzat soliile Sale prin refuzul soliilor rostite de profeţii, apostolii şi
trimişii Săi. I-a respins pe cei care au fost colaboratori ai lui Hristos
si va trebui să dea socoteală.

Satana este capul tuturor pârâşilor fraţilor, dar, care este răspun-[40]
sul Domnului, când el prezintă păcatele poporului lui Dumnezeu? El
spune: „Domnul să te mustre [nu pe Iosua, care este reprezentantul
poporului încercat şi ales al lui Dumnezeu] Satano! Domnul să te
mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, un tăciune scos din
foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare, şi totuşi stătea în
picioare înainte îngerului.“ Satana îi înfăţişa pe cei din poporul ales
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şi credincios al lui Dumnezeu ca fiind plini de murdărie şi de păcat.
El putea să descrie anumite fărădelegi de care s-au făcut vinovaţi.
Oare nu el fusese acela care pusese întreaga confederaţie a răului
să-i determine, prin metodele lui seducătoare, să săvârşească toc-
mai acele păcate de care îi acuza? Dar ei se pocăiseră şi primiseră
neprihănirea lui Hristos. Prin urmare, poporul stătea în picioare
înaintea lui Dumnezeu, îmbrăcat în veşmintele neprihănirii lui Hris-
tos, iar „îngerul a luat cuvântul şi a“ zis celor ce erau înaintea Lui:
„Dezbrăcaţi-1 de hainele murdare de pe el!“ Apoi a zis lui Iosua:
„Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de
sărbătoare!“ Toate păcatele de care se făcuseră vinovaţi erau iertate,
iar ei stăteau înaintea lui Dumnezeu ca aleşi şi drepţi, nevinovaţi şi
desăvârşiţi, ca şi când nu ar fi păcătuit niciodată.

Un cuvânt de încurajare
„Eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» Şi ei [îngerii

lui Dumnezeu] i-au pus o mitră curată pe cap şi l-au îmbrăcat cu
haine, în timp ce îngerul Domnului [Isus, Răscumpărătorul] stătea
acolo, îngerul Domnului a făcut o mărturisire: Aşa vorbeşte Domnul
oştirilor: «Dacă vei umbla pe căile Mele şi dacă vei păzi poruncile
Mele, vei judeca Casa Mea şi vei priveghea asupra curţilor Mele, şi
Eu te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici».“ Doresc ca toţi [41]
aceia care pretind a crede adevărul prezent să se gândească serios la
lucrurile minunate prezentate în acest capitol. Oricât de slab şi de
neputincios ar fi poporul lui Dumnezeu, cei care se întorc la El, în
această generaţie nelegiuită şi degradată, şi îl aleg din nou ca Domn
al vieţii lor, ridicându-se pentru a apăra Legea Sa sfântă şi pentru a
sta la spărtura făcută de omul fărădelegii, sub conducerea lui Satana,
vor fi consideraţi copii ai lui Dumnezeu şi, prin neprihă- nirea lui
Hristos, vor fi sta desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu. Adevărul nu
va rămâne pentru totdeauna doborât la pământ pentru a fi călcat în
picioare de oameni. Adevărul va fi respectat şi mărit, va răsări şi va
lumina în toată strălucirea lui şi va rămâne statornic din veşnicii în
veşnicii.
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Acuzaţiile nu vin de la Dumnezeu
Dumnezeu are un popor asupra căruia este îndreptat interesul

întregului cer şi care este singurul obiect drag inimii Sale, pe întregul
pământ.9 Toţi cei care citesc aceste cuvinte să se gândească bine
la ele, pentru că eu le-aş întipări adânc în fiecare minte, în Numele
lui Isus. Când cineva se ridică, indiferent dacă este din mijlocul
nostru sau dinafară, şi, pretinzând că are de prezentat o solie, declară
că poporul lui Dumnezeu face parte din Babilon şi îi cheamă cu
insistenţă pe cei credincioşi să iasă din el, puteţi fi siguri că nu
rosteşte o solie adevărată. Să nu-1 primiţi şi să nu-i daţi crezare,
pentru că Dumnezeu nu vorbeşte prin el şi nici nu i-a încredinţat
vreo solie, ci a pornit fără să fi fost trimis. Solia conţinută de articolul
„Strigătul cu glas tare“ este o amăgire. Asemenea solii vor mai veni
în viitor şi se va susţine că sunt trimise de Dumnezeu, dar pretenţia va
fi falsă, deoarece nu aduc lumină, ci întuneric. Împotriva poporului[42]
lui Dumnezeu vor fi întotdeauna solii de acuzare, asemenea lucrării
lui Satana care acuză poporul lui Dumnezeu. Aceste solii vor fi
proclamate chiar în timpul în care Dumnezeu îi vorbeşte poporului
Său, chemându-1: „Scoală-te, luminează! Căci lumina ta vine şi
slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă
pământul şi negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul, şi
slava Lui se arată peste tine.“

O lucrare de amăgire
Veţi constata că aceia care vestesc o solie falsă sunt lipsiţi de

un înalt simţ al onoarei şi de integritate morală. Ei îi vor înşela pe
oameni, amestecând ideile lor greşite cu Mărturiile sorei White şi
folosind numele ei pentru a întări lucrarea lor. Ei selectează din
Mărturii acele pasaje pe care consideră că le pot deforma în scopul
de a-şi susţine poziţia şi le aşază într-un context fals, astfel încât
ideile greşite să pară a fi vrednice de încredere şi să fie acceptate de
popor, Aceşti autori interpretează în mod tendenţios şi răstălmăcesc
soliile pe care Dumnezeu le-a adresat pentru avertizarea, sfătuirea,
mustrarea şi mângâierea celor care vor constitui poporul rămăşiţei
Sale. Cei care acceptă Mărturiile ca fiind solii venite de la Dumne-
zeu vor fi ajutaţi şi binecuvântaţi prin ele, dar cei care preiau doar

9Vezi Note suplimentare.
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anumite părţi din acestea, în scopul de a-şi susţine teoriile sau ideile
personale şi a-şi justifica ideile lor greşite, nu vor fi binecuvântaţi şi
nici nu vor beneficia de învăţăturile Mărturiilor. A spune că Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea este Babilonul înseamnă a repeta afir-
maţia lui Satana, care este pârâşul fraţilor lui, acuzându-i înaintea lui
Dumnezeu zi şi noapte. Prin folosirea greşită a Mărturiilor, oamenii
sunt încurcaţi, deoarece nu pot înţelege relaţia dintre Mărturii şi [43]
ideile celor care greşesc, iar Dumnezeu a intenţionat ca Mărturiile
să-şi aibă întotdeauna un loc anume în contextul adevărului.

Cei care susţin o idee greşită vor spune: „Aşa zice Domnul“,
dar, în realitate, „Domnul nu le-a vorbit“. Ei aduc o mărturie în
favoarea unei minciuni, nu în favoarea adevărului. Dacă aceia care
au proclamat solia că biserica este Babilon ar fi folosit banii cheltuiţi
pentru publicarea şi răspândirea acestei minciuni, în scopul de a zidi,
şi nu de a dărâma, ar fi dovedit prin aceasta că sunt poporul pe care
Dumnezeu îl călăuzeşte.

O mare lucrare trebuie să fie îndeplinită în lume, şi mai ales în
ţările străine. Este nevoie de şcoli, astfel încât tinerii, copiii şi cei mai
în vârstă să poată fi pregătiţi cât mai repede pentru a începe să lucreze
în teritoriile misionare. Lucrarea din străinătate are nevoie nu numai
de pastori, ci şi de lucrători înţelepţi şi înzestraţi în toate domeniile.
Din toate părţile lumii, se aude strigătul macedonean: „Treci şi ajută-
ne“. Având în vedere că asupra noastră apasă răspunderea de a
merge şi de a predica Evanghelia la orice făptură, nevoia de oameni
şi de mijloace materiale este mare. Satana caută pe orice cale să
micşoreze resursele pentru a-i împiedica pe oameni să se angajeze
tocmai în lucrarea pe care ar trebui să o facă. Este nevoie de bani
pentru a construi Case de rugăciune şi şcoli în care să fie pregătiţi
misionari şi este nevoie de tineri şi de tinere capabile să lucreze cu
răbdare, cu inteligenţă şi cu toată perseverenţa, devenind uneltele
necesare pentru pregătirea unui popor care să reziste în marea zi
a lui Dumnezeu. Dar, în loc de a fi folosiţi pentru facerea binelui,
aceşti bani sunt deturnaţi spre rău şi spre blestem. [44]

Ziua cea mare a lui Dumnezeu se apropie în grabă. Avem o mare
lucrare de îndeplinit şi trebuie să o facem repede. Cu toate acestea,
vedem că în mijlocul nostru sunt unii care pretind a crede adevărul
prezent, dar nu ştiu să investească mijloacele materiale ce le-au fost
încredinţate şi, din cauza lipsei de umilinţă şi de smerenie a inimii,
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nu înţeleg cât de mare este lucrarea. Toţi cei care învaţă de la Isus
vor lucra împreună cu Dumnezeu. Cei care continuă să proclame
ideile false, consumând timp şi bani într-o lucrare zadarnică, lasă pe
umerii adevăraţilor lucrători o povară suplimentară, deoarece, în loc
de a-şi dedica timpul pentru susţinerea adevărului, aceşti lucrători
sunt nevoiţi să se ocupe de combaterea lucrării celor care proclamă
minciuni şi pretind că au o solie din cer.

Dacă ar fi simţit necesitatea de a răspunde la rugăciunea adresată
de Domnul Hristos Tatălui Său, chiar înainte de răstignirea Sa — ca
ucenicii Lui să fie una, după cum El şi Tatăl erau una — aceia care
au făcut acest fel de lucrare nu ar fi risipit mijloacele ce le-au fost
încredinţate şi care erau atât de necesare pentru înaintarea adevărului.
Ei nu ar fi risipit timpul preţios şi aptitudinile lor pentru a răspândi
idei greşite, făcând în felul acesta ca timpul lucrătorilor adevăraţi să
fie devotat combaterii şi înăbuşirii influenţei lor. O asemenea lucrare
nu este inspirată de Dumnezeu, ci de Satana.

„Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului
Său! Cine umblă în întuneric şi n-arc lumină, să se încreadă în
Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi toţi
care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului
vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă
aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.“ Solia vestită de aceia care au[45]
predicat că biserica este Babilon a lăsat impresia că Dumnezeu nu
are nicio biserică pe pământ.

O biserică vie
Oare Dumnezeu nu are nicio biserică vie pe pământ? El are o

biserică, dar aceasta este o biserică luptătoare, nu o biserică trium-
fătoare. Ne pare rău că în ea sunt membri cu greşeli, că în mijlocul
grâului există neghină. Domnul Isus spunea: „împărăţia cerurilor
se aseamănă cu un om care a semănat o sămânţă bună în ţarina
lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a semănat
neghină între grâu şi a plecat. Când au răsărit firele de grâu şi au
făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpânului casei au venit
şi i-au zis: «Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De
unde are dar neghină?» El le-a răspuns: «Un vrăjmaş a făcut lucrul
acesta». Şi robii i-au zis: «Vrei dar să mergem s-o smulgem?» «Nu»,
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le-a zis el, «ca nu cumva, smulgând neghina să smulgeţi şi grâul
împreună cu ea. Lăsaţi-le să crească amândouă până la seceriş şi, la
vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întâi neghina
şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-1 în grânarul
meu“».“

În parabola grâului şi neghinei, înţelegem că neghina nu trebuie
să fie smulsă, pentru ca grâul să nu fie smuls împreună cu ea. Opi-
niile şi judecata omenească ar putea face greşeli grave. Mai bine
decât să se comită greşeli, decât să fie smuls chiar şi un singur fir de
grâu, Stăpânul zice: „Lăsaţi-le să crească amândouă până la seceriş“.
Atunci, îngerii sunt cei care vor strânge neghina şi o vor destina
nimicirii. Deşi în bisericile noastre care cred că au adevărul prezent,
unii fac greşeli, asemănându-se neghinei aflate în mijlocul grâului,
Dumnezeu este plin de îndurare şi răbdător. El îi mustră şi îi averti- [46]
zează pe cei greşiţi, dar nu îi nimiceşte pe aceia care doresc să înveţe
lecţia prezentată de Domnul Isus. El nu smulge neghina din mijlocul
grâului. Grâul şi neghina trebuie să crească împreună până la seceriş,
când grâul va ajunge la maturitate deplină şi va fi uşor de deosebit
de neghină.

Biserica lui Hristos de pe pământ va fi imperfectă, dar Dumnezeu
nu îşi nimiceşte biserica din cauza nedesăvârşirii ei. Întotdeauna
au fost şi vor fi unii conduşi mai mult de zel decât de cunoaştere,
care vor dori să curăţe biserica şi să smulgă neghina din mijlocul
grâului. Dar Domnul Hristos a dat o lumină specială cu privire la
modul în care să fie trataţi cei greşiţi sau neconvertiţi din interiorul
bisericii. Membrii bisericii nu trebuie să întreprindă nicio acţiune
grăbită, zeloasă şi impulsivă pentru a-i exclude pe cei despre care
cred că au un caracter cu greşeli. Neghina va răsări printre grâu, dar,
dacă ar fi smulsă pe căi diferite de acelea rânduite de Dumnezeu,
s-ar face mai mult rău, decât bine, dacă neghina ar fi lăsată în pace.
În timp ce Domnul aduce în biserică oameni cu adevărat convertiţi,
Satana îi aduce printre ei pe cei neconvertiţi. În timp ce Hristos sea-
mănă sămânţa cea bună, Satana seamănă neghina. Membrii bisericii
sunt supuşi neîncetat la două influenţe opuse, O influenţă lucrează
pentru purificarea bisericii, iar cealaltă pentru coruperea poporului
lui Dumnezeu.
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Ocaziile acordate lui luda
Domnul Isus cunoştea greşelile din caracterul lui Iuda, dar 1-a

acceptat în rândul ucenicilor Săi, fără să ţină cont de acestea. El i-a
acordat aceleaşi ocazii şi privilegii pe care le oferise şi celorlalţi pe
care îi alesese. Iuda nu a avut nicio scuză pentru calea rea pe care a[47]
mers mai târziu. El ar fi putut ajunge un împlinitor al Cuvântului,
aşa cum au fost în cele din urmă Petru, Iacov, Ioan şi ceilalţi ucenici.
Domnul Isus le-a dat suficiente lecţii şi îndrumări preţioase, pentru
ca toţi cei care au fost cu El să poată fi convertiţi şi să înceteze a fi
dependenţi de defectele care pătaseră caracterul lor.

Biserica nu este desăvârşită
Unii oameni par să creadă că, dacă ajung membri ai bisericii,

toate aşteptările lor vor fi împlinite şi vor cunoaşte numai oameni cu-
raţi şi desăvârşiţi. Ei sunt zeloşi în credinţa lor şi, când văd greşelile
membrilor din biserică, spun: „Noi am părăsit lumea, ca să nu mai
avem nicio legătură cu caracterele rele, dar răul este prezent şi aici“.
Apoi, asemenea slujitorilor din parabolă, se întreabă: „De unde dar
are neghină?“ Nu trebuie să cădem în descurajare din această cauză,
pentru că Domnul nu ne-a dat motive să credem că biserica este
desăvârşită. Cu tot zelul nostru, nu vom reuşi să schimbăm biserica
luptătoare într-o biserică la fel de curată ca biserica triumfătoare.

Domnul ne interzice să-i tratăm în niciun fel violent pe aceia
despre care credem că sunt greşiţi, iar lucrarea noastră nu este aceea
de a ne ocupa de excluderea şi denunţarea celor care greşesc.

Omul limitat este predispus să judece în mod greşit caracterul
cuiva, dar Dumnezeu nu le-a încredinţat lucrarea de a judeca şi de
a se pronunţa cu privire la caracterul cuiva, acelora care nu sunt
potriviţi pentru ea. Nu este sarcina noastră să spunem cine este grâu
şi cine este neghină. Timpul secerişului va defini pe deplin caracterul
celor două clase reprezentate de grâu şi de neghină. Lucrarea de
separare nu a fost lăsată în mâinile niciunui om, ci este lucrarea
îngerilor lui Dumnezeu.

Doctrina falsă este una dintre influenţele lui Satana, care lucrează[48]
în interiorul bisericii, aducând în ca oameni cu inima neconvertită,
care nu se supun cuvintelor lui Isus şi nu caută unitatea credinţei,
a spiritului şi a doctrinei. Aceştia nu lucrează în vederea unităţii
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spiritului pentru care S-a rugat Domnul Hristos şi care ar face ca
mărturia ucenicilor Săi să aibă efect în a-i convinge pe cei din
lume cu privire la faptul că Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în
mijlocul lor, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică“. Dacă în poporul lui Dumnezeu ar exista unitatea
pentru care S-a rugat Domnul Hristos, ar aduce o mărturie puternică
şi ar răspândi o lumină strălucitoare în mijlocul întunericului moral
al lumii.

Lui Satana i s-a îngăduit să ispitească
În locul unităţii care ar trebui să fie printre credincioşi, există un

spirit de dezbinare, deoarece lui Satana i s-a îngăduit să intre şi, prin
amăgirile lui iscusite şi ademenitoare, îi determină pe aceia care nu
au învăţat de la Hristos blândeţea şi smerenia inimii să se îndrepte
pe o cale diferită de cea a bisericii şi să distrugă, dacă este posibil,
unitatea acesteia. Apar unii oameni care prezintă lucruri denaturate
pentru a-i atrage de partea lor pe ucenici. Ei pretind că Dumnezeu
le-a dat o mare lumină, dar ce fel de roade aduc cei care lucrează
sub influenţa acestei lumini? Urmează ei exemplul celor doi ucenici
aflaţi în călătoria spre Emaus? Când au primit lumină, ci s-au întors,
i-au găsit pe aceia pe care Dumnezeu îi călăuzise şi continua să-i
călăuzească şi le-au povestit cum îl văzuseră pe Domnul Isus şi
vorbiseră cu El.

Urmează acest exemplu aceia care au pretins că au lumina cu
privire la biserică? Au mers ei la oamenii pe care Dumnezeu i-a
ales să vestească o mărturie vie, ca să le prezinte dovada că această
lumină i-ar putea califica mai bine pentru a pregăti un popor care să
reziste în marea zi a lui Dumnezeu? Au căutat ei sfatul celor care [49]
au fost şi sunt purtătorii adevărului şi care vestesc ultima solie de
avertizare a lumii? S-au sfătuit ei cu cei care avuseseră o experienţă
adâncă în lucrurile lui Dumnezeu? De ce aceşti oameni, atât de plini
de zel pentru cauza lor, nu au fost prezenţi la Sesiunea Conferinţei
Generale de la Battle Creek, asemenea credincioşilor consacraţi din
timpul revărsării Duhului Sfânt, care au fost prezenţi la Ierusalim? In
marele centru al lucrării, oamenii şi-au deschis comorile de lumină.
Au primit aceşti oameni ungerea divină, când Domnul revărsa Duhul
Său peste popor? În timp ce lucrările adânci ale Duhului lui Dumne-
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zeu se manifestau în mod vizibil în mijlocul poporului Său, în timp
ce sufletele erau convertite şi inimile erau zdrobite, unii ascultau
sugestiile venite de la Satana şi erau inspiraţi de un zel nesfânt, care
îi îndemna să proclame că Babilonul era reprezentat tocmai de po-
porul care primea Duhul Sfânt şi care urmează să primească ploaia
târzie şi slava ce trebuie să lumineze întregul pământ. Oare Domnul
este autorul soliei vestite de propovăduitorii aceştia? Categoric nu,
deoarece nu este o solie adevărată.

Biserica este lumina lumii
Deşi în biserică există rele şi vor exista până la sfârşitul lumii,

biserica din aceste zile de pe urmă trebuie să fie lumina unei lumi
întinate şi degradate de păcat. Aşa slabă şi cu defecte cum este ea,
având nevoie de mustrare, avertizare şi sfătuire, biserica este singurul
obiect de pe pământ asupra căruia Domnul Hristos îşi îndreaptă
atenţia Sa supremă. Lumea este un atelier în care, prin cooperarea
slujitorilor divini şi omeneşti, Domnul Isus demonstrează influenţa
harului şi a milei Sale divine asupra inimilor omeneşti. Îngerii sunt[50]
uimiţi când văd transformarea caracterului celor care I se supun lui
Dumnezeu şi îşi exprimă bucuria, izbucnind în cântece de laudă la
adresa lui Dumnezeu şi a Mielului. Ei văd cum aceia care erau din
fire copii ai mâniei sunt convertiţi şi ajung să fie împreună-lucrători
cu Hristos în atragerea sufletelor la Dumnezeu. Ei văd cum cei
care fuseseră în întuneric ajung să fie nişte lumini strălucitoare în
mijlocul nopţii morale a acestei generaţii nelegiuite şi pervertite. Ei
văd cum sunt pregătiţi printr-o experienţă asemănătoare experienţei
lui Hristos, ca să sufere împreună cu Domnul lor pentru a fi, în cele
din urmă, părtaşi cu El în slava din cerurile înalte.

Dumnezeu are o biserică pe pământ, care înălţă Legea călcată în
picioare şi îl prezintă pe Mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păca-
tele lumii. Această biserică este depozitara bogăţiei şi a abundenţei
harului lui Hristos şi prin ea demonstrarea finală şi deplină a iubirii
lui Dumnezeu îi va fi prezentată lumii ce trebuie să fie luminată de
slava ei. În cele din urmă, rugăciunea Domnului Hristos ca biserica
Sa să fie una, după cum El şi Tatăl sunt una, va fi împlinită. Re-
vărsarea îmbelşugată a Duhului Sfânt va fi dată şi, prin resursele ei
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neîncetate, cei din poporul lui Dumnezeu vor ajunge să fie martorii
puterii mântuitoare a lui Dumnezeu în lume.

În prezent, în lume există doar o singură biserică a lui Dumne-
zeu, care stă la spărtură şi repară zidul de apărare, înălţând vechile
dărâmături, iar faptul că vreun om atrage atenţia lumii şi a celorlalte
biserici asupra acestei biserici, denunţând-o ca fiind Babilon, nu face
altceva decât să lucreze în armonie cu pârâşul fraţilor. Cum este
posibil ca din mijlocul nostru să se ridice oameni care să prezinte
lucrurile într-o lumină denaturată şi să dea glas tocmai ideilor pe
care Satana doreşte să le răspândească în lume cu privire la cei ce [51]
respectă poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus? Oare nu este
lucrarea de prezentare a adevărului pentru lumea aflată în întuneric
suficient de mare încât să mulţumească zelul vostru? În calitate de
ispravnici ai talentelor şi mijloacelor încredinţate, voi aţi folosit în
mod greşit bunurile primite de la Domnul, investindu-le în scopul
răspândirii ideilor false. Întreaga lume este plină de ură împotriva
celor ce proclamă îndatoririle prevăzute de Legea lui Dumnezeu, iar
o biserică loială faţă de lehova nu trebuie să se implice în niciun con-
flict josnic. „Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui,
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitori-
lor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt
în locurile cereşti.“ Cei care înţeleg cât de cât ce înseamnă acest
război nu-şi vor întoarce armele contra bisericii luptătoare, ci vor
lupta cu toate puterile alături de poporul lui Dumnezeu împotriva
confederaţiei răului.

Cei care încep să proclame o solie pe propria răspundere, şi
care, în timp ce pretind că sunt învăţaţi şi conduşi de Dumnezeu,
continuă să-şi asume lucrarea de a dărâma ceea ce Dumnezeu a zidit
şi zideşte de ani de zile, nu împlinesc voia lui Dumnezeu. Să se ştie
că aceşti oameni sunt de partea marelui înşelător. Să nu-i credeţi. Ei
se aliază cu vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al adevărului şi vor submina
instituţia păstoririi, ca şi când ar fi un sistem de preoţie. Când vedeţi
că învăţătura lor se orientează în această direcţie, să nu aveţi nicio
legătură cu solia lor, oricât de mult ar cita ei din Mărturii, căutând să
le folosească în sprijinul lor. Să nu-i primiţi, căci lucrarea lor nu este
de la Dumnezeu. Rezultatul unei asemenea lucrări va fi neîncrederea
în Mărturii, şi, atât cât va fi posibil, vor anula orice efect al lucrării
pe care eu o îndeplinesc de ani de zile.
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Aproape întreaga mea viaţă a fost consacrată acestei lucrări,[52]
dar povara mea a fost adesea îngreunată de apariţia unor asemenea
oameni care au început să proclame o solie ce nu le-a fost dată de
Dumnezeu. Lucrătorii din această categorie au selectat fragmente
din Mărturii şi le-au aşezat în contextul unor idei greşite pentru a
da greutate mărturiei lor false. Când se va dovedi cu claritate că
solia lor este falsă, atunci Mărturiile, aşezate în legătură cu ideile
greşite, vor avea parte de aceeaşi condamnare ca şi solia lor. Pentru
că nu vor cunoaşte contextul original al scrisorilor din care au fost
extrase pasajele, şi nici faptul că au fost preluate fără consimţământul
meu, oamenii din lume vor prezenta aceste lucruri ca o dovadă că
lucrarea mea nu este a lui Dumnezeu, sau a adevărului, ci o lucrare a
minciunii. Cei care aduc în felul acesta oprobriul asupra lucrării lui
Dumnezeu vor trebui să dea socoteală înaintea Sa pentru lucrarea pe
care o fac.

O lucrare de slujire rânduită de Dumnezeu
Dumnezeu are o biserică, şi lucrarea ei de slujire este rânduită

de El. „Şi El a dat pe unii apostoli, pe alţii proroci, pe alţii, evan-
ghelişti, pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor,
în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos,
până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui
Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi
de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia
lor în mijloacele de amăgire, ci, credincioşi adevărului, în dragoste,
să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul,
Hristos.“

Domnul şi-a ales slujitorii şi o biserică a Sa, care a supravieţuit
persecuţiei, opoziţiei şi întunericului. Isus a iubit biserica şi S-a dat[53]
pe Sine pentru ea. Prin urmare, El o va înălţa, o va înnobila, o va
educa şi o va înzestra, astfel încât să rămână statornică în mijlocul
influenţelor degradatoare ale acestei lumi. Dumnezeu a ales oameni,
ca să vegheze cu râvnă şi cu o vigilenţă perseverentă, pentru ca
biserica Lui să nu poată fi doborâtă de amăgirile rele ale lui Satana,
ci să reziste în lume pentru a răspândi slava lui Dumnezeu printre
oameni. Întotdeauna, între biserică şi lume va exista un conflict
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aprig. Vor exista confruntări în domeniul gândirii şi al principiilor,
între adevăr şi ideile greşite, dar, în criza care a început deja să se
apropie de punctul ei culminant, oamenii cu experienţă trebuie să-
şi îndeplinească lucrarea rânduită lor de Dumnezeu şi să vegheze
asupra sufletelor pentru care vor fi chemaţi să dea socoteală.

Cei care răspândesc această solie falsă, denunţând biserica drept
Babilon, îşi neglijează lucrarea rânduită de Dumnezeu şi se află
în opoziţie cu organizaţia, în opoziţie cu porunca limpede pe care
Dumnezeu a rostit-o prin Maleahi cu privire la aducerea tuturor zeci-
milor în visteria Casei Domnului. Ei îşi închipuie că lucrarea lor este
aceea de a-i avertiza pe cei aleşi de Dumnezeu să ducă mai departe
solia adevărului Său. Aceşti lucrători nu contribuie la înaintarea
cauzei şi a împărăţiei lui Dumnezeu, ci sunt angajaţi într-o lucrare
identică aceleia în care este angajat vrăjmaşul oricărei neprihăniri.
În aceste zile ale pierzării, toţi cei care se ridică împotriva căilor şi
mijloacelor rânduite de Dumnezeu pentru înaintarea lucrării Sale să
se întoarcă de la concepţiile lor nebiblice cu privire la natura, poziţia
şi autoritatea slujitorilor rânduiţi de Dumnezeu.

Să înţeleagă toţi cuvintele pe care le scriu acum. Cei care au
statutul de împreună-lucrători cu Dumnezeu nu sunt altceva decât
uneltele Sale şi nu au niciun har personal sau o sfinţire la care să
fi ajuns prin ei înşişi. Aceşti lucrători au succes numai atunci când [54]
cooperează cu fiinţele cereşti. Ei nu sunt decât nişte vase de pământ
în care Dumnezeu pune comoara adevărului Său. Pavel a semănat,
Apolo a udat, dar Dumnezeu este Cel care face să crească.

Dumnezeu vorbeşte prin slujitorii aleşi de El şi niciun om sau
asociaţie de oameni să nu hulească Duhul lui Dumnezeu, refuzând să
acorde atenţie soliei Cuvântului Său, care este rostită prin solii aleşi
de El. Prin refuzul de a asculta solia lui Dumnezeu, unii se închid în
întuneric. Prin faptul că arată dispreţ faţă de slujitorii lui Dumnezeu,
ei îşi închid sufletul în faţa binecuvântărilor Sale nelimitate şi îl
lipsesc pe Domnul Hristos de slava cu care trebuie să fie proslăvit.

Păziţi-vă de învăţătorii mincinoşi
Dumnezeu nu este autorul confuziei, ci al păcii. Dar Satana este

un vrăjmaş vigilent, care nu doarme, ci lucrează fără încetare asupra
minţii omeneşti, căutând un teren fertil în care să-şi poată semăna
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neghina. Dacă găseşte pe cineva pe care să-1 poată determina să
intre în slujba lui, Satana îi va sugera idei şi teorii false şi va face
din el un apărător zelos al greşelilor. Adevărul nu realizează doar
convertirea, ci şi purificarea celui ce îl primeşte. Domnul Isus ne-a
avertizat să ne păzim de învăţătorii mincinioşi. Încă de la începutul
lucrării noastre, din când în când, s-au ridicat oameni care au susţinut
teorii noi şi uimitoare. Dacă ar urma exemplul celor cu experienţă,
cei care pretind că au adevărul ar studia Cuvântul lui Dumnezeu şi,
într-un spirit umil şi gata de a se lăsa învăţaţi, ar examina teoriile noi
în lumina adevărului, cerând ajutorul fraţilor care au fost întotdeauna
nişte cercetători sârguincioşi ai Bibliei. De asemenea, ei s-ar ruga lui
Dumnezeu, cerându-I: „Doamne, este aceasta calea sau este o cărare
falsă pe care Satana urmăreşte să mă conducă?“ Dacă ar proceda[55]
astfel, ei ar primi lumină şi ar scăpa de capcana vânătorului.

Fraţii şi surorile noastre trebuie să fie precauţi faţă de oricine vrea
să stabilească o dată a împlinirii Cuvântului Domnului cu privire la
venirea Sa ori cu privire la oricare altă făgăduinţă pe care Domnul a
făcut-o cu o semnificaţie deosebită. „Nu este treaba voastră să ştiţi
vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea
Sa.“ învăţătorii falşi pot părea foarte zeloşi în lucrarea lui Dumnezeu
şi pot cheltui bani pentru a-şi răspândi teoriile în lume şi în biserică,
dar, pentru că amestecă greşeala cu adevărul, solia lor este o solie de
amăgire şi va duce sufletele pe căi greşite. Ei trebuie să fie combătuţi
şi opriţi, nu pentru că ar fi răi ca oameni, ci pentru că sunt învăţători
ai minciunii şi se străduiesc să pună pecetea adevărului pe nişte idei
false.

Ce păcat că oamenii trebuie să treacă prin asemenea eforturi,
doar ca să ajungă, în cele din urmă, la nişte teorii greşite, în timp ce la
dispoziţia lor se află tezaurul comorilor preţioase ale adevărului, prin
care pot fi îmbogăţiţi cu cea mai sfântă credinţă. In loc de a prezenta
adevărul, ei îngăduie ca imaginaţia lor să stăruie asupra unor idei noi
şi ciudate şi intră în dezacord cu aceia pe care Dumnezeu îi foloseşte
pentru a duce poporul pe temeliile adevărului. Aceşti oameni înlătură
tot ce s-a spus cu privire Ia unitatea gândirii şi simţămintelor şi
dispreţuiesc rugăciunea lui Hristos, ca şi când unitatea pentru care
S-a rugat El ar fi lipsită de importanţă şi nu ar exista nicio nevoie ca
urmaşii Lui să fie uniţi, aşa cum El este una cu Tatăl. Ei deviază şi,
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asemenea lui Iehu, îi cheamă pe fraţii lor să ie urmeze exemplul de
zel pentru Domnul.

Dacă zelul lor i-ar fi determinat să lucreze în aceeaşi direcţie în
care lucrează fraţii care au purtat povara în arşiţa zilei şi dacă ei ar
fi fost la fel de perseverenţi ca fraţii lor pentru a birui descurajările [56]
şi piedicile, atunci ar fi demni de urmat şi Dumnezeu i-ar putea
accepta. Dar aceia care încep să proclame o lumină „minunată“ şi
totuşi îi atrag pe oameni departe de slujitorii pe care îi călăuzeşte
Dumnezeu, trebuie să fie condamnaţi. Aceasta a fost calea lui Core,
Datan şi Abiram, iar fapta lor a fost scrisă ca avertisment pentru
toţi ceilalţi. Noi nu trebuie să facem ce au făcut ei — să acuzăm şi
să condamnăm oamenii pe umerii cărora Dumnezeu a pus povara
lucrării.

Cei care au proclamat ideea că Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea este Babilon au folosit Mărturiile pentru a conferi poziţiei lor
o susţinere aparentă, dar de ce nu prezintă ei solia care a fost şi este
povara mea de mulţi ani — unitatea bisericii? De ce nu citează ei cu-
vintele îngerului: „Strângeţi rândurile, strângeţi rândurile, strângeţi
rândurile“? De ce nu repetă ei avertizarea şi declaraţia de principiu
că „în unitate este putere, în dezbinare este slăbiciune“? Soliile pe
care le-au adus aceşti oameni dezbină biserica şi ne fac de ruşine
înaintea duşmanilor adevărului. Ele descoperă cu claritate caracterul
lucrării amăgitoare a marelui înşelător, al cărui scop este acela de a
împiedica biserica în înaintarea ei spre desăvârşire şi unitate. Aceşti
învăţători îşi urmează propriile impulsuri, acţionează după propria
gândire independentă şi înăbuşă adevărul prin teorii şi concepţii
false. Ei refuză sfatul fraţilor lor şi se încăpăţânează să-şi urmeze
propria cale, până când ajung exact aşa cum doreşte Satana — nişte
oameni cu mintea dezechilibrată.

Îi avertizez pe fraţii mei să ia seama la lucrările lui Satana, în
orice formă ar fi ele. Marele adversar al lui Dumnezeu şi al omului
exaltă acum, pentru că a reuşit să înşele sufletele şi să deturneze
mijloacele şi abilităţile lor pe căi distrugătoare. Banii lor ar fi putut
fi folosiţi în scopul înaintării adevărului, dar în loc de aceasta ei au [57]
fost cheltuiţi pentru prezentarea unor idei care nu au nicio temelie
în adevăr.
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Un alt exemplu
În anul 1845, un om pe nume Curtis10 a făcut o lucrare similară în

Massachusetts. El a prezentat o doctrină falsă, introducând în teoriile
lui propoziţii şi fragmente extrase din Mărturii, pe care Ie-a publicat
în The Day Star sub forma unor fascicole. Ani de zile, scrierile lui au
adus roade dăunătoare, stârnind reproşuri la adresa Mărturiilor care,
în ansamblu, nu susţineau în niciun fel această lucrare. Soţul meu
i-a scris, întrebându-l ce intenţionează prin combinarea cuvinte-lor
proprii cu mărturiile folosite în susţinerea unor idei total opuse şi
i-a cerut să corecteze impresia lăsata de lucrarea lui. Acest om a
refuzat să răspundă, afirmând, printr-o justificare absurdă, că teoriile
lui constituie adevărul, că viziunile ar fi trebuit să fie armo-nizate cu
ideile lui şi că acestea îl susţin în mod real, dar eu am uitat să scriu
acele propoziţii care exprimă cu claritate tocmai teoriile lui.

Încă de la începutul lucrării au apărut, unul după altul, oameni
care au întreprins o lucrare de felul acesta, iar eu am fost nevoită să
mă confrunt cu situaţia şi să suport eforturile necesare contrazicerii
unor asemenea falsităţi. Ei şi-au publicat teoriile, înşelând multe
suflete, dar fie ca Dumnezeu să păzească turma păşunii Lui.

Îi îndemn pe cei care pretind a crede în adevăr să lucreze în
unitate cu fraţii lor. Nu căutaţi să-i daţi lumii ocazia de a spune că
noi suntem extremişti, că suntem dezbinaţi, că unul prezintă o idee,
iar altul o altă idee. Evitaţi neînţelegerile. Fiecare trebuie să vegheze
asupra lui însuşi şi să fie atent, ca să fie găsit la spărtură, reparând
zidul de apărare şi nu încercând să producă o spărtură. Toţi, trebuie[58]
să fie precauţi, să nu lanseze acuzaţii împotriva singurului popor care
întruneşte caracteristicile poporului rămăşiţei, care păzeşte poruncile
lui Dumnezeu, are credinţa lui Isus şi înalţă standardul neprihănirii
în aceste zile din urmă.

Dumnezeu are un popor distinct, o biserică pe pământ. Ea nu
ocupă un loc secundar faţă de nicio altă biserică, ci este superioară
tuturor celorlalte în ce priveşte înzestrările necesare pentru a prezenta
adevărul şi pentru a înălţa Legea lui Dumnezeu. Dumnezeu are
slujitori special desemnaţi, oameni conduşi de El, care au suportat
povara şi arşiţa zilei şi cooperează cu mijloacele Cerului pentru
înaintarea împărăţiei lui Hristos. Să ne unim cu aceşti slujitori aleşi,

10Vezi Note suplimentare.
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ca să fim găsiţi, în cele din urmă, în rândul celor ce păzesc poruncile
lui Dumnezeu, au credinţa lui Isus şi răbdarea sfinţilor.

Scrisoarea
Cele ce urmează constituie scrisoarea trimisă fratelui S.11

Napier, Noua Zeelandă, 23 martie 1893
Dragă frate S.,
Îţi adresez câteva rânduri. Nu sunt de acord cu poziţia ta, deo-

arece Domnul mi-a arătat că asemenea poziţii vor fi luate de aceia
care sunt pe o cale greşită. Apostolul Pavel ne-a dat un avertisment:
„Dar Duhul spune lămurii că, în vremurile din urmă, unii se vor
lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de
învăţăturile dracilor“.

Fratele meu, aud că susţii concepţia că Biserica Adventistă de
Ziua a Şaptea este Babilon şi că toţi cei care doresc să fie mântuiţi
trebuie să iasă din ea. Nu eşti singurul înşelat de Satana în această
privinţă. În ultimii patruzeci de ani, s-au ridicat, unul după altul, mai [59]
mulţi oameni, pretinzând că Domnul i-a trimis cu aceeaşi solie, dar
îngăduie-mi să-ţi spun, aşa cum le-am spus şi lor, că solia pe care şi
tu o propovăduieşti este una dintre amăgirile lui Satana cu scopul de
a crea confuzie în mijlocul bisericilor.

Fratele meu, te afli în mod sigur în afara căii. Solia celui de al
doilea înger trebuia să-i fie adresată Babilonului [bisericilor] pentru
a proclama căderea lui şi pentru a chema poporul să iasă din el.
Aceeaşi solie urmează să fie proclamată încă o dată. „După aceea,
am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere,
şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis:
«A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor,
o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări
necurate şi urâte, pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei
curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei». Apoi am auzit
din cer un glas, care zicea: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca
să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru
că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu
Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei».“

11Vezi Note suplimentar
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Fratele meu, dacă tu spui că Biserica Adventistă de Ziua a Şap-
tea este Babilon, greşeşti. Dumnezeu nu ţi-a dat o asemenea solie.
Satana se va folosi de fiecare minte pe care va reuşi să o influenţeze,
inspirându-i pe oameni să inventeze teorii mincinoase sau să se în-
drepte spre concluzii greşite, ca să poată crea o agitaţie falsă. îmi
dau seama că unii pot fi înşelaţi de solia ta, pentru că sunt plini de
curiozitate şi doresc ceva nou.[60]

Sunt cu adevărat întristată că nu ai putut evita să fii înşelat de
sugestiile vrăjmaşului, pentru că ştiu că teoria susţinută deţine nu
constituie adevărul. În promovarea ideilor tale, îţi faci un mare rău şi
ţie, şi altora. Nu căuta să răstălmăceşti, să denaturezi şi să perverteşti
Mărturiile, cu scopul de a justifica o solie greşită. Sunt mulţi cei care
au păşit pe terenul acesta şi au făcut mult rău. De fiecare dată când
ceilalţi au fost plini zel în proclamarea acestei solii, mi s-a arătat că
nu predicau adevărul.

Înţeleg că tu predici, de asemenea, că nu trebuie să plătim zecime.
Fratele meu, „scoate-ţi încălţămintea din picioare“, căci locul pe care
calci este un pământ sfânt. Domnul însuşi ne-a vorbit despre plătirea
zecimii. El a spus: „Aduce-ţi însă la casa visteriei toate zeciuielile, ca
să fie hrană în Casa Mea, puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul
oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor
şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare“. Dar, odată
cu rostirea binecuvântării asupra celor care-şi aduc zecimea, El
pronunţă un blestem la adresa celor care o reţin pentru ei. Recent,
am primit o lumină specială cu privire la acest subiect, deoarece
mulţi adventişti de ziua a şaptea îl înşală pe Dumnezeu în zecime şi
daruri, şi mi s-a arătat clar că Maleahi a înfăţişat situaţia chiar aşa
cum este în realitate. Aşadar, cum îndrăzneşte un om să gândească,
chiar şi în inima lui, că ideea reţinerii zecimii şi darurilor ar fi de la
Domnul? Unde, fratele meu, este locul în care ai început să calci pe
alături de cale? Oh, întoarce-te pe cale din nou.

Suntem aproape de sfârşit, dar, dacă tu sau oricare altul veţi fi
seduşi de vrăjmaşul şi veţi fi determinaţi să stabiliţi o dată a venirii[61]
lui Hristos, veţi face aceeaşi lucrare rea, care a dus la ruina sufletelor
celor ce au procedat în mod asemănător în trecut.

Dacă purtaţi jugul lui Hristos, dacă ridicaţi povara Lui, veţi vedea
că este suficient de mult de făcut în aceeaşi lucrare în care trudesc
slujitorii lui Dumnezeu — predicarea lui Hristos Cel răstignit. Dar
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oricine începe să proclame o solie care anunţă ceasul, ziua şi anul
venirii Domnului ia pe umerii lui o povară şi predică o solie pe care
Domnul nu i le-a dat niciodată.

Dumnezeu a ales pe pământ un popor care păzeşte poruncile
Lui. El conduce, dar nu nişte mlădiţe răzleţe, nu unul aici şi altul
acolo, ci un popor. Adevărul este o putere care sfinţeşte, dar biserica
luptătoare nu este o biserică triumfătoare. Printre grâu există neghină.
Slujitorii au întrebat: „Vrei să mergem să smulgem neghina?“ Dar
stăpânul le-a răspuns: „Nu, ci lăsaţi-le să crească împreună, ca nu
cumva smulgând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea“,
Năvodul Evangheliei nu adună doar peşti buni, ci şi peşti răi, şi
numai Domnul îi cunoaşte pe cei care sunt ai Săi.

Fiecare dintre noi are datoria de a umbla în umilinţă cu Dumne-
zeu. Nu trebuie să căutăm solii noi şi ciudate. Nu trebuie să gândim
că aleşii lui Dumnezeu, care se străduiesc să umble în lumină, repre-
zintă Babilonul. Bisericile căzute sunt Babilonul. Ele promovează
doctrinele otrăvitoare, care reprezintă vinul minciunii. Acest vin
al minciunii este alcătuit din doctrinele false, cum ar fi nemurirea
naturală a sufletului, chinuirea veşnică a celor nelegiuiţi, respingerea
existenţei lui Hristos înainte de naşterea Sa în Betleem şi înălţarea
primei zile a săptămânii mai presus de ziua sfântă a lui Dumnezeu.
Diferite biserici prezintă lumii aceste idei false şi altele înrudite, [62]
împlinind astfel Scripturile, care spun că „neamurile pământului au
băut din vinul mâniei curviei ei“. Mânia este stârnită de doctrinele
false şi, când beau acest vin, împăraţii şi conducătorii se umplu de
furie împotriva celor ce nu se află în armonie cu ereziile lor satanice,
care înalţă sabatul fals şi îi determină pe oameni să calce în picioare
monumentul de aducere-aminte al lui Dumnezeu.

Îngerii căzuţi, aflaţi pe pământ, se unesc cu oamenii răi. În acest
timp, antihristul va apărea dându-se drept adevăratul Hristos şi, după
aceea, Legea lui Dumnezeu va fi pe deplin respinsă de popoarele
lumii. Răzvrătirea împotriva Legii sfinte a lui Dumnezeu va ajunge
la maturitate, gata de seceriş. Adevăratul conducător al întregii răz-
vrătiri este Satana, înveşmântat ca un înger de lumină. Oamenii vor
fi amăgiţi şi îl vor înălţa pe Satana în locul care I se cuvine lui
Dumnezeu. Cu toate acestea, Cel Atotputernic va interveni şi va
rosti sentinţa asupra tuturor bisericilor apostaziate unite. Tocmai
pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea
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şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul Dumnezeu,
care a judecat-o, este tare.

* * * * *

Scopul predicării nu este doar de a informa, nu doar de a con-
vinge din punct de vedere intelectual. Predicarea Cuvântului trebuie
să apeleze la intelect şi să ofere cunoaştere, dar este necesar să facă
mai mult de atât. Cuvintele pastorului trebuie să ajungă la inima
ascultătorilor. -The Review and Herald, 22 decembrie 1904[63]



Capitolul 2 — Avertizări oneste si stăruitoare1

Pericolul respingerii adevărului

Cooranbong, Australia, 30 mai 1896
Dragă frate....................,
M-am întors de la adunarea noastră de rugăciune. Duhul mijlo-

cirii a venit asupra mea şi m-am rugat îndelung şi stăruitor pentru
sufletele din Battle Creek. Cunosc pericolul în care se află. Duhul
Sfânt m-a inspirat într-un mod special să înalţ rugăciuni pentru ei.

Dumnezeu nu este autorul niciunui lucru păcătos. Nimeni nu
trebuie să se teamă că va rămâne singur, când împlinirea datoriei
impune acest lucru. Dacă pentru a evita păcatul este necesar să rămâ-
nem singuri, atunci singurătatea noastră nu înseamnă altceva decât
o deosebire între curăţie şi întinare, între neprihănire şi nelegiuire.
Oare să alegem noi calea fărădelegii, numai pentru că mulţimile
merg pe ea? Inspiraţia ne-a vorbit limpede: „Să nu urmaţi mulţimea
pentru a face răul“. Poziţia noastră trebuie să fie afirmată cu claritate:
„Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului“.

„La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cu-
vântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile
au fost făcute prin El şi nimic, din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără
El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. Lumina luminează
în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.“ „Şi Cuvântul S-a făcut trup
şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava
Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.“

Oh, ce bine ar fi dacă toţi cei care îşi au numele scrise în registrele [64]
bisericii ar putea rosti din adâncul inimii aceste cuvinte. Membrii
bisericii au nevoie să cunoască din experienţă ce va face Duhul
Sfânt pentru ei. Duhul va binecuvânta primitorul şi îl va face să fie
0 binecuvântare pentru ceilalţi. Este trist că nu toate sufletele se

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimony to Battle Creek Church
(1896). Acest articol a fost cuprins între paginile 3 şi 18.

69
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roagă pentru suflarea de viaţă a Duhului, pentru că, dacă nu primim
inspiraţia Sa, vom muri.

Trebuie să ne rugăm pentru împărtăşirea Duhului Sfânt care
vindecă sufletul bolnav de păcat. Biserica are nevoie de convertire.
De ce nu ne aruncăm noi la pământ, înaintea tronului harului, în
calitate de reprezentanţi ai bisericii, rugându-ne stăruitor, cu o inimă
zdrobită şi cu un spirit umilit, ca Duhul Sfânt să fie revărsat din cer
asupra noastră? Să ne rugăm ca, atunci când Duhul Sfânt va fi revăr-
sat din abundenţă, inima noastră rece să fie reînviată, să putem fi în
stare să înţelegem că Duhul vine din partea lui Dumnezeu şi să-L
primim cu bucurie. Unii au tratat Duhul Sfânt ca pe un oaspete ne-
dorit, refuzând să înţeleagă şi să primească darul bogat, şi i-au întors
spatele, condamnându-L ca fiind o manifestare a fanatismului.2

Când lucrează asupra omului, Duhul Sfânt nu ne întreabă cu
privire la modalitatea în care trebuie să acţioneze. Adesea, Duhul
lucrează pe căi neaşteptate. Domnul Hristos nu a venit aşa cum
se aşteptau evreii. El nu a venit într-un fel care să le aducă gloria
naţională, înainte-mergătorul a pregătit calea Domnul, chemându-i
pe oameni să se pocăiască de păcatele lor, pentru a fi convertiţi şi
botezaţi. Solia Domnului Hristos a fost: „Împărăţia lui Dumnezeu
este aproape, pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie“. Evreii au refuzat
să-L primească pe Domnul Hristos, deoarece El nu a venit într-o
modalitate conformă cu aşteptările lor. Ideile oamenilor limitaţi erau
considerate infailibile, pentru că fuseseră înrădăcinate într-o tradiţie
de sute de ani.

Acesta este pericolul la care biserica este expusă — ca nişte
oameni limitaţi să stabilească modalitatea precisă în care trebuie să[65]
vină Duhul Sfânt, în conformitate cu imaginaţia lor. Deşi nu sunt
dispuşi să recunoască acest fapt, unii deja au făcut aşa. Pentru că
Duhul Sfânt nu va veni ca să laude oamenii si să susţină teoriile lor
greşite, ci să mustre păcatele lumii şi să-i descopere neprihănirea
şi judecata, mulţi îi vor întoarce spatele, respingându-L. Ei nu sunt
dispuşi să fie dezbrăcaţi de hainele neprihănirii personale. Nu do-
resc să schimbe neprihănirea lor, care, în realitate, este murdărită de
nelegiuire, cu neprihănirea lui Hristos, care este adevărul curat şi
necompromis. Duhul Sfânt nu flatează niciun om, nici nu lucrează

2Vezi Note suplimentare
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în conformitate cu planurile vreunei făpturi omeneşti. Oamenii li-
mitaţi şi păcătoşi nu trebuie să comande lucrarea Duhului Sfânt.
Când Duhul vine asemenea unuia care mustră şi se manifestă prin
intermediul slujitorului omenesc, pe care Dumnezeu îl alege, omul
are datoria de a asculta şi de a respecta vocea Lui.

Lucrarea vizibilă a Duhului Sfânt
Chiar înainte de a-i părăsi, Domnul Hristos le-a adresat ucenicilor

următoarea făgăduinţă: „Voi veţi primi o putere, când Se va pogorî
Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată
Iudeea, în Samaria şi până la marginea pământului“. „Duceţi-vă si
faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi
al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului.“ În timp ce rostea aceste cuvinte, Domnul S-a înălţat la
cer. Un nor de îngeri L-a întâmpinat şi L-a însoţit spre Cetatea
lui Dumnezeu. Ucenicii s-au întors la Ierusalim, ştiind acum cu
certitudine că Isus a fost Fiul Iui Dumnezeu. Credinţa lor era sigură,
şi ei au aşteptat, pregătindu-se prin rugăciune şi umilindu-şi inima [66]
înaintea lui Dumnezeu, până a venit botezul cu Duhul Sfânt.

„În Ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deo-
dată a venit din cer un sunet, ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a
umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi de foc au fost văzute
împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei.
Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte
limbi, după cum le da Duhul să vorbească.“ În mulţimea din preajmă
erau batjocoritori care nu au recunoscut prezenţa Duhului Sfânt şi
au spus: „Sunt plini de must“.

„Atunci, Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat
glasul şi le-a zis: «Bărbaţi iudei şi voi toţi care locuiţi în Ierusalim,
să ştiţi lucrul acesta, şi ascultaţi cuvintele mele! Oamenii aceştia nu
sunt beţi, cum vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din
zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel».“ Citiţi pasajul
biblic. Domnul lucra prin metoda aleasă de El, dar, dacă asemenea
manifestări ar avea loc printre noi, cei peste care vine sfârşitul lumii,
nu ar batjocori unii, ca în ocazia aceea? Cei care nu se lasă influenţaţi
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de Duhul Sfânt nu-L recunosc. Pentru această categorie, ucenicii
păreau a fi ca nişte oameni beţi.

Martorii crucii
După revărsarea Duhului Sfânt, ucenicii, îmbrăcaţi în armura

divină, au continuat să mărturisească, relatând istoria minunată a
crucii şi a mormântului. Ei erau nişte oameni umili, dar înaintau în
numele adevărului. După moartea Domnului lor, ei fuseseră ca o
turmă descurajată, dezamăgită şi lipsită de ajutor — ca o turmă fără
păstor, dar acum mergeau înainte ca martori ai adevărului, fără a[67]
avea altă armă cu care sa biruiască împotrivirea, decât Cuvântul şi
Duhul lui Dumnezeu.

Mântuitorul lor fusese respins, condamnat şi răstignit pe crucea
infamă. Preoţii iudei au declarat în batjocură: „Pe alţii i-a mântuit,
iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să
se pogoare acum de pe cruce şi vom crede în El!“ Dar crucea, acel
instrument al ruşinii şi al torturii, i-a adus lumii speranţă şi mântuire.
Credincioşii s-au adunat laolaltă, simţământul de disperare şi de
neajutorare s-a risipit. Caracterul lor a fost transformat şi s-au unit
prin legăturile iubirii creştine. Deşi erau lipsiţi de bogăţii pământeşti,
consideraţi de lume ca fiind doar nişte pescari ignoranţi, prin Duhul
Sfânt, ei au devenit martori ai lui Hristos. Fără onoare şi recunoaştere
omenească, ucenicii erau totuşi nişte eroi ai credinţei. Buzele lor
vorbeau cu elocvenţă divină şi cu o putere care făcea să se cutremure
lumea.

Capitolele trei, patru şi cinci, din cartea Faptelor apostolilor,
prezintă un raport al mărturiei ucenicilor. Cei care L-au respins şi
L-au crucificat pe Mântuitorul se aşteptau să-î vadă pe ucenicii Săi
descurajaţi, deprimaţi şi gata de a se dezică de Domnul lor. Iar acum,
ascultau cu uimire mărturia clară şi curajoasă, adusă sub influenţa
puterii Duhului Sfânt. Cuvintele şi faptele ucenicilor reprezentau
cuvintele şi faptele învăţătorului lor, iar cei care îi auzeau spuneau
despre ei: Au învăţat de la Isus şi vorbesc asemenea Lui. „Apostolii
mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Isus. Şi un
mare har era peste toţi.“

Conducătorii şi marele preot se considerau competenţi să decidă
ce ar trebui să facă şi să predice apostolii. În timp ce continuau să-L
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predice pe Isus pretutindeni, oamenii care erau îndemnaţi de Duhul
Sfânt săvârşeau multe lucruri cu care iudeii nu erau de acord. Ideile [68]
şi doctrinele rabinilor erau în pericolul de a fi expuse oprobriului.
Apostolii stârneau o înviorare spirituală miraculoasă. Poporul îi
aducea pe bolnavi şi pe cei posedaţi de duhuri necurate, mulţimile
se aglomerau în jurul lor, iar cei care erau vindecaţi îl lăudau pe
Dumnezeu şi glorificau Numele lui Isus, chiar Numele Celui pe care
iudeii L-au condamnat, L-au dispreţuit, L-au scuipat, L-au încununat
cu spini, L-au chinuit şi L-au crucificat. Acest Isus era înălţat mai
presus de conducători şi de preoţi. Apostolii mergeau până acolo
încât declarau că El a fost înviat. Conducătorii iudei au decis că
lucrarea aceasta trebuie să înceteze şi să fie oprită, deoarece dovedea
vinovăţia lor cu privire la sângele lui Isus. Ei vedeau că aceia care
erau convertiţi la credinţă se înmulţeau. „Numărul celor ce credeau
în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult.“

Arestarea şi întemniţarea apostolilor
„Marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida

saducheilor“, susţineau că nu există o înviere a morţilor. Afirmaţia
apostolilor că îl văzuseră pe Isus după înviere şi că Isus Se înălţase la
cer dărâma tocmai principiile fundamentale ale doctrinei saducheilor.
Lucrul acesta nu putea fi tolerat. Preoţii şi conducătorii erau plini
de indignare şi, prin urmare, i-au arestat pe apostoli, punându-i într-
o închisoare de drept comun. Ucenicii nu s-au lăsat intimidaţi şi
descurajaţi. Cuvintele ultimei învăţături primite de la Hristos erau
vii în memoria lor: „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă
iubeşte, şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi
Mă voi arăta lui.“ „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite [69]
de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va
mărturisi despre Mine. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru
că aţi fost cu Mine de la început. V-am spus aceste lucruri, pentru
ca ele să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Au să vă dea afară
din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să
creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi,
pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. V-am spus aceste
lucruri, pentru ca, atunci când le va veni ceasul să se împlinească, să
vă aduceţi aminte că vi le-am spus.“
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Preclicarea contrară doctrinelor tradiţionale
„Îngerul Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i-a scos

afară şi le-a zis: «Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate
cuvintele vieţii acesteia».“ Înţelegem aici că autorităţile omeneşti nu
trebuie să fie ascultate întotdeauna, chiar dacă cei în cauză pretind
că susţin doctrinele Bibliei. În zilele noastre, sunt mulţi care se simt
indignaţi şi deranjaţi de orice glas ce se ridică pentru a prezenta
idei diferite de ale lor cu privire la unele puncte de credinţă. Nu
şi-au susţinut ei atât de mult timp ideile lor ca fiind adevărul? Prin
urmare, în zilele apostolilor, preoţii şi rabinii au gândit astfel: Ce vor
să spună aceşti oameni neînvăţaţi, nişte simpli pescari, când învaţă
idei contrare doctrinelor pe care conducătorii şi preoţii cu şcoală le
prezintă poporului? Nu au niciun drept să se amestece în discutarea
principiilor fundamentale ale credinţei noastre.

Dar noi vedem că, uneori, Dumnezeul cerului îi însărcinează pe
oameni cu misiunea de a prezenta concepţii contrare celor conside-
rate a fi doctrine tradiţionale. Pentru că aceia care fuseseră cândva[70]
depozitarii adevărului au fost necredincioşi faţă de învăţăturile sacre,
Domnul a ales alţi oameni, dispuşi să primească razele strălucitoare
ale Soarelui Neprihănirii şi să susţină adevăruri contrare ideilor
conducătorilor religioşi. Ca urmare, în orbirea minţilor lor, aceşti
conducători şi-au manifestat fără nicio reţinere indignarea împotriva
celor care s-au îndepărtat de concepţiile de comun acceptate, con-
siderând că atitudinea lor este întru totul corectă. Ei nu s-au gândit
la posibilitatea ca tocmai ei înşişi să fie cei care au înţeles greşit
Cuvântul şi nu au fost dispuşi să-şi deschidă ochii pentru a înţelege
că au interpretat şi au aplicat greşit Scripturile, alcătuind teorii false,
pe care le numeau doctrine fundamentale ale credinţei.

Din când în când, Duhul Sfânt va descoperi adevărul prin sluji-
torii aleşi de El,.şi niciun om, chiar dacă ar fi preot sau conducător,
nu are dreptul să le spună: Nu publicaţi opiniile voastre, deoarece eu
nu cred în ele. Acel ciudat „eu“ este în stare să se opună învăţăturii
Duhului Sfânt. Uneori, oamenii pot încerca să înăbuşe adevărul şi
să-i micşoreze valoarea, dar aceasta nu înseamnă că adevărul poate
fi transformat în minciună sau minciuna în adevăr. Mintea inventivă
a oamenilor a promovat opinii speculative în diferite domenii, dar,
când Duhul Sfânt îngăduie ca lumina să strălucească asupra minţii,
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ea nu caută să se conformeze fiecărei interpretări omeneşti a Cuvân-
tului. Dumnezeu i-a îndemnat pe slujitorii Lui să rostească adevărul,
indiferent de ideile pe care oamenii le-au considerat a fi sigure.

Pericolele actuale
Chiar şi adventiştii de ziua a şaptea sunt în pericolul de a-şi

închide ochii faţă de adevăr, aşa cum este el în Isus, deoarece acest
adevăr contrazice concepţiile pe care ei le-au considerat a fi sigure, , [71]
în timp ce Duhul Sfânt spune că nu sunt. Trebuie să fim foarte umili
şi să căutăm cu cea mai mare seriozitate să scoatem din discuţie eul
personal şi să-L înălţăm pe Domnul Isus. În cele mai multe dintre
controversele religioase, rădăcina problemei constă în lupta pentru
supremaţie a eului. Care este subiectul controverselor existente?
Sunt aspecte care nu constituie puncte vitale, dar sunt privite astfel,
numai pentru că oamenii le acordă o importanţă necuvenită. (Vezi
Matei 12, 31-37; Marcu 14, 56; Luca 5, 21; Matei 9, 3.)

În continuare, să urmărim istoria oamenilor pe care preoţii şi con-
ducătorii iudei îi considerau atât de periculoşi, deoarece prezentau
învăţături noi şi ciudate cu privire la aproape orice subiect teologic.
Apostolii au respectat porunca dată de Duhul Sfânt: „Duceţi-vă şi
staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii acesteia1“.
„Ei au intrat dis-de-dimineaţă în Templu şi au început să înveţe pe
norod. Marele preot şi cei care erau cu el au venit pe neaşteptate, au
adunat soborul şi pe toată bătrânimea fiilor lui Israel şi au trimis la
temniţă să aducă pe apostoli. Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în
temniţă. S-au întors şi au spus astfel: «Temniţa am găsit-o încuiată
cu toată grija, şi pe păzitori stând în picioare la uşi, dar, când am
deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru». Când au auzit aceste vorbe,
căpitanul Templului şi preoţii cei mai de scamă au rămas înmărmu-
riţi, şi nu ştiau ce să creadă despre apostoli şi despre urmările acestei
întâmplări. Cineva a venit şi le-a spus: «Iată că oamenii pe care
i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod». Atunci,
căpitanul Templului a plecat cu aprozii şi i-au adus, dar nu cu sila,
căci se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod.“ Dacă preoţii şi
conducătorii ar fi îndrăznit să acţioneze în virtutea sentimentelor pe
care le nutreau faţă de apostoli, raportul acesta ar fi fost diferit, dar [72]
îngerul lui Dumnezeu veghea asupra acelei ocazii, ca să mărească
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Numele lui Dumnezeu, în caz că slujitorii Lui ar fi suferit vreun act
de violenţă.

Răspunsul apostolilor
„După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot

i-a întrebat astfel: «Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu
învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ieru-
salimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi asupra noastră
sângele acelui Om».“ (Vezi Matei 23, 34.35.) „Petru şi apostolii
ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: «Trebuie să ascultăm mai mult de
Dumnezeu decât de oameni! Dumnezeul părinţilor noştri a înviat pe
Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus,
Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor,
ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori
ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor
ce asculta de El».“

Apoi, Duhul Sfânt a venit asupra lui Gamaliei, un fariseu, „în-
văţător al legii, preţuit de tot norodul“. Sfatul lui a fost: „Nu-i mai
necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă încercarea sau
lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici, dar, dacă este de
la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi
împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el.“

Prejudecăţile autorităţilor
În ciuda minunilor extraordinare, dovedite prin vindecarea bol-

navilor şi prin eliberarea din închisoare a slujitorilor lui Dumnezeu,
Satana exercita un control atât de mare asupra minţii preoţilor şi
conducătorilor, încât erau plini de ură şi de prejudecată şi cu greu[73]
puteau fi stăpâniţi. „Şi după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i
bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat
drumul. Ei au plecat dinaintea soborului şi s-au bucurat că au fost
învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui. Şi, în fiecare zi,
în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească
Evanghelia lui Isus Hristos.“
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Dovezi ale harului lui Dumnezeu
Putem vedea ce fel de dovezi le-au fost date preoţilor şi condu-

cătorilor şi cât de încăpăţânată a fost împotrivirea lor faţă de Duhul
lui Dumnezeu. Dacă îngăduie ca mintea să le fie influenţată de o
altă putere, când merg pe calea respingerii Duhului Sfânt, chiar şi
cei care pretind că au o sfinţenie şi o înţelepciune superioară pot
săvârşi cele mai teribile şi fatale greşeli. Prin Duhul Sfânt, Domnul
Hristos era prezent în acea adunare a Sinedriului, dar participanţii nu
L-au recunoscut. Pentru o clipă, sub inspiraţia Duhului Sfânt, ei au
simţit convingerea că Isus fusese Fiul lui Dumnezeu, dar au înăbuşit
această convingere, ajungând mai orbi şi mai împietriţi decât înainte.
Chiar şi după ce L-au crucificat pe Mântuitorul, în harul Său, Dum-
nezeu le-a trimis noi dovezi prin lucrările săvârşite de apostoli. El
Ie-a adresat încă o chemare la pocăinţă, tocmai prin acuzaţia teribilă
care le-a fost adusă de apostoli cu privire la uciderea Prinţului vieţii.

Ei au pierdut posibilitatea de a fi mântuiţi nu numai pentru că
L-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu, ci din cauza respingerii con-
tinue a luminii şi a convingerii inspirate de Duhul Sfânt. Spiritul
care lucrează în copiii neascultării s-a manifestat în atitudinea lor,
determinându-i să-i persecute tocmai pe aceia prin care Dumnezeu
le aducea mărturia. Răutatea răzvrătirii s-a manifestat încă o dată şi
s-a accentuat cu fiecare act de respingere a slujitorilor lui Dumnezeu [74]
şi a soliei pe care El le-a încredinţat-o ca să o proclame.

Împotrivirea faţă de adevăr
Fiecare împotrivire face adevărul să ajungă din ce în ce mai

greu de acceptat. În calitate de conducători ai poporului, preoţii şi
membrii Sinedriului s-au simţit obligaţi să-şi apere poziţia faţă de
lucrarea apostolilor. Ei considerau că trebuie să dovedească faptul
că au dreptate. Odată ce au hotărât să se împotrivească lui Hristos,
fiecare act de respingere s-a transformat într-un nou impuls de a
continua să meargă pe calea pe care porniseră. Evenimentele care
au marcat opoziţia lor din trecut ajunseseră asemenea unei comori
preţioase, ce trebuia păzită cu îndârjire. Iar ura şi răutatea care
inspiraseră faptele lor se concentrau acum împotriva apostolilor.

Duhul lui Dumnezeu Şi-a descoperit prezenţa pentru aceia care
proclamau adevărul încredinţat lor fără a ţine cont nici de ameninţa-
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rea, nici de favoarea oamenilor. Prin manifestarea puterii Duhului
Sfânt, iudeii şi-au înţeles vinovăţia cauzată de respingerea faptelor
care dovedeau că Dumnezeu este la lucru, dar nu au fost dispuşi să
renunţe la împotrivirea lor nelegiuită. Încăpăţânarea lor a ajuns tot
mai hotărâtă şi a dus Ja ruina sufletului lor. Problema nu era că nu ar
fi putut renunţa la atitudinea lor, pentru că ar fi putut renunţa, dar n-
au vrut. Ei nu numai că fuseseră vinovaţi şi meritau să sufere mânia
lui Dumnezeu, dar şi-au însuşit atributele lui Satana şi au continuat
cu îndârjire să se împotrivească lui Dumnezeu. Prin refuzul lor de a
se pocăi, ei îşi înnoiau răzvrătirea zi de zi. Ei se pregăteau să culeagă
ce semănaseră. Mânia Iui Dumnezeu nu este pronunţată împotriva
oamenilor doar din cauza păcatelor pe care le-au săvârşit, ci şi din
cauza alegerii de a persista în starea lor de împotrivire, pentru că,
deşi au lumina şi cunoştinţa , ei repetă păcatele din trecut. Dacă s-ar[75]
supune lui Dumnezeu, oamenii ar putea fi iertaţi, dar ei sunt hotărâţi
să nu cedeze. Ei Îl sfidează pe Dumnezeu prin încăpăţânarea lor.
Acele suflete se pun la dispoziţia lui Satana, iar el le conduce după
propria voinţă.

Cum s-a întâmplat cu locuitorii răzvrătiţi ai lumii antediluviene?
După ce au respins solia lui Noe, ei s-au adâncit în păcat cu mai multă
indiferenţă ca oricând înainte şi au dublat enormitatea practicilor
lor imorale. Cei care refuză să se schimbe prin primirea lui Hristos
nu găsesc nimic reformator în păcat, mintea lor este hotărâtă să
nutrească spiritul de revoltă, iar ei nu pot şi nici nu vor putea fi
determinaţi să se supună vreodată. Judecata pe care Dumnezeu
a adus-o asupra lumii antediluviene a declarat că acea lume era
incurabilă. Distrugerea Sodomei a proclamat că locuitorii celei mai
frumoase ţări din lume erau nişte păcătoşi incorigibili. Focul şi
pucioasa căzute din cer au nimicit totul, în afară de Lot, soţia şi cele
două fiice ale sale. Pentru că a desconsiderat porunca lui Dumnezeu
şi a privit înapoi, soţia lui Lot s-a transformat într-un stâlp de sare.

Câtă răbdare a avut Dumnezeu cu cei din poporul iudeu, atunci
când au murmurat şi s-au răzvrătit, încălcând Sabatul şi toate cele-
lalte percepte ale Legii! Ei a declarat de repetate ori că sunt mai răi
decât păgânii. Fiecare generaţie a depăşit vinovăţia generaţiei pre-
cedente. Domnul a îngăduit să fie duşi în robie, dar, după eliberare,
cerinţele Sale au fost iarăşi uitate. Tot ce le poruncea să respecte ca
fiind sfânt era pervertit şi înlocuit cu invenţiile oamenilor răzvrătiţi.
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În ziua venirii Sale, Domnul le-a spus: „Nu v-a dat Moise legea
aceasta, şi totuşi niciunul dintre voi nu o respectă“. Iar cei cărora le
vorbea erau tocmai aceia care şi-au asumat rolul de judecători şi de
supraveghetori ai oamenilor, pe care Duhul Sfânt îi îndemna să ves- [76]
tească poporului Cuvântul lui Dumnezeu. (Vezi Ioan 7, 19-23.27.28;
Luca 11, 37-52.)

Duhul Sfânt nu trebuie să fie împiedicat să lucreze
Citiţi-le oamenilor aceste pasaje ale Scripturii. Citiţi-le atent şi cu

solemnitate, iar Duhul Sfânt va fi alături de voi pentru a impresiona
mintea celor ce vă ascultă. Dar nu cumva să citiţi fără a avea în
inima voastră adevărata însemnătate a Cuvântului. Dacă Dumnezeu
a vorbit vreodată prin mine, atunci aceste scripturi înseamnă foarte
mult pentru aceia care le ascultă.

Oamenii limitaţi trebuie să fie precauţi, ca să nu caute să exercite
controlul asupra semenilor lor, luând astfel locul desemnat Duhului
Sfânt. Niciun om să nu creadă că are dreptul de a vesti lumii o
învăţătură pe care o presupune a fi adevărul şi de a se opune vestirii
oricărei alte învăţături aflate în contradicţie cu ideile lui. Aceasta
nu este lucrarea lui. Cei care cred că propriile interpretări cu privire
la Scriptură sunt întotdeauna corecte nu vor considera vrednice de
primit multe învăţături care se vor evidenţia în mod clar ca fiind
adevărate. În privinţa ideilor pe care unii le-au acceptat ca fiind
lipsite de orice greşeală posibilă vor fi necesare schimbările cele mai
hotărâte. Asemenea oameni dovedesc că sunt supuşi greşelii în foarte
multe feluri. Ei susţin principii pe care Cuvântul lui Dumnezeu le
condamnă. Ceea ce mă face să fiu convinsă până în adâncul fiinţei
mele şi să ştiu că lucrările lor nu sunt lucrările lui Dumnezeu este
faptul că aceşti oameni consideră că au autoritatea de a-i conduce
pe semenii lor. Domnul nu le-a dat lor un drept de a-i conduce pe
alţii, mai mare decât Ie-a dat altora dreptul de a-i conduce pe ei. Cei
care îşi asumă controlul asupra semenilor iau în mâinile lor limitate
o lucrare ce îi revine numai lui Dumnezeu.

Acei oameni trebuie să-şi amintească fără încetare că spiritul care
s-a dezlănţuit la Minneapolis3 este o ofensă la adresa lui Dumnezeu.
întregul cer este indignat de spiritul care s-a manifestat mulţi ani la

3Vezi Note suplimentare.
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rând în instituţia noastră de publicaţii din Battle Creek4 . Nelegiuirea[77]
care este săvârşită nu va fi tolerată de Dumnezeu. El îşi va trimite
pedeapsa pentru aceste lucruri. ,S-a auzit un glas care a arătat aceste
greşeli şi a cerut, în Numele Domnului, o schimbare decisivă. Dar
cine a respectat îndrumările date? Cine şi-a umilit inima, alungând
din ea orice urmă a spiritului opresiv şi nelegiuit? M-am simţit
responsabilă într-o mare măsură să prezint aceste lucruri înaintea
poporului, aşa cum sunt. Ştiu că ei le vor înţelege şi ştiu că aceia
care citesc aceste cuvinte vor fi convinşi.

* * * * *

O solie vestită cu credincioşie

Hobart, Tasmania, 1 mai 1895

Mulţi şi-au pierdut credinţa adventă
Pentru că nelegiuirea abundă, iubirea multora se răceşte. Mulţi

şi-au pierdut credinţa în a doua venire pe parcursul timpului. Aceşti
oameni trăiesc pentru lume şi, în timp ce îşi spun în inima lor,
„Domnul meu întârzie să vină“, ceea de altfel doresc să se întâmple
şi în realitate, îi bat pe tovarăşii lor de slujire. Ei sunt motivaţi de
acelaşi gând care 1-a determinat pe Cain să-1 ucidă pe Abel. Abel
era hotărât să I se închine lui Dumnezeu în armonie cu îndrumările
Sale. Acest fapt nu a fost pe placul lui Cain. El credea că propriile
planuri sunt cele mai bune şi că Domnul va accepta condiţiile lui.
Prin jertfa adusă, Cain a refuzat să depindă de Domnul Hristos. El
credea că Adam, tatăl său, fusese tratat cu asprime prin alungarea
din Eden. Ideea de a păstra mereu în minte păcatul acela şi de a jertfi
sângele unui miel junghiat, ca mărturisire a deplinei dependenţe de
o putere ce exista în afara fiinţei sale, era o tortură pentru spiritul său
mândru. Fiind cel mai mare dintre cei doi fraţi, Cain considera că[78]
fratele său trebuia să-i urmeze exemplul. Când Dumnezeu a acceptat
darul lui Abel şi focul sfânt a mistuit jertfa adusă de el, furia lui
Cain a depăşit orice măsură. Domnul S-a coborât pentru a-i explica
situaţia în care se află, dar el nu a dorit să se împace cu Dumnezeu,

4Vezi Note suplimentare.
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ci 1-a urât pe fratele său, pentru că Dumnezeu îi arătase favoarea Sa.
El a ajuns atât de furios, încât 1-a ucis pe fratele lui.

Domnul este supărat pe toţi cei care, din cauza necredinţei şi a
îndoielii, spun că El îşi întârzie venirea, persecutându-i pe tovarăşii
lor de slujbă, mâncând şi bând cu beţivii (sau lucrând după acelaşi
principii ca beţivii). Ei sunt ameţiţi, dar nu de vin, se clatină, dar nu
din cauza băuturilor tari. Satana a preluat controlul gândirii lor, iar
ei nu ştiu în ce anume constă propria greşeală.

Rezultatul despărţirii de Dumnezeu
Îndată ce omul se desparte de Dumnezeu în aşa măsură, încât

inima lui nu se mai află sub conducerea puterii Duhului Sfânt, atri-
butele lui Satana vor ieşi la iveală şi va începe să-i persecute pe
tovarăşii lui. Influenţa răspândită de aceşti oameni este opusă adevă-
rului, dreptăţii şi neprihănirii. O asemenea tendinţă se manifestă în
instituţiile noastre nu numai în relaţia dintre lucrători, dar şi în relaţia
dintre instituţii, atunci când una îşi arată dorinţa de a le conduce pe
celelalte.5 Unii cărora li s-au încredinţat responsabilităţi serioase,
dar care nu au o legătură vie cu Dumnezeu, au dispreţuit şi continuă
să dispreţuiască Duhul Său Sfânt. Ei cultivă chiar spiritul pe care
l-au cultivat Core, Datan şi Abiram şi iudeii din zilele Domnului
Hristos. (Vezi Matei 12, 22-29, 31-37.) Dumnezeu i-a avertizat pe
aceşti oameni din nou şi din nou, dar ei au respins soliile Sale şi au
continuat cu îndrăzneală să meargă pe propria cale. [79]

Citiţi cuvintele Domnului Hristos din Matei 23, 23: „Vai de voi
cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din
mărar şi din chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din
Lege: dreptatea, mila şi credincioşia: pe acestea trebuia să le faceţi,
iar pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.“ Aceste acuzaţii sunt adresate
ca un avertisment dat tuturor celor ce, „pe dinafară, par neprihăniţi
înaintea oamenilor“, dar, „pe dinăuntru, sunt plini de făţărnicie şi
fărădelege“. Ei spun; Noi suntem scutiţi de toate aceste îndatoriri.
De asemenea, ei spun: „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri,
nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui proro-cilor. Dar prin
aceasta“, le-a spus Isus, „mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii
celor ce i-au omorât pe proroci“. Ce lecţii preţioase se află aici!

5Vezi Note suplimentare.
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Cât de hotărâte şi de înfiorătoare sunt ele! „De aceea, iată, vă trimit
proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni,
pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în
cetate.“ Această profeţie a fost împlinită literalmente de iudei prin
felul în care L-au tratat pe Domnul Hristos şi pe solii trimişi de El.
Oare, oamenii din aceste zile ale sfârşitului vor urma exemplul celor
pe care i-a condamnat Domnul Hristos?

Aceste îngrozitoare profeţii nu s-au împlinit pe deplin până
acum, dar, dacă Dumnezeu le cruţă viaţa, în timp ce ei cultivă acelaşi
spirit care a caracterizat comportamentul lor atât înainte, cât şi după
adunarea din Minneapolis6 , vor săvârşi până la capăt aceleaşi fapte
pe care Domnul Hristos le-a condamnat când a fost pe pământ.

Trăim în timpul pericolelor din zilele de pe urmă. Satana pune
stăpânire pe orice minte care nu se află în mod hotărât sub controlul
Duhului lui Dumnezeu. Unii au cultivat ură împotriva oamenilor
cărora Dumnezeu le-a încredinţat o solie specială pentru lume. Ei au[80]
început această lucrare satanică la Minneapolis. După aceea, când
au văzut şi au simţit manifestarea prezenţei Duhului Sfânt, care
dovedea că solia venea de la Dumnezeu, ei au urât-o şi mai mult
pentru că era o mărturie împotriva lor. Aceşti oameni nu au vrut să-şi
umilească inima în pocăinţă, să-I aducă slavă lui Dumnezeu şi să
apere dreptatea. Asemenea iudeilor din vechime, ei au continuat să
cultive propriul spirit, plini de invidie, de gelozie şi de bănuieli rele şi
şi-au deschis inima pentru vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului. Cu
toate acestea, aceşti oameni ocupau poziţii de răspundere, conduceau
lucrarea şi o făceau să se asemene cât mai mult cu putinţă cu modelul
propriu...

Îndemn la pocăinţă
Dacă nu se vor pocăi, aceia care se află acum pe locurile cele

dintâi, dar au fost necredincioşi faţă de cauza lui Dumnezeu, vor
ajunge curând în locurile cele mai de pe urmă. Dacă nu vor cădea
pe Stâncă în cel mai scurt timp şi nu vor fi zdrobiţi şi născuţi din
nou, spiritul pe care-1 împărtăşesc va continua să fie cultivat. Ei nu
vor recunoaşte vocea blândă a milei. Religia Bibliei va fi pentru ei
de domeniul trecutului, atât în viaţa particulară, cât şi în public. Ei

6Vezi Note suplimentare.
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s-au declarat cu zel a fi împotriva entuziasmului şi a fanatismului.
Credinţa care îl roagă pe Dumnezeu să aline suferinţa omenească,
credinţa pe care Dumnezeu a cerut-o de la poporul Său este numită
fanatism. Dacă există în lumea aceasta ceva care ar trebui să-i inspire
pe oameni cu zel sfânt, acela este adevărul, aşa cum se află el în Isus.
Este măreaţa lucrare a mântuirii. Este Domnul Hristos făcut pentru
noi, înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare.

Adesea, în providenţa Sa, Domnul a exprimat cu claritate că
nimic nu-1 poate elibera pe om din păcat şi nimic nu-1 poate păzi de
nelegiuire, în afară de adevărul descoperit, Cuvântul lui Dumnezeu.
Acel Cuvânt care arată vinovăţia păcatului are putere asupra inimii [81]
omeneşti pentru a-1 face pe om să fie drept şi pentru a-1 păstra aşa.
Domnul a spus că acest Cuvânt trebuie să fie studiat şi respectat şi să
fie aplicat în viaţa de zi cu zi. Cuvântul este la fel de neschimbător
cum este caracterul lui Dumnezeu — acelaşi ieri, azi şi în veşnicie.

Adevărata inspiraţie a entuziasmului
Dacă există ceva în lumea noastră care ar trebui să ne inspire

entuziasm, aceasta este crucea de pe Calvar. „Vedeţi ce dragoste ne-a
arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea
nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El“. „Fiindcă
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.“
Hristos trebuie să fie primit, crezut şi înălţat. Aceasta să fie tema
conversaţiilor noastre — valoarea nepreţuită a lui Hristos.

Adevărul să fie aşezat pe tronul inimii
Există în Battle Creek o categorie de credincioşi care au adevărul

înrădăcinat în inimă. Acesta este pentru ei puterea lui Dumnezeu care
duce la mântuire. Dar, dacă adevărul nu este aşezat pe tronul inimii
şi dacă nu are loc o trecere totală de la întuneric la lumină, cei care se
ocupă de îndeplinirea responsabilităţilor sfinte sunt nişte slujitori ai
întunericului, conducători orbi care călăuzesc alţi orbi. „Ca nişte nori
fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici
fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi.“ Dumnezeu cere ca fiecare
suflet ce poartă Numele Lui să aibă adevărul aşezat pe tronul inimii.
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Timpul în care trăim cere acest lucru. Veşnicia îl cere. Adevărata
religie îl cere.[82]

Amuzamentele lumeşti

Întrunirile dedicate plăcerii7

În ciuda faptului că există atâta teamă de manifestarea entuzi-
asmului şi a emoţiilor în slujirea Iui Dumnezeu, în alte activităţi se
dovedeşte un entuziasm care multora li se pare întru totul potrivit.
Mă refer la întrunirile dedicate plăcerii, care au loc în mijlocul popo-
rului nostru. Aceste ocazii au luat mult din timpul şi din atenţia celor
ce pretind a fi slujitori ai lui Hristos, dar oare au avut ele scopul de a-I
aduce slavă Numelui Său? A fost Domnul Isus invitat să le conducă?
Adunările dedicate relaţiilor sociale pot fi făcute să fie folositoare
şi instructive în cea mai mare măsură, daca participanţii ar avea
în inima lor o iubire arzătoare faţă de Dumnezeu, dacă s-ar întâlni
pentru a schimba gânduri cu privire la Cuvântul Iui Dumnezeu şi
pentru a le face bine semenilor lor. Dacă nu s-ar rosti nicin cuvânt şi
nu s-ar face nimic pentru a întrista Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ci
El ar fi privit ca un oaspete binevenit, atunci Dumnezeu ar fi onorat,
iar cei ce se adună ar fi învioraţi şi întăriţi. „Atunci, cei ce se tem
de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte Ia
lucrul acesta şi a ascultat şi o carte de aducere-aminte a fost scrisă
înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele
Lui. Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, îmi vor fi o comoară
deosebită.“

Dar în Battle Creek a avut loc o categorie de adunări sociale cu
un caracter total diferit, întruniri dedicate plăcerii, care au fost o de-
zonoare pentru instituţiile noastre şi pentru biserică. Ele încurajează
mândria în îmbrăcăminte, mândria lucrurilor exterioare, satisface-
rea eului, ilaritatea şi glumele. Satana este primit ca un oaspete de[83]
onoare şi pune stăpânire pe cei care conduc astfel de întruniri. Mi-a
fost arătată în viziune una dintre aceste adunări în care participanţii
pretindeau a fi credincioşi ai adevărului. Unul cânta la un instrument
muzical, iar cântecele lui îi făceau pe îngeri să plângă. Erau glume,
râsete zgomotoase, mult entuziasm şi un fel de inspiraţie, dar era o

7Mărturie specială pentru Biserica, din Battle Creek (1896), pag. 25-32.
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bucurie pe care numai Satana este în stare să o inspire. Acesta este
un entuziasm şi o exaltare de care toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu
s-ar ruşina. Ele îi pregătesc pe participanţi pentru gânduri şi fapte
nesfinte. Am motive să cred că unii dintre cei implicaţi în acea scenă
s-au pocăit din toată inima de purtarea lor ruşinoasă.

Efectul unor asemenea întruniri
Mi-au fost prezentate multe asemenea întruniri. Am văzut ve-

selia, parada de îmbrăcăminte şi de podoabe. Fiecare voia să fie
considerat strălucit şi se deda la glume, gesturi necugetate, remarci
ieftine şi lipsite de seriozitate şi râsete nebuneşti. Ochii scânte-
iau, obrajii se înroşeau, iar conştiinţa dormea. Mâncând, bând şi
distrându-se, ei făceau tot ce puteau pentru a-L uita pe Dumnezeu.
Plăcerea era paradisul lor. Iar Cerul privea şi asculta totul.

Cursele de ciclism
Să ne îndreptăm privirile spre un alt tablou. Pe străzile unui oraş,

un grup de oameni sunt adunaţi pentru o cursă de ciclism.8 Printre
ei se află şi unii care pretind a-L cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus
Hristos pe care L-a trimis El. Dar cine dintre cei ce privesc acea
cursă incitantă ar crede că printre aceia care se manifestă aşa, unii
sunt urmaşi ai lui Hristos? Cine ar presupune că în acea echipă ar
fi vreunul care să fi simţit nevoia după Hristos? Cine s-ar gândi [84]
că ei îşi dau seama de valoarea puterilor fizice şi a timpului lor ca
fiind daruri primite de la Dumnezeu pentru a fi păstrate în slujba
Sa. Cine se gândeşte la pericolul unui accident sau că întrecerea lor
sălbatică poate duce la moarte? Cine s-a rugat pentru prezenţa lui
Isus şi pentru protecţia îngerilor slujitori? Este Dumnezeu slăvit prin
aceste performanţe? Satana face jocul vieţii acestor suflete şi este
foarte mulţumit de ce aude şi vede.

Profanarea religiei
Când se implică în practicarea acestor sporturi, cel care a fost

cândva un creştin serios se află pe calea declinului. El a părăsit sfera
prezenţei curate a atmosferei cereşti şi s-a cufundat într-o atmosferă

8Vezi Note suplimentare
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plină de ceaţă. Poate că şi unii credincioşi umili sunt atraşi să se
alăture acestor sporturi. Dar, dacă îşi păstrează legătura cu Domnul
Hristos, nu pot participa cu toată inima la scenele incitante. Cu-
vintele pe care le aud nu sunt potrivite, pentru că nu fac parte din
limbajul Canaanului. Cei care vorbesc nu dau dovadă că inima lor
îi este plăcută lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ei dau o dovada incon-
fundabilă că Dumnezeu este uitat. El nu se află în toate gândurile
lor. Aceste întruniri dedicate plăcerii şi adunările pentru sporturi
incitante, organizate de cei ce pretind a fi creştini, sunt o profanare a
religiei şi a Numelui lui Dumnezeu.

Lucrarea înşelătoare a Lui Satana
Tonul conversaţiei scoate la iveala ascunzişurile inimii. Discu-

ţiile ieftine şi triviale, flatările, glumele nesăbuite, spuse pentru a
stârni râsul, sunt mărfurile lui Satana, şi toţi cei care îşi permit un
asemenea gen de conversaţie fac comerţ cu produsele lui. Cuvintele
de felul celor rostite de Irod, când fiica Irodiadei a dansat înaintea
lui, lasă anumite impresii în mintea celor care le ascultă. Toate aceste[85]
conversaţii sunt scrise în cărţile cerului şi, în marea zi de pe urmă,
cei vinovaţi le vor vedea în adevărata lor lumină. Atunci, toţi vor
discerne în ele lucrările înşelătoare şi rătăcitoare pe care Diavolul
le-a făcut pentru a-i conduce pe calea cea lată şi prin poarta cea
largă, ce se deschide spre nimicirea lor.

Creştini care sunt nişte capcane ale lui Satana
Satana şi-a înmulţit capcanele în Battle Creek, iar creştinii cu

numele, care sunt superficiali din punct de vedere al caracterului şi al
experienţei lor religioase, sunt folosiţi de ispititor ca nişte capcane ale
lui. Această categorie de creştini sunt gata întotdeauna să participe
la întruniri dedicate plăcerii şi la sporturi, iar influenţa lor îi atrage
şi pe alţii. Tineri şi tinere care au încercat să fie nişte creştini ai
Bibliei sunt determinaţi să se alăture jocului şi sunt duşi în ring. Ei
nu cercetează standardul divin cu rugăciune, căutând să înveţe ce a
spus Domnul Hristos cu privire la roadele care trebuie să fie aduse
de viaţa unui creştin. Ei nu înţeleg că aceste preocupări distractive
sunt, de fapt, nişte petreceri ale lui Satana, pregătite cu scopul de a
reţine sufletele să primească invitaţia la ospăţul de nuntă al Mielului.
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Ele îi împiedică să primească haina albă a caracterului, care este
neprihănirea lui Hristos. Aceşti credincioşi ajung să fie confuzi cu
privire la ce este bine şi ce nu este bine să facă în calitate de creştini.
Deoarece nu doresc să fie consideraţi nişte izolaţi, ei înclină în mod
firesc să urmeze exemplul celorlalţi. Astfel, ei ajung sub influenţa
celor care nu au simţit niciodată atingerea divină asupra inimii sau a
minţii.

La aceste întruniri incitante, purtate de pasiunea şi de farmecul
influenţei omeneşti, tinerii care au fost învăţaţi cu grijă să respecte
Legea lui Dumnezeu ajung să intre în legături de prietenie cu per-
soane a căror educaţie este greşită şi a căror experienţă religioasă
este falsă. Ei se vând în schimbul unei robii de o viaţă. Cât vof avea [86]
de trăi, ei vor fi nevoiţi să poarte povara apăsătoare a unirii cu 0
persoană al cărei caracter este ieftin şi superficial, care trăieşte pen-
tru a face paradă, dar nu are podoaba preţioasă a omului dinăuntru,
adevărata frumuseţe a unui spirit blând şi liniştit, care este de mare
preţ în ochii lui Dumnezeu. Când boala şi moartea se abat asupra
celor ce au trăit doar cu scopul de a-şi face pe plac lor înşişi, ei vor
vedea că nu şi-au pregătit nicio rezervă de ulei în candele şi sunt
întru totul nepotriviţi să-şi încheie raportul vieţii. Aşa a fost şi va
continua să fie.

Îi întrebăm pe cei care au avut o mare lumină în Battle Creek, şi-a
pierdut adevărul lui Dumnezeu orice influenţă asupra sufletului lor?
Oare aurul curat şi-a pierdut strălucirea? Care a fost cauza acestui
fanatism şi a acestui entuziasm? Părinţii egoişti şi iubitori de lume
au o răspundere îngrozitoare, căci păcatul se află la uşa lor. Cât de
favorabile ar fi fost circumstanţele, dacă şcolile din Battle Creek ar
fi fost construite departe de oraş şi de o colonie atât de numeroasă
de aşa-zişi păzitori ai Sabatului!

Convingeri regretabile care câştigă teren
Convingerea că sunetul de trâmbiţă pe care îl dau adventiştii

de ziua a şaptea este confuz şi că ei merg pe calea celor lumeşti
câştigă teren. Familiile din Battle Creek se îndepărtează de Dum-
nezeu, plănuind să încheie căsătorii cu persoane care nu îl iubesc
pe Dumnezeu, care au trăit o viaţă frivolă, nu au practicat nicio-
dată renunţarea la sine şi nu cunosc din experienţă ce înseamnă a
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fi împreună-lucrători cu Dumnezeu, Se petrec lucruri ciudate. Sunt
acceptate şi prezentate învăţături creştine greşite, care îi duc pe oa-
meni în amăgire. Ei umblă în lumina sclipirilor propriilor scântei.[87]
Cei care îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El nu se vor coborî la
nivelul lumii, alegând societatea unor oameni neserioşi şi vanitoşi.
Ei nu se Iasă încântaţi de femei şi de bărbaţi care nu sunt convertiţi.
Ei trebuie să stea de partea lui Isus, iar Isus va sta de partea lor.

Practici necinstite în afaceri
Unii dintre cei ce cunosc adevărul nu îl trăiesc. Ei calcă în

picioare Legea lui Dumnezeu în practicile lor în afaceri. Dacă vrem
să nu deprindem spiritul lor şi să nu fim părtaşi la nenorocirea lor, să
nu avem nicio legătură apropiată cu ei. Când vorbea despre anumite
fapte ale fiilor lui, pe care le deplângea cu oroare, patriarhul Iacov
exclama: „Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să
se unească duhul meu cu adunarea lor!“ El simţea că onoarea lui ar fi
fost compromisă, dacă s-ar fi asociat cu păcătoşii în faptele lor. Iacov
dă un semnal de alarmă pentru a ne avertiza să ne ferim de asemenea
tovărăşii, ca să nu ajungem părtaşi la faptele lor rele. Duhul Sfânt
adresează un avertisment asemănător prin apostolul Pavel: „Să nu
luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă,
mai degrabă, osândiţi-le“.

Adevărata atitudine a creştinului
Dumnezeul cel veşnic a trasat o linie de demarcaţie între cei

sfinţi şi cei păcătoşi, între cei convertiţi şi cei neconvertiţi. Cele două
clase nu se pot contopi treptat, asemenea culorilor curcubeului. Ele
sunt la fel de distincte precum ziua şi noaptea.

Cei care caută neprihănirea lui Hristos vor stărui asupra temelor
marii mântuiri. Biblia este un depozit inepuizabil, care îi asigură
sufletului hrana necesară. Ei meditează la întruparea lui Hristos,[88]
contemplă marele sacrificiu adus pentru salvarea lor din pierzare,
pentru a aduce iertarea, pacea şi neprihănirea veşnică. Sufletul este
plin de aceste subiecte mari şi înălţătoare. Gândurile lor sunt pre-
ocupate de sfinţire şi adevăr, de har şi neprihănire. Eul a murit, iar
Hristos trăieşte în slujitorii Săi. în timp ce ei contemplă Cuvântul,
inima le arde înăuntrul lor, asemenea celor doi ucenici care mergeau
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spre Emaus, când Domnul Hristos i-a însoţit pe drum şi le-a explicat
Scripturile cu privire la Sine.

Cât de puţini înţeleg că Domnul Isus merge nevăzut alături de ei!
Cât de ruşinaţi ar fi mulţi, daca L-ar auzi vorbindu-le şi dacă ar şti
că El aude toate conversaţiile lor ieftine şi nesăbuite! Cât de multe
inimi s-ar aprinde de o sfântă bucurie, dacă ar şti că Mântuitorul a
fost alături de ei, că atmosfera sfântă a prezenţei Lui i-a înconjurat şi
că au fost hrăniţi cu pâinea vieţii! Cât de mulţumit ar fi Mântuitorul,
dacă i-ar auzi pe urmaşii Săi vorbind despre învăţăturile preţioase
primite de la El şi dacă ar şti că se simt atraşi de lucrurile sfinte!
Când adevărul locuieşte în inimă, nu mai rămâne loc pentru spiritul
de critică, la adresa slujitorilor lui Dumnezeu, sau pentru căutarea
greşelilor în soliile trimise de El. Căci din prisosul inimii vorbeşte
gura. Ce se află în inimă nu poate fi oprit, ci se va auzi în cuvintele
care ies pe buze. Lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru
cei ce-L iubesc vor fi subiectul conversaţiei lor. Iubirea lui Hristos
în suflet este asemenea unui izvor de apă care se revarsă spre viaţă
veşnică, răspândind pretutindeni valuri înviorătoare, pline de viaţă
şi de bucurie. [89]

Respingerea luminii9

Dumnezeu le spune slujitorilor Săi: „Strigă în gura mare, nu te
opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nele-
giuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!“ Dar, când mărturia precisă
şi clară este rostită de oamenii conduşi de Duhul lui Dumnezeu,
mulţi o tratează cu dispreţ. Printre noi, sunt unii care, chiar dacă
nu prin cuvinte, ci prin fapte, „le zic văzătorilor: «Să nu vedeţi», şi
prorocilor; «Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne ucruri măguli-
toare, prorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din drum, daţi-vă
în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!» De
aceea, aşa vorbeşte Sfântul lui Israel: «Fiindcă lepădaţi cuvântul
acesta şi vă încredeţi în silnicie şi vicleşuguri şi vă sprijiniţi pe ele,
de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid
înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine
deodată, într-o clipă... Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul

9Mărturie specială pentru Biserica din Battle Creek (1896), pag. 32-42.
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lui Israel: În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi
încredere va fi tăria voastră». Dar n-aţi voit!“

Nevoia de purificare a inimii
Îi întreb pe cei aflaţi în poziţii de răspundere în Battle Creek:

Ce faceţi? Voi l-aţi întors spatele Domnului. Trebuie să aibă loc o
curăţare a inimii, a simţămintelor, a simpatiilor şi a cuvintelor cu
privire la subiectele cele mai importante — Domnul Dumnezeu,
veşnicia, adevărul. Care este solia ce trebuie să fie vestită în acest
timp? Este solia îngerului al treilea. Dar unii10 care pretind a crede
adevărul prezent au dispreţuit lumina a cărei slavă trebuie să umple
întregul pământ. Fiţi atenţi la modul în care trataţi această lumină.[90]
Scoateţi-vă încălţămintea din picioare, căci vă aflaţi pe un pământ
sfânt. Fiţi cu băgare de seamă, ca nu cumva să cultivaţi atributele lui
Satana şi să dispreţuiţi manifestarea Duhului Sfânt. Eu nu ştiu cine,
dar unii au ajuns deja atât de departe, încât nu se mai pot întoarce la
pocăinţă.

Transmiterea luminii
Vă declar adevărul. Sufletele care Îl iubesc pe Dumnezeu, care

cred în Hristos şi caută cu ardoare fiecare rază a luminii, vor înţelege
adevărul şi se vor bucura de el. Ele vor transmite lumina şi vor creşte
în sfinţire. Cei ce primesc Duhul Sfânt vor simţi atmosfera rece care
înconjoară sufletele celor care dispreţuiesc şi combat aceste realităţi
mari şi solemne. Ei înţeleg că acei oameni iau parte la sfatul celor răi,
umblă pe calea celor păcătoşi şi stau pe scaunul celor batjocoritori.

Cuvântul lui Dumnezeu spune adevărul, nu o minciună. În el nu
există nimic ciudat, nimic extremist, nimic depăşit. Noi trebuie să-1
acceptăm ca fiind Cuvântul viului Dumnezeu. Dacă ascultă de acest
Cuvânt, biserica are nişte îndatoriri pe care încă nu le-a îndeplinit.
Când trece prin încercări şi ispite, ea nu trebuie să fugă din post, ci
să se încreadă mai mult în Dumnezeu. Deşi sunt dificultăţi ce trebuie
să fie depăşite, poporul lui Dumnezeu trebuie să se ridice ca unul
pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă. Sunt îndatoriri care trebuie
să fie îndeplinite faţă de biserică şi faţă de Dumnezeul nostru.

10Vezi Note suplimentare
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Duhul lui Dumnezeu Se îndepărtează de mulţi dintre cei aflaţi
în poporul Său. Mulţi au păşit pe căi ascunse şi întunecoase, iar
unii nu se vor întoarce niciodată. Ei vor continua să se poticnească
spre propria pierzare. Aceşti oameni L-au ispitit pe Dumnezeu şi au
respins lumina. Deşi au primit toate dovezile care vor putea fi aduse
vreodată, ei nu le-au dat atenţie. Ei au ales mai degrabă întunericul, [91]
decât lumina, şi şi-au întinat sufletul. Niciun om sau nicio biserică
nu se poate asocia cu cei iubitori de plăceri, dovedind, în acelaşi
timp, că preţuieşte darul bogat, pe care Domnul 1-a trimis celor ce
au o încredere simplă în Cuvântul Său. Lumea este la fel de întinată
şi de coruptă ca în zilele lui Noe. Singurul remediu este credinţa în
adevăr, acceptarea luminii. Mulţi au auzit adevărul însoţit de dovada
Duhului Sfânt, dar nu numai că au refuzat să accepte solia, ci au
urât lumina. Aceşti oameni sunt părtaşi la nimicirea sufletelor. Ei
s-au aşezat ca o barieră între lumina cerească şi popor. Ei au călcat
în picioare Cuvântul lui Dumnezeu şi continuă să o facă, luptând
împotriva Duhului Său Sfânt.

Fac apel la poporul lui Dumnezeu să-şi deschidă ochii. Dacă
aprobaţi sau puneţi în aplicare hotărârile unor oameni, despre care
ştiţi că nu sunt în armonie cu neprihănirea şi cu adevărul, voi slă-
biţi propria credinţă şi vă pierdeţi atracţia faţă de comuniunea cu
Dumnezeu. Solia adresată lui Iosua pare să vi se adreseze şi vouă:
„Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit,
au călcat legământul Meu pe care li l-am dat, au luat din lucrurile
date spre nimicire... şi le-au ascuns printre lucrurile lor.“ „Eu nu voi
mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi răul din mijlocul vostru.“ „Cine nu
strânge cu Mine, risipeşte.“

Solia îndreptăţirii prin credinţă
În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea mai pre-

ţioasă prin fraţii Waggoner şi Jones.11 Această solie a avut scopul
de a-L aduce în atenţia oamenilor pe Mântuitorul înălţat ca jertfă
pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptăţirea prin cre- [92]
dinţa în Garantul divin, a invitat oamenii să primească neprihănirea
lui Hristos, care se manifestă prin ascultarea de toate poruncile
lui Dumnezeu. Mulţi L-au pierdut din vedere pe Domnul Isus. Ei

11Vezi Note suplimentare.
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aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre Persoana Sa divină, spre
meritele Sale şi spre iubirea Sa neschimbătoare faţă de familia ome-
nească. Toată puterea este dată în mâinile Sale, ca să le poată împărţi
oamenilor daruri bogate, împărtăşindu-i omului neajutorat darul ne-
preţuit al neprihănirii Sale. Aceasta este solia pe care Dumnezeu
ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului al treilea, care
trebuie să fie proclamată cu glas tare şi să fie însoţită de revărsarea
Duhului Său într-o mare măsură.

Mântuitorul Cel înălţat trebuie să fie prezentat ca fiind Mielul
înjunghiat ce stă pe scaunul de domnie şi îşi îndeplineşte lucrarea
Sa rodnică, pentru a împărţi binecuvântările nepreţuite ale legămân-
tului, pe care le-a plătit cu preţul propriei vieţi pentru răscumpărarea
fiecărui suflet ce se va încrede în EL Ioan nu putea să exprime în
cuvinte această iubire. Ea era prea adâncă, prea vastă. El cheamă
întreaga familie omenească să o contemple. Domnul Hristos mij-
loceşte pentru biserică în curţile cereşti, pledând în favoarea celor
pentru care a plătit preţul răscumpărării cu sângele Său. Secolele şi
mileniile nu vor reuşi sa micşoreze valoarea acestui sacrificiu ispă-
şitor. Solia Evangheliei harului Său trebuia să-i fie vestită bisericii
într-o formulare distinctă şi clară, pentru ca lumea să nu mai spună
că adventiştii de ziua a şaptea vorbesc numai despre Lege şi iarăşi
Lege, dar nu îl prezintă pe Domnul Hristos şi nu cred în El.

Valoarea răscumpărătoare a sângelui lui Hristos trebuia să-i fie
prezentată poporului într-o modalitate nouă şi convingătoare, ca să se
poată încrede în meritele Sale. Aşa cum marele preot stropea sângele
cald asupra tronului harului, în timp ce tămâia plăcut mirosi-toare se
înălţa la Dumnezeu, tot aşa, când ne mărturisim păcatele şi apelăm la[93]
eficienţa sângelui ispăşitor al Mântuitorului, rugăciunile noastre se
înalţă spre cer, împreună cu parfumul plăcut al meritelor caracterului
Său. În ciuda nevredniciei noastre, trebuie să ne aducem aminte
fără încetare că există Cineva care poate să îndepărteze păcatul şi
să-1 mântuiască pe cel păcătos. Dumnezeu va înlătura orice păcat
mărturisit înaintea Lui cu o inimă smerită. Această credinţă este
viaţa bisericii. După cum Moise a înălţat şarpele în pustie, pentru ca
toţi cei muşcaţi de şerpii înfocaţi să privească la el şi să trăiască, tot
astfel Fiul Omului trebuie să fie înălţat, pentru ca „oricine crede în
El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“.
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Dacă nu îşi dedică întreaga viaţă preocupării de a privi la Mân-
tuitorul Cel înălţat, primind prin credinţă meritele pe care este pri-
vilegiul lui să le ceară, şansa celui păcătos de a fi mântuit nu este
mai mare decât şansa pe care a avut-o Petru de a merge pe apă, dacă
nu şi-ar fi păstrat cu fermitate privirile aţintite spre Domnul Isus.
De aceea, planul lui Satana a fost dintotdeauna acela de a ascunde
chipul Mântuitorului şi de a-i determina pe oameni să privească la
oameni, să se încreadă în oameni şi să fie educaţi în aşa fel încât să
aştepte ajutor de la ei. Ani de zile, biserica a privit la oameni şi a
aşteptat mult de la ei, dar nu şi-a îndreptat privirile spre Isus, în care
sunt centrate speranţele noastre de a avea viaţa veşnică. Prin urmare,
Dumnezeu le-a trimis slujitorilor Săi o mărturie în care adevărul a
fost prezentat aşa cum este el în Isus, o mărturie care este solia celui
de-al treilea înger, într-o formulare distinctă şi clară. Cuvintele lui
Ioan trebuie să fie vestite de poporul lui Dumnezeu, aşa încât toţi
să poată vedea lumina şi să poată umbla în ea: „Cel ce vine din cer,
este mai presus de toţi, cel ce este de pe pământ, este pământesc
şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer, este mai presus
de toţi. El mărturiseşte ce a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu
primeşte mărturia Lui. Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin
aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci Acela, pe care L-a trimis [94]
Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu
nu-I dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile
în mâna Lui. Cine crede în Fiul, are viaţă veşnică, dar cine nu crede
în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.“
Aceasta este mărturia care trebuie să fie vestită până la marginile
pământului. Ea prezintă Legea şi Evanghelia, unindu-le într-un în-
treg desăvârşit. (Vezi Romani, capitolul 5 şi 1 Ioan 3, 9, până la
încheierea capitolului.) Aceste scripturi preţioase vor fi întipărite
în orice inimă deschisă şi dispusă să le primească. „Descoperirea
cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate“ — celor
cu inima smerită. „Dar celor ce L-au primit, adică celor ce cred
în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“
Aceşti oameni nu au doar o credinţă cu numele, o teorie a adevărului,
o religie legalistă, ci ei cred cu un scop, însuşindu-şi cele mai bogate
daruri ale lui Dumnezeu. Ei au cerut darul pentru a-1 putea oferi
altora şi au putut spune: „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi
har după har“.
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„Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumne-
zeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin
faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să
trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dum-
nezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca
jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Nimeni n-a văzut vreodată
pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi,
şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi. Cunoaştem că rămânem
în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său.“[95]

Solia lui Dumnezeu pentru timpul prezent
Aceasta este tocmai lucrarea pe care o plănuieşte Domnul, şi

anume ca solia pe care le-a dat-o slujitorilor Săi să ajungă în inima
şi în mintea fiecărui om. Viaţa bisericii lui Dumnezeu continuă prin
aceea că membrii Îl iubesc pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe
semeni ca pe ei înşişi. Iubirea faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni a
fost puţină, iar Dumnezeu le-a dat solilor Săi chiar solia de care a avut
poporul nevoie. Aceia care au primit solia au fost binecuvântaţi într-
o mare măsură, pentru că ei au văzut razele luminoase ale Soarelui
Neprihănirii, iar viaţa şi speranţa au răsărit în inima lor. Ei au privit
la Hristos. Asigurarea veşnică este: „Nu vă temeţi“. Eu sunt „Cel
viu. Am fost mort şi iată că sunt viu, în vecii vecilor.“ „Pentru că
Eu trăiesc şi voi veţi trăi.“ Cei credincioşi îşi curăţă propria inimă
prin sângele neprihănitului Miel al lui Dumnezeu. Privind la Marele
Antitip, putem să spunem: „Hristos a murit! Ba mai mult, El a
şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru noi!“
Soarele Neprihănirii străluceşte în inima noastră pentru a ne dărui
cunoaşterea slavei lui Isus Hristos. El spune despre lucrarea Duhului
Sfânt: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va
descoperi“. Psalmistul se ruga: „Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat,
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada... Zideşte în mine o inimă
curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! Nu mă
lepăda de la Faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, Dă-mi
iarăşi bucuria mântuirii Tale şi sprijine-mă cu un duh de bunăvoinţă!
Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi păcătoşii se vor
întoarce la Tine.“

Domnul vrea ca aceste subiecte măreţe să fie cercetate în biseri-[96]
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cile noastre şi, dacă fiecare membru al bisericii ar primi Cuvântul lui
Dumnezeu, acest Cuvânt i-ar da omului simplu lumină şi înţelegere.
„Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său!
Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele
Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi toţi, care aprin-
deţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru
şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă
aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.“ (Vezi, de asemenea, Isaia 29,
13-16, 18-21.) „Aşa vorbeşte Domnul: «înţeleptul să nu se laude
cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să
nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are
pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac
milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere
Eu, zice Domnul».“

Niciodată nu a fost un timp, când Domnul să-Şi manifeste marele
Său har faţă de aleşii Săi, mai mult ca în aceste zile din urmă, în
care Legea Sa este anulată. „Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să
vestească o lege mare şi minunată.“ Ce spune Dumnezeu cu privire la
poporul Său? „Şi totuşi poporul acesta este un popor prădat şi jefuit!
Toţi zac înlănţuiţi în peşteri şi înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de
pradă şi nimeni nu-i scapă! Jefuiţi, şi nimeni nu zice: «Dă înapoi!»“
(Vezi, de asemenea, Isaia, capitolul 43.) Acestea sunt profeţii care
se vor împlini.

Avertisment împotriva dispreţuirii soliei lui Dumnezeu
Aş dori să le adresez un avertisment celor care au stat ani de

zile împotriva luminii12 şi au cultivat spiritul opoziţiei. Cât timp
veţi continua să-i urâţi şi să-i dispreţuiţi pe solii neprihănirii lui
Dumnezeu? Domnul le-a dat solia Sa. Ei vestesc cuvântul Său. Fără [97]
meritele lui Isus Hristos nu puteţi să fiţi mântuiţi. Harul Duhului
Sfânt v-a fost oferit din nou şi din nou. Lumina şi puterea de sus
au fost revărsate din abundenţă în mijlocul vostru. Aceasta a fost o
dovadă pentru ca toţi să îi poată deosebi pe aceia pe care Domnul i-a
recunoscut ca fiind slujitorii Săi. Dar unii au dispreţuit atât oamenii,
cat şi solia vestită de ei şi i-au ridiculizat, declarându-i fanatici,
entuziaşti şi extremişti. Am o profeţie cu privire la voi: Dacă nu

12Vezi Note suplimentare.
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vă umiliţi inima înaintea lui Dumnezeu cât mai repede şi dacă nu
vă mărturisiţi păcatele, care sunt multe, într-o zi veţi vedea că aţi
luptat împotriva lui Dumnezeu, dar va fi prea târziu. Duhul Sfânt
nu vă va mai conduce la iertare şi la schimbare, ci vă va convinge
că aţi vorbit împotriva unor oameni care erau nişte lumini pentru
lume şi nişte martori ai lui Dumnezeu. Atunci, veţi fi dispuşi să
daţi o lume întreagă, ca să vă puteţi răscumpăra trecutul şi să fiţi
exact ca aceşti oameni zeloşi, conduşi de Duhul lui Dumnezeu spre
a vă ridica vocea pentru a vesti lumii avertizarea solemnă şi să
fiţi asemenea lor, statornici ca o stâncă în respectarea principiilor.
Domnul cunoaşte modul în care aţi răstălmăcit lucrurile. Dacă veţi
continua să respingeţi lumina Cerului, mai este foarte puţin şi sunteţi
pierduţi. „Un om care va fi necurat, şi nu se va curăţa, va fi nimicit
din mijlocul adunării.“

Nu am niciun mesaj blând pentru cei care au fost până acum
nişte indicatoare false şi au îndrumat pe o cale greşită. Când îi respin-
geţi pe trimişii lui Hristos, voi îl respingeţi pe Hristos însuşi. Dacă
neglijaţi această mare mântuire; păstrată înaintea ochilor voştri ani
de zile, dacă dispreţuiţi oferta glorioasă a îndreptăţirii prin sângele
lui Hristos şi a sfinţirii prin puterea curăţitoare a Duhului Sfânt, în
cele din urmă, nu va mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o
aşteptare înfiorătoare a judecăţii şi a mâniei arzătoare, ce vor veni
în mod sigur. Acum, vă avertizez să vă umiliţi şi sa puneţi capăt[98]
împotrivirii voastre încăpăţânate faţă de lumina şi dovezile care v-au
fost acordate. Spuneţi-I Domnului: Nelegiuirile mele au pus un zid
de despărţire între mine şi Dumnezeul meu. O, Doamne, iartă fărăde-
legile mele. Şterge păcatele mele din cartea aducerii-aminte. Lăudaţi
Numele Său sfânt, în El este iertare, iar voi puteţi fi convertiţi şi
schimbaţi.

„Căci. dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci,
stropită peste cei întinaţi, îi sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului,
cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic,
S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă,va curaţi
cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui
viu!“

* * * * *
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„Cel care crede că stă să ia seama să nu cadă“

Idolatria copiilor lui Israel
„Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub

nor, toţi au trecut prin mare, toţi au fost botezaţi în nor şi în mare,
pentru Moise, toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească şi
toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o
stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos. Totuşi
cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au
pierit în pustie.“ Experienţa lui Israel, la care face referire apostolul,
citând descrierea din Psalmii, capitolele 105 şi 106, conţine lecţii de
avertizare pe care poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă
trebuie să le studieze în mod special. Insist ca aceste capitole să fie [99]
citite cel puţin o dată pe săptămână.

„Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept
pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei.
Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris:
«Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace».“

De pe muntele Sinai, Dumnezeu a vorbit într-o maiestate înfio-
rătoare, declarând perceptele Legii Sale în auzul întregului popor.
Copleşit de simţământul vinovăţiei şi plin de teamă ca nu cumva
să fie nimicit de slava prezenţei Domnului, poporul 1-a rugat pe
Moise: „Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta, dar să nu ne mai
vorbească Dumnezeu, ca să nu murim“. Dumnezeu 1-a chemat pe
Moise pe munte, ca să-i poată comunica legile pentru Israel, dar cât
de curând s-a risipit impresia solemnă a manifestării prezenţei lui
Dumnezeu asupra poporului. Chiar şi conducătorii oştirii păreau că
şi-au pierdut raţiunea. Amintirea legământului lor cu Dumnezeu,
groaza simţită când au căzut cu feţele la pământ plini de cutremur
şi de teamă, toate au dispărut ca un fum. Deşi slava lui Dumnezeu
continua sa fie prezentă în focul mistuitor de pe munte, când Moise
a plecat din mijlocul lor, vechile obiceiuri de a gândi şi de a simţi
au început să-şi exercite puterea de influenţă. Poporul a obosit în
aşteptarea întoarcerii lui Moise şi a început să ceară o reprezentare
vizibilă a lui Dumnezeu.

Aaron, căruia îi fusese încredinţată conducerea taberei, a cedat
la protestele lor zgomotoase. În loc de a-şi exercita credinţa în
Dumnezeu, încrezându-se în susţinerea puterii divine, el a fost ispitit
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să creadă că, dacă se va opune cerinţelor lor insistente, oamenii îi
vor lua viaţa. Prin urmare, Aaron a făcut ce doreau ei. El a adunat
bijuteriile de aur, a bătut aurul cu dalta şi a făcut un viţel turnat.
Apoi, conducătorii poporului au declarat: „Israele! Iată dumnezeul
tău, care te-a scos din.ţara Egiptului.“ Când a văzut că poporul[100]
este mulţumit de chipul cioplit de el, Aaron s-a mândrit de propria
realizare, a zidit un altar înaintea idolului şi „a strigat: «Mâine, va
fi o sărbătoare în cinstea Domnului!» A doua zi, s-au sculat dis-de-
dimineaţa şi au adus arderi de tot şi jertfe de mulţumire. Poporul a
şezut de a mâncat şi a băut, apoi s-au sculat să joace.“ Ei au băut şi
au sărbătorit şi s-au dedat distracţiei şi dansului, sfârşind în orgiile
ruşinoase care caracterizau închinarea păgână la dumnezeii falşi.

Dumnezeul cerului a văzut totul şi 1-a avertizat pe Moise despre
ce se întâmpla în tabără, spunându-i; „Acum, lasă-Mă; mânia Mea
are să se aprindă împotriva lor: şi-i voi mistui, dar pe tine te voi
face strămoşul unui neam mare. Moise s-a rugat Domnului, Dumne-
zeului său, şi i-a zis: «Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta
împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare
putere şi cu mână tare? Pentru ce să zică egiptenii: Spre nenoroci-
rea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi ca să-i şteargă de pe
faţa pământului? Întoarce-Te din iuţeala mâniei Tale şi lasă-Te de
răul acesta, pe care vrei să-1 faci poporului Tău. Adu-Ţi aminte de
Avraam, de Isaac şi de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te
pe Tine însuţi: „Voi înmulţi sămânţa voastră ca stelele cerului, voi
da urmaşilor voştri toată ţara aceasta, de care am vorbit, şi ei o vor
stăpâni în veac“». Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că
vrea să-1 facă poporului Său.“

Când cobora de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în
mâini, Moise a auzit strigătele poporului şi, pe măsură ce se apropia,
a zărit idolul şi mulţimea care sărbătorea. Copleşit de oroare şi[101]
de indignare, din cauza faptului că Dumnezeu fusese dezonorat şi
pentru că poporul rupsese legământul solemn, Moise a trântit la
pământ cele două table de piatră, spărgându-le la poalele muntelui.
Deşi iubirea lui faţă de Israel era atât de mare, încât fusese gata să-şi
dea viaţa pentru ei, zelul său pentru slava lui Dumnezeu l-a umplut
de o mânie care s-a exprimat prin această faptă a cărei semnificaţie
este îngrozitoare. Dumnezeu nu 1-a mustrat. Sfărâmarea tablelor
de piatră nu a fost altceva decât o reprezentare a faptului că Israel
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rupsese legământul pe care îl făcuseră cu Dumnezeu atât de recent.
Era o indignare sfântă împotriva păcatului, care izvora din zelul
pentru slava lui Dumnezeu şi nu din mânia stârnită de iubirea de
sine sau de ambiţia lui rănită, aşa cum spun Scripturile: „Mâniaţi-vă,
şi nu păcătuiţi“. Acesta a fost felul de mânie a lui Moise.

„A luat viţelul pe care-1 făcuseră ei şi 1-a ars în foc, 1-a prefăcut
în cenuşă, a presărat cenuşa pe faţa apei şi a dat-o copiilor lui Israel
s-o bea. Moise a zis lui Aaron: «Ce ţi-a făcut poporul acesta, de ai
adus asupra lui un păcat atât de mare?» Aaron a răspuns: «Să nu se
aprindă de mânie domnul meu! Tu singur ştii că poporul acesta este
pornit la rău». Ei mi-au zis: «Fă-ne un dumnezeu care să meargă
înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din ţara
Egiptului, nu ştim ce s-a făcut!» Şi Moise a văzut că poporul era fără
frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmaşilor
săi.“

Influenţa lucrării lui Satana
Avertizarea este dată pentru noi: „Aceste lucruri li s-au întâmplat

ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noas-
tră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor“. Observaţi influenţa [102]
extremismului şi a fanatismului manifestate în slujba marelui lor
maestru, Satana. Îndată ce poporul a ajuns sub controlul celui rău, în
comportamentul lor au început să se vadă manifestări de un caracter
satanic. Poporul mânca şi bea, fără să se gândească la Dumnezeu,
la harul Său şi la necesitatea de a se împotrivi Diavolului, care îi
conducea la faptele cele mai ruşinoase. Acelaşi spirit s-a manifestat
şi la sărbătoarea profanatoare a lui Belşaţar. Veselie şi dans, râsete
şi cântece duse până la o stare de orbire, le amorţea raţiunea, apoi,
toate pasiunile păcătoase şi nestăpânite s-au adunat la un loc în acea
scenă respingătoare. Dumnezeu era dezonorat, poporul Său ajunsese
de ruşine în ochii naţiunilor păgâne. Pedeapsa divină urma să vină
asupra mulţimii exaltate şi ameţite. Cu toate acestea, în mila Sa,
Dumnezeu le-a oferit posibilitatea de a renunţa la păcatele lor.

„Atunci, Moise s-a aşezat la uşa taberei şi a zis: «Cine este
pentru Domnul să vină la mine!» Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la
el.“ Vestitorii au transmis pretutindeni mesajul: „Cine este pentru
Domnul, să vină la mine! Şi toţi copiii lui Levi s-au strâns la el.“



100 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

Toţi cei care s-au pocăit, au avut privilegiul de a trece de partea lui
Moise. „El le-a zis: «Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel:
„Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeţi şi străbateţi tabăra
de la o poartă la alta, şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul
şi pe ruda sa“». Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise
şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.“
Nu era ipocrizie, nu era şovăire, nu exista nicio complicitate pentru
ascunderea vinovăţiei. Căci groaza Domnului se abătuse asupra
poporului.[103]

Cei care dovediseră o înţelegere atât de slabă cu privire la pre-
zenţa şi măreţia lui Dumnezeu şi care, după ce asistaseră la mani-
festarea maiestăţii Sale, au fost gata să se depărteze de Domnul,
ar fi fost o capcană continuă pentru Israel. Ei au fost ucişi, ca o
pedeapsă pentru păcat şi pentru ca poporul să se teamă în viitor să-L
dezonoreze pe Dumnezeu.

Pericolul satisfacerii eului
Nu mă voi referi la această istorisire în continuare, dar vă cer

tuturor, în fiecare oraş, în fiecare localitate, în fiecare cămin, cer
fiecărei persoane să studieze învăţătura acestui pasaj din Scriptură,
păstrând în minte cuvintele inspiraţiei: „Cel ce crede că stă, să ia
seama să nu cadă“. Aici este prezentată singura alegere posibilă
pe care o aduce în atenţia noastră Cuvântul lui Dumnezeu. În cele
din urmă, vor fi primiţi doar cei care aleg să asculte. Nicio presu-
poziţie nu poate fi mai periculoasă, decât aceea care îi încurajează
pe oameni să se aventureze pe terenul satisfacerii eului. În lumina
acestei avertizări solemne din partea lui Dumnezeu, oare nu ar trebui
taţii şi mamele să ia aminte? Nu ar trebui ei să-şi prevină copiii cu
credin-cioşie cu privire la pericolele care apar neîncetat, urmărind să-
i îndepărteze de Dumnezeu? Mulţi le îngăduie tinerilor să participe
la întruniri dedicate plăcerii, crezând că amuzamentul este esenţial
pentru sănătate şi fericire, dar cât de mari sunt pericolele aflate pe
acea cale! Cu cât dorinţa pentru plăceri este satisfăcută mai mult, cu
atât aceasta se dezvoltă şi devine mai puternică. Experienţa vieţii lor
este formată în mare parte din satisfacerea eului prin amuzamente.
Dumnezeu ne avertizează să fim precauţi. „Cel care crede că stă, să
ia seama să nu cadă.“[104]
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Ar trebui să ajungem într-o situaţie în care toate deosebirile
dintre noi să dispară. Dacă eu cred că am o lumină, trebuie să-mi fac
datoria de a o prezenta. Să presupunem că m-am consultat şi cu alţii
cu privire la solia pe care Domnul doreşte să o transmit poporului.
Cu toate acestea, uşa poate fi închisă, aşa că lumină nu reuşeşte să
ajungă la cei cărora Dumnezeu le-a trimis-o. Când Domnul Isus intra
în Ierusalim, „toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început
să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care
le văzuseră. Ei ziceau: «Binecuvântat este împăratul care vine în
Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preamalte!» Unii
farisei, din norod, au zis lui Isus: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii!“
Şi El a răspuns: „Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.“
—The Review and Herald, 18 februarie 1890 Fraţii mei, în marea
Sa iubire şi milă, Dumnezeu v-a dat o mare lumină, iar Domnul
Hristos vă spune: „Fără plată aţi primit, fără plată să daţi“. Faceţi
ca lumina revărsată asupra voastră să strălucească peste cei ce se
află în întuneric. Să ne bucurăm şi să fim fericiţi, pentru că Domnul
Hristos ne-a dat nu numai Cuvântul Său, ci şi duhul înţelepciunii şi
al descoperirii în cunoaşterea lui Dumnezeu şi pentru că, în puterea
Lui, putem fi mai mult decât biruitori. Domnul Hristos spune: „Veniţi
la Mine. Eu am sfatul cel bun şi judecata sănătoasă. Eu pot să vă
dau înţelegere şi putere.“ Trebuie să ne găsim liniştea în Hristos,
prin credinţă, amintindu-ne cuvintele celui care a fost inspirat să
scrie: „Îndurarea Ta mă face mare“. Cereţi-I lui Dumnezeu să vă
dea cât mai mult din untdelemnul harului Său. Gândiţi-vă cu atenţie
la fiecare cuvânt, indiferent dacă acesta este rostit sau scris. —The
Review and Herald, 22 decembrie 1904 [105]



Capitolul 3 — Sfintele Scripturi

Cum să cercetăm Scripturile?1

Cum să cercetăm Scripturile pentru a înţelege ce ne învaţă ele?
Studiul Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să înceapă într-un spirit
de rugăciune şi cu o inimă umilită, dornică de a se lăsa învăţată. Nu
trebuie să gândim, asemenea iudeilor, că propriile idei şi opinii sunt
infailibile, nici asemenea papistaşilor care spun că anumiţi oameni
sunt singurii păzitori ai adevărului şi cunoaşterii şi că mulţimea nu
are niciun drept să cerceteze Scripturile în mod personal, ci trebuie să
accepte explicaţiile date de părinţii bisericii. Nu trebuie să studiem
Biblia cu scopul de a ne susţine opiniile preconcepute, ci cu dorinţa
unică de a învăţa ce ne-a spus Dumnezeu.

Unii s-au temut că, dacă recunosc faptul că au greşit, chiar şi
numai cu privire la un singur punct, ceilalţi vor fi determinaţi să se
îndoiască de întreaga învăţătură a adevărului. De aceea, au considerat
că studiul nu trebuie să fie îngăduit, din cauză că ar conduce la
neînţelegeri şi la dezbinare. Dar, dacă acesta trebuie să fie rezultatul
inevitabil al cercetării, atunci cu cât ar apărea mai repede, cu atât ar
fi mai bine. Dacă sunt unii a căror credinţă nu va rezista verificării
prin cercetarea Scripturilor, cu cât se descoperă mai repede acest
fapt, cu atât este mai bine, deoarece se va crea posibilitatea de a
li se arăta că greşesc. Nu trebuie să susţinem că odată adoptată o
poziţie doctrinară sau odată dovedită o idee, acestea nu mai pot să fie
abandonate niciodată, oricare ar fi circumstanţele. Doar Unul singur
este infailibil — Cel ce este Calea, Adevărul şi Viaţa.

Cei care îngăduie ca prejudecata să le baricadeze mintea împo-
triva primirii adevărului nu pot primi iluminarea divină. Totuşi, când
este prezentată o idee din Scriptură, puţini întreabă: Este adevărată?[106]
Este în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu? Majoritatea întreabă:
De cine este susţinută ideea? Şi dacă nu vine pe calea preferată
de ei, nu o acceptă. Asemenea oameni sunt atât de mulţumiţi de

1Slujitorii Evangheliei, pag. 125-131.
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ideile personale, încât nu vor să examineze dovezile biblice cu do-
rinţa de a învăţa, ci refuză să fie interesaţi, pur şi simplu, din cauza
prejudecăţilor pe care le au.

Adesea, Domnul lucrează acolo unde ne aşteptăm mai puţin.
Domnul ne surprinde prin faptul că îşi descoperă puterea prin slu-
jitori aleşi de El, în timp ce trece pe lângă unii dintre oamenii pe
care i-am considerat ca fiind cei prin care ar fi trebuit să vină lu-
mina. Dumnezeu doreşte să primim adevărul pe temeiul meritelor
lui, pentru că este adevăr.

Biblia nu trebuie să fie interpretată aşa încât să se potrivească
ideilor omeneşti, indiferent cât de mult timp ar fi fost susţinute aceste
idei ca fiind adevăr. Noi nu trebuie să acceptăm opiniile comentato-
rilor ca fiind glasul lui Dumnezeu. Ei au fost nişte muritori supuşi
greşelii, asemenea nouă. Dumnezeu ne-a dat şi nouă capacitatea
de a gândi, aşa cum le-a dat-o şi lor. Să facem din Biblic propriul
interpret.

Precauţie în prezentarea unor concepţii noi
Toţi trebuie să fie precauţi, ca să nu prezinte nişte concepţii noi

cu privire la Scriptură, înainte să fi studiat pe deplin aceste idei
şi înainte de a fi pregătiţi să le susţină cu Biblia. Nu prezentaţi
nicio idee care va cauza disensiuni, fără a avea o dovadă clară că
Dumnezeu oferă, prin ea, o solie specială pentru timpul acesta.

Dar fiţi atenţi, ca nu cumva să respingeţi un adevăr. Marele
pericol la care este expus poporul nostru este acela de a depinde
de oameni şi de a se baza pe puterea omenească. Cei care nu au
avut obiceiul de a cerceta Biblia pentru ei înşişi sau de a cântări
dovezile, au încredere în conducători şi acceptă hotărârile lor. În [107]
felul acesta, mulţi vor respinge chiar soliile pe care Dumnezeu le
trimite poporului Său, dacă fraţii care îi conduc nu le acceptă.

Nimeni nu trebuie să pretindă că are toată lumina pentru poporul
lui Dumnezeu. Domnul nu va permite lucrul acesta. El a spus: „Ţi-
am pus înainte o uşă deschisă, şi niciun om nu o poate închide“.
Chiar dacă aceia care ne conduc vor refuza lumina şi adevărul, poarta
va continua să rămână deschisă. Domnul va ridica oameni care vor
vesti poporului solia pentru acest timp.
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Adevărul va rezista
Adevărul este veşnic, iar conflictul lui cu ideile false nu va face

decât să-i dezvăluie puterea. Nu trebuie să refuzăm niciodată să
cercetăm Scripturile împreună cu cei despre care avem motive să
credem că doresc să cunoască adevărul. Să presupunem că un frate
susţine o concepţie diferită de a voastră şi vi se adresează, propu-
nându-vă să vorbiţi şi să cercetaţi împreună cu el Scripturile cu
privire la acea idee. Oare ar trebui să vă ridicaţi, plini de prejudecată,
şi să condamnaţi ideile lui, refuzând să-1 ascultaţi cu amabilitate?
Singura cale corectă de a-1 trata este aceea de a va aşeza alături, ca
nişte buni creştini, şi de a cerceta ideea în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu, care va descoperi adevărul şi va arăta greşeala. Faptul că
ideile lui sunt ridiculizate nu-i va slăbi poziţia, chiar dacă este greşită,
şi nici nu va întări poziţia voastră, dacă este corectă. Dacă stâlpii
credinţei noastre nu vor rezista testului cercetării, este timpul să ştim.
În mijlocul nostru nu trebuie să existe nicio urmă de fariseism.

Scripturile să fie studiate cu respect
Când studiem Biblia, trebuie să o facem cu respect, simţind că

suntem în prezenţa lui Dumnezeu. Orice uşurătate şi superficialitate
să fie lăsate de o parte. Deşi unele pasaje ale Cuvântului sunt uşor de[108]
înţeles, semnificaţia altora nu este sesizată atât de repede. Este nevoie
de un studiu cu răbdare, meditaţie şi rugăciune stăruitoare. Când
deschide Scripturile, fiecare cercetător trebuie să se roage pentru
iluminarea Duhului Sfânt, iar făgăduinţa ne asigură că o vom primi.

Spiritul în care sunt cercetate Scripturile va decide cine vă fi
alături de voi pentru a vă ajuta în studiu. Îngerii din lumea luminii
vor fi cu aceia ce caută călăuzirea divină cu o inimă umilită. Dar,
dacă Biblia este deschisă fără respect, cu un simţământ de mulţumire
de sine şi dacă inima este plină de prejudecăţi, Satana va fi lângă voi
şi va pune într-o lumină greşită declaraţiile clare ale Cuvântului lui
Dumnezeu.

Unii îşi permit să se poarte în mod uşuratic, sarcastic şi chiar
batjocoritor cu aceia care se deosebesc de ei. Alţii prezintă o serie
de obiecţii faţă de orice concepţie nouă, iar când acestor obiecţii
li se răspunde cu claritate prin cuvintele Scripturii, ei nu recunosc
dovezile prezentate şi nici nu se lasă convinşi. întrebările lor nu au
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scopul de a căuta adevărul, ci doar de a crea confuzie în mintea
altora.

Unii au considerat că a încurca mintea cu privire la adevăr este o
dovadă de perspicacitate şi de superioritate intelectuală. Ei apelează
la subtilitatea argumentelor şi la jocurile de cuvinte, obţinând un
avantaj necinstit prin punerea întrebărilor. Când se va răspunde
corect la întrebările lor, ci vor schimba subiectul şi vor aduce în
discuţie o altă idee pentru a evita recunoaşterea adevărului. Trebuie
să ne ferim să cultivăm spiritul de care erau stăpâniţi iudeii. Ei nu
voiau să înveţe de la Hristos, deoarece explicaţiile Sale din Scripturi
nu se potriveau cu ideile lor, prin urmare, iudeii au ajuns nişte spioni [109]
care îl urmăreau, „căutând să găsească în cuvintele Lui ceva de
care să-L poată acuza“. Să nu aducem asupra noastră condamnarea
îngrozitoare rostită de Mântuitorul: „Vai de voi, învăţători ai Legii!
Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoştinţei: nici voi n-aţi intrat,
iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.“

În simplitate şi credinţă
Nu este nevoie de multă învăţătură sau talent pentru a pune

întrebări dificile. Chiar şi un copil este în stare să pună întrebări
care îi pot încurca pe cei mai înţelepţi oameni. Să nu ne angajăm
într-o competiţie de acest fel. În zilele noastre, întâlnim aceeaşi
necredinţă care a predominat în timpul Domnului Hristos. Acum,
ca şi atunci, dorinţa de a fî promovaţi şi lăudaţi îi îndepărtează pe
oameni de simplitatea adevăratei evlavii. Nicio mândrie nu este atât
de periculoasă ca mândria spirituală.

Tinerii să cerceteze Scripturile pentru ei înşişi. Ei nu trebuie să
considere că este suficient ca aceia care au mai multă experienţă să
descopere adevărul în locul lor, aşa încât cei mai noi în credinţă să
îl poată primi ca fiind sigur şi demn de crezare. Iudeii au pierit ca
naţiune, pentru că au fost îndepărtaţi de adevărul Bibliei de către
conducători, preoţi şi bătrâni. Dacă ar fi ascultat învăţăturile lui Isus
şi ar fi cercetat Scripturile pentru ei înşişi, iudeii n-ar fi pierit.

Tinerii din mijlocul nostru urmăresc spiritul în care pastorii
cercetează Scripturile pentru a vedea dacă au o dispoziţie de a se
lăsa învăţaţi şi dacă sunt suficient de umili pentru a accepta dovezile
şi pentru a primi lumină de la solii aleşi de Dumnezeu.
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Trebuie să studiem adevărul pentru noi înşine. Să nu ne bazăm
pe nimeni ca să gândească în locul nostru. Indiferent cine ar fi el[110]
sau în ce poziţie s-ar afla, nu trebuie să considerăm pe nimeni ca
fiind criteriu pentru noi. Este necesar să ne sfătuim unii cu alţii şi
să fim supuşi unii altora, dar, în acelaşi timp, trebuie să exercităm
aptitudinile primite de la Dumnezeu, ca să învăţăm adevărul. Fiecare
să a-ştepte de la Dumnezeu iluminarea divină. Toţi trebuie să-şi
dezvolte în mod individual un caracter care va rezista încercării în
ziua lui Dumnezeu. Să nu ne cantonăm în propriile idei, crezând că
nimeni nu are voie să se opună părerilor noastre.

Când un punct de doctrină pe care nu îl înţelegeţi ajunge în
atenţia voastră, apelaţi la Dumnezeu pe genunchi, rugându-L să vă
ajute să pricepeţi adevărul şi să nu fiţi găsiţi ca iudeii care luptau
împotriva lui Dumnezeu. În timp ce îi avertizăm pe oameni să se
ferească să accepte un neadevăr, trebuie să-i avertizăm, de asemenea,
să nu-şi pună sufletul în pericol prin respingerea soliilor luminii,
ci să se străduiască să iasă din întuneric, cercetând cu seriozitate
Cuvântul lui Dumnezeu.

Când Natanael a venit la Domnul lsus, Mântuitorul a exclamat:
„Iată un israelit în care nu este vicleşug!“ Natanael a zis: „De unde
mă cunoşti?“ Domnul Isus i-a răspuns: „Te-am văzut când erai sub
smochin“. Dacă II căutăm pe lsus pentru a-I cere lumină şi ajutor
în cunoaşterea adevărului, El ne va vedea în locurile ascunse ale
rugăciunii.

Dacă un frate prezintă o idee greşită, cei care se află în poziţii
de răspundere ar trebui să ştie lucrul acesta, iar, dacă prezintă un
adevăr, ei ar trebui să stea de partea lui. Toţi trebuie să cunoaştem ce
se propovăduieşte în mijlocul nostru, pentru că, dacă este un adevăr,
trebuie să-1 aflăm toţi. Instructorul Şcolii de Sabat are nevoie să-1
cunoască şi fiecare elev al Şcolii de Sabat ar trebui să-1 înţeleagă. Cu
toţii avem obligaţia faţă de Dumnezeu de a înţelege soliile trimise
de El. Domnul ne-a dat îndrumări prin care putem să verificăm orice
doctrină — „La lege şi la mărturie: căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu[111]
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta“. Dar, dacă învăţătura este
în armonie cu acest test, nu fiţi atât de plini de prejudecăţi, încât să
nu puteţi accepta o idee, pur şi simplu, din cauză că nu se potriveşte
cu ideile voastre.
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Este imposibil ca o minte să cuprindă întreaga bogăţie şi măreţie
chiar şi a unei singure făgăduinţe. Unul pricepe slava făgăduinţei
din perspectiva unui punct de vedere, altul frumuseţea şi harul ei
dintr-un alt punct de vedere, iar sufletul se umple de lumina cerească,
Dacă am înţelege întreaga slavă a adevărului, spiritul nostru ar fi
copleşit. Totuşi noi suntem capabili să primim din făgăduinţele
abundente ale lui Dumnezeu descoperiri cu mult mai mari decât
acelea de care ne bucurăm în prezent. Inima mea se întristează
când mă gândesc la felul în care pierdem din vedere plinătatea
binecuvântărilor prevăzute pentru noi. Ne mulţumim cu sclipirile de
moment ale unei iluminări spirituale, în timp ce am putea să umblăm
zi de zi în lumina prezenţei Sale.

Iubiţi fraţi, rugaţi-vă aşa cum nu v-aţi rugat niciodată, cerând ca
razele Soarelui Neprihănirii să strălucească asupra Cuvântului, ca
să fiţi în stare să înţelegeţi adevărata lui semnificaţie. Domnul Isus
a mijlocit pentru ucenicii Săi, cerând să poată fi sfinţiţi prin adevăr
— Cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, cât de stăruitor ar trebui să
ne rugăm noi ca Acela care „cercetează toate lucrurile adânci ale lui
Dumnezeu“, a cărui lucrare este să le aducă aminte oamenilor lui
Dumnezeu toate lucrurile şi să-i călăuzească în tot adevărul, să fie
cu noi în cercetarea Cuvântului Său sfânt.

* * * * *

Dumnezeu vrea să depindem de El şi nu de oameni. El doreşte
să avem o inimă nouă şi să ne poată da descoperiri ale luminii care
vine de la tronul Său. —The Review and Herald, 18 februarie 1890 [112]

Studiul cărţii lui Daniel şi Apocalipsa2

Duhul lui Dumnezeu a iluminat fiecare pagină a Scrierii Sfinte,
dar sunt unii asupra cărora Scriptura lasă doar o mică impresie, deo-
arece nu o înţeleg pe deplin. Când vine încercarea, prin prezentarea
unor teorii false, aceşti cititori superficiali, lipsiţi de orice ancoră,
sunt asemenea nisipurilor mişcătoare. Ei alunecă într-o parte şi în
alta, potrivit cu starea lor sufletească şi cu amărăciunea lor... Cartea
lui Daniel şi Apocalipsa trebuie să fie studiate, precum şi celelalte

2Compilaţie din diferite publicaţii şi manuscrise cu largă răspândire.
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profeţii din Vechiul şi Noul Testament. Să fie lumină, da, să fie lu-
mină în casele voastre. Trebuie să ne rugăm pentru aceasta. Duhul
Sfânt, care luminează paginile sfinte, ne va da pricepere, ca să putem
cunoaşte adevărul...

Este nevoie de un studiu mai amănunţit al Cuvântului lui Dum-
nezeu, îndeosebi al cărţilor Daniel şi Apocalipsa, cărora trebuie să li
se acorde o atenţie mai mare decât oricând înainte în istoria lucrării
noastre. Poate că avem mai puţine de spus în anumite domenii legate
de puterea romana şi papalitate, dar trebuie să atragem atenţia la
cele scrise de profeţi şi apostoli sub inspiraţia Duhului Sfânt al lui
Dumnezeu. Atât în inspirarea profeţiei, cât şi în descrierea eveni-
mentelor, Duhul Sfânt a înfăţişat lucrurile în aşa fel încât să ne înveţe
că slujitorul omenesc trebuie să fie ascuns în Hristos, iar Domnul
Dumnezeul cerului să fie înălţat împreună cu Legea Sa. Citiţi cartea
lui Daniel. Evocaţi, punct cu punct, istoria împărăţiilor prezentate
acolo. Priviţi la oamenii de stat, la consiliile şi armatele puternice şi
vedeţi cum a lucrat Dumnezeu pentru a înjosi mândria oamenilor şi
pentru a doborî la pământ slava omenească...

Lumina pe care Daniel a primit-o de la Dumnezeu a fost dată, în[113]
mod special, pentru aceste zile din urmă. Viziunile de pe malurile
Ulaiului şi Hidechelului, marile râuri ale ţării Şinear, sunt acum în
curs de împlinire, şi toate evenimentele profetizate se vor desfăşura
în curând. Gândiţi-vă la situaţiile în care se afla naţiunea iudaică în
timpul în care au fost inspirate profeţiile lui Daniel.

Să dedicăm mai mult timp pentru studiul Bibliei. Noi nu în-
ţelegem Cuvântul aşa cum ar trebui. Cartea Apocalipsa începe cu
un îndemn de a înţelege învăţătura pe care o conţine. Dumnezeu
declară: „Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei
prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape.“
Când vom înţelege ce înseamnă această carte pentru noi, ca popor,
în mijlocul nostru se va vedea o mare înviorare. În ciuda îndemnului
care ne-a fost adresat, de a cerceta şi de a studia această carte, noi
nu înţelegem pe deplin învăţăturile ei.

În trecut, profesorii au declarat că Daniel şi Apocalipsa sunt cărţi
sigilate, iar oamenii s-au îndepărtat de ele. Mâna lui Dumnezeu a
retras de pe aceste fragmente ale Cuvântului Său vălul de mister
aparent care i-a împiedicat pe mulţi să-1 ridice. Însuşi numele de
Apocalipsa se află în contradicţie cu declaraţia că ea este o carte
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sigilată. „Apocalipsa“ înseamnă descoperirea unui lucru important.
Adevărurile din această carte le sunt adresate celor ce trăiesc în zilele
din urmă. Cortina este dată la o parte, iar noi stăm în faţa obiectelor
sacre din Locul Sfânt. Să nu rămânem afară, ci să intrăm, nu cu
gânduri nepăsătoare şi lipsite de respect, nu cu paşi grăbiţi, ci cu
respect şi cu teamă sfântă. Ne apropiem de timpul când trebuie să se
împlinească profeţiile cărţii Apocalipsa... [114]

Avem poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos, care
este duhul prorociei. Comori nepreţuite aşteaptă să fie descoperite
în Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care cercetează acest Cuvânt trebuie
să-şi păstreze mintea limpede. Să nu-şi îngăduie niciodată un apetit
pervertit în mâncare sau băutură.

Dacă nu vor face aşa, creierul lor va fi întunecat şi confuz. Ei nu
vor fi în stare să reziste efortului de a cerceta în profunzime pentru
a descoperi semnificaţia învăţăturilor legate de scenele finale ale
istoriei acestui pământ.

Când cărţile Daniel şi Apocalipsa vor fi înţelese mai bine, cre-
dincioşii vor trăi o experienţă religioasă cu totul diferită. Razele de
lumină care vor străluci venind prin porţile deschise ale cerurilor vor
întipări în inima şi în mintea lor acel caracter pe care toţi trebuie să-1
dezvolte pentru a înţelege binecuvântarea ce îi va fi dată ca răsplată
celui cu inima curată.

Domnul îi va binecuvânta pe toţi cei care se vor strădui cu
blândeţe şi cu umilinţă să înţeleagă ce este descoperit în Apocalipsa.
Această carte conţine atât de multe învăţături nemuritoare şi pline
de slavă, încât toţi cei care o citesc şi o cercetează cu seriozitate
vor primi binecuvântarea promisă celor ce „ascultă cuvintele acestei
prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea“.

Rezultatul unui studiu corect
Din studiul cărţii Apocalipsa, un lucru va fi înţeles cu siguranţă

— ca legătura dintre Dumnezeu şi poporul Său este strânsă şi fermă.
Între Univers şi lumea aceasta există o relaţie minunată. Lu-

crurile descoperite lui Daniel au fost completate după aceea prin
descoperirea făcută lui Ioan pe insula Patmos. Aceste două cărţi ar
trebui studiate cu atenţie. Daniel a întrebat de două ori: Cât va mai fi [115]
până la sfârşitul timpului?
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„Eu am auzit, dar n-am înţeles şi am zis: «Domnul meu, care va
fi sfârşitul acestor lucruri?» El a răspuns: «Du-te Daniele! Căci cu-
vintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.
Mulţi vor ii curăţiţi, albiţi şi lămuriţi, cei răi vor face răul, şi niciunul
din cei răi nu va înţelege, dar cei pricepuţi vor înţelege. De la vremea
când va înceta jertfa necurmată, şi de când se va aşeza urâciunea
pustiitorului, vor mai fi o mie două sute nouăzeci de zile. Ferice de
cine va aştepta şi va ajunge până la o mie trei sute treizeci şi cinci
de zile! Iar tu, du-te, până va veni sfârşitul, tu te vei odihni şi te vei
scula iarăşi odată în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor.»“

Leul din seminţia lui Iuda a rupt sigiliul cărţii şi i-a dat lui Ioan
descoperirea lucrurilor care trebuie să se întâmple în aceste zile din
urmă.

Daniel şi-a îndeplinit misiunea de a vesti mărturia care a fost
sigilată până la timpul sfârşitului, când va trebui să fie proclamată
solia primului înger pentru lumea noastră. Aceste lucruri au o im-
portanţă infinită în aceste zile din urmă, dar, în timp ce „mulţi vor
fi curăţiţi, albiţi şi lămuriţi“, „cei răi vor face răul, şi niciunul din
cei răi nu va înţelege“. Cât de adevărate sunt aceste cuvinte! Păcatul
înseamnă călcarea Legii lui Dumnezeu, iar cei care nu vor accepta
lumina cu privire la Legea lui Dumnezeu nu vor înţelege soliile
primului, ale celui de-al doilea şi al treilea înger. Cartea lui Daniel
este desigilată prin Apocalipsa lui Ioan şi ne conduce până la eveni-.
mentele finale ale istoriei acestui pământ.

Vor fraţii noştri să-şi aducă aminte fără încetare că trăim în
mijlocul pericolelor din ultimele zile? Citiţi cartea Apocalipsa în
legătură cu Daniel. Prezentaţi aceste învăţături.[116]

Puteri de nebiruit care aşteaptă
Cei care mănâncă trupul Fiului lui Dumnezeu şi beau sângele

Său vor găsi în cărţile Daniel şi Apocalipsa adevărul inspirat de
Duhul Sfânt. Ei vor pune în mişcare puteri care nu pot fi biruite.
Copiii vor propovădui tainele care au fost ascunse înţelegerii celor
mari.

Ne aflăm în pragul unor evenimente mari şi solemne. Multe
dintre profeţii sunt pe punctul de a se împlini într-o succesiune
rapidă. Fiecare element al puterii este pe punctul de a fi pus la lucru.
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Istoria din trecut se va repeta, vechile controverse vor fi readuse la
viaţă, iar pericolul va asalta poporul lui Dumnezeu din toate părţile.
Puterea pune stăpânire pe neamul omenesc. Ea pătrunde pretutindeni
pe pământ...

Studiaţi Apocalipsa în legătură cu cartea lui Daniel, deoarece
istoria se va repeta... Având în vedere toate avantajele noastre religi-
oase, ar trebui să cunoaştem astăzi mult mai mult.

Îngerii doresc să înţeleagă adevărurile descoperite poporului care
cercetează Cuvântul lui Dumnezeu cu inima smerită şi se roagă pen-
tru o mai mare lungime, lărgime, adâncime şi înălţime a cunoştinţei
pe care o poate da numai Dumnezeu.

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi,
este necesar să studiem, în special, profeţiile cu privire la zilele din
urmă. Ultima carte a Noului Testament este plină de adevăruri pe
care trebuie să le înţelegem. Satana a orbit mintea multora, aşa încât
au fost bucuroşi să aducă orice scuză pentru a nu studia Apocalipsa.
Dar, în această carte, Domnul Hristos ne-a spus prin slujitorul Său
Ioan ce se va întâmpla în zilele din urmă şi ne spune: „Ferice de
cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzeşte [117]
lucrurile scrise în ea!“

Cărţile Daniel şi Apocalipsa trebuie să fie asociate şi publicate
împreună. Pot fi adăugate câteva explicaţii pentru anumite pasaje,
dar nu sunt sigură că ar fi necesare.

Aceasta este recomandarea pe care i-am făcut-o fratelui Haskell3

şi, ca urmare, el a publicat o carte. Nevoia nu este împlinită doar prin
această carte. Ideea mea a fost să publicăm cele două cărţi împreună,
Apocalipsa urmând după cartea lui Daniel, deoarece oferă o lumină
mai mare asupra subiectelor tratate în Daniel. Scopul nostru este să
asociem cele două cărţi pentru a arăta că ambele se referă la aceleaşi
subiecte.

Trebuie să fie proclamată o solie care să învioreze bisericile.
Să fie depuse toate eforturile pentru a transmite lumina nu numai
poporului nostru, ci lumii întregi. Am fost învăţată că profeţiile
din Daniel şi Apocalipsa ar trebui să fie tipărite în cărţi mici, cu
explicaţiile necesare, şi să fie trimise pretutindeni în lume. Însuşi
poporul nostru are nevoie ca lumina să-i fie prezentată mai clar.

3Vezi Note suplimentare.
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Viziunea data lui Ioan de Domnul Hristos, care înfăţişează po-
runcile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus, trebuie să-i fie proclamată
în mod hotărât oricărui popor, oricărui neam şi oricărei limbi. Bise-
ricile simbolizate de Babilon sunt reprezentate ca fiind decăzute din
starea lor spirituală, pentru a ajunge o putere persecutoare împotriva
celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Isus
Hristos. Această putere persecutoare i-a fost descoperită lui Ioan ca
fiind simbolizată de o fiară ce avea coarne ca de miel, dar vorbea ca
un balaur...

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, parada puterii
păgâne va fi tot mai mare, zeităţile păgâne îşi vor manifesta puterea
prin semne şi se vor arăta în oraşele lumii, iar această descriere pro-[118]
fetică a început deja să se împlinească. Printr-o varietate de imagini,
Domnul Isus i-a descoperit Iui Ioan caracterul nelegiuit şi influenţa
seducătoare a celor care s-au remarcat pentru persecuţia adusă împo-
triva poporului Iui Dumnezeu. Toţi au nevoie de înţelepciune pentru
a cerceta cu atenţie taina nelegiuirii, care se extinde atât de mult
spre sfârşitul istoriei acestui pământ.., Chiar în timpul în care trăim,
Domnul 1-a chemat pe poporul Său şi i-a dat o solie pe care să o
vestească. El i-a chemat să demaşte nelegiuirea omului fărădelegii,
care a făcut din legea duminicală o caracteristică a puterii lui, s-a
gândit să schimbe vremurile şi legea şi să persecute poporul lui
Dumnezeu, ce stă neclintit pentru onoarea lui Dumnezeu, prin faptul
că sfinţeşte pentru Domnul singurul Sabat adevărat, Sabatul creaţiei.

Trăim în timpul pericolelor din zilele de pe urmă, iar lucrarea
noastră este aceea de a avertiza poporul de primejdia în care se află.
Să nu îngăduim ca scenele solemne, pe care le-a descoperit profeţia,
să rămână necunoscute. Dacă poporul nostru ar fi măcar pe jumătate
conştient, dacă ar înţelege cât de aproape sunt evenimentele descrise
în Apocalipsa, în bisericile noastre s-ar produce o reformă şi mult
mai mulţi ar crede solia. Nu avem timp de pierdut. Dumnezeu ne
cere să veghem asupra sufletelor noastre, deoarece va trebui să dăm
socoteală. Promovaţi noi principii şi uniţi-vă de partea adevărului
clar şi precis. El va fi ca o sabie cu două tăişuri. Cu toate acestea,
nu fiţi prea grăbiţi să adoptaţi o atitudine combativă. Va veni timpul,
când va trebui să stăm neclintiţi şi să vedem mântuirea lui Dum-
nezeu. Ascultaţi ce spune Daniel, ascultaţi ce spune Apocalipsa şi
vestiţi adevărul. Dar, oricare ar fi subiectul prezentat, înălţaţi-L pe
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Isus ca centru al fiecărei nădejdi, „Rădăcina şi Sămânţa lui David,
Luceafărul strălucitor de dimineaţă“. [119]

Cercetaţi mai adânc

Noi nu cercetăm adevărul suficient de adânc. Fiecare suflet care
crede adevărul prezent va fi adus în împrejurări în care i se va cere
să prezinte dovezi cu privire la nădejdea lui. Cei din poporul lui
Dumnezeu vor fi chemaţi să stea înaintea împăraţilor, a prinţilor, a
oamenilor mari de pe pământ, iar aceştia trebuie să ştie că ei cunosc
adevărul. Ei trebuie să fie nişte oameni convertiţi. Prin Duhul Său
Sfânt, Dumnezeu vă poate învăţa într-o singură clipă, mai mult decât
puteţi învăţa de la marii oameni ai lumii. Universul priveşte la marea
luptă care se desfăşoară pe pământ. Dumnezeu a plătit un preţ infinit
pentru a-i asigura fiecărui om ocazia de a cunoaşte lucrurile care îl
pot face înţelept pentru mântuire. Cu câtă nerăbdare caută îngerii să
vadă cine va folosi această ocazie! Când li se vesteşte o solie, cei
din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să i se opună, ci să cerceteze
Biblia, comparând solia cu Legea şi Mărturia, iar dacă nu rezistă
verificării, ea nu este adevărată. Dumnezeu vrea ca mintea noastră să
se dezvolte. El doreşte să reverse harul Său asupra noastră. Putem să
ne desfătăm zi de zi cu lucrurile bune, pentru că Dumnezeu este în
stare să deschidă pentru noi întregul tezaur al cerului. -The Review
and Herald, 18 februarie 1890 [120]



Capitolul 4 — Înaltul standard al lui Dumnezeu

Adevărata educaţie în bisericile noastre1

Pregătirea pentru slujire
„Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.“ „Ferice

de cei fără prihană în calea lor, care umblă întotdeauna după Legea
Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile Lui, care-L caută din
toată inima lor, care nu săvârşesc nicio nelegiuire şi umblă în căile
Lui! Tu ai dat poruncile Tale ca să fie păzite cu sfinţenie. O, de ar
ţinti căile mele la păzirea orânduirilor Tale! Atunci nu voi roşi de
ruşine la vederea tuturor poruncilor Tale!“

Să învăţăm din aceste pasaje. Studiaţi cu atenţie fiecare cuvânt.
Dacă sunt cultivate şi practicate, principiile drepte şi gândurile curate
formează un caracter asemenea celui divin. O conştiinţă liberă de
vinovăţie faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, o inimă care simte cea
mai duioasă simpatie pentru făpturile omeneşti şi o dorinţa deosebită
ca acestea să fie câştigate pentru Domnul Hristos, vor avea aceleaşi
atribute pe care le-a avut Domnul Hristos. Toţi aceşti oameni vor fi
plini de Duhul Său. Ei vor avea putere de convingere şi elocvenţă.

În calitate de creştini, noi trebuie să lucrăm cu cea mai mare
seriozitate pentru a aduce suflete la Isus Hristos. Experienţa vieţii
noastre creştine nu trebuie să conţină niciun capitol ieftin. Din cauza
ispitelor lui Satana, orice suflet dobândeşte o experienţă de adevărată
valorare numai cu preţul unui efort. Dumnezeu îi cunoaşte pe aceia
care flămânzesc după cunoaşterea Sa şi după mântuirea prin Hristos
şi le făgăduieşte: „Binecuvântaţi sunt cei flămânzi şi însetaţi după
neprihănire, căci ei vor fi săturaţi“.[121]

Trăsaturile adevăratului căutător
Dumnezeu le porunceşte tuturor oamenilor să respecte Legea

Sa. El nu vede lucrurile aşa cum le văd oamenii. Standardul Său
este înalt, curat şi sfânt. Cu toate acestea, el poate să fie atins de toţi.

1Mărturie specială pentru Biserica din Battle Creek (1898), pag. 13-25.
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Domnul înţelege nevoia şi foamea sufletului. El ia în considerare
tendinţele minţii, din care pornesc toate faptele noastre. El vede
dacă respectul şi încrederea li sunt acordate, mai presus de toate, lui
Dumnezeu. Adevăratul căutător, care se străduieşte să fie asemenea
lui lsus în cuvinte, viaţă şi caracter, îl va contempla pe Mântuitorul
Său şi, privind la El, va fi schimbat după chipul Lui, pentru că doreşte
cu stăruinţă şi se roagă pentru a primi aceleaşi înclinaţii şi acelaşi
gând care era în Hristos lsus. El nu se abţine de la rău din cauza
fricii de ruşine sau pierdere, pentru că ştie că tot ce are vine de la
Dumnezeu şi foloseşte binecuvântările lui pentru a-L reprezenta
pe Hristos. El nu este avid după locul cel mai înalt pentru a primi
laudele făpturilor omeneşti. Nu aceasta este dorinţa lui arzătoare.
Printr-o folosire înţeleaptă a talentelor pe care le are, el caută să
primească din ce în ce mai multă abilitate, ca să-I poată aduce lui
Dumnezeu un serviciu mai mare. El este plin de dor după Dumnezeu.
Viaţa Răscumpărătorului şi sacrificiul Său nemăsurabil ajung să fie
pline de semnificaţie pentru el. Domnul Hristos, Maiestatea cerului, a
ajuns sărac, pentru ca prin sărăcia Lui noi să putem ajunge bogaţi; nu
bogaţi doar din punct de vedere al înzestrărilor, ci bogaţi în realizări.

Acestea sunt bogăţiile pe care Domnul Hristos doreşte nespus
să le aibă urmaşii Săi. Când citeşte cuvântul şi îşi deschide mintea
pentru a-l primi, cercetătorul sincer doreşte din toată inima să des-
copere adevărul. Sufletul lui este luat în stăpânire de iubirea, mila,
duioşia, amabilitatea şi politeţea creştină, ce vor sta la temelia loca-
şurilor cereşti pe care Domnul Hristos le pregăteşte pentru cei ce-L [122]
iubesc. Voinţa lui este statornică. El este hotărât să stea de partea
neprihănirii. Adevărul şi-a găsit calea în inimă şi este înrădăcinat
în ea prin Duhul Sfânt. Când adevărul ia inima în stăpânire, omul
prezintă o dovadă sigură cu privire la aceasta, prin faptul că devine
un ispravnic al harului lui Hristos.

Inima creştinului veritabil este plină de iubire curată şi de dorinţa
cea mai arzătoare pentru salvarea sufletelor. El nu îşi găseşte odihna,
până când nu a făcut tot ce-i stă în putere pentru a-i căuta şi a-i
salva pe cei pierduţi. El investeşte energie şi timp şi nu evită nicio
lucrare istovitoare. El simte că adevărul care a adus în sufletul lui
o asemenea bucurie, pace şi fericire în Duhul Sfânt trebuie să le fie
oferit şi altora.
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Când sufletul cu adevărat convertit se bucură de iubirea lui Dum-
nezeu, el simte că este datoria lui să ia asupra sa jugul lui Hristos şi
să lucreze în armonie cu El. Duhul lui Hristos se află în inima lui.
El descoperă iubirea şi compasiunea Mântuitorului, pentru că este
una cu Hristos. El este nerăbdător să-L prezinte şi altora pe Isus.
Când vede pericolul în care se află sufletele fără Hristos, inima lui
se umple de duioşie. El veghează asupra lor, ca unul care va trebui
să de-a socoteală. Prin invitaţii şi rugăciuni, însoţite de asigurările
făgăduinţelor lui Dumnezeu, el caută să câştige suflete pentru Dom-
nul Hristos, iar faptele lui sunt scrise în rapoartele cerului. El este
împreună-lucrător cu Dumnezeu.

Oare nu este Dumnezeu modelul demn de urmat? Scopul vieţii
creştinului este acela de a-şi însuşi caracterul lui Hristos şi de a
ajunge la o asemănare tot mai mare cu El. Fiii şi fiicele lui Dumnezeu
trebuie să progreseze în asemănarea lor cu Domnul Hristos, modelul
nostru. Ei trebuie să contemple zi de zi slava Lui şi să mediteze la
excelenţa Sa fără egal. Amabili, credincioşi şi plini de milă, ei trebuie
să smulgă sufletele din foc, urând orice urmă a firii pământeşti din
propriul caracter.[123]

Nu trebuie să lucrăm singuri
Poporul lui Dumnezeu are o lucrare de îndeplinit. Care este

adevărata elocvenţă în viaţa omului? Este o inimă plină de gânduri
curate, o venerare a tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Până acum nu
s-a făcut o lucrare serioasă. A fost îndeplinită o anumită categorie
de îndatoriri, dar nu este suficient. Ieşiţi din tiparele vechi. Dacă nu
puteţi ajunge la membrii altor biserici, nu vă descurajaţi. Ieşiţi pe
marile străzi, iar dacă aluatul adevărului nu poate pătrunde dincolo
de mulţumirea de sine a acelora pentru care lucraţi, părăsiţi cărările
vechi şi mergeţi la răspântii, îndeplinind lucrarea misionară acolo.

Dumnezeu nu vă va lăsa să lucraţi singuri. Încă de la începutul
proclamării soliei îngerului al treilea, îngerii lui Dumnezeu aşteaptă
să coopereze cu slujitorii omeneşti, care sunt hotărâţi şi dornici să
lucreze. Trebuie să cercetăm minele adevărului mai adânc decât am
făcut-o până acum.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin-
gurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
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viaţa veşnică.“ Oh, ce iubire a arătat Dumnezeu faţă de omul că-
zut! Oare de ce aceia care cunosc adevărul trec indiferenţi pe lângă
nenumăraţii oameni ce suferă în nevoie?

Întregul sistem de închinare al Israelului din vechime a fost, prin
simboluri şi imagini, o făgăduinţă cu privire la Domnul Hristos, şi
nu a fost doar o făgăduinţă, ci un mijloc real, prevăzut de Dumnezeu
pentru a ajuta milioane de oameni, înălţând gândurile lor spre Acela
care avea să Se descopere lumii noastre.

Hristos, descoperirea lui Dumnezeu
În Domnul Hristos, lumea a putut să-L vadă pe Dumnezeul cel

nevăzut. „Eu sunt în Tatăl“, a declarat El, „şi Tatăl este în Mine“.
„Cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl.“ „Dacă M-aţi fi cunos- [124]
cut pe Mine, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo îl
veţi cunoaşte şi L-aţi şi văzut.“ în toate actele de adevărată devoţiune,
privirile noastre sunt aţintite, prin credinţă, asupra Apărătorului nos-
tru, care mijloceşte pentru oameni înaintea tronului veşnic, aşteptând
să se alăture tuturor eforturilor noastre şi să ne ajute prin Duhul Său
la o cunoaştere mai bună a lui Dumnezeu.

Mielul lui Dumnezeu ne este înfăţişat „stând în mijlocul tronului“
lui Dumnezeu. El este mijlocul prin care omul şi Dumnezeu sunt
uniţi şi au părtăşie. Prin Domnul Hristos, oamenii sunt reprezentaţi
stând în locurile cereşti. Acesta este locul stabilit pentru întâlnirea
dintre Dumnezeu şi omenire.

„Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin
adevăr. Şi mă rog, nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede
în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată,
eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea
să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o
Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una. Eu în ei şi Tu
în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască
lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.“
Domnul Hristos a adus natura umană într-o legătură personală cu
propria divinitate. Astfel, El a stabilit un centru pe care să se sprijine
credinţa întregului Univers.

Planul lui Dumnezeu este ca Legea Sa să fie respectată de toţi cei
ce cred în Domnul Isus. Satana ştia că, dacă familia omenească ar
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putea fi determinată să creadă că Dumnezeu a desfiinţat standardul
Său moral pentru caracter, omul nu ar mai avea nicio oglindă în care
să se vadă pe el însuşi şi să ştie cum este în realitate.[125]

„Căci dacă ascultă cineva Cuvântul şi nu-1 împlineşte cu fapta,
seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă şi,
după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va
adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi
va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta,
va fi fericit în lucrarea lui. Dacă cineva crede că este religios, şi nu-şi
înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este
zadarnică. Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să
ne păzim neîntinaţi de lume.“

Acesta este Cuvântul viului Dumnezeu. Legea este marea
oglindă morală a lui Dumnezeu. Creştinul trebuie să-şi compare
faptele, cuvintele şi spiritul cu cerinţele Cuvântului lui Dumnezeu.
Dacă noi credem că, în aceste zile din urmă, nu ne-a fost încredinţată
o lucrare diferită de lucrarea obişnuită a bisericilor oficiale, ne vom
confrunta cu o mare dezamăgire. Marea întrebare la care trebuie să
cugetăm, să o cercetăm şi să luam o decizie este: Ce putem face pen-
tru a ajunge la sufletele pierdute? Dumnezeu cere să fie îndeplinită
o lucrare pe care trebuie să o facă adventiştii de ziua a şaptea şi nu
este necesar să o definesc. Dacă această lucrare nu se realizează mai
întâi în inima lor, toate îndrumările speciale care ar putea fi date cu
scopul de a le indica ce să facă vor fi o trudă zadarnică.

Citiţi capitolul 2 din Epistola lui Iacov. Aplicaţi adevărul în viaţa
voastră de zi cu zi şi veţi şti care este lucrarea ce v-a fost dată de
Domnul. Citiţi, de asemenea, capitolul 4, în special versetele 5-12,
şi capitolul 5, versetele 13-20. Pentru mulţi dintre cei ce pretind a fi
adventişti de ziua a şaptea, aceste capitole sunt o literă moartă. Am
fost îndrumată să vă indic aceste pasaje, precum şi capitolul 7 din
Evanghelia după Matei. Trebuie să studiaţi fiecare cuvânt, ca şi cum
vi s-ar adresa în mod personal.[126]

Nevoia credincioşilor bisericii din Battle Creek este să fie îm-
plinitori ai Cuvântului. Dacă vor face aşa, un mare număr dintre ei
vor fi determinaţi să plece din Battle Creek în alte localităţi, oraşe
şi sate, unde oamenii nu au avut lumina şi nici ocazia de a o avea.
Multe suflete se află acum în cumpănă. Ele nu sunt cu Hristos şi nu
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adună cu Hristos. Influenţa lor este împărţită. Ele risipesc în loc să
adune.

Ascultaţi mai des aceste cuvinte: „De aceea, pe oricine aude
aceste cuvinte ale Mele, şi le face, îl voi asemăna cu un om cu jude-
cată care şi-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele,
au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit,
pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste
cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit,
care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat
vânturile şi au izbit casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost
mare.“ Multe case, despre care acum se presupune că sunt sigure,
vor cădea. Domnul declară ca nu va accepta o slujire împărţită.

Cuvinte preţioase de avertizare şi făgăduinţă
Dacă veţi acorda atenţie cuvintelor de avertizare aflate în ca-

pitolele pe care sunt îndrumată să vi le prezint, vă veţi schimba
atitudinea şi veţi deveni copii ai lui Dumnezeu. Numai aşa vă puteţi
salva sufletul, prin credinţa în Isus Hristos. Dacă veţi primi sfatul din
capitolul 58 din Isaia şi dacă respectaţi îndrumările date, făgăduinţa
lui Dumnezeu se va împlini. „Atunci, lumina ta va răsări ca zorile, şi
vindecarea ta va încolţi repede, neprihănirea ta îţi va merge înainte,
şi slava Domnului te va însoţi. Atunci, tu vei chema, şi Domnul va
răspunde, vei striga, şi El va zice: «Iată-Mă!» Dacă vei îndepărta din [127]
mijlocul tău ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei
da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci
lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua
nămiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul
chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale, vei
fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.“

Începeţi să faceţi lucrarea care v-a fost rânduită. Domnul îşi
va împlini partea Sa din făgăduinţă. Aceste pasaje inspirate din
Scriptură nu v-ar fi fost adresate niciodată, dacă Domnul nu ar fi
avut încrederea că sunteţi în stare să împliniţi tot ce v-a cerut. As-
cultaţi invitaţia Sa: „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.“
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Voi puteţi să vă înălţaţi până la înălţimea la care vă cheamă
Duhul Sfânt. Adevărata religie înseamnă a trăi Cuvântul în viaţa
de zi cu zi. Mărturisirea voastră nu va avea nicio valoare, dacă nu
puneţi Cuvântul în practică. „Dacă voieşte cineva să vină după Mine,
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.1“ Aceasta este
condiţia uceniciei. „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu,
în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste
El, El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica
glasul, şi nu-1 va face să se audă pe uliţe. Trestia frântă n-o va zdrobi,
şi mucul care mai arde încă nu-1 va stinge. Va vesti judecata după
adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe
pământ, şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.“

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru lucrarea care se face
în afara bisericii. Biserica nu a fost educată în mod corespunzător
spre a lucra pentru cei aflaţi în afara poporului ei. Multe suflete din[128]
afara bisericii ar fi putut fi luminate şi o lumină mult mai mare ar
fi fost revărsată înăuntrul ei, dacă în fiecare ţară, fiecare membru
care pretinde că are lumina înaintată a adevărului ar fi lucrat cu
toată inima şi cu tot sufletul pentru câştigarea de suflete. Membrii
bisericii fac o lucrare întru totul prea mică pentru cei care se află în
afara bisericii adventiştilor de ziua a şaptea şi au nevoie de lumina
adevărului. Domnul declară: „Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul
care mai arde încă nu-1 va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El
va vesti neamurilor judecata.“ Cei care cooperează cu Isus Hristos
vor vedea că toate aceste făgăduinţe se împlinesc în propria expe-
rienţă. Domnul i-a arătat fiecărui suflet care este datoria lui. În ziua
judecăţii, nimeni nu va avea vreo scuză, pentru că nu şi-a îndeplinit
datoria.

O verificare mai atentă a uceniciei
Verificarea uceniciei celor care se prezintă pentru botez nu este

atât de atentă cum ar trebui. Trebuie să se verifice dacă cei ce pretind
a fi convertiţi nu fac altceva decât să-şi însuşească, pur şi simplu,
numele de adventişti de ziua a şaptea sau trec cu adevărat de partea
Domnului pentru a ieşi din lume, a fi nişte oameni deosebiţi şi pentru
a nu se atinge de niciun lucru necurat. Când dovedesc că au înţeles
pe deplin poziţia la care aderă, ei trebuie să fie primiţi. Dar, dacă
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dovedesc că urmează tradiţiile şi părerile lumii, ei trebuie să fie
trataţi cu credincioşie. Daca nu simt nicio responsabilitate de a-şi
schimba viaţa, aceşti candidaţi nu trebuie să fie primiţi ca membri ai
bisericii. Domnul doreşte ca aceia care alcătuiesc biserica Sa să fie
nişte ispravnici credincioşi ai harului lui Hristos. [129]

Fărădelegea acestor zile de pe urmă se află în poporul care se
declară a fi al lui Dumnezeu. Prin egoism, dragoste de plăceri şi de
îmbrăcăminte, ei neagă faptul că 11 urmează pe Hristos, aşa cum
mărturiseşte calitatea lor de membri ai bisericii Sale. Îi mulţumesc
lui Dumnezeu că Isus Hristos cunoaşte fiecare îndemn al inimii
credinciosului. Mulţi pretind că sunt copii ai lui Dumnezeu, dar nu
11 urmează pe Domnul Hristos. Frivolitatea, conversaţiile lor ieftine,
lipsa de evlavie şi ţintele lor joase îi duc în rătăcire pe mulţi alţii, care
ar urma o cale cu totul diferită, dacă nu ar vedea exemplul acestor
caractere înşelătoare, al celor ce nu îl iubesc pe Hristos şi nici nu fac
voia Lui, ci, pur şi simplu, îşi urmează propriile închipuiri.

Domnul Isus îi cunoaşte bine pe toţi cei cu inima blândă şi
smerită. Ei trec prin încercări şi fac greşeli, dar sufletul le este zdrobit
de întristarea adusă Mântuitorului care i-a iubit şi a murit pentru ei.
Aceste inimi vin cu umilinţă la picioarele Sale. Ele duc lupta cea
bună a lui Isus. În blândeţe şi în smerenie, ei caută să le facă bine
altora şi se străduiesc să contribuie la înaintarea cauzei adevărului,
printr-o lucrare serioasă şi bună.

Domnul Isus îi iubeşte pe aceia pentru care Şi-a dat viaţa, iar când
influenţelor lumeşti li se îngăduie să-i despartă de Ajutorul lor, când
idolii sunt aleşi în locul lui Hristos, când apelurile adresate sufletului
omenesc sunt privite cu indiferenţă şi nu primesc niciun răspuns,
Domnul Isus este îndurerat. Domnul ştie că ei suferă pierderi mari,
pentru că sunt nişte pietre de poticnire pentru păcătoşi. Ei nu adună
cu Hristos, ci risipesc şi alungă oamenii de la El. Totuşi, dacă atunci
când trec prin mari suferinţe, Duhul lui Dumnezeu atinge inima
lor, iar ei se întorc la El, Domnul va asculta rugăciunile lor. Hristos
cunoaşte capacităţile pe care le-a dat fiecărui om spre a-I sluji pentru
binele propriu, atât prezent, cât şi veşnic. El doreşte ca aceşti oamenii
să nu-L dezamăgească. El vrea să-i aibă în împărăţia Sa. Cei care
se vor bucura de cea mai mare onoare sunt cei care îşi iau crucea în [130]
fiecare zi şi îl urmează pe Hristos.
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Faceţi din adevăr o realitate
Domnul Isus cere cu insistenţă ca fiecare suflet să facă din adevăr

o realitate în viaţa lui. Dovediţi-vă credinţa şi arătaţi că nu sunteţi
pe jumătate cu Hristos şi pe jumătate cu lumea. Tuturor acestora,
Domnul Hristos le spune: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece,
nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti
căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.“ Cel
care preţuieşte iubirea Iui Hristos va fi un conlucrător sârguincios al
Său pentru a aduce şi alte suflete, ca snopi în grânarul Stăpânului.
Cei care se află în legătură cu Domnul Hristos vor face întotdeauna
o lucrare atentă şi completă. Ei aduc roadă pentru slava Sa. Dar
indolenţa, neglijenţa şi neseriozitatea despart sufletul de Hristos, iar
Satana reuşeşte să-şi facă lucrarea cu sărmanii oameni lumeşti. Deşi
avem un adevăr mare, prin neglijenţă şi indiferenţă acesta îşi pierde
puterea asupra noastră. Satana vine cu ispite înşelătoare pentru a-i
îndepărta de Conducătorul lor pe cei ce se declară a fi urmaşi ai lui
Hristos, ducându-i în categoria fecioarelor neînţelepte.

Domnul vine, iar acum avem nevoie de uleiul harului în candele
noastre. Vă întreb: Cine va fi acum de partea Domnului? Înainte de
a pleca, Isus a făgăduit că Se va întoarce şi îi va lua cu El pe cei
care sunt ai Săi, „pentru ca acolo unde sunt Eu“, a zis El, „să fiţi şi
voi împreună cu Mine“. Noi suntem nişte străini şi călători pe acest
pământ. Trebuie să aşteptăm, să veghem, să ne rugăm şi să lucrăm.
Fiinţa noastră întreagă, inima, mintea, sufletul şi toată puterea noas-
tră sunt răscumpărate cu preţul sângelui Fiului lui Dumnezeu. Nu
trebuie să credem că datoria noastră este doar aceea de a îmbrăca o
haină de peregrin, de aceeaşi culoare, acelaşi model ca aceea pe care
Cuvântul Inspiraţiei ne învaţă că trebuie să o purtăm. Dacă inimile
noastre sunt unite cu inima lui Hristos, vom avea cea mai arzătoare
dorinţă de a fi îmbrăcaţi în neprihănirea Sa. Nu vom purta nimic[131]
care să atragă atenţia sau să creeze controverse.

Creştinismul — cât de mulţi sunt necunoscători cu privire la
semnificaţia lui! Creştinismul nu este ceva care se poate îmbrăca,
asemenea unei haine. Este o viaţă lăuntrică împodobită cu viaţa
lui Isus. Creştinismul înseamnă că noi purtăm haina neprihănirii
lui Hristos. Cu privire la lume, creştinii vor spune: Noi nu ne vom
amesteca în politică. Ei vor declara cu hotărâre: Noi suntem străini şi
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călători, cetăţenia noastră este în cer. Ei nu vor fi văzuţi alegându-şi
o societate în scopul amuzamentului, ci vor spune: Am încetat să ne
lăsăm încântaţi de lucruri copilăreşti. Noi suntem străini şi călători
şi aşteptăm o cetate al cărei întemeietor şi ziditor este Dumnezeu.

* * * * *

Respectarea Sabatului este semnul credincioşiei2

Sunnyside, Cooranbong, 12 ianuarie 1898
Mă adresez tuturor celor care s-au unit în promovarea ideii că

este greşit să întreprinzi o reformă hotărâtă şi să umbli apoi, pentru
totdeauna, în umilinţă cu Dumnezeu. Lumea va fi judecată curând.
Dumnezeul cel drept trebuie să răzbune moartea Fiului Său. Astăzi,
oamenii îl aleg pe Baraba şi spun răstigniţi-L pe Hristos. Ei vor face
aceasta în persoana sfinţilor Săi şi vor călca pe acelaşi teren pe care
au călcat preoţii şi conducătorii iudei, în felul în care l-au tratat pe
Domnul Hristos. El a fost ucis ca Fiu al lui Dumnezeu şi ca Om
nevinovat, deoarece le-a spus oamenilor adevăruri pe care nu voiau
să le audă. Şi totuşi El a fost Fiul Dumnezeului infinit. [132]

Cei care dispreţuiesc astăzi Legea lui Iehova, arătând o lipsă
totală de respect faţă de poruncile Sale, trec de partea marelui apostat.
Ei îi proclamă unei lumii corupte de păcat că Legea lui Dumnezeu
este anulată. Cei care declară această idee ca fiind adevărul îi înşală
pe oameni şi, efectiv, răstignesc Legea lui lehova între doi tâlhari.
Ce gând cumplit!

Sub privirea lumilor necăzute şi a întregului Univers, lumea va
trebui să dea socoteală înaintea Judecătorului, chiar a Aceluia pe
care L-au condamnat şi răstignit! Ce zi a socotelilor va fi ziua aceea!
Va fi marea zi a răzbunării lui Dumnezeu. Atunci, Domnul Hristos
nu va mai sta la bara de judecată a lui Pilat. Atunci, Pilat şi Irod
şi toţi cei care L-au batjocorit, L-au osândit, L-au respins şi L-au
răstignit vor înţelege ce înseamnă să simţi mânia Mielului. Ei îşi vor
vedea propriile fapte în adevăratul lor caracter.

2Mărturie adresată Bisericii din Battle Creek (1898), pag. 29-40.
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O amăgire grozavă
Ce amăgire grozavă s-a abătut asupra celor ce cred că lumea

devine mai bună! Domnul Hristos declară: „Ce s-a întâmplat în zilele
lui Noe, se va întâmpla şi în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se
însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a
venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi“. Aceasta este situaţia în care va
ajunge lumea prin respingerea Legii lui Dumnezeu.

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: «Dacă
se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte
sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat nea-
mestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă,[133]
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se
suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei
ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui
ei!»“

Ioan a fost chemat să vadă un popor diferit de cei care se închinau
fiarei sau chipului ei, respectând prima zi a săptămânii. Respectarea
acestei zile este semnul fiarei. Ioan declară: „Aici este răbdarea
sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus“.

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui
Isus Hristos.“ Aici ni se descoperă cu claritate că, la venirea Dom-
nului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos, vor exista două categorii
de oameni. în ce categorie doriţi să fiţi găsiţi? „Iată, Eu vin curând“,
zice Domnul, „şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia
după faptele lui. Eu sunt Alfa şi Omega, începutul şi sfârşitul, Cel
dintâi şi Cel de pe urmă. Ferice de cei ce păzesc poruncile, ca să
aibă drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate“ (Apocalipsa
22, 14 — traducere liberă din Authorised Version — n.tr.). Aceasta
este destinaţia celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu. Oare nu ar
trebui să dorim cu toţii să ne aflăm printre cei ce vor intra pe porţi în
cetate?

Din cauza neascultării, Adam, Eva şi urmaşii lor şi-au pierdut
dreptul de a mânca din pomul vieţii. „Domnul Dumnezeu a zis:
«Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-1
împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia din
pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci». De aceea,
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Domnul Dumnezeu 1-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze
pământul, din care fusese luat.“ Adam şi Eva au călcat Legea lui [134]
Dumnezeu. Din acest motiv, a fost necesar să fie îndepărtaţi de
pomul vieţii, pentru că, dacă ar fi continuat să mănânce din el după
cădere, păcatul s-ar fi perpetuat la nesfârşit. „Astfel, a izgonit El pe
Adam, şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să
învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la
pomul vieţii.“ Pentru a fi nemuritor, omul depindea de pomul vieţii,
iar Domnul a luat o măsură de prevedere, pentru ca oamenii să nu
mai poată mânca din el — „şi să trăiască veşnic“ -, ajungând nişte
păcătoşi nemuritori.

Moartea a intrat în lume din cauza fărădelegii. Dar, Domnul
Hristos Şi-a dat viaţa, pentru ca omul să aibă o nouă şansă. El nu a
murit pe cruce pentru a aboli Legea lui Dumnezeu, ci spre a obţine
pentru om o a doua probă. El nu a murit pentru a face ca păcatul
să ajungă un atribut nemuritor, ci pentru a obţine dreptul de a-l
nimici pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul. Domnul a
suferit pentru lumea întreagă pedeapsa deplină a fărădelegii. El nu
S-a sacrificat pentru ca oamenii să poată continua să păcătuiască, ci
pentru ca ei să se întoarcă la credincioşia faţă de Dumnezeu şi să
păzească Legea şi poruncile Sale ca pe lumina ochilor lor.

Semnul ascultării
Respectarea Sabatului poruncii a patra este semnul ascultării de

Dumnezeu. Dacă oamenii respectă porunca a patra, le vor respecta şi
pe celelalte. Vocea care i-a vorbii lui Moise, deseo-perindu-i Sabatul
ca semn, nu a fost o voce omenească. „Domnul a vorbit Iui Moise şi
a zis: «Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Să nu care cumva să
nu ţineţi sabatefe Melc, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii
voştri un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă
sfinţesc. Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl [135]
va călca, va fi pedepsit cu moartea, cine va face vreo lucrare în ziua
aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său».“

Domnul nu vorbeşte despre o poruncă atât de importantă, fără
a Se exprima în termeni bine definiţi. „Să lucrezi şase zile, dar a
şaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va
face vreo lucrare în ziua Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii
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lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un
legământ necurmat.“

Ştiinţa omenească faţă în faţă cu descoperirea divină
Ştiinţa omenească declară că pentru a crea lumea a fost nevoie

de o perioadă nedefinită. Oare, vorbeşte Dumnezeu despre creaţie
în asemenea termeni? Nu. El spune: „Acesta va fi între Mine şi
copiii lui Israel un semn veşnic, căci în şase zile [nu în şase perioade
nedefinite, deoarece astfel nu ar exista nicio posibilitate ca omul să
păzească ziua specificată în porunca a patra] a făcut Domnul cerurile
şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat“. Vă rog să
citiţi cu atenţie capitolul 5 din Deuteronom. Dumnezeu spune din
nou: „Adu-ţi aminte [să nu uiţi] de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti...
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce
este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat
Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.“ Deşi scrierile sfinte se află
în faţa ochilor lor, cei care pretind că propovăduiesc Cuvântul lui
Dumnezeu prezintă presupunerile unor minţi omeneşti, proverbe şi
porunci omeneşti. Ei anulează Legea lui Dumnezeu prin tradiţiile
lor. Fantezia cu privire la crearea lumii într-o perioadă nedefinită
este una dintre minciunile lui Satana, Dumnezeu îi vorbeşte familiei[136]
omeneşti într-un limbaj pe care ea poate să-l înţeleagă. El nu lasă
acest subiect atât de ambiguu, încât făpturile omeneşti să-l poată
adapta la teoriile lor. Când Domnul declară că a făcut lumea în şase
zile, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, El Se referă la ziua de douăzeci
şi patru de ore, pe care a delimitat-o prin răsăritul şi apusul soarelui.

Dumnezeu nu ar fi rostit o pedeapsă cu moartea pentru nerespec-
tarea Sabatului, dacă nu le-ar fi dat oamenilor o înţelegere clară a
acestuia. După ce a creat lumea şi pe om, El a privit la lucrarea pe
care o făcuse şi a declarat-o ca fiind foarte bună. Temelia Sabatului
a fost stabilită odată cu întemeierea pământului. „Când stelele dimi-
neţii izbucneau în cântări de bucurie şi când toţi fiii lui Dumnezeu
scoteau strigăte de veselie“, Dumnezeu a considerat că Sabatul era
necesar pentru om chiar şi în Paradis. Prin dăruirea Sabatului, El S-a
gândit la sănătatea fizică şi spirituală a omului.
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Nu oricare dintre cele şapte zile
Dumnezeu a creat lumea în şapte zile literale, iar în ziua a şaptea

literală „S-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse şi a răsuflat“.
Prin urmare, El i-a dat omului şase zile în care să muncească, dar a
sfinţit ziua de odihnă şi i-a dat-o omului, ca s-o păzească, liber de
toate ocupaţiile obişnuite. Prin consacrarea Sabatului, Dumnezeu a
stabilit o zi de aducere-aminte, un memorial al Său pentru lume. El
nu a pus deoparte o zi, oricare dintre cele şapte zile, ci o anumită
zi, ziua a şaptea, Prin respectarea Sabatului, noi dovedim că îl recu-
noaştem pe Dumnezeu ca fiind Dumnezeul cel viu, Creatorul cerului
şi al pământului.

Sabatul nu conţine nimic care să-l restrângă la vreo categorie
aparte de oameni. El a fost dat pentru întreaga omenire pentru a fi
folosit, nu prin lipsa de ocupaţie, ci pentru contemplarea lucrărilor [137]
lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să facă acest lucru, ca să „ştie că Eu
sunt Domnul care îi sfinţesc“.

În ziua pe care a binecuvântat-o şi a sflnţit-o, Domnul Se apropie
foarte mult de poporul Său. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi
întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui. O zi istoriseşte alteia
acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el.“ Sabatul este memo-
rialul lui Dumnezeu, îndreptând atenţia oamenilor spre Creatorul lor,
care a făcut lumea şi toate lucrurile aflate în ea. In culmile nemuri-
toare, în copacii înalţi, în fiecare boboc care se deschide şi în fiecare
petală de floare, putem vedea lucrarea Marelui Maestru. Toate ne
vorbesc despre Dumnezeu şi vestesc slava Sa.

Fiecare copil credincios al lui Dumnezeu va căuta să cunoască
adevărul. Ioan a exprimat adevărul atât de simplu, încât şi un copil îl
poate înţelege. „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi
ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi
în veac, şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi,
pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte, dar voi 11 cunoaşteţi, căci
rămâne cu voi şi va fi în voi.“ Alegem noi să fim printre cei care nu
pot discerne adevărul, care sunt atât de orbiţi de puterea înşelătoare
a vrăjmaşului, încât nu-L pot vedea pe Cel ce este chipul Persoanei
Tatălui?

Urmaşii Domnului Hristos fac parte dintr-o categorie total dife-
rită. „Dar voi îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi. Nu vă
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voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi. Peste puţină vreme, lumea nu
Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea, pentru că Eu trăiesc, şi voi
veţi trăi.“ „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte,
şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi
arăta lui.“ „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl[138]
Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. Cine
nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele. Şi cuvântul, pe care-1
auziţi, nu este al meu, ci al Tatălui care M-a trimis.“ Declaraţiile
unor oameni nu trebuie să fie acceptate şi crezute fără nicio urmă de
îndoială. Mai întâi, să întrebăm: Vorbesc ei în armonie cu Cuvântul
lui Dumnezeu? Refuză ei un clar: „Aşa a zis Domnul“, pentru că
văd că acesta implică o cruce?

De care parte vă aflaţi?
Oare, ne aflăm noi de partea celor care refuză să fie loiali faţă de

Dumnezeu? Ei nu au niciun interes de a-L cunoaşte pe Dumnezeu.
Ei Il resping pe Fiul divin al lui Dumnezeu, personificarea tuturor
virtuţilor omeneşti. Ei se aşază în rândul celor care, deşi nu au putut
găsi nicio acuzaţie împotriva lui Hristos, au ales în locul Său un hoţ
şi un ucigaş. Aceasta este dovada cu privire la preferinţele morale
ale lumii. Vom fi noi de partea lumii sau de partea Domnului Hristos,
care a declarat: „Am păzit poruncile Tatălui Meu“?

Cuvântul lui lehova rămâne în veşnicie. „La început era Cuvân-
tul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El
era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El şi
nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. în El era viaţa, şi viaţa
era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul
n-a biruit-o.., El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea
nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copii ai Iui Dumnezeu, născuţi nu din sânge,
nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.[139]
Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi plin de har şi de
adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă ca slava singurului născut
din Tatăl.“

Cei care îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal, prin cre-
dinţă, nu pot fi în armonie cu lumea. Există două categorii distincte:
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una este loială lui Dumnezeu, respectând poruncile Lui, iar cealaltă
vorbeşte şi acţionează asemenea lumii, înlăturând Cuvântul adevă-
rat al lui Dumnezeu şi acceptând cuvintele celui decăzut, care L-a
respins pe Domnul Isus.

Pe cine veţi alege?
De partea cui sunteţi? Lumea L-a alungat pe Domnul Hristos,

cerul L-a primit. Omul limitat L-a respins pe Prinţul vieţii, Dumne-
zeu, Conducătorul nostru Suprem, L-a primit în cer şi L-a înălţat.
Omul L-a încoronat cu o cunună de spini, Dumnezeu L-a încoronat
cu coroana maiestăţii regale. Trebuie să ne gândim la toate acestea
cu sinceritate. Vreţi ca acest Om, Isus Hristos, să domnească peste
voi sau îl vreţi pe Baraba? Celui ce respinge harul Său, moartea lui
Hristos îi aduce mânia şi judecăţile lui Dumnezeu, neamestecate
cu milă. Aceasta este mânia Mielului. Dar, pentru toţi cei care-L
primesc şi cred în El, moartea lui Hristos înseamnă speranţă şi viaţă
veşnică.

Este cât se poate de sigur că Dumnezeu va chema lumea la ju-
decată, ca să răzbune moartea Unicului Său Fiu, a Celui care a fost
judecat de Filat şi Irod. El Se află acum în curţile cerului, mijlocind
pentru oamenii care L-au refuzat. Vom alege noi să călcăm pe urmele
lumii sau vom alege să fim poporul deosebit al lui Dumnezeu? Vom
accepta spusele oamenilor, în locul unui „Aşa a zis Domnul“? Pute- [140]
rea papală, omul fărădelegii, declară că Biserica Romano-Catolică
a schimbat Legea lui Dumnezeu. În locul zilei a şaptea, au sfinţit
şi au prezentat lumii un copil al papalităţii, ziua întâi a săptămânii,
pentru a fi respectată ca zi de odihnă sfântă. Lumea protestantă a
primit acest copil al papalităţii, l-a crescut şi i-a acordat cinstea pe
care Dumnezeu a dedicat-o zilei a şaptea.

„Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul,
Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpâ-
nire. Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi
priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de
toate aceste legi şi vor zice: «Acest neam mare este un popor cu totul
înţelept şi priceput!» Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare,
încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe
Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Şi care este
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neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte,
cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? Numai
ia seama asupra ta şi veghează cu luare-aminte asupra sufletului tău,
în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au
văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi. Adu-ţi
aminte de ziua când te-ai înfăţişat înaintea Domnului, Dumnezeului
tău, la Horeb, când Domnul mi-a zis: «Strânge poporul la Mine! Căci
vreau să-i fac să audă cuvintele Mele, ca să înveţe să se teamă de
Mine, tot timpul cât vor trăi pe pământ, şi să înveţe să le păzească...»
El Şi-a vestit legământul Său, pe care v-a poruncit să-1 păziţi, cele
Zece Porunci, şi le-a scris pe două table de piatră.“

„Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru este singurul
Domn. Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta,[141]
cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe
care ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea
copiilor tăi şi să vorbeşti de ele când vei fi acasă, când vei pleca în
călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le legi ca un semn
de aducere-aminte la mâini şi să-ţi fie ca nişte fruntarii între ochi.
Să le scrii pe uşorii casei tale şi pe porţile tale.“

„Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău,
Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre
toate popoarele de pe faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi
la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a
ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci, pentru
că Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care 1-a
făcut părinţilor voştri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna Lui
puternică... De aceea, păzeşte poruncile, legile şi rânduielile pe care
ţi le dau azi şi împlineşte-le.“ Vă rog să citiţi cu atenţie capitolul 7,
din Deuteronom şi gândiţi-vă la Cuvântul Domnului.

Vă veţi întoarce voi de la un cjar „Aşa a zis Domnul“, după ce
aţi citit istoria căderii şi a păcatului luj Adam? El a căzut, pentru că a
desconsiderat cuvintele Domnului şj a ascultat cuvintele lui Satana.
Merită să păcătuim? Prin fărădelegea sa, Adam a pierdut Edenul.
Prin călcarea poruncilor lui Dumnezeu, omul va pierde cerul şi o
veşnicie de binecuvântări. Acestea m sunt poveşti ieftine, ci adevăr.
De partea cui vă aflaţi? „Dacă Domnui este Dumnezeu, mergeţi după
El: dar, dacă este Baal, mergeţi după el.“[142]



Capitolul 5 — Un apel solemn către pastori

Chemare la un standard mai înalt1

Petoskey, Michigan, 20 august 1890
Iubiţi fraţi,
Nu pot să exprim în cuvinte povara şi tulburarea sufletească pe

care le-am simţit, când mi-a fost prezentată adevărata stare de lucruri.
Sunt persoane care lucrează în calitate de învăţători ai adevărului,
dar cărora le lipsesc lecţiile elementare ale şcolii lui Hristos. Puterea
transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să se reverse în inimile
pastorilor, altfel va fi necesar să-şi caute o altă ocupaţie. Dacă vor
înţelege solemnitatea lucrării de a le prezenta oamenilor adevărul,
ambasadorii lui Hristos vor fi nişe conlucrători serioşi şi înţelepţi
ai lui Dumnezeu. Dacă vor înţelege cu adevărat misiunea pe care
Domnul Hristos le-a încredinţat-o ucenicilor Săi, vor deschide Cu-
vântul lui Dumnezeu cu respect şi vor asculta îndrumările Domnului,
cerând înţelepciune din cer, pentru ca, atunci când stau între vii şi
morţi, să-şi poată da seama că ei vor trebui să dea socoteală înaintea
lui Dumnezeu pentru lucrarea care iese din mâinile lor.

Un pastor glumeţ
Ce poate face un pastor fără Isus? Absolut nimic. Prin urmare,

dacă este un om neserios şi glumeţ, el nu este pregătit să aducă la
îndeplinire datoria pe care i-a îneredinţat-o Domnul. „Fără Mine“,
spune Hristos, „nu puteţi face nimic“. Cuvintele uşuratice care ies
de pe buzele lui, glumele ieftine, vorbele spuse pentru a stârni râsul,
toate sunt condamnate de Cuvântul lui Dumnezeu şi întru totul [143]
nepotrivite pentru amvonul sfânt.

Vă spun în mod deschis, fraţilor, că, dacă pastorii nu sunt con-
vertiţi, bisericile noastre vor fi bolnave şi pe moarte. Numai puterea
lui Dumnezeu poate să schimbe inima omenească şi să o umple de
iubirea lui Hristos. Numai puterea lui Dumnezeu poate să îndrepte

1Mărturii speciale pentru pastori şi lucrători (Seria A, nr. 1), pag. 1-15.
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132 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

şi să supună pasiunile şi să sfinţească simţămintele. Toţi cei care slu-
jesc ca pastori trebuie să-şi umilească inimile mândre, să-şi supună
voinţa faţă de voinţa lui Dumnezeu şi să-şi ascundă viaţa cu Hristos,
în Dumnezeu.

Care este scopul păstoririi? Oare este acela de a amesteca reli-
gia şi comedia? Locul unor astfel de manifestări este teatrul. Dacă
chipul Domnului Hristos este format înăuntru, dacă puterea Lui sim-
ţitoare este adusă în sanctuarul lăuntric al sufletului, nu veţi avea
oameni glumeţi şi nici oameni capricioşi, iritabili şi dificili, care să
le prezinte sufletelor ce pier învăţăturile preţioase ale lui Hristos.

Pastorii noştri au nevoie de o schimbare a caracterului. Ei trebuie
să simtă că, dacă lucrările lor nu sunt îndeplinite prin puterea lui
Dumnezeu, dacă sunt lăsaţi să se descurce prin propriile eforturi
nedesăvârşite, ei sunt cei mai nenorociţi dintre oameni. Domnul
Hristos va fi alături de fiecare pastor care, deşi poate că nu a ajuns
la desăvârşirea caracterului, se străduieşte cu cea mai mare serio-
zitate să ajungă asemenea Sa. Un asemenea pastor se va ruga. El
va plânge între tindă şi altar, implorând din adâncul sufletului ca
prezenţa Domnului să fie cu el. Altfel, nu poate sta în faţa poporu-
lui, ştiind că întregul cer îl priveşte şi că îngerii notează cuvintele,
comportamentul si atitudinea lui,

Oh, dacă oamenii s-ar teme de Domnul! Oh, dacă L-ar iubi ei pe
Domnul! Oh, dacă solii lui Dumnezeu ar simţi o povară pentru sufle-
tele care pier! Atunci, nu ar fi doar nişte vorbitori care ţin cuvântări,
ci ar avea puterea lui Dumnezeu care le va înviora sufletul, iar inima
lor ar radia de focul iubirii lui Dumnezeu. În ciuda slăbiciunii lor,[144]
ei ar ajunge puternici, pentru că ar fi nişte împlinitori ai Cuvântului.
Asemenea oameni ar asculta făgăduinţa lui Isus: „Iată, Eu sunt cu
voi întotdeauna“. Domnul Isus ar fi învăţătorul lor, iar Cuvântul pe
care-1 împărtăşesc altora ar fi înţelept şi plin de putere, mai ascuţit
ca o sabie cu două tăişuri, judecând gândurile şi intenţiile inimii.
Predicatorul este recunoscut ca împreună-lucrător cu Dumnezeu
doar în măsura în care preţuieşte prezenţa divină şi în care respectă
şi se încrede în puterea lui Dumnezeu. Doar astfel poate să ajungă
puternic prin Dumnezeu.

În viaţa celor ce caută să salveze sufletele trebuie să se manifeste
o putere nobilă şi înălţătoare şi o creştere constantă în cunoaşterea lui
Dumnezeu şi a adevărului. Dacă pastorul rosteşte cuvinte inspirate
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din scrierile sfinte ale lui Dumnezeu, dacă el crede în colaborarea
Domnului Hristos şi o aşteaptă, ca slujitor al Său, dacă îşi ascunde
eul şi îl înalţă pe Isus, Răscumpărătorul lumii, atunci cuvintele lui
vor ajunge la inima ascultătorilor şi lucrarea lui va avea aprobarea
divină. Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie cel care convinge de păcat.
El îi descoperă vorbitorului binecuvântările jertfei aduse pe cruce
şi, în timp ce adevărul ajunge la inimile ascultătorilor, Hristos le
câştigă pentru Sine şi lucrează schimbarea firii lor. El este gata să
compenseze nedesăvârşirile noastre, să ne înveţe, să ne conducă şi
să ne inspire idei de origine cerească.

Cât de puţin pot face oamenii în lucrarea de salvare a suflete-
lor, şi totuşi cât de mult pot face, prin Hristos, dacă sunt umplute
de spiritul Său! Învăţătorul omenesc nu poate să cunoască inima
ascultătorilor lui, dar Domnul Isus revarsă harul de care are nevoie
fiecare suflet. El înţelege capacităţile omului, slăbiciunea şi puterea
lui. Domnul lucrează în inima omenească, iar un pastor poate fi,
pentru sufletele care ascultă cuvintele lui, o miasmă de moarte spre [145]
moarte, îndepărtându-le de Hristos, sau, dacă este consacrat, evlavios
şi neîncrezător în sine şi dacă priveşte spre Isus, el poate fi o mi-
reasmă de viaţă spre viaţă, pentru cei care se află deja sub influenţa
convingătoare a Duhului Sfânt şi în a căror inimă Domnul a pregătit
deja calea pentru soliile pe care le-a încredinţat slujitorului omenesc.
Astfel, inima celui necredincios este impresionată şi răspunde la
solia adevărului. „Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu.“
Convingerile înrădăcinate în inimă şi iluminarea dată de înţelegerea
Cuvântului lucrează într-o armonie desăvârşită. Adevărul prezentat
minţii are puterea de a readuce la viaţă energiile latente ale sufletului.
Duhul Iui Dumnezeu, care lucrează în inimă, cooperează cu lucrarea
făcută de Dumnezeu prin slujitorii Săi. Când pastorii vor înţelege
necesitatea unei reforme totale în viaţa lor, când vor simţi că trebuie
să atingă un standard mai înalt, influenţa lor asupra bisericilor va fi
înălţătoare şi simţitoare.

Biruirea defectelor ascunse
În lucrarea de păstorire există oameni păcătoşi, care nu luptă din

răsputeri să intre pe poarta cea strâmtă. Dumnezeu nu conlucrează
cu ei, deoarece nu poate suporta prezenţa păcatului. Acesta este



134 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

singurul lucru pe care sufletul Său îl urăşte. Dumnezeu i-a alungat
din cer împreună cu conducătorul lor, atunci când s-au răzvrătit,
chiar şi pe îngerii care se aflau în prezenta tronului Său şi pe care
îi iubea. Sfinţenia este temelia tronului Iui Dumnezeu. Păcatul este
opusul sfinţeniei. Păcatul L-a răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă
ar putea să vadă cât de respingător este păcatul, oamenii nu l-ar tolera
şi nici nu s-ar obişnui să-l facă. Ei şi-ar schimba viaţa şi caracterul.
Defectele ascunse ar fi biruite, Dacă doriţi să fiţi nişte sfinţi în cer,
trebuie să fiţi mai întâi sfinţi pe pământ.[146]

Este o mare nevoie ca fraţii noştri să biruie defectele ascunse.
Dezaprobarea lui Dumnezeu planează asupra multora dintre ei ca un
nor. Bisericile sunt slabe. Egoismul, lipsa de generozitate, invidia,
lăcomia, bănuiala rea, ipocrizia, furtul, jaful, senzualitatea, imorali-
tatea şi adulterul2 sunt scrise în dreptul numelor unora dintre cei care
pretind a crede adevărul sfânt şi solemn pentru acest timp. Cum pot
fi curăţate din tabără aceste lucruri blestemate, dacă oamenii care
pretind că sunt creştini le practică fără încetare? Deşi sunt destul
de atenţi în comportamentul lor faţă de cei din jur, ei sunt o ofensă
la adresa lui Dumnezeu. Ochii Săi curaţi văd, un martor notează
toate păcatele lor, atât pe cele vizibile, cât şi pe cele ascunse şi, dacă
nu se pocăiesc şi nu-şi mărturisesc păcatele înaintea lui Dumnezeu,
dacă nu cad pe Stâncă şi nu sunt zdrobiţi, păcatele lor vor rămâne
scrise în cărţile cerului ca mărturie împotriva lor. Oh, ce istorisiri
îngrozitoare îi vor fi descoperite lumii la judecată — istorisiri ale
unor păcate care n-au fost niciodată mărturisite şi iertate! Oh, dacă
aceste sărmane suflete ar putea să vadă cum se umple cupa mâniei
pentru marea zi a răzbunării! Atunci, gândurile inimii, precum şi
faptele lor vor ieşi la iveală. Eu vă spun, fraţi şi surori, trebuie să vă
umiliţi sufletul înaintea lui Dumnezeu. „Încetaţi să faceţi răul“, dar
nu vă opriţi aici; „învăţaţi să faceţi binele“. Numai aducând roade
spre slava Sa, puteţi să-L măriţi pe Dumnezeu.

Stimaţi pastori, pentru cauza lui Hristos, începeţi să lucraţi pen-
tru voi înşivă. Prin viaţa voastră nesfinţită, aţi pus nişte pietre de
poticnire în calea propriilor copii şi în calea celor necredincioşi.
Unii dintre voi lucrează conduşi de impulsuri, de pasiune şi de pre-
judecată, şi îi aduc lui Dumnezeu jertfe întinate. Pentru Numele

2Vezi Note suplimentare.
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lui Hristos, curăţaţi tabăra, începând, prin harul Domnului, lucrarea
personală de curăţare a sufletului de orice întinare morală. Un pastor
care este glumeţ la amvon, dar şi unul care îşi depăşeşte măsura pen-
tru a câştiga laude sunt o privelişte în care Fiul lui Dumnezeu este [147]
răstignit din nou şi făcut de ruşine. Este nevoie de o pocăinţă deplină,
de credinţă în Mântuitorul nostru Isus Hristos, de o veghere atentă,
de rugăciune continuă şi de o cercetare sârguincioasă a Scripturilor.
Dumnezeu ne consideră răspunzători pentru tot ce am fi putut face,
dacă ne-am fi dezvoltat talentele. Noi vom fi judecaţi cu privire la ce
ar fi trebuit să fim, dar nu am fost, şi cu privire la ce ar fi trebuit să
facem, dar nu am făcut, pentru că nu ne-am folosit puterile pentru
a-L slăvi pe Dumnezeu. Întreaga cunoaştere pe care am fi putut să o
dobândim, dar nu am dobândit-o, va fi o pierdere veşnică, chiar dacă
nu ne vom pierde mântuirea. Toată capacitatea noastră de influenţă
îi aparţine lui Dumnezeu. Tot ce dobândim trebuie să fie folosit
spre slava Sa. Toate proprietăţile pe care ni le-a încredinţat Domnul
trebuie să fie aşezate pe altarul lui Dumnezeu pentru a-I fi înapoiate.
Noi ne făurim propriul destin. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să fim
înţelepţi pentru veşnicie.

Fraţii mei, trăim perioada cea mai solemnă din istoria acestui
pământ. Nu avem timp pentru păcat. Întotdeauna este periculos să
continui în fărădelege, dar acest lucru este valabil mai ales în zilele
noastre. Acum, ne aflăm chiar la hotarele lumii veşnice şi trăim într-
o relaţie cu timpul şi cu veşnicia, mai solemnă decât oricând înainte.
Fiecare om să-şi cerceteze inima şi să se roage ca razele luminoase
ale Soarelui Neprihănirii să alunge întunericul spiritual şi să o cureţe
de păcat. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca
să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.“ Domnul
Isus, Autorul mântuirii noastre, Desăvâr-şitorul credinţei noastre,
va întări, prin harul Său, însuşirile noastre morale, iar cel păcătos
se poate considera, prin credinţă şi fără a ţine cont de simţăminte,
„mort faţă de păcat, dar viu pentru Dumnezeu, prin Isus Hristos“.
Credinţa simplă, cu iubirea lui Hristos în suflet, îl uneşte pe cel
păcătos cu Dumnezeu. Când luptă cu toate puterile, asemenea unui [148]
soldat credincios al lui Hristos, el se bucură de simpatia întregului
Univers. Ingerii-slujitori se adună în jurul lui spre a-1 ajuta în luptă,
pentru ca el să poată spune cu îndrăzneală: „Domnul este ajutorul
meu“, „Domnul este scutul şi apărarea mea“, nu voi fi biruit. „Prin
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har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi înşivă,
ci este darul lui Dumnezeu.“

Nemărginita înţelepciune şi puterea lui Dumnezeu vin în ajutorul
nostru. Oştile cerului duc luptele noastre. Ele privesc neîncetat şi
cu un interes arzător la sufletele răscumpărate prin sângele Mântui-
torului. In lumina jertfei lui Hristos, ele înţeleg valoarea sufletului
omenesc. Dacă suntem de partea Domnului, nu cu o inimă împărţită,
ci cu totul, vom fi întotdeauna în siguranţă. Tocmai faptul că această
lucrare este făcută cu indiferenţă şi neglijenţă, numai cu jumătate de
inima, este cea care desparte sufletul vostru de Isus, Izvorul puterii.
Rugăciunea voastră să fie: „Ia-mi totul, lipseşte-mă de bogăţii, de
onoruri lumeşti şi de orice altceva, dar îngăduie ca Prezenţa Ta să
fie cu mine“. Dacă ne încredinţăm sufletul în grija lui Dumnezeu,
care domneşte pretutindeni în cer şi pe pământ, vom fi în siguranţă.

Cercetaţi Scripturile şi rugaţi-vă cu credinţă
Pot spune, despre ci înşişi, fraţi mei care păstoresc, că lucrează

cu prudenţă şi respectă sfatul pe care apostolul Pavel i 1-a dat lui Tit:
„Sfătuieşte, de asemenea, pe tineri să fie cumpătaţi, şi dă-te pe tine
însuţi pildă de fapte bune, în toate privinţele. Iar în învăţătură, dă
dovadă de curăţie, de vrednicie, de vorbire sănătoasă şi fără cusur,
ca potrivnicul să rămână de ruşine şi să nu poată să spună nimic rău
de noi“? (Tit 2, 6-8; citiţi şi versetele 11-15.)

Mi-a fost arătat că pastorii din conferinţele noastre neglijează
studiul Scripturilor pentru a descoperi adevărul. Dacă mintea lor[149]
ar fi disciplinată în mod corespunzător şi ar fi plină de învăţăturile
preţioase ale Domnului Hristos, atunci ar putea scoate din tezaurul
cunoştinţei lucruri vechi şi noi pentru a hrăni biserica lui Dumnezeu,
oferindu-i fiecăruia porţia de hrană la vreme potrivită. Dacă locuieşte
în suflet, Domnul Hristos va fi asemenea unei fântâni nesecate, un
„izvor de apă care curge spre viaţa veşnică“.

Vă spun lucrurile pe care le-am văzut şi care sunt adevărate, şi
anume că multe, foarte multe sufletele ar putea fi aduse la cunoaş-
terea adevărului, dacă s-ar întreprinde un efort perseverent şi bine
orientat. Oh, sfârşitul este aproape! Cine este pregătit pentru clipa în
care Domnul Hristos Se va ridica de pe tronul Său şi va îmbrăca hai-
nele răzbunării? Ale cui nume sunt scrise în cartea vieţii Mielului?
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Doar numele celor care îl urmează pe Miel, oriunde merge El. Ideile
voastre greşite, aspectele nedorite din caracterul vostru trebuie să fie
abandonate, iar voi trebuie să fiţi îmbrăcaţi cu haina neprihănirii lui
Hristos. Credinţa şi iubirea — cât de săracă este biserica în această
privinţă! Negustorul divin vă sfătuieşte: „Cumpăraţi de la mine aur
curăţit prin foc, ca să vă îmbogăţiţi, şi haine albe, ca să vă îmbrăcaţi
cu ele,... şi doctorie pentru ochi, ca să vă ungeţi ochii şi să vedeţi“.
Doamne fereşte ca aceia care predică în conferinţele noastre să fie
asemenea fecioarelor neînţelepte, având candele, dar fiind lipsiţi de
uleiul harului, care le fac să ardă şi să lumineze. Oh, vrem să avem
mai mulţi pastori care să fie nişte oameni ai rugăciunii — oameni
care poartă o povară solemnă pentru suflete — oameni cu o credinţă
care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul. Fără credinţă, este cu
neputinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu. Cât de nedesăvârşită este
credinţa din bisericile noastre! De ce nu credem noi că Domnul va
face exact ce a spus? [150]

Suntem slujitorii lui Dumnezeu, iar El a i-a dat fiecăruia dintre
noi talente, atât naturale, cât şi spirituale. În calitate de copii ai
lui Dumnezeu, trebuie să progresăm continuu în pregătirea pentru
lăcaşurile cereşti, despre care le-a vorbit ucenicilor Domnul Hristos.
Cel care se încrede în neprihănirea lui Hristos, poate să ajungă
desăvârşit în Isus. Dacă vom lucra, având o perspectivă înaltă, dacă
vom căuta să urmăm exemplul Domnului Hristos, noi vom creşte în
asemănarea cu El şi vom fi din ce în ce mai sfinţi,

Mântuitorul S-a rugat: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul
Tău este adevărul“. Cei care sunt disciplinaţi prin adevăr vor fi
nişte împlinitori ai Cuvântului. Ei vor fi nişte cititori sârguincioşi ai
Bibliei, cercetând Scripturile cu dorinţa arzătoare de a înţelege voia
lui Dumnezeu şi de a face voia Sa în mod înţelept.

Fiţi curtenitori şi amabili
Pastorii din conferinţele noastre trebuie să se poarte cu aten-

ţie înaintea lui Dumnezeu. Sfatul apostolului: „Fiţi curtenitori şi
amabili“, este foarte necesar în lucrarea lor de slujire, în păzirea
sufletelor celor pentru care vor trebui să dea socoteală şi în efortul
de a-i salva pe cei ce greşesc. Puteţi fi loiali faţă de principii, corecţi,
oneşti şi religioşi, dar, pe lângă toate acestea, trebuie să cultivaţi ade-
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vărata gingăşie a inimii, amabilitatea şi curtenia. Dacă o persoană
greşeşte, fiţi mai amabili cu ea, pentru că, dacă nu sunteţi amabili,
este posibil să o îndepărtaţi de Hristos. Fiecare cuvânt pe care îl
rostiţi, chiar şi tonul vocii să exprime interesul şi simpatia faţă de
sufletele care pier. Dacă sunteţi aspri, ameninţători şi nerăbdători cu
ele, voi faceţi lucrarea vrăjmaşului. Voi deschideţi o uşă prin care
să fie ispitiţi, iar Satana vă va înfăţişa înaintea lor ca pe unii care
nu-L cunosc pe Isus. Acei oameni vor crede că propria cale este[151]
cea corectă şi că sunt mai buni decât voi. Prin urmare, cum îi puteţi
câştiga pe cei ce greşesc? Ei pot să recunoască adevărata evlavie,
exprimată în cuvinte şi în caracter. Dacă doriţi să-i învăţaţi despre
pocăinţă, credinţă şi umilinţă, trebuie să aveţi în inimă iubirea lui
Isus. Adevărul pe care îl credeţi este în stare se sfinţească sufletul şi
să modeleze omul în întregime, nu numai prin a schimba cuvintele
şi comportamentul lui, ci îndepărtând mândria şi curăţind templul
sufletului de orice întinare.

Religia Bibliei
Religia Bibliei este foarte rară, chiar şi în rândul pastorilor. De-

plâng zi şi noapte asprimea, lipsa de politeţe şi de bunătate, care
se manifestă în cuvintele şi în spiritul celor ce pretind a fi copiii
împăratului cerului şi membri ai familiei regale. Faţă de aceia care
nu sunt preferaţi, se arată atâta asprime a inimii, atâta lipsă de sim-
patie, atâta severitate, iar acestea sunt scrise în cărţile cerului ca
fiind un mare păcat. Mulţi vorbesc despre adevăr, ei predică teoria
adevărului, dar iubirea duioasă a lui Isus nu a ajuns să fie o trăsătură
vie a caracterului lor.

Acesta este un veac al unei apostazii aproape universale şi, dacă
aceia care pretind că au un adevăr mai mare nu dovedesc că faptele
şi caracterul lor sunt în armonie cu adevărul divin, vor îndruma greşit
bisericile. Bunătatea lui Dumnezeu, harul, compasiunea, duioşia,
amabilitatea şi bunăvoinţa Sa iubitoare trebuie să fie exprimate în
cuvintele, comportamentul şi caracterul tuturor celor ce afirmă că
sunt copii ai lui Dumnezeu şi îndeosebi în caracterul celor ce pretind
că sunt soli trimişi de Domnul Isus spre a vesti Cuvântul vieţii pentru
salvarea celor care pier. Biblia le porunceşte să înlăture tot ce este
aspru şi necizelat în caracterul lor şi să fie altoiţi în Hristos, adevărata[152]
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viţă. Ei trebuie să aducă roade de aceeaşi calitate ca acelea pe care
le aduce viţa. Numai aşa mlădiţa poate reprezenta în mod corect
valoarea viţei.

Domnul Hristos a venit în lumea noastră pentru a-L descoperi
pe Tatăl în mijlocul întunericului dens al greşelii şi superstiţiei, care
predominau în vremea aceea. Ucenicii lui Hristos trebuie să-L re-
prezinte în viaţa lor de zi cu zi şi, în felul acesta, adevărata lumină
venita din cer va lumina lumea cu raze puternice şi limpezi. Astfel,
caracterul care se manifestă va fi cu totul diferit de acela care se vede
in cei ce nu fac din Cuvântul lui Dumnezeu călăuza şi standardul lor.
Cunoaşterea lui Dumnezeu trebuie să fie menţinută în mijlocul întu-
nericului care acoperă lumea şi a întunecimii dense care îi învăluie
pe oameni. Veac după veac, caracterul curat al Domnului Hristos a
fost reprezentat greşit de aceia care au pretins că sunt credincioşi
faţă de El şi faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Asprimea mimii a fost
cultivată. Iubirea, bunătatea şi adevărata curtenie au dispărut repede
din viaţa pastorilor şi a bisericilor. Ce ar putea crede Universul lui
Dumnezeu despre acest fapt? Aceia care se declară a fi reprezen-
tanţii lui Hristos manifestă mai degrabă acea asprime a inimii care
îl caracterizează pe Satana şi care 1-a făcut nepotrivit şi periculos
pentru cer. Tot aşa va fi şi cu aceia care cunosc adevărul, şi totuşi
închid uşa inimii în faţa puterii lui sfinţitoare. „Dumnezeu a găsit cu
cale sa mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.“
Slujitorii lui Hristos nu trebuie să fie doar nişte vorbitori prin care
predicarea lui Isus să-i conducă pe oameni la pocăinţă, ci ei înşişi
trebuie să-şi continue vegherea şi interesul, prezentându-le oameni-
lor pe Domnul şi Mântuitorul lor, prin învăţătura şi prin exemplul
personal. Pentru ca ascultătorii lor să poată fi sfinţiţi, trebuie să se
sfinţească ei înşişi. Astfel, toţi vor creşte în evlavie, înaintând din
har în har, până când ambasadorul lui Dumnezeu va putea să-l înfă- [153]
ţişeze pe fiecare om desăvârşit în Hristos Isus. Atunci, se va vedea
caracterul adevărat şi sfânt al lucrării de slujire pastorală.

Un standard coborât
Standardul lucrării de slujire pastorală a fost coborât într-o mare

măsură, iar Slujitorul adevăratului Sanctuar este reprezentat greşit
înaintea lumii. Dumnezeu este gata să-i accepte pe oameni ca
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împrcună-lucrători cu El şi să-i facă lumina lumii, unelte prin care
să poată revărsa din abundenţă lumina cunoaşterii. Dacă aceia care
vestesc solia nu-L au în inima lor pe Domnul Hristos, dacă nu sunt
credincioşi -, iar unii nu sunt — fie ca Domnul să-i întoarcă din
rătăcirea lor, înainte de a fi prea târziu. Dumnezeu vrea ca oamenii
să fie amabili, plini de compasiune şi să se iubească asemenea unor
fraţi. Domnul Isus aşteaptă ca ci să deschidă uşa, pentru că El să
poată veni în inima lor şi să reverse în ea iubirea, bunătatea şi mila
Sa duioasă, aşa încât lucrătorii să-L poată reprezenta pe Mântuitorul
lumii în toate legăturile lor cu oamenii.

Prea adesea pastorii se poartă ca nişte critici, arătându-şi aptitu-
dinile şi inteligenţa în controverse. Sabatele trec unul după altul, dar
rareori inimile şi minţile ascultătorilor rămân impresionate de harul
lui Hristos. în felul acesta, lucrarea pastorală ajunge să fie privită
ca lipsită de importanţă. Tot cerul lucrează pentru mântuirea celor
păcătoşi, iar ostile cerului se bucură, atunci când cea mai sărmană
făptură din familia omenească se pocăieşte, întorcându-se la Tatăl
său, asemenea fiului risipitor. în cer este căldură, amabilitate şi iu-
bire. Pastorii trebuie să se roage lui Dumnezeu, să-şi mărturisească
păcatele şi să ceară binecuvântările de care au nevoie, cu simplitatea
unui copilaş. Rugaţi-vă pentru căldura iubirii lui Hristos, apoi adu-[154]
ceţi această iubire în predicile voastre, şi nu daţi nimănui ocazia de
a pleca, spunând că doctrinele pe care le credeţi vă fac incapabili de
a manifesta simpatie faţă de suferinţa oamenilor — că aveţi o religie
lipsită de iubire. Focul Duhului Sfânt va topi impurităţile egoismului
şi va manifesta acea iubire care este aurul curăţat prin foc, o iubire
care vă face bogaţi. Cel ce are aceste bogăţii se află într-o relaţie
plină de simpatic cu Acela care nc-a iubit atât de mult, încât Şi-a dat
propria viaţă pentru răscumpărarea noastră.

Nu fe aduceţi slavă oamenilor
Apostolul Pavel le spunea corintenilor: „Comoara aceasta o

purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită
să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi“. Aceasta este învăţătura
Domnului Hristos pentru ucenicii Săi: „Fără Mine nu puteţi face
nimic“. Apostolul Pavel dorea să întipărească în mintea pastorilor
şi a poporului motivul pentru care Evanghelia le era încredinţată
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unor oameni slabi şi supuşi greşelii — pentru ca omul să nu poată
primi slava care I se cuvine doar lui Dumnezeu, ci Dumnezeu să
fie Cel care primeşte toată slava. Ambasadorul nu trebuie să se
felicite singur şi să ia asupra sa onoarea succesului, şi nici măcar să o
împartă cu Dumnezeu, ca şi când ar fi îndeplinit lucrarea prin puterile
proprii. Raţionamentele elaborate sau demonstrarea doctrinelor cu
argumente rareori întipăresc în mintea ascultătorului simţământul
nevoii sale şi al pericolului în care se află. Declaraţiile simple şi
succinte, spuse dintr-o inimă sensibilizată de iubirea lui Hristos,
vor fi asemenea seminţelor de muştar, cu care Domnul Hristos a
comparat cuvintele Sale cu privire la adevărul divin. El revarsă în
suflet energia vitală a Duhului Său pentru a face sămânţa adevărului
să germineze şi să aducă roadă.

Sunt fraţii mei dispuşi să ia în considerare faptul că oamenilor nu
li se cuvine nicio slavă? Vor ei să înţeleagă că Hristos este singurul
care face întreaga lucrare asupra inimii omeneşti? Doresc fraţii mei [155]
pastori să-I ceară lui Dumnezeu, în rugăciune tainică, prezenţa şi
puterea Lui? Nu îndrăzniţi să le predicaţi altora, fără să fiţi siguri,
prin propria experienţă, că Domnul Hristos este cu voi. Dacă inima
voastră este sfinţită prin credinţa în neprihănirea lui Hristos, veţi
putea să-L predicaţi şi veţi putea să-L înălţaţi pe Mântuitorul înaintea
celor ce vă ascultă. Când inima voastră este sensibilizată şi supusă
de iubirea Iui Isus, veţi putea spune: „Iată Mielul lui Dumnezeu care
ridica păcatul lumii“.

Cultivarea credinţei şi a iubirii
Este trist faptul că neglijaţi să citiţi Biblia şi să o cercetaţi pentru

voi înşivă, cu inima umilită. Nu preluaţi explicaţiile niciunui om
cu privire la Scriptură, indiferent care ar fi poziţia lui, ci mergeţi la
Biblie şi cercetaţi adevărul pentru voi înşivă. După ce L-au auzit pe
Domnul Isus, samaritenii au declarat: „Acum nu mai credem din
pricina spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim
că acesta este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii“. Acolo se află
mina adevărului. Căutaţi în adâncime şi veţi avea acea cunoaştere
care este de cea mai mare valoare pentru voi. Mulţi au ajuns leneşi
şi grozav de neglijenţi în ce priveşte cercetarea Scripturilor. Ei sunt
lipsiţi nu numai de Duhul lui Dumnezeu, ci şi de cunoaşterea Cuvân-
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tului Sau. În Apocalipsa lui Ioan citim despre unii cărora le mergea
numele că trăiesc, dar erau morţi. Da, în mijlocul poporului nostru,
sunt mulţi care pretind că trăiesc, dar sunt morţi. Fraţii mei, dacă
Duhul Sfânt nu vă pune în mişcare, ca un principiu vital, dacă nu
ascultaţi de îndemnurile Sale, depinzând de influenţa Lui şi lucrând
cu puterea lui Dumnezeu, solia mea pentru voi, din partea lui Dum-
nezeu, este aceasta: „Voi vă aflaţi sub influenţa unei amăgiri care se
poate dovedi fatală pentru sufletul vostru. Trebuie să fiţi convertiţi.
înainte de a lumina, trebuie să primiţi lumină. Aşezaţi-vă sub razele[156]
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii.“ Atunci, veţi putea spune
împreună cu Isaia: „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi
slava Domnului răsare peste tine.“ Trebuie să cultivaţi credinţa şi
iubirea. „Mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici
urechea Lui prea tare ca să audă.“ Căutaţi pe Domnul. Nu renunţaţi,
până când nu veţi şti că Domnul Hristos este Mântuitorul vostru.

Fraţii mei, aş dori să nu uitaţi că religia Bibliei nu anulează
niciodată simpatia umană. Adevărata curtenie creştină trebuie să
fie învăţată şi practicată pentru a fi manifestată în toate relaţiile
cu fraţii voştri şi cu cei din lume. În familii, este nevoie de mult
mai multă iubire şi curtenie, decât se manifestă în prezent. Când
îşi vor însuşi zilnic spiritul lui Hristos, fraţii noştri din lucrarea de
păstorire vor fi cu adevărat curtenitori şi nu vor considera că mila şi
duioşia inimii sunt o dovadă de slăbiciune, deoarece aceste însuşiri
sunt printre principiile Evangheliei lui Hristos. Învăţătura Domnului
Hristos sensibiliza şi supunea sufletul. Adevărul primit în inimă va
produce o înnoire a sufletului. Cei care îl iubesc pe Isus vor iubi şi
sufletele pentru care a murit El. Adevărul înrădăcinat în inimă va
manifesta iubirea Iui Isus şi puterea ei transformatoare. Asprimea,
supărarea, critica sau spiritul de dominare nu vin de la Hristos, ci
de la Satana. Răceala sufletească şi lipsa de bunătate şi de simpatie
duioasă se extind în tabăra lui Israel. Dacă acestor rele li se îngăduie
să se dezvolte, aşa cum s-a întâmplat cu câţiva ani în urmă, bisericile
noastre vor ajunge într-o stare deplorabilă. Fiecare învăţător al ade-
vărului trebuie aibă un caracter în care se află principiile creştineşti.
Niciun om care cultivă harurile creştinismului nu va fi dispreţuitor,
critic şi sfidător. El simte că trebuie să fie părtaş al naturii divine şi
să fie umplut mereu din fântâna nesecată de har ceresc, deoarece,
altfel, va pierde din suflet candoarea bunătăţii omeneşti. Trebuie să-i[157]
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iubim pe oameni de dragul lui Hristos. Inimii fireşti îi este uşor să
iubească doar câţiva preferaţi şi să fie părtinitoare cu ei, dar Domnul
Hristos ne îndeamnă să ne iubim unii pe alţii, aşa cum ne-a iubit
El. „Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi paşnică,
blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără
părtinire, nefăţarnică. Şi roadă neprihănirii este semănată în pace
pentru cei ce fac pace.“

Voi aveţi de îndeplinit o lucrare serioasă şi solemnă pentru a
pregăti calea Domnului. Aveţi nevoie de ungerea cerească şi o puteţi
avea. „Orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da. Până
acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca
bucuria noastră să fie deplină.“ Cine poate fi neserios, cine se poate
angaja în conversaţii uşuratice şi lumeşti, în timp ce Îl vede, prin
credinţă, pe Mielul care a fost junghiat, mijlocind înaintea Tatălui
pentru biserica de pe pământ?

Să privim, prin credinţă, curcubeul care înconjoară tronul lui
Dumnezeu şi norul de păcate mărturisite, aflat în spatele lui. Pentru
fiecare suflet umilit, pocăit şi încrezător, curcubeul făgăduinţei este
o asigurare că viaţa lui este una cu Hristos şi că Hristos este una cu
Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu nu va cădea asupra nici unui suflet
care caută adăpost în El. Dumnezeu însuşi a declarat: „Eu voi vedea
sângele şi voi trece pe lângă voi“. „Curcubeul va fi în nor şi Mă voi
uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic.“

Domnul Hristos iubeşte lumea cu o dragoste infinită. El Şi-a
dat viaţa preţioasă. El a fost Singurul Născut din Tatăl. El a înviat
din morţi şi se află la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi.
Acelaşi Isus, cu natura Sa umană proslăvită, este Mântuitorul nostru [158]
şi nu a încetat să ne iubească. El ne-a poruncit să ne iubim unii pe
alţii, aşa cum ne-a iubit El. Prin urmare, vom cultiva noi această
iubire? Vom fi noi asemenea lui Isus?

* * * * *

Mulţi dintre iudei veneau şi Îl ascultau pe Domnul Hristos
descoperindu-le tainele mântuirii, dar scopul lor nu era să înveţe, ci
să critice, să-L surprindă greşind, ca să poată găsi motive pentru a-L
acuza înaintea poporului. Ei erau mulţumiţi cu propria cunoştinţă,
dar copiii lui Dumnezeu trebuiau să cunoască vocea Păstorului ade-
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vărat. Nu este acesta un timp în care ar fi mult mai potrivit să postim
şi să ne rugăm Iui Dumnezeu? Suntem în pericolul de a cădea în
discordie, de a ne împărţi în tabere şi de a intra în conflict cu privire
la anumite idei controversate. De aceea, nu ar trebui să-L căutăm noi
pe Dumnezeu în mod stăruitor, cu umilinţa sufletului, ca să putem
şti care este adevărul? —The Review and Herald, 18 februarie 1890

* * * * *

Fiţi cu băgare de seamă, ca nu cumva, prin exemplul vostru, să
puneţi în pericol sufletul altora. Este un lucru îngrozitor să-ţi pierzi
propriul suflet, dar este cu mult mai îngrozitor să ai un comporta-
ment care va cauza pierderea altora. Este un gând cumplit să ştii că
influenţa ta poate fi o miasmă de moarte spre moarte, şi totuşi este
posibil. Trebuie să veghem stăruitor asupra gândurilor, cuvintelor,
obiceiurilor şi înclinaţiilor noastre. Dumnezeu cere o sfinţire perso-
nală. Numai dacă dăm dovadă că avem caracterul lui Hristos, putem
coopera cu El la salvarea sufletelor. —The Review and Herald, 21
decembrie 1904[159]
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Motivele lipsei de eficienţă şi remediul ei

Melbourne, Australia, 3 iulie 1892
Aş dori să mă adresez celor care propovăduiesc Cuvântul: „Des-

coperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate“.
Toate avantajele şi privilegiile care pot fi înmulţite pentru binele vos-
tru, pentru a fi instruiţi, educaţi, întemeiaţi şi înrădăcinaţi în adevăr
nu vă vor fi de niciun folos real, dacă mintea şi inima voastră nu
sunt deschise pentru a lăsa adevărul să pătrundă şi dacă nu renunţaţi
cu conştiinciozitate la orice obicei, la orice practică şi Ia orice păcat
care au închis uşa în faţa lui Isus. Lumina care vine de la Hristos
trebuie să pătrundă în orice colţ întunecat al sufletului. Hotărâţi-vă
cu seriozitate să mergeţi pe o cale bună. Dacă rămâneţi cu îndă-
rătnicie pe o cale greşită, aşa cum fac mulţi dintre voi acum, dacă
adevărul nu lucrează în voi cu puterea Iui transformatoare, aşa încât
să-1 ascultaţi din inimă, din dragoste faţă de principiile lui curate,
fiţi siguri că adevărul îşi va pierde puterea înnoitoare pentru voi, iar
păcatul va fi întărit.

Acesta este motivul din cauza căruia mulţi nu sunt nişte slujitori
eficienţi pentru Domnul. Astfel de oameni se îngrijesc fără încetare
să-şi placă lor înşişi şi să se slăvească sau să-şi cultive poftele inimii.
Deşi sunt de acord cu Legea Celor Zece Porunci, şi mulţi prezintă
Legea ca teorie, totuşi ei nu preţuiesc principiile ei. Ei nu ascultă
porunca lui Dumnezeu de a fi curaţi, de a-L iubi pe Dumnezeu mai
presus de orice şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. Oare, în timp
ce continuă să trăiască în minciună, pot asemenea oameni să aibă
putere, pot ei să aibă credinţă, vor ajunge ei nişte lucrători eficienţi
pentru Dumnezeu? [160]

Mântuitorul se ruga pentru ucenicii Săi: „Sfinţeşte-i prin adevărul
Tău: cuvântul Tău este adevărul“. Ce se va întâmpla dacă aceia care

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
keis (Sena A, nr. 2,1892). Acest articol este cuprins între paginile 9 şi 12.
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acceptă cunoştinţa Bibliei nu fac nicio schimbare în obiceiurile şi în
practicile lor pentru a corespunde luminii adevărului? Duhul luptă
împotriva cărnii, şi carnea luptă împotriva duhului, iar una dintre
ele trebuie să învingă. Când adevărul sfinţeşte sufletul, păcatul este
urât şi ocolit, deoarece Domnul Hristos este primit ca oaspete de
onoare. Dar Hristos nu poate locui într-o inimă împărţită. Isus şi
păcatul nu vor fi niciodată în parteneriat. Cel care primeşte adevărul
cu sinceritate, cel care mănâncă şi bea trupul şi sângele Fiului lui
Dumnezeu are viaţa veşnică. „Cuvintele pe care vi le spun Eu“, a
zis Isus, „sunt duh şi viaţă“. Când cooperează cu Duhul Sfânt, cel ce
primeşte adevărul va merge să le vestească oamenilor solia, având
un simţ al răspunderii. El nu va fi niciodată doar un predicator, ci se
va angaja cu toată inima şi cu tot sufletul în marea lucrare de căutare
şi de mântuire a celor pierduţi. Prin trăirea religiei lui Hristos, el va
face o bună lucrare în câştigarea sufletelor.

Obligaţia faţă de Dumnezeu
Fiecare credincios este obligat faţă de Dumnezeu să fie o per-

soană evlavioasă, umblând statornic pe calea luminii, ca să poată
face în aşa fel încât lumina lui să strălucească în lume. Când vor
creşte în har şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului lor, toţi cei
angajaţi în lucrarea sfântă a păstoririi vor urî păcatul şi orice formă
de egoism. Ei vor trăi o continuă înnoire morală şi, în timp ce vor
privi fără încetare la Domnul Isus, vor ajunge să fie făcuţi asemenea
chipului Său şi vor fi găsiţi desăvârşiţi în El, nu având o neprihănire
a lor înşişi, ci neprihănirea lui Hristos Isus, Domnul nostru.

Marele avantaj al instituţiilor pastorale2 nu este nici pe jumătate[161]
preţuit. Aceste instituţii oferă nenumărate ocazii, dar cei care le
frecventează nu realizează nici pe jumătate din cât ar trebui, pentru
că nu trăiesc adevărul care le este prezentat cu claritate. Mulţi dintre
cei care le explică altora Scripturile nu şi-au consacrat în mod con-
ştiincios şi deplin mintea, inima şi viaţa conducerii Duhului Sfânt.
Ei iubesc păcatul şi sunt legaţi de el. Mi-a fost arătat că practicile
imorale, mândria, egoismul şi înălţarea de sine au închis uşa inimii,
chiar şi a celor care îi învaţă pe alţii adevărul. De aceea, dezaproba-
rea lui Dumnezeu este îndreptată asupra lor. Oare nu este posibil ca

2Vezi Note suplimentare.
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ei să fie luaţi în stăpânire de o putere înnoitoare? Oare au căzut ei
pradă unei boli morale şi incurabile, tocmai din cauză că au refuzat
să fie vindecaţi? Oh, dacă fiecare lucrător în domeniul cuvântului şi
al doctrinei ar lua în considerare cuvintele apostolului Pavel: „Vă
îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi tru-
purile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească“.

Inima mea tresaltă de bucurie pentru cei care sunt umiliţi, care
11 iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El. Ei au o putere cu mult
mai valoroasă decât învăţătura şi elocvenţa. „Temerea de Domnul
este începutul înţelepciunii“, iar iubirea Domnului şi temerea din
partea omului sunt asemenea unei funii de aur, care uneşte slujitorul
omenesc cu Dumnezeu. În felul acesta, toate încercările vieţii sunt
simplificate. Când copiii lui Dumnezeu luptă cu ispita, războindu-
se cu pasiunile inimii fireşti, credinţa pune sufletul în legătură cu
Dumnezeu, singurul care le poate da ajutorul, iar ei sunt biruitori.

Fie ca Domnul să lucreze asupra inimii celor care au primit o
mare lumină, ca să se poată îndepărta de orice nelegiuire. Priviţi la
crucea de pe Calvar. Acolo se află Isus, care nu Şi-a dat viaţa pentru
ca oamenii să poată continua în păcat sau ca să poată avea dreptul
de a călca Legea lui Dumnezeu, ci pentru ca ei să poată fi eliberaţi [162]
de orice păcat prin acest sacrificiu infinit. Domnul Hristos a spus:
„Eu Mă sfinţesc, pentru ca şi ei să poată fi sfinţiţi“, prin desăvârşirea
exemplului Său. Vor cei care le predică altora adevărul să fie ei înşişi
sfinţiţi prin acest adevăr? Vor ei să-L iubească pe Domnul cu toata
inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea lor şi pe aproapele lor ca
pe ei înşişi? Se vor ridica ei la cel mai înalt standard al caracterului
creştin? Sunt gusturile lor înnobilate şi poftele lor ţinute sub stăpâ-
nire? Cultivă ei numai sentimente nobile, o simpatie puternică şi
adâncă şi scopuri curate, astfel încât să poată fi cu adevărat nişte
conlucrători cu Dumnezeu? Trebuie să avem Duhul Sfânt care să
ne susţină în luptă, „căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii
care sunt în locurile cereşti.“

* * * * *
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Nevoia de înţelepciune şi de putere divină3

Melboume, Australia, 3 iulie 1892
Am fost întrebaţi, cum se face că în biserici există atât de puţină

putere şi de ce profesorii noştri sunt atât de lipsiţi de eficienţă?
Răspunsul este: Din cauza păcatului cunoscut şi cultivat în diferite
forme printre cei ce se declară a fi urmaşi ai lui Hristos, în timp ce
conştiinţa lor ajunge să fie împietrită printr-o îndelungată călcare.
Răspunsul este, de asemenea: Din cauză că oamenii nu umblă cu
Dumnezeu, ci se despart de tovărăşia lui Isus, iar ca rezultat, vedem
manifestând u-se în biserică egoism, invidie, certuri, mulţumire de
sine, o împietrire a inimii, imoralitate şi practici rele. Aceasta stare
de lucruri se regăseşte chiar şi în rândul celor ce propovăduiesc[163]
Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu şi, dacă nu va avea loc o reformă
deplină în mijlocul celor care nu au fost încă sfinţiţi, ar fi mai bine
ca asemenea oameni să părăsească lucrarea pastorală şi să aleagă
alte ocupaţii, unde gândurile lor nerenăscute nu pot aduce dezastrul
asupra poporului lui Dumnezeu.

Aşteptarea şi vegherea
Apostolul îi îndeamnă pe fraţi, spunând: „Încolo, fraţilor, întăriţi-

vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui... Îmbracaţi-vă cu toată armătura
lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept,.., în ziua cea rea, şi sa rămâneţi
în picioare, după ce veţi fi biruit totul“. Oh, ce zi stă înaintea noastră!
Ce separare va avea Ioc în mijlocul celor ce pretind că sunt copii
ai lui Dumnezeu! Cei nedrepţi vor fi găsiţi printre cei drepţi. Cei
care au avut o mare lumină, dar n-au umblat în ea, vor avea parte de
un întuneric pe măsura luminii pe care au dispreţuit-o. Ar fi trebuit
să dăm atenţie învăţăturii aflate în cuvintele apostolului Pavel: „Ci
mă port aspru cu trupul meu, şi-1 ţin în stăpânire, ca nu cumva,
după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat“. Vrăjmaşul
lucrează cu perseverenţă, căutând să vadă pe cine poate aduce în
tabăra apostaziei, dar Domnul vine în curând şi, peste puţină vreme,
fiecare caz va fi hotărât pentru veşnicie. Cei ale căror fapte corespund
cu lumina care le-a fost dată din abundenţă vor fi în tabăra Domnului.

3Testimonies to Ministers and Workers (Seria A, nr.2, 1892), pag. 12-16.
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Noi veghem şi aşteptăm marele şi uimitorul eveniment care va
pune capăt istoriei acestui pământ. Dar nu trebuie doar să aşteptăm, ci
să lucrăm cu atenţie în vederea acestui eveniment solemn. Adevărata
biserică a lui Dumnezeu va aştepta, va veghea şi va lucra. Nimeni nu
poate să rămână pe o poziţie neutră. Toţi trebuie să-L reprezinte pe
Domnul Hristos, printr-un efort stăruitor de a.salva sufletele care pier.
Oare, biserica îşi va împreuna mâinile, acum, fără să facă nimic? [164]
Vom dormi noi, asemenea fecioarelor neînţelepte din parabolă? Toate
măsurile de prevedere trebuie să fie luate acum, deoarece o lucrare
ocazională şi întâmplătoare va duce la decădere spirituală, iar ziua
aceea ne va surprinde ca un hoţ. Mintea noastră trebuie să fie întărită,
ca să privească în adâncime şi să înţeleagă temeiurile credinţei.
Templul sufletului să fie curăţat prin adevăr, pentru că numai cei cu
inima curată vor fi în stare să reziste împotriva amăgirilor lui Satana.

Relaţia noastră cu lumea
Noi nu trebuie să imităm practicile lumii, dar nici să ne izolăm de

oamenii din lume, deoarece lumina noastră trebuie să strălucească în
mijlocul întunericului moral care acoperă lumea. în biserică există o
lipsă deplorabilă de iubire creştină, unii faţă de alţii. Această iubire
este uşor de înăbuşit, şi totuşi fără ea nu putem avea părtăşie creştină
şi nici nu putem să-i iubim pe aceia pentru care a murit Domnul
Hristos.

Fraţii noştri au nevoie de îndemnul: „Fereşte-te de întrebările
nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul
Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toţi, în stare să
înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe
pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să
ajungă la cunoştinţa adevărului şi, venindu-şi în fire, să se desprindă
din cursa Diavolului, de care au fost prinşi ca să-i facă voia.“ Atât în
lume, cât şi în biserică, vom fi nevoiţi să întâlnim persoane necin-
stite. Vor veni oameni care pretind că au o mare lumină, dar cei cu
experienţă în lucrarea lui Dumnezeu vor înţelege că lucrurile pe care
ei le prezintă ca fiind lumină sunt un mare întuneric. Oamenii din
această categorie vor trebui să fie trataţi în conformitate cu îndru-
mările Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care greşesc pot ajunge să se
agite în susţinerea ideilor lor, dar aceia care umblă în lumină îşi pot
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permite să fie calmi, amabili cu cei greşiţi, „în stare să-i înveţe pe[165]
toţi“, evidenţiind faptul că ei au cerut şi au primit înţelepciune de
la Dumnezeu. Ei nu vor avea niciun prilej de a lucra agitat, ci de a
lucra cu înţelepciune şi cu răbdare, ca „să-i îndrepte cu blândeţe pe
potrivnici“.

A sosit timpul ca aceia care sunt înrădăcinaţi şi întemeiaţi în
adevăr să-şi manifeste hotărârea şi fermitatea şi să arate că nu sunt
afectaţi de filozofia, de zicalele şi poveştile celor neştiutori şi şovăiel-
nici. Unii oamenii vor face declaraţii fără temei, cu toată convingerea
că spun adevărul, dar nu este de niciun folos să intrăm în controversă
cu ei în legătură cu afirmaţiile lor false. Cea mai bună modalitate de
a trata afirmaţiile false este aceea de a prezenta adevărul, lăsând ca
ideile ciudate să dispară singure, din cauză că nu li se acordă atenţie.
Când ideile false sunt puse faţă în faţă cu adevărul„ slăbiciunea lor
ajunge să fie evidentă pentru orice minte inteligentă. Cu cât sunt
repetate mai mult afirmaţiile greşite ale împotrivitorilor şi ale celor
care se ridică în mijlocul nostru pentru a amăgi sufletele, cu atât
este slujită mai bine lucrarea minciunii. Cu cât se face mai multă
publicitate sugestiilor lui Satana, cu atât maiestatea lui satanică este
mai mulţumită, deoarece inimile nesfinte vor fi pregătite să accepte
amăgirile lui. Chiar şi în biserică, vom fi nevoiţi să ne confruntăm
cu dificultăţi de acest fel. Unii oameni vor face din ţânţar armăsar
şi din ceva foarte important, un lucru de nimic — o lume dintr-un
atom şi un atom dintr-o lume.

Folosirea talentelor primite de la Dumnezeu
Oare nu am putea să facem mai mult pentru biserici, astfel încât

să fie determinate să lucreze în conformitate cu lumina care deja le-a
fost dată? Dumnezeu i-a încredinţat fiecărui om o lucrare. Atât cel
mai neînsemnat, cât şi cel mai onorat dintre oameni au fost înzestraţi
cu o capacitate de influenţă, care să fie pusă de partea lui Dumnezeu,
iar ei trebuie să-I consacre lui Dumnezeu talentele lor, îndeplinindu-
şi fiecare datoria care i-a fost rânduită de El. Domnul aşteaptă ca
fiecare să facă tot ce poate mai bine. Când lumina străluceşte în
inimă, El aşteaptă ca lucrarea noastră să corespundă cu lumina pe[166]
care o avem şi să fie în acord cu măsura primită din plinătatea
lui Hristos. Cu cât folosim mai mult cunoştinţele noastre şi cu cât
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exercităm mai mult puterile noastre, cu atât vom dobândi mai multă
cunoaştere şi mai multă putere pentru a îndeplini o lucrare mai mare
şi mai bună.

Talentele noastre nu ne aparţin. Ele sunt o proprietate a Domnu-
lui, pe care noi trebuie să o administrăm. Noi suntem responsabili
atât pentru folosirea bunurilor Domnului, cât şi pentru abuzul de
ele. Dumnezeu le cere oamenilor să investească talentele cu care au
fost înzestraţi, pentru ca atunci când vine Stăpânul, să-Şi poată lua
înapoi cu dobândă ce este al Său. El ne-a răscumpărat cu propriul
sânge, ca pe nişte robi ai Săi. Îi vom sluji noi? Vom căuta noi să
ne dovedim demni de aprobarea lui Dumnezeu? Vom demonstra
prin faptele noastre că suntem nişte ispravnici ai harului Său? Dacă
este izvorât dintr-o inimă sinceră şi curată, fiecare efort depus pentru
Stăpânul nostru va fi o jertfă de un miros plăcut Domnului.

Trăim sub privirea unor făpturi nevăzute. Alături de noi se află
un martor care urmăreşte fără încetare modul în care administrăm
bunurile încredinţate nouă de Domnul. Când va înapoia talanţii cu
dobândă, robul cel bun nu va pretinde nimic pentru sine. El îşi va da
seama că Dumnezeu a fost cel care i-a încredinţat talanţii şi îşi va
onora Stăpânul. El ştie că, dacă nu ar fi primit ceva mai înainte, nu ar
fi realizat niciun câştig, că nu ar fi fost nicio dobândă fără un capital.
De aceea, el va spune: „Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi, iată
că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi“. Biserica să se gândească acum,
dacă pune la schimbător capitalul primit de la Domnul. Fără harul
lui Hristos, fiecare suflet ar da faliment pentru veşnicie. Prin urmare,
nu avem dreptul să pretindem nimic. Totuşi, în ciuda faptului că
nu putem pretinde nimic, dacă suntem nişte ispravnici credincioşi,
Domnul ne răsplăteşte ca şi când meritul ar fi al nostru. El spune:
„Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te [167]
voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău“.

Cât de mulţi vor deplânge ocaziile pierdute, când va fi pentru
totdeauna prea târziu! Astăzi, avem talente şi ocazii, dar nu ştim cât
timp vor mai fi ale noastre. Aşadar, să lucrăm cât încă este zi, căci
vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra. „Ferice de robul acela
pe care stăpânul, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa.“

* * * * *
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Întoarcerea la dragostea dintâi4

Melbourne, Australia, 15 iulie 1892
Motivul pentru care mulţi nu reuşesc să aibă succes este acela

că se încred mult prea mult în ei înşişi, şi nu simt nevoia reală de a
rămâne în Hristos, atunci când merg să-i caute şi să-i salveze pe cei
pierduţi, Până când nu vor avea gândul Iui Hristos şi nu vor prezenta
adevărul aşa cum este el în Isus, ei nu vor realiza mult. Eu trăiesc
cu teamă înaintea lui Dumnezeu. Nu ştiu cum să vorbesc sau să
scriu despre marele subiect al jertfei de ispăşire. Nu ştiu cum să
prezint subiectele pentru a reda puterea impresionantă cu care îmi
sunt descoperite. Tremur de teamă, ca nu cumva să micşorez marele
Plan de Mântuire prin cuvinte fără valoare. Îmi umilesc sufletul cu
admiraţie şi cu respect înaintea lui Dumnezeu şi spun: Cine este în
stare să redea aceste lucruri? Cum pot să le vorbesc şi să le scriu
fraţilor mei, aşa încât să prindă razele de lumină care strălucesc din
cer? Ce trebuie să spun?

„Pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi“
Atmosfera din biserică este atât de rece şi datorită spiritului care

există în ea, bărbaţii şi femeile nu pot să menţină exemplul evlaviei[168]
cereşti, care a fost la început. Căldura dragostei lor dintâi a îngheţat
şi, dacă nu vor fi curăţaţi prin botezul Duhului Sfânt, dacă nu se vor
pocăi şi nu se vor întoarce la faptele lor dintâi, sfeşnicul lor va fi luat
din locul lui. Primele fapte ale bisericii s-au văzut, când credincioşii
îşi căutau prietenii, rudele şi cunoştinţele şi le spuneau cu dragoste
ce însemna Domnul Isus pentru ei şi ce însemnau ei pentru Domnul
Isus. Oh, dacă Domnul i-ar sensibiliza pe aceia care se află în poziţii
de răspundere, ca nu cumva să-şi asume o lucrare, bazându-se pe
propria inteligenţă. Lucrarea care iese din mâinile lor nu va purta
chipul şi numele lui Hristos.

Influenţa corupătoare a egoismului
Egoismul strică tot ce fac lucrătorii neconsacraţi. Ei ar fi trebuit

să se roage neîncetat, dar nu fac aşa. Ei ar fi trebuit să vegheze
în vederea rugăciunii. Ar fi trebuit să înţeleagă sfinţenia lucrării,

4Special Testimonies to Ministers and Workers Seria A 2:17-22 (1892).
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dar nu o simt. Aceşti lucrători se ocupă de lucrurile sfinte, ca şi
când ar fi nişte lucruri obişnuite. Cele duhovniceşti trebuie să fie
înţelese duhovniceşte şi, până când nu vor putea să bea din apa vieţii,
aşa încât Domnul Hristos să fie în ei asemenea unui izvor de apă
vie, care curge spre viaţa veşnică, ei nu vor putea să învioreze pe
nimeni, nu vor putea să binecuvânteze pe nimeni şi, dacă nu se vor
pocăi, sfeşnicul lor va fi luat din locul lui. În lucrarea de salvare a
sufletelor este nevoie de îndelungă răbdare, de o milă de neînvins şi
de o credinţă nemăsurată. Eul personal să nu fie scos în evidenţă. în
lucrarea cu minţile omeneşti trebuie să fie exercitată o înţelepciune
care vine de la Domnul Hristos.

Fiecare lucrător care are succes în lucrarea cu sufletele să fie
golit de eul personal. În această lucrare, nu este loc pentru critici
aspre sau pentru certuri, pentru exercitarea unei autorităţi arbitrare
sau pentru arătatul cu degetul şi cuvinte vanitoase, ci este nevoie de
inimi încălzite de dragoste faţă de Domnul Isus şi faţă de sufletele [169]
preţioase pentru care a murit El. Cei care sunt mulţumiţi de sine nu-
şi pot ascunde slăbiciunea. Ei vor trece prin încercare cu o încredere
arogantă în ei înşişi şi vor dovedi că Domnul Isus nu este cu ei.
Aceste suflete mulţumite de sine nu sunt puţine şi au de învăţat nişte
lecţii care presupun experienţele grele ale nereuşitei şi înfrângerii.
Puţini au harul de a primi bine o astfel de experienţă, şi mulţi vor
da înapoi în timpul încercării. Ei dau vina pe circumstanţe pentru
nereuşita lor şi cred că talentul lor nu este preţuit de ceilalţi. Dacă
s-ar umili sub mâna lui Dumnezeu, El i-ar învăţa.

Aspecte esenţiale în slujire
Cei care nu învaţă zi de zi în şcoala lui Hristos şi nu petrec

mult timp în rugăciune stăruitoare, nu sunt potriviţi să se ocupe cu
lucrarea lui Dumnezeu în niciuna dintre ramurile ei. Pentru că, dacă
sunt angajaţi în lucrare, slăbiciunea lor omenească îi va birui în mod
sigur şi se vor înălţa pe ei înşişi cu vanitate. Ci cei care ajung să
fie eonlucrători cu Isus Hristos şi care pot să înţeleagă lucrurile
spirituale vor simţi nevoia virtuţii şi a înţelepciunii care vine din
cer în îndeplinirea lucrării Sale. Sunt unii care nici nu luminează,
nici nu ard, cu toate acestea sunt mulţumiţi. Ei se află într-o stare
deplorabilă de indiferenţă şi de răceală şi foarte mulţi dintre cei care
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cunosc adevărul îşi neglijează datoria în mod vădit, fapt pentru care
Domnul le va cere socoteală.

Dumnezeu ni L-a dat pe Domnul Isus, iar El este descoperirea
Tatălui. Răscumpărătorul nostru spune: „Dacă Mă iubeşte cineva,
va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el
şi vom locui împreună cu ei.“ „Ce aţi auzit de la început, aceea să
rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început şi voi[170]
veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl.“ Dacă îl cunoaştem pe Dumnezeu şi
pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, sufletul nostru se va umple de
o fericire nespusă. Oh, cât de mare este nevoia noastră de Prezenţa
divină! Toţi lucrătorii trebuie să se roage lui Dumnezeu pentru
botezul Duhului Sfânt. Să se adune în grupuri, ca să-1 ceară lui
Dumnezeu un ajutor special şi înţelepciune divină, pentru ca poporul
lui Dumnezeu să poată şti cum să plănuiască; să conceapă şi să
îndeplinească lucrarea.

Oamenii trebuie să se roage îndeosebi ca Domnul să-Şi aleagă
slujitorii şi să-i boteze pe misionarii Săi cu Duhul Sfânt. Ucenicii s-
au rugat zece zile înainte de a veni binecuvântarea Cincizecimii. Tot
acest timp a fost necesar pentru a-i face să înţeleagă ce înseamnă a
înălţa rugăciuni eficiente, apropiindu-se tot mai mult şi tot mai mult
de Dumnezeu, mărturisindu-şi păcatele, umilindu-şi inima înaintea
lui Dumnezeu şi fiind schimbaţi după chipul lui Isus, în timp ce
priveau la El prin credinţă. Când a venit binecuvântarea, ea a umplut
locul în care erau adunaţi şi, fiind înzestraţi cu putere, ei au plecat să
îndeplinească o lucrare eficientă pentru Domnul,

Alegerea oamenilor pentru lucrarea de slujire pastorală
Alegerea oamenilor pentru lucrarea sfântă care ne-a fost încre-

dinţată este tratată cu mult prea multă superficialitate. Ca urmare a
acestei neglijenţe, în câmpurile misionare lucrează oameni necon-
vertiţi, care sunt plini de pofte pătimaşe, nemulţumitori şi nesfinţi.
Deşi au fost mustraţi adesea, unii nu şi-au schimbat comportamentul,
iar practicile lor păcătoase aduc ruşine asupra cauzei lui Dumne-
zeu. Care va fi rezultatul unei asemenea lucrări? Oare de ce nu îşi
amintesc toţi lucrătorii noştri că, la judecată, vor trebui să se întâl-
nească din nou cu fiecare cuvânt, bun sau rău? Fiecare inspiraţie a
Duhului Sfânt, care îi conduce pe oameni la evlavie şi la Dumnezeu[171]



Nevoia omenească şi ajutorul divin 155

este scrisă în cărţile cerului, iar lucrătorul prin care Domnul a adus
lumina va fi lăudat în ziua cea mare a lui Dumnezeu. Dacă şi-ar da
seama de responsabilitatea veşnică ce se află asupra lor, oare ar mai
dori lucrătorii să se angajeze în această lucrare fără un simţământ
adânc al sfinţeniei ei? Nu ar trebui să ne aşteptăm să vedem lucrările
Duhului lui Dumnezeu asupra oamenilor care se oferă să intre în
lucrarea de slujire pastorală?

Apostolul spune: „Ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi
nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele“.
Fiecare suflet să asculte aceste cuvinte şi să ştie că Domnul Isus
nu va accepta niciun compromis. Prin acceptarea şi păstrarea în
lucrarea de slujire a unor oameni care persistă în nedesăvârşirile
caracterului lor şi nu dau o dovadă deplină că sunt potriviţi pentru
păstorire, standardul a fost mult coborât. Mulţi dintre cei aflaţi în
poziţii de răspundere nu ascultă sfatul apostolului, ci poartă de grijă
firii pământeşti, împlinindu-i poftele. Dacă lucrătorul nu se îmbracă
în Hristos şi nu descoperă în El înţelepciune, sfinţire şi răscumpărare,
cum poate el să reprezinte religia Domnului Isus? Toată reuşita şi
răsplata lui se află în Hristos. Cei care se află în poziţia solemnă de
păstori trebuie să dovedească faptul că s-au consacrat fără rezerve
lucrării. Ei trebuie să-L primească pe Domnul Hristos ca Mântuitor
personal. De ce unii dintre cei ce sunt angajaţi de multă vreme
în lucrarea de slujire pastorală nu cresc în har şi în cunoaşterea
Domnului Isus? Mi-a fost arătat că ci îşi satisfac înclinaţiile egoiste
şi fac doar acele lucruri care se potrivesc cu propriile gusturi şi idei.
Ei se îngrijesc sa-şi cultive mândria şi senzualitatea şi îşi aduc la
îndeplinire ambiţiile şi planurile lor egoiste. Aceşti oameni sunt
plini de iubire de sine. Chiar dacă înclinaţiile lor rele li se part a
fel de preţioase ca mâna dreaptă sau ochiul drept, ele trebuie să fie [172]
îndepărtate din caracterul lucrătorului, deoarece, altfel, el nu poate fi
bine primit înaintea lui Dumnezeu. Unii lucrători sunt hirotoniţi în
vederea slujirii pastorale înainte de a fi examinaţi suficient cu privire
la calificarea lor pentru lucrarea sfântă, dar cât de bine ar fi dacă, în
loc de a fi nevoiţi să treacă prin această examinare riguroasă, abia
după ce au fost definitivaţi în poziţia lor şi după ce şi-au lăsat deja
amprenta propriei personalităţi asupra lucrării, s-ar face o examinare
atentă şi completă, înainte de a fi acceptaţi ca pastori.
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O viaţă consacrată
Următorul citat arată care sunt rezultatele unei consacrări adevă-

rate şi, în acelaşi timp, rezultatele pe care ar trebui să le cerem de la
lucrătorii noştri:

„Harlan Page s-a consacrat lui Dumnezeu cu hotărârea de a
trăi şi de a lucra pentru slava Domnului, în salvarea celor ce pier.
«Când am primit pentru prima dată speranţa1, spunea el pe patul
de moarte, am simţit că trebuie să lucrez pentru suflete. An după
an, m-am rugat ca Domnul să facă din mine un mijloc de salvare
a altora». Rugăciunile lui au fost ascultate în mod vizibil. Page nu
a pierdut niciodată o ocazie de a ţine sus candela pentru a lumina
sufletele. El s-a străduit să-i aducă pe calea cea bună pe cei rătăcitori
şi să-i întărească pe cei credincioşi, prin scrisori, prin conversaţii,
prin scrieri, prin rugăciuni, prin apeluri şi prin avertizări, precum
şi printr-un exemplu sfânt şi perseverent. El a îndeplinit această
lucrare în fabrici, în şcoli şi oriunde a făcut munca de mecanic, şi
numai puterea harului poate să explice felul cum a putut un om
aşa de umil să realizeze atât de mult. Viaţa lui este un comentariu
viu al cuvintelor: «Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii,
ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile
slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales
lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile
care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt». «Credinţa noastră în[173]
realităţile veşnice este slabă», spunea el, «şi dacă neglijăm salvarea
semenilor noştri, ne vom pierde conştiinţa datoriei». Să ne dăm
seama care este datoria noastră şi, atâta vreme cât avem o limbă sau
un instrument de scris, să le dedicăm în serviciul Celui Preaînalt, nu
prin puterea noastră, ci cu credinţă puternică şi încredere statornică.“

Noi avem o lumină mai mare. Solia pe care trebuie s-o vestim
lumii este importantă şi solemnă, îar planul lui Dumnezeu este ca
ucenicii Săi aleşi să aibă o experienţă adâncă şi să fie înzestraţi cu
puterea Duhului Sfânt. „Domnul nu se uită la ce se uită omul: omul
se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul se uită la inimă.“ David
nu a uitat niciodată această lecţie şi, în testamentul încredinţat lui
Solomon pe patul de moarte, el a spus: „Şi tu, Solomoane, cunoaşte
pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet
binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate
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închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de
tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi EI pe vecie.“

Trăim într-o perioadă importantă din istoria acestui pământ şi,
pentru că lumina adevărului străluceşte asupra noastră, nu putem fi
scuzaţi nici măcar pentru o singură clipă de o scădere a standardului.
În calitate de conlucrători cu Hristos, noi avem privilegiul de lua
parte cu El, la suferinţele Sale. Trebuie să privim la viaţa Sa să
studiem caracterul Său şi să copiem modelul Lui. Este nevoie să
fim la fel ca Domnul Hristos în desăvârşirea naturii Sale, deoarece
trebuie să ne formăm caractere pentru veşnicie. [174]

Puterea Duhului Sfânt aşteaptă să fie cerută şi primită de noi5

Melbourne, Australia, 28 decembrie 1891
Chiar înainte de a pleca de la ucenicii Săi, pentru a merge în

curţile cereşti, Domnul Isus i-a încurajat cu făgăduinţa Duhului
Sfânt. Această făgăduinţă ne aparţine şi nouă în aceeaşi măsură
în care le-a aparţinut lor. Totuşi cât de rar este prezentată înaintea
poporului şi cât de rar se vorbeşte în biserică despre primirea ei,
Dacă tăcem cu privire la acest subiect atât de important, ce altă
făgăduinţă mai cunoaştem prin împlinirea ei practică, în afară de
această făgăduinţă bogată a darului Duhului Sfânt, prin care ne
este dat succesul în întreaga noastră lucrare spirituală? Făgăduinţa
Duhului Sfânt este amintită ocazional în predicile noastre, se fac
referiri întâmplătoare la ea, şi aceasta este totul, Profeţiile au fost
dezbătute pe larg, doctrinele au fost prezentate, dar tocmai ce este
esenţial pentru ca biserica să crească în putere spirituală şi eficienţă,
pentru ca predicarea să inspire convingere şi sufletele să fie întoarse
Ia Dumnezeu a fost omis într-o mare măsură în lucrarea pastorală.
Acest subiect a fost lăsat la o parte, ca şi când ar urma să i se acorde
atenţie cândva, în viitor, Poporului i s-au prezentat alte subiecte
şi privilegii, până când în biserică s-a stârnit dorinţa de a primi
binecuvântările promise de Dumnezeu, dar credincioşii au rămas cu
impresia că darul Duhului Sfânt nu este pentru timpul prezent, ci
biserica va avea nevoie de el cândva, în viitor.

5Special Testimonies to Ministers an Workers Seria A 2:23-25 (1892).
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Toate celelalte binecuvântări
Această binecuvântare făgăduită, dacă este cerută cu credinţă, ar

aduce după sine toate celelalte binecuvântări, de aceea trebuie să-i fie[175]
prezentată fără reţineri poporului lui Dumnezeu. Din cauza amăgiri-
lor iscusite ale vrăjmaşului, mintea celor din poporul lui Dumnezeu
pare a fi incapabilă să înţeleagă şi să-şi însuşească făgăduinţele lui
Dumnezeu. Ei par să creadă că sufletul însetat poate primi doar
câteva picături de har. Poporul lui Dumnezeu s-a obişnuit să creadă
că trebuie să se bazeze pe eforturile proprii şi să aştepte doar un
mic ajutor din partea Cerului, iar rezultatul este că nu are suficientă
lumină de oferit sufletelor care pier în eroare şi întuneric. De multă
vreme, biserica se mulţumeşte cu o mică măsură din binecuvântările
lui Dumnezeu. Credincioşii nu simt nevoia de a beneficia de înaltele
privilegii obţinute pentru ei cu un preţ infinit. Puterea lor spirituală a
fost mică, experienţa lor slabă şi incompletă, iar ei sunt descalificaţi
pentru lucrarea pe care Domnul ar dori să o îndeplinească, Ei nu sunt
capabili să prezinte adevărurile mari şi pline de slavă ale Cuvântului
Sfânt al lui Dumnezeu, care ar putea convinge şi converti sufletele
prin influenţa Duhului Sfânt. Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie
cerută şi primită de ei. Cei care seamănă seminţele sfinte ale ade-
vărului vor culege roadele bucuriei. „Cel ce umblă plângând, când
aruncă sămânţa, se întoarce cu veselie, când îşi strânge snopii,“

Atitudinea bisericii a făcut ca lumea să rămână cu ideea că
poporul lui Dumnezeu este un popor lipsit de bucurie, că slujirea
lui Hristos este neatrăgătoare, că binecuvântarea lui Dumnezeu este
revărsată în schimbul unui preţ prea mare din partea celor ce o
primesc. Dacă insistăm asupra încercărilor noastre şi exagerăm cu
privire la dificultăţile noastre, noi îi reprezentăm greşit pe Dumnezeu
şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El, deoarece tristeţea adunată în
sufletul credinciosului face aşa încât calea spre ceruri să fie lipsită de
atracţie, iar mulţi pleacă dezamăgiţi din slujba lui Hristos. Dar, oare
cei care îl prezintă astfel pe Domnul Hristos, sunt cu adevărat nişte[176]
credincioşi? Nu. Pentru că aceia care sunt credincioşi se încred în
făgăduinţa divină, iar Duhul Sfânt nu este pentru ei doar un judecător,
ci şi un mângâietor.

Creştinul care vrea să-şi clădească un caracter puternic şi armo-
nios şi să aibă o experienţă religioasă echilibrată trebuie să zidească
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pe întreaga temelie. Numai în felul acesta, omul va fi pregătit să
împlinească toate cerinţele adevărului şi ale neprihănirii, aşa cum
sunt reprezentate în Biblie, deoarece va fi susţinut şi întărit de Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu. Cel care este un creştin adevărat îmbină sen-
timentele de duioşie cu perseverenţa fermă în atingerea scopurilor şi
cu o credincioşie neşovăitoare faţă de Dumnezeu. El nu-şi va trăda
îndatoririle sacre în nicio situaţie. Acela care este înzestrat cu Duhul
Sfânt are mari capacităţi ale inimii şi intelectului, precum şi o voinţă
puternică şi de neînvins.

* * * * *

Fraţii mei, Mântuitorul vă cere să fiţi atenţi la modul în care
mărturisiţi pentru El. Trebuie să studiaţi Cuvântul tot mai adânc.
Când veţi prezenta adevărurile din Cuvântul sfânt, veţi fi nevoiţi să
întâlniţi oameni cu diferite moduri de a gândi, de aceea trebuie să
daţi dovadă de seriozitate şi de respect. Scoateţi poveştile ieftine
din cuvântările voastre şi predicaţi Cuvântul. Dacă veţi proceda aşa,
veţi aduce mai mulţi snopi pentru Domnul. Nu uitaţi că în rândul
ascultătorilor voştri sunt oameni asaltaţi de ispită, fără încetare. Unii
luptă cu îndoiala, aproape până la disperare, şi sunt pe punctul de a-şi
pierde nădejdea. Cereţi-I lui Dumnezeu să vă ajute să rostiţi cuvinte
care să-i întărească în lupta aceasta. —The Review and Herald, 22
decembrie 1904 [177]
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Să fie practicată în toate lucrurile1

Melbourne, Australia, 3 august 1892
Dragii mei fraţi şi dragele mele surori,
Mă trezesc adesea de câteva nopţi, iar gândurile mele sunt foarte

frământate cu privire la lucrarea ce trebuie să fie făcută în această
ţara. în acest câmp misionar vast este mult de făcut pentru înaintarea
cauzei Domnului şi, având în vedere marea lipsă de lucrători şi
de mijloace materiale, nu ştim cum se poate face. Trebuie să ne
umilim inima înaintea lui Dumnezeu şi să înălţăm rugăciuni sincere
şi fierbinţi, pentru ca Domnul, care este bogat în resurse, să ne
deschidă calea. „Aurul şi argintul sunt ale Mele, zice Domnul, şi
toate fiarele munţilor, cu miile lor.“

Viaţa lui Hristos, Domnul slavei, este exemplul nostru. El a venit
din cer, unde erau bogăţii şi splendoare, dar a renunţat la coroana Sa
şi la veşmântul regal şi Şi-a îmbrăcat divinitatea în natura omenească.
De ce? Pentru ca să-i poată întâlni pe oameni acolo unde se aflau ei.
El nu a venit în rândul celor bogaţi sau al conducătorilor pământului.
Misiunea lui Hristos a fost aceea de a ajunge la cei mai sărmani
oameni de pe pământ. El însuşi a lucrat, încă din tinereţe, ca Fiu
al unui tâmplar. Oare nu ştia El ce înseamnă renunţarea la sine?
Bogăţiile şi slava cerului erau ale Sale, dar S-a făcut sărac pentru
noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, să putem ajunge bogaţi. Renunţarea
şi sacrificiul de sine au fost însăşi temelia misiunii Sale. Pământul
era al Său, pentru că El 1-a creat. Cu toate acestea, într-o lume
creată de El, Fiul omului nu a avut unde-Şi odihni capul. El a spus:
„Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului[178]
n-are unde-Şi odihni capul“.

1Articolele din această secţiune sunt din Special Tesiimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 3, 1895). Acest articol se găseşte la pag. 3-7.
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Studiaţi modelul lui Hristos
În prezent, pentru întemeierea şi dezvoltarea lucrării din această

ţară, mijloacele materiale vor fi o necesitate esenţială, ca să putem
face o lucrare mare într-un timp scurt. Singura modalitate prin care
putem să o îndeplinim este aceea de a avea, în tot ce facem, un singur
scop, şi anume slava lui Dumnezeu, ca să nu se poată spune despre
noi: Au început să zidească şi nu au fost în stare să ducă la bun
sfârşit. Dacă pornim să facem o lucrare mai vastă, trebuie, chiar de
la început, să scoatem pe deplin din inima noastră orice mândrie
şi ambiţie lumească. Când urmăm exemplul Domnului Hristos, cel
mai mare învăţător pe care L-a cunoscut lumea vreodată, nu suntem
în pericolul de a face greşeli. „Cine Mă urmează pe Mine, nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii.“ „Dacă voieşte cineva
să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă
urmeze.“ Trebuie să studiem Modelul Său şi să ne întrebăm la fiecare
pas: „Este aceasta calea Domnului?“ Dacă nu evidenţiem în toate
lucrările noastre şi fără încetare renunţarea şi sacrificiul de sine, cu
siguranţă că vom face greşeli grave.

Lucrarea în acest câmp misionar este încă în faşă. Credincioşii
au realizat doar un început în viaţa creştină şi, de aceea, am simţit o
mare răspundere pentru acest popor, dorind ca ei să poată învăţa lecţii
mai mari de aici înainte. Încă nu este evident ce anume vor fi ei, dacă
vor pune în practică adevărul şi dacă adevărul îi va sfinţi pe deplin.
Când Il vor urma pe Isus întru totul, încrezându-se în El la fiecare
pas, cuvintele şi exemplul dat de Răscumpărătorul nostru în viaţa Sa
de umilinţă şi de renunţare la sine vor fi lumina şi puterea poporului
Său. Aceasta să fie dorinţa inimii noastre: „Fii Tu Modelul meu“.
Cel care „vrea să facă voia Sa, va ajunge să cunoască... învăţătura“. [179]
Nimic nu este atât de vrednic de dorit, cum este faptul de a trăi aşa
cum a trăit Domnul Hristos, de a renunţa la sine, aşa cum Hristos a
renunţat la Sine şi de a conlucra cu El în căutarea si în salvarea celor
pierduţi.

Evitaţi risipa
În privinţa obiectelor de mobilier, nu achiziţionaţi nicio piesă

doar cu scopul de a face paradă. Cumpăraţi lucruri utile şi rezis-
tente. Educaţi-i pe oameni să practice renunţarea la sine. Gândiţi-vă



162 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

că fiecare dolar poate să reprezinte un suflet, pentru că prin folosi-
rea acelui dolar în lucrarea misionară, cineva ar putea fi condus la
cunoaşterea adevărului. Poate că avem gusturi foarte bune şi ne bu-
curăm de artă şi de frumos, dar, oare Domnul Hristos nu a avut cele
mai nobile, mai curate şi mai sfinte gusturi? Cerul a fost casa Lui,
cu toate acestea, Domnul a renunţat la Sine şi umilinţa a caracterizat
întreaga Sa viaţă, de la staul şi până la Calvar. Suntem la începutul
lucrării şi nu trebuie să repetăm tocmai acele lucruri pe care Domnul
le-a condamnat în America, cheltuielile inutile şi risipitoare pentru
satisfacerea mândriei şi a plăcerii de a face paradă. Orice lucru de
acest fel să fie evitat cu conştiinciozitate.

Păstraţi simplitatea
Noi dorim să păstrăm simplitatea adevăratei evlavii în mâncare,

în băutură şi în amenajarea şcolilor noastre. Mulţi vor renunţa la
ei înşişi şi vor sacrifica mult pentru a contribui la succesul lucrării
misionare şi, dacă vor vedea că aceşti bani sunt cheltuiţi pe cele
mai frumoase feţe de masă, pe obiecte de mobilier costisitoare sau
pe mâncăruri scumpe, vom avea cea mai nefericită influenţă asupra
fraţilor şi surorilor noastre. Nimic altceva nu ar putea să împiedice
mai categoric reuşita noastră prezentă şi viitoare în ţara aceasta.
Cea dintâi lecţie pe care trebuie să o înveţe studenţii este renunţarea[180]
la sine. Faceţi ca ochii şi simţurile lor să perceapă această lecţie.
Întrunirile din cadrul şcolii trebuie să transmită o învăţătură practică
în această direcţie, pentru ca studenţii să ştie că lucrarea poate fi
dusă mai departe numai printr-un sacrificiu continuu.

Să urmăm îndeaproape, în fiecare clipă, exemplul Mântuitorului
nostru. Sunt foarte preocupată de aceste lucruri. Să ne gândim în
ce direcţii trebuie să lucrăm pentru a ne asigura succesul. Să ne
angajăm în lucrare cu inima plină de spiritul lui Hristos. Dacă vom
proceda aşa, vom înţelege că lucrarea noastră trebuie să fie dusă mai
departe cu umilinţă. Pastorii noştri şi soţiile lor să fie un exemplu
de simplitate în îmbrăcăminte. Ei trebuie să poarte haine curate
şi confortabile, din material de bună calitate, dar, în acelaşi timp,
să evite extravaganţa şi podoabele, chiar dacă nu sunt costisitoare,
deoarece toate aceste lucruri sunt în dezavantajul nostru. Tinerii să
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fie educaţi pentru simplitatea, modestia şi curăţenia în îmbrăcăminte.
Să se renunţe la podoabele excesive, chiar dacă preţul lor este infim.

Verigheta sau inelul de cununie

Unii s-au preocupat mult cu privire la purtarea inelului de căsăto-
rie, gândindu-se că soţiile pastorilor noştri ar trebui să se conformeze
acestui obicei. Toate aceste preocupări sunt inutile. Soţiile pastorilor
să poarte acel inel de aur care leagă sufletul lor de Isus Hristos, un
caracter curat şi sfânt, adevărata iubire şi blândeţe şi evlavia care
sunt roadele creştinismului, iar influenţa lor va fi sigură în orice loc.
Faptul că o ignorare a obiceiului dă naştere la remarci nu este un
motiv pentru a-1 adopta. Americanii îşi pot face înţeleasă poziţia, de-
clarând în mod deschis că acest obicei nu este considerat obligatoriu
în ţara noastră. Noi nu avem nevoie să purtăm semnul, pentru că noi [181]
nu suntem infideli faţă de legământul căsătoriei, iar purtarea inelului
nu ar fi nicio dovadă că suntem fideli. Sunt foarte tulburată de acest
proces de degradare, ce pare să înainteze în mijlocul nostru, prin
conformarea cu moda şi cu obiceiurile. Nu ar trebui să fie cheltuit
nici măcar un bănuţ pentru un inel de aur, doar ca să dovedească
faptul că suntem căsătoriţi. În ţările unde obiceiul este imperativ,
nu avem nicio răspundere de a-i condamna pe cei care poartă ine-
lul de căsătorie. Lasaţi-i să-1 poarte, dacă o pot face fără mustrări
de conştiinţă, dar niciunul dintre misionarii noştri să nu creadă că
purtarea inelului de căsătorie va mări influenţa lor nici măcar cu o
iotă. Dacă ei sunt creştini, acest lucru se va vedea în caracterul lor
creştinesc, în cuvintele lor, în faptele lor, în cămin şi în tovărăşia
altora. El se va evidenţia prin răbdarea şi prin bunătatea lor. Ei vor
manifesta spiritul Domnului şi vor avea frumuseţea caracterului Său,
atitudinea Sa plăcută şi inima Sa plină de compasiune.

Reforma în lucrare2

23 aprilie 1894
Dumnezeu cere o reformă clară în diferitele ramuri ale lucră-

rii. Tranzacţiile comerciale întreprinse în legătură cu lucrarea lui
Dumnezeu trebuie să fie caracterizate de o mai mare precizie. Până

2Special Testimonies to Ministers and Workers Seria A 3:7, 8 (1895).
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acum nu s-au făcut eforturi riguroase, hotărâte şi temeinice pentru
a înfăptui o reformă esenţială. Deşi se apropie de încheierea vieţii
lor, unii dintre cei implicaţi în lucrare încă nu au învăţat lecţiile
Bibliei, aşa încât să simtă necesitatea de a le pune în practică în viaţa
de zi cu zi. Ei au pierdut ocazii şi au desconsiderat binecuvântări[182]
îmbelşugate, pentru că nu au vrut să facă nicio schimbare.

Călăuzitorul meu îmi spunea: „Înălţaţi standardul în educaţia
şcolară. Nu vă stabiliţi niciun standard mic. Disciplina trebuie să fie
menţinută. Învăţaţi-i pe tineri prin cuvânt şi exemplu.“ Până acum,
nu s-a manifestat prea multă stricteţe, ci a fost îngăduită prea multă
neglijenţă. Totuşi lucrătorii nu trebuie să se descurajeze. Lucraţi cu
spiritul lui Hristos şi cu gândul lui Hristos pentru a corecta relele
care există. Să vă aşteptaţi ca aceia care greşesc să beneficieze de
simpatia celor care greşesc, dar păstorii credincioşi ai turmei trebuie
să înveţe cum să menţină un standard înalt, şi totuşi să arate că steaua
speranţei continuă să strălucească. Lucraţi cu răbdare, dar respingeţi
păcatul cu fermitate şi nu-l aprobaţi în niciun fel. Scăparea prin
minciuni care acoperă păcatul trebuie să fie înlăturată, pentru ca
sărmanele suflete amăgite să nu se încreadă în ele însele, aducând
asupra lor o ruină veşnică.

În curând, lumea va fi părăsita de îngerul harului, iar cele şapte
plăgi urmează a fi revărsate. Păcatul, ruşinea, întristarea şi întunericul
ne înconjoară din toate părţile, dar Dumnezeu încă le mai oferă
oamenilor privilegiul preţios de a înlocui întunericul cu lumina,
minciuna cu adevărul şi păcatul cu neprihănirea. Totuşi răbdarea
şi mila lui Dumnezeu nu vor aştepta la nesfârşit. Niciun suflet să
nu creadă că se poate ascunde de mânia lui Dumnezeu printr-o
minciună, pentru că Dumnezeu va da la o parte vălul minciunilor.
Fulgerele mâniei lui Dumnezeu vor cădea în curând şi, când El va
începe să-i pedepsească pe cei nelegiuiţi, nu va mai fi niciun timp de
răgaz până la venirea sfârşitului. Furtuna mâniei lui Dumnezeu se
pregăteşte, iar cei ce vor rezista vor fi numai cei care au fost sfinţiţi
prin adevăr, în iubirea lui Dumnezeu. Ei vor fi ascunşi cu Hristos în
Dumnezeu până ce pustiirea va trece. El va veni să-i pedepsească
pe locuitorii pământului pentru nelegiuirile lor, iar „pământul va[183]
da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi uciderile“. Cuvintele inimii
noastre să fie:
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Ascunde-mă, Oh, Mântuitorul meu, ascunde-mă!
Până va trece furtunii vieţii;

Condu-mă în siguranţă la cer;
Oh, primeşte sufletul meu când vine sfârşitul

Eu nu am altă scăpare,
Leagă sufletul meu neajutorat de Tine;

Nu mă lăsa, oh, nu mă lăsa singur!
Continuă să mă sprijini şi să mă mângâi.

* * * * *

Lipsa de activitate3

30 aprilie 1894
„În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă în Duhul. Slujiţi

Domnului.“ Pentru indolenţă există doar un remediu, şi anume să
lăsaţi la o parte orice urmă de lenevie, ca pe un păcat ce duce la
pierzare, şi să mergeţi la lucru, folosind toate capacităţile fizice pe
care.Dumnezeu vi le-a dat în acest scop. Singurul tratament pentru
o viaţă nefolositoare şi ineficientă este efortul hotărât şi perseverent.
Singurul remediu pentru egoism este să renunţaţi la voi înşivă şi
să lucraţi stăruitor spre a fi o binecuvântare pentru semenii voştri.
„Cine se uită după vânt, nu va semăna, şi cine se uită după nori, nu
va secera.“

Ca slujitori ai lui Dumnezeu, noi trebuie să îndeplinim lucrarea
pe care ne-a dat-o El. Dumnezeu t-a încredinţat fiecărui om o lu-
crare, iar noi nu avem de gând să ne lăsăm în voia circumstanţelor,
indiferent dacă eforturile noastre serioase se vor dovedi a avea sau
nu succes. Fiecare dintre noi este răspunzător în mod individual să-şi [184]
facă datoria cu conştiinciozitate şi perseverenţă, iar dacă dăm greş
în a îndeplini datoriile care ne sunt arătate, nu putem fi scuzaţi de
Dumnezeu. Totuşi, după ce am făcut tot ce am putut mai bine, să
lăsăm rezultatele în seama lui Dumnezeu. Ce se cere de la noi este
să depunem mai mult efort intelectual şi spiritual. Obligaţia voastră
este, şi a fost în fiecare zi a vieţii pe care v-a dat-o Dumnezeu cu

3Special Testimonies to Ministers and Workers Seria A 3:8, 9 (1895).
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bunăvoinţă, să trudiţi în îndeplinirea datoriei, căci voi sunteţi nişte
slujitori responsabili ai lui Dumnezeu.

Porunca pentru voi este: „Du-te astăzi de lucrează în via mea!“
Noi toţi suntem lucrătorii lui Dumnezeu şi niciunul dintre noi nu tre-
buie să fie inactiv, dar aş întreba: Ce faceţi voi pentru Domnul, ca să
puteţi auzi cuvintele Sale de aprobare: „Bine, rob bun şi credincios,
ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intră în bucuria stăpânului tău“? Dumnezeu nu face niciodată greşeli.
El nu va numi buni şi credincioşi nişte oameni care nu sunt aşa.

* * * * *

Spiritul lui Isus4

3 august 1894
Domnul Hristos îşi identifică preocupările cu acelea ale oameni-

lor. Lucrarea care poartă aprobarea divină este aceea care manifestă
spiritul lui Isus, care dezvăluie iubirea Sa, sensibilitatea Sa în felul de
a-i trata pe oameni. Ce dezvăluiri ar fi făcute omului, dacă perdeaua
ar fi dată la o parte şi aţi putea să vedeţi rezultatul lucrării voastre în
comportamentul cu cei greşiţi, care au avut nevoie de tratarea cea
mai înţeleaptă, ca să nu fie îndepărtaţi de pe cale!

„Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi, croiţi
cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să[185]
nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat“.

Întotdeauna vom fi puşi în situaţia de a ne ocupa de oamenii care
trec prin ispite şi încercări şi este esenţial să fim convertiţi zi de zi
pentru Dumnezeu şi să fim nişte slujitori care să poată fi folosiţi spre
slava şi cinstea Numelui Său. Adevărata valoare a sufletului poate
fi estimată numai în lumina crucii de pe Golgota. „Fiindcă atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ Cei care nu
sunt convertiţi şi sfinţiţi vor manifesta spiritul de care sunt influenţaţi.
Prin preferinţele şi capriciile lor, ei vor dovedi că simţămintele lor
fireşti nu se află sub controlul unei voinţe sfinţite. Religia lui Isus
Hristos este o religie care va revoluţiona fiinţa umană în întregime.
Adevărul lui Dumnezeu are puterea de a schimba caracterul.

4Special Testimonies to Ministers and Workers Seria A 3:9-12 (1895).
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Trebuie să avem-acea credinţă care lucrează prin iubire şi purifică
sufletul. O credinţă care nu aduce asemenea rezultate nu are nicio
valoare. Rodul mlădiţei va dovedi care este caracterul viţei. Cel care
este altoit în Hristos va fi înnobilat. În loc de lucra în pripă, în loc de
a-i îndepărta pe cei greşiţi de credinţă şi de speranţă, prin asprime
şi severitate, adevăratul creştin îl va învăţa pe cel neştiutor, îl va
aduce la pocăinţă pe cel păcătos, îi va mângâia pe cei care plâng,
va împiedica asuprirea şi nedreptatea, va lucra în conformitate cu
planul lui Hristos şi va fi corect în toate tranzacţiile financiare, în loc
de a stârni cearta, el va aduce pace şi armonie.

Printre cei care au deţinut poziţii de răspundere a fost îngăduit
un spirit aspru, critic şi nedrept. Dacă nu vor fi convertiţi, aceia care
şi-au îngăduit un asemenea spirit vor fi eliberaţi de responsabilitatea
de a lua parte la comitetele de sfătuire şi chiar de la implicarea în
tranzacţiile financiare. Dacă nu sunt convertiţi, glasul lor nu trebuie [186]
să se audă în comitet, deoarece rezultatul final este mai degrabă dău-
nător, decât benefic, Greşeala predomină, omul ajunge să ofenseze
prin cuvintele lui, deoarece suspiciunea, neîncrederea, bănuiala rea,
gelozia, vorbirea de rău şi nedreptatea se reproduc şi se multiplică,
chiar în lucrarea lui Dumnezeu. Un zel fals trece drept interes pentru
lucrarea lui Dumnezeu, dar hainele murdare şi sărăcăcioase ale eului
trebuie să fie nimicite şi, în locul lor, oamenii trebuie să primească
neprihănirea lui Hristos. Persecuţia între membrii bisericii este lu-
crul cel mai îngrozitor. Este adevărat că unii au făcut greşeli, dar
este la fel de adevărat că aceste greşeli aproape că nu sunt chiar atât
de grave în ochii Iui Dumnezeu, cum este spiritul aspru şi neiertător
al celor care critică şi condamnă. Mulţi dintre aceia care se simt
îndreptăţiţi să-i judece pe alţii fac greşeli, care, deşi nu sunt scoase
în evidenţă, sunt întinate de un rău fatal, care degradează viaţa lor
spirituală.

Iubirea şi unitatea
Dumnezeu doreşte să deschidă ochii celor care se declară a

fi poporul Său, ca să poată înţelege că, dacă vor să fie mântuiţi în
împărăţia Sa, trebuie să-L iubească pe Dumnezeu mai presus de orice
şi pe aproapele lor ca pe ei înşişi. Mulţi dau dovadă de faptul că nu
sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, ci de un alt duh. Atributele



168 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

pe care le manifestă sunt atât de diferite de atributele lui Hristos,
cum sunt caracteristicile lui Satana. În loc să stea de o parte, unii
de alţii, exprimând prin cuvinte şi fapte: „Eu sunt mai sfânt decât
tine“, acum este timpul ca aceia care sunt credincioşi să stea umăr
lângă umăr şi să lupte împreună pentru viaţa veşnică. Cei ce doresc
să-şi exercite toate puterile pentru mântuirea sufletelor care pier
trebuie să-şi apropie inimile şi să fie uniţi prin legăturile simpatiei şi[187]
ale iubirii. Fraţii trebuie să dea dovadă de acelaşi spirit pe care 1-a
manifestat Marele nostru Preot credincios şi milos, care este mişcat
de slăbiciunile noastre. Celor ce sunt disperaţi şi slăbiţi, putem să le
inspirăm o viaţă nouă. Putem să câştigăm biruinţe pe care opiniile
noastre greşite şi preconcepute, defectele noastre de caracter şi mica
noastră credinţă le-au făcut să pară a fi imposibile. Credinţa! Abia
dacă ştim ce este ea.

Domnul vine în curând5

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Domnul vine în curând.
Judecăţile Sale se află deja între hotarele ţării noastre. Nu trebuie
doar să vorbim despre venirea lui Hristos, ci să arătam în fiecare faptă
că El se va arăta în curând, cu putere şi cu mare slavă, pe norii cerului.
Am îmbrăcat noi haina de nuntă? Avem noi o evlavie personală? Am
colaborat noi cu slujitorii divini cu toată inima şi fără nicio reţinere,
aplicând în viaţa noastră principiile Legii sfinte a lui Dumnezeu?
Una este să vorbeşti despre Lege şi altceva este să o aplici pe deplin.
Numai aceia care împlinesc Legea vor fi îndreptăţiţi înaintea lui
Dumnezeu, pentru că împlinitorii Legii reprezintă caracterul lui
Dumnezeu şi nu mărturisesc strâmb împotriva adevărului.

Domnul vine! Oh, timpul este scurt şi cine sunt adevăraţii conlu-
crători cu Dumnezeu în lumina Bibliei? Oare să nu ne umplem noi de
teamă şi de înfiorare, întrebându-ne, dacă nu cumva continuăm încă
să fim conduşi de firea noastră pământească şi dacă nu cumva suntem
neconvertiţi şi nesfinţi, căutând să înlocuim experienţa adevărată cu
una contrafăcută? Treziţi-vă, fraţilor, treziţi-vă, înainte de a fi pentru
totdeauna prea târziu.[188]

Sunt mulţi care conlucrează cu Dumnezeu, dar noi nu-i cunoaş-
tem. Mâinile pastorilor nu au fost niciodată puse asupra lor pentru

5Special Testimonies to Ministers and Workers Seria A 3:12,13 (1895).
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hirotonirea în lucrarea lui Dumnezeu, cu toate acestea, ei poartă
jugul lui Hristos şi exercită o influenţă spre mântuire, lucrând în
diferite domenii spre a câştiga sufletele pentru Domnul Hristos. Suc-
cesul lucrării noastre depinde de iubirea noastră faţă de Dumnezeu
şi faţă de semeni. Când membrii bisericii vor lucra în mod armonios,
când fraţii se vor iubi şi vor avea încredere unii în alţii, va fi sufi-
cientă putere pentru lucrarea de salvare a oamenilor. Oh, cât de mult
avem nevoie de înnoirea morală! Fără credinţa care lucrează prin
iubire, nu puteţi face nimic. Fie ca Domnul să vă dea inimi deschise
pentru a primi această mărturie.

* * * * *

Citiţi şi studiaţi capitolul 4 din Zaharia. Din cei doi măslini,
untdelemnul auriu curgea prin ţevile de aur într-un vas de aur, din
care erau alimentate sfeşnicele din sanctuar. Untdelemnul auriu re-
prezintă Duhul Sfânt. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să fie înzestraţi
fără încetare cu untdelemnul acesta, pentru ca, la rândul lor, să-1
poată împărtăşi bisericii. „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin
Duhul Meu, zice Domnul oştirilor.“ Slujitorii lui Dumnezeu pot
câştiga biruinţa numai printr-o lucrare de curăţare a inimii şi prin
sfinţire. Este de cea mai mare importanţă ca pastorii să prezinte un
exemplu corect. Dacă urmează principii neclare, cei care greşesc
vor menţiona exemplul lor ca o justificare a comportamentului lor.
întreaga sinagogă a lui Satana caută să găsească nedesăvârşirile din
viaţa reprezentanţilor lui Dumnezeu şi exagerează fiecare defect.
-The Review and Herald, 22 decembrie 1904 [189]



Capitolul 8 — Împreună-lucrători cu Dumnezeu1

Încrederea şi iubirea între fraţi

30 octombrie 1894
Când oamenii vor manifesta încredere în semenii lor, vor ajunge

să aibă tot mai mult gândul lui Hristos. Domnul a descoperit cât de
mult îl preţuieşte pe om. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ Unele minţi caută fără încetare să
remodeleze caracterul altora în conformitate cu ideile şi măsura lor.
Dumnezeu nu le-a încredinţat lor această lucrare.

Eul va cultiva întotdeauna o părere înaltă despre sine. Când îşi
pierd dragostea dintâi, oamenii nu respectă poruncile lui Dumnezeu
şi încep să se critice unii pe alţii. Pe măsură ce ne apropiem de înche-
ierea timpului, acest spirit va lupta fără încetare să preia stăpânirea.
Satana se străduieşte să-1 promoveze, pentru ca fraţii, în ignoranţa
lor, să caute să se distrugă unii pe alţii. Dumnezeu nu numai că nu
este slăvit, dar este foarte dezonorat, iar Duhul lui Dumnezeu este
întristat. Satana exaltă, deoarece ştie că, dacă poate să-i pună pe
fraţi să se pândească unii pe alţii în biserică şi în lucrarea de slujire
pastorală, unii vor fi atât de descurajaţi, încât îşi vor părăsi posturile.
Aceasta nu este lucrarea Duhului Sfânt, ci o putere satanică lucrează
înăuntrul minţii şi în templul sufletului pentru a aşeza atributele lui
Satana acolo unde ar trebui să fie atributele lui Hristos.

Acela care a plătit preţul infinit pentru a-i răscumpăra pe oameni
cunoaşte, cu o acurateţe ce nu poate greşi, lucrările tainice ale minţii
omeneşti şi ştie cu exactitate cum să se poarte cu fiecare suflet. În
modul Său de a Se purta cu oamenii, se pot vedea aceleaşi principii[190]
care se manifestă în lumea naturii. Fenomenele binefăcătoare ale
naturii nu sunt aduse la îndeplinire prin intervenţii neaşteptate şi
accidentale, iar oamenilor nu li se îngăduie să ia în stăpânire lucra-

1Articolele din această secţiune sunt preluate din Special Testimonies to Ministers
and Workers (Seria A, Nr. 3, 1895). Acest articol este cuprins între paginile 16 şi 23.
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rea ei. Dumnezeu lucrează prin acţiunea liniştită şi armonioasă a
legilor stabilite de El. Tot astfel este şi în lucrurile spirituale. Satana
caută fără încetare să stârnească izbucniri violente şi brutale, dar
Domnul Isus a găsit calea spre mintea oamenilor, folosind asocierea
cu lucrurile care le erau cele mai familiare. El tulbura cât mai puţin
cu putinţă cursul gândirii lor obişnuite, evitând faptele imprevizibile
sau regulile prestabilite. Domnul i-a onorat pe oameni cu încrederea
Sa şi, în felul acesta, a beneficiat de respectul lor. El a prezentat
vechile adevăruri într-o lumină nouă şi preţioasă. Astfel, când era de
numai doisprezece ani, El i-a uimit cu întrebările Lui pe învăţătorii
legii de la templu.

Domnul Isus a luat asupra Sa natura umană, ca să poată intra în
legătură nemijlocită cu oamenii. El îi aduce pe oameni sub influenţa
transformatoare a adevărului, întâlnindu-i acolo unde se află ei.
Demnul găseşte calea spre inimă, asigurând simpatia şi încrederea şi
făcându-i pe toţi să simtă că identificarea Sa cu natura şi preocupările
lor sunt depline. Adevărul era rostit de El cu simplitate, şi totuşi
era înzestrat cu putere şi cu demnitate. Ce învăţător a fost Domnul
nostru Isus Hristos! Cât de duios s-a purtat El cu fiecare căutător
sincer al adevărului, ca să-i poată câştiga simpatia şi să găsească un
loc în inima lui.

Trebuie să vă spun, fraţilor, că sunteţi departe de ce ar dori
Domnul să fiţi. Prea adesea, atributele vrăjmaşului lui Dumnezeu
şi al omului îşi găsesc expresia în spiritul şi în atitudinea voastră
unul faţă de altul. Voi vă jigniţi unul pe altul, pentru că nu sunteţi
părtaşi ai naturii divine şi lucraţi împotriva desăvârşirii caracterului
vostru. Voi aduceţi necazul asupra voastră şi faceţi ca lucrarea să fie
grea şi istovitoare, pentru că vă consideraţi propriul spirit şi propriile [191]
defecte de caracter ca şi cum ar fi nişte virtuţi preţioase ce trebuie să
fie păstrate şi cultivate.

Domnul Isus îndreaptă atenţia tuturor, atât a celor mai inteligenţi,
cât şi a celor mai puţin cultivaţi, spre crinii din rouă proaspătă a
dimineţii şi îi îndeamnă: „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc
crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes, totuşi vă spun că nici
chiar Solomon, în toata slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei“.
Domnul Se foloseşte de crini pentru a rosti învăţătura: „Aşa că, dacă
astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar
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mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult
pe voi, puţin credincioşilor?“

Înaintarea adevărului
Oamenii fac înaintarea adevărului de zece ori mai dificilă decât

este în realitate, deoarece încearcă să preia în mâinile lor limitate
lucrarea lui Dumnezeu. Ei cred că trebuie să inventeze în permanenţă
ceva pentru a-l determina pe alţii să facă lucrurile pe care ei consideră
că acei oameni ar trebui să le facă. Timpul folosit în felul acesta
nu face decât să complice lucrarea, pentru că Marele Conducător
este lăsat pe dinafară chiar în îngrijirea propriei moşteniri. Unii îşi
asumă sarcina de a corecta defectele de caracter ale altora şi sfârşesc
prin a le înrăutăţii. Asemenea oameni ar face mai bine să-L lase pe
Dumnezeu să-Şi facă lucrarea, pentru că El nu-i consideră capabili
să remodeleze caracterul altora.

Ei au nevoie să fie umpluţi de spiritul lui Hristos. Dacă se încred
în puterea Sa, ei vor fi împăcaţi cu El şi, în felul acesta, se vor afla pe
calea cea bună a împăcării cu tovarăşii lor de lucrare. Cu cât slujitorul
omenesc va avea, în spiritul şi caracterul lui, mai puţin din umilinţa
şi blândeţea lui Hristos, cu atât va vedea mai multă desăvârşire
în metodele proprii şi mai multă nedesăvârşire în metodele altora.
Singura noastră posibilitate de a fi în siguranţă este să veghem în[192]
rugăciune şi să ne sfătuim unii cu alţii, având încredere că Dumnezeu
îi va păzi pe fraţii noştri în acelaşi fel în care ne păzeşte pe noi,
pentru că El nu face deosebire între oameni. Pacă vom fi nişte elevi
credincioşi şi nişte împlinitori ai cuvintelor Sale, Dumnezeu va lucra
pentru noi.

Dar când lucrătorii manifestă atât de evident faptul că desconsi-
deră porunca explicită a Domnului Hristos, care ne spune să ne iubim
unii pe alţii aşa cum ne-a iubit El, cum ne putem aştepta ca fraţii
să respecte poruncile unor oameni limitaţi şi regulile şi îndrumările
lor precise cu privire la modul în care trebuie să lucreze fiecare?
Înţelepciunea care ni se recomandă trebuie să fie supranaturală, altfel
se va dovedi un doctor incapabil să vindece şi care nu va face altceva
decât să distrugă. Mai bine L-am căuta pe Dumnezeu cu toată inima
noastră, renunţând la importanţa proprie, „căci toţi sunteţi fraţi“.
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Domnul Hristos a făcut ca jugul sa fie uşor
În loc de a vă trudi să concepeţi reguli şi regulamente, aţi face

mai bine să vă rugaţi şi să-1 supuneţi Domnului Hristos voinţa şi
metodele voastre. Domnul nu este mulţumit când voi faceţi să fie
dificile lucrurile pe care El le-a făcut uşoare. El spune: „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.“ Domnul Isus iu-
beşte moştenirea Sa, iar dacă oamenii nu vor considera că atribuţia
lor specială este aceea de a prescrie reguli pentru tovarăşii lor din
lucrare, ci vor aplica regulile lui Hristos în propria viaţă şi vor repeta
învăţăturile Sale, fiecare dintre ei va fi un exemplu şi nu un judecător.

Caracterul părintesc al lui Dumnezeu
Subiectul cel mai preferat al Domnului Hristos a fost caracterul

părintesc şi iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, Blestemul tuturor
bisericilor din zilele noastre constă în faptul că oamenii nu adoptă
metodele lui Hristos. Ei cred că pot îmbunătăţi regulile date în [193]
Evanghelie şi se simt liberi să le definească, sperând să reformeze în
felul acesta bisericile şi pe lucrători. Dumnezeu să fie singurul nostru
Stăpân, singurul nostru Domn, plin de bunătate, milă şi dragoste.

Dumnezeu le dă cunoaştere lucrătorilor Săi, iar El a lăsat pentru
noi o făgăduinţă bogată şi deplină: „Dacă vreunuia dintre voi îi
lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor
cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară
cu credinţă, fără sa se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte,
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo.
Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul.“
Oare nu este cel mai bine ca fiecare să primească înţelepciunea în
mod personal, apelând la Dumnezeu şi nu la oameni? Ce a spus
Marele Învăţător? „Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor, pe
care Mi i-ai dat din lume.“

Criticarea defectelor altora
Printre noi se manifestă un rău care trebuie să fie corectat. Fra-

ţii se simt liberi să privească la presupusele greşeli ale altora şi să
vorbească despre ele, în timp ce tocmai asumarea acestei libertăţi
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arată clar că aceste greşeli există şi la ei înşişi. Ei scot în evidenţă
că se consideră singuri înţelepţi, iar Dumnezeu nu le poate da bine-
cuvântarea Sa specială, pentru că s-ar înălţa pe ei înşişi şi ar păgubi
lucrarea preţioasă a adevărului. Când lumea era lipsită de cunoaş-
terea lui Dumnezeu, Domnul Isus a venit să împărtăşească această
binecuvântare inestimabilă — cunoaşterea caracterului părintesc al
Tatălui nostru ceresc. Acesta a fost darul Său pentru lume, iar El le-a
încredinţat acest dar ucenicilor Săi, pentru ca ei să-1 transmită mai
departe.

Necesitatea dezvoltării personale a lucrătorilor
După ce învaţă regulile simple, ei [pastorii] trebuie să-şi folo-

sească toate facultăţile intelectuale pentru a acumula cunoştinţele[194]
cu privire la lucrarea lor, ca să poată fi nişte lucrători care n-au de
ce să le fie ruşine. În timp ce sunt angajaţi în predicarea adevărului,
dacă îşi vor folosi timpul cu înţelepciune, pastorii pot ajunge să stă-
pânească, unul după altul, diversele domenii ale ştiinţei. Momentele
de aur, care ar trebui să fie folosite zilnic în activităţile utile, prin
care putem fi tot mai bine pregătiţi pentru atingerea înaltul standard,
sunt risipite în conversaţii lipsite de importanţă, în indolenţă şi în
lucrări cu rezultate nesemnificative.

Bărbaţii care stau acum înaintea poporului, ca reprezentanţi ai
Domnului Hristos, au, în general, mai multe aptitudini decât cele
pe care le-au dezvoltat, dar nu îşi folosesc talentele, profitând cât
mai bine de timpul şi de ocaziile lor. Dacă şi-ar fi exercitat puterile
date de Dumnezeu, aproape fiecare pastor din district ar fi putut fi un
specialist nu numai în domeniul cititului, al scrisului şi gramaticii, ci
şi al limbilor străine. Este esenţial ca ci să-şi stabilească ţinte înalte.
Totuşi, până acum, s-a dovedit prea puţină ambiţie în exercitarea
capacităţilor lor pentru a atinge un standard înalt în cunoaştere şi în
gândirea religioasă.

Pastorii noştri vor trebui să-I dea socoteală lui Dumnezeu pentru
ruginirea talentelor pe care li le-a dat pentru a le dezvolta prin
folosire. Dacă ar fi urmărit să ajungă nişte uriaşi intelectuali, ei
ar fi putut realiza o lucrare de zece ori mai inteligentă. întreaga
lor experienţă în înalta chemare pe care o au este păgubită din
cauză că se mulţumesc să rămână acolo unde sunt. Dacă vor studia,
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având motive corecte şi ţinte corespunzătoare, efortul în dobândirea
cunoaşterii nu le va împiedica nici în cea mai mică măsură creşterea
spirituală.

Nevoia de lucrători
Pretutindeni în lume este nevoie de lucrători. Adevărul lui Dum-

nezeu trebuie să fie vestit în străinătate, pentru ca aceia care se află
în întuneric să poată fi luminaţi. Este necesară o lucrare care să pre- [195]
gătească studenţii pentru a deveni împreună-lucrători cu Dumnezeu.

Dumnezeu cere ca în această direcţie să se manifeste un zel
infinit mai mare decât cel care s-a arătat până acum. Ca popor, noi
suntem, în anumite privinţe, cu mult în urmă în lucrarea misionară.
Cei aflaţi în poziţiile de răspundere nu fac nici măcar a douăze-
cea parte din binele pe care l-ar fi putut face, pentru că egoismul
predomină în proporţii mari în mijlocul nostru. Unii sunt invidioşi,
temându-se că alţii vor fi mult mai apreciaţi decât ci.

Acum este nevoie de minţi cultivate în fiecare ramură a lucrării
lui Dumnezeu, deoarece începătorii nu pot face o lucrare suficient
de bună în ce priveşte descoperirea comorii ascunse pentru a îm-
bogăţi sufletele. Dumnezeu a plănuit ca şcolile să fie un mijloc de
dezvoltare a lucrătorilor, aşa încât să fie nişte lucrători de care lui
Isus Hristos să nu-I fie ruşine, iar acest scop trebuie să fie avut în
vedere fără încetare. Nivelul la care se poate ajunge printr-o cultivare
corespunzătoare nu a fost atins până acum. Mai mult de jumătate
dintre noi sunt oameni capabili. Dacă ei şi-ar fi folosit aptitudinile,
ar fi trebuit să avem acum douăzeci de lucrători, acolo unde avem
doar unul. De asemenea, medicii ar fi fost pregătiţi să lupte cu boala.

Oraşele şi satele sunt cufundate în păcat, cu toate acestea, în
fiecare Sodomă este câte un Lot. Otrava păcatului lucrează în inima
societăţii. Dumnezeu cheamă reformatori care să stea în apărarea
legilor rânduite de El pentru a guverna organismul şi să menţină un
standard înalt în educarea minţii şi cultivarea inimii.

Cultivarea inimii
Există pericolul de a manifesta o scrupulozitate fariseică, îm-

povărând mintea oamenilor cu formalităţi şi obiceiuri lumeşti care,
în cele mai multe cazuri, vor ajunge să fie considerate cele mai im-
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portante, exagerând lucruri lipsite de semnificaţie. Harul Domnului
Hristos, cu influenţa lui curăţitoare şi înnobilatoare, va face pentru[196]
noi mai mult decât toată educaţia lumească în ce priveşte eticheta
care este considerată atât de esenţială. Pentru mulţi, aparenţele sunt
suma totală a religiei, şi totuşi se va dovedi că inima lor nu are acea
amabilitate adevărată, singura amabilitate preţuită de Dumnezeu.
Dacă se vorbeşte despre greşelile lor, ei manifestă atât de puţină
politeţe creştină, încât, în efortul lor de a critica atitudinea, gesturile
şi exprimarea cuiva, pierd din vedere poziţia sfântă de pastori pe
care Dumnezeu i-a trimis cu solia Sa de avertizare. Ei se cred nişte
perle ale înţelepciunii, dar nu acordă nici o atenţie cuvintelor rostite
de Dumnezeu din curţile cerului. Tuturor acestora, Dumnezeu le
spune că, pentru a reuşi să cunoască adevărata înţelepciune a lui
Hristos, trebuie să-şi recunoască propria ignoranţă.

Mi-a fost arătat că instituţiile noastre de învăţământ au fost pre-
văzute de Dumnezeu cu scopul de a îndeplini lucrarea cea mare şi
bună de salvare a sufletelor. Talentele oamenilor ajung să fie folosite
la maxima capacitate numai când sunt supuse conducerii depline
a Duhului lui Dumnezeu. Normele şi principiile religiei constituie
primii paşi în dobândirea cunoaşterii şi se află chiar la temelia ade-
văratei educaţii. Pentru a sluji celor mai nobile scopuri, ştiinţa şi
cunoaşterea trebuie să fie însufleţite de Duhul Iui Dumnezeu.

Numai un creştin este în stare să folosească ştiinţa în mod co-
rect. Pentru a fi apreciată şi înţeleasă pe deplin, ştiinţa trebuie să
fie interpretată dintr-o perspectivă religioasă. Dacă se va proceda
aşa, toţi oamenii se vor închina Dumnezeului ştiinţei. Doar o inimă
înnobilată prin harul lui Dumnezeu poate să înţeleagă cel mai bine
adevărata valoare a educaţiei. Atributele Sale, aşa cum sunt văzute
în lucrurile create de Dumnezeu, pot să fie înţelese numai dacă îl
cunoaştem pe Creator. Pentru a-i conduce pe tineri la izvoarele ade-
vărului, la Mielul lui Dumnezeu care a îndepărtat păcatele lumii,[197]
profesorii trebuie să se familiarizeze nu numai cu teoria adevărului,
ci şi să aibă o cunoaştere din experienţă a căii care duce la sfinţire.
Cunoaşterea înseamnă putere, numai atunci când este unită cu ade-
vărata evlavie. Un suflet golit de sine va fi nobil. Dacă locuieşte în
inimă prin credinţă, Domnul Hristos ne va face înţelepţi în ochii lui
Dumnezeu.
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* * * * *

Primirea darurilor2

30 ianuarie 1895
Aţi întrebat dacă se cuvine să primim daruri de la necredincioşi3

, întrebarea voastră nu este necuvenită, dar eu doresc să vă întreb:
Cine este proprietarul lumii noastre? Cine este adevăratul proprietar
al caselor şi al terenurilor? Nu este Dumnezeu? El are o bogăţie
în lumea noastră şi a pus-o în mâinile unor oameni prin care cei
flămânzi să poată fi hrăniţi, cei goi să poată fi îmbrăcaţi şi cei fără
case să poată fi adăpostiţi. Dacă îi vom aborda cu înţelepciune şi le
vom da ocazia să facă acele lucruri pe care este privilegiul lor să le
facă, Domnul va impresiona inima oamenilor din lume, chiar şi a
celor idolatri, îndemnându-i să ofere din bogăţia lor pentru susţinerea
lucrării. Noi trebuie să ne considerăm privilegiaţi să primim ce
doresc ei să ofere.

Să căutăm să-i cunoaştem bine pe oamenii aflaţi în poziţii impor-
tante, să ne apropiem de ei şi, dacă avem înţelepciunea şarpelui şi
nevinovăţia porumbelului, putem să obţinem avantaje din partea lor,
deoarece Dumnezeu va impresiona mintea lor, determinându-i să
facă multe lucruri pentru poporul Său. Dacă nişte persoane potrivite
le-ar vorbi celor ce au bani şi influenţă şi le-ar prezenta nevoile
lucrării într-o lumină corespunzătoare, ei ar putea face mult pen-
tru înaintarea cauzei lui Dumnezeu în lumea noastră. Din cauză că
am ales să nu depindem de cei din lume, noi am respins privilegii [198]
şi avantaje de care am fi putut să beneficiem. Totuşi nu trebuie să
sacrificăm niciun principiu cu scopul de a profita de orice ocazie
favorabilă promovării cauzei lui Dumnezeu.

Domnul doreşte să aibă un popor al Său în lume, dar nu din lume.
Ei trebuie să se străduiască să prezinte adevărul înaintea oamenilor
aflaţi în poziţii înalte, acordându-le şi acestora o şansă egală de a
cerceta şi de a accepta dovezile Cuvântului lui Dumnezeu. Mulţi
sunt lipsiţi de cunoaştere şi de lumină, iar noi avem de făcut o
lucrare personală înţeleaptă, serioasă şi solemnă. Trebuie să simţim
că avem o responsabilitate faţă de cei aflaţi în poziţii înalte şi să le

2Special Testimonies, Seria A 3:32-35 (1895).
3Vezi Note suplimentare.
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adresăm invitaţia binevoitoare de a veni la ospăţul de nuntă. Pentru
aceşti oameni, ar fi putut să fie făcută o lucrare cu mult mai mare
decât cea care a fost făcută până în prezent. Ultima solie pe care
Domnul Hristos Ie-a adresat-o ucenicilor Săi înainte de a Se despărţi
de ei şi de a fi luat la cer a fost aceea de a duce Evanghelia până
la marginile pământului, iar această însărcinare a fost însoţită de
făgăduinţa Duhului Sfânt. Domnul a spus: „Ci voi veţi primi o
putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori
în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului“.

„Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el.“ „Al Meu este
argintul şi al Meu este aurul, zice Domnul oştirilor.“ „Căci ale Mele
sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor.
Dacă Mi-ar fi fost foame, nu ţi-aş fi spus ţie: căci pământul este al
Meu, cu tot ce este pe el.“

Răspunderea pentru suflete
Pe pământ este o mare lucrare de făcut, iar Domnul Isus i-a ales

pe oameni ca parteneri ai Săi, pentru ca slujitorii cereşti să poată[199]
conlucra cu cei omeneşti. Hristos a simţit o răspundere apăsătoare
pentru răscumpărarea lumii, iar cei ce sunt împreună-lucrători cu
Dumnezeu sunt reprezentanţii lui Hristos în lumea noastră. Ei vor
avea milă de cei pierduţi şi vor simţi o mare răspundere pentru mân-
tuirea oamenilor. Dacă biserica nu se trezeşte şi nu merge la postul
datoriei, Dumnezeu o va considera răspunzătoare pentru pierderea
sufletelor. Sunt deosebit de preocupată ca lucrarea lui Dumnezeu să
înainteze.

Oriunde au succes în aducerea sufletelor la cunoaşterea adevăru-
lui, cei aleşi de Dumnezeu trebuie să înmulţească numărul bisericilor.
însă poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se adune niciodată în co-
munităţi mari, aşa cum au făcut cei din Battle Creek. Aceia care ştiu
ce înseamnă să ai o răspundere pentru suflete nu vor face niciodată
aşa, deoarece ei vor simţi aceeaşi responsabilitate pe care a avut-o
Hristos pentru mântuirea oamenilor.

Spiritul înţelepciunii
Toţi cei aleşi de Dumnezeu trebuie să-şi dezvolte însuşirile inte-

lectuale. Domnul Isus a venit pentru a reprezenta caracterul Tatălui,
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iar ucenicii Săi au fost trimişi în lume pentru a reprezenta caracterul
lui Hristos. El ne-a dat Cuvântul Său, ca să ne arate calea vieţii,
dar nu nc-a lăsat doar să împlinim, pur şi simplu, acest Cuvânt, ci
ne-a făgăduit, de asemenea, că-i va da puterea de a lucra în noi, prin
Duhul Sfânt. Prin urmare, este oare necesar ca vreunul dintre noi
să fie nevoit să umble în nesiguranţă, plângându-se că nu cunoaşte
şi nu simte lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii sale? Sunteţi voi
flămânzi şi însetaţi după învăţătura neprihănirii? Atunci, aveţi fă-
găduinţa sigură că veţi fi îndestulaţi. „Ştim că Fiul lui Dumnezeu a
venit şi ne-a dat pricepere să-L cunoaştem pe Cel ce este adevărat.
Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.
El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.“ [200]

Domnul vrea ca noi să avem spiritul înţelepciunii cereşti. Oare
simţim noi, cu toţii, îndemnul de a ne ruga Domnului cu umilinţă
şi cu seriozitate, arătându-I nevoile noastre şi cerându-I stăruitor
să ne dea spiritul înţelepciunii? Ne rugăm noi, spunând: „Arată-mi
lucrurile pe care nu le cunosc, învaţă-mă Tu“. Oh, cât de mare este
nevoia de rugăciuni umile şi stăruitoare, care să fie rostite de buze
neprefăcute, cerând sfatul lui Dumnezeu! El zice: Sfatul este al meu
şi la Mine sunt înţelepciunea şi judecata sănătoasă.

* * * * *

Timpuri solemne4

31 ianuarie 1895
Trăim în timpuri serioase şi solemne şi, pe măsură ce se apropie

sfârşitul, dificultăţile vor fi tot mai mari. Poate că va mai fi o scurtă
perioadă de linişte în această privinţă, dar nu va fi pentru multă
vreme. Am de scris câteva scrisori care trebuie să fie trimise cu ur-
mătoarea poştă la Battle Creek. Fraţii noştri de acolo nu înţeleg totul
într-o lumină corectă. Prin acţiunile pe care le-au întreprins pentru a
plăti impozitele5 , pe proprietatea sanatoriului şi a tabernaculului,
au dat dovadă de un zel şi de o conştiinciozitate care nu sunt nici
înţelepte, nici corecte, din toate punctele de vedere. Ideile lor despre
libertatea religioasă sunt amestecate cu recomandări care nu vin

4Special Testimonies, Seria A 3:32-35 (1895).
5Vezi Note suplimentare.



180 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

de la Duhul Sfânt. Cauza libertăţii religioase suferă, iar suferinţa
aceasta poate fi vindecată numai prin harul şi prin blândeţea lui
Hristos.

Inima celor care susţin această cauză trebuie să fie plină de
spiritul lui Isus. Numai Marele Medic poate oferi balsamul din
Galaad. Dacă aceşti oameni ar citi cartea lui Neemia, cu inimă umilă,
atinsă de Duhul Sfânt, ideile lor false ar fi schimbate, ar înţelege[201]
principiile corecte, iar starea actuală de lucruri s-ar schimba. Neemia
s-a rugat Iui Dumnezeu pentru ajutor, iar El a ascultat rugăciunea lui.
Domnul i-a impresionat pe împăraţii păgâni să vină în ajutorul lui.
În timp ce vrăjmaşii săi lucrau cu zel împotriva lui, Domnul lucra
prin intermediul împăraţilor pentru a aduce la îndeplinire planul Său
şi pentru a răspunde la nenumăratele rugăciuni ce se înălţau spre El,
cerând ajutorul de care aveau o nevoie atât de mare.

Poziţii extreme
Adesea sunt foarte tulburată, când îi văd pe conducătorii noşti

adoptând poziţii extreme şi împovărându-se cu probleme de care
nu trebuiau să se ocupe şi nici să se îngrijoreze, ci să le lase în
mâinile lui Dumnezeu pentru a le îndrepta. Noi suntem încă în lume,
iar Dumnezeu ne păstrează un loc în legătură cu lumea şi lucrează
prin mâna Sa puternică pentru a pregăti calea înaintea noastră, aşa
încât lucrarea Lui să poată progresa în diferitele ei ramuri. Adevărul
trebuie să aibă un loc de seamă, iar standardul adevărului să fie
înălţat în multe locuri aflate în regiunile îndepărtate.

Fiţi siguri că Dumnezeu nu le-a încredinţat acelora care stau
departe de acele ţări străine sarcina de a-i critica pe cei care se afla la
faţa locului, acolo unde se desfăşoară lucrarea. Cei care nu sunt acolo
nu ştiu nimic despre nevoile existente acolo şi, dacă nu pot spune
nimic pentru a-i ajuta pe cei ce sunt la faţa locului, să nu-i împiedice,
ci să-şi arate înţelepciunea prin elocvenţa tăcerii, ocupându-se mai
degrabă de lucrarea care este la îndemâna lor. Protestez împotriva
zelului pe care îl manifestă aceste persoane, când îşi etalează părerile
lor cu privire la lucrarea din ţările străine, deoarece nu sunt conforme
cu realitatea.

Lăsaţi-L pe Domnul să lucreze pentru oamenii care sunt la faţa
locului, iar cei ce nu se află acolo să se umilească înaintea lui Dum-
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nezeu, ca nu cumva să-şi piardă locul şi să se rătăcească. Cei care [202]
şi-au asumat dreptul de a critica lucrarea, nu au primit această sar-
cină de la Dumnezeu şi nu au aprobarea Duhului Său Sfânt. Mulţi
lucrează în conformitate cu propriile judecăţi omeneşti şi caută cu
zel să corecteze lucruri pe care Dumnezeu nu le-a pus în mâinile
lor. Atâta vreme cât suntem în lume, vom avea de făcut o lucrare
specială pentru lume, iar sofia de avertizare trebuie să ajungă la toate
ţările şi la toate popoarele,

Domnul nu-i îndeamnă pe lucrători în aşa fel încât să-i facă să
meargă pe o cale care va aduce timpul necazului înainte de vreme.
Să nu ridice un zid de despărţire între ei şi lume, prin promovarea
propriilor idei şi concepţii. Deja s-a exagerat în această privinţă
pretutindeni în ţara noastră. Solia de avertizare nu a ajuns la un
mare număr de oameni din lume, nici în oraşele aflate în apropierea
noastră, iar numărătoarea lui Israel nu este o lucrare făcută după
planul lui Dumnezeu.

Darurile să fie primite şi împărţite
Atâta vreme cât ne aflăm în această lume şi Duhul lui Dumnezeu

continuă să lucreze pentru ea, noi trebuie să primim şi să oferim
daruri. Să-i oferim lumii lumina adevărului, aşa cum este prezentată
în Scripturile Sfinte, şi, la rândul nostru, să primim de la cei din
lume lucrurile pe care Dumnezeu îi îndeamnă să le ofere pentru
cauza Sa. Domnul continuă încă să impresioneze inima împăraţilor
şi a conducătorilor în favoarea poporului Său şi se cuvine ca aceia
care sunt atât de preocupaţi de subiectul libertăţii religioase să nu
împiedice nicio favoare şi să nu se retragă de la primirea ajutorului pe
care Dumnezeu i-a îndemnai pe oameni să-1 ofere pentru înaintarea
lucrării Sale.

În Cuvântul lui Dumnezeu găsim exemple care se referă chiar
la subiectul acesta. Cirus, împăratul Persici, a făcut o proclamaţie [203]
pentru toata împărăţia lui şi a pus să fie scrisă, spunând: „Aşa vor-
beşte Cirus, împăratul perşilor: «Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a
dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să zidesc o casă la
Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeul
lui să fie cu el, şi să se suie la Ierusalim, în Iuda, şi să zidească
acolo Casa Domnului, Dumnezeului lui Israel!»“ Darius a dat o a
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doua poruncă pentru construirea Casei Domnului, iar aceasta este
raportată în capitolul 6 din Ezra.

Domnul Dumnezeul lui Israel a încredinţat bunurile Sale în mâi-
nile celor necredincioşi, dar ele sunt rânduite spre a fi folosite în
favoarea lucrării ce trebuie să fie făcută pentru lumea căzută. Oame-
nii prin care vin aceste daruri pot deschide căi largi pentru înaintarea
adevărului. Poate că ei nu au nicio simpatie pentru lucrare, nicio
credinţă în Hristos şi nicio trăire a cuvintelor lui Dumnezeu, dar
darurile lor nu trebuie să fie refuzate din acest motiv. Este foarte
ciudat că unii dintre fraţii noştri ajung să considere că sunt datori
să creeze o stare de lucruri care tinde să împiedice primirea bunu-
rilor pe care Dumnezeu le-a prevăzut să fie primite iară restricţii.
Dumnezeu nu le-a încredinţat responsabilitatea de a intra în conflict
cu autorităţile şi conducătorii din lume în această privinţă. Mâna
protectoare a lui Dumnezeu încă nu a fost retrasă de pe pământ.
Conducătorii lucrării să aştepte momentul potrivit, să se ascundă în
Hristos şi să acţioneze cu mare înţelepciune. Să fie înţelepţi ca şerpii
şi nevinovaţi ca porumbeii. Mi s-a arătat de repetate ori că noi am
putea să beneficiem de mult mai multe favoruri şi pe mai multe căi,
dacă ne-am apropia de oameni cu înţelepciune, familiarizându-i cu
lucrarea noastră şi oferindu-le ocazia de a face acele lucruri putem
să-i îndemnăm să le facă pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu,
acesta fiind privilegiul nostru.[204]

Activitatea în bisericile noastre6

2 februarie 1895
Monotonia care predomină în programul serviciilor religioase

din bisericile noastre trebuie să fie schimbată. Este nevoie de alua-
tul activităţii, pentru ca membrii bisericii noastre să poată lucra în
domenii noi şi să conceapă metode noi. Când această monotonie
lipsită de viaţă va fi întreruptă, puterea Duhului Sfânt va impresiona
inimile şi mulţi dintre cei despre care nu am crezut că vor fi vreodată
altfel decât nişte simpli spectatori inactivi, vor începe să lucreze
cu seriozitate. O biserică lucrătoare pe pământ este în legătură cu
biserica lucrătoare din cer. Dumnezeu lucrează, îngerii lucrează,
iar oamenii trebuie să lucreze pentru convertirea sufletelor. Să se

6Special Testimonies, Seria A 3:35-39 (1895).
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facă eforturi de a realiza ceva atâta vreme cât este ziuă, iar harul lui
Dumnezeu se va descoperi, pentru ca sufletele să poată fi câştigate
la Hristos. Pretutindeni sunt oameni care pier în păcatele lor, iar
Dumnezeu îi vorbeşte fiecărui credincios, spunându-i: Grăbeşte-te
să mergi în ajutorul lor cu solia pe care ţi-o voi da Eu.

Economia în cămin
Domnul a ales oamenii ca slujitori ai Săi, iar ei trebuie să colabo-

reze cu El, având inima plină de iubirea lui Isus, pentru a-i întoarce
pe semenii lor de la ideile false la adevăr. Dumnezeu binecuvântează
pământul cu soare şi cu ploaie. El face pământul să aducă roade
bogate pentru binele omului. Domnul 1-a făcut pe om distribuitorul
Său pentru a împărţi darurile Sale cereşti, aducând suflete la adevăr.
Sunt dispuşi fraţii mei din America să cerceteze modul în care au
ajuns la ei preţiosul adevăr mântuitor, pe vremea când se aflau încă
în întuneric? Bărbaţii şi femeile I-au adus lui Dumnezeu zecimile şi
darurile lor şi, pe măsură ce banii au intrat în vistierie, slujitorii Săi
au fost trimişi pentru a continua lucrarea.

Dacă dorini să ajungem la sufletele aflate în întuneric, procesul [205]
acesta trebuie să fie repetat. Am văzut că mulţi reţin toată zecimea,
iar alţii o parte, şi totuşi marca lucrare misionară creşte an după an.
Ar trebui să învăţăm să facem economie în cheltuielile de întreţinere
a caselor noastre. Să nu facem nicio cheltuială inutilă, pentru că
lipsurile, mizeria, sărăcia şi nenorocirile de tot felul ne atrag atenţia
cu insistenţă, iar noi suntem chemaţi să-i ajutăm pe cei nevoiaşi şi
nefericiţi. Să ne îngrijim ca aceia care sunt lipsiţi de hrană şi de
îmbrăcăminte să primească cele necesare, iar cei care sunt săraci
sufleteşte să poată înţelege bunătatea mântuirii.

O lucrare serioasă
Dumnezeu ni se descoperă şi ne dă har după har, numai când ne

angajăm într-o lucrare serioasă, folosind diferitele noastre aptitudini.
O biserică lucrătoare, care trudeşte pentru salvarea sufletelor, va fi o
biserică primitoare, credincioasă şi dedicată rugăciunii. O biserică
ai cărei membri sunt găsiţi pe genunchi înaintea lui Dumnezeu,
implorând harul Său şi căutându-L zi de zi, se hrăneşte cu pâinea
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vieţii şi bea apa vieţii. Făgăduinţa: „Orice veţi cere de la Tatăl, în
Numele Meu, vă va da“, se va împlini pentru ea.

O lucrare creştină, îndeplinită cu zel şi perseverenţă, va avea
rezultate mari. Slujitorii omeneşti vor avea o experienţă adâncă
a iubirii şi concepţii înalte cu privire la ce doreşte Dumnezeu să
facă prin ei în împlinirea datoriei lor. Numai atunci, biserica se va
ridica şi va străluci, văzând că slava Domnului a răsărit peste ea, iar
întunericul se risipeşte.

Succesul misionar va fi proporţional cu efortul pe deplin con-
sacrat şi făcut cu toată inima. Fiecare îndepărtare de la un efort
misionar adevărat, fiecare nereuşită în cultivarea spiritului misionar[206]
a avut efecte asupra bisericii şi a condus la un declin al spiritualităţii.
Dar fiecare efort serios în domeniul lucrării misionare i-a adus bise-
ricii sănătate spirituală şi nu numai ca a sporit numărul membrilor
ei, dar a mărit şi bucuria, şi zelul ei sfânt.

În curând, poporul care respectă poruncile lui Dumnezeu va trece
prin situaţiile cele mai grele, dar toţi cei care au umblat în lumină şi
au răspândit lumina îşi vor da seama că Dumnezeu intervine pentru
ei. Când circumstanţele vor părea mai nefavorabile ca oricând, atunci
Domnul le va arăta celor credincioşi puterea Sa. Când naţiunea pen-
tru care Dumnezeu a lucrat într-un mod atât de minunat şi peste care
a întins braţul ocrotitor al Atotputerniciei va abandona principiile
protestante, va aproba şi va susţine papalitatea prin legile ei, limitând
libertatea religioasă, atunci Dumnezeu va lucra cu puterea Sa pentru
poporul Său credincios. Tirania Romei se va dezlănţui, dar Domnul
Hristos este scăparea noastră.

Sacrificiul renunţării la sine
Mulţi sunt de prea multă vreme într-o stare de adormire spiri-

tuală. In timp ce unii au lucrat cu perseverenţă şi au manifestat o
energie neobosită, alţii au stat ca nişte spectatori şi au fost mereu
gata de a face remarci critice cu privire la rezultatele şi la metodele
lor. Deşi nu şi-au folosit niciodată mintea pentru a concepe vreun
plan prin care sufletele preţioase să poată fi salvate pentru Hristos,
ei sunt gata să critice. Ei sunt pregătiţi fără încetare să le găsească
greşeli acelora care lucrează. Când se trezesc şi dau semne de reve-
nire sinceră, aceste suflete nepăsătoare sunt dezamăgite, dacă nu li
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se oferă imediat un loc plăcut în lucrare. Este un mare şoc pentru ele
să descopere că lucrarea nu poate fi făcută fără eforturi istovitoare, [207]
renunţare la sine şi răstignirea eului. Ei se aşteaptă să aibă succes şi
cred că succesul lor trebuie să fie asemănător celui pe care l-au avut
apostolii în Ziua Cincizecimii. Succesul acesta îl vor avea numai
dacă vor trece prin experienţa umilinţei, a renunţării la sine şi a
sacrificiului, aşa cum au trecut apostolii. Când vor înălţa rugăciuni
tot atât de stăruitoare ca apostolii, dintr-o inimă zdrobită, pocăită şi
credincioasă, atunci lucrarea lor va avea acelaşi succes ca aceea a
apostolilor. „Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este
veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile
smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite».“ „lată spre cine îmi voi
îndrepta privirile: spre cel ce suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce
se teme de Cuvântul Meu.“

Lucrarea misionară în familie
Spiritul misionar în familie este rar întâlnit în mijlocul nostru,

dar manifestarea lui este foarte necesară în toate ramurile lucrării.
O parte dintre membrii bisericii au început să întreprindă o anumită
activitate în domeniul misionar. Dar, dacă nu ne implicăm într-un
număr mare şi pe deplin, cei care nu cunosc adevărul pentru timpul
acesta vor progresa înaintea noastră şi ne vor bloca drumul.

Oare cât timp va fi necesar până când se vor însufleţi cei inactivi,
care pierd vremea de ani de zile în Battle Creek? Oare când vor
ajunge ei nişte martori credincioşi pentru Dumnezeu? Cât timp va
mai trece, până când vor lua jugul împreună cu Hristos? Cât timp
este dedicat zilnic închinării înaintea lui Dumnezeu? Câţi dintre ei
consacră timp, în mod regulat, pentru meditaţie şi rugăciune fier-
binte? Câţi dintre ei şi-au format obiceiul de a economisi, aşa încât să
aibă daruri pentru Casa Domnului? Câţi şi-au încălzit inima printr-o
exercitare practică a bunăvoinţei? Câţi au făcut eforturi stăruitoare [208]
spre a-i încuraja pe alţii să lucreze pentru Domnul? O lucrare cu
succes în familie va avea nevoie de un spirit, o credinţă şi o perse-
verenţă care să nu se descurajeze şi nici să nu dea greş. In cer, nu
există nicio făptură inactivă şi niciun om care nu şi-a arătat iubirea
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faţă de Domnul Hristos şi nu a depus niciun efort pentru salvarea
altora nu va intra în locaşurile binecuvântării.

Cine poate să spună cât de mare ar fi putut fi lucrarea făcută
în biserica noastră, dacă aceia care au susţinut adevărul nu ar fi
părăsit aceste biserici slabe pentru a se înghesui în Battle Creek?
Câte suflete ar fi putut fi salvate, dacă aceia din poporul nostru ar fi
fost nişte slujitori credincioşi şi sârguincioşi ai lui Hristos şi dacă ar
fi făcut eforturi pentru a-şi extinde cât mai mult cu putinţă influenţa
în familie, acolo unde se aflau! O mică luminiţă aprinsă într-un loc
ar fi putut fi mijlocul de a aprinde multe alte lumini, iar rezultatul ar
fi fost acela că vocea laudei şi a mulţumirii s-ar fi auzit cu putere şi
mulţi ar fi spus: „Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! El a făcut mult
mai mult decât i-am cerut noi!“

* * * * *

Dependenţa de Dumnezeu7

19 februarie 1895
Dumnezeu nu a rânduit ca vreun om sau vreo categorie de oa-

meni să presupună că Dumnezeu i-a făcut conştiinţă pentru fraţii
lor sau să ia în mâinile lor limitate, cu o atitudine de superioritate,
răspunderea de a-i conduce pe lucrătorii trimişi de Domnul, punând
în pericol, în felul acesta, atât siguranţa proprie, cât şi siguranţa
moştenirii Domnului, împiedicând lucrarea lui Dumnezeu. Dum-[209]
nezeu nu Se descoperă unui singur om sau unei clase de oameni,
prin care să-Şi îndeplinească lucrarea, ci le spune tuturor: „Voi sun-
teţi împreună-lucrători cu Dumnezeu“. Aceasta înseamnă că fiecare
suflet credincios are o parte de îndeplinit în lucrarea Sa sfântă şi
fiecare credincios al lui Isus Hristos are datoria de a-i prezenta lumii
o mărturie cu privire la puterea lui Hristos, de a-i înfăţişa bisericii
Sale legile mai înalte ale unei lumi viitoare nepieritoare, în ascultare
de poruncile Cerului, care sunt fără egal, ei trebuie să dea dovadă de
o cunoaştere aprofundată, independentă de invenţiile omeneşti.

Noi trebuie să credem că Domnul este Marele „EU SUNT“ şi
să-I slujim, încrezându-ne în El fără nicio rezervă. Niciun om să
nu prescrie legi care să ia locul Legii lui Dumnezeu, Nu-i învăţaţi

7Special Testimonies, Seria A 3:39-40 (1895).
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niciodată pe oameni să privească la oameni sau să se încreadă în
ei, deoarece înţelepciunea omenească nu este suficientă pentru a
decide dacă au sau nu dreptul de a se angaja în lucrarea Domnului.
Când Dumnezeu încredinţează o lucrare unor persoane, oamenii să
nu respingă aprobarea Sa. Dumnezeu nu trebuie să fie împiedicat de
intervenţia omenească în realizarea planurilor Sale, dar acest lucru
s-a întâmplat de repetate ori.

Dacă biserica de pe pământ este comparată cu un templu, atunci
templul acesta să fie zidit după modelul arătat în cer, şi nu după
geniul omenesc. Adesea, ideile omeneşti împiedică împlinirea pla-
nurilor lui Dumnezeu. Trestia de aur pentru măsurat nu a fost pusă în
mâinile vreunui om limitat sau a vreunei categorii de oameni, indi-
ferent care este poziţia sau slujba lor, ci se află în mâna Arhitectului
ceresc. Dacă oamenii nu se vor amesteca în planurile lui Dumnezeu,
ci îl vor lăsa pe Dumnezeu să lucreze asupra minţii şi caracterului,
zidindu-le în conformitate cu planul Său, se va realiza o lucrare care
va rezista în cele mai aspre încercări. [210]



Capitolul 9 — Lucrători conduşi de Dumnezeu1

Dumnezeu, Marele Meşter lucrator

Timpurile sunt din ce în ce mai grele, iar banii sunt tot mai dificil
de obţinut, dar Dumnezeu va deschide calea ca să găsim surse din
afara poporului nostru. Nu înţeleg cum poate cineva să evite primirea
darurilor de la cei de altă religie. Ei pot proceda aşa numai adoptând
nişte concepţii extremiste şi stabilind prevederi pentru care nu au
fost autorizaţi. Lumea aceasta îi aparţine lui Dumnezeu şi, dacă
Dumnezeu a putut să influenţeze oamenii în aşa fel încât pământul
care a fost în mâinile vrăjmaşului să ajungă în mâinile noastre,
pentru ca solia să poată fi proclamată în regiunile îndepărtate, se
cuvine oare ca oamenii să blocheze calea prin ideile lor înguste? O
asemenea conştiinciozitate nu este în niciun caz sănătoasă. Duhul
Sfânt nu îi conduce pe oameni să meargă pe o asemenea cale,

Toţi să fie atenţi ca nu cumva să se pună între Dumnezeu, Marele
Meşter Lucrător, şi poporul Său. Trebuie să recunoaştem lucrările
providenţei Sale şi să ne închinăm în faţa autorităţii Sale. Fiecare sol
al lui Dumnezeu să-şi îndeplinească lucrarea încredinţată lui şi să nu
se grăbească să facă o lucrare pur şi simplu după propria înţelepciune
şi propriile planuri. Solii lui Dumnezeu să meargă la tronul milei, ca
să poată primi înţelepciunea şi harul de a-L cunoaşte pe Dumnezeu
şi de a înţelege lucrările Sale. Cunoaşterea lui Dumnezeu le va
da o minte echilibrată şi o judecată sănătoasă, ca să nu acţioneze
conduşi de impulsuri în acest timp hotărâtor şi important din istoria
pământului.

Chibzuinţă matură
Nu este voia lui Dumnezeu ca vreunul dintre slujitorii Săi să

acţioneze pripit şi să fie lipsit de prevedere. Dumnezeu vrea ca sluji-[211]
torii Lui să aştepte cu răbdare şi să manifeste o chibzuinţă matură.

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 3 şi 4, 1895). Acest articol este din numărul 3, pag. 43-53.
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Lucrători conduşi de Dumnezeu 189

Fiecare pas să fie făcut cu înţelepciune şi după multă rugăciune.
Dacă vor proceda astfel, fraţii noştri vor avea o experienţă mai echi-
librată şi liniştită, vor avea mai puţine motive de îngrijorare şi vor
putea să fie o binecuvântare mai mare pentru popor, deoarece slava
Domnului va fi răsplata lor.

Singura cale de a fi în siguranţă este să căutăm fără încetare
înţelepciune de la Dumnezeu, să judecăm atent fiecare problemă cu
multă teamă şi grijă, ca nu cumva să aducem în lucrare slăbiciu-
nea omenească în locul luminii cereşti. Domnul a făgăduit că va
da lumină celor care 11 caută din toată inima. Dacă vom aştepta
îndrumarea lui Dumnezeu cu răbdare şi cu rugăciune şi dacă nu vom
urma planurile noastre precipitate, El va călăuzi hotărârile noastre şi
va deschide multe uşi ale speranţei şi lucrării.

Marele General de armată va conduce fiecare bătălie pentru
înaintarea cauzei Sale. Dacă îşi vor îndeplini lucrarea rânduită lor,
păstorii şi conducătorii aflaţi sub comanda Sa vor auzi glasul care
zice: „Iată calea, mergeţi pe ea“, „cel ce merge după Mine, nu va
umblu în întuneric“, iar El va fi Călăuzitorul poporului Sau în luptele
periculoase în care vor trebui să se angajeze. Ce mângâiere ar trebui
să fie făgăduinţa aceasta pentru noi! Putem să umblăm în lumină,
pentru că El este în lumină.

Oamenii cărora Dumnezeu le-a încredinţat mari responsabilităţi
să se asigure pe deplin că îl urmează pe marele Conducător, chiar
pe Domnul Hristos, şi nu lucrează conduşi de impulsurile firii lor.
Noi vom fi în siguranţă, numai dacă ne consacram lui Dumnezeu şi
privim la Isus, dorind stăruitor să aducem Ia îndeplinire planul Său.
Oamenii pot să urmeze multe feluri de lumină, dar există o singură
Lumină pe care o pot urma în siguranţă. Asiguraţi-vă că îl urmaţi
pe Domnul Isus oriunde merge El. Nimeni să nu păşească înaintea
lui Hristos, ci să aştepte porunca: „Vino după Mine!“ Conducătorii [212]
noştri să nu se încreadă în propria înţelepciune şi în capriciile lor
ambiţioase. Să nu presupună că scânteile lor slabe sunt adevărata
lumină, pentru că, după un timp, vor vedea că, în loc să urmeze
Steaua cerească, ei merg pe urmele unui conducător nesigur.
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Dumnezeu îşi conduce lucrarea
Sunt îndurerată când văd că unii oameni caută să stabilească

modul precis de lucru pe care trebuie să-1 urmeze misionarii din
ţările îndepărtate. Trebuie să lăsăm mai mult lucrurile în mâna Celui
căruia pretindem că îi slujim, ca să poată lucra prin slujitorii rânduiţi
de El, aşa cum consideră de cuviinţă. Să nu credem că totul trebuie să
se afle sub jurisdicţia câtorva oameni limitaţi, care, dacă nu vor cere
fără încetare înţelepciune de la Dumnezeu, vor face greşeli grave.
Domnul nu a prevăzut ca totul să-şi aibă centrul la Battle Creek2 .
Dumnezeu doreşte ca oamenii să stea deoparte şi să nu considere că
lucrarea Sa depinde întru totul de ei şi că fiecare problemă trebuie să
fie supusă judecăţii lor. Îmi este greu să exprim ceea ce vreau să spun,
dar trag un semnal de alarmă, în Numele Domnului. Oamenii care
poartă răspunderi trebuie să se teamă şi să tremure pentru ei înşişi.
Să nu se simtă competenţi de a trece în faţa Aceluia care a spus:
„Vino după Mine“. Dumnezeu nu este mulţumit de faptul că aceia
care lucrează în ţările îndepărtate sunt nevoiţi să aştepte îndrumări
de la Battle Creek, înainte de a îndrăzni să întreprindă o acţiune.
Noi trebuie să ne încredem în puterea Domnului de a călăuzi, pentru
că El îşi conduce lucrarea. El le va da înţelepciune oamenilor care
Îl reprezintă în fiecare parte din marea Sa vie spirituală. El spune:
„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit
să mergeţi şi să aduceţi roadă“. Doresc să le spun fraţilor mei din
Battle Creek: Domnul nu are nevoie să-Şi transmită îndrumările[213]
pentru solii Săi din toate părţile lumii numai prin Battle Creek. El
nu le-a încredinţat această responsabilitate acelora care îşi asumă
dreptul de a le spune lucrătorilor Săi: „Fă aceasta“ şi „Să nu faci
aceea“. Dumnezeu este dezonorat, când oamenii sunt determinaţi să
se bazeze atât de mult pe cei din Battle Creek.

În fiecare ţară, oamenii au propriile particularităţi şi trăsături
distinctive, de aceea, este necesar ca lucrătorii să fie înţelepţi pentru
a şti cum să se adapteze ideilor particulare ale localnicilor, ca să
le prezinte adevărul aşa încât să le poată face un bine. Ei trebuie
să fie capabili de a înţelege şi de a răspunde la nevoile lor. Vor
apărea situaţii care cer o acţiune imediată şi va fi nevoie ca aceia
care sunt la faţa locului să profite de interesul manifestat şi să facă

2Vezi Note suplimentare.
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lucrurile ce trebuie să fie făcute sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă,
în timp de criză, ar trebui să aştepte îndrumări de la Battle Creek, ar
putea să piardă mult. Oamenii care se ocupă de lucrare să fie nişte
ispravnici credincioşi ai harului lui Dumnezeu. Să fie nişte oameni
ai credinţei şi ar trebui să fie încurajaţi să privească la Dumnezeu şi
să se încreadă în El.

Modul de organizare al lui Dumnezeu
Lucrătorii lui Dumnezeu să studieze capitolul 6 din Isaia şi

capitolele 1 şi 2 din Ezechiel,
Imaginea făpturilor vii şi a roţilor prinse una în alta i se părea

profetului atât de complicată şi de inexplicabilă. Dar, în mijlocul
roţilor, Se vedea mâna Înţelepciunii Infinite, iar rezultatul lucrării
era ordinea desăvârşită. Fiecare roată funcţiona în armonie deplină
cu celelalte.

Mi s-a arătat că slujitorii omeneşti caută să deţină prea multă
putere şi încearcă să conducă ei înşişi lucrarea. Ei îl lasă pe Domnul [214]
Dumnezeu, Marele Lucrător, în afara planurilor şi metodelor lor
într-o măsură prea mare, şi nu încredinţează conducerii Sale tot ce
este legat de înaintarea lucrării. Nimeni să nu-şi imagineze că este în
stare să administreze aceste lucruri care îi aparţin marelui EU SUNT.
În providenţa Sa, Dumnezeu pregăteşte o cale, aşa încât lucrarea
să poată fi realizată de slujitori omeneşti. Prin urmare, fiecare om
să stea în locul cerut de datoria care i-a fost încredinţată, să-fi facă
partea lui pentru acest timp şi să recunoască faptul că Dumnezeu
este îndrumătorul său.

Domnul, Dumnezeul oştirilor, a fost Generalul armatei care a
cucerit Ierihonul. El a alcătuit planul de bătălie, pentru ca slujitorii
cereşti să ia parte la luptă împreună cu cei omeneşti, dar zidurile
Ierihonului nu au fost atinse de nicio mână omenească. Dumnezeu a
organizat planul, aşa încât omul să nu-şi poată asuma niciun merit
în câştigarea biruinţei. Numai Dumnezeu trebuia să fie slăvit, Tot
aşa va fi în lucrarea în care suntem angajaţi. Slava nu trebuie să
le fie atribuită slujitorilor omeneşti, Domnul este singurul care va
fi preamărit. Vă rog să citiţi cu atenţie capitolul 3 din Ezechiel.
Trebuie să învăţăm să depindem întru totul de Dumnezeu, şi totuşi să
ne amintim fără încetare că Domnul Dumnezeu are nevoie de fiecare



192 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

slujitor ce deţine adevărul neprihănirii. În calitate de lucrători pentru
Hristos, trebuie să stăm în lumina crucii de pe Calvar, proclamân-du-
le oamenilor: „Iată Mielul care a îndepărtat păcatele lumii“. Trebuie
să predicăm a treia solie îngerească cu vocea noastră omenească,
aşa încât să străbată pământul cu putere şi cu slavă.

Când oamenii încetează să depindă de oameni, când fac din
Dumnezeu singura lor cale de reuşită, atunci vor manifesta mai
multă încredere unul în celălalt. Credinţa noastră în Dumnezeu este
mult prea slabă, iar încrederea noastră unul faţă de altul este mult
prea mică.

Domnul Hristos a suflat peste ucenicii Săi şi le-a spus: „Luaţi[215]
Duh Sfânt“. El este reprezentat de Duhul Său Sfânt în fiecare parte
a acestei mari vii spirituale. El le va da inspiraţia Duhului Său Sfânt
tuturor celor ce au un spirit umilit.

Să depindem mai mult de puterea Duhului Sfânt şi mult mai
puţin de slujitorii omeneşti. Îmi pare rău să declar că unii nu au dat
nicio dovadă că au învăţat lecţiile umilinţei şi ale blândeţii în şcoala
lui Hristos. Ei nu rămân în Hristos şi nu au nicio legătură vie cu El.
Ei nu sunt conduşi de înţelepciunea lui Hristos, prin împărtăşirea
Duhului Său Sfânt. Prin urmare, vă întreb: Cum putem noi să-i
privim pe aceşti oameni, ca şi cum ar avea o judecată fără cusur?
Poate că se află în poziţii de răspundere, dar ei trăiesc despărţiţi de
Hristos. Ei nu au gândul lui Hristos şi nu învaţă zilnic de la El. Cu
toate acestea, în anumite situaţii, judecata lor este crezută şi sfatul
lor este considerat ca fiind înţelepciunea lui Dumnezeu.

Când oamenii aleg voia lui Dumnezeu şi se conformează ca-
racterului lui Hristos, Domnul Isus lucrează prin însuşirile lor. Ei
renunţă la orice mândrie egoistă, la orice manifestare a superiorităţii
şi la toate pretenţiile arbitrare şi manifestă smerenia şi blândeţea lui
Hristos. Nu mai sunt ei cei care trăiesc şi lucrează, ci Hristos lu-
crează şi trăieşte prin ei. Ei înţeleg cuvintele preţioase ale rugăciunii
Mântuito- rului: „Eu în ei şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip
desăvârşii una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi ca i-ai
iubit, cum M-ai iubit pe Mine“.

Dumnezeu doreşte ca fiecare să privească mai puţin la ce este
limitat şi să depindă mai puţin de oameni. Avem sfătuitori care do-
vedesc în mod vizibil că nu cunosc harul lui Hristos şi nu înţeleg
adevărul, aşa cum este el în Hristos. Cei care conlucrează cu Dum-[216]
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nezeu au păreri umile cu privire la ei înşişi. Ei nu sunt îngâmfaţi,
mulţumiţi şi încântaţi de ei înşişi, ci sunt îndelung răbdători, buni,
plini de milă şi de roade bune. Ambiţia omenească rămâne în urma
lor, iar neprihănirea lui Hristos merge înaintea lor şi slava Domnului
este răsplata lor.

Comitetele de sfătuire
Când au loc comitete de sfătuire pentru înaintarea lucrării, nicio

persoană nu trebuie să fie puterea conducătoare, o voce pentru toţi,
cu excepţia faptului că tuturor le este evident că sfatul dat este cel
corect. Planurile şi metodele să fie judecate cu atenţie, aşa încât
toţi să înţeleagă cu claritate avantajele şi să decidă care dintre me-
tode este cea mai bună în lucrarea misionară pe care trebuie să o
îndeplinim în zonele ce se deschid înaintea noastră. Ar fi bine să
nu ne gândim doar la oportunităţile din locurile spre care pare să
ne cheme datoria, ci şi la dificultăţile ce vor fi întâmpinate. Pe cât
este posibil, comitetele de sfătuire să-i ajute pe oameni să înţeleagă
planurile lor, aşa încât hotărârile bisericii să poată susţine eforturile
lor. Mulţi dintre membrii bisericii sunt înţelepţi şi au însuşiri intelec-
tuale excelente. Este bine să se apeleze la înţelepciunea lor, pentru
ca şi alţii să fie conştientizaţi cu privire la problemele importante
asupra cărora trebuie să se ia decizii. Mulţi ar putea fi conştientizaţi
cu privire la faptul că au nevoie de o înţelegere mai adâncă a lucrării
lui Dumnezeu.

Unii sunt convinşi că au rămas cu mult în urmă în cunoaşterea
soliei, dar Dumnezeu îi va ajuta pe cei care se roagă stăruitor pentru
înţelepciune. Nimeni nu va apela vreodată în zadar la tronul harului
Său. Să căutăm înţelepciunea care vine de sus, înţelegând că sufletele
pier din lipsa Cuvântului vieţii şi că Împărăţia lui Hristos trebuie [217]
să se extindă. Bărbaţi şi femei cu minţi nobile vor continua să fie
adăugaţi la numărul celor cărora li se spune: „Nu voi M-aţi ales pe
Mine, ci Eu v-am ales pe voi,... mergeţi şi să aduceţi roadă“.

Cum să ne asigurăm fondurile necesare
Încă de la începutul lucrării noastre, am întâmpinat o dificul-

tate foarte mare în găsirea modalităţilor de a ne asigura fondurile
necesare pentru susţinerea acţiunilor misionare în zonele pe care
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Providenţa le deschidea înaintea noastră. Lucrarea misionară trebuie
să se extindă într-o mare măsură, iar cei ce cred adevărul ar trebui
să evite folosirea banilor for pentru a cumpăra lucruri inutile. Să nu
fim preocupaţi de confortul propriu, ci mai degrabă de împlinirea
nevoilor noastre. Pentru a avea în vistierie banii necesari în vede-
rea înălţării stindardului adevărului în teritorii noi, va trebui să ne
restrângem dorinţele.

Cereţi de la Dumnezeu, credeţi în Cel ce are resurse infinite.
Dacă acţionăm cu înţelepciune, folosindu-ne aptitudinile în lucrare,
mâna cea bună a lui Dumnezeu ne va purta de grijă. Să ducem mai
departe lucrarea, fără a aştepta să vedem că fondurile sunt în vistierie
înainte de a o începe. Dumnezeu să ne ferească, ca nu cumva, atunci
când Providenţa ne somează să intrăm în câmpurile albe, pregătite de
seceriş, paşii noştri să fie daţi înapoi de strigătul: „Fondurile noastre
sunt epuizate. Nu avem niciun mijloc de a susţine lucrătorii care se
află deja în teritoriu şi este imposibil să ne extindem activitatea.“

Mulţumim lui Dumnezeu că Şcolile noastre de Sabat au contri-
buit suficient pentru promovarea multor iniţiative valoroase. Copiii
şi tinerii şi-au dăruit bănuţii care, asemenea unor mici pârâiaşe, au
umplut fluviul de generozitate. Copiii să fie educaţi în aşa fel încât
să poată săvârşi fapte neegoiste, pe care Domnul se va bucura să le[218]
vadă. Copiii trebuie să fie învăţaţi să îndeplinească servicii pentru
Hristos cât sunt încă în floarea tinereţii şi să cultive renunţarea la
sine.

Lui Dumnezeu ii aparţine atât lucrarea din apropiere, cât şi cea
din străinătate, pentru că lumea este a Sa. Uzurpatorii au pus stăpâ-
nire pe proprietatea pământească a lui Dumnezeu, dar El va deschide
o cale pentru ca adevărul să poată fj predicat în colţurile întunecate
ale pământului. Dacă vor urma îndemnurile Duhului Sfânt, oamenii
vor găsi căi şi mijloace prin care solia să poată înainta şi să poată
câştiga o biruinţă plină de slavă.

Îndrumaţi sufletele la Hristos
Slujitorii lui Dumnezeu, care trăiesc în ascultare de cerinţele

Lui şi rostesc adevărul în umilinţă, vor răspândi o influenţă ce va
contribui la salvarea multor suflete. Dar să nu îngăduim ca oamenii
să se ataşeze cu disperare de noi. Suntem oameni şi suntem limi-
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taţi. Trebuie să-i îndrumăm la Hristos, spunându-le: „lată Mielul lui
Dumnezeu care a îndepărtat păcatele lumii“. Domnul Jsus mijloceşte
pentru colaboratorii Săi, dar ei trebuie să trăiască în fiecare clipă
cu simţământul unei dependenţe umile de Căpetenia mântuirii lor
şi, prin lucrarea Domnului Hristos, Apărătorul nostru, multe suflete
vor fi salvate pentru viaţa veşnică. Domnul a prevăzut ca Duhul
Sfânt să coboare asupra lucrătorilor Săi, şi fiecare om care îl caută
pe Dumnezeu cu sinceritate îl va găsi. Să ne apropiem cu îndrăzne-
ală de tronul harului şi să căutăm mila lui Dumnezeu. Să credem
că Domnul aude rugăciunile noastre şi ne răspunde. Mare nostru
Preot din cer ne spune: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac“. Duhul Sfânt rămâne cu
lucrătorii consacraţi, care se străduiesc pentru înaintarea cauzei Sale
în orice localitate. [219]

Stârnirea unei opoziţii inutile
Vă rog, în Numele lui Hristos, nu îngăduiţi să iasă de pe buzele

voastre nicio expresie pripită şi necugetată, nu folosiţi un limbaj
exagerat, nu rostiţi cuvinte care pot părea a fi injurii, pentru că toate
acestea sunt omeneşti. Domnul Hristos nu are nicio legătură cu
ele. Scriitorii să fie atenţi la modul în care îşi folosesc instrumen-
tul de scris, ca să nu lase impresia că ridiculizează poziţia altora,
credincioşi sau necredincioşi. Noi vom fi în siguranţă numai dacă
manifestăm spiritul umilit al Domnului Hristos şi croim cărări drepte
cu paşii noştri, ca nu cumva mieii să fie rătăciţi de pe cale. Smerenia
şi blândeţea lui Hristos trebuie să ia în stăpânire sufletul nostru.

Satana îşi foloseşte puterea, prezentând amăgiri iscusite, ca să
poată promova idei aflate în dezacord cu voia lui Dumnezeu. Nici-
unul dintre cei care cred adevărul să nu le ofere vrăjmaşilor noştri
ocazia de a-şi justifica opoziţia, de a găsi temeiuri pentru interpretări
tendenţioase, pe care oamenii să le poată folosi pentru a se împotrivi
înaintării adevărului. Pentru Numele lui Hristos, vă îndemn: fiecare
lucrător să facă eforturi pentru a zădărnici afirmaţiile lui Satana şi a
nu se angaja în nicio lucrare pe care Dumnezeu nu a cerut-o de la el.
Daţi-1 lui Dumnezeu posibilitatea de a lucra şi lăsaţi-i pe oameni să
facă tot ce doreşte El pentru înaintarea adevărului.
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Problema libertăţii religioase este foarte importantă şi ar trebui să
fie tratată cu multă înţelepciune şi maturitate. Dacă nu se procedează
aşa, există pericolul de a atrage, prin comportamentul nostru, o criză,
înainte de a fi pregătiţi. Centrul soliei noastre să fie „poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus“. Fraţii noştri să fie avertizaţi să
întreprindă lucrări care nu vor stârni şi nu vor provoca autorităţile ,[220]
aşa încât să ia măsuri care vor restrânge lucrarea şi ne vor împiedica
să proclamăm solia în diferite localităţi.

Să ne încredem mai mult în lucrarea Celui Atotputernic şi mult
mai puţin în oameni. Noi trebuie să pregătim un popor care va
rezista în ziua încercării, de aceea să le atragem oamenilor atenţia la
crucea de pe Golgota şi le să prezentăm cu claritate motivul pentru
care Domnul Hristos a făcut marele Său sacrificiu. Să le arătăm
că au posibilitatea de a se întoarce la Dumnezeu şi la ascultarea
de poruncile Sale. Când cel păcătos priveşte la Domnul Hristos ca
fiind jertfa de ispăşire pentru păcatele lui, oamenii să se dea de o
parte. Să-i spună celui păcătos că Domnul Hristos „este jertfa de
ispăşire pentru păcatele noastre, şi nu numai pentru păcatele noastre,
ci pentru ale întregii lumi“. Încurajaţi-1 să ceară înţelepciune de la
Dumnezeu, pentru că, prin rugăciune stăruitoare, el va învăţa calea
Domnului mai bine decât dacă ar fi fost învăţat de vreun sfătuitor
omenesc. El va înţelege că moartea Fiului lui Dumnezeu a fost
cauzată de călcarea Legii şi va urî păcatul, care L-a rănit pe Domnul
Isus. În timp ce va privi la Hristos, ca Mare Preot duios şi milos,
inima lui va fi păstrată de El în umilinţă.

* * * * *

Umilinţa3

Când acela care este conlucrător cu Domnul Hristos sădeşte ade-
vărul în inima păcătosului, cu dragoste şi cu umilinţă, glasul iubirii
vorbeşte prin slujitorul omenesc. Făpturile cereşti sunt alături de
omul consacrat, jar Duhul lucrează în sufletul celui necredincios.[221]
Dumnezeu îi pune în inimă puterea de a crede, iar cel păcătos pri-
meşte dovada Cuvântului Său. Prin influenţa plină de har a Duhului
Sfânt, păcătosul este schimbat şi ajunge să fie una cu Hristos în spirit

3Special Testimonies, Seria A 3:53-59 (1895).
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şi în scop. Dragostea lui faţă de Dumnezeu se măreşte, iar el flămân-
zeşte după neprihănire şi doreşte nespus să fie tot mai asemănător cu
Domnul Său. Privind la Hristos, el este schimbat din slavă în slavă,
şi caracterul lui ajunge să fie tot mai asemănător cu Isus. El este
plin de iubire faţă de Hristos şi de o dragoste adâncă şi mişcătoare
faţă de sufletele care pier, iar chipul Iui Hristos, nădejdea slavei,
este întipărit înăuntrul sau. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui
Dumnezeu.“

Vă rog să citiţi capitolele 2 şi 3 din Epistola către Filipeni şi
capitolul 1 din Coloseni. Acolo sunt lecţii pe care trebuie să le
învăţăm cu toţii. Apostolul Pavel scrie: „Nu faceţi nimic din duh de
ceartă sau din slavă deşartă, ci, în smerenie, fiecare să privească spre
altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele
lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era
şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi
n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat chip de rob, făcându-se
asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit
şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De
aceea, şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele,
care este mai presus de orice nume... Duceţi până la capăt mântuirea
voastră, cu frică şi cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu
mult mai mult acum, în lipsa mea. Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.
Faceţi toate lucrurile fără cârtiri şi fără şovăieli, ca să fiţi fără prihană
şi curaţi, copii ai Iui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam [222]
ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume, ţinând sus
Cuvântul vieţii, aşa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda că n-am
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar.“ „Slujitorul ei am fost făcut
eu, după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să
întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă
din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,
cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei
tainei acesteia între neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea
slavei. Pe El îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm
pe orice om în toată înţelepciunea, ca să-1 înfăţişăm pe orice om
desăvârşit în Hristos Isus.“
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Evitaţi provocarea
Lucrătorii noştri ar trebui să se poarte cu înţelepciunea cea mai

mare, ca să nu spună niciun cuvânt care ar putea să provoace oştirile
Iui Satana şi să stârnească puterile unite ale răului. Dacă Domnul
Hristos nu a îndrăznit să aducă acuzaţii jignitoare împotriva prinţului
răului, oare este potrivit ca noi să aducem astfel de acuzaţii care să
pună în mişcare slujitorii răului şi organizaţiile omeneşti aflate în
legătură cu spiritele rele? Deşi a fost singurul Fiu al Dumnezeului
infinit şi Comandantul curţilor cerului, Domnul Hristos S-a abţinut
să aducă acuzaţii împotriva lui Satana. Vorbind despre El, Isaia
spune: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va
fi pe umărul Lui, îl vor numi: «Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veşniciilor, Domn al păcii».“

Cei care vorbesc sau scriu despre solia îngerului al treilea să ia
în considerare faptul că Prinţul Păcii nu a adus acuzaţii jignitoare
împotriva vrăjmaşului şi să înveţe lecţia pe care ar fi trebuit să o[223]
înveţe mult mai devreme în experienţa lor. Ei trebuie să poarte jugul
lui Hristos şi să pună în practică umilinţa Lui. Marele învăţător
spune: „Învăţaţi de la Mine [Eu nu sunt îngâmfat, ci îmi ascund
slava], căci Eu sunt blând şi smerit cu inima“. învăţând de la Mine,
„veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre“. Misionarii noştri să facă o
lucrare care va conduce la o pocăinţă şi nu una de care vor fi nevoiţi
să se pocăiască ei înşişi. Dacă vrem să fim o mireasmă de viaţă spre
viaţă, trebuie să învăţăm mai mult blândeţea lui Hristos.

Nimeni să nu-i deschidă vrăjmaşului calea de a-şi face lucrarea.
Nimeni să nu-1 ajute în promovarea puterilor lui asupritoare, căci
noi încă nu suntem pregătiţi să ne confruntăm cu ele. Avem nevoie
de influenţa Duhului Sfânt, care ne sensibilizează, ne face supuşi şi
ne înnobilează pentru a modela caracterul nostru şi pentru a aduce
fiecare gând la supunerea faţă de Domnul Hristos. Duhul Sfânt este
cel care ne va face în stare să biruim şi care ne va conduce, ca pe
Maria, la picioarele lui Isus, pentru a învăţa smerenia şi blândeţea
inimii Sale.

Noi trebuie să fim sfinţiţi de Duhul Sfânt în fiecare oră a zilei,
ca să nu fim prinşi în capcană de vrăjmaşul, punându-ne sufletul în
pericol. înălţarea de sine este o ispită continuă, de aceea, să veghem
cu multă atenţie împotriva acestui rău. Dacă vrem să nu manifestăm
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spiritul criticii, al condamnării ,şi al aroganţei, trebuie să veghem
fără încetare. Să ne străduim să evităm orice aparenţă de rău şi să
nu evidenţiem nicio trăsătură asemănătoare cu atributele Lui Satana,
de.scurajându-i şi dezamăgindu-i pe cei cu care venim în legătură. Să
lucrăm aşa cum a lucrat Domnul Hristos — ca să atragem şi să zidim,
nu să dărâmăm. Unii sunt înclinaţi din fire să fie aspri si autoritari,
să se poarte ca nişte stăpâni peste moştenirea care îi aparţine lui
Dumnezeu. Din cauza manifestării unor asemenea trăsături au fost
pierdute suflete preţioase. Motivul pentru care oamenii au manifstat
asemenea însuşiri neplăcute este că nu s-au aflat în legătură cu
Dumnezeu. [224]

Cum să ne purtăm cu sufletele preţioase
Cei care se află în poziţii importante şi intră în legătură cu su-

fletele pentru care a murit Domnul Hristos ar trebui să-i preţuiască
pe oameni, aşa cum i-a preţuit Dumnezeu, şi să-i considere valo-
roşi. Totuşi mulţi au tratat moştenirea răscumpărată cu sângele Iui
Hristos în mod aspru, în armonie cu înclinaţiile omeneşti, şi nu în
conformitate cu gândul şi cu spiritul Iui Hristos. Domnul le spune
ucenicilor Săi: „Voi sunteţi fraţi“. Ar trebui să ne aducem aminte
fără încetare care este relaţia dintre noi şi să nu uităm că, la scaunul
de judecată al lui Hristos, vom fi nevoiţi să ne întâlnim cu aceia cu
care suntem asociaţi aici. Dumnezeu va fi Judecătorul, iar El va trata
corect pe fiecare în parte.

Ioan spune: „Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare
înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi au fost
deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi
după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.“ Toţi cei
care mărturisesc Numele lui Hristos să se gândească la faptul că vor
trebui să de-a socoteală înaintea scaunului de judecată al lui Hristos
pentru fiecare nedreptate şi pentru fiecare cuvânt aspru. Nu va fi ceva
plăcut să revedem cuvintele care au rănit sufletele, să revedem fiecare
hotărâre care a fost luată împotriva sufletelor pentru care a murit
Domnul Hristos, Fiecare faptă va ajunge la judecată, iar spiritul care
a determinat-o va ieşi la iveală. Roadele fiecărei pretenţii arbitrare
şi egoiste vor fi arătate deschis, iar oamenii vor vedea rezultatele
faptelor lor, chiar aşa cum le vede Dumnezeu. Ei vor vedea că au
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îndepărtat suflete preţioase de pe calea cea dreaptă, deoarece le-au
tratat în mod necreştinesc. Trăim în ziua cea mare, Ziua Ispăşirii, şi
acum este timpul ca fiecare să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu,[225]
să-I mărturisească păcatele şi să se bazeze, cu o credinţă vie, pe
meritele Mântuitorului răstignit şi înviat.

Fraţii mei şi surorile mele, doriţi voi să va aduceţi aminte fără în-
cetare ca nu trebuie să vă exprimaţi însuşirile fireşti în comportamen-
tul vostru faţă de moştenirea lui Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu
este proprietatea lui Hristos şi cât de mare a fost preţul plătit de El
pentru ea! Oare va fi vreunul dintre noi printre cei ce îl ajută pe vrăj-
maşul lui Dumnezeu şi al omului să descurajeze şi distrugă sufletele?
Care va fi pedeapsa adusă asupra noastră, dacă îndeplinim o astfel de
lucrare? Fiecare dintre noi trebuie să scoată din conversaţia lui orice
expresie aspră şi jignitoare. Să nu ne îngăduim să-i condamnăm pe
alţii şi nici nu vom face aşa, dacă suntem una cu Domnul Hristos.
Să-L reprezentăm pe Hristos în comportamentul nostru cu semenii.
Noi trebuie să fim nişte coniucrători cu Dumnezeu în sprijinirea
celor ce sunt ispitiţi. Să nu încurajăm sufletele să semene seminţele
îndoielii, căci aceste seminţe vor aduce un seceriş dăunător. Trebuie
să învăţăm de la Domnul Hristos, să aplicăm metodele Sale şi să
manifestăm spiritul Său. Nouă ni se porunceşte: „Să aveţi în voi
gândul acesta, care era şi în Hristos Isus“. Să ne obişnuim să credem
în Cuvântul lui Dumnezeu, care se împlineşte în mod aşa de minunat
şi plin de slavă. Dacă avem asigurarea deplină a credinţei, nu ne
vom îngădui să ne îndoim de fraţii şi de surorile noastre.

Caracterul lui Hristos
Avem privilegiul de a-L înţelege pe Isus aşa cum este El, de a-L

cunoaşte pe Acela care este plin de îndurare, bunătate şi politeţe
divină. El este bun şi milos şi va ierta păcatele noastre. Despre El
este scris: „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate
lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un
mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru
păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce[226]
a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.“

Trebuie să cultivăm iubirea şi recunoştinţa, să privim la Domnul
Isus şi să fim schimbaţi după chipul Său. Rezultatul acestei schimbări
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va fi o mai mare încredere, va fi speranţă, răbdare şi curaj. Să bem din
apa vieţii, despre care Domnul Hristos i-a vorbit femeii din Samaria.
El a spus: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este
Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!» tu singură ai fi cerut să bei, şi El
ţi-ar fi dat apă vie... Oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în
veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în
el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.“ Apa aceasta
reprezintă viaţa Iui Hristos şi fiecare suflet trebuie să o aibă, intrând
într-o legătură vie cu Dumnezeu. Atunci, încrederea binecuvântată,
recunoscătoare şi umila va fi un principiu statornic în suflet. Teama
izvorâtă din neîncredere va fi spulberată de o credinţă vie. Noi vom
contempla caracterul Aceluia care ne-a iubit mai întâi.

Prin contemplarea iubirii fără egal a lui Dumnezeu, noi ne în-
suşim natura Sa. Domnul Hristos a fost reprezentarea caracterului
Dumnezeului cerului atât înaintea oamenilor, cât şi înaintea îngeri-
lor. El a demonstrat că atunci când depind întru totul de Dumnezeu,
oamenii pot să respecte poruncile Sale şi să trăiască, iar legea Sa va
fi ca lumina ochilor lor.

Cei care caută calea vieţii nu trebuie să fie bogaţi, înţelepţi,
nu trebuie să fie învăţaţi sau onoraţi, totuşi Dumnezeu îi va face
înţelepţi, ca să poată înţelege ce trebuie să facă pentru a fi mântuiţi.
Lumina cerului străluceşte asupra pământului, venind de la tronul
lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos spune: „Şi, după ce voi fi înălţat
de pe pământ„ voi atrage la Mine pe toţi oamenii“. Invitaţia Sa plină
de har se adresează întregii lumi, iar cei ce răspund vor găsi viaţa şi
mântuirea. Apostolul Petru scrie: „Harul şi pacea să vă fie înmulţite [227]
prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia,
prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca
prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de
stricăciunea care este în lume prin pofte“.

* * * * *
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Calmul si consideraţia4

14 ianuarie 1894
În curând, Domnul este gata să lucreze cu o putere mai mare

în mijlocul nostru, dar există pericolul de a îngădui ca impulsurile
noastre să ne conducă acolo unde Domnul nu doreşte să mergem. Să
nu facem niciun pas pe care va trebui să-1 retragem. Să lucrăm cu
seriozitate şi cu prudenţă, să nu folosim expresii exagerate şi să nu
îngăduim ca simţămintele noastre să ajungă la exaltare. Trebuie să
gândim calm şi să lucrăm liniştit, pentru că vom întâlni persoane care
se neliniştesc cu uşurinţă, iar acestea vor sesiza expresiile noastre
necugetate şi vor face declaraţii extreme pentru a crea animozitate,
împiedicând tocmai lucrarea pe care Dumnezeu doreşte să o înde-
plinească. Există o categorie de oameni care sunt gata întotdeauna
să depăşească limitele, urmărind mereu să descopere ceva ciudat,
uimitor şi nou, dar Dumnezeu vrea ca toţi să lucreze calm şi cu
consideraţie, alegându-şi cuvintele în armonie cu adevărul temeinic
pentru acest timp, care trebuie să fie prezentat, pe cât posibil, fără
manifestări emoţionale, dar păstrând solemnitatea şi puterea cuve-[228]
nite. Să ne ferim de poziţiile extreme şi să nu-i încurajăm pe cei cu
un temperament instabil, care sunt când în apă, când în foc.

Vă rog insistent să scoateţi din învăţăturile voastre orice expresie
exagerată, orice lucru pe care cei cu mintea dezechilibrată şi cei fără
experienţă îl vor reţine şi vor face din el motivul unor acte necugetate
şi imature. Trebuie să cultivaţi precauţia în orice declaraţie pe care
o faceţi, deoarece, dacă nu veţi proceda astfel, unii vor fi îndrumaţi
pe o cale greşită şi vor face confuzii, pentru corectarea cărora vor fi
necesare eforturi istovitoare, deturnând energia şi munca lucrătorilor
spre domenii pe care Dumnezeu nu le-a plănuit pentru slujitorii Lui.
O singură notă de fanatism manifestată în mijlocul nostru va închide
multe uşi în faţa celor mai temeinice şi mai serioase principii ale
adevărului.

Oh, cât de atenţi ar trebui să fie toţi lucrătorii, ca să nu se gră-
bească să o ia înaintea Domnului pe cale, ci să-L urmeze acolo unde
îi conduce El! Cât de mult s-ar bucura duşmanii credinţei să gă-
sească vreo declaraţie a oamenilor noştri, pe care să fim nevoiţi să o
retractăm mai târziu! Trebuie să lucrăm cu atenţie şi cu înţelepciune,

4Special Testimonies, Seria A 3:59-62 (1895).
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căci în aceasta constă puterea noastră, iar atunci, Dumnezeu va lucra
împreună cu noi, prin noi şi pentru noi... Oh, cât s-ar bucura Satana
să intre în mijlocul acestui popor şi să dezorganizeze lucrarea tocmai
în acest timp când organizarea desăvârşită este esenţială şi va fi cel
mai puternic mijloc de a ne apăra de ideile false care se ivesc şi de a
combate afirmaţiile care nu sunt susţinute de Cuvântul lui Dumne-
zeu! Trebuie să păstrăm ordinea şi echilibrul, pentru ca sistemul de
reguli şi rânduieli să nu fie călcat. În felul acesta nu se va îngădui ca
lucrarea să ajungă sub controlul unor persoane indisciplinate. Trăim
într-un timp în care ordinea, organizarea şi unitatea sunt mai im-
portante ca oricând. Adevărul trebuie să ne unească asemenea unor
funii puternice, aşa încât să nu asistăm la tulburări printre lucrătorii
noştri. Dacă apar asemenea manifestări dezordonate, să avem un [229]
discernământ clar pentru a face deosebire între ce este fals şi ce
este adevărat. Nicio solie să nu fie proclamată până când nu a fost
cercetată în mod amănunţit.

Evitaţi motivele de dezbinare
Sufletul meu este foarte împovărat, pentru că ştiu ce ne aşteaptă

în viitor. Cei care nu au o legătură zilnică şi vie cu Dumnezeu vor
fi asaltaţi de toate amăgirile posibile. În lucrarea noastră nu trebuie
să fie promovat niciun subiect ce poate să aducă dezbinare, până
când nu vor fi examinate toate ideile susţinute pentru a se stabili
din ce sursă provin. Îngerii lui Satana sunt înţelepţi în a face rău
şi le vor inspira unora idei pe care ei le vor declara a fi o lumină
avansată şi le vor proclama ca fiind nişte lucruri noi şi uimitoare.
În ciuda faptului că solia lor este adevărată în anumite privinţe, ea
va fi amestecată cu idei omeneşti, iar ei vor prezenta ca învăţătură
nişte porunci ale oamenilor. Dacă a fost vreodată un timp în care
trebuie să veghem şi ne rugăm cu o adevărată seriozitate, acesta este
acum. Probabil că unele lucruri pot părea bune, totuşi este necesar
să fie cercetate cu atenţie şi cu multă rugăciune, pentru că sunt nişte
amăgiri iscusite, prin care Satana urmăreşte să conducă sufletele
pe o cale care este atât de apropiată de calea adevărului, încât abia
va putea să fie deosebită de calea ce duce la sfinţire şi la cer. Dar
ochiul credinţei poate discerne lucrurile care deviază de la calea
cea dreaptă, chiar dacă sunt aproape imperceptibile. La început este
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posibil ca o idee să fie considerată corectă, dar, după un timp, se vede
că este foarte departe de calea cea sigură, care conduce la sfinţire
şi la cer. Fraţii mei, vă avertizez să trasaţi cărări drepte pentru paşii
voştri, pentru ca miei să nu fie rătăciţi de pe cale.[230]

* * * * *

Preocuparea excesivă pentru cei din biserică5

Cooranbong, Australia, 1 septembrie 1895
Dragă frate şi soră...............,
Fratele...............mi-a prezentat planurile unor întruniri care
urmează să se desfăşoare timp de mai multe săptămâni în diferite

locuri printre cei ce cunosc deja adevărul. Fără îndoială, ele vor fi
benefice pentru unii dintre cei nou-veniţi la credinţă, dar eu ştiu că
nu-sunteţi pe calea cea bună. Desigur, credinţa unora dintre cei care
se vor aduna va fi întărită şi confirmată, dar prin această lucrare solia
de avertizare nu le este vestită acelora care se află încă în întuneric şi
nu cunosc adevărul, Timpul trece, pericolele din zilele de pe urmă se
apropie de noi şi, în marea zi a judecăţii, când fiecare va fi răsplătit
după faptele lui, cât de mulţi ne vor spune: De ce nu ne-aţi avertizat?
Voi nu ne-aţi spus acele lucruri pe care ar fi trebuit să le ştim.

Domnul Hristos zice: „Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi“. Pastorii noştri să înainteze, vestind
solia solemnă de avertizare. Din moment ce oamenii au avut deja
toate posibilităţile de a cunoaşte adevărul, de ce să mai fie făcute
planuri care îi reţin pe lucrătorii noştri de la lucrarea de salvare a
sufletelor aflate în întunericul minciunii? Timpul este scurt. Solia de
avertizare trebuie să fie vestită cu claritate. Domnul vine să-i judece
pe cei ce nu ascultă de Evanghelie.

În zilele sale, Enoh a proclamat venirea lui Hristos şi judecata
celor nelegiuiţi, iar acum vedem împlinirea profeţiei lui Enoh cu
privire la marea nelegiuire care urma să abunde. Cei care au lumina
sunt chemaţi de Dumnezeu să înainteze într-o luptă neîncetată. Când
se va pune întrebarea: „Străjerule, cât mai este din noapte?“ trebuie[231]
să se răspundă printr-o solie vestită cu credincioşie: „Vine dimineaţa
şi este tot noapte!“

5Special Testimonies, Seria A 4:4-10 (1895).
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Influenţa adevărului este mult prea restrânsă. Oamenii care cu-
nosc adevărul să fie îndemnaţi să-l vestească acelora care se află în
întuneric. Mulţi se mulţumesc doar cu o părere despre adevăr, dar
nu şi-au ocupat locul, vestindu-le şi altora ce au primit. Dumnezeu a
făcut ca oamenii să simtă puterea adevărului, dar nu toţi îşi îndepli-
nesc lucrarea rânduită de a căuta să-i salveze pe cei pierduţi. Fiecare
credincios trebuie să fie îmbrăcat în armură şi pregătit să-i câştige pe
alţii la ascultarea de Legea lui Dumnezeu. Am văzut că acelora care
deja au Îi se oferă atât de mult, iar aceste adunări minunate pentru cei
ce vor să obţină mai multă putere păgubesc lumea tocmai de lucrarea
ce trebuie să fie îndeplinită pentru ea. Acum, pastorii noştri trebuie
să lucreze pentru salvarea celor pierduţi. Săptămânile petrecute în
adunări menite să-i pregătească pe oameni pentru lucrare ar putea
să fie folosite mult mai bine mergând la drumuri şi la garduri cu
invitaţia: „Veniţi, căci toate sunt pregătite pentru ospăţ“.

Mai multă lumină pentru cei care o folosesc
Iluminarea cerească va veni asupra celor ce urmează lumina pe

care o au, căci solii cerului aşteaptă să conlucreze cu oamenii în
avertizarea lumii păcătoase şi amăgite. Când poporul lui Dumnezeu
se angajează în această lucrare cu un simţământ real de responsa-
bilitate, în oraşe şi sate se va vedea o schimbare hotărâtă. Această
preocupare excesivă pentru cei din biserică, în scopul de a-i sus-
ţine spiritual, îi face mai dependenţi de efortul omenesc. Ei învaţă
să se bazeze pe experienţa fraţilor lor şi nu aleg să depindă numai
de Dumnezeu şi de puterea Sa. Este timpul ca oraşele şi satele de
pretutindeni să audă solia solemnă de avertizare: „Iată că El vine pe [232]
nori. Şi orice ochi îl va vedea.“ Pregătiţi-vă să fiţi găsiţi în pace cu
Dumnezeu.

Îi avertizez pe toţi cei care aţi fost favorizaţi de Dumnezeu cu
o cunoaştere a adevărului, mergeţi să lucraţi. Pretutindeni este o
lucrare de făcut. Câmpurile sunt albe, gata pentru seceriş. Chiar
acum este nevoie de semănători şi de culegători. Timpul pe care îl
dedicaţi în continuu celor care înţeleg şi cunosc solia de avertizare
nu le va da nici măcar a zecea parte din puterea pe care ar primi-o,
implicân- du-se în lucrarea de a vesti Cuvântul vieţii pentru salvarea
sufletelor care pier. Îngerii aşteaptă să-i binecuvânteze pe lucrătorii
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consacraţi. Parabola oii pierdute ar trebui să fie o lecţie pentru fiecare
suflet salvat din capcana lui Satana. Nu trebuie să ne ocupăm în mod
excesiv de cele nouăzeci şi nouă de oi, ci să mergem în ajutorul celor
pierdute, căutându-le în pustia marilor oraşe şi sate. Cei angajaţi în
această lucrare vor fi făcuţi să-şi simtă propria slăbiciune şi vor alerga
spre fortăreaţă. Prezenţa divină va fi cu ei, ca să le dea putere, curaj,
încredere şi speranţă. Lucrătorii sinceri vor colabora cu Dumnezeu.

Avertizările pe care Domnul Hristos le-a adresat Ierusalimului
nu s-au încheiat odată cu timpul Său. Judecăţile rostite asupra Ierusa-
limului au fost un simbol al evenimentelor venirii Domnului Hristos
pentru judecata zilei de apoi, când toate popoarele vor fi adunate
înaintea Lui. „El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare,
şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a
cerurilor până la cealaltă.“

O lucrare pentru fiecare ucenic adevărat
Fiecare adevărat urmaş al Domnului Hristos are de făcut o lu-

crare. Dumnezeu î-a încredinţat fiecăruia lucrarea lui, în prezent
sunt puţini cei ce arată spre sulul profeţiei care se împlineşte cu
rapiditate, proclamând: Pregătiţi-vă, arătaţi-vă ascultarea de Dum-
nezeu prin respectarea poruncilor Sale. Acesta nu este un timp în[233]
care solii lui Dumnezeu să se oprească pentru a-i susţine pe cei
ce cunosc adevărul şi au toate avantajele. Ei trebuie să înainteze,
înălţând stindardul şi vestind solia de avertizare: „Iată, Mirele vine!
Ieşiţi-i în întâmpinare!“ Majoritatea covârşitoare a celor ce aud solia
nu vor da atenţie avertizării solemne. Mulţi vor fi găsiţi necredincioşi
faţă de poruncile lui Dumnezeu, care sunt un test al caracterului.
Slujitorii Domnului vor fi consideraţi nişte fanatici. Pastorii îi vor
avertiza pe oameni să nu-i asculte, Noe a fost tratat la fel, dar Duhul
lui Dumnezeu îl îndemna să vestească solia, indiferent dacă oamenii
îl vor asculta sau îl vor respinge.

Oricând ar avea loc, venirea lui Hristos îi va lua prin surprindere
pe falşii învăţători care spun: „Pace şi linişte“, „toate rămân aşa cum
erau de la începutul zidirii“. Aşa a spus Cuvântul Inspiraţiei; „Atunci,
o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei“. Ziua lui Dumnezeu va
veni ca un hoţ peste toţi locuitorii pământului. „Dacă ar şti stăpânul
casei la ce strajă din noapte va veni hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa
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să-i spargă casa.“ Singura cale de a fi în siguranţă este vegherea
neîncetată. Noi trebuie să fim gata în permanenţă, pentru ca ziua
aceea să nu ne surprindă ca un hoţ.

Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu să se gândească la faptul că
acum, cât este zi, este timpul să lucreze, dar nu printre oile aflate deja
în staul, ci să meargă în căutarea celor pierdute, care pier, Acestea
sunt oile care au nevoie de ajutor pentru a fi readuse în staul. Este
timpul ca toţi cei nepăsători să se trezească din somnolenţa lor.
Este timpul ca sufletele să fie îndemnate stăruitor nu doar să asculte
Cuvântul lui Dumnezeu, ci să-şi asigure fără întârziere untdelemnul [234]
de rezervă pentru candelele lor. Undelemnul este neprihănirea lui
Hristos. El reprezintă caracterul, iar caracterul nu este transferabil.
Niciun om nu poate să-1 obţină pentru altul. Fiecare trebuie să-şi
formeze pentru el însuşi un caracter curăţat de orice pată a păcatului.

Domnul va veni cu putere şi cu mare slavă. Atunci, lucrarea Sa
va fi aceea de a-i separa pe deplin pe cei drepţi, de cei nelegiuiţi. Dar
untdelemnul nu va putea fi transferat în vasele celor care nu-1 au.
Atunci, se vor împlini cuvintele lui Hristos: „Din două femei care
vor măcina împreună, una va fi luată, iar alta va fi lăsată. Doi bărbaţi
vor fi la câmp: unul va fi luat, şi altul va fi lăsat.“ în viaţa aceasta, cei
neprihăniţi şi cei nelegiuiţi sunt împreună. Totuşi Domnul cunoaşte
caracterul. El îi vede pe cei ce sunt nişte copii ascultători, care
respectă şi iubesc poruncile Sale.

Grâul şi neghina
Cel care priveşte de la distanţă ar putea să nu observe nicio

deosebire, dar este Unul care a spus că neghina nu trebuie să fie
smulsă de mâini omeneşti, ca nu cumva să fie smuls şi grâul odată
cu ea. Amândouă să fie lăsate să crească împreună până la seceriş.
Atunci, Domnul îi va trimite pe secerătorii Săi să culeagă neghina şi
să o ardă, iar grâul va fi depozitat în grânarul ceresc. Timpul judecăţii
este perioada cea mai solemnă, când Domnul îi adună pe cei care
sunt ai Săi din mijlocul celor ce reprezintă neghina. Atunci, membrii
din aceeaşi familie vor fi despărţiţi. Cei drepţi vor primi semnul
lui Dumnezeu. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, îmi vor fi
o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc. Voi avea milă
de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.“ Cei care au
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fost ascultători de poruncile lui Dumnezeu se vor alătura sfinţilor
în lumină. Ei vor intra pe porţile cetăţii şi vor avea dreptul de a[235]
mânca din pomul vieţii. Aceştia sunt cei ce vor fi luaţi la cer. Ei vor
avea numele scris în cartea vieţii, în timp ce alţii, cu care au fost
împreună, vor avea semnul unei despărţiri veşnice de Dumnezeu.

Grâul şi neghina sunt acum amestecate, dar atunci, acea mână,
singura capabilă să le deosebească, va pune pe fiecare în locul care
i se cuvine. Cei care au avut lumina adevărului, au auzit solia de
avertizare şi invitaţia la ospăţul de nuntă — fermierul, comerciantul,
juristul, păstorii cei falşi, care au adus la tăcere convingerile oame-
nilor, străjerii necredincioşi, care nu au vestit avertizarea şi nici nu
au cunoscut ceasul din noapte — toţi cei care au refuzat să asculte
de legile împărăţiei lui Dumnezeu nu vor avea dreptul să intre în ea.
Cei care au căutat o scuză pentru a evita crucea despărţirii de lume
vor fi luaţi prin surprindere odată cu lumea. Ei s-au amestecat cu
neghina din proprie alegere. Ce se aseamănă se adună în nelegiuire.
Este o asemănare îngrozitoare. Oamenii aleg să stea de partea pri-
mului răzvrătit, care i-a ispitit pe Adam şi pe Eva la neascultarea de
Dumnezeu. Neghina se înmulţeşte, căci ei au semănat neghină şi vor
avea parte de soarta părintelui fărădelegii — Diavolul.

Pentru cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu se va rosti bine-
cuvântarea: „Ferice de cei ce păzesc poruncile, ca să aibă drept la
pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate“ (traducere din versiunea
engleză). Ei sunt „o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam
sfânt“, ca să-I aducă laude Aceluia care ne-a chemat din întuneric
la lumina Sa minunată. Cei ascultători sunt declaraţi neprihăniţi. Ei
sunt atraşi de Isus Hristos ca de un magnet sfânt. Ce este sfânt atrage
ce este sfânt. Cei care sunt nedrepţi vor rămâne nedrepţi şi mai de-
parte. Atunci, caracterul nu va mai putea fi schimbat. Untdelemnul
harului nu poate fi împrumutat de la unul la altul, iar fecioarele ne-[236]
înţelepte nu vor avea timp să-şi cumpere untdelemn. Cei neprihăniţi
sunt cei ce respectă poruncile lui Dumnezeu şi vor fi despărţiţi pentru
totdeauna de cei neascultători şi nelegiuiţi, care au călcat în picioare
Legea lui Dumnezeu. Aurul curat nu va mai fi amestecat cu zgura.
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Care este robul cel bun şi credincios?
„Care este deci robul credincios şi înţelept, pe care 1-a pus stă-

pânul său peste ceata slugilor sale?“ Putem răspunde la întrebarea
aceasta? Sunt cu un ispravnic credincios al lucrurilor sfinte care îmi
sunt încredinţate? Fiecărui om îi este dată o responsabilitate. Stră-
jerul îşi are lucrarea sa specifică de a sesiza apropierea pericolului
şi de a da semnalul de avertizare. Soldaţii crucii lui Hristos trebuie
să aibă un auz fin. Responsabilitatea lor este aceea de a suna din
trâmbiţă cu putere, aşa încât toţi să-şi poată îmbrăca armura şi să fie
gata de luptă.

Care este lucrarea pe care o îndeplinim noi, în mod individual,
pentru Domnul? Cine le descoperă adevărul celor aflaţi în întunericul
învăţăturilor false? Cine vesteşte cuvintele vieţii? Vrăjmaşii lui
Hristos sunt mulţi şi, în timp ce pretind că sunt neprihăniţi, ei nu au
nepri-hănirea Domnului. Ei se deghizează în îngeri de lumină, dar
sunt nişte slujitori ai păcatului. Acest fapt ar trebui să fie suficient
pentru a determina fiecare suflet să lucreze. Cine sunt ispravnicii
credincioşi ai harului lui Hristos? Cine sunt cei care organizează
activitatea cu înţelepciune, chemând la slujire toate sufletele care
cunosc adevărul şi încredinţându-i fiecăruia o lucrare?

Turnurile de veghere trebuie să fie păzite. în timp ce armatele
înaintează, angajându-se în luptă, este nevoie de oameni care să
apere fortăreaţa. Fiecăruia i s-a încredinţat o lucrare. Să nu dăm glas [237]
declaraţiilor celor greşiţi, ci să insistăm asupra adevărului. Lucrarea
noastră trebuie să le aducă un bine semenilor. Să nu ne angajăm
în urmărirea duşmanilor adevărului, ci să vestim solia îngerului al
treilea, care zboară prin mijlocul cerului, proclamând avertizarea,
poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos.

În dreptul celor ce „nu fac nimic“ se va scrie: „Ai fost cântărit în
cumpănă şi ai fost găsit prea uşor“. Ei au cunoscut voia Stăpânului,
dar nu au îndeplinit-o. Au avut lumina adevărului şi toate binecuvân-
tările, dar au ales propriile interese egoiste, prin urmare, vor fi lăsaţi
împreună cu cei pe care nu s-au străduit să-i salveze. „Dar, dacă este
un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpânul meu zăboveşte să vină!»
Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să
bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu
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se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-1 ştie, îl va tăia în două, şi soarta
lui va fi soarta făţarnicilor, acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.“

Aceste cuvinte să fie luate în considerare cu seriozitate! Nimeni
să nu spună: „Ele nu se referă la mine, eu sunt creştin“. Cine spune
aceste cuvinte, voi sau Acela care cunoaşte gândurile inimii? Isprav-
nicului necredincios i se încredinţaseră responsabilităţi solemne, în
faţa lumii, el pare a fi un slujitor al lui Hristos, dar, oh, din nefericire
pentru el şi pentru cei aflaţi în legătură cu el, acest ispravnic este un
rob rău! El pune în pericol bunurile Stăpânului şi îi învaţă pe alţii
să calce în picioare Legea sfântă a lui Dumnezeu. El îl numeşte pe
Hristos, „Stăpânul meu“, dar spune: „Stăpânul meu zăboveşte să
vină“. Acest rob nu declară că Stăpânul nu va veni, el nu îşi bate
joc de ideea celei de a doua veniri, dar le spune oamenilor că veni-[238]
rea Domnului a fost amânată. El îndepărtează din mintea celorlalţi
convingerea că Domnul vine curând. Influenţa lui îi determină pe
oameni să se simtă în siguranţă şi să fie nepăsători. Ca urmare, ei
încetează să mai vegheze.şi repetă cuvintele străjerului necredincios
şi mulţi alţii le preiau împreună cu spiritul rău, în timp, oamenii se
adâncesc în deşertăciunea lumească şi în starea de letargie. Ei merg
în jos, nu în sus, şi nu aşteaptă cu dor ziua lui Dumnezeu. Mintea
lor este luată în stăpânire de pofte pământeşti şi de gânduri murdare.

Robul cel rău îşi bate tovarăşii de slujbă, care caută să îndepli-
nească voia Domnului său. El mănâncă şi bea cu beţivii, cu aceia a
căror inimă este firească, în ciuda faptului că se declară a fi creştini.
Ei se împotrivesc lui Hristos şi lucrării pe care El a venit să o facă
în lumea noastră, şi anume, să împlinească Legea lui Dumnezeu în
natura umană şi să fie un exemplu pentru toţi oamenii.

În timp ce era înconjurat de ucenici şi de marea mulţime care
asculta cuvintele Sale, Domnul Hristos a declarat: „Luaţi seama la
voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de
mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel, ziua
aceea să vină fără veste asupra voastră“. „Cel care crede că stă, să ia
seama să nu cadă.“[239]



Capitolul 10 — Metode, principii şi motive corecte

Adevărata educaţie1

Cooranbong, Australia, 27 august 1895
Dragă frate şi soră.................,
Studenţii şcolii noastre de meserii din acest loc fac tot ce pot mai

bine pentru a respecta lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu şi care ne
învaţă să asociem în educaţia intelectuală folosirea echilibrată a cre-
ierului şi a muşchilor. Până acum, rezultatele au depăşii aşteptările
noastre. La încheierea primului semestru, care a fost considerat un
experiment, studenţilor li s-a oferit posibilitatea de a lua o vacanţă şi
de a se angaja în orice lucrare doresc. Dar toţi au cerut, cu insistenţă,
ca programul şcolar să rămână în continuare acelaşi, combinând
zilnic munca manuală cu anumite ore de studiu. Studenţii nu au
vrut să renunţe la ocazia de a învăţa cum să lucreze şi să studieze.
Dacă aceasta este alegerea lor, în ciuda celor mai nefavorabile cir-
cumstanţe, oare ce influenţă va avea acest program, după ce va fi
încheiată construcţia şcolii şi vor exista mai multe facilităţi pentru
studenţi?

Clădirea în care se află acum, singura potrivită din toate punctele
de vedere, este un fost hotel vechi, pe care l-am închiriat şi îl utilizăm
la maxima lui capacitate. Pe terenul viran din vecinătate au fost
instalate patru corturi, care, de asemenea, sunt ocupate de studenţi. în
fiecare dimineaţă, la ora şase, membrii şcolii sunt invitaţi să participe
împreună la serviciul de închinare şi studiu biblic. Aceste ocazii s-au
dovedit a fi o binecuvântare...

Le-am vorbit studenţilor de opt ori, la adunarea de dimineaţă.
Domnul Isus a fost cu adevărat prezent în mijlocul nostru. Numărul
participanţilor a fost între douăzeci şi şase şi treizeci. La prima dintre [240]
aceste întruniri, duhul mijlocirii a venit asupra mea şi toţi cei prezenţi
au simţit că Domnul asculta rugăciunile noastre, Apoi, am vorbit

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 4-6, 1895-1896). Acest articol este din nr. 4, pag. 14-20.

211
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aproximativ treizeci de minute, iar Domnul mi-a inspirat solia pentru
cei adunaţi. Aceste ocazii au fost foarte folositoare, iar mărturiile
venite mai târziu din partea studenţilor au dovedit că Duhul Sfânt le
oferea tuturor lumina cunoaşterii lucrurilor lui Dumnezeu.

Pe măsură ce adunările au continuat, progresul spiritual a fost
din ce în ce mai evident. Prezenţa divină a fost cu noi. Sentimentele
de simpatie dintre participanţi au ajuns să fie tot mai puternice şi
mai pline de bunăvoinţă. Inimile s-au deschis în faţa puterii Duhului
Sfânt şi au avut loc schimbări categorice în gândire şi în caracter.
Duhul lui Dumnezeu a lucrat asupra slujitorilor Lui omeneşti. II laud
pe Domnul pentru influenţa încurajatoare al Duhului Său în inima
mea. Toţi am simţit că Domnul conlucrează cu noi, călăuzin-du-ne
în decizii, planuri şi fapte.

Domnul nu intenţionează să realizeze nici voinţa, nici înfăptuirea
în locul nostru. Noi avem partea noastră. Totuşi, îndată ce începem să
ne îndeplinim lucrarea cu seriozitate, harul lui Dumnezeu ne este dat
pentru a săvârşi în noi atât voinţa, cât şi înfăptuirea, dar niciodată ca
o înlocuire a eforturilor noastre. Noi trebuie să ne însufleţim pentru a
conlucra cu El. Duhul Sfânt îl întăreşte pe slujitorul omenesc pentru
a-1 ajuta să-şi ducă la bun sfârşit mântuirea. Aceasta este lecţia
practică pe care El se străduieşte să ne facă să o învăţăm. „Căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea
Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.“

Niciodată nu am avut un simţământ atât de adânc cu privire la
valoarea şi puterea adevărului asupra minţii omeneşti, ca atunci când
le-am vorbit studenţilor în cadrul adunărilor de dimineaţă. În fiecare
dimineaţă, simţeam că am o solie de la Dumnezeu. Am avut, de
asemenea, o inspiraţie deosebită când am vorbit de câte două ori în
fiecare Sabat. La toate adunările au fost prezenţi mulţi necredincioşi,[241]
care s-au arătat foarte impresionaţi de adevărul predicat. Dacă am fi
avut un spaţiu corespunzător pentru adunări, i-am fi putut invita şi pe
vecini. Dar sufrageria noastră îngustă şi lungă era atât de aglomerată,
încât nu putea fi un loc prea potrivit pentru închinare. Mie mi s-a
oferit un mic spaţiu în colţul încăperii şi eram aproape lipită de
perete. Cu toate acestea, Domnul Isus a fost prezent în adunare.
Am ştiut lucrul acesta. Câteva suflete se gândesc foarte serios la
subiectele adevărului.
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Cu toţii ştim că luptele cele mai aspre şi mai puternice ale sufle-
tului au loc în ceasul marii decizii de a pune în aplicare convingerile
aflate în inimă. Consacrarea faţă de Dumnezeu înseamnă a încredinţa
sufletul în grija Aceluia care i-a răscumpărat libertatea cu un preţ
infinit. După aceea, urinează să continuăm a-L cunoaşte pe Dom-
nul, ca să putem ştii lucrurile pe care El le-a pregătit deja pentru
noi. „Ascultarea este mai bună decât jertfele.“ Întreaga lucrare a
creştinului constă în a vrea şi a face.

O educaţie echilibrată
Studenţii lucrează din greu şi cu conştiinciozitate. Ei obţin tot

mai multă putere intelectuală, rezistenţă şi forţă fizică. Această me-
todă corectă de educaţie nu va îngădui ca, din şcolile noastre, să
iasă tineri slabi şi ineficienţi, cu o instruire unilaterală, ci tineri bine
pregătiţi din toate punctele de vedere, fizic, intelectual şi moral. Cei
ce se ocupă de formarea caracterelor nu trebuie să uite să pună acea
temelie care va face educaţia să aibă cea mai mare valoare. Această
lucrare va cere sacrificiu de sine, dar trebuie să fie îndeplinită. Dacă
este bine coordonat, exerciţiul fizic va pregăti mintea pentru efort
intelectual. Dar una fără cealaltă îl va face întotdeauna pe om să
fie deficitar. Munca fizică asociată cu munca intelectuală păstrează
mintea şi simţurile morale într-o stare mai sănătoasă, iar lucrarea [242]
îndeplinită este mult mai bună. Prin această metodă de educare, stu-
denţii vor pleca din şcolile noastre pregătiţi pentru lucrurile practice
ale vieţii şi capabili de a-şi folosi capacităţile intelectuale în cel mai
bun mod. Dacă dorim să le facem un bine studenţilor noştri, trebuie
sa asociem exerciţiul fizic cu cel intelectual. Noi am aplicat acest
plan cu satisfacţii depline, în ciuda circumstanţelor nefavorabile în
care studenţii au fost nevoiţi să lucreze.

Eu am venit aici şi mi-am început lucrarea cu atâta seriozitate,
încât le-am inspirat tuturor un zel nou, iar ei au lucrat cu hotărâre,
bucurându-se de acest privilegiu. Ne-am îndemnat unii pe alţii la
zel şi la fapte bune. Angajaţii şcolii s-au temut, când am dorit să
plantez primii pomi, iar acum ne bucurăm cu toţii de prima livadă
adevărată în această regiune. Câţiva dintre pomii noştri vor rodi anul
viitor, iar piersicii vor aduce o recoltă destul de bună peste doi ani.
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Dl............, de la care am cumpărat pomii, locuieşte la aproximativ 35
de kilometri depărtare de noi. El spune că avem o livadă splendidă.

Aşadar, şcoala a început excelent. Studenţii învaţă cum să plan-
teze pomi, zmeură şi altele, cum să îngrijească fiecare fir şi fiecare
tulpină, încă de când răsar, ca să le asigure spaţiul necesar pentru
a creşte. Oare nu este aceasta lecţia cea mai preţioasă cu privire la
felul în care trebuie să fie tratate mintea şi trupul omenesc — să nu
forţeze niciun organ al trupului, ci să le ofere tuturor condiţii optime
pentru a-şi face lucrarea? Mintea trebuie să fie folosită, iar puterile
ei să fie solicitate. Avem nevoie de bărbaţi şi de femei care să poată
fi întăriţi de Duhul lui Dumnezeu pentru a îndeplini o lucrare de-
săvârşită sub călăuzirea Sa. Mintea lor trebuie să fie pusă la lucru
şi cultivată, ca să nu rămână pipernicită şi leneşă din cauza lipsei
de activitate. Este nevoie de bărbaţi, femei şi copii care să lucreze[243]
pământul, să-şi folosească îndemânarea şi tactul, nu simţindu-se
ca nişte slugi, ci înţelegând că fac aceeaşi lucrare nobilă, pe care
Dumnezeu le-a încredinţat-o în Eden lui Adam şi Evei, cărora le plă-
cea să vadă miracolele săvârşite de Creator. Omul sădeşte sămânţa,
iar Dumnezeu îi asigură ploaie şi soare, făcând să încolţească firul
plăpând. Aici se află învăţătura pe care Dumnezeu ne-o oferă cu
privire la învierea trupului şi înnoirea inimii. Lucrurile spirituale se
învaţă observând dezvoltarea celor pământeşti.

Educaţia dobândită prin cultivarea pământului
Nu trebuie să renunţăm sau să ne descurajăm din cauza ne-

reuşitelor aparente în domeniul lucrurilor trecătoare, şi nici să nu
deznădăjduim din cauza faptului că rezultatele aşteptate întârzie să
apară. Să lucrăm cu voioşie, speranţei şi mulţumire, având încre-
dere că pământul deţine în adâncurile lui comori mai bogate decât
aurul şi argintul, care aşteaptă să fie găsite şi adunate de lucrătorul
credincios. Lipsa recoltei aşteptate este o mărturie falsă. Printr-o cul-
tivare corespunzătoare şi înţeleaptă, pământul îşi va oferi bogăţiile
în folosul omului.

Lecţiile spirituale care pot fi învăţate din aceasta nu sunt de mică
importanţă. Dacă sunt semănate în inimă, seminţele adevărului nu se
vor pierde, ci vor încolţi, aducând, mai întâi un fir verde, apoi n spic,
apoi rodul deplin. La început, Dumnezeu a zis: „Să dea pământul
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verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori, care să facă rod după soiul
lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ“. Când Dumnezeu a
făcut pământul, prin cuvântul divin, El a creat şi sămânţa plantelor.
În cultivarea pământului, trebuie să ne folosim inteligenţa şi să avem
încredere în cuvântul lui Dumnezeu care a creat plantele pentru
binele omului.

Cultivarea pământului cere folosirea tuturor capacităţilor intelec-
tuale şi a tactului nostru. Terenurile din preajma noastră dovedesc
indolenţa localnicilor. Sperăm să aducem la viaţă simţurile lor ador- [244]
mite. Sperăm să vedem nişte fermieri inteligenţi, care vor fi răsplătiţi
pentru munca lor sârguincioasă. Mâna şi inima trebuie să coopereze,
aplicând metode noi şi inteligente în cultivarea pământului. Am vă-
zut aici copaci uriaşi doborâţi şi smulşi din rădăcină, am văzut cum
sunt arate suprafeţe de pajişte, pregătin-du-se un loc fertil pentru
plantarea pomilor tineri şi a altor culturi. Studenţii învaţă ce însem-
nătate au aratul, plivitul, săpatul, discuitul şi grăpatul în vederea
obţinerii unei recolte onorabile şi bogate. Adesea se vor face greşeli,
dar greşeala se află întotdeauna aproape de adevăr, înţelepciunea
se dobândeşte greşind, iar energia unui nou început oferă speranţa
succesului. Ezitarea va face lucrurile să dea înapoi, graba va avea
acelaşi efect, dar, din toate acestea, dacă doreşte, omul poate învăţa
nişte lecţii.

În şcoala care a început aici, în Cooranbong, ne aşteptăm la un
succes real atât în domeniul agriculturii, cât şi în studiul ştiinţelor.
Intenţia noastră este ca acest loc să fie un centru care să răspândească
lumina şi să ofere o cunoaştere avansată şi preţioasă, care să conducă
la cultivarea pământurilor lăsate în paragină, astfel încât dealurile
şi văile să înflorească asemenea trandafirilor. Prin munca fizică
asociată cu efortul intelectual, atât copiii, cât şi cei mari vor beneficia
de o educaţie corectă şi cuprinzătoare. Cultivarea minţii va aduce
înţelepciune, tact şi iniţiative noi în domeniul cultivării pământului.

Aceasta va fi o perspectivă nouă în care oamenii vor vedea că
pot să-şi câştige existenţa, lucrând pământul cu abilitate, aşa încât să
le aducă un avantaj. Mintea lor nu va fi suprasolicitată până la maxi-
mum de studiul ştiinţelor. Asemenea oameni vor reuşi să contrazică
ideile absurde, care au predominat cu privire la munca manuală. In- [245]
fluenţa se va extinde nu printr-o proclamare cu glas tare, ci printr-o
aplicare repetată a învăţăturilor. Vom vedea fermieri care nu sunt
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nişte oameni aspri şi istoviţi, cu o înfăţişare neglijentă şi cu gospodă-
rii neîngrijite. Ei vor aduce bunul-gust în amenajarea gospodăriilor
lor. Casele lor vor fi luminoase şi atrăgătoare. Nu vom mai vedea
tavane înnegrite şi pereţi plini de praf şi de mizerie. Cunoaşterea, ge-
niul şi inteligenţa vor ti vizibile în caselor lor. Cultivarea pământului
va fi considerată ca o preocupare nobilă şi înălţătoare. Religia curata
şi practică se va manifesta în cultivarea pământului, considerându-l
vistieria lui Dumnezeu. Cu cât cineva ajunge să fie mai inteligent,
cu atât va răspândi o influenţă religioasă mai puternică. Domnul
doreşte ca noi să tratăm pământul ca pe o comoară preţioasă, care
ne-a fost încredinţată spre administrare.

* * * * *

Mai puţin egoism2

Granville, Australia, 13 septembrie 1895
Cu siguranţă, în viaţa pastorilor noştri trebuie să aibă loc o schim-

bare. Domnul Hristos trebuie să Se afle într-o măsură mai mare în
inima şi în caracterul lor, şi să fie mai puţin egoism. Suntem chemaţi
să fim reprezentanţii Domnului nostru. Cei care au avut o mare
lumină şi ocazii preţioase sunt răspunzători faţă de Dumnezeu, iar
El i-a dat fiecărui om o lucrare, Ei nu trebuie să-şi trădeze niciodată
încredinţarea sfântă, ci să fie cu adevărat o lumină a lumii.

„Şi dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci
în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă
de ispăşire pentru păcatele noastre.“ Iată cuvintele care exprimă
atitudinea lui Dumnezeu faţă de un popor imoral şi idolatru: „Cum
să te dau Efraime? Cum să te predau Israele? Cum să-ţi fac ca[246]
Admei? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot
lăuntrul Mi se mişcă de milă!“ Oare putea El să renunţe la poporul
pentru care pregătise atâtea binecuvântări, oferindu-i-L chiar pe
unicul Său Fiu ca reprezentare a chipului Său? Dumnezeu a îngăduit
ca Fiul Lui să fie jertfit pentru păcatele noastre. El însuşi a preluat
rolul de judecător al Aceluia care era Purtătorul păcatului, lăsând
deoparte prerogativele Sale iubitoare de Tată.

2Special Testimonies, Seria A 4:1 (1895)
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Aici este iubirea Sa care se recomandă singură neamului ome-
nesc răzvrătit, în modalitatea cea mai uimitoare. Ce privelişte au
putui să vadă îngerii! Ce speranţă pentru oameni! „Pe când eram
păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.“ Cel drept a suferit în locul
celui nelegiuit, El a purtat păcatele noastre în trupul Sau răstignit pe
lemn. „El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi
toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu EI, toate lucrurile?“

Ca martori aleşi de Dumnezeu, îi preţuim noi pe cei răscumpă-
raţi de Hristos? Suntem noi gata să facem orice sacrificiu care ne
stă în putere pentru a lua pe umeri jugul Domnului Hristos, ca să
conlucrăm cu El şi cu Dumnezeu? Toţi cei care trec testul pus de
Dumnezeu, prin respectarea poruncilor Sale, iubesc neamul ome-
nesc care piere, aşa cum l-a iubit şi Domnul Hristos. Ei urmează
exemplul lui Hristos, angajându-se în lucrarea care cere cea mai
mare seriozitate şi sacrificiu de sine, pentru a-i căuta pe cei aflaţi la
drumuri şi la garduri, bogaţi sau săraci, nobili sau umili şi pentru a
le vesti tuturor că sunt obiectul iubirii speciale şi al grijii ocrotitoare
a lui Hristos.

O lucrare pentru fiecare
Orbirea firească şi ignoranţa oamenilor cu privire ia Dumnezeu

şi la Mântuitorul sunt atât de mari, încât oricine îl iubeşte pe Domnul
Isus poate găsi o lucrare de făcut. Nicîun credincios care îl iubeşte
cu adevărat pe Hristos nu va rămâne indiferent şi leneş. Caracterul [247]
şi viaţa celor ce respectă poruncile lui Dumnezeu se deosebesc în
mod evident de ale celor neascultători.

Sunt părinţi care nu înfrânează egoismul copiilor lor. Îngăduinţa
de sine a ajuns un scop pentru ei. Prin slujirea de sine, nenumăraţi
oameni sunt înrobiţi de Satana. Ei sunt sclavii propriilor impulsuri
şi pasiuni, care se află sub controlul celui rău. Prin chemarea lor în
serviciul Său, Dumnezeu le dă libertate. Ascultarea de Dumnezeu
este eliberarea din sclavia păcatului şi libertate faţă de pasiunile şi
de impulsurile omeneşti.

Vom fi nevoiţi să ne confruntăm cu oameni care îşi folosesc toată
puterea de influenţă pentru a-i calomnia pe cei ce sunt loiali faţă
de Dumnezeu. Inteligenţa şi judecata lor, pe care le-au primit de la
Dumnezeu, sunt dedicate efortului de a demonstra că ascultarea de
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poruncile lui Dumnezeu constituie o lucrare grea şi obositoare. Dar
cei care susţin cerinţele Legii Iui Dumnezeu mărturisesc: „Multă
pace au cei ce iubesc Legea Ta şi nu li se întâmplă nicio nenorocire“.
„Legea Domnului este desăvârşită şi înviorează sufletul.“ Domnul
prezintă adevărul în contrast cu ideile false şi, de asemenea, rezultatul
sigur al acceptării adevărului, experienţa care urmează întotdeauna
într-o ascultare de bunăvoie sunt odihna şi pacea.

Lucrarea robilor lui Dumnezeu este să-L prezinte pe Domnul
Isus. Datoria slujitorilor lui Hristos este aceea de face sufletul neaju-
torat să depindă de meritele Sale. Oamenii care se întorc de la calea
ascultării şi fac din călcarea Legii lui Dumnezeu o virtute se află sub
influenţa marelui amăgitor. Ei sunt orbiţi de puterea lui şi au nevoie
de o reprezentare care să le arate ce anume poate să facă adevărul,
înzestrându-i pe oameni cu puterea de a-şi păstra un temperament
creştinesc, atunci când sunt ispitiţi să fie impulsivi şi nerăbdători.
Vrăjmaşul adevărului vrea să-i provoace pe cei ce prezintă cerinţele[248]
obligatorii ale Legii lui Dumnezeu. Dacă suntem răzbunători, oştirea
lui Satana triumfă. El descoperă astfel un punct slab în armura noas-
tră. Prin comportamentul lor răutăcios, slujitorii lui Satana încearcă
să-i ispitească pe cei ce apără adevărul, ca să-i determine să spună şi
să facă lucruri reprobabile.

Tratarea împotrivirii
Să cultivăm nobleţea şi sensibilitatea sufletului. Spiritul adevăru-

lui şi neprihănirea trebuie să controleze comportamentul şi cuvintele
noastre rostite sau scrise. „Omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului
lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie şi nici nu le poate înţe-
lege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte.“ Dacă, atunci când le
vorbeşte ascultătorilor, pastorul observă pe chipul împotri-vitorilor
un zâmbet care trădează necredinţa, să continue ca şi cum nu ar fi
văzut nimic. Dacă vreunul va fi atât de nepoliticos, încât să râdă sau
să şoptească, pastorul să nu reflecte acelaşi spirit prin voce sau prin
atitudine. Dovediţi că nu folosiţi astfel de arme. Foarte adesea se
scriu cuvinte tăioase şi, prin repetarea declaraţiilor celor ce susţin
idei false, fraţii noştri nu fac altceva decât să răspândească aceste
idei. Aceasta este o greşeală. Noi trebuie să scriem doar adevărul.
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Duhul Sfânt nu conlucrează cu oamenii cărora le face plăcere
să fie nişte critici aspri. Acest spirit a fost cultivat de cei ce iau
parte la dezbaterile din cadrul adunărilor, iar ei şi-au format obiceiul
de a căuta ocazii pentru conflict. Dumnezeu este dezonorat prin
acest fapt. Abţineţi-vă de la atacuri tăioase. Nu învăţaţi metodele
de luptă predate în şcoala lui Satana. Duhul Sfânt nu inspiră critici
şi acuzaţii. In faţa noastră se află un timp de încercare şi, în acel
timp, fiecare suflet care nu a avut lumina adevărului va lua o decizie
pentru Hristos. Cei care cred adevărul trebuie să fie convertiţi din
nou în fiecare zi. Astfel, ei vor fi nişte vase de cinste. [249]

Modul corect de a-i trata pe împotrivitori
Nu repetaţi declaraţiile celor care se împotrivesc şi nici nu intraţi

în controversă cu ei. Voi nu vă confruntaţi doar cu nişte oameni, ci
cu Satana şi cu îngerii lui. Domnul Hristos nu i-a adresat lui Satana
nicio acuzaţie jignitoare cu privire la trupul lui Moise. Dacă Răs-
cumpărătorul lumii, care a înţeles iscusinţa înşelătoare şi perversă
a lui Satana, nu a îndrăznit să-i adreseze nicio acuzaţie jignitoare,
ci i-a vorbit cu sfinţenie şi cu umilinţă, spunându-i: „Domnul să te
mustre, Satano!“, oare nu este înţelept ca slujitorii Lui să-I urmeze
exemplul?

Vor adopta nişte făpturi omeneşti limitate tocmai acel compor-
tament pe care Domnul Hristos 1-a evitat, deoarece i-ar fi oferit
Iui Satana ocazia de a denatura, de a răstălmăci şi de a falsifica
adevărul?

Afirmarea personalităţii să fie evitată
În această perioadă a istoriei lumii, avem o lucrare întru totul prea

mare pentru a începe un alt fel de război în confruntarea cu puterile
supranaturale ale slujitorilor Iui Satana. Chiar dacă suntem ispitiţi
să profităm de cuvintele şi de faptele unora, trebuie să renunţăm la
afirmarea personalităţii noastre. Să ne stăpânim sufletul cu răbdare.
Fraţilor, dovediţi că sunteţi cu totul de partea Domnului. Lăsaţi ca
adevărul Cuvântului sfânt al lui Dumnezeu să fie cel care să demaşte
fărădelegea şi păcatul şi arătaţi puterea lui sfinţitoare asupra inimii
omeneşti. Nu trebuie ca spiritul arogant să prejudicieze Cuvântul
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lui Dumnezeu. Ăn fiecare clipă, avem motive să-I mulţumim lui
Dumnezeu pentru privilegiul de a fi în legătură cu El.

Este nevoie să ne smerim sufletul în fiecare zi, iar Domnul ne
vorbeşte despre marea binecuvântare pe care o au toţi cei ce îşi
umilesc inima şi se ascund în Isus: „Căci aşa vorbeşte Cel Prea
Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: «Eu
locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit
şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile[250]
zdrobite»“. „Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile: spre cel ce
suferă şi are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul Meu.“
„Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe
cei cu duhul zdrobit.“ „Când strigă un nenorocit, Domnul aude şi-I
scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tabără în jurul celor
ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie,“

Lăsaţi-i pe cei care urăsc Legea Domnului să blesteme şi să-şi
reverse anatemele împotriva celor care au curajul moral de a primi şi
de a trăi adevărul. Domnul este tăria noastră. Dacă nu ne vom înălţa
pe noi înşine, ci II vom lăsa pe Domnul să-Şi îndeplinească voia în
şi prin noi, vom fi în siguranţă. Să păstrăm duhul blând şi smerit pe
care Dumnezeu Îl va înviora.

Valoarea sfaturilor şi a îndrumărilor
Înălţarea de sine va stârni în mod sigur resentimente în inima

unui om, faţă de orice persoană care îndrăzneşte să-i pună com-
portamentul sub semnul întrebării. Unii resping cu indignare tot
ce înseamnă a fi un sfat sau o îndrumare, ca şi cum ar urmări să-i
jignească şi să-i ofenseze. Dacă va fi cultivat, acest spirit va duce
la numeroase rele. Nimeni nu va avea curajul să vă spună când
greşiţi, pentru că acel credincios va fi privit ca un duşman. În felul
acesta, bunătatea care ar trebui să existe între fraţii de credinţă este
nimicită, din cauza interpretării invidioase a avertizărilor adresate în
temere de Dumnezeu. Cuvintelor li se atribuie un accent necuvenit,
iar imaginaţia exagerează problema şi generează frustrare.

Cu toate acestea, noi nu trebuie să îngăduim greşeala unui frate.
Mulţumirea de sine trebuie să fie biruită. Iubirea de aplauze să fie
considerată ca o capcană. Încrederea în sine, în propria înţelepciune
şi în calităţile personale ne vor pune întotdeauna în pericolul de
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a face greşeli grave. Aceste calităţi să-şi arate singure adevărata [251]
valoare, şi atunci vor fi apreciate.

Spiritul unităţii şi al egalităţii dintre lucrători
Sunt îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să-i sfătuiesc pe fraţii

mei să fie uniţi în lucrare. Iubiţi-vă ca nişte fraţi, fiţi înţelegători,
politicoşi şi loiali unul faţă de altul, dar zdrobiţi acel simţământ
de superioritate, care îi face pe unii să creadă că nu se pot asocia
cu alţii în lucrare. Nimeni nu trebuie să considere că poate face
singur întreaga lucrare. Oricât de experimentat şi oricât de bine
calificat ar putea fî, este nevoie ca talentele lui să se asocieze cu ale
celorlalţi. Este o greşeală să se creadă că ideile şi raţionamentele
unui singur om vor împlini nevoia tuturor inimilor într-o lucrare
religioasă. Sunt necesari oameni cu gândiri diferite, a căror inimă
este plină de dorinţa duioasă de a câştiga suflete. Folosirea unor
metode diferite de lucru în semănarea seminţelor adevărului şi în
strângerea recoltei este de o importanţă reală. Adesea, se întâmplă
ca oamenii cu aptitudinile cele mai umile să ajungă la inimi care
au fost întru totul insensibile faţă de lucrarea altuia. Rugăciunea
este esenţială. Apropierea sufletului de Dumnezeu, în comuniune,
înseamnă, de fapt, apropierea lui Dumnezeu de cel care Îl caută.
Este nevoie de o consacrare mai mare a inimii şi a vieţii în slujba lui
Dumnezeu, [252]

Sfătuirea reciprocă3

Înaintea noastră se află cea mai mare lucrare. Pericolul care
ameninţă să ne facă nefolositori şi care se va dovedi ruina noastră,
dacă nu este înţeles şi biruit, este egoismul — a pune un preţ mai
mare pe planurile, opiniile şi munca noastră şi a lucra independent
de fraţii noştri. „Sfătuiţi-vă împreună“ — acestea au fost cuvintele
repetate de îngeri, din nou şi din nou.

Prin intermediul minţii unui om, Satana poate încerca să abată
lucrurile de pe calea lor bună, el poate să aibă succes prin doi oa-
meni care gândesc asemănător, dar, când sunt asociate mai multe
minţi, există o mai mare siguranţă împotriva amăgirilor lui. Dacă

3Special Testimonies, Seria A 5:3-7 (1896).
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este gândit din toate perspectivele, fiecare plan va fi mai demn de
încredere, fiecare pas înainte va fi plănuit mai atent, astfel încât nu
va fi promovată nicio iniţiativă care ar putea să aducă încurcături
şi confuzie şi să prejudicieze lucrarea în care suntem angajaţi. În
unitate este putere, în dezbinare se află slăbiciune şi înfrângere.

Dumnezeu conduce un popor şi îl pregăteşte pentru înălţarea la
cer. Ne îndeplinim noi partea în această lucrare, ca nişte străjeri ai lui
Dumnezeu? Ne unim noi puterile? Suntem noi dispuşi să ajungem
slujitorii tuturor? Copiem noi marele nostru Model?

Metode corecte în lucrare
Adevărul nu poate fi prezentat la voia întâmplării în mijlocul

oamenilor de culoare, iar credincioşii şi cei care prezintă adevărul să
nu fie încurajaţi să fie aroganţi. Când statele din sud vor fi puse într-o
situaţie asemănătoare celor trei tineri care au refuzat să se închine
chipului lui Nabucodonosor, acel timp va arăta hotărârile luate în
favoarea sau împotriva poruncilor lui Dumnezeu. Nu este nevoie să[253]
ne închidem singuri calea. Acest fapt va face mai dificilă lucrarea
noastră în multe zone în care Evanghelia încă nu a ajuns. Strategia
noastră este: Nu evidenţiaţi aspectele controversate ale credinţei
noastre, care condamnă în modul cel mai categoric practicile şi
obiceiurile oamenilor, până când Domnul nu le va oferi o posibilitate
corespunzătoare de a şti că suntem creştini şi credem în divinitatea şi
în preexistenţa lui Hristos. Să insistăm asupra mărturiei cu privire la
Răscumpărătorul lumii. „Eu, Isus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă
adeverească aceste lucruri pentru biserici.“ În publicaţii, cuvintele
trebuie să fie scrise cu mare atenţie. Domnul să ne ajute să învăţăm în
şcoala lui Hristos blândeţea şi smerenia Sa. Dacă Maiestatea cerului
a vegheat asupra fiecărui cuvânt pe care 1-a spus, ca să nu stârnească
spiritul lui Satana şi al îngerilor căzuţi, cu cât mai atenţi ar trebui să
fim noi în toate lucrurile!

Principii corecte
Trebuie să le vorbesc fraţilor mei în apropiere şi în locurile

îndepărtate. Nu pot să fiu liniştită. Ei nu lucrează după principii
corecte. Cei care se află în poziţii de răspundere nu trebuie să creadă
că poziţia lor importantă îi face să aibă o judecată infailibilă. Toate
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lucrările oamenilor se află sub jurisdicţia Domnului. Dacă vor lua în
considerare faptul că la Cel Preaînalt se află cunoaşterea, ei vor fi în
deplină siguranţă, Cei care nu se bazează pe propria înţelepciune, ci
se încred în Dumnezeu şi în înţelepciunea Sa, umblă pe căi sigure.
Ei nu se vor simţi niciodată autorizaţi să lege, nici măcar gura boului
care treieră grâul, dar cât de ofensator este ca oamenii să exercite
un control arbitrar asupra celor care sunt colaboratori cu Dumnezeu
şi cărora Domnul Isus le-a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră [254]
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi
veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.“ „Noi suntem împreună-
lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul Iui Dumnezeu, clădirea
lui Dumnezeu.“

Datoria noastră de a extinde lucrarea
Toate puterile să fie angajate în lucrare pentru pregătirea de noi

teritorii şi pentru stârnirea unui interes viu, ori de câte ori poate fi
găsită o ocazie. Oamenii să înveţe cum sa se roage stăruitor, scurt
şi la subiect, Să înveţe să vorbească despre Răscumpărătorul lumii,
Înălţându-L tot mai sus pe Omul Golgolei. Mutaţi pomii aflaţi în
număr prea mare în grădinile aglomerate. Dumnezeu nu este slăvit
prin concentrarea unor avantaje atât de imense într-un singur loc.
Avem nevoie de grădinari înţelepţi, care vor transplanta pomii în
diferite localităţi şi să le vor oferi condiţiile potrivite pentru a se
dezvolta. Este o datorie hotărâtă să mergem în regiunile îndepărtate.
Adunaţi lucrătorii care au un adevărat zel misionar şi trimiteţi-i să
răspândească lumina şi cunoaşterea în apropiere şi în depărtare. Ei
să prezinte principiile reformei sănătăţii în comunităţile care nu ştiu
aproape nimic cu privire la ce ar trebui să facă. Toţi lucrătorii, bărbaţi
şi femei, să le prezinte aceste principii acelora care nu pot beneficia
de avantajele marelui sanatoriu din Battle Creek. Este adevărat că,
prin influenţa sanatoriului nostru, atenţia a mii de oameni a fost
atrasă spre adevărul Cerului, cu toate acestea, mai există o lucrare
care a fost neglijată. Suntem încurajaţi când vedem lucrarea făcută în
Chicago şi în câteva alte locuri. Dar marea responsabilitate centrată
în Battle Creek ar fi trebuit să fie împărţită şi răspândită în alte locuri
cu mulţi ani în urmă.
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Oamenii sunt încurajaţi să se adune în Battle Creek, iar zecimea
şi influenţa lor contribuie la zidirea unui Ierusalim modern, care
nu este după planul lui Dumnezeu. Prin această lucrare, celelalte[255]
locuri sunt lipsite de avantajele de care ar fi trebuit să beneficieze.
Dezvoltaţi-vă şi extindeţi-vă, da, dar nu într-un singur loc. Mergeţi
afara şi înfiinţaţi centre de influenţă în locuri în care nu s-a făcut
nimic sau aproape nimic, împărţiţi adunarea voastră imensă în grupe
şi răspândiţi razele de lumină mântuitoare în colţurile întunecate ale
pământului. Lucrarea care trebuie să fie îndeplinită este asemenea
descrierii vulturului care îşi întinde aripile. „Moabul era netulburat
din tinereţea lui şi se odihnea Iară teamă pe drojdiile lui, nu era
turnat dintr-un vas în altul şi nu era dus în robie. De aceea i s-a
păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul.“ Această descriere este
valabilă în privinţa multor creştini care vin la Battle Creek. Mulţi
au un zel ocazional, dar zelul lor este asemenea unui meteorit care
străluceşte pe cer şi dispare.

Lucrătorii lui Dumnezeu, care au pe inimă cauza Sa, să facă
o lucrare pentru teritoriile din sud. Niciunul dintre ispravnicii lui
Dumnezeu să nu se mulţumească doar să atingă acele locuri cu vârful
degetelor de la mână. Cei care au pe inimă lucrarea să plănuiască o
acţiune serioasă pentru acea zonă. Voi aţi discutat despre aceasta, dar
ce faceţi în mod concret, ca ispravnici ai bunurilor lui Dumnezeu?

Nu ne-a încredinţat Dumnezeu o lucrare? Nu ne-a îndemnat
Dumnezeu să mergem în locurile unde se manifestă influenţe potriv-
nice şi să-i întoarcem pe oameni de la ideile false la adevăr? De ce
bărbaţii şi femeile care s-au întâlnit atât de adesea în marile adunări
de la Battle Creek nu pun în practică adevărul pe care l-au auzit? Ce
schimbare a caracterului s-ar fi văzut, dacă ei ar fi răspândit lumina
pe care au primit-o! Pentru fiecare har împărtăşit altora, Dumnezeu
le-ar fi oferit un nou har. Lucrarea care s-a făcut pentru ei nu a fost
preţuită aşa cum ar fi trebuit, deoarece, dacă ar fi fost preţuită, ar
fi mers mai departe în locurile întunecate ale pământului şi ar fi
răspândit pretutindeni lumina pe care Dumnezeu a revărsat-o asupra
lor. Ei ar fi vestit lumii solia neprihănirii prin credinţă, iar lumina[256]
lor ar fi ajuns tot mai strălucitoare, pentru ca Dumnezeu ar fi lucrat
împreună cu ei. Mulţi au intrat în mormânt fără să cunoască ade-
vărul, pur şi simplu, pentru că aceia care pretindeau că au adevărul
nu le-au transmis cunoştinţa preţioasă pe care o primiseră. Dacă
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lumina care a strălucit din abundenţă în Battle Creek ar fi fost răs-
pândită, am fi văzut mai mulţi credincioşi ridicându-se pentru a fi
împreună-lucrători cu Dumnezeu.

* * * * *

Defectul predicilor lungi4

Dragă frate...............,
Cei care doresc să fie vorbitori pentru Dumnezeu trebuie să se

asigure că buzeie lor au fost atinse mai întâi de cărbunele aprins de
pe altar şi să prezinte adevărul însoţit de dovada prezenţei Duhului
Sfânt. Dar cuvântările lungi sunt obositoare atât pentru vorbitor,
cât şi pentru ascultătorii care trebuie să stea atât de mult timp pe
scaune. O jumătate din predica prezentată ar fi mult mai folositoare
pentru ascultător, decât cantitatea masivă de informaţii transmise de
vorbitor. Dacă predica ar dura numai o oră, lucrurile spuse în acest
timp ar fi cu mult mai valoroase decât cuvintele rostite în jumătatea
de oră adăugată. Este ca şi când ai îngropa tot ce ai prezentat la
început.

Mi-a fost descoperit din nou şi din nou că pastorii noştri greşesc
prin faptul că predică atât de mult, încât şterg impresiile puternice
lăsate la început asupra ascultătorilor. Se prezintă o cantitate atât de
mare de informaţii, încât ascultătorii nu pot reţine şi asimila totul,
deoarece întregul subiect li se pare confuz. Le-am spus acest lucru [257]
fraţilor noştri pastori şi i-am rugat să nu-şi lungească predicile. În
domeniul acesta s-au făcut unele îmbunătăţiri, cu rezultatele cele
mai bune. Dar câteva predici au depăşit o oră.

Când mă aflam încă în America, în timpul unei nopţi, mi-a fost
descoperit ceva cu privire la tine. Deşi ai ţinut o cuvântare foarte
lungă, totuşi simţeai că nu ai spus tot ce ai fi dorit şi ai solicitat să
ţi se acorde încă puţin timp. O persoană importantă şi cu autoritate
a păşit înaintea ta, în timp ce te aflai la amvon, şi a spus; „Le-ai
prezentat oamenilor un material de studiu voluminos, o jumătate
din ce le-ai vorbit ar fi fost de un mai mare folos pentru ei, decât
prezentarea întregului material“. Dacă sunt împuternicite de Duhul
Sfânt, cuvintele trebuie să impresioneze ascultătorii. Duhul Sfânt

4Special Testimonies, Seria A 5:7-9 (1896).
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lucrează asupra omului, dar, dacă există puncte vitale, pe care ascul-
tătorii trebuie să le îndeplinească, mulţimea cuvintelor şterge această
convingere puternică, turnând în vas mai mult decât poate reţine şi
se iroseşte atât de mult efort. Dacă ultima jumătate a predicii va fi
păstrată pentru a fi prezentată când mintea este odihnită şi capabilă
să o reţină, fragmentele rămase vor fi adunate şi nu se va pierde
nimic.

Adevărul este o putere preţioasă şi întăritoare. Primirea Cuvân-
tului este cea care îi dă lumină şi înţelegere celui umil. Adevărul
trebuie să fie rostit cu claritate, rar şi cu putere, ca să poată fi întipărit
în mintea ascultătorilor. Indiferent de domeniul căruia îi aparţine,
când se prezintă un adevăr este esenţial ca el să fie înţeles, aşa încât
hrana lui preţioasă, pâinea vieţii, mana din cer, să poată fi primită.
Fiecare firimitură trebuie să fie adunată, ca să nu se piardă nimic, în
prezentarea adevărului, prin predicarea Cuvântului, este important
ca ascultătorul receptiv să nu piardă nimic. Domnul Isus este re-
prezentat de Duhul Sfânt şi caută să asigure primirea Cuvântului în[258]
mintea ascultătorului, iar convingerea vine în inimă şi în conştiinţă,
dar expunerea unui volum prea mare de cunoştinţe este foarte dău-
nătoare, deoarece şterge impresia lăsată în prima parte a prezentării.
Vorbiţi scurt şi veţi crea interesul de a fi ascultaţi din nou şi din nou.

Îndeosebi temele noi şi interesante să nu le fie prezentate oame-
nilor în cuvântări prea lungi. Fiecare expunere să conţină o aplicaţie
a adevărului pentru inimă, astfel încât oricine aude să înţeleagă, iar
bărbaţii, femeile şi tinerii să poată fi însufleţiţi pentru Dumnezeu.
încercaţi să-i conduceţi pe toţi la cercetarea Cuvântului, începând
cu lucruri simple şi continuând cu cele mai importante, deoarece
cunoştinţa slavei Sale trebuie să umple întreg pământul, asemenea
apelor care umplu marea.

* * * * *

Cunoaşterea lui Dumnezeu5

„Simon Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au
căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumne-
zeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie

5Special Testimonies, Seria A 5:15-20 (1896).
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înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus
Hristos.“ Aceste cuvinte preţioase le-au fost adresate unor oameni
care aveau aceeaşi credinţă valoroasă ca noi, prin neprihanirea lui
Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Isus Hristos. Pentru a înţelege
măreţia făgăduinţei, trebuie să-L cunoaştem din experienţă pe Acela
care a făcut-o. „Aşa vorbeşte Domnul: «înţeleptul să nu se laude
cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să
nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are
pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac
milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere
Eu», zice Domnul.“ [259]

Calificativele esenţiale pentru lucrarea lui Dumnezeu
În Cuvântul Său, Domnul enumără darurile şi harurile care nu

trebuie să le lipsească tuturor celor ce sunt implicaţi în lucrarea Sa.
El nu ne învaţă să ignorăm învăţarea sau să dispreţuim educaţia, căci,
dacă lucrătorii sunt motivaţi de dragostea şi teama de Dumnezeu,
cultura intelectuală este o binecuvântare, totuşi ea nu este prezentată
ca fiind cea mai importantă calificare pentru a-I sluji lui Dumnezeu.
Domnul Isus a trecut pe lângă înţelepţii timpului Său, pe lângă
oamenii educaţi şi cei aflaţi în poziţii înalte, deoarece, în atitudinea
lor de superioritate orgolioasă, erau atât de mândri şi de mulţumiţi
de ei înşişi, încât nu puteau fi sensibili faţă de suferinţa umană
pentru a ajunge colaboratori cu Omul din Nazaret, In bigotismul lor,
ei dispreţuiau faptul de a se lăsa învăţaţi de Hristos. Domnul Isus
doreşte ca persoanele implicate în lucrarea Sa să fie nişte oameni care
apreciază această lucrare ca fiind sfântă, şi atunci pot să conlucreze
cu Dumnezeu. Ei vor fi nişte mijloace prin care harul Său poate să
fie revărsat, nestăvilit. Atributele caracterului Domnului Hristos le
pot fi oferite doar celor care nu se încred în ei înşişi. Cea mai înaltă
educaţie în domeniul ştiinţei nu poate, prin ea însăşi, să dezvolte un
caracter ca al lui Hristos. Roadele adevăratei înţelepciuni vin numai
de la Domnul Hristos.

Fiecare lucrător trebuie să-şi verifice propriile calificări, prin
Cuvântul Iui Dumnezeu. Oare aceia care se ocupă cu lucrurile sfinte
au o înţelegere clară şi o percepţie corectă a lucrurilor de interes
veşnic? Vor consimţi ei să se supună lucrării Duhului Sfânt? Sau îşi
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vor permite să se lase conduşi de propriile înclinaţi moştenite sau
cultivate? Toţi trebuie să se examineze singuri şi să vadă dacă sunt
în credinţă.[260]

Poziţie şi responsabilitate
Cei care se află în poziţii de conducere în lucrarea lui Dumnezeu

trebuie să-şi aducă aminte fără încetare că aceste poziţii implică o
mare responsabilitate. îndeplinirea corectă a lucrării solemne pentru
acest timp şi mântuirea sufletelor aflate în legătură cu noi depind, într-
o mare măsură, de starea noastră spirituală. Toţi trebuie să cultive un
simţământ viu al responsabilităţii, deoarece bunăstarea lor prezentă
şi destinul lor veşnic vor fi hotărâte în funcţie de spiritul pe care îl
cultivă. A implica eul în lucrare înseamnă a aduce foc străin într-un
loc sfânt. Asemenea lucrători provoacă dizgraţia Domnului. Fraţilor,
dacă nu puteţi deosebi focul sfânt de cel nesfânt, profan, retrageţi-vă
din lucrare.

Nu toţi cei care se află în poziţii reprezentative sunt nişte creş-
tini nobili. Predomină un spirit care caută să stăpânească asupra
celorlalţi. Unii consideră ca au autoritatea de a-şi exprima opiniile
şi de a adopta hotărâri cu privire la lucruri pe care nu le cunosc din
experienţă. Unii dintre cei care sunt implicaţi în activitatea Casei de
Editură din............... trec pe la birou, vorbind cu diferite persoane şi
dând instrucţiuni pe care consideră potrivit să le dea, deşi nu înţeleg
nimic în domeniul despre care vorbesc.

Nedreptate şi necinste
S-a comis o mare nedreptate şi chiar o lipsă de cinste prin faptul

că, în adunările de comitet, unele subiecte au fost supuse dezbaterii
unor oameni care nu au experienţă suficientă pentru a fi nişte jude-
cători competenţi. Acestora le-au fost înmânate manuscrise pentru
a le examina critic, în timp ce ochii minţii lor erau atât de orbiţi,[261]
încât nu puteau discerne importanţa spirituală a subiectelor pe care
le tratau. Mai mult decât atât, ei nu aveau nicio cunoaştere reală în ce
priveşte editarea cărţilor. Ei nu făcuseră nici studii şi nu aveau nici
experienţă practică în domeniul producţiilor literare. Aceşti oameni
au judecat manuscrise şi cărţi puse în mod neînţelept în mâinile lor,
deşi ar fi trebuit să refuze a sluji în oricare dintre aceste poziţii. Ar fi
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fost numai cinstit din partea lor să declare: „Nu am nicio experienţă
în domeniul acesta şi aş fi nedrept faţă de mine şi fată de ceilalţi,
dacă mi-aş exprima opinia. Vă rog să mă scuzaţi, fraţilor, în loc de
a-i instrui pe alţii, eu însumi aş avea nevoie de cineva care să mă
înveţe.“ Dar o asemenea atitudine a fost departe de gândul lor. Ei
s-au exprimat fără reţineri cu privire la subiecte despre care nu cu-
noşteau nimic. Concluziile lor au fost acceptate ca fiind opiniile unor
înţelepţi, în timp ce, pur şi simplu, erau doar părerile unor neştiutori.

A sosit timpul ca biserica să acţioneze, în Numele şi prin puterea
lui Dumnezeu, pentru binele sufletelor şi pentru slava lui Dumnezeu.
Lipsa unei credinţe statornice şi a discernământului în lucrurile sfinte
ar trebui să fie considerate un motiv suficient pentru îndepărtarea
oricui din lucrarea lui Dumnezeu. Tot astfel, îngăduirea unui tem-
perament aprins, a unui spirit aspru şi impulsiv dovedeşte că acea
persoană nu trebuie să fie pusă într-o poziţie m care va fi chemată să
decidă în probleme serioase ce afectează moştenirea lui Dumnezeu.
Un om pătimaş nu trebuie să aibă niciun rol de îndeplinit în domeniul
lucrului cu mintea umană. El nu poate fi însărcinat să decidă lucruri
care au legătură cu aceia pe care Domnul Hristos i-a răscumpărat
cu un preţ infinit. Dacă îşi va asuma lucrarea de îndrumare a altora,
ci va răni sufletul lor, deoarece nu are delicateţea şi tactul pe care
le oferă harul lui Hristos. Inima lui este cea care are nevoie să fie
sensibilizată şi supusă de Duhul lui Dumnezeu, inima de piatră nu a
devenit o inimă de carne. [262]

Toţi trebuie să-L reprezinte pe Domnul Hristos
Cei care, în felul acesta, îl reprezintă în mod greşit pe Domnul

Hristos, pun o amprentă greşită asupra lucrării, deoarece îi încura-
jează pe toţi cei aflaţi în legătură cu ei să facă la fel. Pentru binele
sufletului său şi pentru binele celor ce se află în pericolul cauzat de
influenţa lui, un asemenea om trebuie să demisioneze din poziţia
lui, deoarece în rapoartele cerului se va scrie că veşmântul acestui
făcător de rele este pătat de sângele multor suflete. El i-a făcut pe
unii să ajungă atât de exasperaţi, încât să renunţe la credinţa lor,
altora le-a transmis propriile atribute satanice, iar răul săvârşit este
imposibil de estimat. Numai cei care dovedesc în mod evident că
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inima lor este sfinţită prin adevăr ar trebui să fie păstraţi în poziţii de
răspundere în lucrarea Domnului.

Toţi să se gândească la faptul că trebuie să-L reprezinte pe Dom-
nul Hristos indiferent de activitatea pe care o desfăşoară. Fiecare să
caute, cu o hotărâre fermă, să aibă gândul lui Hristos. În special aceia
care au acceptat poziţii de directori sau sfătuitori să simtă că li se
cere să fie nişte creştini nobili în toate privinţele. În comportamentul
cu ceilalţi, să fim întotdeauna credincioşi, nu aspri şi nepoli-ticoşi.
Sufletele cu care lucrăm sunt proprietatea răscumpărată de Domnul,
iar noi nu putem permite să lăsăm să iasă de pe buzele noastre nicio
expresie necugetată sau jignitoare.

Fraţilor, trataţi-i pe semenii voştri ca pe nişte oameni, nu ca pe
nişte slugi cărora puteţi să le porunciţi cum vă place. Cel care îşi
îngăduie un spirit aspru şi arogant ar face mai bine să ajungă păstor
la oi, aşa cum a ajuns Moise, şi, în felul acesta, să înveţe cum să
fie un păstor adevărat. În Egipt, Moise a dobândit o experienţă de
om de stat şi de conducător militar, dar nu a învăţat lecţiile esenţiale
ale adevăratei bunătăţi. Ca să poată ajunge un conducător grijuliu
şi atent faţă de fiecare făptură omenească, el a avut nevoie de acea[263]
experienţă care putea fi obţinută prin îndeplinirea unor datorii mai
umile. În timp ce păzea turmele lui Ietro, mieii şi oile stârneau
în inima lui simţăminte de simpatie, şi astfel, Moise a învăţat să
îngrijească de creaturile lui Dumnezeu cu atenţia cea mai duioasă.
Deşi oile nu-şi puteau exprima niciodată nemulţumirea pentru o
tratare greşită, totuşi atitudinea lor putea spune mult. Dumnezeu se
îngrijeşte de toate făpturile create de El. Lucrând pentru Dumnezeu
în acest domeniu umil, Moise a învăţat să fie un păstor grijuliu pentru
Israel.

Dependenţa de Dumnezeu
Domnul ar dori să învăţăm o lecţie şi din experienţa lui Daniel.

Mulţi ar putea să ajungă oameni de seamă, asemenea acestui evreu
credincios, dacă ar depinde de Dumnezeu pentru a primi de la El
barul de a fi biruitori, precum şi putere şi eficienţă în lucrarea lor.
Daniel a manifestat o amabilitate desăvârşită, atât faţă de cei mai în
vârstă, cât şi faţă de cei tineri. El a fost un martor al lui Dumnezeu şi a
căutat să se comporte în aşa fel, încât Cerul să nu se ruşineze la auzul
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cuvintelor lui şi la vederea faptelor lui. Când i s-a cerut să ia parte la
masa regală îmbelşugată, Daniel nu a alunecat în mrejele poftei şi
nici nu şi-a exprimat dorinţa de a mânca şi de a bea tot ce îi plăcea.
Fără a rosti vreun cuvânt sfidător, el a prezentat problema înaintea
lui Dumnezeu. împreună cu tovarăşii săi, el a căutat înţelepciune de
la Domnul şi, după ce s-au rugat stăruitor, au luat o decizie. Cu un
curaj adevărat şi amabilitate creştină, Daniel a prezentat situaţia lor
înaintea slujbaşului împărătesc răspunzător pentru ei, cerându-i să li
se aprobe o alimentaţie simplă. Aceşti tineri au simţit că principiile
lor religioase erau în joc şi s-au bazat pe Dumnezeul pe care Îl iubeau
şi căruia îi slujeau. Cererea lor a fost aprobată, căci ei au căpătat
trecere înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Oamenii aflaţi în poziţii de răspundere trebuie să-şi ocupe locul
în şcoala lui Hristos şi să asculte îndemnul Marelui învăţător: „în- [264]
văţaţi 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.“ „Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul
Meu, zice Domnul oştirilor!“ în relaţia voastră cu semenii, indiferent
de lucrurile auzite sau văzute, care trebuie să fie corectate, câutaţi-L
mai întâi pe Domnul, cerându-I har şi înţelepciune, ca să nu fiţi aspri,
în timp ce veţi încerca să fiţi corecţi. Cereţi-I să vă dea amabilitatea
Domnului Hristos, şi atunci veţi fi credincioşi faţă de datoria voastră,
faţă de poziţia voastră de răspundere şi faţă de Dumnezeu, şi veţi fi
nişte ispravnici credincioşi, biruind orice înclinaţie spre rău, cultivată
sau moştenită.

Numai un creştin pe deplin consacrat poate fi cu adevărat po-
liticos şi manierat. Dacă Hristos locuieşte în suflet, spiritul Său va
fi manifestat în comportament, în cuvinte şi în fapte. Dacă sunt
cultivate în inimă, amabilitatea şi iubirea se vor manifesta prin re-
nunţarea la sine şi printr-o politeţe adevărată. Asemenea lucrători
vor fi o lumină a lumii.

* * * * *

Nevoia de discernământ spiritual6

Pe vaporul „Alameda“, în mijlocul oceanului,
6Special Testimonies, Seria A 6:3-17 (1896).
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17 noiembrie 1891
Mântuirea este o lucrare a Divinităţii. Prerogativa lui Dumnezeu

este aceea de a reface, nu de a nimici. Moartea Fiului lui Dumnezeu
a fost plănuită încă înainte de întemeierea lumii. Existenţa păcatu-
lui este inexplicabilă, prin urmare, niciun suflet nu îl cunoaşte pe
Dumnezeu, până când nu se vede pe sine în lumina reflectată de
pe crucea Golgotei şi până când nu se detestă pe sine ca păcătos,[265]
cu toată amărăciunea sufletului. Când sufletul lui strigă, copleşit de
marea nevoie după un Mântuitor care iartă păcatul, Dumnezeu i se
descoperă plin de har şi de milă, iertător, iubitor, plin de îndurare şi
îndelung răbdător. Dacă suntem nişte slujitori credincioşi ai lui Isus
Hristos, fiecare dintre noi, ca membru al bisericii, va fi un conlucră-
tor cu Dumnezeu. Când unul este lovit şi rănit de vrăjmaşul şi face
greşeli, trebuie să ne asumăm lucrarea misionară pentru cei de lângă
noi şi, ca nişte conlucrători cu Dumnezeu, credincioşi şi loiali faţă
de Stăpânul nostru, să ne străduim să vindecăm, nu să distrugem şi
să ruinăm. Speranţa pe care o avem în Hristos se datorează faptului
că suntem păcătoşi. Noi avem dreptul de a cere un Mântuitor. Prin
urmare, dacă printre cei asociaţi cu noi în activitate, în oricare dintre
instituţiile noastre, sunt unii care greşesc, niciunul să nu înceapă să
denunţe, să condamne şi să distrugă, ca şi cum ar fi lipsit de greşeli.

Lucrarea creştinilor este aceea de a vindeca, de a reface şi de a
repara. Acest proces vindecător salvează multe suflete şi acoperă
o mulţime de păcate. Dumnezeu este iubire. Iubirea este esenţa
divinităţii Sale. El face tot ce poate pentru a vindeca orice rană şi
nu-i oferă lui Satana nicio ocazie de a triumfa, în efortul lui de a face
răul să pară cât se poate de grav şi de a expune slăbiciunile noastre
în faţa vrăjmaşilor. Lumea nu trebuie lăsată să intre în biserică şi
nici nu trebuie să fie căsătorită cu biserica, unindu-se cu ea. Dacă se
va întâmpla aşa, biserica va ajunge întru totul coruptă, aşa cum este
descris în Apocalipsa: „... o închisoare a oricărei păsări necurate şi
urâte“.

Influenţa asocierii cu cei lumeşti
Prin asocierea cu lumea, instituţiile noastre vor ajunge şubrede şi

nedemne de încredere, deoarece aceşti oameni lumeşti, recomandaţi
şi puşi în poziţii de răspundere, sunt priviţi ca nişte învăţători care
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trebuie să fie respectaţi datorită poziţiei lor oficiale de educatori şi [266]
îndrumători, în timp ce ei sunt conduşi în mod sigur de spiritul şi de
puterea întunericului, aşa încât linia de delimitare dintre slujitorii
lui Dumnezeu şi cei care nu li slujesc ajunge să fie imperceptibilă.
Domnul Hristos a spus o parabolă despre o ţarină în care ar fi trebuit
să fie semănată numai sămânţă bună, dar pe care lucrătorii o priveau
dezamăgiţi şi întrebau: „Nu ai semănat sămânţă bună în ţarina ta?
De unde are dar neghină?“ Stăpânul ţarinei a răspuns: „Un vrăjmaş
a făcut lucrul acesta“.

Pârâşul fraţilor
Iată ce mi-a fost descoperit cu privire la Aşezământul Rural

pentru Sănătate7 . Am avut o solie de avertizare. Am vorbit cu
seriozitate şi ştiu că Domnul a revărsat Duhul Sfânt asupra mea, în
timp ce prezentam pericolul asocierii cu lumea şi al iubirii de lume.
Omul lumesc urmăreşte fără încetare să-i critice şi să-i acuze pe
cei care li slujesc lui Dumnezeu. Acest spirit se va manifesta, prin
lamentările unor aşa-zişi creştini, care nu au fost schimbaţi niciodată
de harul lui Isus Hristos. Ei sunt nişte duşmani de moarte ai celor
care cred.

Ei dispreţuiesc Sabatul poruncii a patra şi, dacă ar putea face să
para că aceia care se străduiesc să respecte poruncile lui Dumnezeu
greşesc, Satana şi-ar atinge ţinta şi ce s-ar întâmpla după aceea?
Satana şi-a arătat puterea de a acuza, dar ameninţările lui nemiloase
nu vor avea efect, dacă toţii credincioşii vor rămâne loiali cuvintelor
Domnului Hristos, nefiind doar nişte ascultători, ci şi împlinitori
ai Cuvântului Său. Oamenii împotriva cărora sunt făcute aceste
plângeri au făcut legământ cu Isus Hristos să se iubească, să se
respecte şi să fie credincioşi unii faţă de alţii, fiind uniţi cu Hristos în
părtăşia bisericii. A vă asocia cu aceia care sunt căutători de greşeli, [267]
a fi nişte pârâşi ai fraţilor voştri şi a prelua reproşurile pe care vi le
sugerează ei, înseamnă a susţine lucrarea vrăjmaşului, aşezându-vă
în mâinile lui şi ajutându-1 să aibă succes.

7Vezi Note suplimentare.
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De ce a fost tratat Domnul Hristos cu ură?
Le-am prezentat ascultătorilor faptul că Isus, Domnul vieţii şi al

slavei, a fost răstignit din cauza răutăţii iudeilor, pentru că principiile
prezentate de El nu coincideau cu ideile lor şi cu aspiraţiile lor am-
biţioase. El a condamnat viclenia, planurile lor ascunse de a câştiga
supremaţia şi toate practicile nesfinte. Pilat şi Irod s-au împriete-
nit ca să-L răstignească pe Domnul Hristos. Ei au făcut pe placul
iudeilor, aducând la înfăptuire vrăjmăşia lor împotriva Aceluia pe
care Pliat îl declarase nevinovat. Le-am vorbit despre Iuda, care L-a
trădat pe Domnul său pentru bani, despre Petru, care L-a tăgăduit pe
Domnul său, în timp ce El era umilit în sala de judecată. Cu câteva
ore mai înainte, Petru îl asigurase cu o mare hotărâre că va merge cu
El în închisoare şi la moarte şi, în ciuda declaraţiei Domnului Isus,
care îi spusese că îl va tăgădui de trei ori înainte să cânte cocoşul,
el a fost atât de încrezător în sine, încât nu a considerat că lucrurile
spuse de Domnul Hristos erau adevărate şi reale. Cât de puţin se
cunoştea Petru pe el însuşi! Curând, împrejurările au pus la încercare
loialitatea lui faţă de Domnul. El L-a tăgăduit pe Domnul Isus, chiar
în ceasul în care ar fi trebuit să vegheze alături de El în rugăciune
fierbinte. În sala de judecată, când a fost acuzat că era unul dintre
ucenicii Acelui Om, Petru a negat, iar când a fost acuzat a treia oară,
el şi-a subliniat negarea prin blesteme şi înjurături.

Efectul unei convertiri adevărate
„Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste

voi, şi-Mi veţi fi martori.“ Domnul Isus S-a uitat la Petru cu mâhnire[268]
şi cu tristeţe, dar nu cu disperare. Privirea Sa i-a frânt inima lui Petru,
care îl făgăduise pe Domnul Său.

Dar Petru s-a pocăit şi, după răstignirea şi învierea Domnului
Hristos, când s-a aflat înaintea conducătorilor, el a mărturisit cu
îndrăzneală pentru Isus şi i-a acuzat pe conducători, prin cuvintele:
„Voi aţi lepădat pe Cel Sfânt şi Neprihănit, şi aţi cerut să vi se
dăruiască un ucigaş. Aţi omorât pe Domnul vieţii.“ Acolo, Petru s-a
arătat a li un om întru totul diferit de Petru cel mândru şi încrezător
în sine, aşa cum fusese înainte de convertirea sa. Le-am vorbit
ascultătorilor mei despre ameninţările celor din lume, ale vrăjmaşilor
lui Hristos, care le spuneau solilor Săi: „Să nu învăţaţi în Numele
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acesta“ şi „aţi făcut să cadă asupra noastră sângele Omului acestuia“.
Oare au avut succes aceste ameninţări? Au făcut ele ca martorii lui
Hristos să ajungă nişte laşi? Nu. Ei au proclamat solia primită de la
Dumnezeu, au fost închişi în închisoare, dar Dumnezeu 1-a trimis
pe îngerul Său să-i elibereze. În timpul nopţii, îngerul Domnului a
descuiat uşile închisorii, i-a scos de acolo pe ucenici şi le-a spus:
„Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii
acesteia“. Această poruncă a îngerilor cerului era întru totul opusă
poruncii dale de autorităţile pământeşti. Care dintre ele trebuia să
fie respectată de ucenici? Atunci, „Petru şi apostolii ceilalţi, drept
răspuns, i-au zis: «Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât
de oameni! Dumnezeu părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi
L-aţi omorât, atârnându-L pe lemn. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a
înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui
Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor
lucrui, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă
de El. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i
omoare.»“ Apoi, Gamaliel, un învăţător al legii, a vorbit în favoarea
apostolilor, iar cuvintele sale au avut câştig de cauză. Ei bine, aceasta [269]
este o mică parte din cuvintele pe care Domnul m-a inspirat să le
spun oamenilor.

Cum să-i tratăm pe cei greşiţi
Am ştiut că oamenii aveau nevoie de cuvintele care mi-au fost

inspirate şi că, dacă le vor asculta, vor fi binecuvântaţi prin ele. Una
dintre predici a fost despre modul în care trebuie să-i tratăm pe
cei din biserică atunci când greşesc. Cei credincioşi nu trebuiau
să se lase influenţaţi de cuvintele vrăjmaşilor Domnului împotriva
copiilor Săi. Dacă sunt plângeri, nemulţumiri sau acuzaţii, ei trebuie
să studieze în şcoala lui Hristos şi să înveţe cum să se poarte cu cei
împotriva cărora au fost făcute reclamaţii. Spune-i celui în cauză
care este problema, în particular, doar între tine şi el şi, dacă nu te
va asculta, mai ia cu tine încă două sau trei persoane şi, dacă nu le
va asculta nici pe ele, spune-1 bisericii.
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Nu iubiţi lumea
Cei din lume nu iau parte împreună cu cei credincioşi la această

lucrare, Ei nu pot discerne motivele şi principiile care determină
legăturile şi comportamentul dintre cei ce fac parte din poporul lui
Dumnezeu. Noi trebuie să fim nişte soldaţi credincioşi în armata lui
Isus Hristos. Toţi urmaşii Săi să ţină pasul cu Conducătorul lor. Să
nu le împărtăşească niciodată vrăjmaşilor lui Isus Hristos secretele
lor cu privire la acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă în
domeniul lor de activitate, căci aceasta este o trădare a răspunderii
sfinte şi îi oferă vrăjmaşului toate avantajele. Cei din poporul lui
Dumnezeu să se sfătuiască doar cu aceia care fac parte din rândul
lor. Vrăjmaşii lui Hristos să nu fie familiarizaţi cu secretele lor, în
timp ce acelora care sunt copiii lui Dumnezeu nu li se spun tocmai
lucrurile pe care ar trebui să le cunoască. Cei ce se tem de Domnul
cunosc tainele Sale.[270]

Lumea este cel mai mare vrăjmaş al religiei. Puterile satanice lu-
crează fără încetare prin intermediul lumii, dar unii care se declară a
fi creştini sunt într-o legătură atât de strânsă cu lumea şi se identifică
atât de mult cu spiritul, ţintele şi principiile ei, încât nu se mai poate
face deosebire între cei ce li slujesc lui Dumnezeu şi cei ce slujesc
lumii. Vrăjmaşul lucrează fără încetare pentru a face lumea să pară a
fi superioară celor ce cred în Domnul Isus şi caută să fie împlinitori ai
Cuvântului Său. Cuvintele de laudă şi flatările venite din partea celor
lumeşti sunt primite ca nişte bomboane dulci, dar judecata celor care
îndrăgesc o astfel de mâncare este influenţată de slăbiciunea pe care
o arată în această privinţă. Viaţa lor spirituală este alcătuită tocmai
din elementele cu care se hrănesc. Experienţa lor creştină depinde,
în mare măsură, de laudele şi de aprecierile oamenilor. Teama şi
iubirea de Dumnezeu nu sunt împletite cu experienţa lor.

Cât de trist şi vrednic de milă este să vezi că oameni, care au
cunoscut lucrurile Duhului lui Dumnezeu, cad în braţele lumii, într-
o asemenea măsură, încât sunt influenţaţi întru totul de părerile ei
şi depind de favorurile ei pentru a avea succes şi putere! Cât de
vizibil sunt înstrăinaţi asemenea oameni de Domnul Hristos, cât
de plini sunt de mulţumire de sine, de vanitate şi de îngâmfare şi
cât de lipsiţi de viziune în ce priveşte spiritualitatea! Cât de mic
este discernământul pe care îl au pentru a face deosebire între un
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copil al lui Dumnezeu, un moştenitor al împărăţiei, şi acela care îi
aparţine celui rău, care este un copil al neascultării şi un vrăjmaş al
lui Dumnezeu!

Cele două clase
În lumea noastră sunt doar două clase de oameni: cei care ascultă

de Isus Hristos, care caută să îndeplinească voia Domnului şi se
străduiesc pentru propria mântuire şi a tuturor celor cu care sunt în [271]
legătură cu ei şi poartă Numele lui Hristos, şi copiii neascultării,
în lumea noastră sunt numai două clase de oameni. Prin urmare,
ascultaţi cuvintele Aceluia care cunoaşte totul: „Voi, copilaşilor,
sunteţi din Dumnezeu şi i-aţi biruit, pentru că Cel ce este în voi,
este mai mare decât cel ce este în lume. Ei sunt din lume, de aceea
vorbesc ca din lume, şi lumea îi ascultă“ (1 Ioan 4, 4.5). Sufletele
sunt amăgite. Ele nu sunt conduse de teama şi de iubirea faţă de
Dumnezeu. Stăpânul lor este lumea, iar ele aleargă după mirajului ei
atrăgător şi înşelător. Ascultaţi-L pe Acela care Şi-a dat viaţa pentru
lumea aceasta, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţă veşnică“. El a vorbit aşa cum nu a vorbit niciun alt om. întregul
capitol 15 din cartea lui Ioan conţine o lecţie foarte importantă.
Citiţi-1 şi ascultaţi-1. încă o dată, ascultaţi vocea lui Dumnezeu.
„Voi nu puteţi să-I slujiţi şi lui Dumnezeu, şi lui mamona.“

Amestecul credincioşilor cu cei necredincioşi
În niciuna dintre instituţiile noastre, cei ce fac parte din poporul

lui Dumnezeu să nu semneze vreun pact cu vrăjmaşul lui Dumnezeu
şi al omului. Datoria bisericii faţă de lume nu este aceea de a se
conforma cu ideile ei sau de a accepta opiniile şi sugestiile ei, ci de
a asculta cuvintele pe care Domnul Hristos le-a rostit, prin slujitorul
Său Pavel: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi.
Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate
sta împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hris-
tos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?“
Acest sfat se referă în special la căsătoria cu cei necredincioşi, dar
semnificaţia lui este mult mai extinsă. El se referă la toate mijloacele
de lucrare rânduite de Dumnezeu, la instituţiile noastre de sănătate,
la colegiile noastre şi la casele noastre de editură.
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Subiectul acesta ne este prezentat într-o lumină corectă şi ni
se adresează o întrebare: „Cum se împacă Templul lui Dumnezeu[272]
cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a
zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi umbla în mijlocul lor. Eu voi
fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu». De aceea: «Ieşiţi din
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce
este necurat».“ Aceste cuvinte se referă la îndemnurile şi lucrările
rele ale copiilor neascultării. în nicio situaţie, nu trebuie să vă lăsaţi
contaminaţi de spiritul sau de influenţa celor necredincioşi. Temeţi-
vă să vă uniţi sau să vă asociaţi cu ei. Temeţi-vă să le comunicaţi
lucrările cauzei lui Dumnezeu acelora care nu au nicio legătură cu
Dumnezeu şi nu au nicio simpatie faţă de cei care iubesc adevărul
lui Dumnezeu. „Eu vă voi fi Tată, şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice
Domnul Cel Atotputernic.“

Îmi ridic vocea, avertizând împotriva amestecului, în instituţiile
noastre, unor oameni lumeşti cu aceia care sunt credincioşi. Trebuie
să tragem un semnal de alarmă. Oamenii puşi în poziţii de răspun-
dere în instituţiile noastre vor avea rolul de educatori. Ceilalţi vor fi
sfătuiţi să aştepte din partea lor îndrumare, iar aceasta este o capcana
pentru cei şovăielnici. Ideile lor cu privire la neprihănire şi adevăr
vor ajunge confuze. Ei îi aud pe acei oameni care nu au niciun res-
pect faţă de adevăr şoptind batjocoritor şi dispreţuind adevărul care
ar trebui păstrat cu sfinţenie şi cu fermitate.

Atunci când se va plănui programul de lucru pentru ziua de
vineri, luându-se în considerare Sabatul Domnului, Satana va lucra
prin acei copii ai neascultării pentru a prelungi serviciul în orele
sfinte, iar ei le vor porunci acelora care se află sub conducerea lor să
lucreze în Sabat, şi apoi vor jubila, iar Satana va triumfa.[273]

Când oamenii aflaţi în cele mai înalte poziţii de răspundere nu
fac nicio deosebire între cei care li slujesc şi cei care nu Îi slujesc,
ei dovedesc prin aceasta că nu au ca unic scop slava lui Dumnezeu.
Prin urmare, tot trupul lor este plin de întuneric. Când aceşti oameni
cu autoritate ajung să fie asociaţi atât de îndeaproape cu cei lumeşti,
încât să considere drept realitate şi adevăr plângerile unor necredin-
cioşi, pur şi simplu nu cunosc spiritul de care sunt conduşi. Când
încurajează acest spirit şi plângerile împotriva celor din poporul lui
Dumnezeu, ei dovedesc că sunt de partea vrăjmaşului, umilindu-i şi
înjosindu-i pe aceia pe care Domnul îi iubeşte, şi întăresc influenţa
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celor nelegiuiţi, care fac o lucrare rea. Dacă se simt liberi să-i lase
pe pârâşii copiilor Iui Dumnezeu să plânuiască în locul lor împotriva
celor aleşi ai Săi, ei nu-L au pe Domnul Hristos alături în călăuzirea
planurilor lor.

Tratarea corectă a celor care greşesc
Când unul dintre copiii Domnului greşeşte, dacă oamenii cu

autoritate au discernământ în lucrurile spirituale, vor înţelege că
poziţia lor nu le permite să-şi trădeze responsabilităţile sfinte şi
nu vor lăsa cauza lui Dumnezeu în mâinile vrăjmaşului. Ei nu vor
fi reţinuţi tocmai faţă de aceia în care ar trebui să aibă încredere,
lucrând în tăcere şi în secret şi dezvăluindu-şi planurile faţă de cei
care nu au nicio simpatie faţă de poporul ales al lui Dumnezeu. Dacă
unii, necredincioşi sau credincioşi, au nemulţumiri şi îl acuză pe
vreunul dintre lucrătorii din instituţiile noastre de sănătate, atunci,
următoarea îndrumare specială dată de Domnul nostru, Isus Hristos,
să fie printre mottourile din întregul stabiliment: „Nu judecaţi, ca să
nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu ce [274]
măsură măsuraţi, vi se va măsura.“

Mergeţi la cei despre care se presupune că au greşit şi vorbiţi
cu ei, şi nu vă comportaţi duplicitar şi ipocrit, tratându-i zi de zi
cu o prietenie aparentă, dar complotând în acelaşi timp împotriva
lor, în armonie deplină cu slujitorii satanici, pentru a dezrădăcina,
a doborî şi pentru a-i îndepărta din instituţiile noastre pe aceia pe
care necredincioşii doresc să-i îndepărteze, deşi fraţilor sau surorilor
de credinţă nu ii se spune niciun cuvânt prin care să fie înţeleşi,
încurajaţi-i şi ajutaţi-i să se corecteze, dacă greşesc. Iar dacă nu
greşesc, să li se recunoască dreptatea, iar mustrarea să le fie adresată
acelora care merită — care pun la cale o lucrare rea, deoarece în
spatele cortinei se află Satana. Domnul Isus i-a mustrat pe farisei,
comparându-i cu nişte morminte văruite, care nu ascund altceva
decât degradare. Domnul urăşte prefăcătoria, viclenia şi înşelăciu-
nea. Aceasta este lucrarea Lui Satana. Lucrarea lui Dumnezeu este
deschisă şi directă. Nimeni nu va lucra împotriva unui copil al lui
Dumnezeu pe temeiul mărturiei unui vrăjmaş al Domnului şi după
metodele lui Satana -ascunzându-se, dar sugerând, instigând şi plă-
nuind într-o unire deplină cu vrăjmaşii Domnului.
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Cum poate Universul să privească o asemenea lucrare ascunsă şi
laşă împotriva celor care Îl iubesc pe Dumnezeu şi respectă poruncile
Sale? Membrii bisericii pot comite erori şi adesea greşesc, dar trebuie
să fie trataţi eu bunăvoinţă şi cu amabilitate, aşa cum i-ar trata
Domnul Hristos. Dumnezeu îi mustră pe toţi cei care se află în
lucrarea Sa, dar sunt nişte înşelători, declarând că sunt prieteni ai lui
Hristos, şi totuşi lucrând în mod tainic, din umbră, împotriva acelora
care îl iubesc pe Dumnezeu. „Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea
deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-1 ridicaţi
cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi ca să nu fii ispitit şi tu.“[275]

Aceasta este lucrarea noastră, fraţilor, suntem noi dispuşi să o
îndeplinim? S-a făcut atât de puţin în sensul acesta, încât cuvintele
Martorului Credincios se întorc împotriva bisericii: „Dar ce am
împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte
de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă
nu te pocăieşti.“ „El mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în
picioare înaintea îngerului Domnului, şi pe Satana stând la dreapta
lui, ca să-l pârască. Domnul a zis Lui Satana: «Domnul să te mustre,
Satano! Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este
el, Iosua, un tăciune scos din foc?» Dar Iosua era îmbrăcat în haine
murdare, şi totuşi stătea în picioare înaintea îngerului.“ Aceasta a
fost manifestarea lui Satana. El înşelase sufletele prin amăgirile şi
ispitele lui. Aceste suflete se pocăiseră înaintea lui Dumnezeu şi în
dreptul numelor lor era scrisă iertarea. Satana le acuza de păcate şi
pretindea că are dreptul de a face tot ce doreşte cu ele, din cauza
fărădelegilor pe care tocmai el le determinase să le săvârşească.
Dar Domnul Isus privea cu mila cea mai duioasă şi iubitoare la
aceste suflete credincioase, care se încredeau în El şi în neprihănirea
Lui. „Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea Lui:
«Dezbrăcaţi-L de hainele murdare de pe el!» Apoi a zis lui Iosua;
«Iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de
sărbătoare!» Eu am zis: «Să i se pună pe cap o mitră curată!» Şi
i-au pus o mitră curată pe cap, şi l-au îmbrăcat în haine, în timp ce
îngerul Domnului stătea acolo.“ Oare, oamenii pe care Dumnezeu
i-a aşezat în poziţii de răspundere vor da glas acuzaţiilor lui Satana
împotriva copiilor lui Dumnezeu? Să ne purtăm ca niş-te creştini,
credincioşi ca oţelul faţă de Dumnezeu şi faţa de lucrarea Sa sfântă,[276]
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şi să fim înţelepţi pentru a discerne metodele pe care le foloseşte
Satana în lucrările lui ascunse şi înşelătoare prin copiii neascultării.

Cuvintele noastre
„Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Şi

mai întrebaţi: «Ce-am spus noi împotriva Ta?» Aţi zis: «Degeaba
slujim lui Dumnezeu, şi ce am câştigat dacă am păzit poruncile Lui
şi am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor? Acum îi fericim pe
cei trufaşi, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu şi
scapă!» Acestea sunt cuvintele celor neconsacraţi, care se despart de
Dumnezeu, orbiţi de vrăjmaşul. Ei nu pot discerne căile şi lucrările
lui Dumnezeu. După aceea, textul biblic prezintă o categorie opusă:
«Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul».
Aceste cuvinte nu au fost vorbe de rău la adresa fraţilor sau nemulţu-
miri cu privire la Dumnezeu, ci cuvinte rostite dintr-o inimă sinceră,
în care nu era nicio lucrare ascunsă, nicio viclenie. «Domnul a luat
aminte la lucrul acesta, şi a ascultat, şi o carte de aducere-aminte a
fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc
Numele Lui.» «Ei vor fi ai Mei», zice Domnul oştirilor, «îmi vor fi o
comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de
ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte. Şi veţi vedea din
nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit şi cel rău, dintre cel ce
slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce nu-l slujeşte».“

Putere în unitatea cu Hristos
Fie ca Domnul să-i binecuvânteze pe oamenii care au discer-

nământ spiritual, pentru a înţelege că lumea şi copiii lui Dumne-
zeu nu pot fi niciodată în parteneriat. Oricine va fi prietenul lumii [277]
este duşmanul lui Dumnezeu. Chiar dacă fiecare credincios trebuie
să conlucreze cu Hristos pentru convertirea copiilor întunericului,
prezentându-L pe Mielul lui Dumnezeu care a îndepărtat păcatele
lumii, niciunul nu poate avea o simpatie atât de mare faţă de cei
lumeşti, încât să se lase influenţat de ei, aducând la îndeplinire sfa-
turile lor şi nedreptăţindu-i pe cei aleşi de Dumnezeu. Dumnezeu
nu lucrează în felul acesta. Puterea se află în unitatea deplină, nu
în număr, ci în încredere şi în unire desăvârşită cu Hristos. Astfel,
unul poate să alunge o mie şi doi pot să pună pe fugă zece mii. Să
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nu formăm asocieri nesfinte cu prietenii lumii, pentru că Dumnezeu
a rostit un blestem împotriva unor asemenea uniuni. Poporul lui
Dumnezeu să stea cu fermitate de partea adevărului şi a neprihănirii.
Deja vedem consecinţele îngrozitoare ale asocierii credincioşilor cu
cei necredincioşi. Rezultatul este că necredincioşilor li se acordă
încrederea care li se cuvine doar acelora care Îl iubesc şi îl respectă
pe Dumnezeu.

Puterea întunericului şi-a pus deja amprenta asupra lucrării care
ar fi trebuit să rămână curată, neatinsă şi neîntinată de amăgirile
iscusite ale lui Satana. Ne ridicăm glasul în semn de avertizare
cu privire la atracţiile societăţii, manifestate prin sfaturi şi tentaţii
lumeşti. Păstraţi-vă neîntinaţi. Nu vă atingeţi de niciun lucru necurat.
Nu îngăduiţi ca propunerile şi îndrumările lumii să conducă poporul
lui Dumnezeu. Blestemat să fie acela a cărui înţelepciune nu vine
de sus, ci de la Satana! Oameni cu o evlavie superficială, motivaţi
de dorinţa de a deţine conducerea şi de a câştiga faima, trădează
interesele cele mai sfinte în mâna unor necredincioşi.

Banii să nu fie obţinuţi prin aprobarea vreunei practici necurate.
Harul lui Hristos să fie adus în inimă şi, chiar dacă lucrătorii din
instituţiile noastre sunt puţini, Dumnezeu poate să lucreze împreună[278]
cu ei şi vor reuşi. Să nu fie exercitată nicio influenţă înşelătoare,
pentru că este ceva necurat, Nu trebuie să existe nicio mână întinată.
Dumnezeu va recunoaşte mâinile şi inimile curate. „Căci aşa vor-
beşte Cel Preaînalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este
sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul
zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez
inimile zdrobite».“

* * * * *

Lumina slavei lui Dumnezeu trebuie să se reverse asupra noastră.
Avem nevoie de ungerea sfântă din cer. Oricât de inteligent şi oricât
de învăţat poate să fie cineva, dacă nu păstrează o legătură fermă cu
Dumnezeul lui Israel, nu este calificat să-i înveţe pe alţii. Cel care
este în legătură cu Cerul va face lucrările lui Hristos. Prin credinţa
în Dumnezeu, el va avea puterea de a-i influenţa pe oameni. El va
căuta oile pierdute ale casei lui Israel. Dacă puterea divină nu se
asociază cu efortul omenesc, tot ce ar putea să realizeze cei mai mari
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oameni ai lumii nu valorează nimic. Este nevoie de Duhul Sfânt în
lucrarea noastră. —The Review and Herald, 18 februarie 1890 [279]



Capitolul 11 — Mesaj adresat fraţilor aflaţi în
poziţii de răspundere1

Legătura cu lucrarea lui Dumnezeu

Coorangbong, Australia, 6 iulie 1896
Dragă frate...............,
Mi-a fost descoperit că Domnul îi pune la încercare pe toţi cei

ce poartă Numele lui Hristos, dar îndeosebi pe aceia care sunt admi-
nistratori în oricare dintre departamentele lucrării Sale. Angajarea
în lucrarea specială a lui Dumnezeu pentru acest timp aduce cu ea
multă responsabilitate şi, cu cât poziţia de conducere este mai înaltă,
cu atât responsabilitatea este mai mare. Cât de urnii şi de sincer
trebuie să fie acela care ocupă o poziţie de acest fel! Cât de temător
şi de neîncrezător în sine trebuie să fie el! Cu câtă atenţie trebuie
să-I atribuie întreaga laudă şi mulţumire lui Dumnezeu!

Alături de toţi cei care se află în poziţii de conducere se află un
veghetor gata fie pentru a-i mustra şi a-i declara vinovaţi pe cei ce
fac greşeli, fie pentru a răspunde la rugăciunile lor pentru ajutor.
El veghează pentru a vedea dacă oamenii care au privilegiul de a
purta responsabilităţi vor căuta înţelepciune la Dumnezeu si vor
folosi orice ocazie de a-şi desăvârşi caracterul în conformitate cu
modelul divin. Dacă se abat de la calea cea dreaptă, Dumnezeu se
îndepărtează de ei. Dacă nu se străduiesc cu seriozitate să înţeleagă
voia lui Dumnezeu cu privire la ei, El nu-i poate binecuvânta şi
susţine şi nu-i poate ajuta să progreseze.

Aceia pe care Dumnezeu i-a aşezat în poziţii de răspundere
nu trebuie să caute niciodată să se înalţe pe ei înşişi sau să atragă
atenţia oamenilor asupra lucrării lor, ci trebuie să-I dea toată slava
lui Dumnezeu. Să nu caute să stăpânească peste moştenirea lui
Dumnezeu, căci numai cei aflaţi sub conducerea lui Satana vor face[280]
acest lucru.

1Articolele acestei secţiuni sunt din Special Testimonies to Ministers and Workers
(Seria A, Nr. 6, 1896). Acest articol este cuprins între pag. 27 şi 46.
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Totuşi sistemul — stăpâneşte sau nimiceşte2 — este văzut prea
adesea în instituţiile noastre. Acest spirit este cultivat şi manifestat
de unii aflaţi în poziţii de răspundere şi, din acest motiv, Dumnezeu
nu poate îndeplini lucrarea pe care doreşte să o facă prin ei. Aceia
care manifestă un astfel de spirit, demonstrează prin comportamentul
lor cum ar fi ei în ceruri, dacă li s-ar încredinţa răspunderi acolo.

Cei care apreciază sufletul omenesc în lumina crucii de pe Gol-
gota, nu vor fi în situaţia de a greşi cu privire la valoarea pe care
o atribuie oamenilor. Motivul pentru care Dumnezeu le-a îngăduit
unora din familia omenească să fie atât de bogaţi, iar altora să fie
atât de săraci va rămâne o taină pentru oameni, pentru veşnicie,
dar acest lucru nu se va întâmpla dacă ei vor intra într-o legătură
corectă cu Dumnezeu şi vor aduce la îndeplinire planurile Sale, şi
nu vor lucra în conformitate cu ideile lor egoiste, care susţin că,
deoarece este mai bogat, un om trebuie să fie mai respectai decât
semenul său sărac. Dumnezeu face soarele să strălucească şi peste
cei buni, şi peste cei răi, iar acest soare Îl reprezintă pe Domnul
Hristos, Soarele Neprihănirii, care străluceşte ca Lumină a lumii,
oferindu-le binecuvântările şi darurile Sale văzute şi nevăzute, atât
celor bogaţi, cât şi celor săraci, în măsură egală. Principiul acesta
trebuie să ne călăuzească în comportamentul nostru faţă de semeni.
Domnul este învăţătorul celor mai înalte concepţii morale, al celor
mai înalte principii, şi niciun om nu se poate abate de la ele fără a
fi vinovat. Cea mai mare insultă la adresa bunătăţii lui Dumnezeu
este să punem la îndoială faptul că El doreşte sau nu să le oferim
celorlalţi binecuvântările spirituale şi materiale, pe care El ni le-a
dăruit cu generozitate.

Ce înseamnă a fi creştin
A fi creştin înseamnă a avea o religie curată şi o viaţă sfântă şi

demnă. Cu toate acestea, încă de la apostazia lui Satana din ceruri,
calea lui a fost caracterizată de o continuă asprime şi înşelăciune. [281]
Unii care se declară a fi creştini învaţă metodele şi practicile lui. În
timp ce afirmă că slujesc cauzei lui Dumnezeu, ei calcă drepturile
semenilor lor în scopul intereselor proprii.

2Vezi Note suplimentare.
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Fiecare făptură omenească a fost cumpărată cu un preţ şi, în
calitatea de moştenitor al lui Dumnezeu, arc anumite drepturi, de
care nimeni nu trebuie să o lipsească, Domnul nu va accepta slujirea
celor care folosesc două unităţi de măsură. Cel mai mic avantaj
obţinut în felul acesta îl va dezonora pe Dumnezeu şi adevărul. Cei
ce cunosc religia Bibliei vor face dreptate, vor iubi mila şi vor umbla
în umilinţă cu Dumnezeu. Aceasta este calea trasată de Dumnezeul
dreptăţii în această privinţă.

Încă o dată, aş dori să vă îndemn să cultivaţi o credinţă vie în
Dumnezeu. Sunt unii care, deşi s-a crezut că îi slujesc lui Dumnezeu,
au ajuns foarte repede să fie cuprinşi de necredincioşie. Pentru ei,
căile întortocheate par drepte. Ei trăiesc într-o continuă călcare a
adevărului lui Dumnezeu, principiile corupte sunt întreţesute cu viaţa
lor de zi cu zi şi seamănă seminţele răului oriunde merg. În loc de
a-i conduce pe alţii la Domnul Hristos, influenţa lor îi face să pună
întrebări şi să se îndoiască. Ei tulbură minţile cu privire la adevăr,
intrând în dezbaterea unor teorii speculative care îi atrag departe de
adevăr. Ei contribuie la forjarea lanţurilor îndoielii şi ale necredinţei,
ale căutării de greşeli şi ale acuzării, iar sufletele se poticnesc de
ei spre pierzarea lor. Sângele sufletelor va fi asupra celor care, în
timp ce se declară a fi slujitorii lui Dumnezeu, îndeplinesc lucrarea
vrăjmaşului Său.

Ce fel de oameni ar trebui să fim?
Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cunoscând toate acestea?

Oare, ar trebui să înălţăm noi înţelepciunea umană şi să îndrumăm[282]
spre nişte oameni limitaţi, schimbători şi supuşi greşelii, pentru a
depinde de ei în timpul încercării? Sau ar trebui să ne exemplificăm
credinţa, prin încrederea noastră în puterea lui Dumnezeu, deraas-
când mreaja teoriilor, a religiilor şi filozofiilor false, pe care Satana
le-a răspândii cu scopul de a prinde sufletele neştiutoare? Prin îm-
plinirea Cuvântului lui Dumnezeu, vom fi nişte lumini ale lumii,
deoarece, dacă punem Cuvântul lui Dumnezeu în practică, le arătăm
tuturor, celor ce vin în sfera noastră de influenţă, că noi Îl respectăm
pe Dumnezeu şi că lucrăm sub conducerea Sa. Dumnezeu aşteaptă
ca servii Lui să-L reprezinte înaintea lumii, printr-o trăire umilă şi
prevăzătoare, prin iubire, blândeţe, îndelungă răbdare şi bunătate.
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Tuturor celor ce au primit din partea Sa îndatoriri sfinte, Dumne-
zeu le cere să se ridice la înălţimea deplină a responsabilităţilor lor.
În lumea aceasta, omul este supus încercării, iar cei cărora le sunt
încredinţate poziţii de răspundere trebuie să hotărască, dacă se vor
înălţa pe ei înşişi sau pe Creatorul lor şi dacă îşi vor folosi puterea
de influenţă pentru a-i asupri pe semenii lor sau pentru a-L înălţa şi
pentru a-L slăvi pe Dumnezeu.

Cu cât îndatoririle sunt mai înalte, cu atât răspunderea este mai
mare. Cel care doreşte să fie un slujitor credincios trebuie să-I aducă
o slujire deplină şi de bunăvoie celui mai mare învăţător pe care
1-a cunoscut vreodată lumea. Ideile şi principiile Iui să fie păstrate
curate, prin puterea lui Dumnezeu. În fiecare zi, el trebuie să înveţe
cum să ajungă vrednic de datoria care i-a fost încredinţată. Mintea lui
trebuie să fie sensibilizată de puterea divină. Caracterul lui trebuie să
fie eliberat de influenţa rudelor, a prietenilor sau a vecinilor. Uneori
va fi necesar să se retragă departe de viaţa agitată pentru a petrece
un timp de comuniune cu Dumnezeu şi pentru a auzi vocea Sa, care
spune: „Fiţi liniştiţi, şi să ştiţi că eu sunt Dumnezeu“.

Omul care îl iubeşte pe Dumnezeu şi merge pe calea Domnului
va aduce roadele Duhului, asemenea ciorchinilor plini de boabe,
care cresc în vila divină. Domnul Hristos este cetăţuia lui de scăpare.
Deşi a avut natura omenească, Domnul Hristos a respectat Legea [283]
lui Dumnezeu. Tot aşa poate face şi omul, dacă depinde, prin cre-
dinţă, de puterea Celui Atotputernic. Dacă el înţelege că nu poate
face nimic fără Hristos, Dumnezeu îi va da înţelepciune. Dar el tre-
buie să cultive în inimă dragostea lui Hristos şi să pună în practică
învăţăturile Sale. Oare nu trebuie să-L iubească el pe Hristos, aşa
cum Hristos L-a iubit pe Dumnezeu? Nu trebuie el să demonstreze
înaintea tuturor, celor cu care se află în legătură, că Isus Hristos
este prezent fără încetare în inima lui, mai mult decât a fost oricând
înainte? Din cauza îndatoririlor lui sporite, el trebuie să aibă o mai
mare cunoaştere a lui Dumnezeu şi să dea dovadă de acea credinţă
vie, care se manifestă prin iubire şi curăţă sufletul.

Cauza frecventă a nereuşitei
Adesea, când sunt aşezaţi în poziţii înalte de răspundere, oamenii

nu reuşesc să-şi ia timp să se roage. Ei cred că nu au suficient timp
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să se ocupe de educarea tuturor însuşirilor lor, astfel încât acestea să
fie capabile de a răspunde la convingerile inspirate de Duhul Sfânt.
Totuşi, dacă ar sta la picioarele blândului şi smeritului Isus, aceşti
oameni şi-ar îndeplini responsabilităţile sfinte, nu încrezându-se în
ei înşişi, ci în Dumnezeul lor. Ei I-ar aduce lui Dumnezeu jertfa unei
vieţi nobile, de renunţare la sine, de purtare a crucii. Domnul Isus ar
fi aşezat pe tronul inimii lor, dăruindu-le putere fizică, intelectuală şi
morală, pentru a-L face cunoscut altora.

Dumnezeu doreşte nespus să lucreze prin cei cărora le-a dat
capacitatea de a realiza lucruri mari. El doreşte nespus să vadă
că aceia care se află în poziţii de răspundere îl reprezintă înaintea
lumii. Dumnezeu doreşte ca Hristos să fie recunoscut drept cel mai
mare învăţător pe care L-a avut lumea vreodată şi, prin manifestarea
însuşirilor minţii lor, El să strălucească şi să fie Lumina lumii. „Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-
a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“ Pentru ca aceste
cuvinte să se împlinească, Dumnezeu cere ca fiecare capacitate
intelectuală şi fizică să-I fie consacrată Lui, ca o jertfă sfântă.[284]

Totuşi, îndată ce sunt puşi în poziţii sfinte de răspundere, unii
se consideră nişte oameni mari, iar acest gând, dacă este cultivat,
pune capăt dorinţei de iluminare divină, singura cale prin care cineva
poate ajunge cu adevărat un mare om. Cei care se privesc în felul
acesta, pierd orice şansă de a avea adevărata măreţie, deoarece nu
ajung să fie iluminaţi de Soarele Neprihănirii.

Oamenii nu pot să stingă lumina vieţii, chiar dacă îşi închid ochii
strâns, ca să nu o poată vedea. Soarele Neprihănirii nu străluceşte cu
mai puţină putere, din cauză că slujitorul omenesc, sărman şi lipsit
de minte, se înconjoară cu propriul întuneric.

Pericolele deosebite la care sunt supuşi cei aflaţi în poziţii de
răspundere

Oamenii care îşi închid ochii în faţa luminii divine sunt ignoranţi,
deplorabil de ignoranţi, atât în ce priveşte Scripturile, cât şi puterea
lui Dumnezeu. Ei nu agreează lucrările Duhului Sfânt şi susţin că
manifestările Sale sunt o dovadă de fanatism. Ei se răzvrătesc împo-
triva luminii şi fac tot ce pot pentru a o ascunde, numind întunericul
lumină şi lumina întuneric. Ei se plâng că învăţăturile Domnului
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Hristos provoacă o agitaţie şi un fanatism nepotrivit, despre care
spun că îi afectează în mod negativ pe cei ce le primesc în vederea
îndeplinirii corespunzătoare a datoriilor vieţii.

Cei ce susţin şi proclamă această părere nu ştiu ce spun. Ei cul-
tivă iubirea de întuneric şi, atâta vreme cât aceşti oameni lipsiţi de
Hristos sunt păstraţi în poziţii de răspundere, lucrarea lui Dumnezeu
se află în pericol. Ei sunt în primejdia de a se lega cu atâta fermitate
de conducătorul întunecat al răzvrătirii, încât nu vor rnai vedea nici-
odată lumina, şi cu cât sunt ţinuţi mai multă vreme în poziţia în care
se află, cu atât mai lipsită de speranţă va fi şansa lor de a-L primi [285]
pe Hristos sau de a ajunge să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu.
Câtă confuzie răspândesc ei asupra a tot ce este spiritual şi progresiv
în cunoaşterea adevărului! Sub influenţa conducătorului lor, ei ajung
să fie din ce în ce mai hotărâţi să lucreze împotriva lui Hristos, Cu
toate acesta, în ciuda rapoartelor bune sau rele, în ciuda întunericului
şi a întregii opoziţii a lui Satana, Soarele Neprihănirii continuă să
lumineze în linişte, demascând răul, mustrând păcatul şi reînviorând
spiritul celor blânzi şi umili: „Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai
cuvintele vieţii veşnice.“

Importanţa experienţei creştine zilnice
Dovada adevăratei valori şi demnităţi a oamenilor aflaţi în poziţii

de răspundere constă în faptul că au o experienţă creştină zilnică în
lucrurile lui Dumnezeu. Ei simt plăcere la auzul cuvintelor rostite
de Hristos. „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de
la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va
mărturisi despre Mine. Şi voi, de asemenea, veţi mărturisi, pentru
că aţi fost cu Mine de la început.“ Dacă vor primi lucrarea Duhului
Sfânt — cel mai bogat dar pe care îl poate oferi Dumnezeu — vor
răspândi binecuvântarea asupra tuturor celor aflaţi în legătură cu ei.

Totuşi Dumnezeu nu Se poate descoperi prin unii dintre aceia
cărora ti s-au încredinţat responsabilităţi. El nu îi poate face să fie
nişte mijloace prin care să se reverse harul, mila şi dragostea Sa,
deoarece, prin manifestarea unui spirit de dominare faţă de cei pe
care îi consideră greşiţi şi trebuie să fie mustraţi, ei insultă bunătatea
lui Dumnezeu şi întunecă iubirea şi mila lui Hristos, prin pasiunile
lor nesfinţite. Vrăjmaşului oricărui bine i se îngăduie să conducă
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în inima lor, iar viaţa lor va manifesta atributele lui. Ei pretind că
sunt conduşi de Cuvântul lui Dumnezeu, dar faptele lor spun: Noi[286]
nu dorim calea Ta, ci vrem să mergem pe căile noastre.

Prin cuvintele, faptele şi spiritul lor, cei ce se poartă în felul
acesta fac să se scrie un raport în ceruri, fără să le pese că se vor
confrunta cu faptele lor, pentru că Dumnezeu nu îi apreciază aşa
cum se apreciază ei înşişi. Ei fac abuz de ocaziile în care sunt puşi la
probă şi neglijează grav înaltele privilegii care le sunt acordate. Deşi
nu găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu nimic care să le justifice faptele
sau să le susţină părerile, totuşi ei continuă să umble pe propria cale.
În ziua aceea, când toţi vor ajunge la judecată, asupra lor va fi rostită
sentinţa: „Ai fost cântărit şi găsit prea uşor“.

Oamenii ca ispravnici
Este posibil ca unii să fie înzestraţi de Dumnezeu cu bani şi cu

proprietăţi, dar astfel de oameni nu trebuie să se înalţe pe ei înşişi
datorită acestui fapt. Tot ce au le este încredinţat de Dumnezeu
cu scopul de a-şi dezvolta un caracter asemenea caracterului Său.
Ei sunt puşi la încercare. Dumnezeu doreşte să vadă dacă se vor
dovedi vrednici de bogăţiile veşnice. Dacă folosesc bunurile Dom-
nului pentru a se înălţa pe ei înşişi mai presus de semenii lor, ei
vor dovedi că sunt nevrednici să primească un loc în împărăţia lui
Dumnezeu. În ziua cea mare a răsplătirii, aceşti oameni vor auzi
cuvintele: „Dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţiile nedrepte, cine
vă va încredinţa adevăratele bogăţii? Şi dacă n-aţi fost credincioşi
în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru?“ Pe de altă parte,
dacă aceia pe care Domnul i-a făcut ispravnicii Săi consideră că
bogăţiile pe care le au sunt nişte daruri de la HI şi caută să manifeste
milă, simpatie şi dragoste faţă de semenii lor, ei vor fi în armonie cu
caracterul lui Dumnezeu, care L-a dat pe unicul Său Fiu să moară
pentru mântuirea lor. Dacă îi preţuiesc pe cei ce aparţin neamului[287]
omenesc, în lumina preţului plătit pentru răscumpărarea lor, ei nu-şi
vor manifesta pornirile fireşti, ci vor manifesta atributele caracterului
şi voinţei lui Dumnezeu şi vor fi nişte mijloace prin care gândurile
şi sentimentele iubitoare şi generoase ale lui Dumnezeu vor putea să
se reverse pentru omenire.
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Rolul nenorocirilor şi al situaţiilor nefavorabile
Domnul a îngăduit ca oamenii să treacă prin nenorociri, să fie

apăsaţi de sărăcie şi să îndure situaţii nefavorabile, ca să-i pună
la încercare pe aceia pe care i-a pus în situaţii mai favorabile şi,
dacă aceia cărora El le-a încredinţat bunurile Sale sunt credincioşi,
Domnul le declară că sunt vrednici să trăiască alături de El, îmbrăcaţi
în hainele albe, şi să ajungă împăraţi şi preoţi ai lui Dumnezeu. „Cine
este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele
mari, şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în
cele mari.“

„Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcăto-
rie, de pizmă şi de clevetire şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să
doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre
mântuire, dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul. Apropiaţi-vă
de El piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea
lui Dumnezeu. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă
duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti,
plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos. Căci este scris în Scriptură;
«Iată că pun în Sion o piairă din capul unghiului, aleasă, scumpă şi
cine se încrede în El, nu va fi dat de ruşine». Cinstea aceasta este,
dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, «Piatra,
pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului»
şi «o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere». Ei se lovesc de ea,
pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi. Voi însă [288]
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un
popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi
puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa
minunată.“

Poziţia nu poate sfinţi
Oare jertfele spirituale aduse lui Dumnezeu sunt vrednice de

primit, în timp ce oamenii aşezaţi în poziţii de mare răspundere
se înalţă pe ei înşişi şi îl dezonorează pe Dumnezeu? Acest lucru
s-a întâmplat, iar Dumnezeu priveşte la comportamentul lor cu ne-
mulţumire, în loc de a creşte în Hristos, adevăratul cap al bisericii,
manifestând atributele Sale divine în faţa lumii, ei au crescut în cele
lumeşti. Eul a fost privit ca fiind de mare importanţă, iar egoismul
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s-a împletit cu lucrarea lor. Consacrarea lor faţă de Dumnezeu nu a
fost văzută şi viaţa lor spirituală în Domnul Isus Hristos nu a fost
dezvoltată.

Dumnezeu nu le poate da înţelepciunea Sa unor oameni care
consideră că poziţia lor este o scuză suficientă pentru a se îndepărta
de principiile Bibliei, urmându-şi propria judecată limitată, ca şi când
o poziţie în lucrarea Domnului le-ar da dreptul de a vorbi, autoritatea
de a adopta hotărâri, de a concepe metode şi planuri care nu sunt
în concordanţă cu voia lui Dumnezeu, Asemenea oameni trebuie
să înveţe că o poziţie înaltă nu are nicio putere de a sfinţi inima.
Dumnezeu le îngăduie să deţină aceste poziţii pentru a vedea dacă
vor manifesta caracterul Său sau caracterul omenesc slab şi limitat,
care nu s-a supus niciodată pe deplin disciplinei lui Dumnezeu. Dar
poziţia nu are nicio putere de a dezvolta caracterul cuiva. Faptul
că un om va lucra prin propria putere, ceea ce înseamnă că Satana
lucrează prin el, sau se va lăsa condus de Duhul Sfânt, depinde de el
însuşi şi nu de poziţia pe care o are.

„Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru
cei necredincioşi, «Piatra pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie[289]
pusă în capul unghiului».“ L-am ales noi, cu toţii, pe Domnul Hristos
ca neprihănire a noastră? A fost El aşezat, ca piatră memorială, de
cinste, în capul unghiului? Au fost învăţate lecţiile Sale de umilinţă
şi au fost aplicate aceste lecţii în viaţă? Au fost exemplificate în
viaţa noastră lecţiile milei, dreptăţii şi iubirii lui Dumnezeu?

Dumnezeu este Izvorul puterii
Oh, câtă slăbiciune manifestă oamenii atunci când se despart de

Izvorul înţelepciunii şi al puterii! Nu au fost preamăriţi oamenii?
Nu au fost susţinute părerile omeneşti şi trăsăturile de caracter ne-
desăvârşite, ca şi când ar fi avut o mare valoare, în timp ce Domnul
Hristos a fost lăsat la o parte, şi neprihănirea Sa a fost ignorată?
Nu au împletit oamenii egoismul în tot ce au făcut, manifestându-1
cu perseverenţă şi cu hotărâre în lucrarea lor? Nu au tratat ei cu
dispreţ solia lui Dumnezeu? Nu au administrat ei bunurile care nu
le aparţineau, ca şi când ar fi avut dreptul să le folosească după
propria plăcere? Iar când aceste bunuri au fost folosite pentru a
înainta în noi teritorii ale lucrării, nu s-au purtat ei ca şi când ar fi
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provenit din propriul capital, pretinzând că meritau să aibă dreptul
să şi le însuşească în acest fel? Nu au fost folosiţi banii primiţi ca
dar pentru Dumnezeu pentru a se înălţa multe construcţii mari în
Battle Creek — ca să confere o imagine bună lucrării, se spunea —
când, în realitate, scopul era acela de a le acorda unora posibilitatea
de a-şi demonstra geniul şi abilitatea în administrarea acestor mari
instituţii?

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi 1-a câştigat ca să fie
al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunată, pe voi care, odinioară, nu eraţi
un popor, dar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu
căpătaserăţi îndurare, dar acum aţi căpătat îndurare. Preaiubiţilor, [290]
vă sfătuiesc ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii
pământeşti care se războiesc cu sufletul. Să aveţi o purtare bună în
mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe
nişte făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să
slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.“

Răul slujirii sinelui
Cum privesc oamenii lucrarea Domnului, în timp ce se simt liberi

să fie neascultători, nemulţumitori, nesfinţi, critici şi aspri, iubindu-
se mai mult pe ei înşişi decât pe Domnul? Prin spiritul de care dau
dovadă, cei care deţin răspunderi sfinte îşi croiesc propriul destin, dar,
oare, s-au gândit ei vreodată cum va apărea lucrarea lor la judecată?
Dacă adevărul important pentru acest timp ar fi fost un principiu
stăruitor în sufletul celor ce slujesc în lucrarea Domnului, cât de
serios s-ar fi străduit ei să ajungă la desăvârşirea caracterului, ca să
poată răspândi, asupra acelora cu care vin în legătură, o atmosferă
sfântă şi dătătoare de viaţă, care să învioreze inima celor umili şi
întristaţi!

Este o lege rânduită de Dumnezeu că oricine crede adevărul, aşa
cum este el în Isus, îl va descoperi şi altora. Ideile şi convingerile
unei persoane vor căuta o modalitate de exprimare. Oricine cultivă
necredinţa şi critica, oricine se simte în stare să judece lucrarea
Duhului Sfânt, va răspândi spiritul de care este animat. Necredinţa,
scepticismul şi împotrivirea faţă de harul lui Dumnezeu, caută, prin
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natura lor, să se facă simţite şi auzite. Mintea motivată de aceste
principii se străduieşte întotdeauna să-şi găsească un loc şi să câştige
adepţi. Toţi cei care se asociază cu un apostaziat vor fi influenţaţi de
spiritul lui, dorind să le împărtăşească şi altora ideile lor, rezultatele[291]
propriilor cercetări şi simţămintele care au determinat faptele lor,
deoarece nu este uşor să reprimi principiile care te motivează.

Unii despre care se presupune că sunt consacraţi cu toată inima
lui Dumnezeu acţionează în contradicţie cu El şi cu lucrarea Sa. Cei-
lalţi au încredere în ei, dar înşelăciunea îi învăluie ca o haină. Mintea
lor este condusă de o putere neliniştită şi de nestăpânit şi de dorinţa
arzătoare de a-şi exprima propriile opinii, în felul acesta, seminţele
necredinţei sunt semănate pretutindeni. Prin exprimarea parţială a
unei opinii, ei împrăştie umbra îndoielii şi necredinţei cu privire la
adevăr. Unii nu sunt de acord cu mărturiile, pentru că oamenii aflaţi
în poziţii de înaltă răspundere şi-au exprimat dezacordul faţă de ele,
deoarece mărturiile nu coincid cu părerile lor, ci mustră orice urmă
de egoism.

Efectele negative ale unei centralizări administrative nesfinte3

Tot ce a fost plănuit cu privire la centralizarea administrativă
dovedeşte că oamenii caută să pună mâna pe sceptrul puterii şi
să preia controlul asupra minţii altora. Dumnezeu nu îi susţine în
planurile lor, iar hotărârile pe care le propun ei acum, cu privire la
lucrarea lui Dumnezeu, nu sunt hotărârile Lui. Aceşti oameni s-au
dovedit întru totul nevrednici de a fi în poziţia de administratori
înţelepţi, deoarece îşi folosesc puterea de influenţă pentru a-i lipsi
pe oameni de drepturile lor, în folosul personal. Deşi s-au săvârşit
fapte de aparentă generozitate, Dumnezeu cunoaşte motivele care
i-au guvernat, şi nu va accepta jertfele lor, până când nu se vor pocăi
şi nu vor ajunge nişte împlinitori conştiincioşi ai Cuvântului Său.

Necesitatea unităţii divine
În lucrarea lui Dumnezeu este o mare nevoie de unitate, dar de o

lungă perioadă de timp se exercită influenţe ce caută să creeze dezbi-
nare, iar oamenilor care cred că au puterea în mâinile lor nu le pasă.[292]
Ei îşi spun în sinea lor: Când această centralizare administrativă va

3Vezi Note suplimentare.
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fi realizată, le vom arăta cine este stăpânul. Atunci, vom pune toate
lucrurile în ordine. Totuşi ci nu vor avea de făcut niciodată această
lucrare.

Ca membri ai bisericii lui Dumnezeu, trebuie să înţelegem lucra-
rea specială care ne-a fost încredinţată. Apostolul Pavel îi scria lui
Timotei: „Fii cu luare-aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii
pe care o dai altora: stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face
aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă“. înaintea
noastră se află o lucrare foarte importantă. „Da, mie, care sunt cel
mai neînsemnat dintre toţi sfinţii“, scrie Pavel, „mi-a fost dat harul
acesta să vestesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos şi
să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine,
ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pen-
tru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi,
prin biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după
pianul veşnic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.“

„Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu
trebuie să asculţi Cuvântul care iese din gura Mea şi să-i înştiinţezi
din partea Mea. Când zic celui rău: «Răule, vei muri negreşit!» şi tu
nu-i spui, ca să-1 întorci de la calea lui cea rea, răul acela va muri
în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar, dacă
vei înştiinţa pe cel rău ca să se întoarcă de la calea lui, şi el nu se
va întoarce, va muri în nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul.
Când zic celui neprihănit că va trăi negreşit, — dacă se încrede
în neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea, atunci toată neprihă- [293]
nirea lui se va uita, şi el va muri din pricina nelegiuirii pe care a
săvârşit-o. Dimpotrivă, când zic celui rău: «Vei muri!» — dacă se
întoarce de la păcatul lui şi face ce este bine şi plăcut, dacă dă înapoi
zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învăţăturile care dau viaţa, şi
nu săvârşeşte nicio nelegiuire, va trăi negreşit, şi nu va muri. Toate
păcatele pe care le-a săvârşit se vor uita; a făcut ce este bine şi plăcut,
şi va trăi negreşit! Copiii poporului tău zic: «Calea Domnului nu
este dreaptă!» Totuşi mai degrabă calea lor nu este dreaptă! Dacă cel
neprihănit se abate de la neprihănirea lui şi săvârşeşte nelegiuirea,
trebuie să moară din pricina aceasta. Dar, dacă cel rău se întoarce de
la răutatea lui şi face ce este bine şi plăcut, va trăi tocmai din pricina
aceasta! Fiindcă ziceţi: «Calea Domnului nu este dreaptă!» vă voi
judeca pe fiecare după umbletele lui, casa lui Israel!“
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Prioritatea lucrării de salvare a sufletelor
Salvarea sufletelor este o preocupare de o valoare infinit mai

mare decât oricare alt domeniu al lucrării în lumea noastră. Oricine
ajunge sub influenţa adevărului şi, prin credinţă, este făcut părtaş
al dragostei lui Hristos, este chemat de Dumnezeu să-i salveze pe
ceilalţi. El are o misiune în lumea aceasta. El trebuie să fie conlu-
crător cu Domnul Hristos, făcând cunoscut adevărul aşa cum este
el în Isus. Dar, când încearcă să aducă sub conducerea lor mintea şi
talentele slujitorilor lui Dumnezeu, indiferent de domeniul lucrării
lui Dumnezeu, oamenii îşi asumă o jurisdicţie asupra fraţilor lor, pe
care nu o pot păstra fără a fi necinstiţi şi nedrepţi. Domnul nu a pus
nicîun om în rolul de judecător, nici al scrierilor, nici al predicilor
lucrătorilor lui Dumnezeu.[294]

Există oameni a căror viaţă şi caracter dovedesc faptul că sunt
nişte înşelători şi nişte profeţi falşi. Ei nu trebuie să fie ascultaţi sau
toleraţi. Dar cei pe care îi foloseşte Dumnezeu se află sub conducerea
Sa, iar El nu a chemat nişte oameni cu o judecată îngustă şi limitată
să critice, să condamne, să adopte hotărâri şi să respingă lucrarea
acestora, pe motivul că nu toate ideile lor corespund cu acelea despre
care ei credeau că sunt adevărul.

Nedesăvârşirea judecăţii omeneşti
Oamenii pot ajunge întocmai asemenea fariseilor — grabnici

să-L judece şi să-L condamne pe cel mai mare Învăţător pe care
1-a cunoscut lumea vreodată. Domnul Hristo.s a prezentat dovezi
incon-fundabile, care susţineau că era Trimisul lui Dumnezeu, cu
toate acestea, conducătorii iudei au preluat lucrarea pe care vrăjma-
şul i-a inspirat să o îndeplinească, acuzându-L că este un călcător
al Sabatului tocmai pe Acela care crease Sabatul şi era Domnul
Sabatului. Oh, cât de mare este ignoranţa oamenilor! Cât de mare
este slăbiciunea lor!

În zilele noastre, unii fac exact aceleaşi păcate. În sfaturile lor,
ei îndrăznesc să pronunţe judecăţi asupra lucrării lui Dumnezeu,
deoarece au ajuns iscusiţi în a face lucruri pe care Domnul nu li le-a
cerut niciodată. Asemenea oameni ar face mai bine să-şi umilească
inima înaintea lui Dumnezeu şi să-şi ţină mâinile departe de chivotul
lui Dumnezeu, ca să nu se reverse asupra lor mânia lui Dumnezeu,
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căci, dacă a vorbit Dumnezeu prin mine vreodată, mărturisesc că
ei şi-au asumat o lucrare de a critica şi de a rosti judecăţi lipsite de
înţelepciune, despre care eu ştiu că nu sunt corecte. Aceşti oameni
sunt doar făpturi limitate şi, în timp ce ei înşişi se află în confuzie,
cred că alţii sunt cei care greşesc.

Aceşti oameni care îşi permit să judece faptele altora ar trebui
să adopte o concepţie mai vastă şi să declare: Chiar dacă afirmaţiile
altora nu sunt în acord cu ideile noastre, oare va fi acesta un motiv [295]
suficient ca noi să le declarăm a fi erezii? Oare se cuvinte ca noi, nişte
oameni neinspiraţi, să ne asumăm responsabilitatea de a ne spune
părerea şi de a afirma: Acest material nu trebuie să fie publicat? Dacă
vor continua să adere la opiniile proprii, vor vedea că Dumnezeu
nu va sprijini hotărârile lor. Oare au ajuns ei să considere că tot
ce propun este infailibil? Că nu există nicio umbră de greşeală în
producţiile lor literare? Oare alţii, care dovedesc tot atât de mult că
sunt conduşi şi învăţaţi de Dumnezeu, nu pot găsi în lucrările acestor
persoane vreo exprimare pe care nu o împărtăşesc în toate privinţele,
recomandând să se renunţe la ea?

Nu a fost suficientă experienţa noastră din trecut în această pri-
vinţă? Vom învăţa vreodată lecţiile pe care Dumnezeu a prevăzut
că trebuie să le învăţăm? Vom înţelege vreodată că nouă nu ne-a
fost încredinţată conducerea conştiinţei oamenilor? Dacă aţi numit
comitete care să realizeze lucrarea ce se desfăşoară de ani de zile
în Battle Creek, desfiinţaţi-le şi aduceţi-vă aminte că Dumnezeul
cel infinit nu a aşezat oameni în poziţii de felul celor pe care le-au
adoptat la Minncapolis şi continuă să le susţină de atunci.

A nu fi conştiinţă pentru semeni
Sunt adânc îngrijorată de faptul că unii oameni ajung să fie con-

ştiinţă pentru semenii lor. Ieşiţi de pe cale şi lăsaţi-L pe Dumnezeu
să lucreze prin propriile mijloace! Unii au făcut o lucrare pentru
care Dumnezeu îi va chema să dea socoteală. El va întreba: Cine a
încredinţat lucrarea aceasta în mâinile voastre?

Eu nu am niciun drept de a-mi lăsa scrierile în mâinile unor
oameni care cred că lucrarea lor este aceea de a fi nişte căutători ai
greşelilor fraţilor lor. Fraţii mei, care ocupaţi poziţii de răspundere,
nu vreţi să vă înţelegeţi propriile defecte şi să îmbrăcaţi voi înşivă
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întreaga armură a neprihănirii? Nu vreţi să fiţi la fel de atenţi şi[296]
de critici cu privire la propriile cuvinte, propriul spirit şi propriul
temperament, aşa cum sunteţi faţă de alţii, ca nu cumva Dumnezeu să
nu fie dezonorat, iar adevărul Său să nu fie greşit reprezentat? Dacă
veţi proceda astfel, discernământul vostru s-ar îmbunătăţi într-o mare
măsură. Adevărul, Cuvântul vieţii, ar Ti ca un foc în oasele voastre
şi ar străluci cu raze limpezi şi inconfundabile, reprezentându-L pe
Domnul Hristos pentru lume. „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră
înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească
pe Tatăl vostru, care este în ceruri.“

Oare, niciunul dintre cei ce şi-au asumat rolul de căutător al
greşelilor nu a reuşit să înţeleagă unde va duce poziţia pe care a
adoptat-o în străduinţa de a exercita o conducere arbitrară? Unde
a fost discernământul lor spiritual? De ce au putut ei să vadă paiul
din ochiul fratelui, în timp ce în ochii lor se afla bârna? Oh, dacă
a existat vreodată pe pământ un templu care trebuie să fie curăţat,
atunci acesta este instituţia noastră din Battle Creek. Nu vreţi voi
să-J cereţi lui Dumnezeu, cu umilinţa cea mai adâncă, puterea de
a vesti cu claritate solia către Laodicea? Fiţi siguri că vor mai fi
solii rostite de buze omeneşti sub inspiraţia Duhului Sfânt. „Strigă
în gura mare, nu te opri!,.. Vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui,
casei lui Iacov păcatele ei! În toate zilele Mă întreabă..., ca un neam
care ar fi înfăptuit neprihanirea şi n-ar fi părăsit legea Dumnezeului
său.“

Noi suntem nişte soldaţi ai lui Hristos. El este Căpetenia mântui-
rii noastre, iar noi ne aflăm sub conducerea Sa. Trebuie să purtăm
armura Lui şi să mărşăluim numai sub steagul Său. Nu pe fraţii
noştri soldaţi trebuie să-i biruim, ci pe vrăjmaşi, ca să putem zidi
Împărăţia lui Dumnezeu. Suntem conlucrători cu Dumnezeu. Noi
trebuie să purtăm întreaga armură a lui Dumnezeu şi să lucrăm, şti-[297]
ind că întregul Univers ne priveşte. Fiecare să îndeplinească datoria
care-i revine, aşa cum i-a fost încredinţată de Dumnezeu.

* * * * *
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Nevoia călăuzirii divine4

Christiana, Norvegia, 1 octombrie 1885
Dragă frate................,
Mi-a părut mult mai rău decât pot să spun, când am auzit că,

sub îndrumarea voastră, fraţii................ şi................ au căutat să res-
trângă lucrarea de la adunarea de tabără din................Nu puteaţi să
le daţi un sfat mai rău decât acesta şi nu ar fi trebuit să le încredinţaţi
o lucrare pe care nu erau pregătiţi să o realizeze cu înţelepciune.
Fiţi atenţi la modul în care împiedicaţi înaintarea lucrării, în orice
localitate. Pretutindeni se realizează prea puţin şi, cu siguranţă, este
nepotrivit să încercaţi să restrângeţi lucrările în domeniul misionar.

După ce am cercetat lucrurile cu atenţie şi cu rugăciune, am
transcris ce scrisesem în notele de călătorie. Am vrut să prezint
subiectul acesta în aşa fel încât sa nu-i descurajez pe lucrătorii
din................, în efortul lor de a face o lucrare, deşi doream să-i
avertizez să nu facă excese în planurile lor. Oamenii lucrau bine
şi ar fi trebuit să fie încurajaţi şi sfătuiţi să continue. În................
sunt persoane care ar fi trebuit să-i ajute prin donaţiile necesare
susţinerii cauzei. Dacă doresc să crească în har şi în cunoaşterea
adevărului, ei vor trebui să fie învăţaţi să dăruiască pentru lucrare.
Tu şi colaboratorii tăi ar fi trebuit să priviţi această problemă din [298]
alte puncte de vedere decât cele pe care le-aţi avut în vedere. Ar fi
trebuit să cercetaţi lucrarea în amănunţime şi să vă întrebaţi dacă
cinci mii de dolari erau o cheltuială prea mare pentru a susţine
această importantă activitate în care erau angajaţi acei fraţi. Voi ar fi
trebuit să exercitaţi o influenţă care să-i facă pe oameni să înţeleagă
importanţa lucrării şi să-şi dea seama că era datoria lor să răspundă
nevoii urgente. Ar fi trebuit să procedaţi aşa curn v-am scris în notele
mele de călătorie. Dacă fraţii noştri ar simţi ca au dreptul de a opri
lucrarea, ori de câte ori nu ştiu de unde vor veni banii de care este
nevoie pentru susţinerea ei, atunci lucrarea va fi restrânsă nu doar
în................ şi în................, ei şi în toate celelalte state din Uniune.
Când lucrătorii noştri înaintează într-un anumit loc, nu ridicaţi niciun
fel de oprelişti şi nu spuneţi: Până aici să mergeţi, dar nu mai departe.
Sunt întristată de faptul că aţi închis şcoala din................. Văd că
fraţii trimişi să se ocupe de această lucrare nu au luat toate măsurile

4Special Testimonies, Seria A 6:56-60 (1896).
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posibile pentru înaintarea ei, solicitând donaţii din partea celor care
ar fi putut contribui financiar. În conferinţă sunt oameni bogaţi, care
s-au plâns cu privire la datoria făcută şi ar fi trebuit să-i susţină pe
aceşti lucrători. În timp cei lucrătorilor li s-au adresat reproşuri şi
cuvinte descurajatoare, cei care au mijloace financiare au rămas cu
impresia că au dreptul deplin de a pune sub semnul întrebării orice
lucrare care necesită bani.

Când supravegherea personală a detaliilor este nepotrivita
Dumnezeu nu îţi cere să îţi asumi o asemenea autoritate, încât

lucrătorii din................ şi de oriunde altundeva să simtă că nu au
dreptul de a face vreun pas, fără să se consulte mai înainte cu tine
şi fără să-ţi ceară sfatul. Eu nu pot aproba ideea că tu trebuie să
supraveghezi personal toate detaliile lucrării. Dacă aş fi aprobat-o,[299]
niciun lucrător nu ar mai îndrăzni să-şi exercite propria judecată, în
niciun domeniu. Lucrătorii ar fi fost nevoiţi să depindă de gândirea
şi de judecata unui singur om, iar, ca rezultat, oamenii ar fi ajuns
ineficienţi, din cauza inactivităţii. Mult prea mulţi sunt în această
categorie acum, iar valoarea for este aproape nulă. Scriu aceste cu-
vinte, pentru ca sunt adânc îngrijorată cu privire la această problemă.
Noi nu facem nici jumătate din ce ar fi trebuit să facem.

Este adevărat că şcoala din................ are nevoie de susţinere, dar
acest fapt nu trebuie să ne împiedice să susţinem celelalte şcoli. Este
necesar să avem şcoli primare în diferite localităţi, pentru ca tinerii
să fie pregătiţi pentru şcolile noastre din învăţământul superior. Poate
că ţie ţi se pare înţelept să închizi şcoala din................, dar eu nu
reuşesc să înţeleg unde este înţelepciunea acestei decizii, închiderea
şcolii va crea impresia că discreditezi tot ce au făcut oamenii până
acum şi îi va descuraja de la orice progres viitor. Nu pot să văd
niciun beneficiu în urma iniţiativei tale şi nici nu cred că este în
acord cu planul lui Dumnezeu. O asemenea decizie va aduce doar
pagubă, nu numai pentru cei ce s-au plâns cu privire la cheltuieli,
ci şi pentru lucrători. Oamenii care deţin proprietăţi şi ar fi putut să
ajute această lucrare vor respira mai uşuraţi. Aceşti oameni înstăriţi
nu vor fi încurajaţi să facă mai mult decât au făcut pentru lucrare, ci
mai puţin. Ei vor simţi că au dreptul să-şi exprime nemulţumirea cu
privire la orice acţiune care necesită adunarea de fonduri.
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Sfatul lui Dumnezeu nu restrânge lucrarea
Oh, fie ca Domnul să te călăuzească! Tu nu trebuie să-ţi îngădui

să acţionezi după spusele altora, nici măcar într-o singură situaţie,
şi totuşi, uneori, ai făcut aşa. Să nu iei nicio iniţiativă care va limita
şi va restrânge lucrarea, dacă nu eşti sigur că eşti condus de Duhul [300]
lui Dumnezeu. Poporul nostru lucrează în misiuni străine, dar există
misiuni şi acasă, care au tot atât de multă nevoie de ajutor ca şi
cele străine. Trebuie să depunem eforturi pentru a le prezenta celor
din poporul nostru nevoile lucrării lui Dumnezeu şi pentru a le
explica necesitatea de a folosi bunurile pe care li le-a încredinţat de
Dumnezeu în scopul înaintării lucrării Domnului, atât acasă, cât şi
în străinătate. Dacă aceia care pot să ajute lucrarea din...............

nu sunt sensibilizaţi şi făcuţi să-şi înţeleagă datoria, ei nu vor
recunoaşte strigătul cu glas tare al îngerului al treilea. Când lumina
se va răspândi şi va lumina pământul, în loc de a veni în ajutorul
Domnului, ei vor dori să restrângă lucrarea Sa în aşa fel încât să co-
respundă cu ideile lor înguste. Îngăduiţi-mi să vă spun că, în această
lucrare finală, Domnul va lucra într-o modalitate foarte diferită de
cursul firesc al lucrurilor şi pe o cale întru totul contrară vreunui
plan omenesc. întotdeauna vor exista în mijlocul nostru unii care
vor dori să aibă controlul asupra lucrării lui Dumnezeu şi să dicteze
fiecare pas ce trebuie să fie făcut, în timp ce lucrarea înaintează sub
conducerea acelui înger care se alătură îngerului al treilea în vestirea
solie ce trebuie să-i fi adresată lumii. Dumnezeu va folosi căi şi
mijloace prin care se va vedea că El este Cel ce preia conducerea
în mâinile Sale. Lucrătorii vor fi surprinşi de mijloacele simple pe
care le va folosi El pentru a aduce la îndeplinire lucrarea neprihănirii
Sale. Cei care sunt consideraţi nişte lucrători buni vor trebui să se
apropie de Dumnezeu şi vor avea nevoie de atingerea divină. Ei
vor trebui să bea mai mult şi fără încetare din izvorul de apă vie,
ca să poată înţelege lucrarea lui Dumnezeu în toate amănuntele.
Lucrătorii pot să facă greşeli, dar trebuie să le acordaţi o şansă de a
le repara şi să le daţi ocazia de a învăţa să fie prevăzători, lăsându-i
să-şi coordoneze singuri lucrarea. [301]
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Folosirea judecăţii personale5

Orebro, Suedia, 28 octombrie 1885
Dragi fraţi,................ şi................,
Mă rog ca Domnul să fie alături de voi cu o mare putere în

timpul conferinţei care urmează să se desfăşoare. Este posibil ca
unii să absenteze, deşi voi aţi putea dori ca ei să fie prezenţi, dar
Domnul Isus este sprijinul vostru. Eu sper, în mod sincer, şi mă
rog ca aceia care poartă responsabilităţi în Michigan, New England,
Ohio, Indiana şi alte state să adopte concepţii mai largi decât au
avut până acum cu privire la lucrare. Sper că cei din Michigan
vor face un pas înainte. Regret faptul că se manifestă o asemenea
îngustime a minţii.şi o asemenea lipsă a spiritului de prevedere.
Lucrătorii trebuie să fie educaţi şi pregătiţi pentru zonele în care se
desfăşoară lucrarea. Pretutindeni avem nevoie de misionari. Avem
nevoie de bărbaţi şi de femei care să se consacre fără rezerve lucrării
Domnului, aducând mulţi fii şi multe fiice la Dumnezeu.

Exercitarea judecăţii personale
Mi-a fost arătat că există o practică pe care cei aflaţi în poziţii de

răspundere ar trebui să o evite, deoarece este în detrimentul lucrării
lui Dumnezeu. Oamenii aflaţi în poziţii înalte să nu fie nişte stăpâni
arbitrari ai moştenirii lui Dumnezeu, poruncind tot ce se petrece
în jurul lor. Prea mulţi au trasat o linie prestabilită pe care doresc
să o respecte toţi cei angajaţi în lucrare. Lucrătorii s-au străduit să
facă aşa cu o credinţă oarbă, fără a-şi exercita judecata personală
cu privire la aetivităţile pe care le îndeplineau. Deşi, uneori, cei
numiţi ca directori nu au fost prezenţi, lucrătorii au urmat exact
hotărârile lor implicite. Doresc să vă avertizez, în Numele Iui Hristos,
să încetaţi acest mod de lucru. Daţi-le oamenilor posibilitatea de
a-şi exercita propria judecată. Cei care se lasă conduşi de alţii şi[302]
vor ca alţii să gândească în locul lor nu sunt potriviţi pentru a li
se încredinţa responsabilităţi. Conducătorii noştri sunt neglijenţi
în această privinţă. Dumnezeu nu le-a dat toată înţelepciune de pe
pământ doar câtorva oameni aleşi.

5Special Testimonies, Seria A 6:61-65 (1896).
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Cei aflaţi în poziţii de răspundere ar trebui să aibă încredere
în oamenii care au o anumită înţelepciune, o anumită abilitate de a
gândi şi un spirit de prevedere şi ar trebui să-i considere capabili de a
aduce la îndeplinire lucrările care le-au fost încredinţate. Prin faptul
că au trasat toate directivele pe care lucrătorii trebuiau să le respecte,
fraţii noştri conducători au făcut o mare greşeală, iar rezultatul ei
a fost ineficienta şi lipsa unui spirit de răspundere al lucrătorilor,
deoarece s-au bazat pe alţii pentru a alcătui toate planurile, în timp
ce ei nu şi-au asumat nicio responsabilitate. Ce stare de lucruri ar fi
existat în instituţiile noastre, dacă aceia care şi-au asumat răspun-
derea de a gândi în locul altora ar fi ieşit din rândul nostru sau ar fi
murit!

Conducătorii ar trebui să le încredinţeze altora responsabilităţi şi
să le îngăduie să gândească, să plănuiască şi să execute, astfel încât
să poată câştiga experienţă. Când este necesar, adresaţi-le sfaturi,
dar nu-i îndepărtaţi din lucrare, doar pentru că voi credeţi că ei fac
greşeli. Dacă se va ajunge ca ideile şi planurile unui singur om să
fie respectate mai presus de orice discuţie, Dumnezeu să aibă milă
de lucrarea Sa. El nu ar fi onorat, dacă ar exista o asemenea stare de
lucruri. Toţi lucrătorii trebuie să aibă posibilitatea de a-şi exercita
propria judecată şi înţelepciune. Dumnezeu le-a dăruit oamenilor
talente pe care doreşte ca ei să le folosească. El ie-a dăruit minţi şi
aşteaptă ca ei să gândească şi să-şi alcătuiască propriile planuri, nu
să depindă de alţii care să gândească în locul lor.

Consider că deja v-am prezentat acest subiect de multe ori, dar
nu văd nicio schimbare în modul vostru de a lucra. Fiecare om [303]
aflat în poziţii de răspundere trebuie să le încredinţeze şi altora
responsabilităţi. Puneţi-i pe alţii să îndeplinească lucrări care le vor
cere să alcătuiască planuri şi să-şi folosească judecata. Nu-i învăţaţi
să depindă de judecata voastră. Tinerii trebuie să fie educaţi pentru
a ajunge nişte oameni care gândesc. Fraţii mei, să nu credeţi nicio
clipă că părerile voastre sunt desăvârşite, că toţi cei aflaţi în legătură
cu voi trebuie să fie umbrele voastre, să repete cuvintele şi ideile
voastre şi să execute planurile voastre.
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Efectele unei continue umblări pe urmele altora
În zilele noastre, unii ar putea să fie nişte oameni cu o gândire

vastă, oameni înţelepţi, în care să se poată avea încredere, dar nu
sunt aşa, pentru că au fost educaţi să urmeze planurile altora. Ei au
îngăduit ca alţii să le spună cu precizie ce anume să facă şi au ajuns
să aibă o minte pipernicită. Gândirea lor este îngustă şi nu pot să
înţeleagă nevoile lucrării. Ei nu sunt decât nişte roboţi, care trebuie
să fie conduşi de gândirea altuia. Să nu credeţi că numai cei cttre pun
în aplicare ideile voastre sunt singurii în care se poate avea încredere.
Uneori aţi crezut că, datorită faptului că ei aduc la îndeplinire voinţa
voastră în cele mai mici amănunte, ei sunt singurii pe care puteţi să
vă bazaţi. Dacă vreunul şi-a exercitat propria judecată, iar aceasta
a fost diferită de a voastră, voi v-aţi despărţit de el, ca şi când nu
se putea avea încredere în el. Nu puneţi stăpânire pe lucrare şi nu
o ţineţi sub controlul vostru. Voi nu sunteţi singurii oameni pe care
Dumnezeu îi va folosi. Daţi-I Domnului posibilitatea de a folosi
talentele pe care le-a încredinţat oamenilor, pentru ca lucrarea să se
poată dezvolta. Daţi-I Domnului ocazia de a folosi mintea oamenilor.
Noi pierdem mult prin ideile şi planurile noastre înguste. Nu staţi în
calea înaintării lucrării, ci lăsaţi-L pe Domnul să lucreze prin cine va
dori. Educaţi şi încurajaţi tinerii să gândească şi să înfăptuiască, să
alcătuiască planuri, astfel încât să putem avea o mulţime de sfătuitori.[304]

Mă doare inima când văd preşedinţi de conferinţe care îşi asumă
sarcina de a-i selecta pe aceia pe care cred că pot să-i formeze pentru
a colabora cu ei în lucrare. Ei îi aleg pe cei care li se aseamănă,
dar aceştia vor lucra ca nişte simpli roboţi. Niciun preşedinte nu
are vreun drept să facă acest lucru. Îngăduiţi-le altora să alcătuiască
planuri şi, dacă ei dau greş în unele lucruri, nu consideraţi că aceasta
este o dovadă că nu sunt capabili să gândească. Fraţii noştri aflaţi în
poziţiile de cea mai înaltă răspundere au avut nevoie de o disciplină
îndelungată pentru a învăţa cum să-şi folosească judecata. Ei au
dovedit că lucrarea lor ar fi trebuit să fie mai bună în multe privinţe.
Faptul că oamenii fac greşeli nu este un motiv pentru a-i considera
nepotriviţi să poarte răspunderi. Cei care cred că metodele lor sunt
desăvârşite, fac greşeli grave chiar şi acum, dar nu acceptă faptul
că alţii ar putea să fie mai înţelepţi. Ei îşi prezintă succesul, dar îşi
ascund greşelile. Prin urmare, fiţi buni şi amabili cu fiecare persoană
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care se angajează cu conştiinciozitate ca lucrător pentru Domnul.
Fraţii noştri din poziţiile cele mai înalte de răspundere au făcut unele
planuri neînţelepte şi le-au adus la îndeplinire, pentru că au crezut că
planurile lor erau desăvârşite. Ar fi avut nevoie de contribuţia altor
persoane, cu o gândire diferită şi un caracter diferit. Ei ar fi trebuit
să se asocieze cu alţi oameni care puteau să înţeleagă lucrurile
dintr-un punct de vedere total diferit. Astfel, ar fi fost ajutaţi în
alcătuirea planurilor lor... Cât de neînţelept este să încredinţezi o
mare misiune în mâinile unui singur om, aşa încât el să o organizeze
şi să o adapteze la gândirea lui şi în conformitate cu imaginaţia lui
bolnavă! Unii oameni care au slujit ca pastori au o gândire îngustă şi
lipsită de prevedere şi nu sunt calificaţi să-şi pună amprenta asupra
lucrării. Cei care doresc să conducă lucrarea, cred că nimeni nu
poate să facă acest lucru în mod desăvârşit, cu excepţia lor, iar cauza
lui Dumnezeu poartă semnele defectelor lor. [305]



Capitolul 12 — Mijloace şi metode1

Zecimea oferită cu credincioşie

Cooranbong, Australia, 10 septembrie 1896
Mulţi preşedinţi ai conferinţelor locale nu-şi îndeplinesc respon-

sabilitatea ce le revine de a veghea ca prezbiterii şi diaconii să îşi
facă lucrarea lor, îngrijindu-se ca zecimea să fie adusă cu credincio-
şie în vistieria bisericii. Maleahi a precizat că aducerea în vistieria
Domnului a darurilor care îi aparţin este condiţia prosperităţii. Acest
principiu trebuie să fie repetat adesea pentru cei ce sunt indolenţi în
îndeplinirea datoriei lor faţă de Dumnezeu şi pentru cei neglijenţi şi
nepăsători în a-I aduce lui Dumnezeu darurile şi zecimile lor. „Se
cade să înşele un om pe Dumnezeu?“ Dar slujitorii necredincioşi se
întreabă: „Cu ce Te-am înşelat?“ Răspunsul care urmează este clar
şi hotărât: „Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi,
câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi
însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea,
puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea
dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna
peste voi belşug de binecuvântare.“ Vă rog, citiţi acest capitol în
întregime şi vedeţi dacă ar putea fi rostite cuvinte mai clare şi mai
hotărâte ca acestea, Ele sunt atât de hotărâte, încât niciun om, care
doreşte să-şi înţeleagă datoria faţă de Dumnezeu, nu poate să facă
vreo greşeală în această privinţă. Faptul că oamenii aduc vreo scuză
pentru că nu îndeplinesc această datorie este din cauză că sunt egoişti
şi nu au în inimă dragostea şi temerea de Dumnezeu.[306]

Nicio scuză pentru neglijenţa în plătirea zecimii
Domnul a cerut întotdeauna această ascultare de rânduielile stabi-

lite de El pentru înaintarea lucrării Sale în lumea noastră. Dumnezeu
nu Şi-a schimbat niciodată planurile. El declară că totul este al Său

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 7, 1897). Acest articol este cuprins între paginile 20 si 23.
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şi îşi cere partea din bunurile încredinţate omului. „Căci Eu sunt
Domnul, Eu nu Mă schimb, de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aţi
fost nimiciţi. Din vremea părinţilor voştri v-aţi abătut de la poruncile
Mele şi nu le-aţi păzit. întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi
Eu la voi, zice Domnul oştirilor.“

Dacă oamenii o vor respecta, această declaraţie clară -şi hotărâ-
toare va însemna atât de mult pentru ei, prin binecuvântările care
vor fi primite când însuşi cerul îşi va deschide zăgazurile şi se vor
revărsa din belşug, iar cei care susţin că nu pot să o înţeleagă nu sunt
oneşti înaintea lui Dumnezeu. Scuza lor că nu au cunoscut voia lui
Dumnezeu nu va avea nicio valoare în marea zi a judecăţii.

Toţi să-şi îndeplinească datoria
Toată zecimea neglijată să fie adusă acum. Fie ca noul an să vă

găsească oneşti în relaţia voastră cu Dumnezeu. Cei care au reţinut
zecimea să o trimită înainte ca anul 1896 să se încheie, ca să fie
în bună rânduială cu Dumnezeu şi să nu se mai afle niciodată în
pericolul de a fi blestemaţi de El. Preşedinţi ai conferinţelor noastre,
îndepliniţi-vă datoria. Nu rostiţi propriile cuvinte, ci un clar „aşa a
zis Domnul“. Prezbitori ai bisericilor, îndepliniţi-vă datoria. Lucraţi
din casă în casă, pentru ca turma lui Dumnezeu să nu fie deficitară
în această problemă importantă, care implică o mare binecuvântare,
dar şi un mare blestem. [307]

Toţi cei ce se tem de Dumnezeu să vină în ajutorul Său şi să
se dovedească a fi nişte ispravnici credincioşi. Adevărul trebuie să
meargă în toate părţile lumii. Mi s-a arătat că mulţi din bisericile
noastre îl jefuiesc pe Dumnezeu în domeniul zecimii şi darurilor.
Dumnezeu le va face exact aşa cum le-a declarat. Celui credincios îi
va da binecuvântări bogate, iar celui nelegiuit, un blestem. Toţi cei
care vestesc solia adevărului în bisericile noastre trebuie să-şi facă
datoria, avertizând, îuvăţând şi mustrând. Orice neglijare a datoriei,
care este un act de jefuire faţă de Dumnezeu, înseamnă un blestem
asupra celui ce comite fărădelegea.

Domnul nu-i va considera nevinovaţi pe cei ce sunt deficitari în
îndeplinirea lucrării pe care o cere de la ei, şi anume, de a se îngriji
ca biserica să fie păstrată sănătoasă şi viguroasă din punct de vedere
spiritual şi de a-şi îndeplini întreaga datorie, neîngăduind nicio ne-
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glijenţă care va aduce ameninţarea blestemului lui Dumnezeu asupra
poporului Său. Domnul a pronunţat un blestem la adresa tuturor
celor ce reţin zecimea. El spune: „«Se cade să înşele un om pe
Dumnezeu, cum Mă înşelaţi voi?» Dar voi întrebaţi: «Cu ce Te-am
înşelat?» Cu zeciuielile şi darurile de mâncare. Sunteţi blestemaţi,
câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime! Aduceţi
însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea.“

Aceasta nu este o cerinţă a omului, ci este una dintre rânduielile
stabilite de Dumnezeu pentru susţinerea şi înaintarea lucrării Sale în
lume. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim. „întoarceţi-vă la Mine“,
spune El, „şi Mă voi întoarce şi Eu la voi“. Oamenii care doresc
să-şi îndeplinească datoria, o găsesc exprimată în propoziţii clare în
acest capitol. Nimeni nu se poate scuza pentru faptul că nu-I aduce
Domnului zecimea şi darurile lui.

Dumnezeu îşi revarsă darurile din abundenţă asupra noastră. EI
„a iubit lumea atât de mult, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru
ca oricine crede în EI să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“. Toate
binecuvântările pe care le avem vin prin Domnul Hristos. Prin ur-[308]
mare, nu ar trebui să ne însufleţim şi să ne facem datoria faţă de
Dumnezeu, de care depindem pentru viaţă şi sănătate şi pentru bi-
necuvântarea câmpului, a recoltelor, a vitelor, turmelor şi a viilor
noastre? Avem asigurarea că, dacă dăruim pentru vistieria lui Dum-
nezeu, vom primi iarăşi de la El, dar, dacă reţinem bunurile noastre,
El va îşi reţine binecuvântările de la noi şi va trimite un blestem
asupra celor necredincioşi.

Dumnezeu a spus: „Puneţi-mă astfel la încercare... şi veţi vedea
dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste
voi belşug de binecuvântare“. Ce perspectivă minunată ne prezintă
El în binecuvântările făgăduite! Cine poate îndrăzni să-L înşele pe
Dumnezeu în zecime şi daruri, când există o astfel de făgăduinţă!
„Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, (lăcusta) şi nu vă va
nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile
voastre, zice Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci,
căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor,“

Încă un an este pe punctul de a trece în veşnicie, purtând povara
raportului său. Să privim asupra anului trecut şi, dacă nu ne-am
îndeplinit pe deplin datoria faţă de Domnul, cu bunăvoinţă şi din
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toată inima, să ne apropiem de începerea noului an, înscriind un nou
raport al credincioşiei faţă de Dumnezeul nostru. [309]

Îndrumări practice pentru lucrare2

Cooranbong, Australia, 14 iunie 1896
Dragă frate şi soră..............,
Vineri seara trecută, am stat de vorbă cu voi, spunându-vă ceva cu

privire la metodele voastre de lucru. Veghetorul ceresc se afla alături
de noi şi aş dori să fi putut scrie fiecare cuvânt pe care 1-a rostit
El, dar mă tem că nu pot. Tu spuneai: „Aş dori să-mi fi cunoscut
datoria, într-un fel, nu mă simt mulţumit de rezultatul muncii mele.“
Atunci, vocea Aceluia care Se afla lângă noi s-a auzit, zicând: „Ai
încredere în Dumnezeu, învaţă de la Isus Hristos. Când te ocupi
cu adevărurile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu, Înalţă-L fără
încetare pe Domnul Hristos. Marea ta nevoie este să înveţi metoda
de învăţare a lui Hristos. Când îi înveţi pe oameni, prezintă numai
câteva puncte vitale şi păstrează-ţi gândurile concentrate asupra
acestora. Tu introduci în predicile tale idei lipsite de importanţă. Ele
nu sunt întotdeauna «o mireasmă de viaţă spre viaţă» şi nu au nicio
legătură reală cu textul pe care îl citezi. Prin faptul că te îndepărtezi
de ideile principale şi introduci gânduri care îndepărtează mintea de
la subiect, tu slăbeşti influenţa a tot ce ai spus mai înainte.“

Prezentarea incoerentă a adevărului
Dumnezeu nu doreşte să crezi că eşti inspirat de Duhul Său, în

timp ce te abaţi de la subiect, introducând elemente străine, care
au intenţia de a mustra şi care nu ar trebui să fie pronunţate în le-
gătură cu adevărul sfânt şi solemn. Procedând în felul acesta, tu
pierzi legătura cu subiectul şi micşorezi efectul cuvintelor folosi-
toare pentru învăţătură, mustrare şi îndreptare, în neprihănire. Tu ai
anulat efectul multor idei valoroase, deoarece le-ai amestecat cu alte
gânduri care ţi-au venit în minte, dar care nu aveau nicio legătură cu [310]
subiectul. Orice este departe de subiectul aflat în atenţie nu trebuie
să-şi găsească niciun loc în predicile tale.

2Special Testimonies, Seria A 7:42-52 (1897).
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În lumea aceasta sunt inimi care strigă cu voce tare după Dumne-
zeul cel viu. Dar făpturile omeneşti neajutorate au fost hrănite cu o
mâncare lipsită de gust. În biserici au fost rostite predici incapabile
să împlinească nevoia sufletelor înfometate. Aceste predici nu conţin
acea manifestare divină care impresionează mintea şi luminează
sufletul. Ascultătorii nu pot spune: „Nu ne ardea inima în noi, când
ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?“ Poporului i se oferă
multă pleavă, dar aceasta nu va sensibiliza inima celui nelegiuit şi
nici nu va convinge de păcat. Sufletele care vin să asculte au nevoie
de o prezentare clară şi directă a adevărului. Cei care gustă din Cu-
vântul lui Dumnezeu au stat prea mult timp într-o atmosferă lipsită
de Dumnezeu şi, ca urmare, ei doresc nespus prezenţa divină.

„Încinge-ţi coapsele minţii“, ca să poţi prezenta adevărul lui
Dumnezeu într-o modalitate vrednică de primit. Predică adevărul în
simplitatea lui, dar cuvântările tale să fie scurte. Insistă cu perseve-
renţă asupra câtorva puncte importante. Fii conştient, clipă de clipă,
că trebuie să fii însoţit de prezenţa Duhului Sfânt, deoarece El poate
să facă o lucrare pe care tu nu eşti în stare să o faci singur. Dacă
mintea ta este apăsată de o îngrijorare neplăcutĂ, eliberează-te de
ea printr-o lucrare personală sau prin rugăciune stăruitoare, înainte
de a veni înaintea oamenilor. Roagă-L pe Dumnezeu cu seriozitate
să îndepărteze acea povară din mintea ta. Limitează-te cu hotărâre la
numai câteva idei. Oferă-le oamenilor grâul curat, întru totul separat
de pleavă. Nu îngădui ca predicile tale să fie atât de cuprinzătoare,
încât argumentele solide să fie înlocuite de gânduri lipsite de putere.
Prezintă adevărul aşa cum este el în Isus, pentru ca aceia care ascultă
să poată rămâne cu impresia cea mai bună.[311]

Defectele predicilor lungi
Vorbeşte scurt. În general, predicile tale sunt de două ori mai

lungi decât ar trebui. Un lucru bun poate fi prezentat într-o asemenea
modalitate, încât să-şi piardă calitatea de a atrage. Când o predică
este prea lungă, ultima parte a prezentării micşorează puterea celei
precedente şi interesul faţă de ea. Nu rătăci, treci direct la subiect.
Oferă-le oamenilor adevărata mană din cer, iar Duhul va mărturisi
împreună cu duhul tău că nu tu eşti cel ce vorbeşte, ci Duhul Sfânt
vorbeşte prin tine. Cel care îi învaţă pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu
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trebuie să vorbească mai întâi cu Dumnezeu, iar apoi poate să stea
înaintea oamenilor. în timp ce Duhul Sfânt lucrează asupra mintii
lui. Dacă va conlucra în mod credincios cu Domnul Hristos, se va
împlini făgăduinţa: „Iată, Eu sunt cu voi întotdeauna“. Fii atent, să
nu pierzi niciodată simţământul prezenţei Veghetorului divin. Adu-ţi
aminte că nu vorbeşti doar în faţa unei adunări ignorante, ci în faţa
Unuia a cărui prezenţă ar trebui să o recunoşti fără încetare. Vorbeşte
ca şi când întregul Univers ar fi în faţa ta, alături de oile şi de mieii
înfometaţi ai lui Dumnezeu, care trebuie să fie hrăniţi.

Predicarea Cuvântului
Cei care pretind că propovăduiesc Cuvântul trebuie să predice

acest Cuvânt şi să-şi amintească fără încetare că sunt colaboratorii
lui Dumnezeu. El este puterea lor şi, dacă I se acordă posibilita-
tea, va lucra pentru ei. Daca sunt umiliţi şi nu se încred în propria
presupusă înţelepciune şi abilitate, Dumnezeu va pune în mintea
lor argumentele şi va vorbi prin ei. De asemenea, El va impresiona
mintea ascultătorilor, pregătind inima lor să primească sămânţa care
este semănată. [312]

Fratele meu, puterea lui Dumnezeu trebuie să facă pentru tine o
lucrare zilnică, altfel, în locul Duhului Sfânt, alături de tine va sta
vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului. Sub influenţa lui, în lucrarea
ta se va vedea o lipsă de putere. În mâinile tale, cele mai preţioase
aspecte ale credinţei cu privire la mântuirea omului vor fi denaturate
şi deformate.

Dacă nu îţi schimbi modul de lucru, cei cu care eşti în legătură
în lucrare vor primi o educaţie greşită de la tine. Inima ta să lupte
şi să se frângă de dorinţa arzătoare după Dumnezeul cel viu. Nimic
să nu-ţi abată gândurile de la lucrarea lui Dumnezeu spre lucruri
lipsite de importanţă. Lucrează cu rugăciune, cu seriozitate şi cu
toate energiile primite din partea lui Dumnezeu, cerându-i bisericii
să coopereze cu tine. Nu te încrede în tine însuţi, ci bazează-te pe
asigurarea că Dumnezeu este Conducătorul lucrării. Tu eşti doar
slujitorul Său, iar lucrarea ta este să dai glas cuvintelor Sale: „Noi
suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu“.
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Renunţarea la sine
Nu îţi atribui nicio slavă. Nu lucra cu o inimă împărţită, încercând

să slujeşti eului şi lui Dumnezeu în acelaşi timp. Păstrează eul în
afara atenţiei. Cuvintele tale să-i îndrume pe cei trudiţi şi împovăraţi
să-şi încredinţeze poverile lor lui Isus. Lucrează ca şi când L-ai vedea
pe Domnul la dreapta ta, gata să-ţi dăruiască eficienţa şi puterea Sa
infinită în orice situaţie de criză.

Domnul este Sfătuitorul tău, Călăuzitorul şi Căpetenia mântuirii
tale. El merge înaintea feţei tale ca un biruitor gata să cucerească.
Consa-cră-te Lui pe deplin, suflet şi trup, alungând orice îngăduinţă
de sine. Renunţă la tine, ia-ţi crucea şi lucrează cu seriozitate pentru
Domnul. Nu-ţi risipi puterea în mod inutil, ţinând predici lungi.[313]
Acest lucru epuizează şi, ca urmare, nu îţi rămâne suficientă putere
pentru partea cea mai importantă a lucrării — păstorirea din casă în
casă.

Lucrarea unui evanghelist
Prezentarea Scripturilor, rugăciunea în familii — aceasta este

lucrarea unui evanghelist şi trebuie să fie asociată cu predicarea.
Dacă această lucrare este omisă, predicarea va fi, într-o mare măsură,
o nereuşită. Trebuie să fii atent cu tine însuţi. Tu si soţia ta trebuie să
vă apropiaţi de oameni printr-un efort personal, lnvăţaţi-i pe oameni
că iubirea lui Dumnezeu trebuie să ajungă în sanctuarul lăuntric al
vieţii de cămin. Dacă doriţi cu adevărat, puteţi să aveţi acea putere
interioară a Duhului Sfânt, care să vă ajute în lucrarea voastră.

Noi vestim ultima solie a harului pentru o lume care piere, iar
Dumnezeu ne cere să manifestăm putere şi prospeţime în lucrarea
noastră. Noi putem să facem acest lucru cu ajutorul Duhului Sfânt.
Înclinaţiile ereditare şi obiceiurile greşite trebuie să fie disciplinate
şi răstignite adesea. Umiliţi-vă sub mâna lui Dumnezeu, deoarece
metodele voastre nu sunt metodele lui Dumnezeu şi amândoi aveţi
mult de învăţat în şcoala lui Hristos.

Seara trecută v-au fost adresate aceste cuvinte de îndrumare:
„Sfătuiţi-vă cu fraţii voştri. Planurile voastre au nevoie de consul-
tarea atentă a altora.“ V-au fost adresate avertizări cu privire la
dependenţa de oameni şi încrederea în înţelepciunea lor. Ispititorul
intenţionează să-i ducă pe oameni în rătăcire, determinându-i să
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înceteze să caute putere şi reuşită la Isus şi să se încreadă în puterea
omenească. In multe situaţii s-a întâmplat aşa. Satana şi-a pregătit
capcanele pentru a-i prinde pe oameni şi pentru a-i câştiga de partea
lui, încercând să-i facă să depindă de semenii lor limitaţi şi supuşi
greşelii. [314]

Pericolul deosebit al extremelor
Când se adresează o mustrare eu privire la acest subiect, vrăj-

maşul preia sfatul dat şi îl prezintă într-o lumină atât de pervertită,
încât cei ce doresc să-şi urmeze propria judecată se simt liberi să
plănuiască şi să ia decizii importante, fără a se sfătui cu fraţii lor.
în acest fel, se iveşte o altă greşeală. Unii adoptă o poziţie extremă
într-o direcţie, şi, dacă sunt corectaţi, merg în extrema opusă.

Dacă acţionezi în virtutea presupusei tale înţelepciuni, vei fi în
pericolul de a face greşeli. Tu ai nevoie de sfaturi. Nu eşti calificat
să îndeplineşti toate categoriile de activitate şi nu ar trebui să începi
lucrarea în locuri importante, dacă există pericolul de a pune o
temelie pe care nu o poţi duce la bun sfârşit. Înainte ca unul sau doi
oameni să înceapă lucrarea în teritorii noi şi importante, trebuie să
primească o lumină precisă de la Dumnezeu, iar datoria lor să fie
clară şi inconfundabilă. Trebuie să te sfătuieşti cu fraţii tăi, deoarece
există pericolul de a înainta prea repede în conceperea unor metode
şi planuri.

Cu privire la fraţii tăi, ţi-au fost spuse cuvinte care nu ar fi trebuit
să fie rostite niciodată. Părerile greşite, aflate în mintea altora, ţi-au
fost aduse la cunoştinţă, iar gândurile tale au fost conduse pe un
făgaş al speculaţiilor, care nu este nici sigur şi nici corect. Veghează
asupra gândurilor tale. Păzeşte-ţi cu atenţie impulsurile minţii şi ale
inimii. Cuvintele care ţi-au fost spuse te-au determinat să ai mai
multă încredere decât se cuvine în planurile şi în metodele proprii.
De pe buzele tale ies cuvinte care nu sunt nici inspirate, nici aprobate
de Dumnezeu. Fii cu băgare de seamă, ca nu cumva să fii nepregătit,
când va veni timpul să-ţi dovedeşti prietenia şi să stai de partea unui
prieten, adresându-i un sfat temeinic, [315]
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Importanţa sfătuirii cu fraţii
Nu trebuie să lucrezi independent de toate sfaturile care ţi se

adresează. Datoria ta este să te sfătuieşti cu fraţii tăi. Acest fapt ar
putea să-ţi rănească mândria, dar umilinţa recomandată de Duhul
Sfânt te va face să asculţi sfatul şi va alunga încrederea în sine.
Dacă ţi se adresează un sfat care intră în conflict cu dorinţele tale,
nu trebuie să consideri că înţelepciunea ta este suficientă pentru a-i
îndruma pe alţii sau că îţi poţi permite să neglijezi sfatul primit.

Indiferent de locul în care lucrezi, este necesar să uneşti propriile
eforturi cu eforturile altor lucrători eficienţi. Nu poţi să realizezi totul
singur, nu poţi să duci la bun sfârşit o serie completă de întruniri,
lucrând singur, dar îţi poţi face partea alături de alţi lucrători. Poate
că acest fapt este umilitor pentru tine, dar nu ar trebui sa fie aşa,
deoarece Dumnezeu a dat o varietate de daruri şi doreşte ca ele să se
combine într-o armonie desăvârşită.

Trebuie să înţelegi pericolul de a privi lucrurile doar din punctul
tău de vedere şi prin prisma înţelegerii şi a discernământului tău.
Ar fi bine să le prezinţi fraţilor planurile tale în mod deschis, ca să
afli cum li se par, văzute din punctul lor de vedere, deoarece este
posibil ca împrejurările să-ţi fi influenţat atât de puternic gândirea,
încât să nu fii în stare să judeci lucrurile din toate punctele de vedere.
Supune planurile tale unei cercetări minuţioase şi Încredinţează-I
situaţia în rugăciune stăruitoare Aceluia care cunoaşte toate lucrurile.
Sfătuiţi-vă împreună. Nu lăsa ca şoaptele minţii tale şi ale minţii
altora să închidă uşa inimii tale în faţa sfatului slujitorilor Domnului.

9 august 1896. Am scris toate acestea, deoarece este o problemă
serioasă, care are consecinţe grave, ce vor afecta lucrarea viitoare în[316]
alte localităţi. Fratele.............nu are nevoie de cuvinte

de flatare din partea voastră, deoarece el îşi preţuieşte din plin
propriile abilităţi şi le evidenţiază prin căutarea greşelilor celorlalţi.
El nu-şi dă seama că se străduieşte să ocupe locul întâi şi nu este
pregătit să poarte răspunderile lucrării de slujire pastorală, pentru
că îi lipseşte un spirit umilit şi pocăit. El trebuie să prezinte în
continuare studii biblice, iar când fraţii săi vor considera că este
potrivit să ajungă predicator al Evangheliei, acest fapt va fi evident.
Trebuie să fii precaut.
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Lucrarea de colportaj
Nu pot să înţeleg de ce colportajul nu este considerat o lucrare

bună şi plină de succes ce poate fi făcută pentru Domnul. Colportorii
se pot familiariza cu oamenii, se pot ruga împreună cu ei şi pot
să înţeleagă mai bine nevoile lor. Din lumina pe care mi-a dat-
o Dumnezeu, pot să spun că asupra colportorilor se află o mare
responsabilitate. Ei trebuie să-şi înceapă lucrarea pregătiţi să explice
Scripturile, de aceea, să nu se spună şi să nu se facă nimic pentru
a împiedica activitatea lor. Dacă îşi pun încrederea în Domnul, în
timp ce merg din loc în loc, îngerii lui Dumnezeu vor fi în preajma
lor, inspirându-le cuvinte care vor aduce lumină, speranţă şi curaj
pentru multe suflete. Dacă nu ar fi fost lucrarea colportorilor, mulţi
nu ar fi auzit adevărul niciodată.

Colportorul să aibă la el cărţi şi broşuri pe care să le ofere gratuit
acelora care nu le pot cumpăra. În felul acesta, adevărul poate fi adus
în multe case.

Dintre toate darurile pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor, nici-
unul nu este mai nobil şi nu reprezintă o binecuvântare mai mare ca
darul vorbirii, dacă acest dar este sfinţit de Duhul Sfânt. Vorbirea
este mijlocul prin care explicăm şi convingem, prin ea Îi înălţăm
rugăciuni şi laude lui Dumnezeu şi prin ea transmitem gânduri pre- [317]
ţioase despre iubirea Răscumpărătorului. Prin vorbire, colportorul
poate răspândi seminţele adevărului, făcând ca lumina din Cuvântul
lui Dumnezeu să strălucească în multe minţi.

Pastorul Evangheliei nu este umilit dacă face lucrarea de
colportaj

Sper, în mod sincer, că nimeni nu va rămâne cu impresia că un
pastor al Evangheliei ar fi umilit dacă ar face lucrare de colportaj.
Ascultaţi mărturia apostolului Pavel: „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 din casă în
casă şi să vestesc iudeilor şi grecilor: pocăinţa faţă de Dumnezeu
şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.“ Elocventul Pavel, cel
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căruia Dumnezeu i s-a descoperit în mod minunat, mergea din casă
în casă, cu toată umilinţa, cu multe lacrimi şi îndurând încercările.

Cea mai preţioasă lucrare de slujire
Mi-a fost arătat că activitatea cea mai de preţ pe care o pot înde-

plini pastorii este lucrarea de colportaj. Prin această lucrare, ci vor
câştiga o experienţă variată şi vor face tocmai lucrarea apostolului
Pavel. Repet un pasaj din apelul adresat fraţilor noştri cu privire la
lucrarea de colportaj cu revistele şi cărţile noastre: „Lucrarea de
colportaj este un domeniu de activitate important, iar colportorul
înţelept şi temător de Dumnezeu, care iubeşte adevărul, are o răs-
pundere egală cu aceea a slujitorilor Evangheliei. Prin urmare, oare
ar trebui colportorul să simtă ca ar avea un drept mai mare să lucreze
din motive egoiste decât ar avea pastorul hirotonit? Ar trebui el să fie[318]
necredincios faţă de principiile lucrării misionare, vânzând numai
cărţile mai ieftine şi mai uşor de distribuit şi evitând să le prezinte
oamenilor cărţile care aduc cea mai multă lumină, pe motivul că, pro-
cedând astfel, poate să câştige mai mulţi bani pentru sine? Lucrarea
de colportaj este o lucrare misionară, iar activitatea în acest domeniu
trebuie să fie îndeplinită dintr-o perspectivă misionară. Principiile
egoiste, plăcerea de a fl respectat şi de a ocupa o poziţie nu ar trebui
să fie amintite nici măcar o singură dată printre noi. Gândul de a
căuta să fii cel mai mare nu ar trebui să apară niciodată în mintea
noastră.“ Scopul predicării nu este acela de a amuza. Unii pastori au
adoptat un stil de predicarc care nu exercită cea mai bună influenţă.
Ei au deprins obiceiul de a strecura anecdote în predicile lor. Impre-
sia făcută în felul acesta asupra ascultătorilor nu este o mireasmă de
viaţă spre viaţă. Pastorii nu ar trebui să introducă povestiri amuzante
în predicarea lor. Oamenii au nevoie de bobul curat, întru totul se-
parat de orice pleavă. „Propovăduieşte Cuvântul“ — a fost sarcina
încredinţată de Pavel lui Timotei, iar aceasta este şi misiunea noastră.
Pastorul care amestecă poveştile cu predicarea aduce pe altar un foc
străin. Când reprezentanţii Săi ajung să glumească, folosind cuvinte
ieftine, Dumnezeu este ofensat, iar cauza adevărului este dezonorată.
—The Review and Herald, 22 decembrie 1904[319]



Capitolul 13 — Persoanele oficiale din cadrul
conferinţei1

Sfatul şi călăuzirea

Cooranbong, Australia, 13 martie 1896
În timpul unei vedenii de noapte, ascultam pe cineva care vor-

bea cu autoritate. Au fost rostite cuvinte de sfătuire cu privire la
responsabilităţile care trebuie să fie îndeplinite în lucrarea sfântă a
lui Dumnezeu, învăţătorul spunea: Nicio lucrare să nu fie făcută la
întâmplare. De multe ori s-a lucrat în felul acesta. Unii şi-au asumat
o autoritate, dar nimeni nu ar trebui să depindă de oamenii sărmani,
limitaţi şi supuşi greşelii, ci să-şi pună toată încrederea în înţelep-
ciunea a cărei putere vine din înţelepciunea lui Dumnezeu. Greşeala
centralizării atâtor responsabilităţi în Battie Creek a fost prezentată
de multe ori, dar sfaturile nu au fost respectate. Avertizările şi mus-
trările Domnului au fost omise, interpretate şi anulate de planurile
omeneşti. S-a făcut o lucrare împotriva lui Dumnezeu, iar judecata
oamenilor a fost acceptată.

În Battie Creek şi în alte locuri au fost ridicate mai multe con-
strucţii, una după alta, cu scopul de a avea un aspect impunător.
Oamenii au presupus că acest fapt îi va conferi lucrării un caracter
respectabil. Dar caracterul lor este cel care are nevoie de puterea
transformatoare a harului lui Hristos. Acest lucru ar fi suficient pen-
tru a-i da lucrării un caracter respectabil. Fără harul Său nu se poate
face nimic.

Domnul îngăduie să apară piedici, pentru ca puterea şi înţelep-
ciunea Lui să fie căutate cu umilinţă, cu seriozitate şi cu perseverenţă
şi să fie puse în evidenţă. Nimic nu îl va despărţi aşa de repede şi de
hotărât pe om de Dumnezeu şi nu va aduce o înfrângere mai mare,
ca omul care se înalţă pe sine cu vanitate, se laudă cu mândrie şi [320]
se poartă în mod dictatorial cu semenii lui, care sunt proprietatea

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 8, 1897). Acest articol este cuprins între paginile 2 si 11.
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lui Dumnezeu. „Voi nu sunteţi ai voştri..., ci aţi fost cumpăraţi cu
un preţ“, chiar cu sângele preţios al Fiului lui Dumnezeu. Numai
Domnul trebuie să fie înălţat. Fiecare om să rămână în locul cuvenit
lui şi să nu încerce să ocupe locul în care trebuie să stea Dumnezeu.
Se manifestă întru totul prea multă încredere în oameni.

În Battle Creek aveţi dovada că oamenii care iau cele mai multe
decizii nu au o strânsă legătură cu Dumnezeu. Se desfăşoară o acti-
vitate asiduă, dar puţini lucrează în colaborare cu Domnul Hristos,
iar cei care trăiesc şi lucrează despărţiţi de El au fost cei mai activi
în plănuirea şi iniţierea metodelor lor. Dacă ar fi avut înţelepciunea
care vine de la Izvorul înţelepciunii, ar fi acţionat cu precauţie şi ar
fi studiat cu mai multă seriozitate legătura dintre cauză şi efect. Ei
ar fi înţeles că autoritatea administrării tuturor activităţilor legate
de lucrarea noastră în Battle Creek nu trebuie să fie concentrată în
mâinile câtorva persoane.

Conferinţele locale trebuie să aibă conducători care îl iubesc
şi se tem de Dumnezeu — oameni capabili, dispuşi să înveţe în
şcoala lui Hristos cum să fie colaboratori cu El pentru a purta jugul
şi poverile Sale. Ei trebuie să fie parteneri cu Hristos în lucrarea
sfântă a salvării de suflete. Toţi membrii bisericii să lucreze cu zel
şi conştiinciozitate, nu luptându-se, aşa cum au făcut mulţi, să-şi
asigure cele mai mari răsplătiri, ci să câştige suflete pentru Hristos,
ceea ce înseamnă a lua parte la lucrare, în parteneriat cu Domnul
Hristos. Toţi să se străduiască să facă ce pot mai bine.

Am încercat să le prezint fraţilor subiectul care mi-a fost înfăţi-
şat. Responsabilitatea atribuită unui mic număr de oameni în Battle
Creek este întru totul prea mare, iar aceşti oameni au nevoie de pute-[321]
rea transformatoare a Duhului Sfânt, altfel, vor conduce moştenirea
lui Dumnezeu pe căi greşite. Conferinţele urmăresc cu atenţie tot ce
se face la sediul lucrării. Diferitele conferinţe au fost determinate să
aştepte hotărârile conducătorilor de la Battle Creek, cu simţământul
că nicio lucrare importantă nu poate fi îndeplinită fără aprobarea lor.
Această tendinţă s-a accentuat tot mai mult, până când a ajuns să
fie o piedică serioasă pentru înaintarea lucrării, O asemenea stare
de lucruri nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată. Domnul doreşte
ca poporul Său să se afle sub autoritatea Sa. Ei trebuie să aştepte
hotărârile lui Dumnezeu, Întrebându-L cu credinţă şi căutând să
cunoască lucrările providenţei Sale.
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Rânduiala ca toţi banii să fie distribuiţi prin intermediul celor
de la Battle Creek şi sub controlul numărului restrâns de oameni
aflaţi acolo este o metodă greşită de administrare. Mult prea multe
responsabilităţi sunt încredinţate doar câtorva persoane, iar unele
dintre ele, nici măcar nu-L aleg pe Dumnezeu ca sfătuitor. Ce ştiu
aceşti oameni despre necesităţile lucrării din ţările străine? Cum
pot şti ei ce anume să decidă în privinţa întrebărilor care le sunt
adresate pentru a li se cere sfaturi? Pentru ca aceste ţări străine să
primească un răspuns la întrebările lor, ar fi nevoie de trei luni, chiar
dacă răspunsurile ar fi scrise fără nicio amânare.

În fiecare ţară, ar trebui să fie numită câte o persoană care să
răspundă de interesele generale ale lucrării. Această persoană nu
trebuie să fie un predicator şi niciun om politic. Ci să fie cineva lipsit
de egoism, care Îl iubeşte, Îl onorează pe Dumnezeu şi se teme de El.
întregul său timp trebuie să fie dedicat lucrării. Să plănuiască fără
egoism şi să se teamă de Dumnezeu. Acest om să fie responsabilul
general pentru ţara respectivă şi să se afle în legătură cu un comitet
alcătuit din cei mai buni oameni, ca să se poată sfătui împreună şi
să poarte de grijă lucrării din ţara lor. Asemenea administratori ar [322]
trebui să existe şi în diferitele state ale Americii.

Atenţie în alegerea conducătorilor
Oamenii care îndeplinesc funcţia de preşedinte al conferinţei

locale trebuie să fie aleşi cu atenţie. Apoi, să fie lăsaţi să poarte
responsabilităţile conferinţei în mod deplin, cât se poate de serios
şi cu temere de Dumnezeu. Dacă nu sunt calificaţi să îndeplinească
lucrarea pe deplin şi cu succes, nu-i păstraţi în această poziţie.

Conferinţei Generale i se încredinţează foarte multe lucrări şi
toate problemele sunt aduse la Battle Creek. Acest fapt îi face pe
preşedinţii conferinţelor să fie lipsiţi de responsabilitate. Mulţi nu-.şi
dezvoltă aptitudinile şi judecata. Ei greşesc, deşi ar fi trebuit să aibă
suficientă experienţă pentru a fi capabili să ia decizii corecte, căutând
sfatul lui Dumnezeu. In calitate de preşedinţi ai conferinţelor, ei ar
trebui să-şi înţeleagă obligaţia de a fi credincioşi faţă de poziţia
care le este încredinţată. Aceste conferinţe trebuie să fie pentru ei
ca o şcoală în care să-şi manifeste abilitatea administrativă, învă-
ţându-i şi educându-i pe alţii. Ei trebuie să îndeplinească o lucrare
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temeinică, asemenea lui Hristos, promovând unitatea, aşa încât să
nu apară confuzie.

Imparţialitatea şi lipsa egoismului
Cel care este ales ca preşedinte al Conferinţei Generale trebuie

Să-şi îndeplinească responsabilităţile cu temere de Dumnezeu, fără
parţialitate sau interese egoiste. El trebuie să fie un ispravnic credin-
cios, un preot şi un conducător înţelept al casei sale. Să dovedească
faptul că ştie să-şi conducă familia cu înţelepciune şi temere de
Dumnezeu. Dacă se neglijează aspectul acesta, el va manifesta ace-
leaşi defecte şi în lucrarea de preşedinte. Dacă o persoană dovedeşte
că iubirea şi temerea de Dumnezeu sunt ţinute departe de centrul[323]
inimii ei, aşa încât adevărul să nu poată conduce viaţa sa de zi cu zi,
în timp ce lucrurile lumeşti sunt totul în toate, acea persoană nu este
potrivită să fie nici măcar un conducător local.

Celor de la Battle Creek li se cer sfaturi cu privire la probleme
care ar putea fi rezolvate tot aşa de bine de către persoanele aflate la
faţa locului, dacă ele L-ar căuta pe Domnul şi ar dori ca totul să se
rezolve în interiorul propriei ţări. Domnul declară că este aproape
de toţi cei ce îl caută cu o inimă sinceră. Hristos a spus: „Cereţi
şi vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide“. Ca
o asigurare, această făgăduinţă este făcută de două şi chiar de trei
ori. Dumnezeu nu poate să dea greş. In zilele noastre, cei aleşi ca
preşedinţi ai conferinţelor nu sunt atât de puternici şi de eficienţi cum
ar trebui să fie, deoarece ei pun oameni în locul în care ar trebui să
stea Dumnezeu şi primesc doar atât cât se poate primi de la oameni.

Căutaţi sfatul lui Dumnezeu
Preşedinţi ai conferinţelor, dacă vă veţi hotărî să apelaţi la Dum-

nezeu, veţi fi înţelepţi. Credeţi în El. Domnul vă va auzi rugăciunile
şi va veni în ajutorul vostru într-un timp mult mai scurt decât ar fi ne-
cesar pentru ca unul, doi, trei sau patru oameni să vină la faţa locului,
folosind mijloacele publice de transport, cu mare cheltuială, pentru a
decide în probleme în care înţelepciunea lui Dumnezeu poate hotărî
cu mult mai bine decât voi. El a făgăduit: „Dacă vreunuia dintre voi
în lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor
cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată“. Dacă vă umiliţi



Persoanele oficiale din cadrul conferinţei 281

inima cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, dacă vă goliţi sufletul de
înălţarea de sine şi înlăturaţi defectele fireşti ale caracterului vostru,
dacă vă biruiţi propria dragoste de supremaţie şi veniţi la Dumnezeu
ca nişte copii, El îşi va revărsa asupra voastră Duhul Său cel Sfânt.
Când doi sau trei oameni încep o lucrare şi se învoiesc să-L întrebe [324]
pe Domnul, în Numele lui Isus, li se va răspunde.

Când consideră potrivit să se investească mijloace financiare
pentru construirea de şcoli, sanatorii sau case pentru săracii din
orice ţară, pentru a pune acolo temeliile lucrării, Domnul doreşte
ca aceia care trăiesc în localitatea respectivă să fie umiliţi înaintea
Lui, să dovedească faptul că îşi înţeleg dependenţa personală de
El şi că au încredere în bunăvoinţa Sa de a-i ajuta să plănuiască
şi să administreze lucrarea Lui în mod inteligent. El este la fel de
dispus să le dea înţelepciune celor ce înţeleg valoarea adevărului,
cum le dă înţelepciune acelora care se află departe şi trebuie să facă
mari cheltuieli pentru a le comunica aceleaşi răspunsuri. Unde este
credinţa voastră? De ce nu doresc oamenii să ceară înţelepciune
direct de la Dumnezeu, în loc să caute înţelepciunea la oamenii
limitaţi, cărora le cer să vină de la mari depărtări pentru a-i ajuta să
iasă din situaţiile dificile? Cum priveşte Domnul acest lucru?

Fiecare trebuie să cultive gândul că are posibilitatea de a se
încrede în Dumnezeu. Voi lucraţi în via spirituală a lui Dumnezeu,
iar El a declarat că, dacă vreunuia îi lipseşte înţelepciunea, să o ceară
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare.
Această lume nu este decât un mic atom în vastul domeniu asupra
căruia guvernează Dumnezeu, şi totuşi această mică lume căzută
este mai preţioasă în ochii Săi decât cele nouăzeci şi nouă care nu
s-au rătăcit de turmă. Dacă ne vom pune încrederea în Dumnezeu,
El nu ne va lăsa să ajungem terenul de joacă al ispitelor lui Satana.
Dumnezeu doreşte ca fiecare suflet pentru care a murit Domnul
Hristos să ajungă o mlădiţă a viei, legată de viţa divină şi hrănită
de aceasta. Dependenţa noastră de Dumnezeu este absolută şi ar
trebui să ne păstreze umili. Având în vedere că depindem de El, ar
trebui să-L cunoaştem într-o măsură mult mai mare. Dumnezeu vrea [325]
să alungăm orice urma de egoism din inima noastră şi să venim la
El, nu ca şi cum am fi propriii stăpâni, ci recunoscând că suntem
proprietatea Domnului.
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Un conducător plin de succes
Daniel Îl căuta pe Domnul de trei ori pe zi, în rugăciune stărui-

toare pentru înţelepciunea, puterea şi curajul de a duce mai departe
planul de a-L reprezenta pe.singurul Dumnezeu adevărat înaintea
Babilonului nelegiuit. Adesea, veţi fi încurcaţi şi nu veţi şti ce să fa-
ceţi, dar nu luaţi îndată stiloul şi hârtia pentru a scrie la Battle Creek
despre dificultăţile voastre. Poate că exista un dezacord între păre-
rile voastre în anumite privinţe, dar Sfătuitorul vostru este aproape.
Îngenuncheaţi înaintea Lui şi spuneţi-I toate nevoile voastre. Oare
oamenii din Battle Creek vă pot da lumina? Ei nu sunt în stare să
înţeleagă nevoile voastre. Deoarece nu se află la faţa locului, ei ar
putea spune „Nu“ cu privire la anumite lucruri, în timp ce, dacă L-aţi
fi întrebat pe Dumnezeu, El v-ar fi răspuns: „Mergeţi înainte, şi Eu
voi fi cu voi şi vă voi da har“.

De mulţi ani, oamenii au fost educaţi să îl aşeze pe Dumnezeu
pe locul al doilea, iar pe om pe locul întâi. Ei au fost învăţaţi că
totul trebuie să fie adus înaintea comitetul din Battle Creek, care
este alcătuit din câţiva oameni. Dumnezeu v-a dat ocazia să vedeţi
slăbiciunea făpturilor omeneşti limitate. Oare în diferitele state din
America, nu există suficienţi oameni care să lucreze corect înaintea
lui Dumnezeu?

Nu sunt înscrise în cărţile cerului numele celor ce îl iubesc pe
Dumnezeu şi îi slujesc? Nu pot ei să alcătuiască planuri? Oare li s-a
dat celor din Battle Creek o raţiune şi o înţelepciune superioară, pe
care Dumnezeu nu este dispus să le-o ofere şi celor care se află în
bisericile şi conferinţele locale? „Dacă vreunuia dintre voi în lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.“[326]

Bisericile ar vedea de o sută de ori mai multe lucrări ale Duhului
Sfânt, dacă pastorii i-ar învăţa pe toţi membrii să-şi aducă aminte fără
încetare că Dumnezeu este aproape, şi nu departe de ei, şi că îl pot
onora, cerându-I ajutorul şi înţelepciunea, acolo unde se află. Dacă
ar proceda astfel, ei ar avea abilităţi prin care Conferinţa Generală
ar fi întărită.

În orice loc sunt talente, dar acestea nu sunt întotdeauna recu-
noscute. Ele ar trebui să fie identificate şi puse la lucru. Daca sunt
folosite, talentele se vor dezvolta sub influenţa Duhului Sfânt. Dum-
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nezeu este foarte dezonorat, când oamenii sunt aşezaţi în poziţia în
care ar trebui să stea El. Numai Dumnezeu poate da un sfat infailibil.

Unele persoane care alcătuiesc comitetul din Battle Creek nu pot
înţelege starea de lucruri din diferitele localităţi, aşa cum o înţeleg
cei ce se află chiar la faţa locului, şi nu este înţelept ca oamenii să se
bazeze pe sprijinul altor oameni şi să depindă atât de mult de cele
câteva persoane din Battle Creek, dintre care unele se află, de ani
de zile, departe de Dumnezeu. Faptul că au fost acceptate hotărârile
acestor oameni şi li s-a cerut, de la mari depărtări, să se întrunească
în comitete, L-a dezonorat mult pe Dumnezeu, Prin acest fapt, voi
dovediţi că puneţi nişte oameni care nu au inima sfinţită în locul în
care ar trebui să stea doar Dumnezeu.

Să presupunem că aceia care se află în diferitele locuri ale lu-
crării fac anumite greşeli. Ele vor avea consecinţe mult mai puţin
grave decât greşelile făcute de cei care se află la centrul lucrării. Nu
puteţi voi să mergeţi la Marele Conducător, care este atotputernic
în sfătuire? Nu poate El să lucreze pentru voi? Nu este Dumnezeu
doritor să vă ajute, dacă apelaţi la El, aşa cum apelează nişte copilaşi
la părintele lor? În inima oamenilor există mult prea multă mulţu-
mire de sine. Dumnezeu nu poate să lucreze prin asemenea oameni
mândri. Dacă această mulţumire de sine nu este părăsită şi dacă eul
nu este umilit, Dumnezeu nu poate să lucreze. Cei care transmit la
Battle Creek toate dificultăţile cu care se confruntă în diferitele părţi [327]
ale lumii, dovedesc că sunt conduşi de înţelepciunea oamenilor şi
nu de înţelepciunea lui Dumnezeu.

* * * * *

Preşedinţii conferinţelor2

2 august 1896
Mi s-a atras atenţia asupra îndrumării pe care Domnul a binevoit

să o adreseze în cartea Slujitorii Evangheliei. M-am trezit la ora trei
noaptea şi am citit subiectul aflat la pagina 232, în micul capitol
intitulat „Preşedinţii conferinţelor“. Aceleaşi lucruri mi-au fost pre-
zentate din nou şi din nou. Sunt fraţii noştri dispuşi să ia aminte la
ele? Sau vor întoarce ei spatele luminii? Preşedintele Conferinţei

2Special Testimonies, Seria A 8:11-15 (1897).
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Generale trebuie să lucreze în conformitate cu lumina primită şi nu
împotriva ei. Dacă oamenii îşi vor închide ochii în faţa mărturiilor
pe care Dumnezeu a binevoit să le ofere şi dacă vor considera că
este mai înţelept să meargă în lumina care izvorăşte din scânteile
propriei gândiri, biserica va fi ruinată. Asemenea oameni nu sunt
calificaţi să ajungă nici pastori, nici preşedinţi ai conferinţelor. Ei nu
au primit sfatul venit din Izvorul oricărei înţelepciuni.

Cel care este aşezat în poziţia de preşedinte al unei conferinţe
trebuie să înveţe că inima omenească este îndărătnică şi trebuie să
fie păzită cu stricteţe prin veghere şi rugăciune. Dacă îl caută pe
Domnul în mod conştiincios şi constant, el va fi învăţat de Dumnezeu
în aşa fel încât să ajungă un om reprezentativ, în care se poate avea
încredere, aşa cum Dumnezeu s-a încrezut în Avraam. El are nevoie
de întreaga armură a lui Dumnezeu, deoarece în faţa lui se află lupta
cea bună a credinţei şi trebuie să reziste, după ce va fi împlinit tot[328]
ce L-a învăţat Duhul lui Dumnezeu. Vrăjmaşii lui pot fi chiar din
propria casă, soţia şi copiii, sau pot fi înclinaţiile lui moştenite şi
cultivate, care luptă fără încetare pentru supremaţie. Omul este firesc
şi are un caracter cu defecte, dar trebuie să lupte pentru biruinţă.
Toţi cei ce doresc că înceapă bine trebuie să înceapă cu propria
inimă. Să se roage cu sinceritate: „Zideşte în mine o inimă curată, o,
Dumnezeule!“ şi vor primi răspunsul: „Vă voi da o inimă nouă“.

Sunt lecţii care trebuie să fie învăţate de toţi cei ce urmează să
păşească în locurile în care Dumnezeu îi va încerca pentru a vedea
dacă în dreptul lor se poate raporta faptul că sunt nişte ispravnici
credincioşi şi loiali ai talanţilor încredinţaţi. Au dovedit ei că se
comportă cu temere de Dumnezeu, indiferent dacă se află în relaţie
cu cei superiori, inferiori sau egali? Ei trebuie să cultive adevărul ca
pe un principiu constant, pentru ca acesta să le poată sfinţi sufletul.
Puterea creatoare şi transformatoare a Duhului Sfânt al lui Dumne-
zeu îi va face nişte colaboratori cu Isus Hristos. Dacă iau jugul pe
umeri alături de Domnul Hristos, ei pot fi mai mult decât biruitori
prin El.

Cel care este pe deplin conştient de faptul că se află în slujba lui
Isus Hristos va dori prietenia lui Dumnezeu. El se va închina înaintea
lui Dumnezeu, cerând ca propriul eu să nu fie nimic, iar Dumnezeu
să fie totul. Un asemenea om este un conlucrător cu Hristos, pregătit
să conducă o conferinţă locală. Dacă se dovedeşte a fi circumspect,
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el este pregătit pentru orice poziţie, în conformitate cu experienţa
şi aptitudinile lui. Bisericile trebuie să înţeleagă faptul că astfel de
oameni sunt demni de a li se acorda încrederea şi susţinerea. Ele pot
să le ceară sfatul. Asemenea oameni vor simţi că, dacă nu primesc
fără încetare harul lui Dumnezeu, nu vor fi niciodată suficient de
capabili de a îndeplini o lucrare, cu atât mai mult pe aceea de a
conduce o conferinţă locală. Ei nu vor alege să se bazeze pe propriile
puteri când fac o lucrare sau poartă anumite responsabilităţi. Printr-o
administrare înţeleaptă, ei vor avea tactul de a recunoaşte talentul [329]
altora şi îi vor folosi pe cei care au acest talent, ajutându-i, în timp
ce ei îi vor ajuta la purtarea poverilor lor.

Unitatea între fraţi
Este un act de egoism ca unii oameni, care consideră că au de fă-

cut o anumită lucrare pentru Domnul, să dorească să o îndeplinească
singuri, refuzând asocierea cu cei care i-ar putea ajuta, deoarece se
tem că nu vor obţine întregul merit pentru buna lucrare, pe care se
laudă că o vor face. Această atitudine a împiedicat, într-o mare mă-
sură, lucrarea lui Dumnezeu. Fraţii trebuie să se bazeze unul pe altul,
Puneţi în legătură un Petru şi un Ioan. Fiecare să-1 încurajeze pe
fratele lui şi să se asocieze, îndeplinindu-şi partea cu zel şi conştiin-
ciozitate, ca parteneri în marea lucrare a lui Dumnezeu. Doi sau trei
se pot ruga împreună, pot cânta, pot să-L laude pe Dumnezeu şi pot
creşte până-la statura deplină de împreună-lucrători cu Dumnezeu.
Trebuie să fie cultivată o armonie desăvârşită. Toţi să-I slujească
Domnului ca nişte copilaşi, simţind că sunt ramuri ale aceleiaşi viţe.

Dacă preşedinţii conferinţelor locale se vor purta cu umilinţă îna-
intea lui Dumnezeu, nu vor mai fi în situaţia de a-i scrie preşedintelui
Conferinţei Generale, cerându-i să-şi abandoneze lucrarea pentru a
rezolva în locul lor probleme lipsite de importanţă. Chiar şi dintre
problemele mari, multe pot fi aduse înaintea Iui Dumnezeu, iar El
îi va sfătui pe lucrătorii din fiecare conferinţă locală. Toţi pot să
apeleze la Domnul. El este mult mai uşor de găsit decât preşedintele
Conferinţei Generale. Preşedintele Conferinţei Generale să-i educe
pe preşedinţii conferinţelor locale să nu pună asupra lui poverile lor,
ci să poarte singuri de grijă părţii ce le revine în marea vie spirituala,
unde sunt chemaţi să lucreze cu înţelepciune. îndemnaţi-i pe aceşti
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oameni talentaţi şi abili să-L caute pe Dumnezeu, ca să poată fi
învăţaţi de El. Învăţaţi-i să meargă la Izvorul înţelepciunii pentru a fi
educaţi în neprihănire. Cercetaţi Scripturile. „Toată Scriptura este[330]
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte,
sa dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să
fie desăvârşii şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.“ Care
este deci scuza pentru faptul că întoarceţi spatele Celui ce este infinit
în înţelepciune, îndreptându-vă spre nişte făpturi limitate, la fel de
slabe ca voi? El a suferit pentru voi, Cel Drept pentru cei nedrepţi.

Câte plângeri lipsite de importanţă poate aşterne un om pe hârtie
şi le poate revărsa în sufletul semenilor săi! Cât de neînţelept este să
perpetuezi şi să le comunici altora acele lucruri pe care ai fi făcut
mai bine să le păstrezi pentru tine! Să nu scrii niciodată vreun rând
care exprimă descurajare. Dacă veţi face aşa cum v-a spus Domnul
Isus, veţi găsi ajutor. „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.“ Domnul Dumnezeu a oferit nenumărate
dovezi ale bunăvoinţei Sale de a purta poverile voastre. Dacă luaţi
asupra voastră poverile Sale, El vă va purta atât pe voi, cât şi poverile
voastre. Domnul îi invită pe toţi cei care lucrează şi sunt împovăraţi:
„Veniţi la Mine“. Nu vi se spune că trebuie să mergeţi pretutindeni
în lume, ca să le vorbiţi tuturor despre necazurile voastre şi să vă
descărcaţi poverile asupra tovarăşilor voştri. Domnul Hristos spune:
„Iată, Eu sunt cu voi, întotdeauna, până la sfârşitul veacurilor“.[331]

Avertisment împotriva implicării în politică3

27 decembrie 1896
Către Conferinţa Generală din anul 1897:
Am câteva cuvinte să le spun fraţilor noştri, care se vor întruni

la această conferinţă. Controversa financiara4 actuală mi-a fost pre-
zentată ca fiind una dintre strategiile lui Satana din aceste zile ale
sfârşitului. O putere acţionează din umbră, îndeplinind lucrarea ma-
relui vrăjmaş. Presupun că poporul nostru va înainta cu grijă şi va

3Special Testimonies, Seria A 8:17-27 (1897). (Titlul anterior, „The General Confe-
rence“.)

4Vezi Note suplimentare.
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lucra cu foarte mare atenţie, păstrându-se departe de toate aceste
probleme noi, legate de circulaţia banilor. Schimbarea circulaţiei
banilor nu face parte din planul lui Dumnezeu. Care va fi rezultatul
acestui fapt? El va determina o stare de lucruri, care va aduce opri-
marea celor săraci şi va crea mari tulburări. Este una dintre strategiile
Diavolului şi cred că aceia care sunt credincioşi adevărului nu vor
fi amăgiţi nici în cea mai mică măsură cu privire la acest subiect.
Pe parcursul anului 1896, mi-au fost prezentate lucruri care n-au
făcut să tremur pentru poporul nostru, Am auzit conversaţia unor
oameni aflaţi în poziţii de răspundere în cadrul instituţiilor noastre,
iar discuţiile cu privire la diferitele poziţii adoptate erau aprinse.
Lumina care mi-a fost dată este următoarea: Aceasta este strategia
lui Satana cu scopul de a produce tulburare.

Oare dorim noi cu adevărat să cunoaştem modul în care îl putem
mulţumi cel mai bine pe Mântuitorul? Acest lucru nu se poate face
prin discursuri politice, nici la amvon şi nici în afara lui, ci gândind
cu temere şi cutremur fiecare cuvânt pe care-l rostim. În locul în
care poporul se adună pentru a-I aduce închinare lui Dumnezeu, să
nu fie rostit niciun singur cuvânt care ar putea să abată gândurile de
la marele subiect central — Isus Hristos, şi EI răstignit. Responsa-
bilitatea noastră să fie vestirea soliei îngerului al treilea. Să nu ne
implicăm în subiectele controversate. Povara lucrării noastre este: [332]
Predicaţi Cuvântul. Sunt aici unii care au avut o experienţă deosebită
în lucrarea de predicare şi de salvare a sufletelor pentru care Hristos
Şi-a dat viaţa preţioasă. Lucrarea Domnului este o întreprindere
deosebită, care trebuie să absoarbă interesul tuturor celor ce hrănesc
turma lui Dumnezeu. Acum este timpul când trebuie să fie auzită
vocea: „Iată drumul, mergeţi pe el!“ Domnul Isus spune: „Vino după
Mine“. „Cel ce vine după Mine, nu va umbla în întuneric.“ Salvarea
sufletelor trebuie să fie lucrarea noastră personală şi nimic nu este
suficient de vrednic pentru a ne abate gândurile de la ea. Domnul
Hristos a venit în lumea noastră să salveze suflete şi să răspândească
lumina în mijlocul întunericului spiritual. Vocea Sa este auzită: „Eu
sunt Calea, Adevărul şi Viaţa“.
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Nu va ocupaţi de politică
Am fost surprinsă, când am văzut oameni care pretind a crede

adevărul pentru acest timp, agitându-se cu privire la diferite subiecte.
Are vreunul dintre ele o legătură cu Domnul Isus şi interesele veş-
nice? Nu. Totuşi ei păreau foarte entuziasmaţi cu privire la circulaţia
banilor. Unii pastori se evidenţiau prin prezentarea acestor subiecte
în predicarea lor. Ei se implicau cu pasiune, luând poziţii partizane
asupra unor subiecte care nu le-au fost încredinţate de Domnul.
Aceşti oameni păreau foarte mulţumiţi de ei înşişi. Totuşi ei nici mă-
car nu ştiau cu adevărat ce anume susţin. Ei nu ştiau dacă principiile
pe care le apără îşi au originea în consiliul ceresc sau în consiliul Iui
Satana.

Atunci, o persoană cu autoritate a vorbit cu o voce hotărâtă:
Voi nu ştiţi ce fel de spirit vă conduce. Citiţi îndrumările date de
unicul Fiu al lui Dumnezeu, când a vorbi din stâlpul de nor în pustie.
Dacă veţi asculta de El, nu veţi susţine prin vorbirea şi influenţa[333]
voastră nicio strategie politică al cărei scop este să-i îmbogăţească
pe unii şi să aducă oprimare şi suferinţă asupra claselor mai sărace.
Tocmai această agitaţie politică a ajuns să-i dezbine pe cei de aceeaşi
credinţă. Poartă ea aprobarea divină? Fiţi precauţi! Asiguraţi-vă că
mâna voastră nu este unită cu o mână de demon. El ia chip omenesc
şi dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită, găsindu-şi
prada printre adventiştii de ziua a şaptea. El poate înspăimânta cu
răgetul lui, dar, când se potriveşte scopurilor lui, are un glas dulce şi
vorbeşte despre lucruri cereşti, asemenea unui înger de lumină. Nu
cunoaşte el totul despre slava cerească?

Am întrebat de ce oameni care au posibilitatea de a citi Biblia
şi de a înţelege pericolele acestor zile din urmă erau atât de dispuşi
să se ocupe de lucruri pe care ar fi fost mai bine să le lase în pace.
Cum era posibil ca asemenea oameni să aibă legătură cu susţinătorii
unor principii a căror origine se află în consiliul demonilor? De ce
nu înţeleg ei că nu aceasta este lucrarea care le-a fost încredinţată
de Domnul? Mi s-a răspuns astfel: Pentru că inima lor este mândră.
Ei sunt amăgiţi şi nu-şi cunosc slăbiciunea. Mulţi vor fi înşelaţi şi
îşi vor exercita întreaga influenţă prin scrieri şi prin vorbire pentru a
crea o stare de lucruri greşită (o stare care se va manifesta în tot ce
vor face), dar ei nu trebuie să intre în legătură cu cei ce fac răul. Toţi
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cei care doresc cu nerăbdare să se angajeze într-o lucrare care îl va
reprezenta pe lehu călărind furios, vor avea ocazia să iasă în evidenţă.
Ei vor fi mână în mână cu acela care a fost cândva un înger onorat şi
nu şi-a uitat comportamentul din curţile cereşti. El va adopta acelaşi
comportament şi, prin oameni reprezentativi, îi va amăgi pe mulţi a
căror viaţă nu a fost ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. [334]

De ce se răceşte iubirea
Din cauza înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se răceşte. De

ce ajunge iubirea să se răcească? Deoarece ei nu şi-au umilit inima
şi nu au alergat spre locul lor de scăpare, Isus Hristos. Ei au crezut
că ştiu atât de mult, încât şi-au pierdut mintea şi şi-au permis să
decadă. Multe suflete se vor pierde în felul acesta. Prinţul puterii
întunericului va promova planuri şi strategii lumeşti, idei şi principii
ciudate, care sunt în opoziţie directă cu Legea lui Dumnezeu. Trebuie
să ne dedicăm întreaga putere de influenţă pentru a susţine adevărul.
Unii care pretind a fi păzitori ai Sabatului vor da glas ideilor propuse
de politicieni. Ce fel de îngeri îi vor însoţi la amvon, când se vor
ridica pentru a-i oferi turmei Iui Dumnezeu grâu otrăvit, în locul
bobului curat şi bine cernut? Lucrarea slujitorilor lui Satana este
aceea de a aduce confuzie şi de a-i amăgi pe tineri şi pe bătrâni. Cei
care au trăit cu umilinţă înaintea lui Dumnezeu nu vor fi atraşi să
susţină niciun partid implicat în această dispută. Ei se vor aşeza sub
paza lui Dumnezeu şi vor dovedi că învaţă lecţiile Marelui învăţător,
care a spus: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă
voi da odihnă“.

Agitaţia aceasta nu face altceva decât să le abată mintea oameni-
lor de la adevăr. Credeţi că lumea, firea pământească şi Diavolul vor
fi în stare să lege sufletele blânde şi smerite cu inima şi să orbească
înţelegerea lor, ca să nu poată şti ce fel de tovarăşi aleg? Dacă li s-ar
deschide ochii, în timp ee înaintează în marşul lor imprudent, mulţi
ar vedea o procesiune impresionantă a unor oameni din toate nea-
murile şi din toate clasele sociale, care intră în tovărăşia demonilor, [335]
îndreptându-se cu repeziciune spre o ruină sigură.

Ce ar trebui să spun eu? Credinţa multora, inclusiv a celor ce
se ocupă cu predicarea Cuvântului, trebuie să fie diferită de ce este
acum, altfel, destinul lor veşnic este deja stabilit. Cuvântul lui Dum-
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nezeu, studiat cu atenţie şi respectat, este singurul care va curăţa
sufletul şi îl va păstra astfel. Doar Cuvântul Său îl poate feri pe om
de amestecul în toată nelegiuirea care predomină. Creştinii trebuie
să poarte pecetea Regelui regilor. Fiecare om din lumea aceasta va
trece într-o tabără sau alta. Noi nu trebuie să participăm la această
ceartă politică legată de circulaţia banilor. Această controversă a
pătruns deja printre noi.

Chiar şi printre adventiştii de ziua a şaptea, sunt unii care se află
sub condamnarea Cuvântului lui Dumnezeu, din cauza modului în
care au obţinut şi îşi folosesc bunurile, comportându-se ca şi când ei
înşişi ar fi cei ce le-au creat şi ar fi proprietarii lor, fără să urmărească
slava lui Dumnezeu şi fără să se roage fierbinte pentru îndrumarea
Sa în dobândirea sau folosirea lor. Ei încearcă să se apropie de un
şarpe care îi va muşca asemenea unei vipere.

Calea cea sigură
Dumnezeu spune despre poporul Său: „Câştigul şi plata lui vor fi

închinate Domnului, nu vor fi nici strânse, nici păstrate“. Totuşi mulţi
dintre cei ce pretind a crede adevărul, nu îl doresc pe Dumnezeu
în gândurile lor, cu nimic mai mult decât L-au dorit antediluvienii
sau locuitorii Sodomei. Un singur gând inspirat de Duhul Sfânt şi
îndreptat spre Dumnezeu ar spulbera toate strategiile lor. Eul, eul,
eul a fost dumnezeul lor, alfa şi omega lor.

Creştinii se află în siguranţă doar câştigându-şi banii, în con-
formitate cu îndrumarea lui Dumnezeu, şi folosindu-i ca pe nişte
mijloace prin care El poate să binecuvânteze. Dumnezeu ne îngăduie[336]
să folosim bunurile Sale doar pentru a urmări slava Sa, ca să fim
binecuvântaţi pentru a fi în stare să-i binecuvântăm pe alţii. Cei
care au desconsiderat porunca lui Dumnezeu şi au adoptat maxima
lumii, străduindu-se să obţină venituri sau bunuri prin orice mijloace,
sunt săraci, întru totul săraci, deoarece dezaprobarea lui Dumnezeu
planează asupra lor, Aceşti oameni umblă pe căile alese de ei şi Ii
dezonorează pe Dumnezeu, sfinţenia Sa, harul, caracterul şi adevărul
Său.

Acum, când ne aflăm în timpul de probă, toţi suntem puşi la
încercare. Satana lucrează prin favorurile şi atracţiile lui înşelătoare,
iar unii cred că au făcut speculaţii minunate prin strategiile lor. Dar
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iată, tocmai când se consideră în siguranţă şi se înalţă pe ei înşişi în
egoism, aceşti oameni învaţă că Dumnezeu este capabil să risipească
mai repede decât pot ei să adune.

„L-am văzut pe cel rău în toată puterea lui, se întindea ca un
copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am
căutat, dar nu l-am mai putut găsi.“ Cel care vede sfârşitul de la
început şi care aduce ordinea în locul confuziei face toate lucrurile
bine. Vom vedea cealaltă faţă a acestui tablou: „Uită-te bine la cei
fără prihană şi priveşte pe cel fără vicleşug, căci omul de pace are
parte de moştenitori“. Cuvântul lui Dumnezeu oferă toată pregăti-
rea pentru viaţa veşnică. Credinţa noastră trebuie să fie o credinţă
care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul, nu separaţi credinţa de
practică. Credem noi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Sunt cei ce
mărturisesc adevărul nişte oameni credincioşi şi statornici faţă de
principii? Facem noi lucrarea misionară în spiritul lui Hristos?

Unele persoane stau la amvon ca păstori şi pretind că hrănesc
turma, în timp ce oile duc lipsă de pâinea vieţii. Se prezintă discursuri
lungi, alcătuite, în mare parte, din anecdote, dar inima ascultătorilor
nu este atinsă. Poate că unii sunt sensibilizaţi şi ei pot vărsa câteva [337]
lacrimi, dar inima lor nu este zdrobită. Domnul Isus era prezent,
în timp ce ei rosteau ceva ce se numea predică, dar cuvintele lor
erau lipsite de rouă şi de ploaia cerului. Ei dovedeau că acei „doi
unşi“ descrişi de Zaharia (vezi capitolul 4), le slujiseră, pentru ca,
la rândul lor, să le poată sluji altora. Cei doi măslini îşi revărsau
untdelemnul auriu prin tuburile de aur în vase de aur, umplând
candelele, adică bisericile. Aceasta este lucrarea fiecărui slujitor
consacrat al lui Dumnezeu. O mare parte din lucrurile prezentate la
amvoane de cei care pretind că rostesc Cuvântul Domnului nu poate
fi aprobată de Domnul, Dumnezeul cerului. Ei nu învaţă idei care
vor fi o binecuvântare pentru cei ce ascultă. Hrana oferită poporului
este foarte ieftină.

Focul străin
Când abordează subiecte la întâmplare, fără nicio ţintă, aşa cum

i se pare lui potrivit, şi când le vorbeşte oamenilor despre politică,
vorbitorul amestecă focul sfânt cu focul profan. El îl dezonorează pe
Dumnezeu. El nu are nicio dovadă reală de la Dumnezeu că rosteşte
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adevărul. Un astfel de vorbitor le face un mare rău ascultătorilor
lui. HI seamănă seminţe care pot să prindă rădăcini adânci, iar, când
răsar, ele aduc o roadă otrăvitoare. Cum îndrăznesc oamenii să facă
aşa ceva? Cum îndrăznesc ei să promoveze idei, când nu ştiu cu
precizie de unde provin ori dacă reprezintă sau nu adevărul?

Felul de predici necesare
Sunt dispuşi fraţii noştri să-şi aducă întotdeauna aminte că trăim

în mijlocul pericolelor din aceste zile ale sfârşitului? Citiţi cartea[338]
Apocalipsa în legătură cu cartea lui Daniel. Învăţaţi-i pe oameni
aceste lucruri. Ţineţi predici scurte, spirituale şi înălţătoare. Pre-
dicatorul să fie plin de Cuvântul Domnului. Toţi cei care urcă la
amvon trebuie să ştie că îngerii cerului se află printre ascultătorii lor.
Când aceşti îngerii aduc untdelemnul auriu al adevărului şi îl toarnă
în inima celui ce prezintă Cuvântul, explicarea adevărului va li o
lucrare serioasă şi solemnă. Dacă uşa inimii nu este încuiată şi dacă
intrarea Domnului Hristos nu este refuzată, solii îngereşti vor alunga
păcatul din suflet. Domnul Hristos Se va îndepărta de cei ce persistă
în refuzul binecuvântării cereşti, care le este oferită aşa de abundent.

Duhul Sfânt îşi face lucrarea în inima oamenilor. Daca pastorii
nu şi-au primit mai întâi solia din cer, dacă nu şi-au luat propriile
resurse din fluviul înviorător şi dătător de viaţă, cum ar putea ei să
răspândească mai departe ceva ce nu au primit? Ce gând tulburător
este ca sufletele însetate şi înfometate sunt trimise goale acasă! Chiar
dacă un om se bucură de toate comorile cunoaşterii, chiar dacă îşi
consumă toate energiile spirituale, totuşi nu realizează nimic, daca
nu a primit, mai întâi el însuşi, untdelemnul auriu care vine de la
solii cereşti, prin urmare, el nu poate transmite mai departe acest ulei
auriu, împărtăşidu-le viaţa spirituală acelora care au nevoie de ea.
Veştile bune ale bucuriei şi speranţei trebuie să vină din cer. învăţaţi,
oh, învăţaţi de la Domnul Isus ce înseamnă a rămâne în El!

Dacă primeşte untdelemnul auriu, pastorul creştin va avea viaţa,
iar acolo unde există viaţă, nu este nicio stagnare, nu este o experienţă
săracă. Este o continuă creştere, până la statura plinătăţii lui Isus
Hristos. Dacă avem o experienţă adâncă şi mereu crescândă în
cunoaşterea lucrurilor cereşti, vom umbla cu Domnul, asemenea
lui Enoh. În loc să fim de acord cu declaraţiile Iui Satana, ne vom
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ruga în modul cea mai serios pentru a primi ungerea cerească pentru [339]
a face deosebirea între lucrurile bune, de origine cerească, şi cele
pământeşti.

Când luptăm prin puterea Celui Atotputernic, ne vom afla de
partea celor ce vor birui până la capăt. În cele din urmă, vom fi
biruitori. În faţa noastră se află cele mai periculoase evenimente şi
cea mai mare lucrare. Va trebui să luptăm într-un război pe viaţă şi
pe moarte. Suntem noi pregătiţi? Dumnezeu încă le vorbeşte copiilor
oamenilor. El le vorbeşte pe multe căi diferite. Sunt ei dispuşi să
asculte glasul Lui? Ne vom prinde noi de braţul Său, rugându-l cu
credinţă: „Învaţă-mă, călăuzeşte-mă“?

Religia ieftină se găseşte din abundenţă, dar creştinism ieftin
nu există. Eul se poate găsi în mare măsură într-o religie falsă, dar
nu poate să apară într-o adevărată experienţă creştină. Voi sunteţi
conlucrători cu Dumnezeu. „Fără Mine“, a spus Domnul Hristos, „nu
puteţi face nimic“. Dacă nu renunţăm la propriile obiceiuri, tradiţii
şi comportamente greşite pentru a ajunge asemenea lui Hristos,
nu putem fi păstori ai turmei lui Dumnezeu, Când mâncăm trupul
Său şi bem sângele Său, elementele vieţii veşnice se vor manifesta
în lucrarea noastră de slujire. Atunci nu va exista un fond de idei
repetate adesea şi învechite. Va fi o percepţie nouă a adevărului. Unii
care vorbesc la amvon îi fac să se ruşineze de ei pe solii cerului, care
se află în audienţă. Evanghelia preţioasă, care i-a fost adusă lumii cu
un preţ atât de mare, este înjosită. Au loc discuţii lumeşti şi ieftine,
atitudini ridicole şi alte lucruri de genul acesta.

Unii vorbesc repede, alţii se exprimă confuz şi neinteligibil.
Toţi cei care slujesc înaintea oamenilor trebuie să înţeleagă că au
datoria solemnă de a se pregăti. Ei trebuie să-L caute pe Domnul
mai întâi pentru ei înşişi, într-o deplină renunţare la sine, hotărâţi să
nu prezinte nimic de la ei înşişi, ci totul de la Isus.

Cuvântul este lumina predicatorului şi, aşa cum untdelemnul au-
riu, care vine din măslinul ceresc, se revarsă în vas, tot aşa Cuvântul [340]
face să lumineze candela vieţii, cu o asemenea putere şi claritate,
încât să poată fi înţeles de toţi. Dacă inima lor este sensibilă faţă
de influenţa Duhului Sfânt, cei care au privilegiul de a fi în această
lucrare vor simţi o putere interioară. Focul iubirii lui Dumnezeu se
va aprinde în ei. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este pâinea vieţii.
Cel care hrăneşte turma lui Dumnezeu trebuie să mănânce mai întâi
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ci însuşi din pâinea venită din cer. Un asemenea om va înţelege ade-
vărul din toate perspectivele lui. El nu va îndrăzni să vină înaintea
oamenilor, până când nu a comunicat mai întâi cu Dumnezeu. Apoi,
va fi călăuzit să lucreze, aşa cum a lucrat Domnul Hristos. El va
respecta diferitele mentalităţi ale celor aflaţi în audienţă. Cuvintele
lui se vor adresa fiecărei situaţii, fără a transmite idei lumeşti şi
confuze. El nu are dreptul să prezinte în predici controverse lumeşti.
Pâinea vieţii va alina foamea fiecărui suflet.

* * * * *

Administratorii din conducerea conferinţei5

Cooranbong, Australia, august 1896
Stimaţi preşedinţi şi membri ai comitetului conferinţei,
Dumnezeu i-a dat lui Moise o îndrumare specială pentru con-

ducerea lucrării Sale. El i-a poruncit să se asocieze cu oameni care
să-i fie sfătuitori, pentru ca responsabilităţile lui să poată fi mai
uşoare. Solia dată lui Moise, prin Ietro, era următoarea: „Acum as-
cultă glasul meu; am să-ţi dau un sfat, şi Dumnezeu va fi cu tine! Fii
tălmaciul poporului înaintea lui Dumnezeu şi du pricinile înaintea
lui Dumnezeu. învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea, pe care[341]
trebuie s-o urmeze şi ce trebuie sa facă. Alege din tot poporul oameni
destoinici, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, vrăjmaşi ai
lăcomiei, pune-i peste popor drept căpetenii peste o mie, căpetenii
peste o sută, căpetenii peste cinci zeci şi căpetenii peste zece. Ei
să judece poporul în tot timpul, să aducă înaintea ta toate pricinile
însemnate, iar pricinile cele mai mici, să le judece ei înşişi. În felul
acesta îţi vei uşura sarcina, căci o vor purta şi ei împreună cu tine.
Dacă vei face lucrul acesta, şi dacă Dumnezeu îţi va porunci aşa,
vei putea face faţă lucrurilor, şi tot poporul va ajunge fericit la locul
lui.“

Sfatul acesta ne este adresat nouă şi ar trebui să fie respectat de
oamenii noştri, care se află în poziţii de răspundere, Preşedintele
Conferinţei Generale a fost lăsat să preia responsabilităţi pe care
Dumnezeu nu i le-a încredinţat, iar lucrurile pe care a încercat să le
facă nu puteau fi îndeplinite bine şi în mod înţelept...

5Special Testimonies, Seria A 8:27-32 (1897).
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Moise a spus: „Când au vreo treabă, vin la mine, eu judec între
ei şi fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu şi legile Lui“. Această
lucrare trebuie să fie îndeplinită şi în prezent. Dacă aceia care poartă
răspunderi nu o vor îndeplini, responsabilităţile lor să le fie încre-
dinţate altora. Lucrarea Domnului trebuie să înainteze fără ipocrizie,
lăcomie sau falsitate.

Caracterul sfătuitorilor
În îndrumarea dată Iui Moise, Domnul a prezentat foarte clar

caracterul acelora care trebuiau să ocupe importanta poziţie de sfă-
tuitori, Ei trebuiau să fie „destoinici, temători de Dumnezeu, oameni
de încredere, vrăjmaşi ai lăcomiei“. În ce ne priveşte, sfatul Dom-
nului a fost neglijat în mod inexplicabil. În locurile de răspundere
sfântă, sunt persoane care nu iau în considerare nicio mustrare. Unii [342]
dintre cei ce se află de ani de zile în poziţia de sfătuitori au declarat
cu îndrăzneală că ei nu sunt dispuşi să primească mărturiile care
le sunt adresate.6 Ei au declarat triumfători că mulţi dintre oamenii
noştri cei mai responsabili şi-au pierdut încrederea în soliile venite
de la Ellen White. În felul acesta, cei ce resping lumina au fost
încurajaţi în necredinţa lor, considerând că au format o coaliţie des-
tul de puternică. Următoarele cuvinte se potrivesc acestei situaţii;
„Adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănire a nu poate
să se apropie“. Malaria necredinţei şi-a răspândit miasma mortală
pretutindeni în rândurile credincioşilor de aproape şi de departe.
Toate acestea lucruri au fost declarate cu claritate, dar lucrurile au
fost lăsate neschimbate de ani. Poate fi aşteptată favoarea Domnului
în asemenea circumstanţe?...

Studierea metodelor lui Dumnezeu
Ca popor al lui Dumnezeu, noi ar trebui să studiem planurile

Sale pentru conducerea lucrării. Ori de câte ori, Dumnezeu ne-a dat
îndrumări cu privire la vreun aspect al acestei lucrări, să gândim cu
atenţie modul în care trebuie să luăm în considerare voinţa exprimată
de El. Această lucrare să fie tratată cu o atenţie specială. Nu este
înţelept să alegem o singură persoană ca preşedinte al Conferinţei
Generale. Conferinţa Generală s-a extins, iar anumite lucruri au

6Vezi Note suplimentare.
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fost complicate în mod inutil. S-a dovedit o lipsă de discernământ.
Trebuie să aibă loc o divizare a teritoriilor sau să fie conceput un alt
plan pentru schimbarea situaţiei actuale...

Preşedintele Conferinţei Generale7 ar trebui să aibă privilegiul de
a hotărî cine sunt cei care vor sta alături de el ca sfătuitori. Aceia care
vor merge pe calea Domnului, care îşi vor păstra un discernământ clar
şi precis şi vor cultiva religia în propriul cămin sunt nişte sfătuitori
siguri. Cel care cercetează inimile spune despre astfel de oameni:[343]
„Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei
lui după el să ţină calea Domnului, făcând ce este drept şi bine“.
Preşedintele Conferinţei Generale are nevoie de sfătuitori asemenea
celor aleşi de Dumnezeu pentru Moise. A fost privilegiul lui, cel
puţin, să-şi exprime preferinţa cu privire la oamenii care trebuiau să-i
fie sfătuitori şi să deosebească între cei care îi slujesc lui Dumnezeu
şi cei care nu îi slujesc. Totuşi el a fost cuprins de o orbire ciudată.
S-a manifestat o influenţă asemănătoare asupra minţii oamenilor şi
acesta a fost faptul cel mai dureros. Dumnezeu a fost dezonorat ani
în şir...

Am un cuvânt din partea Domnului pentru preşedinţii conferin-
ţelor. Ei trebuie să poarte responsabilităţile ce revin poziţiei lor. Nu
căutaţi să atingeţi standardele lumeşti în lucrarea voastră, ci standar-
dul lui Dumnezeu. Dacă nu veţi proceda astfel, dacă nu-L veţi căuta
pe Domnul în modul cel mai stăruitor şi dacă nu veţi fi nişte purtători
de poveri, preferând mai degrabă să lăsaţi toate răspunderile voastre
asupra preşedintelui Conferinţei Generale, vă veţi descalifica singuri
pentru lucrare, săptămână de săptămână şi lună de lună. în această
situaţie, ar trebui să părăsiţi lucrarea şi să vă angajaţi în ocupaţii
obişnuite, care nu implică responsabilităţi veşnice într-o măsură atât
de hotărâtă.

Preşedinţi ai conferinţelor, vă adresez un apel în Numele Dom-
nului Isus: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemaţi-L
câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul
nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.“
Voi trebuie să fiţi nişte misionari cu spiritul renunţării la sine, nişte
oameni înţelepţi, care se vor ruga pentru iluminarea divină şi vor fi

7Vezi Note suplimentare.
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credincioşi faţă de responsabilităţile lor. Staţi la picioarele lui Isus [344]
şi învăţaţi voia Lui. De la voi se aşteaptă o activitate zeloasă. Nu
prezentaţi propriile idei, propriile planuri, concepţii şi maxime, ci
învăţaţi-i pe oameni Cuvântul Domnului.

Adunările voastre săptămânale de rugăciune nu vor califica pe
niciunul pentru responsabilităţile mari şi solemne, dacă, după aceste
ore, consideraţi că lucrarea voastră s-a încheiat şi, după ce aţi privit
în marea oglindă spirituală, plecaţi şi uitaţi ce fel de oameni eraţi.
O singură zi de slujire nu va fi suficientă pentru nevoia sufletului.
Trebuie să apelaţi fără încetare la depozitul ceresc de resurse pentru
a vă hrăni cu trupul şi cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Religia nu
trebuie să fie depreciată în anul 1896 sau în anul 1897

Ieşiţi de sub influenţele lumeşti
Cei care sunt părtaşi ai naturii divine trebuie să iasă de sub influ-

enţele lumeşti, să se îndepărteze de formele goale şi să se apropie
de Domnul Hristos, trăind într-o comuniune a inimii cu Răscumpă-
rătorul lor. Puneţi capăt îngrijorării voastre cauzate de necredinţă.
Când ucenicii neîncrezători au văzut mulţimea flămândă aflată pe
malul mării, în mintea lor s-a ivit gândul imposibilităţii şi au întrebat:
„Să mergem în sate şi să cumpărăm, ca să avem ce să le dăm să
mănânce?“ În conferinţele noastre, mulţi întreabă acum la fel: „Să
cerem să vină cineva de la Battle Creek pentru a organiza adunări, ca
să ne însufleţească şi să ne hrănească?“ Ce a spus Domnul.Hristos?
Nu. El i-a poruncit mulţimii să se aşeze pe iarbă, în grupuri de câte
cincizeci sau de câte o sută. Oamenii au ascultat îndrumările Sale
şi s-au aşezat pe iarbă în şiruri lungi. Domnul Isus a luat cele cinci
pâini şi cei doi peşti din mâinile unui băiat, şi, privind spre Tatăl
Său, a cerut binecuvântarea asupra acestor resurse umile. Apoi, le-a
dat hrana ucenicilor Săi, ca să fie împărţită. Sub mâna Sa, proviziile
insuficiente s-au înmulţit, iar El a înnoit continuu resursele pentru [345]
ca ucenicii Săi să le împartă mulţimii flămânde, până când toţi au
avut suficient. Apoi a urmat porunca: „Adunaţi rămăşiţele, ca să nu
se piardă nimic“. Şi s-a adunat un surplus de hrană.

Aceasta este o lecţie pe care toţi trebuie să o înveţe în experienţa
lor spirituală. Cât de multă îngrijorare ar putea fi evitată, dacă oame-
nii nu ar face altceva decât să se încreadă în Dumnezeu. Pâinea vieţii
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trebuie să le fie oferită sufletelor aflate în nevoie. Dar cum se proce-
dează adesea? Se ţin lungi şedinţe de comitet pentru a concepe noi
planuri şi pentru a inventa noi metode. Se depun eforturi neîncetate
în organizarea de adunări plăcute, care să atragă oamenii la biserică
sau la Şcoala de Sabat. Asemenea ucenicilor, lucrătorii întreabă: „Să
mergem în sate şi să cumpărăm? Ce trebuie să facem?“ Veniţi la
Isus. Credinţa umilă şi rugăciunea vor realiza mult mai mult decât
lungile voastre şedinţe de comitet. Ascultaţi invitaţia Mântuitorului,
Luaţi jugul Său pe umerii voştri. Acceptaţi poverile Sale. Primiţi ce
vă oferă El. Domnul spune: „Jugul meu este uşor, şi povara Mea nu
este grea“.

Această anticipare a unor dificultăţi îngrozitoare nu trebuie să
existe. Noi trebuie să mâncăm şi să bem din Cuvântul vieţii, care
este reprezentat prin actul de a mânca şi de a bea trupul şi sângele
lui Hristos, Cei care cunosc adevărul trebuie să fie învăţaţi să îl
primească de la păstorii lor, să se roage pentru el şi să-1 aplice în
viaţă. Atunci, sufletele vor creşte în credinţă şi în cunoaştere. Ele
vor primi pâinea vieţii şi o vor asimila. „Auzul cuvintelor Tale dă
lumină, el dă înţelegere celor umili.“ Adevărul trebuie să pătrundă
în minte şi în inimă. Mai multă rugăciune şi predicile mai scurte vor
aduce sănătate atât pentru trup, cât şi pentru suflet.

S-au cheltuit bani pentru a trimite oameni la Ierusalim, cu scopul
de a vedea locul în care a călătorit şi a învăţat Domnul Isus, în
timp ce Mântuitorul preţios se află chiar lângă noi, El este prezent[346]
alături de noi, iar noi putem avea un Ierusalim în propriile biserici
şi case. Putem vedea urmele recente ale paşilor Săi, putem să ne
hrănim din cuvintele Sale, ca să avem viaţa veşnică. Avem nevoie
de mai mult studiu, de o meditaţie şi o comuniune mai serioase cu
Domnul Hristos. Să ascultăm vocea Sa liniştită şi să ne găsim pacea
în credinţa şi dragostea lui Hristos. Trebuie să avem o experienţă
mult mai sănătoasă şi să fim nişte creştini mult mai viguroşi.

Avem o abundenţă de predici, dar trebuie să învăţăm să primim
Cuvântul. Această lipsă nu poate fi suplinită de niciun ajutor care ar
veni din depărtare. Lucrarea misionară să înceapă în cămin. Dumne-
zeu nu este mulţumit cu planurile egoiste de a le oferi atât de multe
avantaje acelora care cunosc adevărul şi au avut ocazia de a înţelege
cu mult mai mult adevăr decât aplică în practică. Sute şi sute de
oameni se află în neştiinţă, pierind fără Hristos. Cu toate acestea,
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banii, timpul şi eforturile sunt dedicate categoriei de credincioşi care
învaţă întruna, dar nu sunt niciodată în stare să ajungă la experienţa
unei cunoaşteri practice, deoarece nu trăiesc adevărul.

Cei care sunt gata să le slujească altora sunt cei care se hrănesc
cel mai mult cu Hristos. Citiţi şi studiaţi Cuvântul Său, primiţi in-
spiraţia Duhului Său şi harul Său nu pentru a acumula, ci pentru a
oferi altora. Dacă doresc să-i înveţe pe alţii, profesorii trebuie să fie
mai întâi ei înşişi nişte elevi ai lui Hristos. în fiecare biserică sunt
credincioşi asemenea Martei. Ei sunt preocupaţi intens cu activităţi
religioase şi fac mult bine, dar avem nevoie, de asemenea, de carac-
terul Mariei. Cei mai zeloşi lucrători trebuie să înveţe la picioarele
lui Isus. [347]



Capitolul 14 — Apeluri pentru adevăr şi
credinciosie1

„Toţi sunteţi fraţi“

8 martie 1895
Trebuie să le vorbesc fraţilor mei de aproape şi de departe. Nu

pot avea pace. Ei nu lucrează în conformitate cu principiile corecte.
Cei care poartă răspunderi nu trebuie să considere că poziţia lor
importantă îi face să aibă o judecată infailibilă.

Toate lucrările oamenilor se află sub jurisdicţia Domnului. Ei
vor fi în siguranţă deplină, numai dacă vor recunoaşte faptul că
ştiinţa se află la Cel Preaînalt. Cei care se încred în Dumnezeu şi în
înţelepciunea Sa, şi nu se bazează pe propria înţelepciune, merg pe
căi sigure. Ei nu vor considera niciodată că au nici măcar autoritatea
de a lega gura boului care treieră grâu, dar cât de ofensator este ca
oamenii să exercite controlul asupra slujitorilor care conlucrează cu
Dumnezeu şi pe care Domnul Isus 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.“ „Noi suntem împreună-
lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul Iui Dumnezeu, clădirea
lui Dumnezeu.“

Domnul nu le-a pus pe niciunul dintre slujitorii Săi omeneşti sub
dictatura şi controlul unora care, în ei înşişi, sunt doar nişte sărmani
muritori supuşi greşelii. El nu le-a încredinţat oamenilor autoritatea
de a spune: Tu trebuie să faci aceasta, iar tu să nu faci aceea. în Battle
Creek se exercită o influenţă pe care Dumnezeu nu a încredinţat-o
nimănui, iar cei care îşi asumă această autoritate vor fi judecaţi de
El. Într-un fel, ei manifestă acelaşi spirit care 1-a determinat pe Uza[348]
să pună mâna pe chivot pentru a-1 sprijini, ca şi când Dumnezeu nu

1Articolele din această secţiune sunt din Special Testimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr.9, 1897). Acest articol este cuprins între paginile 3 si 15.
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ar fi fost în stare să poarte de grijă simbolurilor Sale sfinte. Cu mult
mai puţină autoritate şi influenţă ar trebui să fie exercitate faţă de
slujitorii lui Dumnezeu. Fraţilor, lasaţi-L pe Dumnezeu să conducă.

Lucrarea pentru acest timp
Marea lucrare pentru timpul acesta cere ca oamenii să meargă

pretutindeni, în apropiere şi în depărtare, la drumuri şi la garduri,
pentru a răspândi lumina, vestind cuvintele vieţii. Oare a încredinţai
Dumnezeu vreunui om sau vreunui comitet, sarcina de a lua această
lucrare în mâinile lor, ca şi când lucrătorii, proprietatea personală a
lui Dumnezeu, s-ar afla sub controlul lor?

În toate domeniile lucrării lui Dumnezeu este nevoie de oameni
care acţionează în armonie cu îndrumările Lui, deoarece puterea
şi succesul în lucrare pot fi obţinute numai prin cooperarea dintre
uman şi divin. Nimeni nu ar trebui să fie autorizat să se ocupe de
activităţile legate de lucrarea de salvare a sufletelor pentru care
a murit Domnul Hristos, dacă nu există cele mai clare dovezi că
înţelege lucrurile cereşti şi veşnice. Mult prea multă autoritate le-
a fost încredinţată unor mâini şi minţi nesfinţite şi s-au întreprins
acţiuni foarte neînţelepte, care nu se aflau în armonie cu voinţa şi
căile Domnului.

Nimeni nu este potrivit să judece îndatoririle altuia. Omul este
răspunzător înaintea lui Dumnezeu, iar când nişte făpturi omeneşti
limitate şi supuse greşelii îşi asumă jurisdicţia asupra semenilor lor,
ca şi cum Domnul le-ar fi încredinţat misiunea de a înălţa sau de a
umili pe cineva, întreg Cerul se umple de indignare. Unii au stabilit
principii ciudate cu privire la controlul asupra minţi şi activităţii
altora, ca şi când aceşti oameni limitaţi ar fi fost dumnezei. [349]

Care este situaţia unora care îşi asumă responsabilităţi sfinte? Ei
sunt nişte oameni lipsiţi de preocupări spirituale, neconsacraţi lui
Dumnezeu, care nu au nicio misiune de îndeplinit şi nicio autoritate
de exercitat cu privire la voinţa sau faptele tovarăşilor lor. Dacă nu
vor avea zi de zi o comuniune cu Dumnezeu, în loc să-L caute cu
toată inima, ca să fie pregătiţi de El în vederea lucrării, oamenii vor
ajunge să-şi atribuie autoritatea de a dicta asupra conştiinţei altora.
Un simţământ al prezenţei divine ar impresiona şi ar supune sufletul
lor, dar ei nu au acest simţământ. Când iubirea faţă de Dumnezeu
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nu arde în suflet, dragostea faţă de oameni se răceşte. Inima lor
nu este mişcată la vederea suferinţei omeneşti. Egoismul şi-a pus
amprenta nesfântă asupra vieţii şi caracterului lor, iar unii nu vor
pierde niciodată acest chip şi această amprentă.

Poate fi încredinţată cauza lui Dumnezeu în asemenea mâini?
Pot fi lăsate sufletele pentru care a murit Domnul Hristos la discreţia
unor oameni care au refuzat lumina ce le-a fost dată din cer? Ar
trebui să ne temem de legile omeneşti, de planurile şi de metodele
care nu sunt în armonie cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu cu
privire la relaţia dintre om şi semenii săi. „Voi toţi sunteţi fraţi.“

Starea actuală a lucrurilor trebuie să se schimbe
Dacă starea actuală a lucrurilor nu se va schimba2 , mânia lui

Dumnezeu se va revărsa asupra slujitorilor Săi, care nu lucrează în
conformitate cu instrucţiunile lui Hristos. Oare i-a încredinţat Dum-
nezeu vreunuia dintre voi misiunea de a domni asupra moştenirii
Sale? Totuşi acest lucru se întâmplă de ani în şir. Dumnezeu vede
totul şi este nemulţumit. Când se aşază între Dumnezeu şi slujitorii
Săi, oamenii Îl dezonorează pe Dumnezeu şi greşesc faţă de sufletele
care au nevoie de adevărata încurajare, simpatie şi dragoste. Sunt
nevoită să le adresez un apel lucrătorilor noştri: Oricare ar fi po-[350]
ziţia voastră, nu depindeţi de oameni şi nu vă încredeţi în puterea
omenească.

Sunt îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să le spun tuturor celor
ce sunt implicaţi în lucrarea Domnului: Să nu uitaţi niciodată că
sunteţi întru totul dependenţi de Dumnezeu şi, dacă lăsaţi să treacă
o singură oră sau o singură clipă, fără să vă bazaţi pe harul Său şi
fără să vă păstraţi inima deschisă pentru a primi acea înţelepciune
a cărei origine nu este de pe pământ, fiind siguri că fără Hristos
nu puteţi face nimic, veţi fi incapabili să deosebiţi focul ceresc de
cel pământesc. De pe buzele voastre vor ieşi cuvinte cu un caracter
respingător, nimicind speranţa, curajul şi credinţa. In cărţile cerului
se va scrie cu privire la voi: Cuvintele tale nu au fost inspirate de
Dumnezeu. ci de vrăjmaşul care L-a rănit şi L-a străpuns pe Domnul
Hristos în persoana celor răscumpăraţi de El. Sufletele de o valoare
infinită au fost tratate cu indiferenţă, abătute de pe cale, lăsate să

2Vezi Note suplimentare.
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se chinuiască sub povara ispitei şi trimise pe terenul de luptă al lui
Satana.

Aşa-zişii prieteni ai lui Iov erau nişte mângâietori lamentabili,
care îi făceau situaţia mai amară şi mai insuportabilă, în timp ce Iov
nu era vinovat, aşa cum presupuneau ei. Satana se străduieşte să-i
ducă la disperare pe cei care suferă durerea şi nenorocirea cauzate
de propriile fapte rele, dar tocmai ei sunt aceia care au cea mai mare
nevoie de ajutor. Cât de mare este agonia sufletului biruit de Satana,
care simte că este cea mai rea şi mai neajutorată făptură din lume,
dar cât de puţin este înţeleasă agonia aceasta de către aceia care ar fi
trebuit să-i trateze cu compasiune duioasă pe cei greşiţi!

Situaţia celui ce.suferă din cauza remuşcării este cea mai demnă
de milă. El este ca unul care a fost lovit, se clatină şi cade la pământ.
Mulţi dintre cei care se consideră neprihăniţi ajung nişte mângâietori
lamentabili, ei tratează cu asprime astfel de suflete. Prin această
asprime a inimii, manifestată prin ofense şi acuzaţii, ei fac exact
lucrarea pe care Satana o îndeplineşte cu plăcere. Sufletul încercat [351]
şi ispitit nu este în stare să gândească cu claritate. Mintea lui este
confuză şi nu ştie care este pasul pe care ar trebui să Îl facă. Aşadar,
nu rostiţi niciun cuvânt care poate cauza o durere şi mai adâncă!

Cum să-i tratăm pe cei greşiţi
Mântuitorul nostru a spus: „Dar oricine va face să păcătuiască

pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i
se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul
mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu
se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin
care vine prilejul de păcătuire!... Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar
pe unul dintre aceşti micuţi, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd
pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Fiindcă Fiul omului
a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeţi? Dacă un om are
o sută de oi şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe cele nouăzeci
şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? Şi dacă i se
întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă bucurie
de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu se rătăciseră. Tot aşa,
nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară niciunul măcar
din aceşti micuţi.“
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„N-am venit“ a spus Hristos, „să chem la pocăinţă pe cei nepri-
hăniţi (cei ce nu simţiţi nicio nevoie de pocăinţă), ci pe cei păcătoşi“.
Cei care colaborează cu Dumnezeu vor lucra asemenea lui Hristos.
Multe suflete sărmane, greşit înţelese, neapreciate, pline de tristeţe
şi de agonie sunt asemenea oii pierdute şi rătăcite. Mintea lor este
confuză, nu Îl pot găsi pe Dumnezeu şi o necredinţă aproape dispe-
rată pune stăpânire pe ele. Cu toate acestea, ele au o dorinţă adâncă
şi puternică după iertare şi pace.

În timp ce vi se prezintă acest tablou, poate să fie pusă întrebarea:[352]
Nu există nici măcar un creştin ia care să poată găsi mângâiere?
La această întrebare, Dumnezeu răspunde: „Dar ce am împotriva
ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde
ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi
veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.“
Mulţi dintre cei care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos sunt stăpâniţi
de un fariseism rece şi împietrit, iar dragostea lui lsus este moartă.

„Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: Iată ce zice Cel ce are
cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: «Ştiu fap-
tele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează
şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele
tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu».“ Aici este răspunsul
întrebării. Oamenii descrişi în pasajul acesta au avut o lumină care
ar fi putut să-i determine la fapte cu totul diferite, dacă ar fi urmat-o
şi ar fi întărit lucrurile rămase, care erau pe punctul de a se pierde.
Ei ar fi trebuit să păstreze vie lumina care strălucise în inima lor,
când Domnul Isus Se adresa inimii lor, spunându-le: „Păcatele tale
îţi sunt iertate“, şi El ar fi trebuit să-i ajute pe cei ce aveau nevoie de
ajutorul lor.

Lucrarea care trebuie să fie făcută este precizată cu claritate:
„Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit
faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte
dar cum ai primit şi auzit! Ţine şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi
veni ca un hoţ şi nu vei şti în care ceas voi veni peste tine.“ Mulţi au
auzit şi au primit cuvântul vieţii şi au fost puternic impresionaţi de
adevăr, dar din cauza îndreptăţirii de sine, a importanţei de sine şi a
mândriei că deţin cunoaşterea unui adevăr pe care nu reuşesc să-1[353]
trăiască, sufletul lor s-a răcit şi credinţa lor s-a micşorat. Adevărul
care nu este pus în practică îşi pierde puterea. Inima se închide în
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faţa influenţei divine şi, ca urmare, cei care ar trebui să fie lucrători
pentru Hristos ajung să fie inactivi, iar sufletele pe care ar fi trebuit
să le ajute sunt lăsate în descurajare, întuneric şi disperare.

Ajutaţi sufletele căzute
Multe suflete sunt înfometate după simpatie şi după pâinea vieţii,

dar nu au încredere să-şi exprime marea lor nevoie. Cei care poartă
responsabilităţi în lucrarea lui Dumnezeu ar trebui să înţeleagă faptul
că au obligaţia cea mai solemnă de a ajuta aceste suflete, iar dacă ar
păstra în inima lor influenţa blândă şi sensibilă a iubirii lui Hristos,
ar fi capabili să le ajute. Oare aceste suflete sărmane, gata să moară,
i-au căutat pentru a primi ajutor? Nu. Ele i-au căutat fără încetare,
până când nu le-a mai rămas nicio speranţă de ajutor din partea celor
aflaţi la conducere. Ele nu văd nicio mână întinsă pentru a le salva.

Situaţia mi-a fost prezentată astfel: Un om care se îneca, luptând
zadarnic cu valurile, descoperă o barcă şi, cu ultimele puteri, reuşeşte
să ajungă la ea şi se prinde de marginea ei. În slăbiciunea lui, nu
poate vorbi, dar agonia de pe faţă este suficientă pentru a stârni mila
oricărei inimi care a fost atinsă vreodată de duioşia omenească. Oare
ocupanţii bărcii îşi întind mâinile pentru a-1 ridica? Nu! Tot cerul
priveşte la aceşti oameni care lovesc mâinile slăbite, ce se prind de
marginea bărcii, iar semenul lor suferind se scufundă în valuri pentru
a nu se mai ridica niciodată. Această scenă s-a petrecut din nou şi din
nou. Ea s-a desfăşurat sub ochii Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru a
răscumpăra tocmai asemenea suflete. Domnul Şi-a întins mâna ca [354]
să salveze. El însuşi a făcut lucrarea pe care le-a încredinţat-o apoi
oamenilor pentru a le descoperi celor păcătoşi mila şi înţelegerea lui
Hristos. Isus spune: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe
alţii, cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alii“. Golgota
ne descoperă tuturor adâncimea acestei iubiri.

Există suflete pline de remuşcări, durere şi teamă, care, în întu-
nericul lor, încă mai simt că Dumnezeu este drept şi bun. Domnul
păstrează vie în inima lor scânteia speranţei. Sufletul sărman şi
descurajat îşi spune: Dacă aş putea să mă înfăţişez înaintea lui Dum-
nezeu şi să-I vorbesc despre cazul meu, El ar avea milă de mine,
datorită Domnului Hristos, şi aş fi eliberat de această agonie şi teamă
teribilă. El a încercat să le vorbească oamenilor, dar aşa-zişii lui pri-
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eteni l-au respins cu asprime, I-au certat şi l-au ridiculizat. Uneori,
reproşurile care s-au adunat împotriva lui au nimicit aproape întru
totul ultima scânteie de speranţă. Sufletul care îşi recunoaşte intenţi-
ile sincere şi oneste ajunge la concluzia că nu trebuie să se teamă
atât de mult de Dumnezeu, pe cât trebuie să se teamă de oamenii
care au inima de oţel. Sufletul chinuit de agonia omenească fuge de
condamnarea şi de judecata greşită a oamenilor care, deşi nu sunt
în stare să cunoască inima nimănui, totuşi îşi asumă dreptul de a-i
judeca pe semenii lor. El se îndreaptă spre Acela care nu poate să
înţeleagă greşit, pentru că El cunoaşte toate îndemnurile inimii şi
este familiarizat cu toate ispitele. Dumnezeu ştie toate faptele din
trecut şi, în ciuda faptului că ia în considerare acest lucru, sufletul
încercat este gata să-şi încredinţeze cazul în mâna Sa, ştiind că El
este un Dumnezeu al harului şi milei.

Să cădem toţi în braţul lui Dumnezeu
Când lui David i s-a cerut să aleagă pedeapsa pentru păcatul său,

el a spus: „Mai bine să cădem în mâinile Domnului, căci îndurările[355]
Lui sunt nemărginite, dar să nu cad în mâinile oamenilor!“ El a
simţit că Dumnezeu cunoştea lupta şi strâmtorarea sufletului. Când
cineva este făcut în stare să înţeleagă câtuşi de puţin caracterul lui
Dumnezeu, el nu vede în Dumnezeu spiritul răzbunător şi nemilos
manifestat de oameni, ci înţelege că încercarea şi suferinţa sunt
mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru a-i educa pe copiii Săi
şi pentru a-i învăţa calea Sa, ca să se poată încrede în harul Lui.
„Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său!
Cine umblă în întuneric şi n-are lumina, să se încreadă în Numele
Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!“ Când este condus la
fluviul iubirii lui Dumnezeu, sărmanul căzut exclamă: Când El m-a
încercat, am ieşit curat ca aurul pur. În situaţiile adverse îngăduite
de Dumnezeu, sufletul suferind ajunge să fie răbdător, încrezător şi
biruitor.

„Prin urmare, a trebuit să se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile,
ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot
milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele
norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit,
poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.“ „Astfel, fiindcă avem
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un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile — Pe Isus, Fiul lui
Dumnezeu — să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem
un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul
care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne
apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm
îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.“
„Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă
rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu.“

Când omul limitat şi supus greşelii dovedeşte că se consideră
mai important decât Dumnezeu, când se crede neprihănit, deşi nu [356]
manifestă acea duioşie a inimii care a caracterizat viaţa Domnului
nostru Isus, putem fi siguri că, dacă nu se va pocăi, sfeşnicul lui
va fi îndepărtat în scurt timp. Întregul cer este uimit de indiferenţa
îngrozitoare a oamenilor. Cu toate că ei înşişi sunt ispitiţi să cadă în
păcat şi au nevoie să fie iertaţi, unii oameni sunt plini de mulţumire
de sine şi lipsiţi de sensibilitate faţă de un frate care este ispitit de
vrăjmaşul şi a cărui nevoie şi pericol ar trebui să stârnească simpatia
creştină şi efortul de a-i pune piciorul pe Stânca solidă.

O amăgire fatală
Dintre toate amăgirile din mintea omului, cea mai periculoasă

şi cea mai fatală este aceea când cei aflaţi în poziţii de răspundere
în lucrarea lui Dumnezeu se înalţă în sinea lor într-o asemenea
măsura, încât nu văd că alte suflete, tot atât de preţioase în ochii lui
Dumnezeu, sunt neglijate, tratate cu asprime, lovite, rănite şi lăsate
să moară.

Puterea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să vină asupra
oamenilor care, deşi se ocupă cu lucrurile sfinte, totuşi, din motive
cunoscute numai de Dumnezeu, nu sunt în stare să deosebească
focul sfânt, aprins de Dumnezeu, de focul străin, adus de ei înşişi.
Focul lor străin îl dezonorează pe Dumnezeu la fel de mult ca focul
adus pe altar de Nadab şi Abihu. Focul sfânt al iubirii lui Dumnezeu
îi face pe oameni duioşi, buni şi plini de simpatie faţă de cei aflaţi
în pericol. Cei care îşi îngăduie cuvinte tăioase şi arogante, spun de
fapt: Eu sunt mai sfânt decât voi. Nu vedeţi poziţia mea înaltă?

Dar nu poziţia îl face pe om. Ci integritatea caracterului şi spiritul
lui Hristos care îl fac să fie recunoscător, altruist, nepărtinitor şi lipsit
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de ipocrizie — acestea au valoare în ochii lui Dumnezeu. Domnul[357]
le spune celor a căror viaţa este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu:
„Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sunt totdeauna
înaintea ochilor Mei!“

Pentru toţi cei aflaţi în poziţii de răspundere, am o solie rostită
de Domnul în capitolul 55 din Isaia. Studiaţi acest capitol. Nicio
făptura omenească sa nu considere că este mai presus de tovarăşii
ei din lucrare, din cauza responsabilităţilor mai mari pe care le are
în domeniul ei de activitate. Dacă este cineva asemenea lui Daniel,
căutând puterea care vine doar de la Dumnezeu pentru a fi în stare
să reprezinte, nu propria persoană, nu propriile defecte manifestate
prin egoism şi practici incorecte, ci adevărul în neprihănire, atunci
nu va dovedi ca este mândru şi încrezător în sine, ci va fi înzestrat
cu spiritul înţelepciunii lui Dumnezeu.

Focul sfânt şi focul străin
El va reprezenta sfinţenia lucrării, va înălţa adevărul şi va fi

prezenta întotdeauna înaintea oamenilor şi a îngerilor mireasma
sfântă a caracterului lui Hristos. Acesta este focul sfânt, aprins de
însuşi Dumnezeu. Orice altceva este un foc străin, respingător în
ochii lui Dumnezeu şi, cu cât poziţia cuiva implică răspunderi mai
mari, cu atât actul său este mai ofensator.

Am o solie din partea lui Dumnezeu pentru păcătoşii din Sion,
cei cărora Dumnezeu le-a spus astfel: „Veghează şi întăreşte ce
rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite
înaintea Dumnezeului Meu“. Dacă veţi aduce întotdeauna un foc
sfânt, lucrarea lui Hristos, dragostea Sa, harul şi neprihănirea Sa,
se vor înălţa înaintea lui Dumnezeu, asemenea unui nor de tămâie,
sfânt, plăcut mirositor şi întru totul vrednic de primit.

Cu toate acestea, focul străin a fost adus adesea, prin folosirea
unor cuvinte aspre, prin înălţare de sine şi mândrie, prin îndreptăţirea[358]
de sine, autoritatea arbitrară, spiritul despotic, opresiunea şi restrân-
gerea libertăţii oamenilor lui Dumnezeu, obligându-i să respecte
planurile şi regulile voastre, care nu au fost concepute de Dumnezeu
şi nici măcar nu I-au trecut prin minte. Toate aceste lucruri sunt locul
străin pe care Dumnezeu nu-1 recunoaşte şi constituie o continuă
reprezentare greşita a caracterului Său.
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Am o solie pentru voi: „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate
găsi, chemaţi-L, câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de
calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă
la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu
oboseşte iertând. Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,
şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Căci după cum
ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci
udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea
sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă, tot aşa şi Cuvântul
Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va
face voia Mea şi va împlini planurile Mele.“

„Şi astfel, izbăvirea s-a întors îndărăt, şi mântuirea a stat de-
oparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea
nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se de-
părtează de rău este jefuit, Domnul vede, cu privirea mânioasă, că
nu este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om şi Se miră
că nimeni nu mijloceşte. Atunci, braţul Lui Îi vine în ajutor, şi ne-
prihănirea Lui II sprijină. Se îmbracă cu neprihănirea ca şi cu o
platoşă, îşi pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină [359]
şi se acoperă cu gelozia ca şi cu o manta... Atunci se vor teme de
Numele Domnului cei de la apus, şi de slava Lui cei de la răsăritul
soarelui, când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va
pune pe fugă.

«Da, va veni un Răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui
Iacov, care se întorc de la păcatele lor», zice Domnul.“

* * * * *

„Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine“3

Grunville, Australia, septembrie 1895
Nu îmi găsesc pacea. Eveniment după eveniment îmi sunt pre-

zentate în simboluri, iar eu nu găsesc nicio linişte, până când nu
încep să scriu ce mi se descoperă. La sediul lucrării, totul este or-
ganizat în aşa fel încât celelalte instituţii trebuie să urmeze aceeaşi
cale. Însăşi Conferinţa Generală ajunge să fie coruptă de idei şi de

3Special Testimonies, Seria A 9:16-21 (1897).
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principii greşite.4 Planurile lor sunt concepute după aceleaşi principii
eare au condus lucrarea multă vreme la Battle Creek.

Mi s-a arătat că poporul iudeu nu a ajuns dintr-odată în starea
de decădere a gândirii şi a vieţii. Generaţie după generaţie, ci au
elaborat teorii false, găsind principii opuse adevărului şi combinân-
du-le cu planurile şi ideile lor religioase, care erau produsul minţii
omeneşti. Invenţiile omeneşti au ajuns mai presus de orice.

Principiile sfinte date de Dumnezeu sunt reprezentate prin focul
sfânt, dar în locul focului sfânt a fost adus un foc obişnuit. Planurile
contrare adevărului şi neprihănirii sunt prezentate într-o modalitate
subtilă, sub pretextul că, „pentru progresul cauzei lui Dumnezeu“,[360]
trebuie să se facă şi aceasta, şi aceea. Dar planurile omeneşti conduc
la opresiune, nedreptate şi nelegiuire. În lucrarea lui Dumnezeu nu
se afla nicio urmă de nedreptate. Lucrarea nu câştigă niciun avantaj,
dacă îi privează pe membrii familiei lui Dumnezeu de individuali-
tatea şi de drepturile lor. Toate aceste practici sunt respingătoare în
ochii lui Dumnezeu. El nu inspiră proceduri de felul celor care au
fost aplicate de comitetele voastre cu privire la publicarea cărţilor.

Domnul nu acceptă tranzacţii de felul acesta, iar aceste acţiuni nu
vor aduce prosperitatea. Oamenii implicaţi în lucrarea lui Dumnezeu
au tratat lucrurile incorect şi este timpul să se oprească. Fiecare
să-i trateze pe semenii lui în conformitate cu principiile Celor Zece
Porunci şi sa nu ignore aceste principii, nici în tranzacţiile financiare.
Ideile false sunt considerate a fi adevăr şi neprihănire şi totul se
realizează în aşa fel încât să fie aplicate aceste idei, care nu se află
în armonie cu voia lui Dumnezeu, ci sunt o reprezentare greşită a
caracterului Său.

Dumnezeul cel mare, sfânt şi milos nu Se va asocia niciodată
în vreo practică necinstită. El nu va aproba nici măcar o singură
urmă de nedreptate. Unii oameni au obţinut avantaje necinstite de la
aceia pe care îi considerau a fi sub autoritatea lor. Ei erau decişi să îi
constrângă pe ceilalţi să se supună condiţiilor lor, în conformitate
cu principiul: condu sau distruge. Până când nu se va întreprinde o
acţiune hotărâtă pentru a schimba starea de lucruri actuală, nu va
avea loc nicio schimbare în domeniul financiar.

4Vezi Note suplimentare.
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În niciuna dintre instituţiile noastre, să nu fie adoptat vreun plan
sau vreo metodă, care vor aduce mintea şi talentul oamenilor sub
controlul judecăţii omeneşti, deoarece nu aceasta este rânduiala lui
Dumnezeu. El este Cel care le-a dat oamenilor talente, iar ele Îi
aparţin numai Lui şi cea mai mare dezonoare care îi poate fi adusă
lui Dumnezeu este ca un slujitor omenesc limitat să supună talentele
altor oameni sub controlul lui absolut, chiar dacă beneficiile obţinute [361]
ar putea fi folosite în interesele lucrării. În acest mod de organizare,
mintea unui om este condusă de mintea altuia, iar slujitorul omenesc
este separat de Dumnezeu şi expus la ispită. Metodele lui Satana au
un singur scop — să-i facă pe oameni sclavii oamenilor. Când se
realizează acest lucru, confuzia, neîncrederea, gelozia şi bănuielile
rele sunt rezultatul. Un asemenea comportament distruge credinţa în
Dumnezeu şi în principiile care trebuie să guverneze şi să elimine
falsitatea, egoismul şi ipocrizia.

Autoritatea arbitrară
Autoritatea arbitrară care a fost dezvoltată, ca şi când poziţia ar

fi făcut din oameni nişte dumnezei, mă face să îmi fie teamă şi ar
trebui să producă teamă. Ea este un blestem, oriunde şi indiferent de
poziţia pe care o deţine persoana care o exercită, Acest fel de domnie
asupra moştenirii lui Dumnezeu va crea un asemenea dezgust faţă
de conducerea omenească, încât va rezulta o stare de nesupunere.
Poporul va învăţa că oamenii aflaţi în poziţii înalte de răspundere
nu sunt demni de încredere pentru a modela şi a educa mintea şi
caracterul altora. Rezultatul va fi o pierdere a încrederii chiar şi în
conducerea exercitată de cei credincioşi. Domnul va forma lucrători
care înţeleg că, fără un ajutor special din partea lui Dumnezeu, ei
nu sunt nimic. Veac după veac, Domnul Isus a oferit binecuvântări
bisericii Sale. În timpul primei Sale veniri în lumea noastră, membrii
Sinedriului îşi exercitau autoritatea, conducându-i pe oameni aşa
cum voiau. În felul acesta, sufletele pentru care Domnul Hristos Şi-a
dat viaţa pentru a le elibera de robia lui Satana erau readuse sub
aceeaşi robie, dar într-o formă diferită.

Înţelegem noi, în mod personal, care este adevărata noastră po-
ziţie? Înţelegem noi că, în calitate de slujitori ai lui Dumnezeu, ni
s-a încredinţat o proprietate pe care trebuie doar să o administrăm, [362]
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şi nu să o vindem? Fiecare dintre noi are o răspundere personală
înaintea întregului Univers de a administra ce i-a fost încredinţat
de Dumnezeu. Propriile inimi trebuie să fie sensibilizate. Mâinile
noastre trebuie să le împartă altora bunurile pe care ni le-a încre-
dinţat Dumnezeu. Cel mai umil dintre noi poate fi un slujitor al lui
Dumnezeu, folosind darurile primite pentru slava Numelui Său. Cel
care îşi dezvoltă talentele până la maxima lor posibilitate, îi poate
prezenta lui Dumnezeu jertfa lui, ca pe un dar consacrat, care va
fi asemenea mirosului parfumat de tămâie înaintea lui Dumnezeu.
Fiecare are datoria de a veghea ca talanţii lui să aducă câştigul pe
care trebuie să-1 înapoieze ca dar, după ce a făcut tot ce a putut mai
bine pentru a-1 înmulţi.

Spiritul de dominare se extinde la preşedinţii conferinţelor noas-
tre. Dacă un om este încântat de propria putere şi caută să domine
asupra fraţilor săi, considerând că este învestit cu autoritatea de a-şi
impune voinţa, cea mai bună şi singura măsura este să fie îndepărtat,
altfel se va face mult rău, iar el îşi va pierde propriul suflet şi va
pune în pericol şi sufletele altora. „Voi toţi sunteţi fraţi.“ Dacă aceşti
oameni nu-şi schimbă comportamentul, tendinţa de a domina asupra
moştenirii lui Dumnezeu va determina o reacţie. Cei aflaţi în poziţii
de autoritate trebuie să manifeste spiritul lui Hristos. Să trateze fie-
care caz care necesită atenţie, aşa cum l-ar trata Domnul Hristos. Ei
trebuie să fie înzestraţi cu Duhul Sfânt. Poziţia unui om nu-1 face
cu nicio iotă sau o frântură mai mare în ochii lui Dumnezeu. El
preţuieşte doar caracterul.

Domnul Hristos i-a descoperit lui Moise bunătatea, mila şi dra-
gostea lui Dumnezeu. Acesta era caracterul lui Dumnezeu. Când cei
ce pretind a-J sluji lui Dumnezeu ignoră caracterul Său părintesc
şi se îndepărtează de onoare şi de neprihănire în tratarea semenilor
lor, Satana este încântat, deoarece le-a inspirat propriile atribute. Ei
merg pe urmele papalităţii.[363]

Pe urmele papalităţii
Oamenii cărora li s-a poruncit să reprezinte atributele caracteru-

lui Domnului, se îndepărtează de platforma Bibliei şi, prin propria
judecată omenească, încep să plănuiască hotărâri şi reguli cu scopul
de a forţa voinţa altora. Planurile menite să-i oblige pe oameni să
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urmeze prescripţiile altora instituie o ordine a lucrurilor care nu ia
în considerare simpatia şi compasiunea duioasă şi orbeşte mintea
faţa de milă, dreptate şi dragoste de Dumnezeu. Influenţa morală şi
responsabilitatea personală sunt călcate în picioare.

Neprihănirea lui Hristos, primită prin credinţă, este ignorată de
unii, deoarece este contrară spiritului lor şi întregii lor experienţe de
viaţă. Atitudinea lor a fost să conducă şi să domine. Satana a avut
ocazia de a-şi face simţită prezenţa. Când cineva care pretinde a fi
un reprezentant al lui Hristos îi tratează pe oameni cu asprime şi îi
obligă să meargă în locuri dificile, cei oprimaţi în acest fel fie vor
ajunge să calce orice restricţie, fie vor fi determinaţi să-L privească
pe Dumnezeu ca pe un stăpân aspru. Ei vor cultiva simţăminte ostile
faţă de Dumnezeu, iar sufletul lor va fi înstrăinat de El, exact aşa
cum a plănuit Satana.

Satana pune această împietrire a inimii celor ce pretind a crede
adevărul pe seama adevărului însuşi, astfel, oamenii ajung să fie
dezgustaţi şi întorc spatele adevărului. De aceea, niciun om care
crede că nu contează dacă are o inimă de carne sau o inimă de piatră
nu ar trebui să aibă vreo responsabilitate în instituţiile noastre.

Unii cred că reprezintă dreptatea lui Dumnezeu, dar ei nu repre-
zintă duioşia şi marea iubire pe care Ie-a arătat El faţă de noi.

Ideile lor omeneşti, care îşi au originea în planurile amăgitoare
ale lui Satana, par suficient de bune în ochii orbiţi ai oamenilor,
deoarece fac parte din firea lor. O minciună, dacă este crezută şi pusă [364]
în aplicare, ajunge să fie adevăr pentru ei. În acest fel, prin lucrarea
minţii lor inventive, se îndeplineşte scopul slujitorilor lui Satana, ca
oamenii să ajungă la concluzii false.

Dar cum cad oamenii într-o asemenea greşeală? Ei pornesc de
la premise false, iar apoi aduc tot ce ar putea să dovedească faptul
că ideile lor false sunt adevăr. În unele situaţii, primele principii
conţin o anumită măsură de adevăr întreţesut cu greşeala, dar ele
nu conduc la nicio faptă corectă, şi acesta este motivul pentru care
oamenii sunt duşi în rătăcire. În scopul de a domni şi de a exercita o
influenţă dominatoare, ei folosesc metodele lui Satana pentru a-şi
justifica principiile proprii. Aceste persoane se înalţă pe ele însele
ca fiind nişte oameni cu o judecată superioară şi pretind ca sunt
reprezentanţii lui Dumnezeu. Aceştia sunt zeii falşi.
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* * * * *

Sub care steag?5

24 septembrie
În lumea noastră, totul este în agitaţie. Evenimentele viitoare îşi

arată deja umbrele. Semnele timpului sunt prezente pretutindeni.
Nimic din ce este omenesc sau pământesc nu oferă siguranţă. Vân-
turile sunt ţinute de cei patru îngeri. În harul Sau, Dumnezeu ne-a
dăruit un moment de linişte. Toate puterile care ne-au fost încredin-
ţate de Dumnezeu, indiferent dacă sunt cele fizice, intelectuale sau
spirituale, trebuie să fie cultivate cu sfinţenie în vederea realizării
lucrării care ne-a fost rânduită pentru salvarea semenilor care pier în
ignoranţa lor. Avertizarea trebuie să fie vestită fără nicio întârziere
în toate zonele lumii.

Oamenii se adună cu rapiditate sub steagul pe care l-au ales,
aşteptând şi urmând cu nerăbdare deciziile conducătorilor lor. Unii
veghează şi lucrează, aşteptând venirea Domnului nostru, în timp[365]
ce aceia care se află în cealaltă categorie ajung cu rapiditate sub
conducerea marelui apostat. Ei caută un dumnezeu printre oameni,
iar Satana îl personifică pe acela pe care îl caută. Pentru că au
respins adevărul, mulţimile vor fi atât de amăgite, încât vor accepta
o minciună. Omul va fi aclamat ca fiind Dumnezeu.

Doar Unul singur este Cel ce a coborât din curţile cerului pentru
a-L reprezenta pe Dumnezeu în chip omenesc. Fiul lui Dumnezeu,
care a fost făcut om şi a locuit printre noi. „În El era viaţa, şi viaţa
era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric, şi întunericul
n-a biruit-o... Aceasta era adevărata Lumină care luminează pe orice
om, venind în lume. El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El,
dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“

Există doar două tabere. Satana lucrează folosindu-şi puterea
necinstită şi înşelătoare şi, prin amăgiri puternice, îi înşală pe toţi cei
ce nu rămân în adevăr, care şi-au întors urechile de la adevăr şi s-au
luat după basme. Satana însuşi nu a rămas în adevăr. El este taina
nelegiuirii. Prin subtilitatea lui, Satana conferă aparenţa de adevăr

5Special Testimonies, Seria A 9:21-31 (1897).
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unor idei false, care nimicesc sufletul. În aceasta constă puterea de
a înşela a minciunilor lui. Tocmai pentru că sunt o contrafacere a
adevărului, spiritismul, teozofia şi alte înşelăciuni asemănătoare au
o influenţă atât de mare asupra minţii oamenilor. în aceasta constă
lucrarea iscusită a lui Satana. El pretinde că este mântuitorul oame-
nilor, binefăcătorul neamului omenesc şi, astfel, îşi amăgeşte mult
mai uşor victimele pentru nimicire,

Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că siguranţa poate fi
obţinută doar cu preţul unei vigilenţe necontenite. Noi putem scăpa
de puterea ispititorului, doar umblând pe căile drepte ale adevărului [366]
şi neprihănirii. Lumea este atrasă în capcană. Abilitatea Iui Satana
se exercită prin conceperea de metode şi planuri în vederea atingerii
scopurilor sale. Disimularea a ajuns pentru el o artă şi lucrează
sub înfăţişarea unui înger de lumină. Numai ochiul lui Dumnezeu
discerne strategiile lui menite să contamineze lumea cu principii
false şi distrugătoare, care poartă aparenţa unei bunătăţi adevărate.
Satana lucrează pentru a restrângere libertatea religioasă şi pentru
a instaura un fel de sclavie în lumea religioasă6 . Dacă nu vor fi
păzite de puterea lui Dumnezeu, organizaţiile şi instituţiile lumii vor
ajunge sub dictatura lui Satana, aducându-i pe oameni sub controlul
altor oameni, iar frauda şi înşelăciunea vor prelua înfăţişarea zelului
pentru adevăr şi pentru înaintarea împărăţiei lui Dumnezeu. Tot
ce nu este clar ca lumina zilei, în practicile noastre, face parte din
categoria metodelor prinţului răului. Metodele Iui sunt practicate
chiar şi printre adventiştii de ziua a şaptea, care pretind a avea un
adevăr înaintat.

Dacă se opun avertizărilor Domnului, unii vor ajunge chiar nişte
conducători în facerea răului. Ei îşi asumă exercitarea prerogativelor
lui Dumnezeu şi îşi permit să facă lucruri pe care nici Dumnezeu În-
suşi nu le-ar face pentru a controla mintea oamenilor. Ei îşi prezintă
propriile metode şi planuri şi, prin concepţiile lor greşite cu privire
la Dumnezeu, slăbesc credinţa în adevăr şi introduc principii false,
care vor lucra asemenea aluatului, întinând şi degradând instituţiile
şi bisericile noastre. Tot ce micşorează concepţia omului despre
neprihănire, echitate şi judecată imparţială, orice plan sau regulă
care îi aduce pe slujitorii lui Dumnezeu sub controlul unei alte minţi

6Vezi Note suplimentare.
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omeneşti, le pune în pericol credinţa în Dumnezeu şi le desparte
sufletul de El, deoarece duce departe de calea unei stricte integrităţi
şi neprihăniri.

Dumnezeu nu va aproba niciun plan prin care un om să-i domine
sau să-i oprime pe semenii lui, nici în cea mai mică măsură. Singura[367]
speranţă pentru omul căzut este să privească la Domnul Isus şi să-L
primească drept unic Mântuitor. Îndată ce începe să facă reguli de
fier pentru alţii, să-i subjuge şi să-i dirijeze pe alţii după propria
minte, omul îl dezonorează pe Dumnezeu şi pune în pericol atât
propria mântuire, cât şi mântuirea fraţilor săi. Păcătosul poate găsi
speranţă şi neprihănire numai în Dumnezeu, şi nicio făptură umană
nu este mai neprihănită ca alta, dacă nu are credinţă în Dumnezeu şi
nu păstrează o legătură vie cu El. O floare de pe câmp trebuie să-şi
aibă rădăcinile în pământ, ea are nevoie de aer, de rouă, de ploaie
şi de lumina soarelui. Ea va înflori, doar dacă beneficiază de aceste
condiţii şi toate acestea vin de la Dumnezeu.

Tot aşa este şi cu oamenii. Noi primim de la Dumnezeu cele
necesare vieţii spirituale. Suntem avertizaţi să nu ne încredem în
oameni şi să nu ne bazăm pe puterea omenească. Asupra tuturor
celor ce procedează în felul acesta este rostit un blestem.

Isus si Nicodim
Nicodim a căutat să aibă o conversaţie cu Domnul Isus, noaptea,

spunând: „Învăţătorul, ştim că eşti un învăţător venit de la Dumnezeu,
căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este
Dumnezeu cu el“. Tot ce spunea Nicodim era adevărat, dar ce i-a
răspuns Domnul Isus? El „i-a răspuns: «Adevărat, adevărat îţi spun
ca, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui
Dumnezeu»“. În faţa Lui se găsea un om aflat într-o poziţie de înaltă
răspundere, un om care părea a fi educat în tradiţia iudaică şi avea o
minte plină de înţelepciune. Talentele lui Nicodim erau într-adevăr
deosebite. Nicodim nu ar fi mers la Isus ziua, deoarece faptul acesta
l-ar fi făcut să devină un subiect de discuţie. Pentru un conducător al
iudeilor era prea umilitor să se ştie că simpatizează cu Nazarineanul
dispreţuit. El gândea: Mă voi lămuri personal cu privire la misiunea
şi pretenţiile acestui învăţător şi voi vedea dacă este cu adevărat[368]
Lumina care luminează neamurile şi Slava lui Israel.
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În realitate, Domnul Isus îi spune lui Nicodim următoarele: Nu
controversa te va ajuta în situaţia ta, nu argumentele vor aduce
lumină în sufletul tău. Tu trebuie să ai o inimă nouă, altfel nu poţi să
discerni împărăţia lui Dumnezeu. Nu o dovadă mai convingătoare
te va conduce la o poziţie corectă, ci scopurile şi motivaţiile noi.
Tu trebuie să te naşti din nou. Până când nu va avea loc această
schimbare, care va înnoi toate lucrurile, cele mai puternice dovezi
care ar putea fi prezentate ar fi lipsite de orice folos. Nevoia se află în
inima la, totul trebuie să fie schimbat, altfel nu poţi vedea împărăţia
lui Dumnezeu.

Pentru Nicodim, aceasta a fost o declaraţie foarte umilitoare şi a
primit cuvintele lui Hristos cu un simţământ de iritare, răspunzând:
„Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară
în pântecele maicii sale şi să se nască?“ Nicodim nu era suficient
de înclinat spre lucrurile spirituale pentru a înţelege semnificaţia
cuvintelor lui Hristos. Totuşi Mântuitorul nu a contrazis argumentele
lui. Ridicându-şi mâna, cu o demnitate solemnă şi liniştită, El a
readus în imagine adevărul, cu o siguranţă mai mare: „Adevărat,
adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu
poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne
este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am
zis: «Trebuie să vă naşteţi din nou.» Vântul suflă încotro vrea, şi-i
auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa
este cu oricine este născut din Duhul“. Nicodim a întrebat; „Cum se
poate face aşa ceva?“

În mintea conducătorului pătrunseseră câteva raze de adevăr.
Cuvintele lui Hristos l-au umplut de uimire şi l-au determinat să
întrebe: „Cum se poate face aşa ceva?“ Domnul Isus a răspuns cu o
seriozitate adâncă: „Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste
lucruri?“ Cuvintele Sale i-au transmis lui Nicodim lecţia că, în Ioc [369]
de a se simţi iritat de exprimarea simplă a adevărului şi în loc de a-şi
îngădui să fie ironic, el ar fi trebuit să aibă o părere mult mai umilă
cu privire la sine, având în vedere ignoranţa Iui spirituală. Totuşi
Hristos a vorbit cu o demnitate atât de solemnă, iar înfăţişarea şi
tonul vocii Sale au exprimat o dragoste atât de fierbinte faţă de el,
încât Nicodim nu s-a simţit ofensat, ci a înţeles situaţia umilă în care
se afla.
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Cu siguranţă, cineva însărcinat cu interesele religioase ale popo-
rului nu ar fi trebuit să fie ignorant cu privire la un adevăr pe care
era atât de important să-1 înţeleagă, deoarece era condiţia intrării în
împărăţia lui Dumnezeu. „Adevărat, adevărat, îţi spun“, a continuat
Domnul Isus, „că noi vorbim ce ştim şi mărturisim ce am văzut,
şi voi nu primiţi mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri
pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre
lucrurile cereşti?“

Această învăţătură este pentru noi astăzi
Am prezentat această învăţătură dată lui Nicodim, deoarece li -se

aplică acelora care se află în zilele noastre în poziţii de răspundere,
în calitate de conducători ai lui Israel, şi ale căror glasuri sunt auzite
adesea în comitete, dând dovadă că sunt conduşi de acelaşi spirit
pe care îl avea Nicodim. Va avea învăţătura dată acelui conducător
de seamă, aceeaşi influenţă asupra inimii şi vieţii lor? Ca rezultat
al conversaţiei cu Domnul Isus, Nicodim a fost convertit. Cuvintele
lui Hristos li se adresează în aceeaşi măsură celor ce sunt preşedinţi
ai conferinţelor, prezbiterilor bisericii şi celor care se află în poziţii
oficiale în instituţiile noastre: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă
un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu“.

Dacă Duhul Sfânt modelează şi şlefuieşte inima voastră în fiecare
zi, atunci veţi avea puterea divină de a înţelege caracterul împărăţiei
lui Dumnezeu. Nicodim a primit învăţătura Domnului Hristos şi[370]
a ajuns un credincios adevărat. Glasul lui s-a auzit în Sinedriu,
opunându-se iniţiativelor de a plănui moartea lui Hristos. „Legea
noastră osândeşte ca pe un om înainte ca să-1 asculte şi să ştie ce
face?“ La aceste cuvinte, i s-a răspuns cu dispreţ: „Şi tu eşti din
Galileea? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat
niciun proroc,“

Nicodim era un ucenic al lui Isus. în acea conversaţie nocturnă
cu Domnul Isus, omul vinovat se afla în faţa Mântuitorului său, iar
puterea sensibilizatoare a adevărului a strălucit adâncurile minţii
lui şi i-a impresionat inima. Isus i-a zis; „Dacă v-am vorbit despre
lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când va voi vorbi
despre lucrurile cereşti? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de Cel ce S-a
pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer,“ Domnul Isus nu



Apeluri pentru adevăr şi credinciosie 319

numai că i-a spus lui Nicodim că, pentru a vedea Împărăţia cerului,
trebuie să aibă o inimă nouă, dar i-a spus şi cum poate să obţină o
inimă nouă. El cunoaşte întrebările nerostite ale minţii adevăratului
căutător al adevărului şi i se descoperă: „Şi, după cum a înălţat Moise
şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“. Veşti bune!
Veşti bune răsună pretutindeni în lume. „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ Această învăţătură
este una dintre cele mai importante pentru orice om, deoarece în ea
condiţiile mântuirii sunt prezentate în propoziţiile cele mai clare.
Dacă nu ar exista în Biblie niciun alt text, acest singur verset ar putea
să călăuzească sufletul la mântuire.

În acest adevăr frumos şi măreţ trebuie să fie o lumină strălu-
citoare, îndeosebi pentru aceia care acceptă responsabilitatea de
îndrumători şi pentru toţi cei care se ocupă de sufletul omenesc. [371]
Niciun om care are Cuvântul lui Dumnezeu nu are dreptul să spună:
„Eu nu am experienţă, nu înţeleg aceste lucruri“. El nu va fi nici-
odată mai înţelept, dacă nu va ajunge să aibă o părere mai umilă
cu privire la sine. Fiecare trebuie să-şi înveţe lecţia, asemenea unui
copilaş. Să-şi asume ca datorie principală înţelegerea Cuvântului lui
Dumnezeu cu privire la renaşterea sufletului. Această schimbare ar
trebui să aibă loc în orice persoană, înainte de a accepta o poziţie de
conducător în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Dacă nu se află într-o
legătură vie cu Dumnezeu, spiritul şi părerile proprii vor predomina.
Ele pot fi bine reprezentate de focul străin adus în locul focului sfânt.
Oamenii au întreţesut în lucrarea lui Dumnezeu propriile defecte de
caracter, planuri care sunt omeneşti şi pământeşti şi amăgiri care
sunt o capcană atât pentru ei înşişi, cât şi pentru toţi cei ce le acceptă.

Judecata lui Amalec
Dumnezeu S-a angajat prin cuvântul Său cel mai sfânt că, dacă

veţi umbla pe căile Sale şi veţi face dreptate, vă va binecuvânta:
„Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare şi alta mică. Ci să
ai o greutate adevărată şi dreaptă, să ai o efă adevărată şi dreaptă,
pentru ca să ai zile multe în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul
tău. Căci oricine face aceste lucruri, oricine săvârşeşte o nedreptate,
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este o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeului tău. Adu-ţi aminte
ce ţi-a făcut Amalec pe drum la ieşirea voastră din Egipt, cum te-
ai întâlnit pe drum, şi, fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat
asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor ce se târau la coadă, când erai
obosit şi sleit de puteri.“[372]

Deşi copiii lui Israel îl întristaseră adesea pe Domnul, îndepăr-
tându-se de sfatul Său, totuşi El a continuat să le poarte de grijă cu
duioşie. Domnul Isus Hristos a văzut că vrăjmaşii profitaseră de situ-
aţia lor pentru a-i face rău şi a-i provoca suferinţă poporului obosit,
care călătorea sub conducerea lui Dumnezeu. Ascultaţi judecăţile
pronunţate de Dumnezeu: „Când îţi va da Domnul, Dumnezeul tău,
odihnă, după ce te va izbăvi de toţi vrăjmaşii care te înconjoară, în
ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău, ţi-o dă ca moştenire şi spre
stăpânire, să ştergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri: să nu uiţi
lucrul acesta“.

Scriu aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, pentru ca aceia care se
declară a fi copiii Săi să nu primească blestemul pronunţat asupra
lui Amalec, tocmai pentru că au urmat practicile lui Amalec. Dacă
păgânii au fost condamnaţi pentru că i-au oprimat pe cei slabi şi
obosiţi, care va fi atitudinea Domnului faţă de cei care, deşi au avut
lumină, mari ocazii şi privilegii, totuşi nu au manifestat spiritul lui
Hristos faţă de propriii fraţi?

Domnul vede tot ce face un frate în relaţia cu fratele lui, slăbin-
du-i credinţa şi nimicindu-i încrederea în dreptate şi nepărtinire,
El îşi exprimă în limbajul hotărât dezacordul faţă de nelegiuirile
practicate în schimburile comerciale. Domnul spune: „Pot socoti
Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în
sac?“ Chiar dacă păcatul menţionat aici nu a fost săvârşit ca atare în
instituţiile noastre, faptele reprezentate de aceste lucruri au existat şi
există în continuare.

Despre aceste lucruri s-ar putea scrie pagină după pagină. Con-
ferinţele ajung să fie influenţate în întregime de aceleaşi principii
pervertite. „Pentru că bogaţii sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun[373]
minciuni, şi limba lor este numai înşelătorie în gura lor.“ Domnul va
interveni pentru a curăţa biserica Sa. Adevărat vă spun că Domnul
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este pe punctul de a produce schimbări fundamentale în instituţiile7

care poartă Numele Său.
Nu pot să spun cât de curând va începe acest proces de reformă,

dar nu va fi amânat multă vreme. Cel care ţine vânturătoarea în
mâinile Sale îşi va curăţa templul de toate întinările imoralităţii. El
va curăţa pe deplin curţile templului. Dumnezeu este în conflict cu
toţi cei care săvârşesc nedreptăţi, oricât de mici ar fi, pentru că, prin
acest fapt, ei resping autoritatea Sa, pun în pericol propria ispăşire,
răscumpărarea pe care Domnul Hristos a plătit-o pentru fiecare fiu
şi fiică a lui Adam. Merită să umblaţi pe o cale respingătoare în
ochii lui Dumnezeu? Merită să aduceţi un foc străin pentru jertfele
oferite de voi înaintea lui Dumnezeu şi să spuneţi că acest fapt este
un amănunt neesenţial?

Dumnezeu nu a rânduit ca atât de multe lucrări să-şi aibă centrul
în Batlle Creek. Starea de lucruri care există acum mi-a fost pre-
zentată ca o avertizare. Mă doare inima din cauza celor ce mi-au
fost arătate. Domnul ne-a dat avertizări cu scopul de a împiedica
această stare de lucruri descurajatoare, dar ele nu au fost ascultate,
„Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul, prin
ce îşi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la
nimic decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de oameni.“

Îi rog pe fraţii mei să se trezească. Dacă nu va avea loc o schim-
bare rapidă, va trebui să le spun oamenilor care sunt faptele, deoarece
această stare de lucruri trebuie să se schimbe. Niciun om neconvertit
nu trebuie să mai fie administrator sau director într-o lucrare atât de
importantă şi sfântă. Suntem nevoiţi să spunem asemenea lui David:
„Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea Ta“. [374]

Domnul are ceva împotriva poporului Său8

Cooranbong, Aurstralia, 5 iulie 1896
Trebuie să se acorde o atenţie deosebită pentru a-1 învăţa pe

fiecare om să depindă numai de Dumnezeu, deoarece El este iz-
vorul înţelepciunii, al puterii şi al succesului. Mi-a fost arătat că
este o mare greşeală a presupune că aceia care se află în poziţii de
răspundere deosebită la Baltle Creek au o înţelepciune mult superi-

7Vezi Note suplimentare.
8Special Testimonies, Seria A 9:37-50 (1897).
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oară înţelepciunii oamenilor obişnuiţi. Cei care presupun că acele
persoane au o iluminare divină şi, bazându-se pe judecata lor ome-
nească, cred că sfatul lor este vocea lui Dumnezeu9 . Dar o asemenea
atitudine nu este sigură, deoarece, dacă oamenii nu sunt consacraţi
pe deplin lui Dumnezeu, Satana va lucra prin ei pentru a oferi o
cunoaştere care nu va fi nici spre binele prezent, nici spre cel veşnic
al celor care o primesc.

Mulţi s-au obişnuit să scrie sau să ceară sfaturi şi îndrumări
atunci când ajung în locuri dificile. Este o greşeală ca aceia care
sunt puşi în poziţii de răspundere în diferitele noastre instituţii să
depindă de oameni care au mult prea multe poveri şi responsabilităţi
de purtat. Cei care sunt învăţaţi să depindă întru totul de alţii vor
avea parte de o experienţă slabă şi deficitară. Este posibil ca aceia
de care depind să aibă chiar mai puţină temere de Dumnezeu decât
au ei înşişi şi nu mai multă putere intelectuală şi abilitate decât este
privilegiul lor să le aibă, dacă îşi vor da seama că nu sunt nişte copii,
ci nişte bărbaţi statornici şi curajoşi, care se străduiesc să obţină tot
mai multă pricepere, prin exercitarea aptitudinilor pe care deja le au,
punând la schimbător talanţii încredinţaţi lor de Dumnezeu. Fiecare
dintre noi este răspunzător pentru folosirea talentelor pe care ni le-a
dat Dumnezeu. Intelectul trebuie să fie cultivat. Să gândim cu atenţie[375]
şi seriozitate pentru a găsi soluţia dificultăţilor.

Domnul i-a rânduit fiecărui om lucrarea lui şi, când îi pune
oameni în poziţii de răspundere, Dumnezeu le dă Duhul Său Sfânt
pentru a-i face eficienţi în lucrarea încredinţată. Totuşi, dacă îşi
pun încrederea în propria putere şi înţelepciune, aceia care sunt
chemaţi să facă lungi călătorii costisitoare cu scopul de a-i ajuta pe
alţii să gândească şi să plănuiască nu sunt într-o legătură strânsă
cu Dumnezeul oricărei înţelepciuni. Dacă aceşti oameni nu au fost
dispuşi să poarte jugul lui Hristos şi nu au dorit să înveţe în şcoala
Sa cum să fie blânzi şi smeriţi cu inima, asemenea Lui, dacă ei
nu au învăţat să-şi îndeplinească responsabilităţile încredinţate de
Dumnezeu şi să-L urmeze oriunde îi va călăuzi El, ce rost vor avea
călătoriile lor costisitoare? Care este valoarea înţelepciunii lor? Nu
va fi considerată ea o nebunie înaintea lui Dumnezeu?

9Vezi Note suplimentare.
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Învăţaţi-i aceste lucruri pe oameni
Conferinţele locale pot alege să depindă de Conferinţa Generală,

aşteptând să primească din partea ei lumină, cunoştinţă şi înţelep-
ciune, dar este aceasta o cale sigură pentru ei? Battle Creek nu trebuie
să fie centrul lucrării lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate ocupa
acest loc. Când lucrătorii noştri din diferite locuri vin la adunările
speciale, învăţaţi-i, pentru binele cauzei lui Hristos şi al propriului
suflet, să nu se bazeze pe puterile omeneşti. Omul nu are capacitatea
de a cunoaşte inima semenilor. Domnul este singurul de care putem
depinde fără a fi în pericol, iar El poate fi găsit în orice loc şi de
către orice biserică din Uniune. A-i pune pe oameni în locul în care
ar trebui să stea Dumnezeu nu-L onorează şi nici nu-1 aduce slavă
Iui Dumnezeu. Oare preşedintele Conferinţei Generale trebuie să fie
dumnezeul poporului? Oare oamenii de la Battle Creek trebuie să
fie priviţi ca şi când ar avea o înţelepciune infinită? Când Domnul va [376]
lucra asupra inimii şi minţii omeneşti, poporului îi vor fi prezentate
principii şi practici diferite de cele actuale. „Încetaţi să vă încredeţi
în oameni.“

Domnul are ceva împotriva poporului Său cu privire la această
situaţie. De ce L-au părăsit ci pe Domnul Dumnezeul lor, care i-a
iubit atât de mult „că a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică“? Iubirea
Sa nu este nesigură şi schimbătoare, ci este mai presus de orice
altă iubire, cum sunt cerurile faţă de pământ. El veghează neîncetat
asupra copiilor Săi, cu o iubire nemăsurată şi veşnică. „O, adâncul
bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse
sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese sunt căile Lui!“

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-0 ceară de
la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea Îi
va fi dată.“ La Dumnezeu se află mila, dragostea şi înţelepciunea,
dar mulţi, care declară că Îl cunosc, s-au îndepărtat de Acela care
este temelia speranţei noastre de a avea viaţa veşnică şi s-au obişnuit
să depindă de semenii lor limitaţi şi supuşi greşelii. Pentru că au
procedat aşa, ci sunt slabi spiritual, deoarece niciun om nu este
infailibil, iar influenţa lui poate duce pe căi greşite. Cel care se
încrede în oameni nu numai că se sprijină pe o trestie frântă şi îi dă
lui Satana posibilitatea de a interveni, dar îi face rău chiar aceluia în



324 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

care îşi pune încrederea, deoarece el ajunge să se înalţe în propriii
ochi şi pierde simţământul dependenţei de Dumnezeu. îndată ce
este aşezat în locul lui în care ar trebui să fie Dumnezeu, acel om el
îşi pierde curăţia, vigoarea şi încrederea în puterea lui Dumnezeu,
însuşirile lui ajung pervertite şi nesfinţite, iar rezultatul este confuzia
morală. El se consideră capabil să-şi judece semenii şi luptă în mod
nelegiuit să ajungă un dumnezeu pentru ei.[377]

„Să aveţi în voi gândul acesta“
În lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să existe nicio înălţare

de sine. Oricât de mult cunoaştem, oricât de mari sunt înzestrările
noastre intelectuale, niciunul dintre noi nu se poate lăuda, deoarece
tot ce avem este doar un dar care ne-a fost încredinţat pentru a fi
puşi ia probă. Dezvoltarea cu credincioşie a acestor înzestrări decide
destinul nostru pentru veşnicie, dar noi nu avem nimic cu care să ne
înălţăm pe noi înşine.sau care să ne aşeze într-o poziţie mai înaltă,
pentru că nimic din ce avem nu este al nostru.

Să fim amabili, compătimitori şi miloşi cu toţi oamenii, pentru
că acesta a fost caracterul manifestat de Domnul Hristos când era pe
pământ. Cu cât suntem mai strâns uniţi cu Isus Hristos, cu atât mai
duios şi mai iubitor va fi comportamentul nostru unii faţă de alţii.
Scopul răscumpărării neamului omenesc a fost ca omul, deşi căzut,
să poată fi părtaş al naturii divine, după ce a fugit de nelegiuirea
care este în lume prin pofte. Dacă, prin harul Său, ajungem să fim
părtaşi ai naturii divine, influenţa noastră asupra celor din jur nu va
fi periculoasă, ci benefică. Privind la Hristos, Autorul şi Desăvârşi
torul credinţei noastre, noi putem fi o binecuvântare pentru toţi cei
cu care suntem în legătură, deoarece puterea Duhului Sfânt este în
stare să cureţe inima omenească şi să o păstreze astfel.

Cei care nu îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal şi nu
simt nevoia ca harul Său să lucreze asupra inimii şi caracterului lor,
nu pot exercita asupra celor din jur nicio influenţă spre bine. Oriunde
s-ar afla de-a lungul vieţii, ei vor răspândi o influenţă pe care Satana
o va folosi în interesul lui. Ei pierd orice speranţă a vieţii veşnice şi,
prin exemplul lor greşit, îi duc şi pe alţii în rătăcire.
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Studiaţi crucea
Crucea de pe Golgota înseamnă totul pentru sufletele care pier.

Mântuirea oamenilor a ajuns ,să fie posibilă prin suferinţa şi moar-
tea Fiul omului. Dumnezeu intenţionează să restaureze, prin Duhul [378]
Sfânt, chipul Său în natura umană pentru a aduce în minţile care au
ajuns întinate de păcat un principiu nou şi activ. Iubirea lui Dumne-
zeu este întru totul capabilă să vindece, să refacă, să încurajeze şi să
întărească fiecare suflet credincios, care va primi adevărul aşa cum
este el în Isus. Pentru ca această lucrare să poată fi realizată, oamenii
trebuie să ia asupra lor jugul iui Hristos. Crucea lui Hristos trebuie să
fie obiectul de studiu. Ea trebuie să atragă atenţia şi să pună stăpânire
pe simţăminte. Sângele care a fost vărsat pentru păcate va curăţa
mintea şi inima de orice formă de egoism.

Sfinţiţi prin adevăr
Dumnezeu este Autorul adevărului, iar adevărul pus în practică

pregăteşte calea pentru un adevăr mai mare. Când Dumnezeu îi
deleagă pe slujitorii Săi să proclame un adevăr nou, Duhul Sfânt
impresionează mintea care este deja pregătită, prin trăirea luminii,
sensibilizând facultăţile intelectuale şi făcându-le în stare să înţe-
leagă frumuseţea şi maiestatea adevărului.

Adevărul nu înseamnă nimic pentru cel care nu manifestă, prin
caracterul lui spiritual înalt, o putere mai mare decât puterea pe
care o manifestă lumea şi nu exercită o influenţă care să corespundă
cu adevărul însuşi. Cel care este sfinţit prin adevăr, va exercita o
influenţă mântuitoare, vitală, asupra tuturor celor cu care intră în
legătură. Aceasta este religia Bibliei.

Oamenii sunt mântuiţi numai prin jertfa ispăşitoare a Iui Isus
Hristos şi, ca urmare, nu au niciun drept de a căuta să se înalţe pe
ei înşişi mai presus de semenii lor. Fiecare să se aşeze la picioarele
lui Isus şi să înveţe de la El, fără a încerca să iasă în evidenţă. Dacă
dragostea Domnului Isus Hristos rămâne în ei, vor ieşi în evidenţă şi
ei vor străluci fără să-şi dea seama, răspândind în lume lumina slavei
lui Hristos. „Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ“, a spus Domnul [379]
Isus, îi „voi atrage la Mine pe toţi oamenii“. Dacă Domnul Hristos
este unica lui speranţa, dacă se încrede în El şi depinde numai El,
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un pastor este una cu Hristos, un conlucrător al lui Dumnezeu, iar
sufletele sunt convertite la Hristos prin lucrarea sa de slujire.

Toate aptitudinile vin de la Dumnezeu
Unii nu au beneficiat de o educaţie şcolară şi nu sunt înzestraţi cu

daruri mari, dar ei nu trebuie să se descurajeze din această cauză. Să
folosească tot ce au, veghind cu credincioşie asupra fiecărui punct
slab din caracterul lor şi străduindu-se să-1 întărească prin harul
divin. Niciun om nu are capacităţi sau aptitudini pe care să nu le
fi primit de la Dumnezeu, iar sursa de unde au venit ele se află la
dispoziţia tuturor, chiar şi celui mai slab dintre oameni. Dacă se
va apropia de Dumnezeu, Izvorul inepuizabil al puterii, el va vedea
că Dumnezeu îşi împlineşte făgăduinţa. În această lucrare, nu este
necesar să chemăm oameni de la o depărtare de mii de mile pentru a
ne ajuta, deoarece Domnul Hristos a făgăduit; „Cereţi şi vi se va da,
căutaţi şi veţi găsi“.

Dumnezeu nu a înzestrat oamenii cu talente în mod arbitrar,
ci după capacitatea lor de a le folosi. Cu cât talentele încredinţate
unui om sunt mai mari, cu atât rezultatele aşteptate vor fi mai mari.
Dumnezeu cere de la fiecare slujitor omenesc să consulte scrierile
sfinte şi să se familiarizeze pe deplin cu voinţa Sa în toate privin-
ţele, aşa încât, printr-o folosire înţeleaptă a talentelor care i-au fost
încredinţate, să poată obţine altele noi.

Dumnezeu doreşte să învăţăm o lecţie solemnă, şi anume, că noi
ne hotărâm propriul destin. Caracterul pe care ni-l formăm în viaţa
aceasta decide dacă suntem sau nu potriviţi să trăim în veacurile
veşniciei. Nimeni nu poate fi în siguranţă, atâta vreme cât nu face
nimic. Chiar dacă nu are multe talente, să le pună la schimbător
pe cele pe care le are şi Dumnezeu îl va binecuvânta în raport cu[380]
măsura în care îşi dovedeşte integritatea faţă de El şi faţă de semenii
lui.

Duhul Sfânt aşteaptă să vină în ajutorul fiecărui suflet credincios,
iar Domnul Isus declară: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până
la sfârşitul veacului“. Toţi cei ce se încred în Isus să fie puternici,
să se roage şi să fie plini de încredere în puterea lui Hristos de a-i
mântui. „Cheamă-Mă în ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă
vei proslăvi!“
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Apelul Domnului
Permiteţi-mi să le adresez bisericilor şi conferinţelor noastre

locale apelul de a înceta să depindă de oameni şi de a înceta să se
încreadă în puterea omenească. Nu vă uitaţi la ceilalţi oameni, ca să
vedeţi cum se comportă ei sub influenţa convingerii adevărului şi nu
cereţi ajutorul lor. Nu aşteptaţi puterea de la cei aflaţi în poziţii înalte
de răspundere, deoarece tocmai ei sunt cei aflaţi în pericolul de a
considera că poziţia lor este dovada unei puteri speciale din partea
lui Dumnezeu. Bisericile noastre sunt slabe, pentru că membrii sunt
învăţaţi să aştepte şi să depindă de resursele omeneşti. Mii de dolari
sunt cheltuiţi inutil, pentru ca nişte oameni cu puteri limitate să
călătorească din loc în loc, în scopul de a rezolva dificultăţi minore,
în timp ce Domnul Isus este întotdeauna aproape şi gata să-i ajute
pe cei tulburaţi şi aflaţi în nevoie.

Avertizările date în Cuvântul lui Dumnezeu nu le-au fost adresate
doar copiilor lui Israel, ci tuturor locuitorilor pământului. El spune:
„Vai de copiii răzvrătiţi..., care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte
care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat!
Ei se pogoară în Egipt, fără să Mă întrebe, ca să fugă sub ocrotirea
faraonului, şi să caute un adăpost sub umbra egiptenilor!“ Dacă [381]
Domnul i-a mustrat pe cei din poporul Său din vechime, pentru
că au neglijat să caute sfatul Său când s-au aflat în dificultate, nu
va fi El la fel de nemulţumit astăzi, dacă, în loc de a depinde de
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, ca să le lumineze calea
când trec prin încercări şi necaz, ei se vor îndepărta de El, aşteptând
ajutorul unor făpturi omeneşti, care sunt la fel de supuse greşelii şi
la fel de ineficiente ca ei? Unde este puterea noastră? Se găseşte ea
la oameni care sunt la fel de neajutoraţi şi de dependenţi ca noi şi
care au nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în acelaşi fel ca noi?

Ajutorul prezent
Domnul Hristos spune: „Fără Mine nu puteţi face nimic“. El

a pus la dispoziţia noastră Duhul Său Sfânt, ca un ajutor prezent
în orice vreme de nevoie. Mulţi au o experienţă religioasă slabă,
deoarece, în loc de a-L căuta pe Domnul pentru a le da puterea
Duhului Sfânt, ei se bazează pe puterea omenească. Poporul lui
Dumnezeu să fie învăţat să se îndrepte spre Dumnezeu ori de câte
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ori se află în dificultate şi să obţină putere din făgăduinţele care sunt
„da“ şi „amin“ pentru orice suflet încrezător.

Cuvântul Domnului ne este adresat nouă: „Cereţi şi vi se va da,
căutaţi, şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide. Fiindcă oricine cere
capătă, cine caută găseşte, şi celui ce bate i se deschide. Cine este
tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să dea o piatră?
Ori dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă
cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi
să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel
din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!“

Făgăduinţele lui Dumnezeu sunt depline şi îmbelşugate şi nimeni
nu are nevoie să depindă de oameni pentru a primi putere. EI este
aproape şi întotdeauna gata să le ofere ajutor şi călăuzire tuturor[382]
celor care îl caută. Dumnezeu este foarte dezonorat când, după ce ne-
a invitat să ne încredem în El, noi ne îndepărtăm de El — Singurul
care nu poate greşi şi care este în stare să ne dea un sfat sigur —
şi căutăm sprijinul unor oameni care pot să ne ducă în rătăcire, din
cauza limitelor naturii lor omeneşti.

„Domnul zice: «Când se apropie de Mine poporul acesta, Mă
cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine,
şi frica pe care o are de Mine, nu este decât o învăţătură de datină
omenească. De aceea, voi Iovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi
minuni din ce în ce mai uimitoare, aşa că înţelepciunea înţelepţilor
lor va pieri, şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută».
Vai de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac
faptele în întuneric şi zic: «Cine ne vede şi cine ne ştie?»“

Domnul ne-a arătat calea Sa, vom umbla noi pe ea? Sau vom
merge după cum gândim noi şi vom aplica tocmai principiile împo-
triva cărora ne-a avertizat Dumnezeu, măcar că suntem nişte făpturi
limitate şi supuse greşelii?

Avertizarea prezentă
„Du-te acum — zice Domnul — de scrie aceste lucruri înaintea

lor pe o tăbliţă şi sapă-le într-o carte, ca să rămână până în ziua
de apoi, ca mărturie pe vecie şi în veci de veci. Scrie că: Toporul
acesta este un popor răzvrătit, nişte copii mincinoşi, nişte copii
care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: «Să
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nu vedeţi» şi prorocilor: «Să nu prorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne
lucruri măgulitoare, prorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din
drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui
Israel!»“ De aceea, aşa vorbeşte Sfântul Iui Israel: „Fiindcă lepădaţi
cuvântul acesta şi vă încredeţi în silnicie şi vicleşuguri şi vă sprijiniţi
pe ele, de aceea, nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui
zid înalt, care, spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire [383]
vine deodată, într-o clipă“.

„Ei zic: «Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui vrea să
dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la ţâţă? Căci
dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă
peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo». Ei
bine! Prin nişte oameni cu buze bâlbâitoare şi cu vorbirea străină
va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea: «Iată odihna, lăsaţi
pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă!» Dar ei n-au
vrut sa asculte, şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: «învăţătura
peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă,
poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo», ca mergând să cadă
pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţi şi să fie prinşi. De aceea,
ascultaţi Cuvântul Domnului, batjocoritorilor, care stăpâniţi peste
poporul acesta din Ierusalim! Pentru că ziceţi: «Noi am făcut un
legământ cu moartea, am făcut o învoială cu Locuinţa morţilor:
când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem
ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!» de aceea,
aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: «Iată, pun ca temelie în Sion o
piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, o piatră din capul unghiului
clădirii, temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi
să fuga. Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă;
şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor
îneca adăpostul minciunii».“

„Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: «În
linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi încredere
va fi tăria voastră». Dar n-aţi voit!“ „În ziua aceea, surzii vor auzi
cuvintele cărţii, şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor
vedea. Cei nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul, şi [384]
săracii se vor veseli de Sfântul lui Israel. Căci asupritorul nu va
mai fi, batjocoritorul va pieri, şi toţi cei ce pândeau nelegiuirea
vor fi nimiciţi: cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse
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cui îi înfruntau la poarta cetăţii, şi năpăstuiau fără temei pe cel
nevinovat. De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El
care a răscumpărat pe Avraam: «Acum, lacov nu va mai roşi de
ruşine, şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum. Căci, când vor vedea
ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea mâinilor Mele,
îmi vor sfinţi Numele, vor sfinţi pe Sfântul lui lacov şi se vor teme
de Dumnezeul lui Israel. Cei rătăciţi cu duhul vor căpăta pricepere,
şi cei ce cârteau vor lua învăţătură».“

Vor trece aceste avertizări fără a fi luate în considerare? Domnul
îi cere fiecărui învăţător, fiecărui pastor şi tuturor celor ce au primit
lumina adevărului Său să-şi verifice bine propria stare spirituală. Ei
au beneficiat de o mare lumină şi, dacă doresc să-şi asigure viaţa
veşnică, trebuie să înceteze să depindă de nişte oameni limitaţi, ci să
zidească pe temelia cea sigură.

Respectaţi cu stricteţe principiile lui Dumnezeu
Niciun comitet nu poate fi în siguranţă, dacă înlătură principiile

lui Dumnezeu şi le înlocuiesc cu propriile principii, deoarece Cu-
vântul lui Dumnezeu declară: „Voi face din neprihănire o lege, şi din
dreptate o cumpănă, şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevă-
rului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii“. „Căci Domnul Se va
scula ca muntele Peraţim şi Se va mânia ca în Valea Gabaonului, ca
să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul,
lucrul Lui nemaiauzit. Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se[385]
strângă mai tare legăturile, căci am aflat de la Domnul, Dumnezeul
oştirilor, că nimicirea întregii ţări este hotărâtă.“

Trăim în timpuri pline de însemnătate pentru fiecare. Lumina
străluceşte în jurul nostru cu raze puternice şi limpezi. Dacă este pri-
mită şi preţuită cum se cuvine, această lumină va fi o binecuvântare
atât pentru noi, cât şi pentru ceilalţi, dar, dacă ne încredem în pro-
pria putere şi înţelepciune sau în puterea şi înţelepciunea semenilor
noştri, ea se va transforma într-o otravă. Nu putem să ne bazăm unii
pe alţii în lupta pentru viaţa veşnică. Fiecare trebuie să mănânce din
pâinea vieţii. Să ne împărtăşim cu ea în mod individual, pentru ca
trupul, mintea şi sufletul să poată fi aduse la viaţă şi întărite de pute-
rea ei transformatoare, ajungând în felul acesta tot mai asemănători
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cu Isus Hristos în ce priveşte mintea şi caracterul. Dumnezeu trebuie
să fie pentru noi, cel dintâi şi cel de pe urmă, totul în tot.

Fiecare trebuie să simtă foamea şi setea după neprihănire pentru
el însuşi. A te baza pe oameni şi a-ţi pune încrederea în înţelepciunea
lor constituie un pericol pentru viaţa spirituală a oricărui creştin.
Cei în care ne punem încrederea pot fi sinceri şi corecţi, slujindu-1
Domnului cu toată seriozitatea. Totuşi, dacă fiecare dintre noi se
străduieşte să umble pe urmele paşilor lui Hristos, atunci vom putea
să-L urmăm la fel ca aceia pe care îi admirăm pentru viaţa lor umilă
şi consecventă,

Nu omul, ci Domnul
Prea adesea se întâmplă ca aceia spre care privim să nu fie ce

se crede că sunt. Deseori, păcatul mocneşte în inimă, iar obiceiurile
greşite şi practicile înşelătoare sunt întreţesute în caracter. Oare cum
priveşte Tatăl nostru ceresc lucrul acesta? Sfatul Său este întotdeauna
demn de încredere. Dumnezeu Şi-a dovedit marea iubire faţă de
neamul omenesc şi priveşte cu mare tristeţe, când copii Săi sunt [386]
încurajaţi să se îndepărteze de El şi să depindă de oameni limitaţi,
a căror inimă nu o cunosc şi a căror judecată şi experienţă ar putea
să nu fie sigure. Totuşi s-a procedat în felul acesta, iar Dumnezeu a
fost aşezat pe locul al doilea.

În Numele lui Isus Hristos din Nazaret, implor poporul lui Dum-
nezeu să depindă de Domnul pentru a primi putere. Feri-ţi-vă să-i
aşezaţi pe oameni în locul în care ar trebui să stea Dumnezeu. Dacă
îi considerăm pe oameni ca fiind stăpânii sau călăuzitorii noştri, nu
suntem în siguranţă, deoarece ei ne vor dezamăgi în mod sigur. Fie-
care trebuie să lucreze cu teamă şi cutremur înaintea lui Dumnezeu
pentru propria mântuire, „căci Dumnezeu este Acela care lucrează în
voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea“. Noi avem
înalta chemare în Hristos Isus de a duce mai departe o lucrare sfântă
şi mare, iar Dumnezeu ne invită pe fiecare să înălţăm stindardul Său
înaintea acestei lumi şi înaintea Universului, prin tăria Domnului
Iehova, în care se află „puterea nemărginită“.
Trebuie să fim una cu Hristos, aşa cum El este una cu Tatăl, iar Tatăl
ne va iubi, aşa cum îl iubeşte pe Fiul Său. Noi putem beneficia de
acelaşi ajutor pe care L-a primit Domnul Hristos şi putem avea tăria
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necesară fiecărei situaţii de criză, căci Dumnezeu va fi păzitorul
nostru. El ne va înconjura din toate părţile, iar când vom fi duşi
înaintea domnitorilor sau autorităţilor pământeşti, nu va fi necesar să
ne gândim dinainte la ce vom avea de spus. Dumnezeu ne va învăţa
chiar în ziua nevoii. Acum, fie ca Dumnezeu să ne ajute să venim
la picioarele lui Isus şi să învăţăm de la El, înainte de a încerca să
ajungem învăţătorii altora. —The Review and Herald, 18 februarie
1890

* * * * *
[387]

Valoarea Domnului Hristos pentru urmaşii Săi10

Cooranbong, Australia, 4 mai 1896
Mi-a părut rău când am citit scrisoarea voastră care exprima des-

curajare. Citiţi Efeseni 2, 4-22. Am fo.st îndemnată să vă recomand
acest cuvânt al Scripturii. Citiţi-1 cu atenţie, aşa cum nu l-aţi citit
niciodată mai înainte. EI este plin de învăţăminte. Locuirea Domnu-
lui Hristos în inima noastră, prin credinţă, înseamnă a-L contempla
pe Hristos, preţuindu-L fără încetare pe Mântuitorul nostru drag,
ca pe Prietenul nostru cel mai bun şi mai onorat, aşa încât să nu-L
supărăm şi să nu-L ofensăm prin nicio fapta. Avem întotdeauna
această făgăduinţă, care ne mângâie şi ne ajută: „Căci prin har aţi
fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul
lui Dumnezeu“.

Nu uitaţi că nu va veni niciodată un timp în care umbrele în-
tunecate ale lui Satana nu vor fi puse în calea noastră pentru a ne
slăbi credinţa şi pentru a împiedica lumina care vine din prezenţa
Domnului Jsus, Soarele Neprihănirii. Credinţa noastră nu trebuie să
se poticnească, ci să străbată dincolo de întuneric. Să nu lăsăm ca
experienţa noastră să fie învăluită în umbrele întunecate ale îndoie-
lii. Credinţa noastră nu se întemeiază pe simţăminte, ci pe adevăr.
Apostolul inspirat spune că suntem zidiţi pe temelia apostolilor şi a
profeţilor, Isus Hristos însuşi fiind Piatra din capul unghiului. Bise-
rica lui Hristos este reprezentată ca o zidire, destinată „locuirii lui
Dumnezeu prin Duhul Sfânt“. Dacă suntem „înrădăcinaţi în iubire“,

10Special Testimonies to Ministers and Workers (Seria A, Nr. 9, 1897), pag. 75-80.
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vom fi în stare să „pricepem împreună cu toţi sfinţii, care este lărgi-
mea, lungimea, adâncimea şi înălţimea şi să cunoaştem dragostea lui
Hristos, care întrece orice cunoştinţă“. Oh, ce posibilităţi valoroase şi
ce încurajare! Mântuitorul cel scump locuieşte în inima omenească [388]
eliberată de orice necurăţie morală, înnobilând şi sfinţind întreaga
făptură şi făcând din om un templu al Duhului Sfânt.

Hristos — un Mântuitor personal
Prin urmare, este Domnul Hristos un Mântuitor personal? Purtăm

în trupul nostru moartea Domnului Isus, care este viaţă, mântuire şi
neprihănire pentru noi. Oriunde mergem, se află amintirea Celui iubit
de noi. Printr-o credinţă vie şi personală, noi rămânem în Hristos,
iar El rămâne în inima noastră. Suntem însoţiţi de Prezenţa divină,
iar când ne dăm seama de această Prezenţă, gândurile noastre sunt
aduse la supunerea faţă de Domnul Isus Hristos. Experienţa noastră
spirituală este proporţională cu măsura în care suntem conştienţi
de această tovărăşie. Aşa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Când ne
vom gândi ce înseamnă Hristos pentru noi şi ce lucrare a făcut El
pentru noi — Planul de Mântuire -, El va locui în inima noastră prin
credinţă. în timp ce cultivăm gândurile cu privire la acest mare dar
al lui Dumnezeu pentru lumea noastră şi pentru noi personal, vom fi
cei mai fericiţi oameni.

Aceste gânduri au o influenţă puternică asupra întregului ca-
racter. Doresc să întipăresc în mintea voastră faptul că, dacă vreţi,
puteţi avea alături de voi fără încetare un tovarăş divin. „Cum se
împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul
Meu».“ Când mintea stăruie asupra lui Hristos, caracterul nostru
este modelat în asemănare cu cel divin. Gândurile sunt pătrunse de
simţământul bunătăţii şi al iubirii Sale. Când contemplăm caracterul
Său, El se află în toate gândurile noastre. Iubirea Sa ne cuprinde.

Dacă privim chiar şi o singură clipă la strălucirea soarelui de la
miezul zilei şi ne întoarcem apoi privirea în altă direcţie, imaginea [389]
soarelui se va proiecta în tot ce vedem. Tot aşa este şi atunci când
privim la Isus. Tot ce vedem reflectă chipul Soarelui Neprihănirii.
Nu mai putem vedea nimic altceva şi nu mai putem vorbi despre
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nimic altceva. Chipul Său este întipărit în sufletul nostru şi influen-
ţează fiecare aspect al vieţii de zi cu zi, modelând şi transformând
întreaga noastră fire. Privind la El, suntem schimbaţi după chipul
divin, ajungând chiar asemenea Iui Hristos. Astfel, vom răspândi
asupra tuturor celor cu care ne vom asocia razele luminoase şi vo-
ioase ale Celui ce ne-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru noi,
Aici, din nou, se află înţelegerea unei locuiri personale şi reale a lui
Hristos în inima noastră prin credinţă.

Prezenţa lăuntrică a lui Isus
Dacă îndrumările Domnului Isus au fost primite şi au ajuns să

ne conducă, El este pentru noi o prezenţă lăuntrică neîncetată, care
exercită controlul asupra gândurilor, ideilor şi faptelor noastre. Min-
tea noastră este plină de învăţătura celui mai mare învăţător pe care
L-a cunoscut lumea vreodată. Concepţia noastră cu privire la viaţă
şi la datoriile zilnice este determinată de înţelegerea responsabilităţii
şi a influenţei pe care o exercităm. Pentru noi, Isus Hristos este totul
— cel dintâi şi cel de pe urmă, totul în toate. Isus Hristos, Duhul
Sau, caracterul Său se văd în toate faptele noastre, sunt tiparul, firul
şi ţesătura întregii noastre făpturi. Cuvintele lui Hristos sunt duh şi
viaţă. Prin urmare, noi nu ne putem centra gândurile asupra propri-
ului eu, nu mai trăim noi, ci Hristos, Nădejdea slavei, este Cel ce
trăieşte în noi. Eul este mort, dar Hristos este un Mântuitor viu. Când
continuăm să privim la Isus, noi reflectăm chipul Său pentru toţi cei
ce se află în jurul nostru. Nu mai putem să ne oprim pentru a ne[390]
gândi la dezamăgirile noastre şi nici măcar nu mai putem să vorbim
despre ele, deoarece privirile noastre sunt atrase spre un tablou mult
mai plăcut — iubirea preţioasă a lui Isus. El locuieşte în noi prin
Cuvântul adevărului.

Ce i-a spus Domnul Hristos femeii samaritene la fântâna lui
Iacov? „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este
Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!», tu singură ai fi cerut să bei, si El
ţi-ar fi dat apă vie.“ „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăşi sete.
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi
sete, ba încă apa, pe care i-o voi da Eu, se va preface în el într-un
izvor de apă, care va ţâşni în viaţă veşnică.“ Apa la care se referea
Domnul Hristos era descoperirea harului Său în Cuvânt, Duhul Său,
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învăţătura Sa constituie un izvor îndestulător pentru fiecare suflet.
Orice altă sursă la care ar apela cineva se va dovedi insuficientă şi
nesatisfăcătoare. Cuvântul adevărului este asemenea apelor răco-
roase ale Libanului, care sunt întotdeauna plăcute şi îndestulătoare.
În Domnul Hristos este plinătatea unei fericiri nesfârşite. Dorinţele,
plăcerile şi amuzamentele lumii nu împlinesc nevoile sufletului si
nici nu-1 vindecă. Însă Domnul Isus spune: „Cine mănâncă trupul
Meu şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică“.

Prezenţa plină de har a lui Hristos în Cuvântul Său vine întot-
deauna în întâmpinarea nevoilor sufletului, iar El este reprezentat
ca fiind izvorul de apă vie, care înviorează sufletul însetat. Este pri-
vilegiul nostru să avem un Mântuitor viu şi prezent. El este sursa
puterii spirituale puse înăuntrul nostru, iar puterea Sa se va revărsa
în afară prin cuvinte şi fapte, înviorându-i pe toţi cei ce se află în
sfera noastră de influenţă şi trezind în ei aspiraţia şi dorinţa după
putere şi curăţie, după sfinţenie şi pace şi după acea bucurie care
nu aduce nicio întristare odată cu ea. Acesta este rezultatul locuirii
lăuntrice a Mântuitorului. [391]

Mijlocirea lui Hristos
Domnul spune: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la

sfârşitul veacului“. El a trăit cândva ca om pe pământ, divinitatea Sa
a fost înveşmântată în natura umană. El a fost un om al suferinţei,
care a îndurat ispitele lui Satana. El a fost ispitit în toate lucrurile ca
şi noi şi ştie cum să vină în ajutorul celor ispitiţi. Acum, Isus se află
în ceruri şi stă la dreapta lui Dumnezeu ca apărător al nostru spre
a mijloci pentru noi. Când ne gândim la acest lucru, trebuie să ne
simţim întotdeauna mângâiaţi şi plini de speranţă. El se gândeşte la
fiecare dintre noi şi cunoaşte fiecare nevoie a noastră. Când sunteţi
ispitiţi, spuneţi: El îmi poartă de grijă, El mijloceşte pentru mine,
El mă iubeşte, El a murit pentru mine, mă voi consacra Lui fără
nicio rezervă. Când ne lamentăm cu privire la noi înşine, ca şi când
am fi propriii mântuitori, noi întristăm inima lui Hristos. Să nu
facem aşa. Trebuie să-I încredinţăm lui Dumnezeu paza sufletului
nostru, ca unui Creator credincios. El trăieşte veşnic spre a mijloci
pentru cei ispitiţi şi încercaţi. Deschideţi-vă inima în faţa razelor
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii şi nu îngăduiţi să scape de
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pe buzele voastre nicio singură umbră de îndoială, niciun cuvânt
al necredinţei, ca să nu semănaţi seminţele neîncrederii. Pentru noi
sunt pregătite binecuvântări îmbelşugate, prin urmare, să le primim
prin credinţă. Vă îndemn să aveţi curaj în Domnul. Puterea divină
ne aparţine. Să vorbim despre curaj, despre credinţă şi despre putere.
Citiţi capitolul 3 din Efeseni. Puneţi în aplicare instrucţiunile dale
acolo. Aduceţi o mărturie vie pentru Dumnezeu în orice situaţie
v-aţi afla.[392]



Capitolul 15 — Slujitorul lui Dumnezeu1

O mustrare a egoismului

Cooranbong, Australia, 6 februarie 1896
Către fraţii mei din America,
Mântuitorul nostru a precizat cu claritate rolul marii lucrări a

Duhului Sfânt, astfel: „Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată
în ce priveşte păcatul“. Domnul Hristos ştia că această înştiinţare
era o asigurare minunată. El se apropia de încheierea slujirii Sale
pe pământ şi stătea în faţa crucii, pe deplin conştient de povara
vinovăţiei care urma să fie aşezată asupra Sa, ca Purtător al păcatului.
Cu toate acestea, El era îngrijorat pentru ucenicii Săi. Domnul căuta
să-i încurajeze şi să-i mângâie, spunându-le: „Vă este de folos să
Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi;
dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite“.

Răul se acumulase de secole şi nu putea fi stăvilit şi biruit decât
prin puterea Duhului Sfânt, cea de a treia Persoană a Dumnezei-
rii, care urma să vină, nu într-o natură schimbată, ci în plinătatea
puterii divine. Pentru că esenţa răului lucra pe toate căile, iar înlăn-
ţuirea omului în această robie satanică era copleşitoare, era necesară
intervenţia unei puteri superioare.

Egoismul întunecă judecata
În zilele noastre, ca în timpul lui Hristos, Satana pune stăpânire

pe mintea multora. Oh, dacă această lucrare teribilă şi înfiorătoare
ar putea fi înţeleasă şi împiedicată! Egoismul a pervertit principiile,
a tulburat simţurile.şi a întunecat raţiunea. Pare aşa de neînţeles [393]
că, în ciuda luminii ce străluceşte din Cuvântul binecuvântat al lui
Dumnezeu, sunt susţinute idei aşa de stranii şi există o îndepărtare
atât de mare de spiritul şi de practica adevărului. Dorinţa de a obţine
venituri mari, cu hotărârea de a-i priva pe alţii de drepturile care le-au

1Articolele din această secţiune sunt din Special Tcstimonies to Ministers and Wor-
kers (Seria A, Nr. 9-11, 1897-1898). Acest articol este din nr. 10, pag. 25-33.
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338 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

fost acordate de Dumnezeu, îşi are originea în mintea lui Satana, iar
prin supunerea lor faţă de voinţa şi metodele lui Satana, oamenii se
aşază sub stindardul lui. Dacă nu sunt pe deplin convertiţi.şi înnoiţi,
cei care au fost prinşi în această capcană nu sunt demni de încredere,
deoarece au cultivat principii greşite, al căror rezultat păgubitor nu-1
înţeleg.

Oh, ce lucrare ar putea fi realizată pentru biserică, dacă aceia care
se află în diferitele zone ale Americii şi pretutindeni în lume ar lucra
în armonie cu regula Bibliei şi s-ar lupta să dezrădăcineze egoismul!
Dar la uşa multora zac păcate care le-au fost arătate din când în
când şi pe care Dumnezeu nu le consideră a fi lipsite de importanţă.
Ce lucrare s-ar realiza, dacă oamenii ar renunţa la împotrivirea lor
faţă de Duhul Sfânt — la spiritul pe care l-au cultivat multă vreme
în experienţa lor religioasă — Duhul lui Dumnezeu ar vorbi inimii
lor şi i-ar convinge de păcat. Duhul Sfânt a fost hulit, iar lumina a
fost respinsă. Oare aceia care au fost atât de orbiţi, ani la rând, vor
mai putea să vadă vreodată? Vor discerne ei vocea lui Dumnezeu de
vocile înşelătoare ale vrăjmaşului?

În curând, oamenii vor dovedi sub care dintre steaguri se află,
sub steagul Prinţului vieţii sau sub steagul prinţului întunericului?
Dacă ar putea să vadă aceste lucruri, aşa cum îmi sunt prezentate[394]
mie, dacă ar putea să înţeleagă faptul că, din punct de vedere al stării
sufletului lor, ei sunt asemenea unor oameni care stau pe marginea
prăpastiei, gata de a aluneca în adâncuri, şi dacă ar mai avea vreun
interes pentru mântuire, nu cred ar mai sta tremurând în acel loc nici
măcar o clipă.

Dumnezeu doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să aibă viaţa
veşnică. Oh, inima mea ar tresaltă de bucurie, dacă aş fi asigurată
că la conferinţa următoare fraţii mei ar simţi cât de importantă este
curăţia principiilor, atât pentru ei, cât şi pentru toţi cei cu care sunt
asociaţi! Dacă aceia care au rătăcit aşa de departe de Dumnezeu
şi de adevărata neprihănire ar recunoaşte că Duhul Sfânt a luptat
cu ei, că ei au fost conştienţi de a se fi îndepărtat de Cuvântul lui
Dumnezeu şi de a se fi purtat ca nişte orbi, care îi călăuzesc pe alţi
orbi, atunci ar mai avea o speranţă. Când aceşti oameni se vor ridica
din starea lor de paralizie, vor fi copleşiţi de conştienta timpului
pierdut — talantul preţios al Domnului — de ocaziile pierdute, care
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le-au fost acordate ca să poată dovedi că preţuiesc mila infinită a lui
Dumnezeu pentru cei căzuţi.

Un suflet nerăbdător să slujească
Fiecare suflet care îl primeşte pe Isus ca Mântuitor personal,

va dori nespus privilegiul de a-l sluji lui Dumnezeu şi va căuta cu
nerăbdare ocazia de a-şi arăta recunoştinţa, consacrându-şi aptitudi-
nile în slujba lui Dumnezeu. El va dori foarte mult să-şi dovedească
iubirea faţă de Isus şi faţă de moştenirea răscumpărată de El. El va
râvni truda, greutăţile şi sacrificiul. Va considera că renunţarea la
sine este un privilegiu, îşi va lua crucea şi-L va urma pe Hristos,
manifestându-şi astfel iubirea şi credincioşia faţă de El, Lucrările lui
bune şi sfinte vor fi o dovadă că este un creştin convertit, adevărat şi
devotat.

În zilele noastre, oamenii folosesc orice strategii şi mijloace [395]
pentru a-şi satisface dorinţa de a câştiga mai mult. Cât de mult s-ar
fi realizat, dacă acelaşi tact, acelaşi zel şi aceeaşi gândire atentă
ar fi fost folosite în efortul de a câştiga ceva pentru vistieria lui
Dumnezeu? Când îl vor primi pe Hristos, cei care sunt stăpâniţi întru
totul de egoism vor dovedi că au o inimă nouă şi, în loc de a face
tot ce le stă în putinţă pentru a obţine un câştig personal şi de a-I
aduce Domnului doar nişte sacrificii mărunte şi slabe, ei vor căuta
bucuroşi orice posibilitate de a da tot ce pot pentru progresul lucrării
Sale. Spiritul de acaparare, care s-a dezvoltat într-o măsură atât de
mare, va dispărea, iar ei vor asculta cuvintele lui Hristos: „Vindeţi
ce aveţi şi daţi milostenie“. Ei vor lucra pentru zidirea împărăţiei
lui Dumnezeu cu zel, energie şi seriozitate, aşa cum au lucrat spre a
obţine bogăţii pentru ei înşişi.

Vă spun adevărul. Concepţia noastră despre datorie este cu mult
în urma religiei noastre sfinte. Oh, dacă aceia care au fost binecuvân-
taţi cu un adevăr atât de măreţ şi de solemn s-ar ridica şi ar rupe vraja
care le-a amorţit simţurile şi i-a făcut să nu-i ofere lui Dumnezeu
o slujire adevărată, cât de mari ar putea fi rezultatele eforturilor lor
bine organizate în vederea salvării de suflete! Ce schimbare s-ar
vedea în aplicarea principiilor! Lumea, firea, Diavolul nu i-ar orbi
pe bărbaţi şi -pe femei cu privire la înţelegerea principiilor curate,
sfinte şi credincioase.
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Pregătirea pentru viaţa veşnică se face prin însuşirea Cuvântu-
lui lui Dumnezeu. Oamenii i-au atribuit Cuvântului lui Dumnezeu
o asemenea interpretare, încât l-au făcut să ajungă lipsit de orice
semnificaţie. Inima şi conştiinţa lor s-au împietrit şi s-au degradat.
Fraţilor, în Numele lui Isus, vă întreb: Credeţi voi în Cuvântul lui
Dumnezeu? Sunteţi voi fiii şi fiicele lui Dumnezeu? Dacă sunteţi
aşa, este pentru că aţi fost convertiţi, L-aţi primit pe Domnul Hristos
în templul sufletului vostru, iar mintea voastră a fost adusă sub stă-
pânirea unei noi legi, chiar legea împărătească a libertăţii. Oh, dacă[396]
aş putea primi vestea bună că mintea şi voinţa celor care pretind că
sunt conducători în Battle Creek au fost eliberate de învăţăturile şi
de sclavia lui Satana, ai cărui robi sunt de atâta vreme, aş fi dispusă
să traversez Pacificul ca să vă văd încă o dată faţa. Dar nu sunt
nerăbdătoare să vă văd în starea în care sunteţi, cu simţurile slăbite
şi mintea întunecată, pentru că aţi ales întunericul în locul luminii.

Influenţa sensibilizatoare a Duhului Sfânt
Duhul divin îşi descoperă lucrarea asupra inimii omeneşti. Când

Duhul Sfânt va lucra asupra minţii, omul va înţelege declaraţia făcută
de Domnul Hristos: „El va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi“,
Supunerea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu înseamnă restaurarea
personalităţii omului. Fie ca Domnul Hristos să lucreze prin Duhul
Său Sfânt, să vă însufleţească şi să pună în armonie gândurile voastre
cu ale Sale. Fie ca El să folosească abilităţile voastre. El a creat toate
capacităţile voastre, ca să puteţi onora şi slăvi mai bine Numele Său.
Consacraţi-vă Lui şi toţi cei care sunt asociaţi eu voi vor vedea că
puterile voastre sunt insuflate de Dumnezeu şi că însuşirile voastre
cele mai nobile sunt puse la lucru în vederea slujirii lui Dumnezeu.
Aptitudinile care au fost folosite cândva pentru slujirea eului şi
pentru promovarea unor principii nedemne şi care au fost dedicate
unor scopuri nedrepte vor fi aduse în supunere faţă de Domnul Isus
Hristos şi vor sluji voinţei lui Dumnezeu.

Tinerii să fie educaţi pentru slujire
În biserici este o lucrare de făcut. Tinerii şi tinerele trebuie să

fie pregătiţi şi educaţi, iar apoi să li se găsească un loc în lucrare.
Sunteţi îngrijoraţi şi încurcaţi de faptul că dr........... investeşte într-o[397]
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măsură disproporţionată în lucrarea misionară medicală, deoarece
lucrarea lui depăşeşte cu mult lucrarea făcută în biserici de Con-
ferinţa Generală. Care este problema? Este clar că lumina dată de
Dumnezeu nu a fost respectată. Oamenii au înlocuit planurile lui
Dumnezeu cu propriile planuri. Prosperitatea şi progresul lucrării
misionare medicale este în planul lui Dumnezeu. Această lucrare
trebuie să fie îndeplinită, iar adevărul trebuie dus la drumuri şi la
garduri.

O chemare la reformă
Totuşi inima lucrării, marele centru, a fost slăbită printr-o ad-

ministrare greşită din partea celor ce nu au rămas în armonie cu
Conducătorul lor.2 Satana a deturnat banii şi capacităţile lor pe căi
greşite. Timpul lor preţios s-a pierdut pentru veşnicie. Dacă lumina
lui Dumnezeu ar fi fost respectată, lucrarea serioasă care se înde-
plineşte acum s-ar fi putut desfăşura cu multă vreme în urmă într-o
modalitate tot atât de puternică. Din cauza administrării greşite şi a
lipsei de prevedere, întregul trup este bolnav. Oamenii cărora Dum-
nezeu le-a încredinţat responsabilităţi cu urmări veşnice, depozitarii
adevărului ce implică rezultate veşnice, păzitorii luminii, care tre-
buie să lumineze întreaga lume, şî-au pierdut puterea de influenţă,
Oare a făcut Dumnezeu o greşeală? Sunt cei ce se află în centrul
lucrării nişte vase alese, care pot primi untdelemnul auriu, revărsat
de mesagerii cereşti reprezentaţi prin cei doi măslini, ca să umple
candelele? Îşi fac datoria cei de la Battle Creek, bărbaţii şi femeile pe
care Dumnezeu i-a numit să îndeplinească cea mai solemnă lucrare
încredinţată vreodată făpturilor muritoare, aceea — de a fi parteneri
cu Isus Hristos în această mare întreprindere? Îşi fac datoria aceia
pe care El i-a avertizat să le transmită şi altora lumina răspândită
de candelele aprinse, pentru ca zonele cuprinse de întuneric să aibă [398]
ocazia de a auzi solia mântuitoare?...

Rezultatele slujirii de sine
Oh, dacă aceia care pretind că ştiu adevărul ar fi avut spiritul lui

Hristos, Răscumpărătorul care Se jertfeşte pe Sine, care a renunţat
la bogăţia, la strălucirea şi la poziţia Sa de înalt conducător şi a făcut

2Vezi Note suplimentare.
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tot ce putea face pentru salvarea sufletelor, atunci ar fi renunţat la
ei înşişi, şi-ar fi luat crucea şi L-ar fi urmat pe Isus. Voi cei care
iubiţi comorile lumii, cum veţi răspunde înaintea lui Dumnezeu
în ziua cea mare a judecăţii, pentru eforturile slabe de a transmite
adevărul în regiunile îndepărtate? Va trebui să daţi socoteală pentru
banii cheltuiţi în achiziţionarea de biciclete, de haine şi de alte
lucruri nenecesare.3 Ca oameni ai lui Dumnezeu, voi ar fi trebuit
să-L reprezentaţi pe Isus, dar Domnul Hristos Se ruşinează de cei
care manifestă îngăduinţa de sine, Inima mea este îndurerată, cu
greu îmi pot stăpâni simţămintele, când mă gândesc cât de uşor se
îndepărtează oamenii noştri de principiile creştinismului practic,
dedicându-se satisfacerii eului. Totuşi mulţi dintre voi cred adevărul
doar parţial. Domnul Isus spune: „Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui
Mamona“, iar noi trebuie să trăim prin fiecare cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu, Câţi sunt cei care cred Cuvântul lui Dumnezeu?

Domnul respinge cu oroare faptele voastre egoiste, totuşi mâna
Sa ocrotitoare încă este întinsă asupra voastră. Pentru binele sufletu-
lui vostru, vă îndemn, ascultaţi acum rugămintea mea în favoarea
celor ce sunt misionari în străinătate, ale căror mâini sunt legate
din cauza atitudinii voastre. Satana se străduieşte, cu toată puterea
lui amăgitoare, ca să ducă lucrurile în situaţia de a opri înaintarea
lucrării din cauza lipsei mijloacelor financiare.

Vă daţi voi seama că, an de an, mii şi mii şi de zece ori câte zece
mii de suflete pier în păcate lor? Judecăţile şi plăgile lui Dumnezeu
îşi fac deja lucrarea, iar sufletele merg spre ruină, deoarece lumina
adevărului nu a strălucit asupra lor pe cale. Credem noi pe deplin că[399]
suntem purtătorii Cuvântului lui Dumnezeu pentru lumea întreagă?
Cine crede acest lucru? „Dar cum vor chema pe Acela în care nu au
crezut? Cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor
auzi despre El, fără un propovăduitor?“ Cine sunt cei ce au credinţa
care îi va face în stare să pună în practică acest cuvânt? Cine crede
în lumina dată de Dumnezeu?

Dumnezeu ne cheamă să lucrăm
Domnul ne cheamă la o lucrare unită. Trebuie să fie făcute

eforturi bine organizate pentru a asigura lucrători. Domnul va pune
3Vezi Note suplimentare.
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în locul vostru suflete simple, sincere şi umile, care nu au avut
niciodată ocaziile pe care le-aţi avut voi şi nici nu le-au putut avea,
deoarece voi nu aţi lucrat conduşi de Duhul Sfânt. Putem fi siguri că,
atunci când se va revărsa Duhul Sfânt, cei ce nu au primit şi nu au
preţuit ploaia timpurie nu vor vedea şi nu vor înţelege valoarea ploii
târzii. Dacă suntem cu adevărat consacraţi lui Dumnezeu, iubirea
Sa va locui în inima noastră prin credinţă, iar noi ne vom îndeplini
datoria cu bucurie, în armonie cu voinţa lui Dumnezeu.

Dar puţinul interes care s-a manifestat în bisericile noastre faţă de
lucrarea lui Dumnezeu mă alarmează. Tuturor celor ce au mijloace
financiare, aş dori să le amintesc faptul că aceste mijloace le-au
fost încredinţate de Dumnezeu spre a fi folosite în înaintarea lucrării
pentru care a venit Hristos în lumea noastră. Domnul le spune tuturor
oamenilor că, în ochii lui Dumnezeu, nimeni nu este proprietarul
propriilor avuţii, ci doar un ispravnic. Nu sunt ale voastre, ci ale
Mele, zice Domnul. Dumnezeu vă va chema să daţi socoteală pentru
ispravnicia voastră. Indiferent dacă aveţi unul, doi sau cinci talanţi,
nici o centimă nu trebuie să fie irosită pentru satisfacerea dorinţelor
egoiste. Responsabilitatea faţă de Cer ar trebui să vă facă să vă [400]
cutremuraţi, să fiţi plini de teamă şi să tremuraţi. Hotărârile zilei din
urmă depind de măsura în care v-aţi exercitat bunăvoinţa. Domnul
Hristos apreciază fiecare faptă de binefacere, ca şi când ar fi fost
făcută pentru El însuşi.

* * * * *

Zelul pentru Hristos4

Toţi cei ce poartă Numele lui Hristos ar trebui să lucreze pentru
El cu toată inima, cu toată mintea, cu tot sufletul şi cu toată puterea, şi
vor lucra, dacă vor crede marele adevăr al Evangheliei. Sinceritatea
zelului lor pentru cauza lui Hristos va dovedi măsura credinţei lor.
Dacă sunt cu adevărat una cu Domnul Hristos, eul lor va fi înlocuit de
Persoana Sa, „Trăiesc“, spunea marele apostol, „dar nu mai trăiesc
cu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în
trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a
dat pe Sine însuşi pentru mine.“

4Special Testimonies, Seria A 10:33-39 (1897).
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Lumina, care ne este dată din nou şi din nou de către Duhul lui
Dumnezeu, spune: Nu întemeiaţi colonii.5 Mergeţi în oraşele mari şi
creaţi un interes atât în rândul celor din clasele înalte, cât şi în rândul
celor umili. Predicaţi Evanghelia pentru săraci, dar nu vă opriţi la
aceştia. Căutaţi să ajungeţi şi la cei ce aparţin claselor mai înalte.
Alegeţi-vă locurile, gândindu-vă la cea mai bună modalitate de a
face lumina voastră să strălucească pentru ceilalţi. Această lucrare
ar fi trebuit să fie îndeplinită cu mult timp înainte. Nu faceţi din
subiectul Sabatului caracteristica voastră distinctivă. Trebuie să vă
apropiaţi de oameni cu subiecte practice, asupra cărora toţi pot fi de
acord...

Poporul lui Dumnezeu are de făcut o lucrare pe care nu o face.
Ultima solie a harului trebuie să-i vestită lumii care piere în păcatele
ci. Cei care sunt angajaţi în instituţiile noastre au toate facilităţile şi
ocaziile de a lucra pentru sărmanii păcătoşi fără Hristos, dar ei sunt
insensibili. Dacă bisericile noastre ar pune în practică adevărul şi ar[401]
arăta că ele cred că Domnul Hristos a venit în lume pentru a-i mântui
pe cei păcătoşi, puterea lui Dumnezeu ar însoţi lucrarea lor. Ele
trebuie să rămână în legătură cu Izvorul luminii şi al succesului şi să
păstreze legătura cu lumea nu pentru a fi influenţaţi de spiritul ei, ci
pentru a fi în stare să îndeplinească lucrarea care le-a fost rânduită
de Dumnezeu...

Cursurile de instruire a pastorilor
Domnul Hristos le porunceşte lucrătorilor Săi: „Duceţi-vă în

toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură“.
Această declaraţie clară a fost ignorată. Deşi lumina a fost dată

din nou şi din nou, oamenii sunt invitaţi să participe săptămâni la
rând pentru a participa la cursurile de instruire a pastorilor, fiind
chemaţi din teritoriile unde ar trebui să-şi continue lucrarea cu dra-
goste şi temere de Dumnezeu, căutând să-i salveze pe cei pierduţi.
A fost un timp când această instruire era necesară, deoarece oamenii
noştri se împotriveau lucrării lui Dumnezeu, prin respingerea luminii
adevărului cu privire la neprihănîrea prin credinţă. Ei trebuiau să
primească acest adevăr şi să-1 transmită mai departe cu toată inima,
prin scrieri şi prin vorbire, pentru că este singura lor cale de reuşită.

5Vezi Note suplimentare.
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Ei trebuiau să lucreze sub îndrumarea Duhului Sfânt, în scopul de a
le vesti lumina şi altora.

Prin faptul că an după an au fost dedicaţi cursurilor de instruire
pastorală6 câmpurile albe şi gata pentru seceriş au fost neglijate.
Chiar şi lucrătorii au ajuns mai slabi, în loc să fie mai puternici.
Aceasta a fost o greşeală. Dumnezeu îi cheamă pe slujitorii Săi să
transmită cunoştinţa, nu să înveţe într-una şi să nu fie niciodată în
stare să ajungă la cunoaşterea adevărului.

Lucrarea Duhului Sfânt
Domnul Hristos a precizat cu claritate scopul principal al venirii

Duhului Sfânt: „Şi când va veni El“, a spus Isus, „va dovedi lumea [402]
vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata“. Această
lumină i-a fost prezentată poporului nostru an după an. Puterea
Duhului Sfânt s-a manifestat într-o marc măsură la Battle Creek,
marele centru al lucrării, pentru a le fi transmisă acelora care se
află la drumuri şi la garduri, aşa încât mulţimile aflate sub influenţa
satanică a păcatului şi a morţii să poată fi înnoite şi schimbate de
puterea Duhului Sfânt. Dar când lumina a venit la aceia care se aflau
la centrul lucrării, ei nu au ştiut cum să o trateze. Mărturiile pe care
Dumnezeu le-a dat poporului Său sunt în armonie cu Cuvântul Său.

Când a rostit aceste cuvinte, Domnul Hristos stătea deja în umbra
crucii ruşinoase, simbolul vinovăţiei pentru care a fost necesară
jertfirea vieţii Sale, ca să salveze lumea de la ruină completă. Domnul
Hristos a privit înainte, spre timpul când urma să vină Duhul Sfânt,
ca reprezentant al Său, pentru a face o lucrare minunată, în şi prin
meritele Sale, şi S-a simţit privilegiat să le spună ucenicilor cuvinte
de mângâiere...

Cei ce nu au o legătură vie cu Dumnezeu nu înţeleg manifestarea
Duhului Sfânt şi nu fac distincţie între ce este sfânt şi ce este obişnuit.
Ei nu ascultă de vocea lui Dumnezeu, deoarece, asemenea naţiunii
iudaice, nu cunosc vremea când sunt cercetaţi. Pentru cei care nu
ascultă şi nu se supun glasului datoriei, nu există niciun ajutor,
deoarece glasul datoriei este glasul lui Dumnezeu. Dacă oamenii
refuză să acorde atenţie sfatului divin şi aleg calea care le place cel
mai mult, ochii, urechile şi inima lor ajung să fie insensibile.

6Vezi Note suplimentare.
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Oh, cât de bine ar fi fost dacă toţi cei care procedează aşa ar
fi fost angajaţi în oricare altă activitate, în afara instituţiilor sfinte
rânduite de Dumnezeu pentru a constitui centrul lucrării Sale! Se
presupune că aceşti oameni se afla sub călăuzirea Duhului Sfânt,[403]
dar presupunerea aceasta este o greşeală. Ei nu îndeplinesc lucrarea
cu credincioşie, nu dau dovadă că au înţeles caracterul ei sfânt. In-
fluenţa lor îi duce în rătăcire pe ceilalţi, determinându-i să trateze
cu uşurătate mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru salvarea su-
fletelor şi să creadă că pot să-şi introducă propriile idei, planuri şi
metode lumeşti. în felul acesta, ei ating un nivel scăzut şi lipsit de
valoare, iar Dumnezeu este dezonorat într-o mare măsură.

Dumnezeu ar dori ca toţi aceia care au o asemenea experienţă
întipărită în viaţa lor religioasă să aleagă o ocupaţie în orice alt
domeniu, în lucrări care au o sferă mai restrânsă, în care interesele
veşnice nu-şi vor pierde valorarea din cauza vieţii lor neconsacrate şi
în care vor fi mai puţine posibilităţi de a întâlni ispita. O muncă fizică
mai grea şi obositoare poate contracara şi poate supune tendinţele lor
rele, iar ceilalţi nu vor fi contaminaţi de înclinaţiile si de trăsăturile
dăunătoare ale caracterului lor.

Nu există un teren neutru
Aceia care sunt angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu, în oricare

dintre instituţiile noastre, trebuie să aibă o legătură cu Dumnezeu şi
să fie hotărâţi să facă binele în orice situaţie pentru a fi în stare să ştie
de partea cui vor fi găsiţi, când va veni ziua încercării. Nicio persoană
implicată în lucrarea sfântă a lui Dumnezeu, nu poate să rămână pe
un teren neutru. Când cineva aşteaptă cu inimă împărţită, nehotărâtă
şi instabilă, până când va fi sigur că nu va pierde nimic, dovedeşte
că este un om pe care Dumnezeu nu-l poate folosi. Dar mulţi se află
în această situaţie. Ei fie nu au fost chemaţi de Dumnezeu, fie au
dat greş în mod categoric în a fi schimbaţi prin lucrarea puternică a
Duhului Sfânt.

Domnul va folosi oamenii cu pregătire intelectuală, numai dacă
presupusa lor cunoştinţă nu îi va conduce la dorinţa de a-L influenţa
pe Duhul Sfânt şi numai dacă nu vor căuta să-L înveţe ei pe Domnul
că strategiile omeneşti sunt mai bune decât planurile divine, deoarece
se potrivesc mai bine cu părerile populare. Toţi cei aflaţi în slujba lui[404]
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Dumnezeu au obligaţia de a se împotrivi cu îndrăzneală prejudecăţii,
îndărătniciei şi pasiunii umane. Ei trebuie să-şi aducă aminte fără
încetare că sunt servii lui Dumnezeu şi se află în slujba Sa.

* * * * *

Solii lui Dumnezeu7

Domnul doreşte ca oamenii Lui să renunţe la orice idee nebiblică
în legătură cu lucrarea de păstorire. Cei chemaţi în lucrarea de slujire
pastorală nu trebuie să ajungă nişte idoli. Ei nu trebuie să fie priviţi
cu o reverenţă superstiţioasă, deoarece puterea care le-a fost atribuită
prin slujba lor nu face păcatul din ei să-şi piardă caracterul ofensator.
Tocmai poziţia face păcatul lor să fie mult mai ofensator, deoarece,
prin săvârşirea Iui, ei ajung nişte slujitori ai nelegiuirii, nişte agenţi
prin care Satana poate lucra cu succes pentru perpetuarea păcatului.

Fiecare trebuie să-şi aducă aminte fără încetare că efortul special
al lui Satana este îndreptat împotriva lucrării pastorale. El ştie că
pastorul este doar un instrument omenesc, care nu deţine în sine
însuşi niciun har sau sfinţenie proprie. El ştie că pastorul este numai
un slujitor, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie un mijloc puternic
pentru salvarea sufletelor şi că va fi eficient numai dacă Dumne-
zeu, Duhul cel veşnic, îl va face să fie aşa. Satana ştie că tezaurul
Evangheliei este pus în nişte vase de lut, pe care numai puterea lui
Dumnezeu le poate face nişte vase de cinste. Lucrătorii pot să cultive
via, un Pavel poate să semene şi un Apolo poate să ude, dar numai
Dumnezeu poate face să crească.

Dumnezeu nu Şi-a lăsat niciodată biserica fără o mărturie. În
toate încercările şi greutăţile, în timpul împotrivirii şi al persecuţiei [405]
şi în mijlocul întunericului spiritual prin care a trecut biserica Sa,
Dumnezeu a avut oameni potriviţi, pe care i-a pregătit să preia lu-
crarea Sa în diferitele ei stadii şi să o ducă înainte şi în sus. El i-a
descoperit poporului Său adevărul prin patriarhi şi profeţi. Dom-
nul Hristos a fost învăţătorul poporului Său din vechime în aceeaşi
măsură în care a fost atunci când a venit în lume, îmbrăcat în veş-
mintele naturii omeneşti. El Şi-a ascuns slava în chipul omenesc şi
S-a descoperit adesea celor din poporul Său, vorbind cu ei „fală către

7Special Testimonies, Seria A 11:2-13 (1898).
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faţă, aşa cum vorbeşte un om cu prietenul lui“. Învăluit în stâlpul
de foc noaptea şi de nor ziua, Domnul era Conducătorul invizibil şi
îi vorbea poporului Său prin intermediul lui Moise. De asemenea,
vocea lui Dumnezeu a fost auzită prin profeţii pe care i-a chemat la
o lucrare deosebită, însărcinându-i să vestească solia Sa specială. El
i-a trimis să repete aceleaşi cuvinte. De multe ori, solia încredinţată
lor nu era în armonie cu voinţa şi căile oamenilor, dar El o punea pe
buzele lor şi îi trimitea să o proclame. El îi asigura că Duhul Sfânt le
va inspira atât solia, cât şi modul de exprimare. Acela care cunoştea
inima, le inspira cuvintele necesare pentru a-i impresiona pe oameni.

Poate că solia nu era pe placul celor cărora le era trimisă. Poate
că ei nu voiau să afle nimic nou, ci doreau să continue în umblarea
lor ca şi până atunci, dar Domnul îi tulbura prin mustrări, îi certa
pentru căile lor. El insufla un nou duh de viaţă în cei ce adormi-
seră la post şi nu fuseseră nişte santinele conştiincioase. El le arăta
responsabilitatea ce le revine, precum şi faptul că vor trebui să dea
socoteală pentru siguranţa poporului. Ei erau ca nişte străjeri care
nu trebuiau să doarmă nici ziua, nici noaptea. Ei trebuiau să observe
şi să recunoască vrăjmaşul şi să alarmeze întregul popor, pentru
ca fiecare să poată fi găsit la datorie, astfel încât duşmanul care îi
urmărea să nu fie în stare să câştige nici cel mai mic avantaj.[406]

Responsabilităţile străjerilor lui Dumnezeu
Domnul le spune astăzi străjerilor Săi că, dacă nu sunt credin-

cioşi şi nu avertizează poporul aflat în pericol, oamenii vor muri în
păcatele lor. „Sângele lor“, zice Domnul, „Îl voi cere din mâna ta“.
Dar, dacă solii Săi vestesc avertizările şi mustrările care îi cheamă
pe oameni să se întoarcă de la căile lor rele, iar ei nu ascultă, atunci
străjerul este nevinovat, iar cel care se ridică împotriva lui Dumnezeu
va muri în păcatele lui, sângele lui va cădea asupra propriului suflet.
Aceste subiecte solemne îmi sunt prezentate cu claritate. Dumnezeu
a rânduit apostoli, păstori, evanghelişti şi învăţători pentru desăvâr-
şirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului
lui Hristos, până vom ajunge toţi la unitatea credinţei. El declară
poporului Său: „Voi sunteţi ogorul Iui Dumnezeu, clădirea lui Dum-
nezeu“. Trebuie să aibă loc un progres continuu. Urmaşii Săi să lase
cărări drepte în urma paşilor lor, pentru ca mieii să nu fie rătăciţi de
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pe cale. Cei care doresc să-1 slujească lui Dumnezeu trebuie să lu-
creze cu înţelepciune pentru a-şi corecta defectele şi pentru a-L slăvi
pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, rămânând în lumină şi lucrând în
lumina Soarelui Neprihănirii. În felul acesta, ei vor conduce biserica
înainte şi în sus pe calea spre cer, aşa încât separarea ei de lume să
ajungă din ce în ce mai distinctă.

Când caracterul lor va fi asemenea Modelului divin, oamenii nu
se vor teme pentru prestigiul personal. Ei vor apăra interesele sfinte
ale bisericii cu o vigilenţă neobosită, iubitoare şi devotată şi vor lupta
împotriva răului care ameninţă să micşoreze şi să ascundă lumina pe
care Dumnezeu a prevăzut-o să strălucească prin ea. Ei vor înţelege
că strategiile folosite de Satana pentru a încuraja căutarea greşelilor,
vorbirea de rău, bârfa şi acuzarea fraţilor nu-şi găsesc locul şi nici [407]
nu se potrivesc în biserică, deoarece astfel de lucruri o vor slăbi şi o
vor doborî.

Conflictul ajunge mai puternic
Nu va fi niciun timp în istoria bisericii, când lucrătorul lui Dum-

nezeu să-şi poată împreuna mâinile, spunând: „Pace şi linişte“.
Atunci va veni acea mare nimicire neaşteptată. Totul pare să înain-
teze în mijlocul unei prosperităţi aparente, dar Satana este mai mult
decât vigilent. El cercetează şi se consultă cu îngerii lui răi pentru
a găsi alte modalităţi de a ataca, acolo unde poate să aibă succes.
Conflictul va ajunge din ce în ce mai puternic şi mai înverşunat,
deoarece Satana este condus de o forţă demonică. Pe măsură ce
lucrarea poporului lui Dumnezeu înaintează cu o energie sfinţită,
irezistibilă, înăllând stindardul neprihănirii lui Hristos în biserică,
sub conducerea puterii care vine de la tronul Iui Dumnezeu, marea
luptă va ajunge din ce în ce mai puternică şi mai hotărâtă. Minţile
se vor ridica una împotriva alteia, planurile vor intra în conflict,
principiile de origine cerească se vor opune principiilor lui Satana,
Adevărul, în diferitele lui aspecte, va intra în contradicţie cu ideile
false aflate într-o continuă schimbare, care se manifestă în noi şi noi
forme şi care, dacă va fi posibil, îi vor înşela chiar şi pe cei aleşi.

Lucrarea noastră trebuie să fie serioasă. Noi nu trebuie să luptăm
ca unii care lovesc cu pumnul în vânt. Păstorirea, predicarea şi
tipărirea au nevoie de oameni care, asemenea lui Caleb, să aibă curaj
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şi să lucreze, oameni a căror unică ţintă este să deosebească ideile
false de adevăr, ale căror urechi sunt îndreptate doar spre Veghetorul
cel credincios pentru a auzi cuvintele Sale. Duhul care vine de la
tronul lui Dumnezeu îşi va face simţită prezenţa asupra creştinătăţii
decăzute şi asupra lumii corupte, care se află pe punctul de a fi
nimicite de judecăţile îndelung amânate ale unui Dumnezeu ofensat.[408]

Respingerea mustrării
Există pericolul ca oamenii să piardă din vedere adevărurile

importante pentru acest timp şi să caute lucruri noi, ciudate şi atră-
gătoare. Când sunt mustraţi de Duhul lui Dumnezeu prin slujitorii
rânduiţi de El, mulţi refuză să accepte mustrarea, iar în inima lor
sunt plantate rădăcinile amărăciunii şi ale resentimentelor împotriva
oamenilor lui Dumnezeu, care poartă răspunderi grele şi neplăcute.
Sunt oameni care le prezintă altora adevărul, dar nu-şi corectează
propriul comportament înaintea lui Dumnezeu. Ei se străduiesc să-şi
ascundă defectele şi încurajează înstrăinarea de Dumnezeu. Aceşti
oameni nu au curajul moral de a face lucrurile care ar fi spre binele
lor. Ei nu văd nicio nevoie de reformă şi, în felul acesta, resping
cuvintele Domnului şi îi urăsc pe aceia care îi mustră la poarta
cetăţii.

Tocmai acest refuz de a asculta îndemnurile trimise de Domnul
îi oferă lui Satana cele mai bune ocazii de a face din ei duşmanii cei
mai aprigi ai acelora care le-au spus adevărul. Ei îi prezintă într-o
falsă lumină pe aceia care le-au adus solia din partea Domnului.

Omul care respinge Cuvântul Domnului şi face eforturi pentru
a-şi întări propria cale şi pentru a-şi îndeplini propria voie rupe în
bucăţi atât solul, cât şi solia pe care Dumnezeu i-a trimis-o pentru a-i
descoperi păcatele. Înclinaţiile lui i-au influenţat comportamentul,
iar el s-a format în mod greşit. Regula divină este: „Deci, fie că
mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava
lui Dumnezeu“. Dar el nu procedează în felul acesta. Ce gândeşte
omul în inima lui aceea este el. Dinăuntru, din inimă, ies gândurile
rele inspirate de Satana. El începe să ocolească adevărul, legân-du-se
de metode şi de amănunte. Spiritul lui Satana îl pune în legătură cu
vrăjmaşul, îndemnându-1 să critice cu privire la lucruri mai puţin
importante. Pentru el, adevărul este tot mai puţin valoros. El ajunge[409]
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un pârâş al fraţilor săi şi îşi schimbă conducătorul. Lumea din afară
are asupra lui o influenţă mai mare decât potopul de lumină pe care
1-a revărsat Dumnezeu, tocmai prin soliile pe care el însuşi le-a
predicat şi de care s-a bucurat în trecut.

Oh, cât de multe lucruri s-au schimbat pentru că el a ajuns aşa
de plin de ură împotriva lui Dumnezeu, din cauza pericolelor şi
greşelilor lui, care i-au fost aduse la cunoştinţă! El a îngăduit ca
gândurile nelegiuite să ajungă tot mai puternice şi să predomine,
pentru că nu a mâncat zilnic trupul Fiului lui Dumnezeu, nu a băut
sângele Său şi nu a ajuns părtaş al naturii divine. Lucrurile care vin
dinăuntru, acelea îl spurcă pe om. Prin urmare, cât de decăzut trebuie
să fie izvorul din care au ieşit toate aceste rele!

O alegere fatală
Pastorii nesfinţiţi se întorc împotriva lui Dumnezeu. Ei îi laudă

în aceeaşi cuvântare atât pe Domnul Hristos, cât şi pe dumnezeul
acestei lumi. În timp ce pretind că î1 primesc pe Hristos, ei îl aleg
pe Baraba şi, prin faptele lor, spun; „Nu îl vrem pe Omul acesta, ci
pe Baraba“. Toţi cei care citesc aceste cuvinte să ia aminte la ele.
Satana se laudă cu lucrurile pe care este în stare să le facă. El vrea
să distrugă unitatea pentru care S-a rugat Domnul Hristos. Satana
spune: „Voi ieşi şi voi fi un duh de minciună pentru a-i înşela pe cei
pe care îi voi putea înşela, determinându-i să critice, să condamne
şi să mintă“. Dacă, păcatul mărturiilor mincinoase şi amăgitoare va
fi cultivat într-o biserică asupra căreia a strălucit o mare lumină şi
care a beneficiat de dovezi clare, acea biserică va ajunge să respingă
solia trimisă de Domnul şi să accepte presupoziţii şi teorii false şi
afirmaţiile cele mai lipsite de logică. Satana râde de lipsa lor de
înţelepciune, deoarece el ştie care este adevărul.

Mulţi vor sta la amvoanele noastre, purtând în mâini făclia unei
profeţii false, a cărei lumină este aprinsă din focul demonic al lui [410]
Satana. Dacă îndoiala şi necredinţa sunt cultivate, slujitorii credin-
cioşi vor fi îndepărtaţi de oamenii pe care cred că îi cunosc atât de
bine. „Dacă ai fi cunoscut şi tu“, zice Domnul, „măcar în această zi,
lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de
ochii tăi.“
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Lumina adevărului
În ciuda acestui fapt, temelia lui Dumnezeu este sigură. Domnul

îi cunoaşte pe cei care sunt ai Săi. Un pastor sfinţit nu trebuie să
vorbească în mod viclean. El trebuie să fie deschis ca lumina zilei,
liber de orice urmă de rău. Lucrarea sfântă a păstoririi şi cea a
tipăririi de literatură vor fi un mijloc puternic de răspândire a luminii
adevărului pentru această generaţie neascultătoare. Lumină, fraţilor,
avem nevoie de mai multă lumină. Sunaţi din trâmbiţă în Sion, faceţi
să răsune semnalul de alarmă în muntele cel sfânt. Adunaţi oştirea
Domnului cu inimi sfinţite, ca să audă ce doreşte Domnul să-1 spună
poporului Său, căci El are o lumină mai mare pentru toţi cei dispuşi
să asculte. Toţi trebuie să fie pregătiţi, îmbrăcaţi în armură, şi să iasă
la luptă-ca să vină în ajutorul Domnului împotriva celui puternic.
Dumnezeu însuşi va lucra pentru Israel. Orice limbă mincinoasă
va fi adusă la tăcere. Mâinile îngerilor vor răsturna orice strategie
înşelătoare. Bastioanele lui Satana nu vor triumfa niciodată. Solia
îngerului al treilea va fi însoţită de biruinţă. Aşa cum Căpetenia
oştirii Domnului a dărâmat cândva zidurile Ierihonului, tot astfel
va triumfa poporul care păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi toate
elementele care i se opun vor fi înfrânte. Niciun suflet să nu se
plângă de slujitorii lui Dumnezeu, care le aduc o solie din partea
Cerului. Încetaţi să le mai căutaţi greşeli. Nu mai spuneţi: „Ei sunt
prea categorici, vorbirea lor este prea tare!“ Chiar dacă vorbirea
lor este prea tare, oare nu este nevoie să vorbească în felul acesta?
Dumnezeu va face să le ţiuie urechile, dacă ei nu ascultă glasul Lui
şi solia Sa. El îi va denunţa pe toţi cei care se împotrivesc Cuvântului
lui Dumnezeu,[411]

Oameni potriviţi pentru timpul lor
Satana a luat orice măsură posibilă pentru ca nimeni să nu vină

printre noi, ca popor, pentru a ne mustra, a ne corecta şi pentru a
ne îndemna să renunţăm la greşelile noastre. Totuşi un popor va
purta chivotul lui Dumnezeu. Unii vor ieşi din mijlocul nostru şi
nu vor mai purta chivotul. Ei nu pot ridica piedici atât de puternice,
încât să împiedice adevărul, căci adevărul va merge înainte şi în
sus până la capăt. în trecut, Dumnezeu a ridicat oameni, iar El încă
mai are oameni potriviţi pentru timpul acesta, care sunt pregătiţi să
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îndeplinească poruncile Sale — oameni care vor trece peste orice
restricţii, ce nu sunt altceva decât nişte ziduri tencuite cu un mortar
neîntărit. Când Dumnezeu îşi va revărsa Duhul asupra oamenilor, ei
vor lucra. Ei vor proclama Cuvântul Domnului, îşi vor înălţa vocea
asemenea unei trâmbiţe. Adevărul nu va fi micşorat şi nici nu îşi va
pierde puterea în mâinile lor. Ei le vor arăta oamenilor nelegiuirile
lor, şi casei lui Iacov, păcatele lor.

Lucrarea vehementă a lui Satana
Conflictul va ajunge tot mai înverşunat. Satana va intra pe câmpul

de luptă şi Îl va personifica pe Domnul Hristos. El îl va reprezenta
în mod greşit, va perverti şi va răstălmăci tot ce va putea pentru a-i
înşela, dacă este cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Chiar în zilele noas-
tre, au fost şi vor fi familii întregi, care, deşi s-au bucurat cândva de
adevăr, îşi vor pierde credinţa, din cauza calomniilor şi minciunilor
pe care le-au auzit despre aceia pe care i-au iubit şi de la care au
primit sfaturi pline de înţelepciune. Ei şi-au deschis inima pentru
semănarea neghinei, neghina a răsărit printre grâu şi s-a dezvoltat,
recolta a ajuns tot mai săracă, iar adevărul preţios şi-a pierdut puterea
asupra lor. Pentru un timp, noile lor teorii au fost însoţite de un zel
fals şi le-au împietrit inima împotriva susţinătorilor adevărului, iar
ei au fost asemenea evreilor care I se împotriveau lui Hristos. [412]

Conduşi de zelul lui Satana, pentru o vreme, unii au aparenţa
de oameni înfloritori, dar aceasta este trecătoare. Satana i-a dus
atât de departe, încât au ajuns să lucreze împotriva Duhului lui
Dumnezeu. Ei se risipesc asemenea seminţelor de dafin. Domnul îi
rabdă pentru un timp. El le îngăduie să-fi manifeste invidia şi ura
împotriva poporului lui Dumnezeu, aşa cum i-a îngăduit lui Satana
să-şi dezvolte caracterul, ca să poată fi cunoscut de lumile necăzute
şi de lumea căzută, aşa cum este el, cu adevăratele lui atribute, ca
înşelător, ucigaş şi pârâş al fraţilor săi.

Ridicaţi baricade în calea vrăjmaşului
Mulţi dintre cei ce pretind acum a crede adevărul, dar care nu au

nicio ancoră, vor fi atraşi în tabăra lui Satana. Cei care nu au luptat
de partea lui Dumnezeu vor fi lăsaţi să se dovedească a fi o piatră de
poticnire în calea acelora care au câştigat o experienţă vie şi perso-
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nală. În loc de a începe să critice, să se îndoiască, să fie suspicios şi
să se împotrivească lucrării lui Dumnezeu, fiecare pastor să lucreze
acum pentru a înălţa baricade în calea vrăjmaşului viclean. In loc să
lupte împotriva celor pe care Domnul i-a trimis să-i salveze, poporul
lui Dumnezeu să se roage fierbinte şi neîncetat pentru puterea haru-
lui Său, iar Căpetenia oştirii Domnului va birui. In loc de a-i judeca
pe oamenii pe care Domnul i-a primit şi i-a chemat în slujba Sa, să
se roage, zi şi noapte, pentru ca Dumnezeu să poată trimite în via Sa
mai mulţi lucrători. Pastorilor, nu-L dezonoraţi pe Dumnezeul vostru
şi nu-L întristaţi pe Duhul Sfânt, răspândind păreri cu privire la me-
todele de lucru ale celor pe care El a binevoit să-i aleagă. Dumnezeu
cunoaşte caracterul fiecăruia. El vede temperamentul oamenilor pe
care i-a ales. El ştie că numai cei serioşii statornici, hotărâţi şi plini[413]
de zel vor înţelege importanţa vitala a acestei lucrări şi îşi vor aduce
mărturia cu o asemenea fermitate şi hotărâre, încât vor străpunge
barierele lui Satana.

Dumnezeu îi mustră şi îi sfătuieşte pe oameni pentru binele lor.
El le-a vestit o solie, comunicându-le ce era necesar în acel timp
-anul 1897. Aţi primit voi solia? Aţi ascultat voi apelul? El v-a dat
ocazia de a vă înarma şi de a vă pregăti pentru a-L sluji pe Domnul.
După ce a făcut toate aceste lucruri, El v-a spus să rezistaţi. V-aţi
pregătit voi? Aţi răspuns voi: „Iată-mă, trimite-mă?“ Nu. Voi aţi stat
în loc şi nu aţi făcut nimic. Aţi lăsat să cadă la pământ Cuvântul lui
Dumnezeu, fără să-1 ascultaţi, iar acum, Domnul a ales nişte oameni,
care erau doar nişte copii, şi i-a pus în locul vostru în prima linie
a bătăliei, încredinţându-le solia şi lucrarea pe care voi nu aţi fost
dispuşi să o faceţi. Veţi fi voi nişte pietre de poticnire în calea lor? Îi
veţi critica? Veţi spune despre ei că nu stau acolo unde le este locul?
Măcar că voi nu aţi ocupat locul pe care acum sunt chemaţi ei să-1
ocupe.

Oh, de ce vor oamenii să fie nişte pietre de poticnire, când ar
putea fi nişte ajutoare? De ce caută ei să blocheze roţile, când ar
putea să le împingă mai departe cu un succes remarcabil? De ce
aleg ei să-şi lipsească propriul suflet de binele pe care ar putea să-1
primească şi să-i lipsească şi pe alţii de binecuvântarea care ar putea
veni asupra lor prin ei? Toţi cei care resping lumina vor rămâne ca
nişte câmpuri pustii, lăsate în paragină, în care nu curge nicio apă
înviorătoare şi vindecătoare, iar lucrarea lor de slujire va fi asemenea
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dealurilor din Ghiboa, uscate şi lipsite de rouă şi de ploaie. Ei nu au
ungerea divină şi nu răspândesc nicio binecuvântare asupra altora.
Aceşti oameni ar putea să-şi umilească inima, să-şi mărturisească
greşelile şi să se desprindă de influenţa lui Satana. Ei ar putea să
sfărâme lanţurile cu care au fost legaţi prin prejudecată, obiceiuri
rele sau educaţie. Dacă l-ar căuta pe Dumnezeu, în spiritul pocăinţei, [414]
L-ar găsi. Ei nu şi-a stabili o voinţă proprie, ci ar merge acolo unde
sunt conduşi de Duhul Domnului şi ar fi călăuziţi chiar de El.

Adunaţi lumina
Lucrarea de cernere şi de curăţire va trece în mod sigur prin toate

bisericile din ţara noastră, care au avut mari ocazii şi privilegii, dar
le-au lăsat să treacă fără a le lua în considerare. Aceste biserici nu
au nevoie de mai multe dovezi, ci de inimi sfinţite şi curate pentru a
aduna şi pentru a păstra toată lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu,
iar apoi să trăiască în această lumină.

Nu trebuie să spunem: „Pericolele zilelor de pe urmă vor veni
asupra noastră curând“. Ele au venit deja. Acum este nevoie ca sabia
Domnului să despartă sufletul şi măduva de poftele, dorinţele şi
pasiunile trupeşti. Fie ca sabia Domnului să străpungă şi să taie mai
adânc decât a făcut-o vreodată. Să alunge orice urmă de mândrie.
Siguranţa firească să fie scoasă din fortăreaţa minciunilor în care se
adăpostea şi căuta să înşele poporul lui Dumnezeu. Să îndepărteze
neprihănirea meritelor proprii ,şi să deschidă ochii celor orbi, ca să
poată vedea că nu sunt desăvârşiţi înaintea lui Dumnezeu.

Mă adresez poporului lui Dumnezeu, care îşi păstrează astăzi
încrederea cu fermitate, care nu se vor îndepărta de credinţa dată o
dată pentru totdeauna sfinţilor şi vor rezista în mijlocul întunericului
moral al acestor zile ale imoralităţii. Cuvântul Domnului pentru voi
este: „Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului şi Mă voi bucura
de poporul Meu“. Putem noi să vedem aici iubirea părintească a lui
Dumnezeu, exprimată faţă de cei care îşi păstrează cu statornicie
credinţa în neprihănire? Dumnezeu şi poporul Său sunt în legătura
cea mai strânsă. Noi nu suntem doar obiectul milei Sale, al iubirii
Sale iertătoare, ci suntem mai mult decât atât. Domnul se bucură
de cei din poporul Său. El este încântat de ei. El este garantul lor.
Dumnezeu îi va înfrumuseţa pe toţi cei ce îi slujesc cu toată inima şi [415]
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cu spiritul sfinţeniei. El îi îmbracă în neprihănire. El îi iubeşte pe cei
care fac voia Sa şi reflectă chipul Său. Toţi cei credincioşi sunt ase-
mănători cu modelul Fiului Său. În gura lor nu este minciună, pentru
că ei sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

* * * * *

Solia noastră8

Care este solia noastră? „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar
şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi,
vin şi lapte, fără bani şi fără plată! De ce cântăriţi argint pentru un
lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva
care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun, şi sufletul
vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi veniţi la
Mine, ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi: căci Eu voi încheia cu voi
un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David. Iată,
l-am pus martor pe lângă popoare, cap şi stăpânitor al popoarelor.
Într-adevăr, vei chema neamuri, pe care nu le cunoşti, şi popoare
care nu te cunosc vor alerga la tine, pentru Domnul, Dumnezeul tău,
pentru Sfântul lui Israel, care te proslăveşte. Căutaţi pe Domnul câtă
vreme se poate găsi, chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase
cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se
întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru,
care nu oboseşte iertând.“

Fraţilor mei pastori aş dori să le spun: Îndepliniţi această lucrare[416]
cu tact şi cu abilitate. Puneţi la lucru tinerii şi tinerele din bisericile
noastre. Asociaţi lucrarea misionară medicală cu proclamarea soliei
îngerului al treilea. Faceţi eforturi organizate şi sistematice pentru
a ridica bisericile din starea de moarte în care au căzut şi în care
se află de ani în şir. Trimiteţi în biserici lucrători care să-i prezinte
fiecărei familii şi fiecărui membru principiile reformei sănătăţii în
legătură cu solia îngerului al treilea. încurajaţi-i pe toţi să lucreze
pentru semenii lor şi veţi vedea că suflarea de viaţă va reveni rapid
în aceste biserici.

Studiaţi cu atenţie capitolul 33 din Ezechiel. Lucrarea în dome-
niul misionar medical este tocmai lucrarea pe care Domnul Hristos

8Special Testimonies, Seria A 11:18-20 (1898).
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le-a poruncit urmaşilor Săi să o facă, Oare nu puteţi voi să înţelegeţi
cu claritate că aceia care sunt angajaţi în această lucrare împlinesc
misiunea Mântuitorului? Nu puteţi să înţelegeţi că Mântuitorul do-
reşte să lăsaţi la o parte orice mândrie falsă şi să învăţaţi în şcoala
lui Hristos cum să luaţi jugul Său şi să purtaţi poverile Sale?

Nevoia unui creştinism sincer
Lumea are nevoie de dovezile unui creştinism sincer. Creştinis-

mul fals poate fi observat pretutindeni, dar când puterea harului lui
Dumnezeu se va vedea în bisericile noastre, membrii vor săvârşi
faptele lui Hristos. Trăsăturile de caracter moştenite sau cultivate
vor fi schimbate. Locuirea lăuntrică a Duhului Său îi va face în stare
pe oameni să dea dovadă de un caracter asemenea lui Hristos, iar
succesul lucrării lor va fi proporţional cu puritatea evlaviei lor.

În lumea noastră sunt mulţi lucrători creştini care nu au auzit
încă adevărurile mari şi minunate pe care le-am primit noi. Ei fac
o lucrare bună, după măsura luminii pe care o au şi mulţi dintre ei [417]
sunt mai avansaţi în cunoaşterea lucrării practice, decât aceia care
au avut ocazii mai favorabile şi o lumină mai mare.

Indiferenţa manifestată în rândul pastorilor, cu privire la reforma
sănătăţii şi lucrarea misionară medicală, este surprinzătoare. Mulţi
care nu pretind a fi creştini tratează aceste subiecte cu un respect
mai mare decât unii din mijlocul poporului nostru şi, dacă nu vom fi
mai activi, ei o vor lua înaintea noastră.

Cuvântul pe care mi 1-a încredinţat Domnul pentru bisericile si
pastorii noştri este: „Mergeţi înainte“. „Toată puterea Mi-a fost dată
în cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Şi
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi
în toate zilele, până la sfârşitul veacului.“

Căutaţi-L pe Dumnezeu9

Cooranbong, Australia, 27 august 1896
Este nevoie de evlavie. Trebuie să se vadă mai puţină încredere în

sine şi mult mai multă umilinţă. Lucrarea lui Dumnezeu a început să
9Special Testimonies, Seria A 9:31-32 (1897).
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fie privită ca o lucrare obişnuită. Ar fi fost mult mai bine ca membrii
comitetelor să fie schimbaţi, decât să fie păstraţi aceiaşi oameni ani
în şir, până când au ajuns să creadă că presupoziţiile lor trebuiau să
fie adoptate fără nicio întrebare şi, în general, nu s-a ridicat nicio
voce într-o direcţie opusă. În comitete sunt unele-persoane care nu
au discernământul pe care ar fi trebuit să îl aibă. Capacitatea lor de
înţelegere este îngustă şi egoistă. Este nevoie de o schimbare. Nu ar
fi înţelept să se aducă la îndeplinire nicio jumătate şi nici chiar un[418]
sfert din planurile pe care le-au făcut ei.

Toţi cei ce ocupă un loc în comitet să-şi întipărească în inimă
cuvintele următoare: Eu lucrez pentru prezent şi pentru veşnicie.
Trebuie să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru toate mo-
tivele care mă determină la fapte. Acesta să fie mottoul lui. De
pe buzele lui să se înalţe spre Dumnezeu rugăciunea psalmistului:
„Pune, Doamne, o strajă înaintea gurii mele şi păzeşte uşa buzelor
mele! Nu-mi abate inima la lucruri rele, la fapte vinovate, împreună
cu oamenii care fac răul, şi nu mă lăsa să mănânc din ospeţele lor!“

* * * * *

„Dă-Mi inima ta“10

Adelaide, Australia, 12 octombrie 1896
Cei care se află în poziţii de răspundere nu trebuie să adopte

extravaganţa şi îngăduinţa de sine practicate în lume, deoarece ei nu-
şi pot permite acest lucru şi chiar dacă ar putea, principiile creştine
nu le-ar îngădui. În aceste timpuri, trebuie să fie vestite învăţături
în multe domenii. „Pe cine vrea el să înveţe înţelepciunea? Cui
vrea să dea învăţături? Unor copii înţărcaţi de curând, luaţi de la
ţâţă? Căci dă învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură,
poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin
acolo.“ Aceasta este metoda prin care părinţii credincioşi trebuie
să îi înveţe pe copiii lor Cuvântul lui Dumnezeu, cu răbdare. „Ei
bine! Prin nişte oameni cu buzele bâlbâitoare şi cu vorbirea străină
va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea; «Iată odihna; lăsaţi
pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă!» Dar ei n-au
vrut să asculte şi pentru ei cuvântul Domnului va fi: «învăţătură

10Special Testimonies, Seria A 9:51-59 (1897).
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peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă peste poruncă, [419]
poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo», ca mergând, să cadă
pe spate şi să se zdrobească, să dea în laţ şi să fie prinşi“. De ce?
-pentru că ci nu au ascultat Cuvântul Domnului, care le-a fost adresat.

Aceste cuvinte se referă la cei care nu au primit învăţătura, ci
au preferat propria înţelepciune şi au ales să lucreze în armonie cu
propriile idei. Domnul îi supune pe oameni unui test de verificare,
ca să aleagă fie să urmeze sfatul Său, fie să îl refuze şi să lucreze
în conformitate cu părerile proprii, iar atunci, Domnul îi va lăsa
să ajungă la rezultatul inevitabil. În toate căile noastre şi în toate
lucrările pe care le îndeplinim în slujba lui Dumnezeu, El ne spune:
„Dă-Mi inima ta“. Dumnezeu doreşte să avem un spirit supus şi gata
de a se lăsa învăţat. Excelenţa rugăciunii este dată de faptul că ea
izvorăşte dintr-o inimă iubitoare şi ascultătoare.

Dumnezeu cere de la oamenii Săi lucruri precise, iar dacă ei
spun: Nu vreau să fac lucrul acesta cu toată inima, Domnul îi lasă
să-şi urmeze propria presupusă înţelepciune, lipsită de călăuzirea
cerească, până când se împlineşte Scriptura (Isaia 28, 13). Nu trebuie
să spuneţi: Voi urma călăuzirea lui Dumnezeu până la un anumit
punct care este în armonie cu judecata mea, iar apoi să rămâneţi
cu fermitate la propriile idei, refuzând să vă lăsaţi modelaţi după
chipul Domnului. În primul rând, întrebaţi-vă: Este aceasta voinţa
lui Dumnezeu? Şi nu: Este aceasta opinia sau judecata lui..............?

Standardul Domnului
Totul trebuie să fie înţeles în lumina exemplului lui Hristos. El

este adevărul. El este adevărata Lumină care luminează pe orice om
venind în lume. Ascultaţi cuvintele Sale, imitaţi exemplul Său de
renunţare şi sacrificiu de sine şi priviţi la meritele Domnului Hristos,
pentru ca slava caracterului Său să fie revărsată asupra voastră. Cei
care îl urmează pe Hristos nu trăiesc pentru a-şi satisface propria [420]
imagine de sine. Standardele omeneşti sunt ca nişte trestii slabe.
Standardul Domnului este desăvârşirea caracterului.

„Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim şi Se va mânia
ca în Valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea lui ciudată,
ca să-şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit. Acum, nu ba-
tjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile, căci am
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aflat de la Domnul, Dumnezeul oştirilor, că nimicirea întregii ţări
este hotărâtă“. Citiţi Deuteronom 7, 6. Citiţi întregul capitol şi, de
asemenea, capitolele 1 şi 8. Aceste lucruri mi-au fost prezentate ca
fiind solia Domnului. Ele sunt scrise pentru avertizarea noastră, a
acelora peste care vine sfârşitul lumii.

Trebuie să avem în instituţiile noastre oameni care vor asculta
Cuvântul Domnului, vor preţui şi vor respecta vocea Sa. Când o
persoană aflată în vreuna dintre instituţiile noastre îşi va susţine
şi îşi va impune propria judecată ca fiind mai presus de orice, nu
veţi avea nevoie de nicio altă dovadă mai mare că acel om nu se
cunoaşte pe sine şi nu este calificat să conducă. El va face greşeli
şi, în loc de a repara, va aduce pagube. El nu este conştient nici
de responsabilităţile implicate de relaţia lui cu Dumnezeu, nici de
acelea cu privire la relaţia cu semenii.

„Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni
ar trebui să fiţi voi?“ Cei umiliţi înaintea lui Dumnezeu nu vor lupta
să obţină răspunderi mai mari, ci vor considera că au de făcut o
lucrare deosebită şi vor fi credincioşi faţă de datoria lor. O educaţie
care oferă învăţătură după învăţătură, atât prin cuvânt, cât şi prin
exemplu, poate să aducă un mare beneficiu în instituţiile noastre,
în orice domeniu. Dacă tu, fratele meu, ai fi învăţat în şcoala lui
Hristos să fii blând şi smerit cu inima, te-ai afla întotdeauna pe un
teren sigur. Tu nu ai un caracter echilibrat şi nu poţi să te bazezi pe
propria judecată în toate lucrurile. Metoda omenească este aceea
de a formula planuri şi metode , dar Dumnezeu stabileşte principii.[421]
Omul se străduieşte să-şi facă datoria mai uşoară şi să o adapteze
propriului caracter firesc, dar viaţa este un câmp de luptă, viaţa este
o alergare în care omul trebuie să se angajeze cu toate puterile, dacă
vrea să fie biruitor...

Scuzele nu au nicio valoare
Întrebarea la care trebuie să ne gândim este aceasta: Avem noi

atributele lui Hristos? Scuzele nu au nicio valoare. Omul care se
teme de Dumnezeu nu trebuie să fie dominat de circumstanţe, de
pofte şi de pasiuni, ci el trebuie să fie cel care are controlul asupra
lor. Creştinul nu trebuie să fie înrobit de niciun obicei cultivat sau
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moştenit, ci să-şi stăpânească pasiunile animalice şi să fie liber de
sclavia obiceiurilor.

Noi nu trebuie să fim nişte victime ale circumstanţelor, ci să
controlăm orice situaţie, conduşi de principiile învăţate de la cel
mai mare învăţător pe care L-a cunoscut vreodată lumea. Poziţia
solemnă în care ne aflăm astăzi faţă de lume, responsabilităţile sfinte
şi datoriile încredinţate nouă de Domnul nu trebuie să fie lăsate
de-o parte, până când circumstanţele vor fi favorabile. Principiul
sacrificiului şi al renunţării la sine, aşa cum a fost manifestat de
Domnul Hristos, al lui Ioan Botezătorul, al lui Daniel şi al celor
trei tovarăşi, trebuie să treacă asemenea lamei plugului peste toate
obiceiurile ereditare şi cultivate, indiferent de circumstanţe.

Vă întreb: Este Împărăţia lui Dumnezeu în inima voastră? Oame-
nii lui Dumnezeu trebuie să fie nişte oameni de acţiune, întotdeauna
pregătiţi, întotdeauna la dispoziţia lui Isus Hristos. Vine timpul când,
pentru o clipă, putem să stăm pe un teren sigur, iar în clipa urmă-
toare, să simţim că ne fuge pământul de sub picioare. Cutremurele
vor avea loc acolo unde ne aşteptăm mai puţin.

Creştinismul are o semnificaţie mult mai vastă decât i-a fost dată
până acum. El nu este un crez. Este Cuvântul Aceluia care a trăit şi
trăieşte în veşnicii. Este un principiu activ şi dătător de viaţă, care ia
în stăpânire mintea, inima, motivaţiile şi întreaga fiinţă. Creştinismul [422]
— oh, dacă am putea să avem experienţa lucrării lui asupra noastră!
Aceasta este o experienţă personală vitală, care înalţă şi înnobilează
întreaga făptură. Fiecare om este răspunzător faţă de Dumnezeu,
care a asigurat suficiente resurse ca toţi să primească binecuvântarea
aceasta. Totuşi mulţi nu o primesc, deşi Domnul Hristos a cumpărat-
o pentru ei cu un preţ infinit. Ei nu au căutat să obţină binecuvântarea
care se afla la îndemâna lor şi, ca urmare, au păstrat trăsăturile unui
caracter neplăcut, iar păcatul zace la uşa lor. În timp ce pretind că
sunt evlavioşi, Satana îi foloseşte ca slujitori ai lui pentru a dărâma
şi pentru a încurca acolo unde crede el că este locul cel mai potrivit.
Ei exercită o influenţă dăunătoare pentru sufletul multora dintre cei
care au nevoie de un exemplu pentru a fi ajutaţi pe calea spre cer.

Cine sunt supuşii împărăţiei lui Dumnezeu? — toţi cei care fac
voia Sa. Ei au neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt. Membrii
împărăţiei lui Hristos sunt fii ai lui Dumnezeu, parteneri în marea
Sa întreprindere. Aleşii lui Dumnezeu sunt un neam sfânt, un popor
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deosebit, o seminţie aleasă pentru a vesti slava Celui ce i-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunată. Ei sunt sarea pământului, lu-
mina lumii. Ei sunt nişte pietre vii, o preoţie împărătească. Ei sunt
colaboratori şi părtaşi cu Domnul Isus Hristos. Aceştia sunt cei care
îl urmează pe Miel, oriunde va merge...

Individualitatea noastră
Există drepturi care îi aparţin fiecărui individ. Noi avem identi-

tate şi personalitate proprii. Nimeni nu îşi poate confunda identitatea
cu aceea a unei alte persoane. Toţi trebuie să acţioneze pentru ei
înşişi, în conformitate cu îndemnurile propriei conştiinţe. În ce pri-
veşte responsabilitatea şi influenţa noastră, suntem răspunzători faţă
de Dumnezeu, deoarece de la El primim viaţă. Nu primim viaţă din[423]
natura umană, ci numai de la Dumnezeu. Noi suntem proprietatea
Sa atât prin creaţie, cât şi prin răscumpărare. Trupurile noastre nu
ne aparţin, aşa că nu le putem trata cum dorim, dete-riorându-le
prin obiceiuri care duc la ruină şi făcându-le incapabile să-I aducă o
slujire desăvârşită lui Dumnezeu, Viaţa şi toate capacităţile noastre îi
aparţin Lui. El ne poartă de grijă în fiecare moment, El păstrează în
viaţă maşinăria vie a organismului nostru şi, dacă am fi lăsaţi singuri
doar o clipă, noi am muri. Suntem dependenţi de Dumnezeu în mod
absolut.

Odată ce înţelegem relaţia noastră cu Dumnezeu şi relaţia Sa
cu noi, am învăţat o lecţie importantă. Cuvintele: „Voi nu sunteţi ai
voştri, căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ“, ar trebui să răsune fără
încetare în memoria noastră, ca să putem recunoaşte întotdeauna
dreptul de proprietate al lui Dumnezeu asupra talentelor şi avuţiilor
noastre, asupra influenţei noastre şi a întregii noastre făpturi. Trebuie
să învăţăm cum să tratăm acest dar al lui Dumnezeu, în minte, în
suflet şi în trup, pentru ca, în calitate de proprietate răscumpărată a
lui Hristos, să-I putem aduce un serviciu sănătos şi plin de viaţă.

* * * * *
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Semănaţi de-a lungul tuturor apelor11

Noi trebuie să semănăm de-a lungul tuturor apelor, păstrându-ne
sufletul în iubirea lui Dumnezeu, lucrând cât încă este zi si folosind
toate mijloacele pe care ni le-a dat Domnul pentru îndeplinirea
oricărei datorii care ne este încredinţată. Tot ce găseşte mâna noastră
de făcut să facem cu voioşie şi oricare ar fi sacrificiul care ni s-ar
cere să-1 facem cu bucurie. În timp ce vom semăna de-a lungul
tuturor apelor, vom înţelege că „acela care seamănă mult, va secera
mult“.

„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de
rău sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu».
Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având [424]
totdeauna în toate lucrurile, să prisosiţi în orice faptă bună.“ Când
Duhul Sfânt pune simţul datoriei în inima voastră, să nu vă retrageţi
îndată. Acţionaţi la îndemnul Său, căci a fost inspirat de Domnul.
„Dacă dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.“

Aceasta înseamnă a semăna de-a lungul tuturor apelor, este o
continuă împărtăşire a darurilor. Dumnezeu pune la dispoziţie resur-
sele şi creează ocaziile, pentru ca ispravnicul credincios al bunurilor
Sale să aibă în toate lucrurile din destul şi să prisosească în orice
faptă bună.

Predicarea lui Hristos
Lucrarea care trebuie să fie îndeplinită este mare. Lumea nu

va fi convertită prin darul limbilor sau prin facerea de minuni, ci
prin predicarea lui Hristos cel răstignit. Duhului Sfânt trebuie să I se
îngăduie să lucreze. Dumnezeu a aşezat în mâinile noastre mijloacele
necesare, iar noi trebuie să le folosim pe toate în scopul împlinirii
voinţei Sale. În calitate de credincioşi, este un privilegiu pentru noi
să luăm parte la înaintarea adevărului pentru timpul acesta. Pe cât
este posibil, trebuie să folosim toate mijloacele pe care ni le-a dat
Dumnezeu pentru a prezenta adevărul în localităţi noi. Este nevoie de
biserici care să adăpostească poporul lui Dumnezeu şi care să poată
fi nişte izvoare de lumină ce strălucesc în mijlocul întunericului
lumii acesteia...

11Special Testimonies, Seria A 10:13-16 (1897).
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Dumnezeu doreşte să îndeplinim această lucrare. Cei care pre-
tind a fi copiii lui Dumnezeu să urmeze exemplul Domnului Hristos.
Alinaţi suferinţele şi nevoile fizice ale semenilor voştri, iar recunoş-
tinţa lor va înlătura barierele şi vă va face în stare să ajungeţi la inima
lor. Gândiţi-vă la subiectul acesta cu seriozitate. Bisericile au avut
ocazia de a lucra în colaborare cu Dumnezeu. Dacă aţi fi respectat
Cuvântul lui Dumnezeu şi aţi fi început să faceţi această lucrare, aţi[425]
fi fost binecuvântaţi şi încurajaţi şi aţi fi câştigat o experienţă bogată.
Aţi fi înţeles că sunteţi nişte slujitori ai lui Dumnezeu şi aţi fi lucrat
cu seriozitate la îndeplinirea planului Său de salvare, de refacere şi
de mântuire. Acest lucru nu va fi instantaneu, ci progresiv, înaintând
din har în har şi crescând din putere în putere,

* * * * *

Domnul Hristos i-a căutat pe oameni acolo unde se aflau ei şi
le-a prezentat marile adevăruri cu privire la împărăţia Sa. În timp ce
mergea din loc în loc, El îi binecuvânta şi îi mângâia pe cei suferinzi
şi îi vindeca pe bolnavi. Aceasta este lucrarea noastră. Dumnezeu
doreşte ca noi să venim în întâmpinarea nevoilor celor sărmani.
Motivul pentru care Domnul nu îşi manifestă puterea într-o măsură
mai hotărâtă este acela că în rândul celor ce pretind a crede adevărul
se manifestă atât de puţină spiritualitate.[426]



Capitolul 16 — Înălţarea standardului1

Mâini şi inimi curate

Adevărul este predicat mult, dar puţini sunt sfinţiţi prin acest
adevăr. Evlavia şi neprihănirea nu sunt aduse în viaţa de zi cu zi, iar
Domnul este dezonorat. Pentru că nu are o legătură vie cu Dumnezeu,
natura umană slabă nu are nicio putere de a rezista ispitei şi nu va
avea niciodată, până când sufletul nu va fi luat în stăpânire de puterea
lui Dumnezeu, care îl schimbă.

Ne apropiem de judecată, iar aceia care îi vestesc lumii solia de
avertizare trebuie să aibă mâini şi inimi curate. Ei trebuie să aibă
o legătură vie cu Dumnezeu. Gândurile lor să fie curate şi sfinte,
sufletul lor să fie neîntinat, trupul, sufletul şi mintea lor să fie o jertfă
curată adusă Iui Dumnezeu, pentru că El nu o poate primi dacă este
altfel.

Manifestările recente şi dureroase ale răului sunt una dintre cele
mai mari dovezi pe care le avem că sfârşitul este aproape. Satana
dă târcoale ca un leu care caută pe cine să înghită, iar dacă bărbaţii
şi femeile care stau în lumina strălucitoare ce luminează în timpul
acesta periculos vor fi găsiţi în păcat, mă tem că Dumnezeu îi va
îndepărta definitiv din lucrare.

Nevoia unei acţiuni hotărâte
Tinerii sunt trataţi cu multă severitate pentru greşeli de compor-

tament minore, dar când bărbaţii şi femeile cu experienţă, care au
fost consideraţi nişte modele de evlavie, se manifestă în adevăratul [427]
lor caracter — nesfinţiţi, necuraţi în gândire şi josnici în compor-
tament — este timpul să fie trataţi în mod hotărât. Atât cât ştiu eu,
îndelunga cu care au fost trataţi nu a făcut decât să-i determine să-şi
privească nelegiuirea şi adulterul ca fiind ceva foarte neimportant şi
toate pretenţiile lor s-au dovedit a fi asemenea picăturilor de rouă de
dimineaţa, care dispar îndată ce soarele răsare asupra lor.

1Această secţiune este o retipărire a broşurii The Sin of Licentiousness.

365
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Îndată ce vor fi ispitiţi din nou, ei îşi vor manifesta propriile
defecte morale, dovedind că nu sunt părtaşi ai naturii divine şi nici
nu au fugit de fărădelegea care este în lume prin pofte, ci sunt
pământeşti, senzuali şi răi. Satana descoperă în ei trăsături prin
care poate să-i ducă la o nelegiuire adâncă şi foloseşte ocaziile, iar
rezultatul este că aceia care pretind a fi păstori ai turmei ce se află în
grija lor şi a cărei virtute ar trebui să o păzească în mod strict sunt
nişte oameni fireşti, care conduc oile la imoralitate. Îngerii cerului
privesc asupra lor cu ruşine, dezgust şi durere. Cum pot nişte îngeri
curaţi să slujească pentru o asemenea categorie de oameni? Cum pot
ei să aducă lumina cerească în adunările în care vorbesc în favoarea
Legii lui Dumnezeu, în timp ce ei calcă această Lege, ori de câte
ori li se oferă ocazia, trăind o viaţă de minciună, mergând pe o cale
ascunsă, lucrând în secret, hrănindu-se cu gândurile lor murdare,
incitându-şi patimile şi profitând de bărbaţii şi femeile care sunt
ispitite asemenea lor, ca să înlăture orice barieră, să-şi înjosească
trupul şi să-şi întineze sufletul? Cum pot aceşti păstori să facă astfel
de lucruri? Cum pot ei să aibă vreo teamă de Dumnezeu? Cum pot
ei să aibă vreo iubire de Dumnezeu în sufletul lor? Ce valoare are
credinţa lor în adevăr?

Curăţaţi tabăra de corupţia morală, chiar dacă această lucrare îi
vizează pe oamenii aflaţi în cele mai înalte poziţii. Cu Dumnezeu
nu se poate glumi. În mijlocul nostru se săvârşesc nelegiuiri.2 Eu
ştiu lucrul acesta, căci mi-a fost arătat că imoralitatea se întăreşte şi
se extinde. Sunt multe lucruri pe care nu le vom şti niciodată, dar[428]
ce este descoperit face biserica responsabilă şi vinovată, dacă nu
depune un efort determinat de a eradica răul. Curăţaţi tabăra, căci
este în ea un lucru blestemat.

Cuvintele lui Dumnezeu către Iosua sunt: „Eu nu voi mai fi cu
voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.

Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le: «Sfinţiţi-vă pentru mâine.
Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: În mijlocul tău este un
lucru dat spre nimicire, Israele, nu veni putea să ţii piept vrăjmaşilor
tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din mijlocul vostru».“
Aceste lucruri au fost scrise pentru binele nostru, al celor peste care
vine sfârşitul lumii.

2Vezi Note suplimentare.
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Păstorii falşi
Nu am niciun temei real de speranţă pentru aceia care au fost

păstori ai turmei, iar Dumnezeul cel plin de har i-a susţinut şi i-a
călăuzit ani la rând, prin mustrări, sfaturi, avertizări şi îndemnuri,
dar care şi-au ascuns căile lor rele şi au continuat să meargă pe
ele, împotrivindu-se Legii Dumnezeului cerului, prin practicarea
imoralităţii. Am putea să-i lăsăm să se preocupe de propria mântuire
cu temere şi cutremur, după ce s-a făcut lotul pentru a-i face să se
schimbe, dar în niciun caz nu ie mai putem încredinţa lucrarea de
păstorire a sufletelor. Ei sunt nişte păstori falşi! Oh, cum este posibil
ca oamenii care au fost angajaţi atâţia ani în lucrarea aceasta să
ajungă la un comportament imoral înaintea Domnului, după ce au
avut o mare lumină şi experienţă?

Cel ce va veni spune: „Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu
Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui“. Fiecare faptă bună, făcută
de poporul lui Dumnezeu ca rod al credinţei, îşi va avea o răsplată
pe măsură. Aşa cum strălucirea unei stele este diferită de strălucirea
alteia, tot astfel credincioşilor li se vor încredinţa sfere diferite în [429]
viaţa viitoare. Oare se va afla în rândul celor biruitori, omul care nu
a umblat cu Dumnezeu asemenea lui Enoh, ci a umblat alături de
Satana, ascultându-i sugestiile, urrnându-i îndemnurile şi punându-şi
în pericol propriul suflet pentru care a murit Domnul Hristos, printr-o
trăire dedicată satisfacerii poftelor lui fireşti şi printr-o promovare a
păcatului în exemplul lui?

Când cineva moare, influenţa lui nu dispare odată cu el, ci ea
continuă să fie exercitată şi se reproduce de la sine. Influenţa unui
om bun, sfânt şi curat continuă după moartea lui asemenea soarelui
care coboară în asfinţit, răspândindu-şi slava pe întinderea cerului
şi luminând piscurile înalte mult timp după ce s-a ascuns dincolo
de înălţimi. Tot astfel, lumina răspândită de faptele celor buni, sfinţi
şi curaţi se reflectă multă vreme după ce au încetat să trăiască, să
lucreze şi să vorbească. Faptele lor bune, cuvintele şi exemplul lor
vor trăi veşnic. „Pomenirea celui neprihănit ţine în veci.“

În ce contrast cu această descriere este viaţa celor ce sunt pămân-
teşti, senzuali şi nelegiuiţi! Poftele firii au fost îngăduite. Când va
sta în lumina judecăţii, omul va apărea aşa cum este în realitate,
dezbrăcat de haina cerului. Toţi ceilalţi îl vor vedea aşa cum este el
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în ochii unui Dumnezeu sfânt. Fiecare dintre noi să se gândească
serios, dacă faptele care îl urmează vor înfăţişa lumina plăcută a
cerului sau umbrele întunericului, şi dacă moştenirea pe care o lasă
în urmă va fi o moştenire a binecuvântării sau a blestemului.

Fiecare oră ce se scurge în prezent modelează viaţa noastră
viitoare. Destinul nostru veşnic este hotărât de clipele petrecute
în mod neglijent, în satisfacerea eului, ca şi când nu ar avea nicio
valoare. Ecoul cuvintelor pe care le rostim astăzi va continua să
răsune şi atunci când nu va mai fi timp. Faptele prezentului, cele pe
care le facem astăzi, sunt scrise în cărţile cerului asemenea literelor
gravate de artist pe o placă de argint. Ele vor hotărî destinul nostru[430]
pentru veşnicie, fie spre binecuvântare, fie spre pierdere, remuşcare
şi agonie veşnică. Caracterul nu se mai poate schimba nici la venirea
Domnului Hristos, nici atunci când omul este pe punctul de a muri.
Caracterul trebuie să fie format în viaţa aceasta. Ne temem că sufletul
pătat şi dedat îngăduinţei de sine va simţi îndemnul de a se pocăi
abia atunci când va fi mult prea târziu. Câteva păreri de rău şi câteva
lacrimi nu vor putea să întoarcă niciodată vinovăţia vieţii din trecut
şi nici nu vor putea să şteargă din cărţile cerului raportul păcatelor
voite şi cunoscute în dreptul celor ce au avut lumina adevărului şi
au fost în stare să le explice altora Scripturile, în timp ce păcatul
şi nelegiuirea erau băute ca apele furate. Ele vor rămâne ca nişte
cuvinte dăltuite în stâncă pentru veşnicie.

Nevoia unui semnal de alarmă
Dacă aş putea, i-aş alarma pe fraţii mei. Le-aş vorbi şi le-aş scrie,

avertizându-i: Dacă vreţi să muriţi în Domnul şi să trăiţi din veşnicie
în veşnicie în locaşurile Sale, trăiţi în Domnul şi umblaţi cu Dumne-
zeu astăzi. Nu fiţi neascultători faţă de avertizările Cerului, primiţi
apelurile, avertismentele, mustrările şi îndemnurile şi ameninţările
neglijate până acum şi îngăduiţi ca ele să corecteze inima voastră
păcătoasă şi îndărătnică. îngăduiţi-i harului lui Hristos să vă facă
să fiţi credincioşi, iubitori, sfinţi şi curaţi, asemenea nufărului care
îşi deschide petalele curate şi albe pe întinerea lacului. Îndreptaţi
iubirea şi sentimentele voastre spre Acela care a murit pentru voi
pe crucea Golgotei. Obişnuiţi-vă să rostiţi laude la adresa Lui şi
înălţaţi-vă rugăciunile asemenea fumului sfânt de tămâie.
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Vă întreb din nou: Cum poate cineva care are solia solemnă şi
preţioasă pentru timpul acesta să îşi îngăduie gânduri necurate şi
fapte nesfinte, ştiind că Acela care nu doarme niciodată vede fiecare
faptă şi cunoaşte fiecare gând? Oh, Dumnezeu nu poate face decât
foarte puţin pentru poporul care pretinde că este al Său, tocmai [431]
pentru că nelegiuirea este în mijlocul lor.

Adevărul primit în inimă este sfinţitor
Dacă este primit în inimă, adevărul sfinţeşte, dar, dacă este ţinut

departe de viaţă şi practică, adevărul este neputincios şi nefolositor
pentru acela care îi primeşte. Cum puteţi voi, oh, cum puteţi voi să-L
întristaţi pe Cel ce va răscumpărat? Cum puteţi voi să-L dezonoraţi
în faţa îngerilor şi a oamenilor? Cum puteţi voi să întristaţi Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu? Cum puteţi să îl răstigniţi din nou pe Domnul
Hristos şi să-L faceţi de ruşine? Cum puteţi să-i daţi lui Satana şi
îngerilor săi ocazia de a exalta şi de a triumfa asupra celor ce doresc
să fie nişte supuşi credincioşi ai lui Isus Hristos?

În Cetatea lui Dumnezeu nu va exista niciunul dintre cei ce să-
vârşesc adulterul. Îngerii lui Dumnezeu îşi îndeplinesc deja partea
în lucrarea judecăţii, iar Duhul lui Dumnezeu părăseşte treptat lu-
mea. Triumful bisericii este foarte aproape, răsplata viitoare este pe
punctul de a fi acordată, cu toate acestea, nelegiuirea se găseşte în
mijlocul celor ce pretind a avea strălucirea deplină a luminii cereşti.

Cel care conduce biserica Sa şi destinele naţiunilor duce mai
departe ultima lucrare ce trebuie să fie îndeplinită pentru lumea
aceasta. El le porunceşte îngerilor să execute judecăţile Sale. Pastorii
trebuie să se trezească la realizate şi să înţeleagă situaţia în care se
află. În Sanctuar începe lucrarea de judecată. „Şi iată că au venit şase
oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu
unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat
într-o haină de in şi cu o călimară la brâu. Au venit şi s-au aşezat
lângă altarul de aramă.“ Citiţi Ezechiel 9, 2-7. Porunca este: „Ucideţi
şi nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii şi pe femei, dar [432]
să nu vă atingeţi de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi
însă cu Locaşul Meu cel Sfânt! Ei au început cu bătrânii, care erau
înaintea Templului“. Dumnezeu a spus: „Voi face să cadă asupra
capului lor faptele lor“.
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În curând, vor fi rostite cuvintele: „Duccţi-vă şi vărsaţi pe pământ
cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!“ Unul dintre slujitorii
răzbunării a declarat: „Şi am auzit pe îngerul apelor zicând: «Drept
eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt, pentru că ai
judecat în felul acesta».“ Aceste făpturi cereşti execută mandatul
lui Dumnezeu fără a pune nicio întrebare. Ei aduc la îndeplinire
ce li s-a poruncit. Iehova, Domnul oştirilor, Domnul Dumnezeul
cel Atotputernic, cel drept, cel adevărat şi sfânt, le-a încredinţat o
lucrare. Cu o credincioşie neclintită, ei înaintează înveşmântaţi în
haine albe, strălucitoare, încinşi împrejurul pieptului cu brâuri de
aur. Când misiunea lor va fi împlinită, când ultimul potir al mâniei
lui Dumnezeu va fi revărsat, ei se vor întoarce şi îşi vor aşeza potirele
golite la picioarele Domnului.

Apoi este redată scena următoare: „După aceste lucruri... am
auzit, ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca
bubuitul unor tunete puternice, care zicea: «Aleluia! Domnul nostru
Cel Atotputernic, a început să împărătească».“ Ei cântau cântarea
lui Moise şi cântarea Mielului.

Mergeţi aproape de Conducător
Trebuie să mergem cât mai aproape de Marele nostru Conducă-

tor, deoarece altfel ne vom rătăci şi vom pierde din vedere Providenţa
care veghează asupra bisericii, asupra lumii şi asupra fiecărei per-
soane. în lucrările divine vor fi taine adânci. Suntem în pericolul de
a pierde urma paşilor lui Dumnezeu şi de a merge pe propriile căi
rătăcite, spunând: Judecăţile Tale ne sunt necunoscute. Totuşi, dacă
inima noastră este credincioasă faţă de Dumnezeu, totul va fi clar.[433]

Este foarte aproape ziua când tainele lui Dumnezeu vor fi înţelese
şi toate căile Sale vor fi îndreptăţite, când mila, iubirea şi dreptatea
vor fi înţelese ca atribute ale tronului Său. Când lupta de pe pământul
acesta va fi încheiată, când toţi sfinţii vor ajunge acasă, prima noastră
temă va fi cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu. Cea de a doua
temă va fi cântarea Mielului, cântecul harului şi al răscumpărării.
Acest cântec va fi mai înalt şi mai puternic, iar ecourile lui vor răsuna
maiestuos în curţile cerului până la cele mai mari depărtări. Aşa
va fi cântat cântecul providenţei lui Dumnezeu, care s-a manifestat
de-a lungul diferitelor secole, iar atunci totul va fi înţeles cu claritate,
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deoarece vălul care acoperea Legea, Profeţii şi Evanghelia va fi dat la
o parte. Istoria bisericii de pe pământ şi istoria bisericii răscumpărate
din cer îşi au centrul la crucea de pe Golgota. Aceasta este tema,
acesta este cântecul — Hristos — totul în toate -, iar oştirea imposibil
de numărat, de mii şi de zeci de mii câte zece mii de răscumpăraţi,
va înălţa imnuri de laudă. Totul se reuneşte în această cântare a lui
Moise şi a Mielului. Este un cântec nou, deoarece nu a mai fost
cântat niciodată în cer.

Întreb din nou, din perspectiva descoperirii făcute lui Ioan pe
insula Patrnos, care, începând cu primul capitol şi până la ultimul,
constituie o mare lumină ce ne-a fost descoperită de Domnul Isus
Hristos, care 1-a ales pe Ioan pentru a fi mijlocul prin care strălucirea
ci să ajungă până la marginile pământului — în faţa descoperirii
unor adevăruri aşa de solemne şi de minunate, a unor adevăruri atât
de mari, ce înfăţişează înaintea ochilor noştri evenimentele care vor
avea loc, chiar înainte de cea de a doua venire a Iui Hristos pe norii
cerului, cu putere şi cu mare slavă — cum pot cei ce pretind că
înţeleg lucrurile impresionate din Legea lui Dumnezeu să se afle
în rândul celor necuraţi, imorali, care fug fără încetare de adevăr şi
lucrează în taină nelegiuirea? Credeţi că pot ei să-şi ascundă faptele [434]
înaintea Domnului? Că Dumnezeu nu i-a văzut? Că Dumnezeu nu a
ştiut ce fac ei?

Oaspeţii neinvitaţi
În timp ce petrecea la ospăţul său profanator, Belşaţar nu era

conştient de prezenţa unor oaspeţi care nu fuseseră invitaţi. Dum-
nezeul cerului a auzit cuvintele îndrăzneţe şi îngâmfate, rostite la
adresa vaselor de argint şi de aur. El a văzut cum lucrurile care Îi
fuseseră consacrate ca fiind sfinte erau profanate prin folosirea lor în
scopuri nereligioa.se şi imorale Există un adevăr care ar trebui să ne
facă să plângem cu toţii, şi anume că aceia care trăiesc în aceste zile
din urmă şi asupra cărora vine sfârşitul sunt cu mult mai vinovaţi
decât a fost Belşaţar. Acest lucru este posibil în multe feluri. Sunt
oameni care au făcut legământul de consacrare, dedicându-şi toate
puterile în serviciul sfânt al lui Dumnezeu, care îndeplinesc rolul
de învăţători ai adevărurilor Bibliei şi au primit o misiune solemnă
şi care îi invocă pe Dumnezeu şi pe îngerii Săi ca martori ai de-
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votării solemne a sufletului, trupului şi spiritului lor în slujba lui
Dumnezeu — prin urmare, toţi aceşti oameni care slujesc în cele mai
sfinte slujbe pot să profaneze capacităţile primite de la Dumnezeu,
folosindu-le în scopuri nesfinte? Pot vasele sfinte, pe care Dumne-
zeu le-a consacrat pentru a fi folosite într-o lucrare înaltă şi sfântă,
să fie coborâte din sfera lor înaltă şi nobilă pentru a fi utilizate în
slujba unor pofte înjositoare? Nu este aceasta o închinare la idoli în
forma ei cea mai degradatoare? — buze care rostesc laude şi adoră
o făptura omenească păcătoasă, pronunţând expresii cuceritoare de
admiraţie, care nu se cuvin nimănui altcuiva decât lui Dumnezeu —
puteri date de Dumnezeu într-o consacrare solemnă, puse în slujba
unei femei imorale, căci orice femeie care va îngădui aprecierile
unui alt bărbat, în afară de soţul ei, care va asculta avansurile acelui
bărbat şi ale cărei urechi vor fi încântate de revărsarea bogată de[435]
cuvinte afectuoase de adorare şi de afecţiune este o adulteră.

Nu există o nenorocire mai mare ca aceea de a ajunge un în-
chinător la dumnezei falşi. Nimeni nu se află într-un întuneric mai
adânc decât omul care şi-a pierdut calea spre cer. Pasiunile par să
fi pus stăpânire asupra lui, deoarece slujeşte unui dumnezeu fals.
întoarcerea de la această închinare adusă unor fiinţe omeneşti imo-
rale şi decăzute, la închinarea faţă de unicul Dumnezeu adevărat şi
vrednic de cinste pare a fi o sarcină imposibilă. În zilele noastre, are
loc o repetare continuă a ospăţului şi a sărbătorii lui Belşaţar şi —
ori de câte ori inima pe care Dumnezeu o doreşte pentru Sine, într-o
consacrare curată şi sfântă, este abătută pe calea închinării la făpturi
omeneşti şi ori de câte ori buzele sunt îndemnate să-i adreseze unui
om cuvinte de laudă şi de adorare, care I se cuvin numai Domnului,
Dumnezeului cerului — păcatul lui Belşaţar se repetă. Când senti-
mentele pe care Dumnezeu le pretinde a-I fi dedicate doar Lui sunt
îndreptate spre lucruri pământeşti — o femeie, un om sau orice alt
obiect de pe pământ — Dumnezeu este înlocuit de acel obiect de
închinare, care înlănţuie conştiinţa şi simţămintele, iar capacităţile
dedicate în mod solemn în vederea slujirii lui Dumnezeu ajung să
folosite în interesul unor făpturi omeneşti murdărite de păcat. Prin
păcat şi neascultare, oamenii au pierdut chipul lui Dumnezeu, pe
care l-au purtat la început. Totuşi, prin faptul că îi face părtaşi ai
naturii divine, El intenţionează să restaureze în ei acest chip, după ce
vor fi fugit de nelegiuirea care este în lume prin poftă. Când bărbaţii
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şi femeile îşi dedică în scopuri nesfinte capacităţile primite de la
Dumnezeu şi încep să slujească propriilor pofte, El este dezonorat,
iar făptuitorii ajung ia ruină,

Dacă veţi ajunge să vă închinaţi unei făpturi omeneşti — bărbat
sau femeie — amintiţi-vă că acolo este prezent acelaşi martor care
a participat şi la ospăţul lui Belşaţar. în ocazia aceea, chiar în clipa
când se aflau în mijlocul festinului lor, uitându-L pe Dumnezeu şi
agitându-şi simţurile lor trupeşti, un fior de groază a străbătut fiecare [436]
suflet. Cupa închinată în semn de adorare şi de laudă a căzut din
mâna paralizată de teamă a regelui, iar limbajul inspirat de Duhul
lui Dumnezeu îl descrie, spunând că „faţa i s-a îngălbenit, şi gân-
durile atât l-au tulburat, că i s-au desfăcut încheieturile şoldurilor,
şi genunchii i s-au izbit unul de altul“. O mână misterioasă şi rece
a fost văzută scriind nişte litere pe zid. Acele degete misterioase,
aparţinând unei puteri nevăzute ce le mişca, scriau cuvinte întregi
şi ciudate, de neînţeles pentru cititorii cuprinşi de groază. Fiecare
literă era înconjurată de o lumină ce strălucea asemenea fulgere-
lor, făcându-le să pară ca nişte litere vii, de o semnificaţie teribilă
şi îngrozitoare pentru toţi cei care le priveau. Mene, mene, tekel,
upharsin. Faptul că nu cunoşteau literele strălucitoare scrise pe zid a
umplut de groază inima lor păcătoasă. Conştiinţa lor sensibilizată in-
terpreta acele litere ca fiind propria condamnare. Suspiciunea, teama
şi agitaţia au pus stăpânire pe rege şi pe nobili.

Belşaţar era copleşit de reprezentarea puterii lui Dumnezeu, care
dovedea că în locul acela se aflase în permanenţă un martor, deşi
nimeni dintre cei prezenţi nu ştiau, în ciuda faptului că avuseseră
destule ocazii de a cunoaşte lucrările şi puterea viului Dumnezeu şi
ar fi putut respecta voia Sa. Belşaţar a avut privilegiul de a primi o
mare lumină. Bunicul său, Nebucodonosor, fusese cândva avertizat
cu privire la pericolul slăvirii de sine şi al uitării de Dumnezeu. Iar
Belşaţar cunoştea modul în care a fost alungat din mijlocul oame-
nilor, ajungând asemenea fiarelor de pe câmp. Ei a desconsiderat
toate aceste fapte, ca şi când nu ar fi avut loc niciodată, şi s-a angajat
în repetarea păcatelor bunicului său. El a îndrăznit să săvârşească
tocmai păcatul care a adus judecăţile lui Dumnezeu asupra lui Nebu-
codonosor. Belşaţar a fost condamnat nu numai pentru nelegiuirea
săvârşită, ci şi pentru că nu a preţuit ocaziile şi posibilităţile pe care [437]
le-a avut şi care 3-ar fi făcut un om drept, dacă le-ar fi folosit.
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Motivul condamnării
La judecată, nimeni nu va fi condamnat de Dumnezeu pentru

că a crezut cu sinceritate o minciună sau pentru că a împărtăşit cu
credincioşie o idee greşită, ci va fi condamnat pentru că a neglijat
ocaziile de a cunoaşte şi de a se familiariza cu adevărul. Cel necre-
dincios nu va fi condamnat pentru că a fost un necredincios, ci pentru
că nu a folosit mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna
lui pentru a ajunge credincios.

Aşa va fi găsit el ia judecată. Mustrarea lui Dumnezeu la adresa
bărbaţilor şi femeilor care îşi degradează trupul şi îşi întinează su-
fletul prin adulter şi imoralitate a fost întotdeauna exprimată cu
claritate. Ei au auzit avertismentele rostite pentru toţi cei biruiţi de
ispititor în circumstanţe similare, prin urmare, ştiu că Dumnezeu
este nemulţumit de faptele lor. Aceşti oameni au urmat exemplul lui
Iosif şi Daniel, care au manifestat respect faţă de Domnul. Când a
fost ispitit, Iosif a privit spre cer şi a exclamat: „Cum aş putea să fac
eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?“
Iosif se gândea, de asemenea, la datoria faţă de stăpânul său, care
avusese o încredere deplină în el şi considera că acesta era un motiv
suficient pentru a nu păcălui.

Dumnezeu a aşezat lumina pe calea vieţii fiecărei persoane.
Oamenii aflaţi în circumstanţe identice sau asemănătoare au fost
mustraţi şi avertizaţi, iar Dumnezeu a rostit condamnarea la adresa
păcatului în toate formele lui. Păcatul adulterului şi al imoralităţii
a fost condamnat în mod clar. Bărbaţii şi femeile vor fi judecaţi în
acord cu lumina care le-a fost dată de Dumnezeu. Iar lecţiile neglijate[438]
se vor transforma în sentinţe teribile. Dacă ignoră avertismentele lui
Dumnezeu, abandonându-le pentru a-şi alege propria cale, oamenii
nu vor beneficia de nicîo învăţătură. La judecată, aceste avertismente
se vor dovedi a fi propria condamnare. Unica posibilitate a fiecărui
om de a fi în siguranţă este să ia în considerare şi să-şi însuşească
personal fiecare lecţie dată unei alte persoane în circumstanţe ase-
mănătoare. Când Dumnezeu trimite o solie, fiecare este dator să o
trateze ca şi când i-ar fi destinată personal.
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Faceţi cunoscută puterea lui Dumnezeu
Dumnezeu îi cheamă pe toţi cei ce pretind că sunt delegaţi să

vestească lumii adevărul, să dovedească în orice loc, înalt sau umil.
în viaţa publică sau pe căile vieţii particulare, că se află în legătură
cu Dumnezeu, că, pentru ei, creştinismul a făcut o lucrare nobilă,
că sunt mai sfinţi şi mai fericiţi decât toţi cei care nu îşi recunosc
alegerea de a respecta poruncile lui Dumnezeu. El nu cere nimic
mai puţin de la fiecare dintre urmaşii Săi, decât să-i descopere lumii
caracterul lui Hristos prin propria viaţă, aşa încât să dovedească
atât prin învăţătură, cât şi prin exemplul personal, ca prin harul Său
răscumpărător chipul lui Dumnezeu poate fi refăcut în ei.

Dumnezeu este reprezentat cântărindu-i pe toţi oamenii, cuvin-
tele lor, faptele lor şi motivele care determină caracterul lor. „Căci
Domnul este un Dumnezeu care ştie totul, şi toate faptele sunt cân-
tărite de El.“ „Da, o nimica sunt fiii omului! Minciună sunt fiii
oamenilor!“ „Calea dreptului este neprihănirea. Tu, care eşti fără
prihană, netezeşti cărarea dreptului.“ „Toate căile omului sunt curate
în ochii lui, dar cel ce cercetează duhurile este Domnul.“ În aceste
cuvinte ale Scripturii, ne sunt transmise învăţături importante. Niciun
gând sau motivaţie a inimii nu Îi este necunoscută lui Dumnezeu, El
vede toate lucrurile aşa de clar, ca şi când ar fi scrise cu litere vii şi
cântăreşte motivaţiile şi faptele fiecăruia. [439]

Dumnezeu trebuie să primească inima în întregime
Pastorii şi lucrătorii noştri trebuie să înţeleagă faptul că nu au

o nevoie atât de mare de mai multă lumină de la amvon, pe cât
au nevoie de trăirea luminii pe care deja au primit-o. Dacă astăzi
le predică oamenilor adevărul solemn, iar mâine cad în păcatele
cele mai respingătoare sau săptămâna viitoare urmăresc un scop
necinstit, nu vor avea niciun rezultat. Acela care cercetează inima şi
cântăreşte caracterul va condamna fiecare faptă nelegiuită în marele
Său tribunal. „Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti...
şi cunoşti toate căile mele..., şi de departe îmi cunoşti gândul.“
Gândiţi-vă acum la aceste cuvinte. Există un martor care asistă la
faptele voastre cele mai ascunse, pe care nu le-aţi face niciodată în
prezenţa oamenilor, dar, pentru ca Dumnezeu nu poate fi văzut de
ochii omeneşti, voi faceţi în prezenţa Sa lucruri care sunt o urâciune
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în ochii Săi, ca şi când El nu ar şti nimic. Prin urmare, citiţi ce
pretinde Dumnezeu de la fiecare bărbat şi de la fiecare femeie: „Să
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toata inima ta, cu tot sufletul
tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău, şi pe aproapele tău ca
pe tine însuţi“. El nu va renunţa la nicio iotă din cerinţa Sa, El nu va.
accepta doar o închinare înjumătăţită, în timp ce jumătatea cealaltă a
inimii este dăruită vreunui idol. Dumnezeu pretinde toată inima, tot
cugetul şi toată puterea. Vouă nu vi se îngăduie să vă abateţi cugetul
de la Dumnezeu şi să-1 îndreptaţi asupra vreunui alt obiect.

Cântărirea caracterului
Cerinţa lui Dumnezeu este pusă pe un taler, iar caracterul omului

pe celălalt. Balanţa Sanctuarului ceresc stabileşte soarta fiecăruia
pentru veşnicie. Priviţi următorul tablou. Ai fost nepăsător şi ai tratat
păcatul cu uşurătate. Ai trăit ani la rând fără niciun simţ al respon-
sabilităţii faţă de Dumnezeu — ani de îngăduinţă de sine egoistă,[440]
petrecuţi pe căi interzise. Gândeşte-te la caracterul desăvârşit şi ne-
schimbător al Legii, ale cărei pretenţii le-ai aprobat doar cu gura.
Legea pretinde o ascultare desăvârşită şi conştiincioasă. Pe celălalt
taler sunt puse păcatul, iresponsabilitatea, înşelăciunea, gândurile
necurate, faptele nesfinte şi, în măsura în care talerul este mai greu
sau mai uşor, este hotărâtă fericirea sau nenorocirea fiecărui om. Pe
balanţa multora se va scrie: „Ai fost cântărit şi găsit prea uşor“.

Oare cei în dreptul cărora se vor scrie aceste cuvinte nu vor să
se gândească la situaţia lor şi să nu atribuie niciunei alte persoane
responsabilitatea ce le revine, ci să-şi evalueze propriul caracter, în
lumina Legii lui Dumnezeu?

A fost schimbat caracterul vostru? A fost înlocuit întunericul
cu lumina, dragostea de păcat cu dragostea de sfinţire şi curăţie?
Aţi fost convertiţi voi, cei care sunteţi angajaţi în lucrarea de a-i
învăţa adevărul pe alţii? S-a produs în voi o schimbare deplină şi
radicală? A fost Domnul Hristos întreţesut în caracterul vostru? Nu
aveţi voie să fiţi nesiguri în această privinţă. Luminează Soarele
Neprihănirii în sufletul vostru? Dacă este aşa, voi ştiţi, iar dacă nu
sunteţi siguri că aţi fost sau nu convertiţi, nu-i predicaţi nimănui de
la amvon. Cum puteţi voi să călăuziţi sufletele la un izvor de viaţă,
din care voi înşivă încă nu aţi băut? Sunteţi voi cu adevărat fiii lui
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Dumnezeu sau sunteţi nişte impostori? Îi slujiţi voi lui Dumnezeu
sau le slujiţi idolilor? Sunteţi voi schimbaţi de Duhul lui Dumnezeu
sau sunteţi morţi în păcatele şi nelegiuirile voastre? Pentru a ajunge
fiii Iui Dumnezeu este necesar mai mult decât să visezi lucrul acesta.
Oamenii sunt cântăriţi în balanţă şi găsiţi prea uşori, când trăiesc
într-un păcat cunoscut. Fiecare copil al Iui Dumnezeu are privilegiul [441]
de a fi un creştin adevărat clipă de clipă, prin urmare, tot cerul se află
de partea Iui. El îl are pe Domnul Hristos în inima lui prin credinţă.

Un suflet unit cu Hristos, care mănâncă trupul Său şi bea sângele
Său, care primeşte şi trăieşte prin fiecare cuvânt ce iese din gura lui
Dumnezeu va lupta împotriva oricărei nelegiuiri şi împotriva orică-
rei manifestări a păcatului. Cu fiecare zi ce trece, el se va asemăna
tot mai mult cu o lumină puternică şi strălucitoare şi va fi tot mai
biruitor. El va înainta din putere în putere, nu din slăbiciune în slăbi-
ciune. Nimeni să nu-şi înşele propriul suflet în această privinţă. Dacă
manifestaţi mândrie, înălţare de sine, dragoste de supremaţie, slavă
deşartă, ambiţii nesfinte, murmurare, nemulţumire, amărăciune, vor-
bire de rău, minciună, înşelăciune şi defăimare, Hristos nu locuieşte
în inima voastră-, iar dovezile arată că nu aveţi caracterul şi gândul
lui Isus Hristos, care a fost blând şi smerit cu inima, ci mai degrabă
caracterul şi gândul lui Satana. Voi trebuie să aveţi un caracter creş-
tinesc, care să reziste în încercare. Chiar dacă aveţi îndemnuri şi
intenţii bune, chiar dacă rostiţi adevărul în mod inteligent, nu veţi
fi potriviţi pentru împărăţia cerului. Caracterul vostru este construit
dintr-un material ieftin, care degradează valoarea aurului. Voi nu aţi
atins înălţimea standardului. Pecetea lui Dumnezeu nu este asupra
voastră. Focul mistuitor vă va nimici, pentru că sunteţi din aur fals
şi lipsit de valoare.

Dacă nu vor fi convertiţi pe deplin, aceia care pretind a crede
adevărul se vor prăbuşi în ziua încercării. Poporul lui Dumnezeu
trebuie să atingă un standard înalt. Ei trebuie să fie un neam sfânt,
un popor ales şi deosebit — un popor zelos pentru faptele bune.

Îndreptaţi-vă inima spre Sion
Domnul Hristos nu a murit, pentru ca voi să puteţi avea pasiunile,

gusturile şi obiceiurile celor din lume. Pentru că deosebirea dintre [442]
caracterul credincioşilor şi caracterul celor necredincioşi este atât
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de mică, aceia care îi slujesc lui Dumnezeu abia dacă mai pot fi
deosebiţi de aceia care nu îi slujesc. Nu puteţi să-I slujiţi şi lui Dum-
nezeu, şi lui Belial. Fiii lui Dumnezeu aparţin unui popor deosebit,
ei aparţin împărăţiei sfinţeniei şi curăţiei morale. Ei sunt neamul de
nobili ai cerului. Pecetea lui Dumnezeu a fost pusă asupra lor. Prin
urmare, este atât de evident că vrăjmaşul lumii este pornit împotriva
lor. Apelez la toţi aceia care pretind că sunt fii ai lui Dumnezeu, nu
uitaţi niciodată acest adevăr mare şi anume că, pentru a ajunge în
ceruri şi pentru a primi premiul unei moşteniri nepieritoare, avem ne-
voie ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în noi, iar Domnul Hristos
să lucreze în afara noastră.

Unii au o dragoste atât de copleşitoare faţă de făpturile ome-
neşti, bărbaţi sau femei, încât fac din ele un idol căruia i se închină,
consacrându-le sentimentele inimii. Una dintre caracteristicile con-
vingătoare ale copiilor lui Dumnezeu este aceea că simpatiile lor,
conversaţia lor şi toată revărsarea iubirii lor sunt îndreptate spre ce-
ruri. Care este starea ptedominantă a sentimentelor, a preferinţelor şi
înclinaţiilor voastre? În ce direcţie se îndreaptă valul sentimentelor,
al conversaţiilor şi al dorinţelor voastre?

Pe porţile slavei vor intra doar oamenii care şi-au îndreptat toată
inima într-acolo. Prin urmare, puneţi-vă cu sinceritate întrebările
acestea: Vă gândiţi mai mult la lucrurile pământeşti? Sunt gândurile
voastre curate? Respiraţi voi atmosfera cerului? Purtaţi cu voi mi-
reasma păcatului? Inima voastră iubeşte şi se închină unei femei, pe
care nu aveţi niciun drept să o iubiţi? Unde este inima voastră? Unde
este comoara voastră? Unde este dumnezeul vostru? V-aţi spălat voi
hainele caracterului, le-aţi albit voi în sângele Mielului sau le-aţi
murdărit, întinându-le în mizeria imoralităţii? Slujitorii Evangheliei[443]
să aplice aceste cuvinte la ei înşişi. Voi sunteţi binecuvântaţi cu o în-
ţelegere a Scripturii, dar oare este slava Iui Dumnezeu unicul vostru
scop? Sunteţi voi consacraţi şi serioşi, slujindu-I lui Dumnezeu în
curăţia şi frumuseţea sfinţeniei? Întrebaţi-vă cu sinceritate; Sunt eu
un copil al lui Dumnezeu sau nu sunt?

„Voi sunteţi lumina lumii.“ Ce impresie puternică a avut compor-
tamentul lui Daniel asupra lui Darius! Daniel a trăit o viaţă curată
şi sfântă. Dumnezeu era pe primul loc pentru el. Ori de câte ori
în inimă domneşte un creştinism adevărat, el se va manifesta prin
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caracter. Toţi vor şti despre asemenea oameni că au fost cu Isus. Lui
Dumnezeu trebuie să-i fie dăruită o inimă neîmpărţită.

Nevoia unei reforme depline
În toate bisericile noastre este nevoie de o reformă deplină. Pu-

terea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să intre în biserică.
Căutaţi-L pe Domnul cât mai serios cu putinţă. Îndepărtaţi păcatele
voastre şi rămâneţi în Ierusalim, până când veţi fi înzestraţi cu putere
de sus. Dumnezeu să fie Acela care vă pune deoparte pentru lucrare.
Curăţaţi-vă sufletul prin ascultarea de adevăr. Credinţa fără fapte este
moartă. Nu lăsaţi să treacă ziua pregătirii. Nu leneviţi într-o stare de
nepregătire, fără ulei în lămpile voastre. Nimeni să nu lase la voia
întâmplării siguranţa veşniciei lui. Nu lăsaţi ca această problemă
să rămână într-o stare de incertitudine periculoasă. Întrebaţi-vă pe
voi înşivă cu seriozitate: Sunt eu printre cei mântuiţi, sau printre cei
nemântuiţi? Voi rezista sau nu? In ziua aceea, va rezista doar cel cu
inima şi mâinile curate. [444]

„Fiţi curaţi“3

Pastorilor care se ocupă cu vestirea Cuvântului lui Dumnezeu,
le adresez un apel: „Curăţaţi-vă cei ce purtaţi vasele Domnului“.
Întreb poporul care a auzit adevărurile rostite de la amvon: Care sunt
simţămintele voastre în anticiparea marii zile a Domnului? În ziua
aceea, fiecare va fi cercetat în mod personal. Fiţi siguri că Dumnezeu
nu poate fi înşelat de aparenţe. Aţi îmbrăcat voi haina de nuntă?.

Auzim în prezent că în diferite locuri sunt cutremure, incendii
şi uragane, dezastre pe mare şi pe uscat, epidemii şi foamete. Ce
importanţă au pentru voi aceste semne? Ele sunt doar începutul a ce
va urma. Ioan ne-a descris ziua lui Dumnezeu. Urechile lui au auzit
strigătul groazei care cuprindea milioane de oameni. „Căci a venit
ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?“ Apostolul
însuşi era uimit şi copleşit.

3Articol preluat din broşura The Sin of Licentiousness.
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Care este scăparea voastră în ziua aceea?
Dacă asemenea evenimente trebuie să vină şi dacă astfel de

judecăţi îngrozitoare se vor abate asupra unei lumi vinovate, care
va fi scăparea poporului lui Dumnezeu? Cum vor fi adăpostiţi ei
până va trece mânia? Ioan a văzut o scenă în care patru îngeri ţineau
în frâu elementele naturii — cutremurele, uraganele — şi lupta
politică. Vânturile sunt reţinute, până când Dumnezeu porunceşte
să fie lăsate să se dezlănţuie. Pentru biserica lui Dumnezeu există
un adăpost. Îngerii lui Dumnezeu respectă poruncile Sale, ţinând în
frâu vânturile, ca să nu sufle asupra pământului, nici asupra mării
sau asupra vreunui copac, până când slujitorii lui Dumnezeu vor
primi sigiliul pe frunte. Îngerul cel puternic este văzut venind dinspre
răsărit. Acest înger, mai puternic decât oricare altul, ţine în mână
sigiliul viului Dumnezeu, al Singurului care poate da viaţă şi poate[445]
înscrie semnul sau pecetea pe fruntea celor ce vor primi nemurirea şi
viaţa veşnică. Glasul îngerului are autoritatea de a le porunci acelor
patru îngeri să stăpânească cele patru vânturi, până când lucrarea
aceasta va fi încheiată şi până când le va cere să le dea drumul.

Aceia care biruiesc lumea, firea pământească şi pe Diavolul vor
fi cei favorizaţi, care vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia ale
căror mâini nu sunt curate, a căror inimă nu a fost curăţată, nu vor
primi sigiliul acesta. Cei care plănuiesc şi săvârşesc păcatul vor fi
trecuţi cu vederea. Numai aceia care se pocăiesc şi îşi mărturisesc
păcatele înaintea lui Dumnezeu, în timpul marii Zile antitipice a Is-
păşirii, vor fi recunoscuţi şi consemnaţi ca fiind vrednici de protecţia
lui Dumnezeu. Numele celor ce aşteaptă cu statornicie şi veghează
în vederea venirii Mântuitorului — mai stăruitor decât aşteaptă oa-
menii dimineaţa — vor fi în rândul celor ce sunt sigilaţi. Aceia care,
deşi au avut toată lumina adevărului strălucind asupra sufletului lor,
iar faptele lor ar fi trebuit să corespundă credinţei lor declarate, dar
au fost amăgiţi de păcat, înălţând idoli în inima lor, întinâiv du-şi
sufletul înaintea lui Dumnezeu şi corupându-i la păcat pe cei ce se
aflau în legătură cu ei, îşi vor avea numele şters din cartea vieţii şi
vor fi lăsaţi în întunericul de afară, fără untdelemn în candela lor.
„Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele
Neprihănirii, şi tămăduirea va fi sub aripile Lui.“
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Sigilarea slujitorilor lui Dumnezeu este tocmai lucrarea care i-a
fost descoperită lui Ezechiel în viziune. Ioan a fost martorul acele-
iaşi viziuni uimitoare. El a văzut marea, valurile ce se rostogoleau
furioase şi inima oamenilor cuprinsă de teamă. El a văzut pămân- [446]
tul mutat de la locul lui şi munţii purtaţi în mijlocul mării (literal
însemnă că luau locul mării), apele furioase şi tulburate, iar mun-
ţii cutremurându-se înghiţiţi de ele. El a văzut plăgile, epidemiile,
foametea şi moartea, care îşi îndeplineau misiunea lor îngrozitoare.

„Fugi şi salvează-ţi viaţa“
Îngerul care a vizitat cândva Sodoma va vesti acelaşi semnal de

avertizare: „Fugi şi salvează-ţi viaţa“. Potirele mâniei lui Dumnezeu
nu pot fi turnate pentru nimicirea celor nelegiuiţi şi a faptelor lor,
până când poporul lui Dumnezeu nu va fi judecat şi până când nu
se va lua o decizie în dreptul tuturor celor care au fost credincioşi,
atât al celor care se află în viaţă, cât şi al celor ce au murit. Chiar şi
după ce sfinţii vor fi sigilaţi cu sigiliul viului Dumnezeu, aleşii Săi
vor avea de trecut prin încercări personale. Peste fiecare vor veni
suferinţe, dar cuptorul este vegheat cu atenţie de un ochi care nu
îngăduie să fie nimicit aurul curat. Pe fruntea credincioşilor se va afla
semnul distinct şi imposibil de şters al lui Dumnezeu. Dumnezeu
va putea să spună că însuşi Numele Său este scris acolo. Domnul
i-a pus deoparte, Destinaţia lor este deja stabilită — „Dumnezeu,
NOUL IERUSALIM“. Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu.

Oare va fi pus sigiliul acesta pe o minte necurată, pe un om imo-
ral, care săvârşeşte adulter sau pofteşte nevasta semenului său? Să
răspundă sufletul vostru la întrebarea aceasta: Corespunde caracterul
meu calificativelor esenţiale, ca să primesc un paşaport pentru reşe-
dinţele pregătite de Domnul Hristos pentru aceia care sunt vrednici
să intre în ele? Noi trebuie să avem un caracter sfânt. Dumnezeu mi-a
arătat că atunci când vom vedea împlinindu-se în jurul nostru sem-
nele timpului, când vom auzi marşul oştilor cerului îndepliniridu-şi
misiunea, vor exista oameni inteligenţi, aflaţi în poziţii de răspun-
dere, care au aşezat la temelia zidirii caracterului lor un lemn putrezit
— un material care va fi nimicit în ziua lui Dumnezeu şi. care îi va [447]
face să fie consideraţi nepotriviţi pentru a intra în reşedinţele cereşti.
Ei au refuzat să renunţe la hainele murdare şi s-au ataşat de ele, ca
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şi când ar fi fost de mare valoare. Ei vor pierde cerul şi o veşnicie de
binecuvântări, din cauza acestor haine murdare.

Fiţi oameni convertiţi
Tuturor celor ce slujesc în domeniul lucrurilor sfinte, le adresez

un apel: Înainte de a începe să îndepliniţi vreo parte în lucrarea
Domnului meu, fiţi nişte oameni convertiţi. Este timpul să căutaţi
acea sfinţenie, fără de care niciun om nu îl poate vedea pe Dumnezeu
— ca să fiţi pregătiţi pentru încercarea teribilă, care se află în faţa
noastră. Nimeni să nu spună: Calea mea este ascunsă de Domnul.
Dumnezeu nu cunoaşte nimic cu privire la faptele mele. Poate că
încă nu este prea târziu să vă pocăiţi. Chiar dacă în dreptul nume-
lor voastre se va scrie iertarea, veţi suferi o pierdere foarte mare,
deoarece rănile pe care le-aţi făcut sufletului vostru vor rămâne.

Oh, cum este posibil ca aceia care au avut lumina adevărului,
marea lumină dată de Dumnezeu, să sfideze mânia şi judecăţile Iui
Dumnezeu, păcătuind împotriva Sa şi săvârşind tocmai acele lucruri
pe care El le-a spus să nu le facă, în Cuvântul Său? Cum pot fi ei
atât de orbiţi de Satana, încât să-L dezonoreze pe Dumnezeu în faţă
şi să-şi întineze sufletul, păcătuind cu bună ştiinţă? Apostolul spune:
„Noi am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni“. Oare cum
vor intra în Sion ace.şti păcătoşi — să-i numesc ipocriţi? În ce fel
suntem noi o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni? Întrebaţi-vă
singuri: Oare, prin faptele mele imorale, care degradează corpul
şi corup sufletul, nu cumva eu abuzez de lumină, de privilegiile
şi de harul pe care mi le-a dat Dumnezeu? Nu cumva, în timp ce
pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, eu îl scot din gândurile mele şi
11 înlocuiesc cu un idol? Nu cumva, prin exemplul meu, îi determin
pe alţii să privească păcatul cu uşurătate? Sunt eu o privelişte pentru[448]
lume, prin faptele mele indecente şi prin întinarea morală a trupului
meu? Apostolul ne spune: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea
lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă,
plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă
prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia
lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.“ „Deci, fiindcă avem
astfel de făgăduinţe, preaiubiţilor, să ne curăţim de orice întinare a
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cărnii şi a duhului şi să ne ducem sfinţirea până la capăt, în frica de
Dumnezeu.“

Standardul lui Dumnezeu
Dumnezeu are o Lege care reprezintă marele standard al ne-

prihănirii. Toţi aceia care au presupus că se pot baza pe mila lui
Dumnezeu şi au săvârşit nelegiuirea vor fi judecaţi după faptele lor.
Dumnezeu i-a avertizat să se îndepărteze de orice nelegiuire. El i-a
poruncit fiecăruia să se împotrivească Diavolului şi să nu-l trateze ca
pe un oaspete de onoare. A sosit timpul ca Ierusalimul să fie cercetat
cu atenţie. Dumnezeu cercetează caracterul, cântărindu-i valoarea
morală şi pronunţând o hotărâre în dreptul fiecărui om. Cei care au
păcătuit trebuie să se grăbească să vină la pocăinţă cât încă nu este
prea târziu. „Când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce
o pocăinţă care duce Ia mântuire, şi de care cineva nu se căieşte
niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea.“ Întristarea celor
nepocăiţi este înşelătoare. Ea nu are nicio virtute reală, deoarece nu
este motivată de conştienta caracterului grav al păcatului, ci este un
regret, o întristare cauzată de faptul că păcatul lor a ajuns cunoscut
altora, prin urmare, nu are loc o mărturisire adevărată, ci numai o
recunoaştere a păcatelor care au fost descoperite şi nu mai pot fi
negate.

Aceasta este întristarea lumii, care aduce moartea şi linişteşte
conştiinţa, în timp ce păcatul continuă să fie cultivat. Aceia care par [449]
să se pocăiască în felul acesta ar continua să păcătuiască, dacă ar
avea posibilitatea să o facă, fără ca păcatul lor să fie descoperit. „Căci
uite, tocmai întristarea aceasta a voastră după voia lui Dumnezeu,
ce frământare a trezit între voi! Şi ce cuvinte de dezvinovăţire! Ce
mânie! Ce frică! Ce dorinţă aprinsă! Ce râvnă! Ce pedeapsă! În toate
voi aţi arătat că sunteţi curaţi în privinţa aceasta.“ În aceste cuvinte,
putem înţelege datoria care apasă asupra bisericii de a-i trata pe cei
a căror viaţă este întru totul contrară luminii primite. Vor sta cei
din poporul lui Dumnezeu de partea Scripturii? Sau vor fi chiar mai
răi decât cei necredincioşi, căutând dovezi în apărarea celor care
păcătuiesc şi împotrivindu-se adevărului şi lui Hristos, pentru că nu
respectă cerinţele Evangheliei cu credinţă şi ascultare, printr-o viaţă
atentă şi un caracter sfânt?
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Cei care au pretins a avea lumina adevărului nu au întrunit
condiţiile de care depinde împlinirea făgăduinţelor şi nici nu s-au
dovedit vrednici de harul Domnului Hristos. Dumnezeu cere ca
slujirea şi caracterul bisericii fie în conformitate cu talanţii primiţi.
Credincioşia şi ascultarea bisericii trebuie să se ridice la înălţimea
spirituală şi morală pe care ar fi putut să o dobândească, dacă ar fi
folosit cu credincioşie lumina şi ocaziile care i-au fost date.

Dar mulţi — nu puţini, ci mulţi — şi-au pierdut consacrarea şi
zelul spiritual, s-au îndepărtat de lumina care creştea şi era tot mai
strălucitoare şi au refuzat să trăiască în adevăr, deoarece nu au dorit
ca în sufletul lor să lucreze puterea sfinţitoare a adevărului. Ei ar fi
putut fi înnoiţi în sfinţire şi ar fi putut să atingă înaltul standard pe
care îl cerc Cuvântul lui Dumnezeu, dar vor fi condamnaţi. Mulţi
pastori şi mulţi oameni sunt în întuneric. Ei L-au pierdut din vedere
pe Conducător, Lumina lumii, iar vinovăţia lor este proporţională[450]
cu harul şi cu adevărul abundent şi puternic care a fost descoperit
înţelegerii lor.

Înălţaţi standardul
Dumnezeu îi cere poporul Său să înalţe standardul. Biserica

trebuie să-şi arate zelul faţă de Dumnezeu în tratarea celor care, în
timp ce pretindeau că au o mare credinţă, L-au făcut de ruşine pe
Domnul Hristos. Ei au pus în pericol adevărul. Au fost nişte străjeri
necredincioşi, Au adus reproşuri şi dezonoare lucrării lui Dumnezeu.
A sosit impui să se depună eforturi serioase şi puternice pentru a
curăţa biserica de murdăria care o întinează. Biserica lui Hristos este
chemată să fie un popor sfânt şi plin de putere, un nume recunoscut
şi lăudat pe întregul pământ. Dumnezeu a deschis un izvor pentru
Iuda şi pentru Ierusalim, ca să fie îndepărtate necurăţia şi păcatul.
In poporul lui Dumnezeu, căruia i-a fost încredinţat un adevăr sfânt,
arc loc o alunecare spirituală uimitoare. Credinţa, slujirea şi faptele
Iui trebuie să fie comparate cu starea în care ar fi fost, dacă ar fi
continuat să meargă înainte şi în sus, în concordanţă cu harul şi
adevărul sfânt care i-au fost date.

Fiecare membru al bisericii creştine va fi cântărit în balanţa Sanc-
tuarului, iar dacă starea morală şi spirituală a bisericii nu corespunde
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cu binecuvântările şi privilegiile de care a avut parte, ea va fi găsită
prea uşoară. Dacă roadele nu apar, Dumnezeu nu este slăvit.

„Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te
la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din
locul lui, dacă nu te pocăieşti.“

Cel care s-a îndepărtat de Dumnezeu pare să nu-şi cunoască [451]
starea. Oare i-a fost îndepărtat sfeşnicul din locul lui? Le adresez
Un apel tuturor celor ce se odihnesc fără a fi preocupaţi de starea lor
prezentă de moarte spirituală să se trezească şi să învie, iar Domnul
Hristos le va da lumină. Mulţi din poporul lui Dumnezeu dorm
liniştiţi, ca şi când norul şi stâlpul de foc i-ar călăuzi şi i-ar ocroti în
continuare, zi şi noapte. Mulţi pretind că 11 cunosc pe Dumnezeu, şi
totuşi îl neagă prin faptele lor. Ei consideră că fac parte din poporul
deosebit şi ales al lui Dumnezeu, căruia i s-a încredinţat o solie
solemnă şi specială pentru a sfinţi viaţa lor şi pentru a o vesti lumii,
dar puterea adevărului abia dacă este simţită sau manifestată în
mijlocul nostru printr-o lucrare zeloasă pentru Dumnezeu. Cât de
mare este întunericul în care ne aflăm, iar noi nu ştim acest lucru!
Lumina nu s-a micşorat, dar noi nu umblăm în razele ei.

O deziluzie cutremurătoare
Ce altă iluzie mai mare poate amăgi mintea omenească, decât

aceea în care unii se înalţă pe ei înşişi, lăudându-se că au adevărul,
că stau pe singura temelie sigură şi că Dumnezeu acceptă faptele
lor pe motivul că sunt angajaţi în mod activ în lucrarea Lui. în timp
ce, în realitate, trăiesc şi păcătuiesc împotriva Sa, trăind contrar vo-
inţei Sale exprimate cu claritate? Ei lucrează mecanic, asemenea
unor maşinării, dar pregătirea inimii şi sfinţenia caracterului lip-
sesc. -Lucrurile sfinte sunt coborâte la nivelul celor obişnuite, iar
în bisericile noastre se manifestă un spirit profan şi ieftin. Slujirea
degenerează, ajungând doar o formalitate.

Standardul trebuie să fie înălţat. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie
să aibă o formă mai înaltă. Să se renunţe la obiceiurile şi practicile
lumeşti, iar poporul lui Dumnezeu să fie deosebit. Atât pastorii, cât
şi poporul să urce pe o platformă mai înaltă. Exemplul Domnului [452]
Isus, umilinţa Sa, blândeţea, renunţarea la sine, evlavia şi nobleţea
caracterului Său trebuie să fie aduse în experienţa şi în caracterul



386 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

tuturor celor ce pretind că îndeplinesc o parte în lucrarea sfântă a lui
Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu să fie călăuza şi principiul de viaţă.
Acest Cuvânt care exprimă poruncile Sale descoperite trebuie să
fie respectat. Dumnezeu cheamă pe fiecare, ca pe o persoană res-
ponsabilă, să-şi folosească toate puterile pentru a împlini voinţa Sa
precizată cu claritate. Dacă veţi face aşa, veţi manifesta acest lucru.
Lupta cu propriile defecte de caracter moştenite, care sunt în conflict
cu progresul spiritual, este dovada că vă îndepliniţi partea în lucrare.

Nimeni să nu spună că este cuprins de o stare emoţională cau-
zată de legături nepotrivite şi de o iubire interzisă, într-o asemenea
măsură, încât nu se poate desprinde de ea. Aceasta este o amăgire.
Voi cultivaţi răul şi îl faceţi tot mai puternic. Voi iubiţi răul mai mult
decât adevărul, curăţia şi neprihănirea şi nu cereţi ajutorul divin, cu
credinţă, smulgându-vă din orice relaţie periculoasă şi aducătoare
de suferinţă. Voi vă lăsaţi atraşi în facerea răului, ca şi când nu aţi
fi nişte agenţi morali liberi. Studiaţi Cuvântul Iui Dumnezeu cu
rugăciune, împliniţi cerinţele lui cu fermitate şi hotărâre, aşa cum au
făcut Iosif şi Daniel. Încredeţi-vă în ajutorul pe care vi l-a făgăduit
Dumnezeu.

Trebuie să alegeţi
Oare vă va obliga Dumnezeu să ascultaţi, va forţa El voinţa

voastră? Niciodată. Domnul va înzestrat cu însuşiri intelectuale, in-
teligenţă şi raţiune. El L-a trimis din cer pe singurul Său Fiu pentru
a vă deschide calea şi pentru a pune la îndemâna voastră nemurirea.
Ce scuză Îi veţi putea aduce lui Dumnezeu pentru slăbiciunea, neas-
cultarea şi imoralitatea voastră şi pentru gândurile şi faptele voastre
rele?[453]

Dumnezeu a rânduit mijloacele necesare şi, dacă le vom folosi
cu atenţie şi cu rugăciune, nicio corabie nu va ajunge o epavă, ci va
înfrunta furtuna şi va ancora, în cele din urmă, în portul binecuvântă-
rii. Dacă dispreţuim şi neglijăm aceste ocazii şi privilegii, Dumnezeu
nu va face nicio minune pentru a mântui pe vreunul dintre noi, ci
vom pieri asemenea lui Iuda şi asemenea lui Satana.

Să nu credeţi că Dumnezeu va face vreo minune pentru a mântui
acele suflete slabe, care cultivă răul şi săvârşesc păcatul, sau că în
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viaţa lor va fi adus vreun element supranatural, care să-i desprindă
de propriul eu, ridicându-i într-o sferă mai înaltă, unde lucrarea ar
putea fi mult mai uşoară şi nu ar trebui să depună niciun efort special,
nicio luptă deosebită şi nicio răstignire a eului, pentru că toţi cei
care se joacă pe terenul lui Satana, aşteptând să se întâmple lucrul
acesta, vor fi nimiciţi odată cu cei nelegiuiţi. Ei vor fi nimiciţi pe
neaşteptate şi vor fi fără scăpare.

Sfinţirea acum
Dacă Dumnezeu a pregătit mijloacele prin care omul poate să

aibă viaţa veşnică, înseamnă că El deţine resursele necesare pentru
îndeplinirea cerinţei ca omul să fie sfânt în viaţa aceasta. Toţi aceia
care vor dovedi că sunt preocupaţi de viaţa veşnică vor demonstra
practic, în viaţa lor şi în caracterul lor, că trăiesc o viaţă înnoită, că
au curăţia morală şi sfinţirea, respectând ce le-a fost descoperit.

Calea spre ceruri a fost deschisă cu un preţ infinit, care a fost
plătit de Tatăl şi de Fiul. Merge fiecare dintre noi pe calea aceasta,
îndeplinind condiţiile? Vă aflaţi voi pe cale? Îl urmaţi voi pe Condu-
cătorul care este Lumina vieţii?

Pentru ce suntem aleşi?
Există o alegere a lui Dumnezeu atât cu referire la persoane,

în mod individual, cât şi cu referire la poporul Său, iar aceasta se
găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, unde omul este ales pentru a fi
mântuit. Mulţi au aşteptat sfârşitul, gândind că ei sunt aleşi în mod
sigur pentru binecuvântarea cerească, dar nu aceasta este alegerea [454]
pe care o descoperă Biblia. Omul este ales să lucreze cu temere şi
cutremur pentru propria mântuire. El este ales să îmbrace armura
şi să ducă lupta cea bună a credinţei. El este ales să folosească
mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna lui pentru a lupta
cu toate poftele nesfinte, în timp ce Satana face tot ce îi stă în putinţă
pentru a lua în stăpânire sufletul lui. Omul este ales să vegheze în
rugăciune, să cerceteze Scripturile şi să evite ispita. El este ales să
cultive o credinţă neîncetată. El este ales să respecte orice cuvânt
care iese din gura lui Dumnezeu, ca să poată fi nu doar un ascultător,
ci şi un împlinitor al Cuvântului. Acesta este felul de alegere despre
care vorbeşte Biblia.
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Este o greşeală fatală ca oamenii să creadă că, datorită faptului
că au primit o mare lumină şi au urcat pe munte, având, asemenea
prinţilor lui Israel, privilegiul unei comuniuni personale cu Dum-
nezeu şi îngăduinţa de a sta în lumina slavei Sale, îşi pot permite
să păcătuiască, să aibă o purtare greşită înaintea lui Dumnezeu şi
să continue aşa, ca şi când ar face voia lui Dumnezeu, ca şi când
Dumnezeu nu ar ţine cont de păcatele lor, pentru că au fost onoraţi
cândva de El. Marea lumină şi privilegiile acordate pretind ca răs-
puns din partea lor o sfinţenie şi o virtute pe măsura luminii primite.
Dumnezeu nu va accepta nimic mai puţin de atât,

Aceste manifestări măreţe ale lui Dumnezeu nu trebuie să ne
amăgească niciodată să credem că suntem în siguranţă şi să fim
nepăsători. Ele nu au autorizat niciodată imoralitatea şi nici nu-i
vor face pe aceia care le-au primit să creadă că Dumnezeu nu va fi
exigent cu ei, presupunând că El ar fi dependent de abilitatea şi de
cunoştinţele lor în îndeplinirea lucrării Sale. Toate avantajele date
de Dumnezeu nu sunt altceva decât nişte mijloace de a pune zel în
spiritul lor şi în activitatea lor, precum şi rigurozitate în împlinirea
voinţei Sale sfinte.

Voi, fraţii mei, vă împreunaţi mâinile şi alunecaţi în fapte rele, iar
apoi aşteptaţi ca Dumnezeu să facă o minune pentru a vă schimba[455]
caracterul şi pentru a vă constrânge să fiţi nişte oameni sfinţi şi
curaţi. Credeţi voi că vă puteţi permite să vă expuneţi fără nicio
reţinere la ispită, aşteptând ca Dumnezeu să vă forţeze gândirea şi
înclinaţiile, aşa încât să nu fiţi biruiţi? Credeţi că puteţi să luaţi o
viperă în sân, aşteptând ca Dumnezeu să facă o minune, ca să nu
fiţi otrăviţi de muşcătura ei veninoasă? Oare puteţi să beţi otravă,
aşteptând ca Dumnezeu să vă asigure antidotul?

Fiţi oamenii lui Dumnezeu
Deşi trebuie să folosim, sub călăuzirea lui Dumnezeu, mijloacele

care ne-au fost date în vederea mântuirii noastre, totuşi să nu ne
bazăm pe lucrurile pe care le putem face singuri, crezând că vor
fi în stare să ne mântuiască. Chiar dacă trebuie să lucrăm cu toată
inima, cu tot sufletul şi cu toată puterea, tot ce facem să fie în şi prin
Domnul Isus. Adevărul aşa cum este el în Isus să fie adus în inimă,
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în viaţă, în cămin şi în biserică. Dumnezeu va folosi mijloacele
prevăzute de El pentru revărsarea harului Său.

Oh, dacă fraţii mei ar fi nişte oameni care se ridică la înălţimea
aşteptărilor lui Dumnezeu şi şi-ar ocupa locul în marea ţesătură
a omenirii, înţelegând că sunt o parte a creaţiei lui Dumnezeu, în
lucrarea de răscumpărare! Trebuie doar să fiţi nişte oameni adevăraţi,
şi atunci veţi face un progres decisiv în a fi nişte creştini adevăraţi.

Mijloacele sunt asigurate, prin urmare, nimeni nu va avea vreo
scuză pentru păcat. Dacă nu reuşiţi să biruiţi, există o cauză. Voi
nu împliniţi voia lui Dumnezeu, care vă este descoperită, voi nu
vă rugaţi, nu vă străduiţi, nu luptaţi împotriva obiceiurilor rele şi a
gândurilor nesfînte. Oare sunteţi mai puternici decât Dumnezeu?
Puteţi voi să luptaţi cu Cel Veşnic? Dacă nu aveţi niciun argument
împotriva judecăţilor lui Dumnezeu, nicio dovadă împotriva răzbu-
nării Sale, atunci încetaţi să mergeţi pe căile voastre rele. Ridicaţi-vă
şi împotriviţi-vă Diavolului! Faceţi ceva şi faceţi acest lucru acum,
Pocăiţi-vă, mărturisiţi şi părăsiţi păcatele voastre. Ziua furtunii şi [456]
focului este pe punctul de a veni asupra lumii. Puneţi-vă viaţa în
armonie cu recomandările simple ale Cuvântului lui Dumnezeu.
Cereţi în rugăciune ajutorul Duhului lui Dumnezeu, continuând să
vegheaţi, şi veţi ajunge mai mult decât biruitori prin Acela care v-a
iubitCitiţi 1 Ioan 4, 10.

* * * * *

Totul este al Domnului

Trupul este templul sufletului şi îi aparţine Domnului. Noi nu
avem niciun drept să neglijăm vreo parte a acestei maşinării vii.
Toate membrele corpului sunt ale Domnului. Cunoaşterea propriului
organism ar trebui să ne înveţe că fiecare organ al trupului este menit
să împlinească şi să-I slujească lui Dumnezeu, ca un mijloc de a
ajunge la neprihănire.

Nimeni în afară de Dumnezeu nu poate să biruiască mândria
inimii omeneşti, Noi nu ne putem mântui singuri. Nu suntem în stare
să ne înnoim singuri. În curţile cerului nu va fi un cântec care să sune
astfel: Mie, care m-am iubit pe mine însumi, m-am curăţit şi m-am
răscumpărat singur, să-mi fie adusă slava şi cinstea, binecuvântarea
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şi lauda. Totuşi aceasta este tema centrală în cântecului multora din
lumea noastră. Ei nu ştiu ce înseamnă a fi blând şi smerit cu inima,
nici nu intenţionează să ştie, dacă pot să evite o asemenea experienţă.
Întreaga Evanghelie este cuprinsă în faptul de a învăţa de la Domnul
Hristos blândeţea şi smerenia Sa.

Ce este îndreptăţirea prin credinţă? Este lucrarea lui Dumnezeu
care coboară în ţărână slava omenească şî face pentru om lucrarea
pe care el nu are puterea să o facă singur. — Special Testimonies to
Ministers and Workers (Seria A, Nr. 9, 1897), pag. 61, 62[457]



Capitolul 17 — Apeluri şi avertizări

Nevoia lumii1

În acest veac de iluminare îngâmfată, biserica creştină se con-
fruntă cu o lume care zace în întunericul de la miezul nopţii, dedicată
aproape în întregime idolatriei. Desconsiderarea aproape universală
a Legii lui Iehova face lumea să ajungă rapid asemenea cetăţilor
Sodoma şi Gomora. La fel ca în zilele dinaintea potopului, violenţa
umple pământul. Jocurile de noroc şi jafurile ajung să fie nişte rele
obişnuite. Folosirea băuturilor alcoolice este în creştere. Mulţi dintre
cei care au trăit după voia lor nesfinţită vor căuta să-şi pună capăt
vieţii lor inutile prin sinucidere. Nelegiuirea şi ticăloşiile de tot felul
sunt printre cei aflaţi în poziţii înalte în lume, iar aceia care aprobă
aceste greşeli caută să-i apere de pedeapsă pe cei vinovaţi. Lumii
nu i se aduce la cunoştinţa în mod deschis nici măcar a suta parte
din imoralitatea şi corupţia care există. Se ştie doar puţin despre
cruzimea care se manifestă. Nelegiuirea oamenilor a ajuns aproape
la limită.

Satana caută să demonstreze pe multe căi faptul că el conduce lu-
mea. El influenţează inima oamenilor şi corupe mintea lor. Persoane
aflate în poziţii înalte dau dovadă că gândurile lor sunt îndreptate
fără încetare spre rău. Mulţi caută bogăţia şi sunt lipsiţi de orice fel
de scrupule în efortul de a-şi spori averea prin tranzacţii frauduloase.
Domnul le îngăduie acestor oameni să se demaşte unul pe altul cu
privire ia faptele lor rele. Unele dintre practicile lor nelegiuite îi
sunt descoperite lumii, pentru ca oamenii înţelepţi, care încă mai
au în inimă dorinţa de a fi drepţi şi cinstiţi faţa de semenii lor, să
poată înţelege de ce Dumnezeu începe să-Şi trimită judecăţile asupra [458]
pământului. Dumnezeu va pedepsi lumea în mod sigur pentru nele-
giuirile ei, „şi pământul va da sângele pe faţă şi nu va mai acoperi
uciderile“.

1The Review and Herald, 31 martie 1910
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În mila Sa, Domnul caută să lumineze mintea celor care acum
rătăcesc în întunericul greşelilor. El îşi amână judecăţile asupra lumii
nepocăite, pentru ca purtătorii luminii Sale să poată căuta şi salva
ce este pierdut. Domnul îşi cheamă acum biserica de pe pământ
să se trezească din letargia în care Satana s-a străduit să o cufunde
şi să-şi îndeplinească lucrarea, care i-a fost rânduită de Cer, de a
lumina lumea. „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi
slava Domnului răsare peste tine.“ Pentru a reuşi să corespundă
condiţiilor existente în acest timp, când pământul şi omenirea se află
în întunericul cel mai adânc, biserica a fost însărcinată să conlucreze
cu Dumnezeu pentru a răspândi lumina adevărului Bibliei. Tuturor
celor care se străduiesc să-şi facă partea cu credincioşi, ca purtători
ai acestei lumini preţioase, le este adresată asigurarea: „Dar peste
tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine. Neamuri vor
umbla în lumina ta şi împăraţi în strălucirea razelor tale.“

Lumea de azi are o nevoie arzătoare ca Domnul Hristos să-i fie
descoperit în persoana sfinţilor Săi. Dumnezeu doreşte ca poporul
Său să fie cunoscut de lumea întreagă ca fiind un popor sfânt. De ce?
Deoarece o lume întreagă trebuie să fie mântuită prin lumina ade-
vărului Evangheliei şi, în timp ce biserica vesteşte solia adevărului,
care îi cheamă pe oameni să iasă din întuneric la lumina minunată
a lui Dumnezeu, viaţa membrilor ei, sfinţită de Duhul adevărului,
trebuie să aducă o mărturie care să dovedească autenticitatea soliilor
proclamate.

Dumnezeu doreşte ca aceia care fac parte din poporul Său să
aibă o legătură corectă cu El, ca să poată înţelege ce anume le cere[459]
El mai presus de orice. Ei trebuie să-i descopere fiecărui suflet
zbuciumat din lume ce înseamnă „a face dreptate, a iubi mila şi a
umbla smerit“ cu Dumnezeul tău. Oriunde s-ar afla, acasă ori în
depărtare, ei trebuie să fie poporul ce respectă poruncile Sale. Să
aibă asigurarea că păcatele lor sunt iertate şi că sunt primiţi ca nişte
copii ai Celui Preaînalt...

Succesul asigurat
Lumea are nevoie de adevărul mântuitor pe care Dumnezeu 1-a

încredinţat poporului Său. Dacă slujitorii aleşi nu vor vesti cunoaş-
terea lui Dumnezeu, lumea va pieri. Toţi aceia care sunt colaboratori
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ai lui Dumnezeu trebuie să lucreze cu un zel neobosit şi prin puterea
Duhului Sfânt pentru a răspândi lumina adevărului preţios pretutin-
deni în lume. Când merg la drumuri şi la răspântii, când lucrează
în diferitele zone ale pământului, acasă şi în regiunile îndepărtate,
ei vor vedea că mântuirea lui Dumnezeu se va descoperi în mod
remarcabil.

Solii credincioşi ai lui Dumnezeu trebuie să se străduiască să
ducă mai departe lucrarea Domnului pe calea rânduită de El. Ei
trebuie să intre într-o relaţie strânsă cu Marele învăţător, ca să poată
fi învăţaţi zilnic de Dumnezeu. Să lupte cu Dumnezeu în rugăciune
stăruitoare, ca să primească botezul Duhului Sfânt, aşa încât să fie
în stare să împlinească nevoile unei lumi care piere în păcat. Celor
ce înaintează încrezători, proclamând Evanghelia veşnică, le este
făgăduită toată puterea. Atunci când slujitorii lui Dumnezeu îi vor
vesti lumii solia vie şi nouă, care vine de la tronul de slavă, lumina
adevărului va străluci până la mari depărtări, ca o candelă aprinsă ce
luminează în toate părţile lumii. în felul acesta, întunericul greşelii
şi al necredinţei va fi alungat din mintea celor cu inima sinceră, care [460]
Îl caută acum pe Dumnezeu „şi se silesc să-L găsească bâjbâind“.

* * * * *

Pericolul adoptării strategiilor lumeşti în lucrarea lui
Dumnezeu2

În 3 noiembrie 1980, pe vremea când lucram în Salamanca, New
York3 , într-o noapte, în timp ce eram în comuniune cu Dumnezeu,
am fost răpită în viziune. Am fost dusă departe în adunări care se
desfăşurau în diferite state, unde am vestit o mărturie serioasă de
avertizare şi de mustrare. În Battle Creek se întrunise un comitet
alcătuit din pastori şi alte persoane aflate în poziţii de răspundere la
casa de editură şi în alte instituţii, iar eu i-am auzit pe cei adunaţi
vorbind într-un spirit lipsit de amabilitate şi propunând cu insistenţă
să fie adoptate măsuri care m-au umplut de tulburare şi de teamă.

Cu ani în urmă, fusesem chemată sa trec printr-o experienţă ase-
mănătoare, iar Domnul mi-a descoperit multe lucruri de importanţă

2Retipărit dintr-o mărturie publicată sub forma de broşură.
3Vezi Notele suplimentare.
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vitală şi mi-a dat avertizări pe care trebuia să le adresez celor aflaţi
în pericol. În noaptea din 3 noiembrie, aceste avertizări mi-au fost
readuse în minte şi mi s-a poruncit să le prezint celor ce se aflau
în poziţiile de răspundere ale lucrării, fără să le evit şi fără să mă
descurajez. Mi-au fost înfăţişate lucruri pe care nu le puteam în-
ţelege, dar Domnul m-a asigurat că nu va îngădui ca poporul Său
să fie învăluit de ceaţa scepticismului şi a necredinţei lumeşti şi să
se asocieze cu lumea, dar, dacă vor asculta şi vor urma vocea Sa,
respectând poruncile Sale, Domnul îi va călăuzi mai presus de norii
scepticismului şi ai necredinţei şi le va aşeza piciorul pe Stâncă,[461]
acolo unde vor putea să respire atmosfera siguranţei şi triumfului.

În timp ce mă rugam stăruitor, am pierdut orice legătură cu lucru-
rile aliate în preajmă, încăperea s-a umplut de lumină, iar eu vesteam
o solie în prezenţa unei adunări care părea a fi Conferinţa Generală.
Am fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să adresez un apel cât se
poale de serios, deoarece îmi fusese inspirată convingerea că în faţa
noastră se afla un mare pericol care ameninţa chiar centrul lucrării.
Multă vreme, mintea şi trupul mi-au fost copleşite de tulburare şi de
nelinişte, iar sufletul meu era împovărat de gândul că trebuie să-i ves-
tesc poporului nostru, la Battle Creek, o solie de avertizare împotriva
unui plan care urma să despartă casa de editură de Dumnezeu.

O mustrare adresată bisericii
Ochii Domnului erau îndreptaţi asupra poporului Său cu în-

tristare şi cu nemulţumire şi au fost rostite cuvintele: „Dar ce am
împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi aminte dar
de unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te
pocăieşti.“ Cel care a plâns cândva pentru cei din Israelul nepocăit,
când a văzut ignoranţa lor cu privire la Dumnezeu şi cu privire la
Domnul Hristos, Răscumpărătorul lor, privea acum la cei aflaţi în
centrul lucrării la Battle Creek. Poporul se afla într-un mare pericol,
dar unii nu ştiau nimic. Necredinţa şi nepocăinţa le-au orbit ochii
şi au ajuns să se bazeze pe înţelepciunea omenească pentru coor-
donarea celor mai importante interese ale lucrării lui Dumnezeu în
domeniul publicaţiilor. În ciuda slăbiciunii judecăţii lor, oamenii au
preluat în mâinile lor limitate controlul acestei lucrări, în timp ce
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voinţa, sfatul şi calea lui Dumnezeu au fost considerate ca nefiind
necesare. Persoane cu o voinţă încăpăţânată şi tare ca piatra, coa- [462]
lizau4 atât în cadrul editurii, cât şi în afara ei, hotărâte să pună în
aplicare măsuri luate în conformitate cu propria judecată.

Nevoia discernământului spiritual
Eu le-am spus: „Nu puteţi face acest lucru. Conducerea unor

lucrări atât de mari nu le poate fi încredinţată în totalitate acelora
care dovedesc în mod vizibil că sunt lipsiţi de experienţă în lucrurile
lui Dumnezeu şi nu au discernământ spiritual. încrederea poporului
lui Dumnezeu de pretutindeni cu privire la interesele importante,
legate de marele centru al lucrării, a cărui influenţă este decisivă în
bisericile noastre, atât din Statele Unite, cât şi din ţările străine, nu
trebuie să fie zdruncinată din cauza greşelilor de conducere făcute
de câţiva oameni greşiţi. Dacă vă exercitaţi controlul asupra casei
de editură, care este un mijloc important de îndeplinire a lucrării lui
Dumnezeu, şi dacă veţi pune asupra ei amprenta propriilor concepţii,
veţi vedea că acest lucru va pune în pericol sufletul vostru şi va
aduce un dezastru pentru lucrarea lui Dumnezeu. Actul vostru va
însemna în ochii lui Dumnezeu un păcat la fel de mare ca păcatul lui
Uza, când şi-a întins mâna pentru a sprijini chivotul. Tot ce le cere
Dumnezeu acelora care conduc activitatea altora este să fie corecţi,
să iubească mila şi să umble în umilinţă cu Dumnezeu pentru a lucra
în mod conştiincios, ca nişte oameni care au fost angajaţi de biserică
în scopul de a-şi îndeplini lucrarea încredinţată. Aşa cum dovedesc
rezultatele lor, unii nu au reuşit să facă aşa. Oricare ar fi poziţia
lor, oricare ar fi răspunderea lor, dacă au măcar atâta autoritate, cât
a avut Ahab, vor vedea că Dumnezeu este rnai presus de ei şi că
suveranitatea Sa este supremă...“

Să nu formaţi nicio alianţă cu cei necredincioşi şi nici să nu
adunaţi la un loc doar anumite persoane care gândesc asemenea
vouă şi care, cu siguranţă, vor spune amin la tot ce propuneţi voi, în
timp ce altele, despre care credeţi că nu vor fi de acord cu voi, sunt [463]
excluse. Mi-a fost arătat că acest lucru era un mare pericol.

„Aşa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui şi m-
a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia: «Nu numiţi

4Vezi Notele suplimentare.
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uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire şi nu vă temeţi de
ce se teme el, nici nu vă speriaţi! Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor.
De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi»... La lege şi la mărturie!
Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul
acesta.“ Lumea nu trebuie să fie criteriul nostru. Lăsaţi-L pe Domnul
să lucreze, lăsa-ţi să se audă vocea Sa.

Nicio alianţă cu cei necredincioşi
Cei ce sunt angajaţi în oricare dintre departamentele lucrării

prin care lumea poate să fie schimbată nu trebuie să intre în nicio
alianţă cu cei ce nu cunosc adevărul. Lumea nu L-a cunoscut nici
pe Tatăl, nici pe Fiul şi nu are discernământul spiritual necesar nici
pentru a caracteriza lucrarea noastră şi nici pentru a ne spune ce
să facem şi ce să nu facem. Noi trebuie să ascultăm ordinele care
vin din ceruri. Să nu ascultăm sfatul celor necredincioşi şi să nu
urmăm planurile recomandate de ei. Recomandările acelora care nu
cunosc lucrarea pe care Dumnezeu o face pentru timpul acesta vor
avea ca efect slăbirea mijloacelor prin care lucrează Domnul. Prin
acceptarea unor asemenea recomandări, sfaturile lui Hristos ajung
să fie desconsiderate...

Ochii Domnului sunt îndreptaţi asupra întregii lucrări, asupra
tuturor planurilor şi gândurilor fiecărei minţi. El vede dincolo de
suprafaţa lucrurilor şi înţelege motivele şi intenţiile inimii. Nicio
faptă săvârşită în ascuns, niciun plan sau o închipuire a inimii, niciun
gând al minţii, nu sunt ascunse de Dumnezeu, căci El le cunoaşte ca
pe o carte deschisă. Fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare motiv sunt[464]
înscrise cu credincioşie în rapoartele cerului de Marele Cercetător al
inimii, care a spus: „Ştiu faptele tale“,

Mi-a fost arătat că, dacă nu se va manifesta mai multă umilinţă,
m/ii puţină încredere în sine şi o mai mare încredere în Domnul
Dumnezeul lui Israel, care este Conducătorul poporului Său din
zilele noastre, vor fi repetate aceleaşi greşeli care au avut loc în
poporul Israel în timpul lui Samuel. Lucrarea noastră va rezista
încercării numai prin unirea efortului omenesc cu puterea divină.
Când oameni vor înceta să se bazeze pe oameni şi pe propria judecată
şi îşi vor pune toată încrederea în Dumnezeu, atunci vor manifesta în
orice situaţie un spirit de umilinţă, vorbind mai puţin şi rugându-se
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mult mai mult şi fiind precauţi în planurile şi în faptele lor. Asemenea
oameni vor dovedi că depind întru totul de Dumnezeu şi că au gândul
lui Hristos.

Încrederea în oameni
Mi-a fost arătat, din nou şi din nou, că poporul lui Dumnezeu

din aceste zile de pe urmă nu poate fi în siguranţă dacă se încrede în
oameni şi daca se bazează pe puterea omenească. Dalta puternică a
adevărului i-a scos din lumea aceasta, ca pe nişte pietre ce urmează
a fi cioplite, modelate şi şlefuite pentru zidirea cerească. Ei trebuie
să fie corectaţi de profeţi, prin mustrări, avertizări, îndemnuri şi
sfaturi pentru a fi formaţi după Modelul divin. Aceasta este lucrarea
specifică a Mângâietorului, să schimbe inima şi caracterul, aşa încât
oamenii să poată rămâne pe calea Domnului...

Încă din anul 1845, mi-au fost descoperite, din când în când,
pericolele care au ameninţat poporul lui Dumnezeu şi mi s-a arătat
că ele vor fi tot mai serioase pentru rămăşiţa din zilele de pe urmă.
Aceste pericole mi-au fost descoperite până în prezent. In curând,
vom asista la evenimente mari. Domnul vine cu putere şi cu mare [465]
slavă. Satana ştie că, în curând, autoritatea lui obţinută prin uzurpare
se va încheia pentru totdeauna. În faţa lui se află acum ultima şansă
de a prelua controlul asupra lumii şi el face eforturile cele mai
hotărâte pentru a-i nimici pe locuitorii pământului. Aceia care cred
adevărul trebuie ca nişte străjeri credincioşi aflaţi în turnul de veghe,
deoarece, dacă nu vor fi astfel, Satana le va inspira raţionamente
înşelătoare, iar ci vor ajunge să dea glas unor idei şi opinii, care vor
trăda lucrarea sfântă ce le-a fost încredinţată. Vrăjmăşia lui Satana
împotriva binelui se va manifesta din ce în ce mai mult, pe măsură ce
îşi va uni puterile în ultima lui lucrare de răzvrătire, şi fiecare suflet
care nu este consacrat pe deplin lui Dumnezeu şi păzit de puterea
divină va intra în alianţă cu Satana împotriva cerului şi se va uni cu
el în lupta împotriva Conducătorului Universului.

Într-o viziune care mi-a fost dată în anul 1880, am întrebat: „Care
este scăparea poporului lui Dumnezeu în aceste zile ale primejdiei?“
Răspunsul a fost următorul: „în timp ce Domnul Isus mijloceşte
în favoarea poporul Său, Satana stă lângă El pentru a I se opune“.
„Domnul a zis lui Satana: «Domnul să te mustre, Satano! Domnul să
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te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el un tăciune scos din
foc?»“ În calitate de Mijlocitor şi Apărător al omului, Domnul Isus îi
va călăuzi pe toţi cei ce sunt dispuşi să se lase călăuziţi, spunându-le:
„Veniţi după Mine şi urcaţi, pas cu pas, în locul în care străluceşte
lumina curată a Soarelui Neprihănirii“.

Dar nu toţi merg pe calea luminii. Unii se îndepărtează de calea
cea sigură, care, la fiecare pas, este o cale a umilinţei. Dumnezeu
le-a încredinţat slujitorilor Săi o solie pentru prezent, dar această
solie nu coincide în toate privinţele cu ideile tuturor conducătorilor,
iar unii critică atât solia, cât şi solii. Îndrăzneala lor merge până
acolo, încât resping chiar şi mustrările care le-au fost adresate de
Dumnezeu, prin Duhul Său Sfânt.

Ce resurse de putere mai are Domnul pentru a ajunge la inima[466]
acelora care au respins avertizările şi mustrările Sale, declarând că
mărturiile Duhului Iui Dumnezeu sunt doar rezultatul înţelepciuni
omeneşti? Ce veţi putea să-i spuneţi lui Dumnezeu la judecată ca
scuză, pentru că aţi întors spatele dovezilor pe care vi le-a dat cu
privire la faptul că El însuşi era implicat în lucrare? „După roadele
lor îi veţi cunoaşte.“ Nu doresc să vă repet dovezile date în ultimii
doi ani, în care Dumnezeu a lucrat prin slujitorii aleşi de El, ci
dovada actuală a lucrării Sale, care vă este descoperită şi sunteţi
obligaţi să o credeţi. Nu puteţi să neglijaţi soliile de avertizare ale lui
Dumnezeu şi nu puteţi să le respingeţi sau să le trataţi cu uşurătate,
fără să fiţi în pericolul de a suferi o pierdere infinită.

Înjosirea sufletului
Critica, ridiculizarea şi răstălmăcirea lucrurilor pot fi îngăduite

doar cu preţul înjosirii propriului suflet. Folosirea unor asemenea
arme nu duce la câştigarea unor biruinţe de valoare, ci mai degrabă
degradează gândirea şi despart sufletul de Dumnezeu. Lucrurile
sfinte sunt coborâte la nivelul celor profane şi situaţia creată este
pe placul prinţului întunericului, întristând Duhul lui Dumnezeu.
Spiritul de critică şi de căutare a greşelilor Iasă sufletul tot aşa de
lipsit de rouă harului, cum sunt dealurile lipsite de ploaie din Ghiboa.
Judecata celor care îşi îngăduie să ridiculizeze şi să răstălmăcească
lucrurile nu este vrednică de încredere. Deciziile şi hotărârile lor
nu pot fi considerate a avea nicio temeinicie. Înainte de a face paşi
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hotărâţi pentru a modela lucrarea lui Dumnezeu, voi trebuie să aveţi
acreditarea divină.

A-i acuza şi a-i critica pe cei pe care Dumnezeu îi foloseşte,
înseamnă a-L acuza şi a-L critica pe însuşi Domnul care i-a trimis. [467]
Toţi trebuie să-şi cultive însuşirile spirituale, aşa încât să aibă un dis-
cernământ corect în înţelegerea lor. Unii nu au reuşit să deosebească
aurul curat şi arama, esenţa şi forma.

Prejudecăţile şi opiniile care au predominat la Minneapolis5 nu
au dispărut întru totul. Seminţele semănate atunci în unele inimi sunt
gata să răsară şi să aducă un seceriş asemănător. Tulpinile au fost
retezate, dar rădăcinile n-au fost niciodată smulse, iar ele îşi aduc
încă rodul nesfânt care otrăveşte gândirea, perverteşte simţurile şi
orbeşte înţelegerea voastră atât cu privire la solie, cât şi cu privire la
vestitorii ei. Când veţi nimici rădăcinile amărăciunii, printr-o mărtu-
risire deplină, veţi vedea lumina, aşa cum o vede Dumnezeu. Fără
această lucrare cuprinzătoare nu vă veţi elibera niciodată sufletul.
Nu trebuie să studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu cu scopul de a vă
confirma propriile idei, ci pentru a le corecta, îngăduin-du-le să fie
condamnate sau aprobate, după cum sunt sau nu sunt în armonie cu
Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia trebuie să fie tovarăşul vostru per-
manent. Nu studiaţi mărturiile pentru a extrage din context anumite
propoziţii, ca să le folosiţi aşa cum doriţi în scopul de a vă întări
afirmaţiile, în timp ce desconsideraţi declaraţiile cele mai clare, care
sunt făcute pentru a corecta comportamentul vostru.

Desconsiderarea adevăratei religii
În mijlocul nostru a avut loc o îndepărtare de Dumnezeu şi nu s-a

făcut lucrarea zeloasă de pocăinţă, de întoarcere la dragostea dintâi
faţă de Dumnezeu şi de înnoire a inimii. Necredinţa a pătruns adânc
în rândul nostru, deoarece este o modă să te îndepărtezi de Hristos şi
să dai curs scepticismului. Strigătul inimii multora a fost: „Nu vrem
ca omul acesta să domnească peste noi“. Baal este alegerea noastră. [468]
Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostaziat, pentru
că ei îşi iubesc propria cale şi resping calea Domnului. Adevărata
religie, singura religie a Bibliei, care ne învaţă iertarea numai prin
meritele Mântuitorului răstignit şi înviat, şi care susţine neprihănirea

5Vezi Notele suplimentare.
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prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, a fost desconsiderată, combătută,
ridiculizată şi respinsă.6 Ea a fost condamnată ca fiind o religie
care duce la fanatism. Dar ea este viaţa lui Isus Hristos în suflet,
este principiul activ al iubirii împărtăşite de Duhul Sfânt, Singurul
care poate face sufletul capabil de a aduce roadele faptelor bune.
Dragostea lui Hristos este puterea oricărei solii a lui Dumnezeu, care
a fost rostită vreodată de buzele omeneşti. Ce fel de viitor se află în
faţa noastră, dacă nu reuşim să ajungem la unitatea credinţei?

Când vom ajunge la unitatea pentru care S-a rugat Domnul Hris-
tos, controversa aceasta îndelungată, care a fost instigată şi menţinută
de slujitorii lui Satana, se va sfârşi, şi nu vom mai vedea oameni care
alcătuiesc planuri în conformitate cu principiile lumii, din cauză că
nu au discernământul necesar pentru a înţelege lucrurile spirituale.
Acum, ei îi văd pe oameni ca pe nişte copaci care merg şi au nevoie
de atingerea divină, ca să-i poată vedea aşa cum îi vede Dumnezeu
şi să lucreze aşa cum a lucrat Hristos. Atunci, toţi străjerii Sionului
vor suna din trâmbiţă cu mai multă putere şi claritate, pentru că vor
vedea pedeapsa care vine şi vor înţelege pericolul în care se află
poporul lui Dumnezeu.

Trebuie să trasaţi cărări drepte în urma paşilor voştri, altfel mieii
turmei vor fi rătăciţi de pe cale. Suntem înconjuraţi de oameni
şovăitori, care se poticnesc pe calea credinţei, iar voi trebuie să îi
ajutaţi, nu poticnindu-vă voi înşivă, ci stând ca o stâncă de partea
principiilor, ca nişte oameni care au fost încercaţi şi probaţi. Ştiu că
pentru poporul lui Dumnezeu trebuie să fie făcută o lucrare, altfel,
mulţi nu vor fi pregătiţi să primească lumina îngerului trimis din
cer pentru a lumina întreaga lume cu slava lui. Să nu credeţi că,[469]
înălţându-vă sufletul cu vanitate, vorbind despre lucruri perverse şi
cultivând în taină rădăcinile răutăţii, veţi fi găsiţi pregătiţi să primiţi
slava lui Dumnezeu în timpul ploii târzii, asemenea unor vase de
cinste. Mânia lui Dumnezeu se va îndrepta negreşit asupra oricărui
suflet care cultivă rădăcinile dezbinării şi manifestă un spirit atât de
diferit de spiritul lui Hristos.

În timp ce Duhul Domnului se afla asupra mea, mi se părea
că participam la unul dintre comitetele voastre. Cineva dintre voi
s-a ridicat, comportamentul lui era foarte hotărât şi serios şi ţinea

6Vezi Notele suplimentare.
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în mână o publicaţie pe care le-o arăta celor prezenţi. Am putut
să citesc cu claritate titlul publicaţiei, era American Sentinel7 Atât
publicaţia, cât şi caracterului celor scrise în ca au fost criticate. Cei
din comitet au indicat anumite pasaje, declarând că unele ar trebui
să fie scoase, iar altele să fie modificate. S-au rostit cuvinte aspre
de critică la adresa metodelor propuse în publicaţie şi predomina un
puternic spirit necreştinesc, Glasurile erau zgomotoase şi iritate.

Călăuza mea mi-a încredinţat cuvinte de avertizare şi de mus-
trare, pe care trebuia să le adresez celor ce luau parte la această
întrunire. Hi nu erau reţinuţi în exprimarea acuzaţiilor şi condamnă-
rilor lor. în esenţă, mustrarea a fost următoarea; Domnul nu conduce
acest comitet. Între sfătuitori se manifestă un spirit de ceartă. Min-
tea şi inima acestor oameni nu se află sub conducerea Duhului lui
Dumnezeu. Lăsaţi-i pe adversarii credinţei voastre să fie aceia care
recomandă şi alcătuiesc planuri de felul celor pe care le discutaţi voi
acum. Din punct de vedere lumesc, unele dintre planurile voastre nu
sunt rele, dar ele nu trebuie să fie adoptate de nişte oameni care au
primit lumina Cerului. Trebuie să respectaţi lumina dată de Dumne-
zeu nu doar pentru propria siguranţă, ci şi pentru siguranţa întregii [470]
biserici. Iniţiativele care sunt adoptate acum de câţiva oameni nu pot
fi urmate de poporul rămăşiţei lui Dumnezeu. Domnul nu poate să
susţină calea pe care mergeţi. Faptele voastre au arătat clar că aţi al-
cătuit planurile fără ajutorului Aceluia care este puternic în sfătuire,
dar Domnul va lucra. Cei care au criticat lucrarea lui Dumnezeu au
nevoie de alifia divină pentru ochi, deoarece s-au simţit puternici,
bazându-se pe propria putere, dar există Unul care poate învinge
armata celui puternic şi poate desfiinţa sfaturile celor înţelepţi.

Vestiţi solia lui Dumnezeu
Solia pe care o avem de vestit nu este o solie pe care oamenii

trebuie să se teamă să o proclame. Să nu încerce să o acopere, să
ascundă originea şi scopul ei. Susţinătorii ei trebuie să fie nişte
oameni care nu vor avea pace, nici zi, nici noapte. Ca unii care au
făcut un legământ solemn cu Dumnezeu şi au fost chemaţi să fie soli
ai lui Hristos, ca nişte ispravnici ai tainelor harului lui Dumnezeu,
noi avem obligaţia de a proclama cu credincioşie întregul sfat al lui
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Dumnezeu. Să nu facem mai puţin evidente adevărurile speciale care
ne-au separat de lume şi ne-au făcut să fim ce suntem, căci ele sunt
pline de însemnătate pentru interesele veşnice. Dumnezeu ne-a dat o
lumină cu privire la evenimente care se desfăşoară acum, în ultima
rămăşiţă de timp, iar noi trebuie să vestim adevărul în lume atât în
scris, cât şi prin vorbire, nu pe o cale timidă şi lipsită de viaţă, ci
printr-o demonstrare a Duhului şi a puterii lui Dumnezeu, înaintarea
soliei implică luptele cele mai puternice, iar rezultatul propovăduiţii
ci este crucial atât pentru pământ, cât şi pentru cer.

Controversa dintre cele două mari puteri, a binelui şi a răului,
urmează să se încheie în curând, dar, spre sfârşitul ei, vor fi conflicte[471]
continue şi aspre. Să ne propunem acum să fim loiali faţă de princi-
pii indiferent de urmări, asemenea lui Daniel şi tovarăşilor lui din
Babilon. Focul mistuitor al cuptorului, care fusese încălzit de şapte
ori mai tare decât era necesar, nu a reuşit să-i determine pe slujitorii
credincioşi ai lui Dumnezeu să renunţe la alegerea lor de a sta de
partea adevărului. Ei au rămas statornici în timpul încercării şi au
fost aruncaţi în cuptorul aprins, dar nu au fost părăsiţi de Dumnezeu.
Chipul unei a patra persoane a fost văzut alături de ei în flăcări, iar
când au ieşit din cuptor nici măcar hainele lor nu miroseau a fum...

Astăzi, lumea este plină de linguşitori şi de prefăcuţi, dar acelora
care pretind a fi păzitori ai adevărurilor sacre, Dumnezeu le interzice
să trădeze interesele lucrării Sale, prin recomandarea sugestiilor şi a
planurilor vrăjmaşului oricărei neprihăniri.

Nu este timpul acum să ne aşezăm de partea călcătorilor Legii
lui Dumnezeu, ca să vedem cu ochii lor, să auzim cu urechile lor
şi să înţelegem cu mintea lor pervertită. Noi trebuie să strângem
rândurile, să fim uniţi, să trăim o viaţă sfântă şi să avem un caracter
curat. Cei care pretind a fi slujitorii Dumnezeului celui viu trebuie
să înceteze a se închina în faţa idolului părerilor oamenilor, să nu
mai fie sclavii niciunei pofte ruşinoase şi să nu mai aducă pe altarul
lui Dumnezeu o jertfă întinată de un suflet pătat de păcat.

* * * * *

Dacă veţi citi Cuvântul şi veţi fi nişte împlinitori ai Cuvântului,
ca nişte cercetători sârguincioşi, Duhul Sfânt va fi aproape de fiecare
lucrător, iar dragostea lui Dumnezeu se va aprinde în sufletul celui
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care slujeşte în îndeplinirea lucrării misionare prevăzute de Dumne-
zeu. — Special Testimonies io Ministers and Workers (Seria A, Nr.
11, 1898), pag. 31 [472]

Capcanele lui Satana8

Pe măsură ce ne apropiem de pericolele ultimelor zile, Satana
se consultă serios cu îngerii lui pentru a găsi planurile cele mai
reuşite spre a înfrânge credinţa poporului lui Dumnezeu. El vede că
bisericile populare sunt deja adormite de puterea lui amăgitoare şi
ştie că poate continua să le ţină sub controlul lui, prin teorii plăcute
şi minuni mincinoase. Prin urmare, Satana le porunceşte îngerilor
lui să-şi pună capcanele în special pentru aceia care aşteaptă cea de a
doua venire a lui Hristos şi se străduiesc să respecte toate poruncile
lui Dumnezeu.

Marele înşelător spune: Trebuie să-i urmărim pe cei care atrag
atenţia oamenilor asupra Sabatului lui Iehova. Ei îi vor determina pe
mulţi să înţeleagă cerinţele Legii lui Dumnezeu, iar aceeaşi lumină
care descoperă adevăratul Sabat descoperă şi lucrarea de slujire a
lui Hristos în Sanctuarul ceresc, arătând că ultima lucrare pentru
mântuirea omului se desfăşoară chiar acum. Dacă reuşiţi să ţineţi
mintea oamenilor în întuneric până când se va încheia această lucrare,
vom câştiga atât lumea, cât şi biserica.

Sabatul este marea problemă care va hotărî destinul veşnic al
sufletelor. Trebuie să înălţăm sabatul pe care l-am creat noi. I-am
făcut să îl accepte atât pe cei lumeşti, cât şi pe membrii bisericii.
Acum, biserica trebuie să fie determinată să se alieze cu lumea în
sprijinul lui. Trebuie să lucrăm prin semne şi minuni pentru a orbi
ochii oamenilor faţă de adevăr, să-i determinăm să renunţe la raţiune
şi la teama de Dumnezeu şi să urmeze tradiţia şi obiceiurile.

Eu voi influenţa pastorii populari să abată atenţia ascultătorilor
lor de la poruncile lui Dumnezeu. Legea pe care Scriptura o declară
a fi o Lege desăvârşită a libertăţii trebuie să fie înfăţişată ca un [473]
jug al robiei. Oamenii primesc explicaţiile pastorilor lor cu privire
la Scriptură şi nu cercetează pentru ei înşişi. Aşadar, lucrând prin
pastori, îi pot controla pe oameni aşa cum doresc.

8Din volumul IV al Spirit of Prophecv, sau The Great Controversy (1884), cap. 27,
pag. 337-340.



404 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

Totuşi interesul nostru principal este să aducem la tăcere această
sectă a celor ce respectă Sabatul. Trebuie să stârnim o indignare
populară împotriva lor. Îi vom atrage de partea noastră pe oamenii
mari şi pe înţelepţii lumii, iar pe aceia care se află în poziţii de
răspundere îi vom face să aducă la îndeplinire scopurile noastre.
Atunci, sabatul pe care l-am instituit eu va fi impus prin legile cele
mai aspre şi mai stricte. Cei care le vor desconsidera vor fi alungaţi
din oraşe şi sate şi vor fi făcuţi să sufere de foame şi lipsuri. Odată
ce vom avea puterea, vom demonstra ce suntem în stare să le facem
acelora care nu vor renunţa la loialitatea lor faţă de Dumnezeu. Noi
am determinat Biserica Catolică să-i pedepsească pe aceia care au
refuzat să asculte legile ei, condamnându-i la închisoare, tortură şi
moarte, iar acum, după ce vom fi stabilit armonia dintre bisericile
protestante şi lume, cu acest braţ drept al puterii noastre, vom avea
în cele din urmă o lege de exterminare a Tuturor celor ce nu se supun
autorităţii noastre. Când călcarea sabatului nostru va fi pedepsită
cu moartea, mulţi dintre cei care se află acum în rândul celor ce
respectă poruncile vor trece de partea noastră.

Înainte de a ajunge la aceste măsuri extreme trebuie să ne exer-
cităm toată înţelepciunea şi subtilitatea pentru a-i atrage în cursă
şi pentru a-i înşela pe aceia care cinstesc Sabatul adevărat. Putem
să-i despărţim pe mulţi de Hristos prin spiritul lumesc, prin pofte şi
prin mândrie. Ei pot să creadă că se află în siguranţă pentru că au
primit adevărul, dar îngăduirea pasiunilor josnice sau a apetitului,
care le va întuneca judecata şi le va nimici discernământul, îi va face
să cadă.

Mergeţi şi faceţi-i pe aceia care au bani şi pământuri să fie ame-
ţiţi de grijile vieţii acesteia. Prezentaţi-le lumea în lumina cea mai[474]
atrăgătoare, ca să dorească să-şi adune comoara aici pe pământ şi
să-şi lege sentimentele de lucrurile pământeşti, Trebuie să facem tot
ce ne stă în putinţă spre a-i împiedica pe cei ce lucrează pentru Dum-
nezeu să obţină mijloacele financiare pe care le vor folosi împotriva
noastră. Păstraţi banii în proprietatea noastră. Cu cât vor obţine mai
mulţi bani, cu atât vor prejudicia împărăţia noastră, atrăgându-i de
partea lor pe supuşii noştri. Faceţi-i să se preocupe mai mult de bani,
decât de zidirea împărăţiei lui Hristos şi de răspândirea adevărului
pe care noi îl urâm şi, dacă vom face aşa, nu vom mai avea de ce
să ne temem de influenţa lor, căci ştim că orice om lacom şi egoist
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va cădea sub puterea noastră şi, în cele din urmă, se va despărţi de
poporul lui Dumnezeu.

Prin intermediul acelora care au doar o formă de evlavie, dar
fără putere, noi putem să-i câştigam pe mulţi care, altfel, ne-ar face
un rău. Aceia care iubesc plăcerile mai mult decât pe Dumnezeu vor
fi cei mai eficienţi susţinători ai noştri. Cei inteligenţi şi capabili,
care fac parte din categoria aceasta, vor fi ca nişte momeli menite
să-i atragă şi pe alţii în capcanele noastre. Mulţi nu se vor teme de
influenţa lor, deoarece ei mărturisesc a avea aceeaşi credinţă. Astfel,
îi vom face pe mulţi să tragă concluzia că pretenţiile lui Hristos
sunt mai puţin stricte decât au crezut cândva şi că prin conformarea
cu lumea ar exercita o influenţă mai mare asupra celor lumeşti. Ca
urmare, ei se vor despărţi de Hristos, iar apoi nu vor mai avea nicio
putere de a rezista în faţa atacului nostru şi, în scurtă vreme, vor fi
gata să ia în derâdere zelul şi consacrarea lor din trecut.

Eforturile noastre împotriva celor ce respectă poruncile trebuie
să fie neobosite, până vom da marea lovitură decisivă. Trebuie să
fim prezenţi la toate întrunirile lor. Cauza noastră va suferi mult,
îndeosebi cu ocazia adunărilor lor speciale şi este necesar să fim
foarte vigilenţi şi să ne folosim toate metodele de seducţie pentru a
împiedica sufletele să audă adevărul şi să fie impresionate de el. [475]

Voi avea printre ei, ca agenţi ai mei, oameni care vor susţine doc-
trine false, amestecate cu suficient adevăr pentru a înşela sufletele.
De asemenea, îi voi avea de partea mea pe cei sceptici, care îşi vor
exprima îndoielile cu privire la soliile de avertizare ale lui Dum-
nezeu pentru biserica Sa. Dacă oamenii vor citi şi vor crede aceste
solii, nu mai avem multe speranţe de a-i birui. Dar, dacă putem să le
abatem atenţia de la aceste avertizări, ei nu vor cunoaşte puterea şi
viclenia noastră şi, în cele din urmă, îi vom atrage de partea noastră.
Dumnezeu nu-i va îngădui nimănui să desconsidere cuvintele Sale
fără a-1 pedepsi. Dacă putem să ţinem sufletele sub influenţa înşelă-
ciunii pentru un timp, harul lui Dumnezeu se va retrage şi El îi va
lăsa sub controlul nostru deplin,

Trebuie să le distrugem atenţia şi să stârnim dezbinare. Să-i
facem să nu se mai preocupe de propriul suflet, să se critice, să
se judece, să se acuze şi să se condamne unul pe altul, cultivând
duşmănia şi egoismul. Acestea sunt păcatele pentru care Dumnezeu



406 Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei

ne-a alungat din prezenţa Sa, şi toţi cei care ne vor urma exemplul
vor avea aceeaşi soartă.

Sub conducerea Cerului

Profeţia trebuie să se împlinească. Domnul spune: „Iată, va voi
trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea
mare şi înfricoşată“. Va fi cineva care va veni în spiritul şi puterea
lui Ilie,9 dar când va apărea, este posibil ca oamenii să-i spună: „Tu
eşti prea insistent, nu interpretezi corect Scripturile. Dă-mi voie să-ţi
spun eu cum să-ţi prezinţi solia.“

Mulţi nu pot să facă deosebire între lucrarea lui Dumnezeu[476]
şi lucrarea omenească. Eu voi spune adevărul aşa cum mi-1 dă
Dumnezeu şi vă declar: Dacă veţi continua să căutaţi greşeli, să aveţi
un spirit de ceartă, nu veţi cunoaşte niciodată adevărul. Isus le-a
spus ucenicilor Săi: „Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu
le puteţi purta“. Ucenicii nu erau în stare să înţeleagă lucrurile sfinte
şi veşnice, dar Domnul Isus a făgăduit că le va trimite Mângâietorul,
care îi va învăţa toate lucrurile şi le va aduce aminte de tot ce le-a
spus El.

Fraţilor, nu trebuie să depindem de oameni. „Nu vă mai încredeţi
dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare: căci ce preţ are el?“
Trebuie să vă legaţi sufletul vostru neajutorat de Isus. Nu se cuvine să
bem din fântânile aliate în vale, în timp ce există un izvor pe munte.
Să părăsim apele din câmpie şi să ne îndreptăm spre izvoarele din
locurile mai înalte. Dacă există un punct al adevărului pe care nu
îl înţelegeţi, asupra căruia nu sunteţi de acord, cercetaţi, comparaţi
pasaj cu pasaj din Scriptură, săpaţi adânc în mina Cuvântului lui
Dumnezeu. Trebuie să vă puneţi pe voi înşivă şi părerile voastre pe
altarul lui Dumnezeu, să lăsaţi la o parte ideile voastre preconcepute
şi să-I îngăduiţi Duhului ceresc să vă călăuzească în tot adevărul.
—The Review and Herald, 18 februarie 1890

* * * * *
[477]

9Vezi Notele suplimentare.



Capitolul 18 — Principii vitale cu privire la relaţiile
din biserică

Iehova este Regele nostru1

Dumnezeu mi-a descoperit multe lucruri pe care mi-a cerut
să le transmit poporului Său atât în scris, cât şi prin vorbire. Prin
această solie a Duhului Sfânt, poporului lui Dumnezeu i se adresează
învăţături sfinte cu privire la datoria lui faţă de Dumnezeu şi faţă de
semeni.

În bisericile noastre a pătruns un lucru ciudat. Oameni care sunt
puşi în poziţii de răspundere, ca să fie nişte îndrumători înţelepţi
şi să-i ajute pe tovarăşii lor lucrători, au ajuns să presupună că au
fost chemaţi să fie nişte regi şi conducători în biserică, să-i spună
unui frate: fă aceasta, altuia: fă aceea şi altuia: să lucrezi aşa sau
aşa. Sunt locuri în care lucrătorilor li s-a spus că, dacă nu au urmat
instrucţiunile celor aflaţi în poziţii de răspundere, salariul pe care-1
primesc de la conferinţă li se va reţine.

Este bine ca lucrătorii să se sfătuiască unii cu alţii ca nişte fraţi,
dar cel care îndrăzneşte să-i oblige pe tovarăşii săi de lucrare să-i
ceară sfaturile şi recomandările în toate detaliile activităţii lor şi să
le spună el care sunt îndatoririle lor, se află într-o situaţie periculoasă
şi trebuie să înveţe ce responsabilităţi revin cu adevărat poziţiei lui.
Dumnezeu nu a numit niciun om să fie conştiinţă pentru fraţii săi. Nu
este înţelept ca unui administrator să-i fie încredinţată o răspundere
atât de mare, încât să simtă că este obligat să ajungă un dictator.

Un pericol constant
De-a lungul anilor a existat o tendinţă tot mai mare ca oamenii

aflaţi în poziţii de responsabilitate să domnească asupra moştenirii
lui Dumnezeu, îndepărtând în felul acesta din conştiinţa membrilor
bisericii simţământul nevoii după îndrumarea divină şi preţuirea [478]
privilegiului lor de a-I cere sfatul lui Dumnezeu cu privire la datoria

1Din Special Testimonies, Seria B, Nr. 10 (1909), pag. 12-20.
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lor. Această stare de lucruri trebuie să fie schimbată. Să aibă loc o
reformă. Cei ce nu au fost înzestraţi cu o măsură bogată a înţelepciu-
nii care vine din cer nu ar trebui să fie chemaţi să slujească în poziţii
în care influenţa lor înseamnă atât de mult pentru membrii bisericii.

În experienţele mele anterioare în lucrare, am fost nevoită să
combat această greşeală. în timpul activităţii din Europa şi Australia
şi, mai recent, la tabăra din San Jose, în anul 1905, a fost necesar să
adresez o mărturie de avertizare împotriva unei situaţi de acest fel,
deoarece sufletele erau îndemnate să aştepte sfaturile oamenilor, în
loc să le ceară de la Dumnezeu, care este înţelepciunea, sfinţirea şi
neprihănirea noastră. Iar acum, mi-a fost încredinţată aceeaşi solie,
într-o modalitate mai clară şi mai hotărâtă, deoarece are loc o ofensă
mai adâncă la adresa Duhului lui Dumnezeu.

Un privilegiu înalt
Dumnezeu este învăţătorul poporului Său. El îi va învăţa pe

toţi cei care îşi umilesc inima înaintea Lui. „Dacă vreunuia dintre
voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.“ Domnul
doreşte -ca fiecare membru al bisericii să se roage cu stăruinţă pentru
înţelepciune, ca să poată şti ce anume aşteaptă Domnul de la el.
Fiecare credincios are privilegiul de a câştiga o experienţă personală,
învăţând să-şi aducă grijile şi greutăţile înaintea lui Dumnezeu. Stă
scris: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va apropia de voi“.

Prin slujitorul Său Isaia, Dumnezeu îşi cheamă biserica să preţu-
iască înaltul ei privilegiu de a avea la dispoziţie înţelepciunea Celui
Infinit: „Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea
bună, înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea
cea bună, înalţă-ţî glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda:[479]
«Iată Dumnezeul vostru!» Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi
porunceşte cu braţul Lui, Iată că plata este cu El şi răsplătirile vin
înaintea Lui. El îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe,
îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează“.

Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu
palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a
cântărit munţii cu cântarul şi dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat
Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine S-a
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sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii?
Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii!
Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă de vadră, sunt ca praful pe
o cumpănă, El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge
pentru foc, şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate
neamurile sunt ca un nimic înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi
deşertăciune.

„Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut
marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte, priceperea
Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea
celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se
clatină, dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară
ca vulturii, aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc,“ [480]

În capitolele 41 şi 45 din Isaia, Dumnezeu îşi descoperă pe
deplin scopul pentru poporul Său, iar aceste capitole ar trebui să fie
studiate cu rugăciune. Aici, Dumnezeu nu-Şi învaţă poporul să se
îndepărteze de înţelepciunea divină şi să aştepte sfaturile izvorâte din
înţelepciunea oamenilor limitaţi. „Ţine minte aceste lucruri, Iacove,
şi tu, Israele“, spune Domnul, „căci eşti robul Meu... O Israele, nu
Mă uita! Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă:
întoarce-te la Mine, căci Eu tc-am răscumpărat. Bucuraţi-vă ceruri!
Căci Domnul a lucrat, răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Şi voi, pădurilor, cu toţi
copacii voştri! Căci Domnul a răscumpărat pe Iacov, Şi-a arătat slava
în Israel.

Spuneţi-le şi aduceţi-i încoace, ca să se sfătuiască unii cu alţii!
Cine a prorocit aceste lucruri de la început şi le-a vestit de mult?

Oare nu Eu, Domnul? Nu este un alt Dumnezeu decât Mine,
Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară
de Mine nu este. Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei
ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu
altul. Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea şi cuvântul
Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea
şi orice limbă va jura pe Mine. «Numai în Domnul», Mi se va zice,
«locuieşte dreptatea şi puterea. La El vor veni şi vor fi înfruntaţi toţi
cei ce erau mâniaţi împotriva Lui. În Domnul vor fi făcuţi neprihăniţi
şi proslăviţi toţi urmaşii lui Israel».“
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Orice jug va fi sfărâmat
Scriu toate aceste cuvinte, deoarece mi-a fost arătat că pasto-

rii şi membrii sunt tot mai ispitiţi să se încreadă în înţelepciunea
oamenilor limitaţi şi să se bazeze pe propria putere. Preşedinţilor
de conferinţă şi celor aflaţi în poziţii de responsabilitate, le adre-
sez următorul mesaj: Sfărâmaţi lanţurile şi rupeţi funiile cu care[481]
aţi legat poporul lui Dumnezeu. Voi sunteţi cei cărora li se spune:
„Rupe orice fel de jug“. Dacă nu încetaţi să-i faceţi pe oameni să
se supună oamenilor, dacă nu vă umiliţi inima, învăţând voi înşivă
calea Domnului, asemenea unor copilaşi, Domnul vă va despărţi
de lucrarea Lui. Trebuie să ne tratăm unii pe alţii ca nişte fraţi, ca
nişte tovarăşi de lucru, ca nişte bărbaţi şi femei care caută, asemenea
nouă, lumina şi înţelegerea căii Domnului şi sunt plini de zel pentru
slava lui Dumnezeu.

Domnul declară: „Voi fi proslăvit în faţa poporului Meu“, dar
conducerea plină de încredere în sine a unor oameni a condus la
respingerea lui Dumnezeu şi la acceptarea planurilor omeneşti. Dacă
îngăduiţi ca această situaţie să continue, credinţa voastră se va stinge
curând. Dumnezeu este prezent pretutindeni şi veghează asupra com-
portamentului celor ce pretind că reprezintă principiile Cuvântului
Său. El cere să se facă o schimbare, El nu vrea ca poporul Său să
fie modelat şi şlefuit în conformitate cu ideile omeneşti, ci după
modelul lui Dumnezeu. Vă îndemn să cercetaţi Scripturile aşa cum
nu le-aţi cercetat niciodată până acum, ca să puteţi cunoaşte calea
şi voia lui Dumnezeu. Oh, dacă ar fi posibil ca fiecare suflet să fie
impresionat de această solie şi să renunţe la greşeală!

Experienţa apostolului Pavel
Ar fi bine să studiem cu atenţie primul şi cel de-al doilea capitol

din 1 Corinteni. „Dar noi propovăduim pe.Hristos cel răstignit“,
declara apostolul, „care pentru iudei este o pricină de poticnire,
şi pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie
greci, este puterea şi înţelepciunea Iui Dumnezeu. Căci nebunia
lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui
Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraţilor, uitaţi-
vă la voi care aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi
în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales. Dar[482]
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Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să le facă de ruşine
pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să
le facă de ruşine pe cele tari. Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice
ale lumii şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca
să le nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude
înaintea lui Dumnezeu. Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a
fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire
şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: «Cine se laudă, să
se laude în Domnul».“ Omul care se încumetă să ajungă un izvor de
înţelepciune pentru alţii va constata că este limitat.

„Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru“, continuă apos-
tolul Pavel, „am fost slab, fricos şi plin de cutremur. Şi învăţătura
şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale în-
ţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere, pentru ca
credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci
pe puterea lui Dumnezeu. Totuşi ceea ce propovăduim noi printre
cei desăvârşiţi este o înţelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a
fruntaşilor veacului acestuia, care vor fi nimiciţi. Noi propovăduim
înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care
o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte de veci, şi pe
care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia, căci,
dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.“

Învăţat de Duhul Sfânt
În cuvintele următoare, apostolul prezintă adevăratul izvor al

înţelepciunii pentru cel credincios: „Nouă însă Dumnezeu ni Ie-a
descoperit prin Duhul Său. Căci Duhul cercetează totul, chiar şi
lucrurile adânci ale Iui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni
cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului, care este în el?
Tot aşa: nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul [483]
lui Dumnezeu. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate de la
înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate de la Duhul Sfânt, în-
trebuinţând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.“

Aceste cuvinte înseamnă foarte mult pentru sufletul care se stră-
duieşte să meargă până la capăt pe calea descoperită în Evanghelie.
„Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci,
pentru el, sunt o nebunie, şi nici nu le poate înţelege, pentru că tre-
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buie judecate duhovniceşte. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate
să judece totul, şi el însuşi nu poate fi judecat de nimeni.“ Căci „cine
a cunoscut gândul Domnului, ca să-I poată da învăţătură? Noi însă
avem gândul lui Hristos“.

Citiţi, de asemenea, capitolul 3 din această carte, studiaţi şi ru-
gaţi-vă, meditând la aceste cuvinte. Ca popor, credinţa şi viaţa noas-
tră trebuie să fie întărite de Duhul Sfânt. Nu trebuie să fie exercitată
nicio autoritate despotică pentru a-i obliga pe oameni să se supună
poruncilor unei minţi limitate. Domnul porunceşte: „Nu vă mai în-
credeţi dar în om, în ale cărui nări nu este decât suflare“. Prin faptul
că îi îndrumăm pe oameni să se bazeze pe înţelepciunea omenească,
noi punem un văl între Dumnezeu şi om, aşa încât Acela care este
nevăzut rămâne ascuns de ochii lor.

Dumnezeu însuşi trebuie să fie cel care ne îndrumă în experienţa
personală, Când Îl căutăm cu o inimă sinceră, îi vom mărturisi de-
fectele noastre de caracter, iar El a făgăduit să-i primească pe toţi
cei ce vin la El cu un spirit de dependenţă umilă. Cei care se supun
cerinţelor lui Dumnezeu vor avea prezenţa continuă a lui Hristos şi
vor preţui nespus tovărăşia Sa. Dacă se vor baza pe înţelepciunea
divină, vor fugi de nelegiuirea care este în lume prin pofte. Ei vor
învăţa zi de zi tot mai mult cum să-şi aducă propriile nedesăvârşiri
la Acela care a făgăduit că va fi ajutorul lor în orice vreme de nevoie.[484]
Această solie este adresată bisericilor noastre de pretutindeni. În
experienţa falsă care a pătruns în biserică, se află o influenţă hotărâtă
care lucrează pentru a-i înălţa pe oameni, pentru a-i determina pe
unii să depindă de judecata omenească şi să se supună conducerii
unor minţi omeneşti. Această influenţă abate gândul credincioşilor
de la Dumnezeu. Doamne fereşte ca nu cumva o asemenea expe-
rienţă să se adâncească şi să crească în rândul adventiştilor de ziua a
şaptea. Rugăciunile noastre trebuie să se înalţe mai presus de omul
supus greşelii — până la Dumnezeu. El priveşte la copiii oamenilor,
el vede dificultăţile lor şi este obişnuit cu circumstanţele fiecărei
experienţe a vieţii. El înţelege rezultatul lucrării Sale asupra inimii
omeneşti şi nu este nevoie ca vreun om să îndrume lucrările Duhului
Său.

„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva
după voia Lui, ne asculta. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am
cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care 1 le-am cerut.“



Principii vitale cu privire la relaţiile din biserică 413

Dumnezeu a rânduit îngeri care să răspundă la rugăciunile celor
umili de pe pământ şi să-i călăuzească pe slujitorii Săi, dându-le
sfaturi şi înţelepciune. Slujitorii cereşti caută fără încetare să le ofere
copiilor credincioşi ai lui Dumnezeu har, putere şi sfaturi, ca să-şi
poată îndeplini partea în lucrarea de răspândire a luminii în lume.
Jertfa minunată a Domnului Hristos a făcut posibil ca fiecare om să
aducă la îndeplinire o lucrare specială. Când primeşte înţelepciune
de la unicul izvor adevărat, lucrătorul ajunge un vas curat, prin care
se răspândeşte lumină şi binecuvântare, deoarece el îşi primeşte
puterea de a sluji din torentele bogate de har şi lumină revărsate de
la tronul lui Dumnezeu. [485]

Responsabilitatea individuală şi unitatea creştină2

Sanatoriul din California, 16 ianuarie 1907
Trăim într-un timp în care fiecare creştin adevărat trebuie să

păstreze o legătură vie cu Dumnezeu. Lumea este inundată de teoriile
false ale vrăjmaşului, iar noi suntem în siguranţă, numai dacă primim
lecţiile adevărului de la Marele învăţător. Lucrarea solemnă în care
suntem angajaţi cere din partea noastră un efort unit şi puternic sub
conducerea lui Dumnezeu.

Domnul doreşte ca lucrătorii Săi să se sfătuiască unii cu alţii
şi să nu acţioneze independent. Cei care sunt numiţi ca pastori şi
îndrumători ai poporului să se roage mult când sunt împreună. Acest
lucru le va da curaj şi va fi pentru ei un ajutor minunat, unindu-
le inimile şi sufletele şi conducându-i la unitate, pace şi putere în
acţiune.

Puterea noastră constă în faptul că aducem toate greutăţile la
Marele Purtător de poveri. Dumnezeu îi onorează pe cei ce apelează
la El pentru ajutor cu încrederea că îl vor primi.

Ajutorul omenesc este neputincios. Noi avem posibilitatea de a
ne uni în căutarea sprijinului şi a favorii Aceluia care a spus: „Cereţi
si vi se va da, căutaţi şi veţi găsi, bateţi şi vi se va deschide“. Puterea
divină este infailibilă. Prin urmare, să venim la Dumnezeu, cerându-l
să ne călăuzească prin Duhul Său Sfânt. Rugăciunile noastre unite
să se înalţe la tronul harului. Cererile noastre să fie amestecate cu
laude şi cu mulţumiri.

2Din Special Testimonies, seria B, Nr. 9 (1907), pag. 14-36.
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Nevoia educaţiei religioase
Domnul Hristos, apărătorul nostru înaintea Tatălui, ştie cum

să simtă împreună cu fiecare suflet. Acelora care î1 primesc ca[486]
Mântuitor personal, le dă puterea de a ajunge fii şi fiice ale lui
Dumnezeu. Viaţa Sa de neprihănire desăvârşită a pregătit calea
pentru noi şi prin El avem intrare în Locul Preasfânt.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe sin-
gurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă
viaţa veşnică.“ „Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte prin aceasta
că Dumnezeu spune adevărul. Căci Acela, pe care L-a trimis Dum-
nezeu, vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I
dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul şi a dat toate lucrurile în
mâna Lui. Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică, dar cine nu crede în
Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia lui Dumnezeu va rămâne peste el.“

Toţi cei care iau parte la lucrarea lui Isus Hristos au o mare
nevoie de o educaţie religioasă. Ei trebuie să fie conlucrători cu
Dumnezeu, angajaţi într-o lucrare solemnă şi sfântă. Fiecare să
înveţe de la Marele învăţător, printr-o experienţă personală, şi să aibă
o comuniune personală cu Dumnezeu. Trebuie să fie răspândită o
viaţă nouă, iar această viaţă să fie susţinută de Duhul Sfânt. Când
are loc o unire spirituală cu Domnul Isus, El va impresiona inima. El
va conduce, iar în viaţă va avea loc o creştere a părtăşiei cu Hristos.

Hristos este unica noastră speranţă. Putem să privim la El, deo-
arece El este Mântuitorul nostru. Putem să-L credem pe cuvânt şi
să depindem de El. Domnul cunoaşte exact ajutorul de care avem
nevoie, iar noi putem să ne punem încrederea în El fără teamă. Dacă
ne bazăm numai pe călăuzirea înţelepciunii omeneşti, vom constata
că ne-am aşezat de partea celor învinşi. Dar putem să venim direct
la Domnul nostru, căci El a zis; „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihna. 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.“ Este privilegiul nostru să fim
învăţaţi de Acela care a spus: „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului[487]
şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă“.

Avem o audienţă divină căreia putem să-i prezentăm cererile
noastre. Prin urmare, nimic să nu ne împiedice să-I adresăm rugăciu-
nile noastre în Numele lui Isus, cu încrederea fermă că Dumnezeu ne
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ascultă şi ne va răspunde. Să aducem greutăţile noastre înaintea lui
Dumnezeu, umilindu-ne înaintea Sa. Noi avem de îndeplinit o mare
lucrare şi, chiar dacă avem privilegiul de a ne sfătui unii cu alţii,
trebuie să fim foarte siguri că urmăm sfatul lui Dumnezeu în toate
privinţele, deoarece El nu ne va duce niciodată în rătăcire. Să nu
ne bazăm pe puterile omeneşti. Dacă vom depinde, în primul rând,
de ajutorul şi de călăuzirea omenească, necredinţa se va strecura în
sufletul nostru şi ne vom pierde credinţa.

Adesea primesc scrisori de la diferite persoane care îmi vorbesc
despre necazurile şi greutăţile lor, cerându-mi să-L întreb pe Dumne-
zeu pentru ele şi să le spun ce să facă. Acelora pentru care Domnul
nu mi-a dat nicio lumină, le răspund adesea aşa: Nu am fost chemată
de Dumnezeu să îndeplinesc o lucrare de felul celei cerute de voi.
Domnul Isus v-a invitat să-I spuneţi toate necazurile voastre Aceluia
care înţelege fiecare situaţie a vieţii.

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să
credeţi că l-aţi şi primit, şi-1 veţi avea. Şi, când staţi în picioare de vă
rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi Tatăl vostru
care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. Dar, dacă nu iertaţi,
nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greşelile voastre.“

Dacă i-aş încuraja pe oameni să vină la mine pentru a fi sfătuiţi,
în timp ce ei au o invitaţie valabilă de a merge la Acela care este în
stare să-i poarte împreună cu toate poverile lor, eu L-aş dezonora pe
Domnul meu.

„În cărţile profeţilor este scris: Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.
Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui, vine la [488]
Mine... Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă
cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac, şi pâinea, pe care o voi da
Eu, este trupul Meu, pe care Îl voi da pentru viaţa lumii“.

Dumnezeu se ocupă de oameni în mod individual, încredinţându-
i fiecăruia lucrarea lui. Toţi trebuie să fie învăţaţi de Dumnezeu. Prin
harul lui Hristos, fiecare suflet este chemat să lucreze pentru propria
neprihănire, păstrând o legătură vie cu Tatăl şi cu Fiul. Aceasta este
adevărata experienţă de valoare.
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Necesitatea unei lucrări armonioase
Deşi este adevărat că Domnul îi călăuzeşte pe oameni în mod

individual, de asemenea, este adevărat că El îşi conduce poporul ca
un întreg, nu doar câteva persoane izolate, aici şi acolo, care cred şi
împărtăşesc idei diferite. Îngerii lui Dumnezeu îndeplinesc lucrarea
care le este încredinţată. îngerul al treilea cheamă un popor şi îl
curăţeşte, iar cei ce fac parte din acest popor trebuie să-1 urmeze în
unitate.

Cei care s-au aflat în lucrarea noastră la început, trec la odihnă.
Doar câţiva dintre pionierii lucrării mai sunt printre noi acum. Multe
dintre poverile grele care au fost purtate de oamenii cu o experienţă
îndelungată le revin acum altora mai tineri.

Acest transfer ai responsabilităţii asupra unor lucrători a căror
experienţă este mai mult sau mai puţin limitată este însoţit de anu-
mite pericole cu privire la care trebuie să fim precauţi. Lumea este
plină de lupte pentru supremaţie. Spiritul de concurenţă şi de dezor-
ganizare este asemenea aerului pe care îl respirăm. Unii consideră
că orice efort de a stabili ordinea este periculos, ca fiind o forma de
restrângere a libertăţii individuale şi, de aceea, spun că trebuie să ne
temeni de el ca de papalitate. Ei declară că nu vor accepta spusele
nimănui şi că nu sunt răspunzători faţă de nimeni. Mi s-a descoperit[489]
că Satana depune un efort special pentru a-i face pe oameni să creadă
că Dumnezeu este de acord cu faptul că ei îşi aleg propriul drum,
independent de sfatul fraţilor lor.

Aici se află un pericol grav pentru prosperitatea lucrării noastre.
Trebuie să lucrăm cu prudenţă, înţelepciune şi în armonie cu judecata
sfătuitorilor care se tem de Dumnezeu, deoarece numai pe această
calc ,se găsesc puterea şi siguranţa noastră. Dacă nu vom proceda
aşa, Dumnezeu nu poate lucra cu noi, prin noi şi pentru noi.

Oh, cât de mult s-ar bucura Satana, dacă ar reuşi în eforturile lui
de a intra în mijlocul acestui popor şi de a dezbina lucrarea într-un
timp când organizarea deplină este esenţială şi va fi mijlocul de
apărare cel mai puternic pentru a ne feri de răzvrătirile nelegitime
şi pentru a respinge pretenţiile nesusţinute de Cuvântul lui Dumne-
zeu! Dorim să menţinem ordinea, ca să nu aibă loc nicio cădere a
sistemului de organizare care a fost instituit printr-o lucrare atentă şi
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înţeleaptă. Să nu se manifeste nicio îngăduinţă faţă de elementele
dezordonate, care doresc să controleze lucrarea în acest timp.

Unitatea efortului
Unii au susţinut ideea că, pe măsură ce ne apropiem de încheierea

timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va lucra independent de orice
organizaţie religioasă. Dar eu am fost instruită de Domnul că în
această lucrare nu există nicio prevedere ca fiecare să fie independent.
Toate stelele cerului se supun unei legi, fiecare o influenţează pe
cealaltă în împlinirea voinţei lui Dumnezeu, fiind supuse faţă de
legea care conduce mişcarea lor. Pentru ca lucrarea Domnului să
poată înainta într-o modalitate sănătoasă şi temeinică, poporul Său
trebuie să fie unit.

Acţiunile sporadice şi întâmplătoare ale unora care se declară a
fi creştini este bine ilustrată prin munca unor cai puternici, dar nean-
trenaţi. Când unul împinge înainte, altul trage înapoi şi, la comanda [490]
stăpânului, unul se avântă în faţă, iar altul stă nemişcat. În marea şi
grandioasa lucrare pentru timpul acesta, dacă oamenii nu vor acţiona
în mod armonios, va fi confuzie. Când unii refuză să se asocieze cu
fraţii lor, preferând să lucreze independent, nu este un semn bun. În
loc să se izoleze, ei trebuie să se apropie de colaboratorii lor şi să
lucreze în armonie. Dacă nu vor proceda aşa, lucrarea lor va fi făcută
într-un timp nepotrivit şi pe o cale greşită. Adesea, ei acţionează
împotriva lucrări pe care Dumnezeu ar fi dorit-o şi în felul acesta
lucrarea lor este mai gravă decât o pierdere de timp.

Oamenii să fie sfătuitori, nu conducători
„Nădăjduieşte în Domnul! Fii tare, îmbărbătează-ţi inima şi

nădăjduieşte în Domnul!“ Fiecare dintre noi să nădăjduiască în
Domnul, iar El ne va învăţa cum să lucrăm. El ne va descoperi
lucrările pentru care suntem cel mai bine pregătiţi. Acest fapt nu
îi va determina pe oameni să pornească într-un spirit independent
pentru a răspândi teorii noi. în acest timp, când Satana caută să
anuleze Legea lui Dumnezeu prin înălţarea unei ştiinţe false, trebuie
să veghem cu cea mai mare atenţie împotriva oricărui lucru ce
tinde să ne slăbească credinţa şi ne irosească puterile. În calitate de
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colaboratori ai lui Dumnezeu, trebuie să fim în armonie cu adevărul
şi cu fraţii. Să ne sfătuim şi să cooperăm.

Chiar şi în mijlocul marilor amăgiri din zilele de pe urmă, când
înaintea oamenilor se vor face minuni amăgitoare pentru a susţine
teoriile lui Satana, avem privilegiul de a fi apăraţi de Isus Hristos.
Fiecare poate să caute şi să primească mântuirea. În acest timp de
pericol neobişnuit, trebuie să învăţăm să rezistăm singuri, având
credinţa întemeiată nu pe declaraţiile omeneşti, ci pe făgăduinţele
sigure ale lui Dumnezeu.[491]

În mijlocul lucrătorilor lui Dumnezeu trebuie să existe un spirit
de unitate şi de armonie. Pe unii, Domnul i-a binecuvântat în mod
special cu o experienţă care îi face capabili să fie nişte sfătuitori
înţelepţi. În îndeplinirea diferitelor noastre răspunderi, este necesar
să depindem unul de altul pentru susţinere reciprocă. Despre aceasta,
apostolul Petru declară:

„Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în le-
găturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie: căci Dumnezeu stă
împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.“ Totuşi aceste
cuvinte nu autorizează pe nimeni sa-şi asume autoritatea de a le
da ordine fraţilor lui, cerându-le în mod arbitrar să facă aşa cum
crede el de cuviinţă, fără a ţine cont de convingerile lor personale cu
privire la datorie. Pe de altă parte, nici lucrătorii aleşi ai lui Dumne-
zeu nu trebuie să creadă că este necesar să aştepte până vor întreba
pe cineva din conducere dacă pot sau nu să facă o lucrare. Deşi
cooperează din toată inima cu fraţii lor în aducerea la îndeplinire
a planurilor generale care au fost făcute pentru realizarea lucrării,
ei trebuie să-L caute fără încetare pe Dumnezeul lui Israel pentru o
călăuzire personală.

Uneori un om care a fost pus într-o poziţie de răspundere, în
calitate de conducător, începe să creadă că are o autoritate supremă
şi că toţi fraţii lui sunt obligaţi să-i ceară permisiunea înainte de
a face lucrarea pe care o consideră necesară. Un asemenea om se
află într-o situaţie periculoasă. El a pierdut rolul pe care îl are un
adevărat conducător în poporul lui Dumnezeu. În loc de a fi un
sfătuitor înţelept, el îşi asumă prerogativele unui conducător sever.
Orice manifestare a înălţării de sine şi a unei autorităţi de acest fel îl
dezonorează pe Dumnezeu. Niciun om care se bazează pe propria
putere nu trebuie să fie vreodată minte şi raţiune pentru un alt om
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pe care Domnul îl foloseşte în lucrarea Sa. Nimeni să nu stabilească
reguli şi regulamente omeneşti pentru a stăpâni în mod arbitrar
asupra tovarăşilor lui de lucrare, care au o experienţă personală cu [492]
privire la adevăr.

Dumnezeu le cere tuturor celor care au exercitat o autoritate
necuvenită să înceteze orice manifestare de dominare asupra lucrăto-
rilor Săi. Toţi cei cărora le-au fost încredinţate responsabilităţi sfinte
să se străduiască să-şi înţeleagă datoria faţă de Dumnezeu şi să o
aducă la îndeplinire cu credincioşie şi umilinţă. Nimeni să nu se
considere un stăpân care deţine autoritatea de a exercita controlul
asupra fraţilor lui. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu trebuie să
fie învăţate şi practicate.

Răspunderea faţă de Dumnezeu
Deşi respectă autoritatea şi munca în conformitate cu planurile

alcătuite cu înţelepciune, fiecare lucrător este răspunzător faţă de
Marele învăţător, atât pentru exercitarea raţiunii pe care a primit-o de
la Dumnezeu, cât şi pentru modul în care îşi foloseşte dreptul de a-1
cere Dumnezeului cerului înţelepciune şi călăuzire. Dumnezeu este
Conducătorul şi Stăpânul tuturor. Noi avem un Mântuitor personal
şi nu trebuie să înlocuim Cuvântul Său cu declaraţiile niciunui om.
Domnul a dat în Scriptură învăţături pentru fiecare lucrător. Cuvin-
tele Domnului trebuie să fi studiate cu atenţie, deoarece ele sunt duh
şi viaţă. Lucrătorii care se străduiesc să lucreze în armonie cu aceste
învăţături se află sub conducerea şi călăuzirea Duhului Sfânt şi nu
au nevoie să ceară întotdeauna permisiunea altcuiva înainte de a face
orice pas. Să nu fie trasate linii precise. Lăsaţi-L pe Duhul Sfânt
să-i îndrume pe lucrători. Dacă privesc necontenit la Isus, Autorul
şi Desăvârşitorul credinţei lor, darurile harului vor creşte printr-o
folosire înţeleaptă.

Dumnezeu doreşte ca noi să avem o relaţie corectă cu El. El
doreşte ca fiecare voce să fie sfinţită. El doreşte ca întreaga noastră
făptură — minte, suflet şi trup — să fie sfinţită pe deplin pentru a
împlini voia Sa. Este timpul să începem să ştim că suntem într-o
legătură strânsă cu Domnul Isus Hristos, printr-o credinţă vie şi [493]
lucrătoare. Este timpul să depindem de ajutorul pe care-1 oferă
Duhul lui Dumnezeu, iar cuvintele noastre să descopere faptul că
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suntem sub conducerea divină. Să ne încredem în Dumnezeu, şi vom
vedea puterea Sa minunată lucrând în mijlocul nostru.

În anul 1895, le-am scris fraţilor mei din lucrarea pastorală ur-
mătoarele;

„Trebuie să le vorbesc fraţilor mei de aproape şi de departe.
Nu pot avea pace. Ei nu lucrează pe temeiul unor principii corecte.
Aceia care poartă răspunderi nu trebuie să considere că poziţia lor
importantă îi face să aibă o judecată infailibilă.

Toate lucrările oamenilor se află sub jurisdicţia Domnului. Ei
vor fi în siguranţă deplină, numai dacă vor lua în considerare faptul
că ştiinţa se află la Cel Preaînalt. Cei ce se încred în Dumnezeu şi
în înţelepciunea Sa, şi nu se bazează pe propria înţelepciune, merg
pe căi sigure. Ei nu vor simţi niciodată că au dreptul de a lega nici
măcar gura boului care treieră grâu, dar cât de ofensator este ca
oamenii să exercite controlul asupra slujitorilor lui Dumnezeu, care
conlucrează cu El şi pe care Domnul Isus 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». «Noi suntem împreună-
lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea
lui Dumnezeu».“

„Domnul nu a pus pe niciunul dintre slujitorii Săi omeneşti
sub dictatura şi controlul unora care, prin ei înşişi, nu sunt altceva
decât nişte sărmani muritori supuşi greşelii. El nu le-a încredinţat
oamenilor autoritatea de a spune: Tu trebuie să faci aceasta, iar tu să
nu faci aceea...

Nimeni nu este potrivit să judece îndatoririle altuia. Omul este
răspunzător înaintea lui Dumnezeu şi, când nişte făpturi omeneşti
limitate şi supuse greşelii îşi asumă autoritatea de a-i conduce pe[494]
semenii lor, ca şi cum Domnul le-ar fi încredinţat sarcina de a înălţa
sau de a umili pe cineva, întreg cerul se umple de indignare. Au fost
stabilite nişte principii ciudate prin care nişte judecători omeneşti
exercită controlul asupra minţii şi lucrărilor altora, ca şi când aceşti
oameni limitaţi ar fi fost dumnezei...

Dacă nu vor fi păzite de puterea Iui Dumnezeu, organizaţiile
şi instituţiile vor ajunge sub dictatura lui Satana pentru a-i aduce
pe oameni sub controlul altor oameni, iar frauda şi viclenia vor lua
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înfăţişarea zelului pentru adevăr şi pentru înaintarea împărăţiei lui
Dumnezeu..,

Dumnezeu nu va aproba niciun plan prin care un om să-i domine
sau sa-i oprime pe semenii lui, nici în cea mai mică măsură. Singura
speranţă pentru omul căzut este să privească la Domnul Isus şi să-L
primească drept unic Mântuitor. Îndată ce începe să facă reguli de
fier pentru alţii, să-i subjuge şi să-i dirijeze pe alţii după propria
minte, omul Îl dezonorează pe Dumnezeu şi pune în pericol atât
propria mântuire, cât şi mântuirea fraţilor săi. Cel păcătos poate
găsi speranţă şi neprihănire numai în Dumnezeu, şi nicio făptură
omenească nu este mai neprihănită ca alta, dacă nu are credinţă în
Dumnezeu şi nu păstrează o legătură vie cu El. O floare de pe câmp
trebuie să-şi aibă rădăcinile în pământ, ea are nevoie de aer, de rouă,
de ploaie şi de lumina soarelui. Ea va înflori, doar dacă beneficiază
de aceste condiţii şi toate acestea vin de la Dumnezeu. Tot aşa este
şi cu oamenii. Noi primim de la Dumnezeu cele necesare vieţii
spirituale. Suntem avertizaţi să nu ne încredem în oameni şi să nu
ne bazăm pe puterea omenească.

Cele de mai sus au fost tipărite în Special Testimonies to Minis-
ters and Workers (Seria A, Nr. 9, 1897).

În anul 1903, i-am scris preşedintelui unei conferinţe: «Prin Isus
Hristos, Dumnezeu stabilit o legătura tainică între toţi oamenii. El
i-a încredinţat fiecărui om un domeniu special de slujire, iar noi [495]
trebuie să fim înţelepţi pentru a înţelege că este important să ne
ferim să neglijăm lucrarea care ne-a fost dată, împiedi-cându-i pe
alţi slujitori ai lui Dumnezeu să-şi îndeplinească propria lucrare,
care nu este întru totul similară lucrării noastre. Niciunui om nu
i-a fost încredinţată lucrarea de a se implica în lucrarea vreunuia
dintre tovarăşii lui, încercând să o preia el însuşi, deoarece, dacă va
proceda aşa, o va strica. Dumnezeu îi încredinţează unuia o lucrare
diferită de lucrarea încredinţată altuia.

Să ne aducem aminte cu toţii, că nu avem de a face cu nişte
oameni ideali, ci cu nişte oameni obişnuiţi, pe care Dumnezeu i-a
ales şi sunt întocmai ca noi, oameni care cad în aceleaşi greşeli ca
noi, oameni cu aceleaşi ambiţii şi cu aceleaşi nedesăvârşiri. Nimeni
nu a fost numit stăpân, pentru a conduce conştiinţa unui semen. Să
fim foarte atenţi la modul în care ne purtăm cu moştenirea pe care
Dumnezeu a răscumpărat-o prin jertfă.
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Niciunui om nu i-a fost încredinţată lucrarea de a fi un domnitor
peste semenii lui. Fiecare trebuie să-şi îndeplinească propria răs-
pundere. El poate să le adreseze tovarăşilor lui de lucru cuvinte de
încurajare, credinţă şi speranţă, poate să-i ajute să-şi poarte poverile,
recomandându-le metode de lucru mai bune, dar, în niciun caz, să
nu-i descurajeze şi să nu-i facă mai slabi, ca nu cumva vrăjmaşul
să câştige un avantaj asupra minţii lor — un avantaj care, după un
timp, se va întoarce împotriva lui însuşi.

Domnul i-a unit pe toţi oamenii cu Sine, prin legăturile duioase
ale iubirii şi simpatiei. Despre noi, El spune: „Voi sunteţi împreună-
lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui
Dumnezeu“. Trebuie să recunoaştem această relaţie. Dacă suntem
legaţi de Hristos, vom manifesta continuu simpatia şi îndelunga
Sa răbdare faţă de cei ce se străduiesc să-şi poarte povara cu toate
puterile primite de la Dumnezeu, întocmai cum şi noi ne străduim
să ne purtăm propriile poveri,[496]

În îndeplinirea diferitelor noastre răspunderi, să depindem unii
de alţii şi să ne ajutăm. Nimeni să nu exercite un spirit de dominare,
nici chiar preşedintele conferinţei, deoarece poziţia nu schimbă un
om într-o persoană care nu poate să greşească. Fiecare lucrător
căruia i s-a încredinţat conducerea administrativă a conferinţei să
lucreze aşa cum a lucrat Hristos, purtând jugul Sau şi învăţând de la
El cum să fie blând şi smerit. Spiritul unui preşedinte de conferinţă
şi comportamentul pe care îl manifestă în cuvinte şi fapte vor arăta
dacă îşi dă seama de propria slăbiciune şi dependenţă de Dumnezeu
sau crede că poziţia lui influentă i-a dat o înţelepciune superioară.
Dacă îl iubeşte şi se teme de Dumnezeu, dacă înţelege valoarea
sufletelor şi preţuieşte fiecare ajutor pe care Domnul 1-a calificat pe
un frate lucrător să-1 acorde, el va fi în stare să lege inimă cu inimă,
prin iubirea pe care Domnul Hristos a manifestat-o în timpul slujirii
Sale. El va adresa cuvinte de mângâiere celui bolnav şi îndurerat.

Dacă nu cultivă un comportament despotic, ci îşi aduce aminte
întotdeauna că Unul singur este Stăpânul, însuşi Hristos, el poate
să-i sfătuiască pe aceia care nu au experienţă, încurajându-i să vină
în ajutorul lucrării lui Dumnezeu.

Mâinile slabe nu trebuie să fie oprite să facă o lucrare folositoare
pentru Domnul. Cei ai căror genunchi sunt slabi nu trebuie făcuţi să
se poticnească. Dumnezeu doreşte ca noi să îi încurajăm pe cei cu
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mâinile slabe, să se prindă cu mai multă tărie de braţul lui Hristos şi
să lucreze cu nădejde. Fiecare mână să fie întinsă în ajutorul celor
ce îndeplinesc o lucrare pentru Domnul. Poate că va sosi timpul,
când aceia care au susţinut cândva mâinile obosite ale altora, să fie
la rândul lor susţinuţi tocmai de cei pe care i-au susţinut. Dumnezeu
a organizat lucrurile în aşa fel încât nimeni să nu fie întru totul
independent de semenii lui.» [497]

Sfat adresat celor aflaţi în poziţii oficiale
În mijlocul poporului lui Dumnezeu sunt unii care au avut o

experienţă îndelungată în lucrarea Sa, oameni care nu s-au îndepărtat
de credinţă. Oricât de mari au fost încercările prin care au trecut, ei
au rămas credincioşi. Aceşti oameni să fie priviţi ca nişte sfătuitori
încercaţi şi aleşi. Să fie respectaţi, iar judecata lor să fie onorată de
aceia care sunt mai tineri şi mai lipsiţi de experienţă, chiar dacă se
află în poziţii oficiale.

Suntem angajaţi într-o lucrare vastă şi există multe ocazii de
slujire în diferitele ei domenii, Să ne rugăm stăruitor ca Dumnezeu
să ne călăuzească pe o cale corectă a slujirii. Lucrătorii lui Dum-
nezeu nu trebuie să neglijeze nicio ocazie de a-i ajuta pe alţii prin
orice mijloace posibile. Dacă vor cere sfatul lui Dumnezeu în mod
neegoist, Cuvântul Său, care a adus mântuirea, îi va călăuzi. Ei se vor
angaja în lucrare oriunde va fi nevoie şi vor face tot ce pot mai bine
pentru a îndepărta din mintea altora orice îndoială şi orice dificultate
în înţelegerea adevărului. Duhul lui Dumnezeu va da succes lucrării
lor.

Dumnezeu are nevoie de oameni de acţiune, care vor fi pregătiţi
să vorbească la timp şi ne la timp, aşa încât să captiveze atenţia şi să
convingă inima. Împărăţia lui Dumnezeu nu constă în lucrurile exte-
rioare. Lumina nu va fi primită prin aplicarea unor planuri egoiste, ci
privind la Isus şi urmând călăuzirea Sa, nu presupoziţiile oamenilor.
împărăţia lui Dumnezeu este neprihănire, pace şi bucurie în Duhul
Sfânt.

Adesea se întâmplă să apară situaţii care cer o acţiune promptă.
Uneori, ocaziile preţioase au fost pierdute din cauza întârzierii. Cel
care ar fi trebuit să acţioneze cu promptitudine a considerat că trebuia
să se consulte mai întâi cu cineva care se afla departe şi nu era [498]
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familiarizat cu situaţia reală. Prin faptul că s-au cerut îndrumările
unor oameni care nu erau în măsură să dea un sfat înţelept, s-a
pierdut mult timp. Toţi lucrătorii lui Dumnezeu să fie călăuziţi de
Cuvântul adevărului, care le arată datoria, şi să urmeze fără şovăire
îndrumările lui Hristos.

În anul 1883, m-am adresat fraţilor noştri adunaţi la Conferinţa
Generală, spunându-le: «Satana tresaltă de bucurie, când oamenii
privesc la alţi oameni şi se încred în ei. Cel căruia i se acordă
această încredere necuvenită este expus la ispite puternice. Dacă
va fi cu putinţă, Satana va căuta să îl facă să se încreadă în sine,
pentru ca defectele omeneşti să prejudicieze lucrarea. Acel om va
fi în pericolul de a-i încuraja pe fraţii lui să depindă de ci şi să
creadă că trebuie să-i aducă la cunoştinţă toate lucrurile legate de
lucrarea lui Dumnezeu. În felul acesta, în loc de a purta chipul
lui Dumnezeu, lucrarea va prelua un chip omenesc. Dacă toţi vor
învăţa să depindă de Dumnezeu în mod personal, cel care conduce
lucrarea va fi ferit de multe pericole. Dacă greşeşte şi dacă îngăduie
ca influenţa omenească să-i afecteze judecata sau dacă va cădea
în ispită, el va putea fi corectat şi ajutat de fraţii lui. Aceia care
obişnuiesc să ceară sfatul şi ajutorul lui Dumnezeu vor învaţă lecţii
de cea mai înaltă valoare.

Dacă doresc să aibă succes în îndeplinirea răspunderilor încre-
dinţate, conducătorii unei conferinţe trebuie să se roage, să aibă
credinţă, să se încreadă în Dumnezeu şi să se lase conduşi spre a fi
folosiţi ca slujitori ai lui Dumnezeu pentru a păstra bisericile con-
ferinţei în bună rânduială. Aceasta este partea lor de lucru în via
spirituală pe care au fost chemaţi să o îngrijească. În lucrarea lui
Dumnezeu este necesară cu mult mai multă răspundere personală,
mult mai multă gândire şi plănuire, mult mai mult efort intelectual
pus la lucru pentru Domnul. În felul acesta, capacitatea intelectuală
a lucrătorilor se va mări şi va avea o percepţie mai bună pentru a
şti ce şi cum trebuie să facă. Fraţilor, va trebui să luptaţi cu multe[499]
dificultăţi, să purtaţi poveri, să sfătuiţi, să alcătuiţi planuri şi să le
îndepliniţi, căutându-L fără încetare pe Dumnezeu pentru ajutor.
Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă, învăţaţi de la Domnul Isus
ca nişte elevi în şcoala Sa,

Domnul ne-a făgăduit: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte
înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
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largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată“. Rânduiala lui Dumnezeu
este ca toţi aceia care poartă răspunderi să se adune adesea pentru a
se sfătui unii cu alţii şi pentru a se ruga stăruitor, cerând înţelepciunea
pe care doar El este capabil să o ofere. Uniţi-vă în rugăciune şi
spuneţi-I lui Dumnezeu dificultăţile voastre. Vorbiţi mai puţin, Mult
timp preţios este pierdut în conversaţii care nu aduc nicio lumină.
Fraţii să se unească în rugăciune şi post pentru a cere înţelepciunea
pe care Dumnezeu a făgăduit să le-o dea fără reţineri.

Adresaţi-vă lui Dumnezeu şi spuneţi-1 aşa cum a făcut Moisc:
„Noi nu putem conduce poporul acesta, dacă nu mergi Tu însuţi cu
noi“. Apoi cereţi mai mult, rugându-vă asemenea lui Moise; Arată-
mi slava Ta!» Ce este slava aceasta? — este caracterul lui Dumnezeu.
Aceasta este descoperirea tăcută lui Moise. Fie ca sufletul vostru
să se lege printr-o credinţă vie de Dumnezeu. Buzele voastre să
rostească laude la adresa Lui. Când vă asociaţi în lucrare, mintea să
vă fie îndreptată cu respect spre contemplarea realităţilor veşnice.
Astfel, veţi putea să vă ajutaţi reciproc, să aveţi o gândire spirituală,
şi veţi fi în armonie unii cu alţii, iar Domnul Hristos va fi alături de
voi, în calitate de sfătuitor.“ — Gospel Workers, ediţia veche, pag.
235-237

O independenţă nesfântă
Domnul nu 1-a calificai pe niciunul dintre noi să poarte singur

întreaga răspundere a lucrării. El a asociat oameni cu mentalităţi
diferite, ca să se poată ajuta şi sfătui unii pe alţii. În acest fel, lipsa de
experienţă şi defectele unuia sunt suplinite de experienţa şi calităţile [500]
altuia. Trebuie să studiem cu atenţie învăţăturile care ne-au fost date
în Epistolele către Corinteni şi Efeseni cu privire la relaţia dintre
noi, ca mădulare ale trupului lui Hristos.

În activitatea noastră, să luăm în considerare relaţia pe care
fiecare trebuie să o menţină cu ceilalţi lucrători angajaţi în lucrarea
lui Dumnezeu. Să ne aducem aminte că sunt şi alţii asemenea nouă,
care au de făcut o lucrare pentru Dumnezeu. Să nu ne împotrivim
sfaturilor ce ne sunt date. Când alcătuim planuri pentru înaintarea
lucrării, ideile şi gândirea noastră trebuie să fie împletite cu ideile şi
gândirea altora.
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Să cultivăm un spirit de încredere în înţelepciunea fraţilor noş-
tri. Trebuie să fim dispuşi să primim sfaturi şi avertizări din partea
conlucrătorilor noştri. Pentru că suntem asociaţi în slujba lui Dum-
nezeu, fiecare trebuie să înţeleagă că este doar o parte a unui întreg.
Să cerem înţelepciune de la Dumnezeu şi să învăţăm ce înseamnă
a avea un spirit care aşteaptă şi veghează. Când suntem obosiţi şi
descurajaţi, să-I cerem ajutorul Mântuitorului nostru.

Este o greşeală să ne separăm de cei care nu sunt de acord
cu ideile noastre. Această atitudine nu le va inspira fraţilor noştri
încredere în judecata noastră. Suntem datori să ne sfătuim cu fraţii
noştri şi să dăm atenţie recomandărilor lor. Să le cerem sfatul, iar
când ni-1 oferă, să nu-1 respingem, ca şi când ei ar fi vrăjmaşii noştri.
Dacă nu ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu, nu vom cunoaşte
voia Sa.

Să ne hotărâm să fim în armonie cu fraţii noştri. Aceasta este o
datorie pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu. Faptul că respectăm
sfatul lor îi va face bucuroşi pe fraţii noştri, iar pe noi ne va face
puternici, prin influenţa pe care o vom avea. Pe de altă parte, dacă
simţim că nu avem nevoie de sfaturile fraţilor noştri, vom ajunge
nefolositori în calitate de sfătuitori ai lor.[501]

Fiecărei biserici aş dori să-i adresez solia ca omul nu trebuie
să se înalţe pe sine, încrezându-se în judecata proprie. Umilinţa şi
blândeţea îi va determina pe oameni să dorească a fi sfătuiţi la fiecare
pas. Domnul va spune: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi
de la Mine“. Este privilegiul nostru să fim învăţaţi de Domnul Isus.
Totuşi oamenii plini de încredere în sine, care consideră că ei sunt
cei îndreptăţiţi să-i sfătuiască pe alţii, în loc de a dori să fie sfătuiţi
de fraţii lor cu experienţă, vor ajunge să asculte voci străine, care îi
vor duce departe de lucrarea lui Dumnezeu.

În lumea noastră sunt atât îngerii lui Dumnezeu, cât şi îngerii lui
Satana. Mi-a fost îngăduit să văd că anumite persoane sunt înclinate
să se lase conduse de trăsăturile rele ale propriului caracter. Dacă
aceşti oameni vor refuza să ia jugul alături de cei care au avut o
lungă experienţă în lucrare, încrederea în sine îi va orbi, şi nu vor
mai fi capabili de a discerne între adevăr şi minciună. Este un pericol
ca asemenea oameni să fie lăsaţi să stea în poziţii de conducători,
pentru a-şi urma judecata şi planurile proprii.
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Numai aceia care acceptă avertizările şi recomandările vor umbla
pe căi sigure. Nimeni să nu cedeze dorinţei arzătoare de a ajunge un
mare conducător sau dorinţei de a plănui în mod independent atât
pentru el însuşi, cât şi pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vrăjmaşului
îi este uşor să lucreze prin aceia care, în ciuda faptului că ei înşişi
au nevoie să fie sfătuiţi la orice pas, îşi asumă răspunderea de a se
îngriji de sufletul altora, fără să fi învăţat umilinţa lui Hristos.

Ei au nevoie de sfatul Aceluia care spune: „Veniţi la Mine toţi
cei trudiţi şi împovăraţi“.

Pastorii şi conducătorii noştri trebuie să înţeleagă necesitatea
de a se sfătui cu fraţii lor, care au fost multă vreme în lucrare şi au
câştigat o experienţă adâncă în căile Domnului. Înclinaţia unora de
a se izola şi de a se simţi competenţi să plănuiască şi să lucreze în
conformitate cu propria judecată şi propriile preferinţe, îi duce în [502]
situaţii periculoase. O asemenea modalitate independentă de a lucra
nu este corectă şi nu ar trebui să fie urmată. Pastorii şi profesorii din
conferinţele noastre trebuie să lucreze în unitate cu fraţii lor care au
experienţă, cerându-le sfatul şi acordând atenţie recomandărilor lor.

Fraţilor noştri, care urmează sfatul Domnului cu o inimă umilită,
pot să le spun fără nicio reţinere: Dacă ştiţi că Dumnezeu doreşte
să vă angajaţi în vreo lucrare, mergeţi înainte. Aceia care au lumina
şi convingerea că Dumnezeu îi conduce nu au nevoie să depindă
de nici un alt om care să le dicteze ce să facă. Ei trebuie să urmeze
sfatul celei mai înalte Autorităţi. Siguranţa şi pacea se află numai în
respectarea sfatului celui mai mare învăţător care a trăit vreodată în
lumea noastră. Să nu respingem sfatul Său sigur.

Părerile şi impresiile noastre nu sunt întotdeauna o călăuză si-
gură. Impulsul omenesc va încerca să ne facă să credem că suntem
călăuziţi de Dumnezeu, în timp ce, în realitate, mergem pe propria
cale. Totuşi, dacă veghem cu atenţie şi ne sfătuim cu fraţii noştri,
vom înţelege voia lui Dumnezeu, căci El a făgăduit: „El face pe cei
smeriţi să umble în tot ce este drept. El învaţă pe cei smeriţi calea
Sa.“ Nu trebuie să îngăduim ca ideile omeneşti şi înclinaţiile fireşti
să câştige supremaţia.
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Un apel la unitate
Toţi cei ce lucrează pentru Hristos trebuie să lupte pentru unitate.

Suntem copiii aceleaşi familii şi avem un singur Tată ceresc. Să nu
îmbrăcăm hainele răutăţii, cultivând îndoieli şi neîncredere în fraţii
noştri. Să nu culegem spinii şi pălămida, care rănesc sufletul, ci să
adunăm trandafiri, crini şi garoafe, răspândind parfumul plăcut în
cuvintele şi faptele noastre.[503]

Partea care urmează este din cuvântarea adresată pastorilor adu-
naţi la Conferinţa Generală din anul 1883: „Încolo, fraţii mei, tot ce
este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce
este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit,
orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească“.

„Adesea, lucrările lui Dumnezeu cu poporul Său par să fie de
neînţeles. Căile Lui nu sunt căile noastre şi gândurile Lui nu sunt
gândurile noastre. De multe ori, modul Iui Dumnezeu de a lucra este
atât de contrar planurilor şi aşteptărilor noastre, încât suntem derutaţi
şi uimiţi. Noi nu înţelegem influenţa naturii noastre pervertite şi,
în timp ce ne.satisfacem propriile dorinţe, urmând înclinaţiile firii
noastre, ne flatăm cu gândul că împlinim voia lui Dumnezeu. De
aceea trebuie să cercetăm Scripturile şi să ne rugăm mult, pentru ca
Domnul să ne dea înţelepciune, în acord cu făgăduinţa lui Dumnezeu.

Deşi avem o lucrare şi o responsabilitate individuală înaintea lui
Dumnezeu, nu trebuie să ne lăsăm călăuziţi de propria judecată fără
a ţine cont de opiniile şi simţămintele fraţilor noştri, deoarece acest
mod de lucru va conduce la dezordine în biserică. Pastorii au datoria
să respecte judecata fraţilor lor. Cu toate acestea, atât relaţiile dintre
ei, cât şi învăţăturile pe care le prezintă altora, trebuie să fie supuse
testului legii şi mărturiei. Dacă vor proceda aşa şi dacă inima lor este
dispusă să se lase învăţată, nu va exista nicio dezbinare în mijlocul
nostru. Unii sunt înclinaţi să fie nedisciplinaţi şi se îndepărtează de
marile pietre de hotar ale credinţei, dar Dumnezeu îi îndeamnă pe
lucrătorii Săi să fie una în doctrină şi în spirit.

Uneori, fraţii sunt asociaţi în lucrare mai mulţi ani la rând şi
ajung să considere că se cunosc atât de bine, încât se pot încrede unii
în alţii, aşa cum se încred în membrii propriei familii. în acest fel[504]
de asociere, se manifestă o libertate şi o încredere, care nu ar putea
să existe niciodată între cei ce nu sunt de aceeaşi credinţă. Atâta
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vreme cât este păstrat spiritul iubirii frăţeşti, acest lucru este foarte
plăcut, dar, îndată ce reuşeşte să pătrundă în inima unuia, «pârâşul»
fraţilor pune stăpânire pe gândirea şi pe imaginaţia lui, apare gelozia
şi se manifestă invidie şi suspiciune. Ca urmare, cel care credea că
este în siguranţă, bazându-se pe dragostea şi prietenia fratelui său,
descoperă că este tratat cu neîncredere şi motivele îi sunt judecate
greşit. Falsul frate îşi uită propriile slăbiciuni omeneşti şi obligaţia
de a nu gândi sau vorbi de rău, dezonorându-L în felul acesta pe
Dumnezeu şi rănindu-L pe Domnul Hristos în persoana sfinţilor
Săi. Toate defectele care pot fi bănuite sau inventate sunt comentate
fără milă, iar caracterul fraţilor este reprezentat ca fiind îndoielnic şi
întunecos.

Este trădată o încredere sfântă. Lucrurile spuse în spiritul unei în-
crederi frăţeşti sunt repetate şi răstălmăcite şi fiecare cuvânt, fiecare
faptă, oricât de nevinovate şi bine intenţionate ar fi, sunt criticate
cu răceală şi cu suspiciune de aceia despre care se credea că sunt
prea nobili, prea onorabili pentru a încerca să obţină chiar şi cel mai
mic avantaj de pe urma încrederii frăţeşti şi a relaţiei de prietenie.
Inimile se închid înaintea harului, a dreptăţii şi iubirii iui Dumnezeu
şi se manifestă un spiritul rece, dispreţuitor şi arogant, cu care îşi
tratează Satana victimele lui.

Dacă poate să-i determine pe aşa-zişi credincioşi să fie nişte
pâraşi ai fraţilor lor, Satana este mulţumit pe bună dreptate, deoarece
aceia care fac lucrul acesta îi slujesc cu aceeaşi credincioşie ca luda
când L-a trădat pe Domnul Hristos, chiar dacă ei nu sunt conştienţi
de fapta lor. Satana nu este mai puţin activ acum, decât a fost în zilele
Iui Hristos, iar cei care se vor angaja să-i îndeplinească lucrarea vor
manifesta spiritul lui.

Adesea, zvonurile care se răspândesc sunt elementele care ni-
micesc unitatea între fraţi. Unii veghează cu urechi şi minţi atente
pentru a sesiza orice motiv de ceartă. Ei adună micile incidente, [505]
care în ele însele ar putea fi neînsemnate, dar care sunt exagerate şi
repetate până când omul ajunge să fie considerat un ofensator pentru
un singur cuvânt. Mottoul lor pare să fie: «Spune-mi mie şi eu voi
spune mai departe». Aceşti purtători de poveşti îndeplinesc lucrarea
lui Satana cu o credincioşie surprinzătoare, fără a-şi da seama cât de
ofensator este comportamentul lor înaintea lui Dumnezeu... Porţile
minţii ar trebui să fie închise faţă de orice expresie de felul: «se
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spune» sau «am auzit». În loc de a îngădui ca bănuiala rea şi gelo-
zia să intre în inima noastră, de ce să nu mergem la fraţii noştri şi,
după ce le-am prezentat în mod deschis şi cu bunăvoinţă lucrurile pe
care le-am auzi, în detrimentul caracterului şi al influenţei lor, să ne
rugăm pentru ei? Deşi nu putem avea o relaţie de părtăşie cu aceia
care sunt vrăjmaşii cei mai înverşunaţi ai lui Hristos, noi trebuie să
cultivăm spiritul de iubire şi de blândeţe care L-a caracterizat pe
Domnul nostru — o iubire care nu se gândeşte la rău şi nu se lasă
uşor provocată...

«Să cultivăm cu sârguinţa principiile curate ale Evangheliei lui
Hristos — religia care nu se întemeiază pe imaginea de sine, ci pe
iubirea, smerenia şi blândeţea inimii. Dacă vom proceda aşa, îi vom
iubi pe fraţii noştri şi îi vom privi ca fiind mai presus de noi înşine.
Mintea noastră nu va stărui asupra zvonurilor şi certurilor. Ci vom fi
însufleţiţi de „tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot
ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este
vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă“.»

Dumnezeu ne-a mustrat ca popor, deoarece am făcut atât de puţin.
Prin urmare, cât de important este să veghem cu atenţie împotriva
a tot ce ar putea să descurajeze sau să slăbească influenţa oricărui
suflet ce îndeplineşte lucrarea pe care Dumnezeu o doreşte. Dacă
vom alcătui un front unit şi dacă fiecare îi va cere lui Dumnezeu
putere şi călăuzire, vom avea încă multe biruinţe de câştigat.“[506]

Rugaţi-vă pentru ploaia târzie3

„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul scoate
fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de
pe câmp.“ „El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie
şi târzie, ca odinioară.“ În Răsărit, ploaia timpurie cade în timpul
semănatului. Aceasta este necesară pentru germinarea seminţei. Sub
influenţa fertilizatoare a apei, planta firavă încolţeşte. Ploaia târzie
cade aproape de încheierea sezonului agricol, maturizând bobul de
grâu şi pregătindu-l pentru seceriş. Domnul Hristos foloseşte aceste
fenomene ale naturii pentru a reprezenta lucrarea Duhului Sfânt.
Aşa cum rouă şi ploaia sunt dăruite mai întâi pentru a face sămânţa
să germineze şi apoi pentru maturizarea recoltei, tot aşa Duhul Sfânt

3The Review and Herald, 2 martie 1897.
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este dat pentru a duce mai departe procesul creşterii spirituale, de
la un stadiu la altul. Coacerea grâului reprezintă încheierea lucrării
harului lui Dumnezeu în suflet. Prin puterea Duhului Sfânt, chipul
moral al lui Dumnezeu trebuie să fie reprodus desăvârşit în caracter.
Noi trebuie să fim schimbaţi, ajungând întru totul asemenea lui
Hristos.

Ploaia târzie care maturizează recolta reprezintă harul spiritual
care pregăteşte biserica pentru venirea Fiului omului. Totuşi, dacă
ploaia timpurie nu a avut loc, nu va fi viaţă, firul verde nu va răsări.
Prin urmare, dacă stropii ploii timpurii nu şi-au făcut lucrarea, ploaia
târzie nu poate să aducă nicio sămânţă la desăvârşire.

Trebuie să fie „mai întâi un fir verde, apoi un spic, şi apoi bobul
deplin în spic“. Este necesară o dezvoltare constantă a virtuţilor
creştine şi o creştere continuă în experienţa creştină. Să căutăm
cu o dorinţă puternică această creştere, ca să putem înfrumuseţa
învăţătura lui Hristos, Mântuitorul nostru. [507]

Mulţi au dat greş într-o mare măsură în ce priveşte primirea ploii
timpurii. Ei nu au obţinut toate beneficiile pe care Dumnezeu le-a
pus la dispoziţia lor în felul acesta. Ei se aşteaptă ca lipsa să fie
suplinită de ploaia târzie şi intenţionează ca, atunci când harul va
fi revărsat în mod abundent, să-şi deschidă inima pentru a-1 primi,
dar fac o greşeală teribilă. Lucrarea începută de Dumnezeu în inima
omenească, prin dăruirea luminii şi a cunoaşterii, trebuie să înainteze
continuu. Fiecare trebuie să-şi dea seama de propria nevoie. Inima
trebuie să fie golită şi curăţată de orice întinare, pentru ca Duhul
Sfânt să locuiască în ea. Cu ocazia Cincizecimii, primii ucenici s-au
pregătit pentru revărsarea Duhului Sfânt, mărturisindu-şi păcatele
şi renunţând la ele, rugându-se şi consacrându-se lui Dumnezeu.
Aceeaşi lucrare este necesară acum, dar într-o măsură mai mare.
După aceea, omul trebuie doar să ceară binecuvântarea şi să aştepte
ca Domnul să-Şi desăvârşească lucrarea cu privire la el. Dumnezeu
a început această lucrare şi o va duce la bun sfârşit, fâcându-l pe om
desăvârşit în Isus Hristos. Totuşi harul reprezentat de ploaia timpurie
nu trebuie să fie neglijat. Numai aceia care trăiesc în lumina pe care
o au vor primi o lumină mai mare. Dacă nu progresăm zilnic în
exemplificarea virtuţilor creştine, nu vom recunoaşte manifestarea
Duhului Sfânt în ploaia târzie. Este posibil ca aceasta să vină în
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inima tuturor celor din jurul nostru, dar noi nu o vom discerne şi nici
nu o vom primi.

În niciun moment al experienţei noastre nu ne putem lipsi de
ajutorul care ne-a dat puterea de a face primul pas. Binecuvântările
primite prin ploaia timpurie ne sunt necesare până la sfârşit. Totuşi
doar acestea nu vor fi suficiente. Deşi preţuim binecuvântările ploii
timpurii, nu trebuie să pierdem din vedere faptul că fără ploaia târzie,[508]
care să umple spicele şi să maturizeze bobul de grâu, recolta nu va fi
pregătită pentru seceriş, iar munca semănătorului rămâne zadarnică.
Harul divin este necesar la început, harul divin este necesar la fiecare
pas al înaintării şi numai harul divin este în stare să desăvârşească
lucrarea. Nu există niciun moment în care ne putem relaxa, într-o
atitudine neglijentă. Să nu uităm niciodată avertizările lui Hristos:
„Vegheaţi în rugăciune“, „Vegheaţi... şi rugaţi-vă neîncetat“1. Le-
gătura cu Dumnezeu în fiecare clipă este esenţială pentru progresul
nostru. Chiar dacă am avut o măsură a Duhului lui Dumnezeu, to-
tuşi trebuie să căutăm fără încetare să primim tot mai mult, prin
rugăciune şi prin credinţă. Niciodată nu vom putea să ne întrerupem
eforturile. Dacă nu progresăm, dacă nu cultivăm o atitudine corectă
faţă de Dumnezeu, ca să putem primi atât ploaia timpurie, cât şi
ploaia târzie, ne vom pierde sufletul, iar răspunderea ne va aparţine.

„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară!“ Nu vă opriţi,
mulţumindu-vă cu gândul că ploaia va veni oricum, deoarece face
parte din cursul natural al anotimpurilor. Cereţi-o. Creşterea şi ma-
turizarea seminţei nu depind de agricultor. Numai Dumnezeu poale
face să crească recolta. Totuşi omului i se cere să coopereze. Lu-
crarea lui Dumnezeu necesită exercitarea credinţei şi a însuşirilor
noastre intelectuale. Dacă dorim ca torentele harului să se reverse
asupra noastră, trebuie să căutăm cu toată inima favoarea Sa. Să
folosim fiecare ocazie de ne aşeza pe calea binecuvântării. Domnul
Hristos a spus: „Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Nu-
mele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor“. Întrunirile bisericii, cum ar fi
adunările de tabără, adunările din biserica locală şi toate ocaziile în
care se desfăşoară o lucrare personală pentru suflete, sunt rânduite
de Dumnezeu pentru a dărui atât ploaia timpurie, cât şi ploaia târzie.

Totuşi nimeni să nu creadă că, prin participarea la aceste adunări,
şi-a făcut datoria. Simpla participare la toate aceste adunări nu va[509]
aduce prin ea însăşi nicio binecuvântare sufletului. Nu există nicio
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lege neschimbătoare, care să asigure că toţi cei ce participă la adu-
nările generale sau la cele locale trebuie să primească puteri mari
din cer. Circumstanţele pot părea favorabile unei revărsări bogate
a torentelor harului, dar Dumnezeu însuşi trebuie să-i poruncească
ploii să cadă. Prin urmare, să nu încetăm sa ne rugăm. Să nu ne
bazăm pe lucrarea obişnuită a Providenţei. Trebuie să ne rugăm
ca Dumnezeu sa deschidă izvoarele apei vieţii. Fiecare trebuie să
primească apa vie pentru el însuşi. Acum, în timpul ploii târzii, să
ne rugăm cu inima umilită şi cu toată stăruinţa, pentru ca torentele
harului să se poată revărsa peste noi. Să ne rugăm eu ocazia fiecă-
rei adunări, cerându-I lui Dumnezeu să dea chiar acum sufletului
nostru căldura şi umiditatea necesare germinării seminţei. În timp
ce ne rugăm lui Dumnezeu pentru Duhul Sfânt, El va realiza în noi
blândeţea şi smerenia inimii, o dependenţă conştientă de El pentru a
primi ploaia târzie care ne desăvârşeşte. Dacă vom cere cu credinţă
binecuvântarea, o vom primi, aşa cum a făgăduit Dumnezeu.

Profetul Zaharia înfăţişează revărsarea continuă a Duhului Sfânt
asupra bisericii, printr-o altă imagine simbolică, în care se află o
învăţătură minunată pentru încurajarea noastră. Profetul spune: „În-
gerul care vorbea cu mine s-a întors şi m-a trezit ca pe un om pe
care-1 trezeşti din somnul lui. El m-a întrebat: «Ce vezi?» Eu am
răspuns: «M-am uitat şi iată că este un sfeşnic cu totul de aur, şi
deasupra lui un vas cu untdelemn şi pe el şapte candele, cu şapte
ţevi pentru candelele, care sunt în vârful sfeşnicului. Şi lângă el sunt
doi măslini, unul la dreapta vasului, şi altul la stânga lui. Şi, luând
iarăşi cuvântul, am zis îngerului, care vorbea cu mine: „Ce înseamnă
lucrurile acestea, Domnul meu?“... Atunci, el a luat din nou cuvântul,
şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună [510]
astfel:... Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie,
ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!“... Am luat a doua oară
cuvântul, şi i-am zis: „Ce înseamnă cele două ramuri de măslin,
care sunt lângă cele două ţevi de aur, prin care curge uleiul auriu
din el?“... „Aceştia sunt cei doi unşi, care stau înaintea Domnului
întregului pământ“.»“

De la cei doi măslini, untdelemnul auriu se revărsa prin ţevile de
aur într-un vas al sfeşnicului şi, de acolo, în candelele care luminau
în sanctuar. Tot astfel, venind de la sfinţii care stau în prezenţa lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt le este împărtăşit oamenilor consacraţi în
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slujba lui Dumnezeu. Misiunea celor doi unşi este aceea de a oferi
putere şi lumină poporului lui Dumnezeu. Ei stau în prezenţa lui
Dumnezeu pentru a primi de la El binecuvântările pe care urmează
să ni le transmită nouă. Aşa cum ţevile de aur transmit mai departe
uleiul măslinilor, tot aşa solii cereşti se străduiesc să transmită mai
departe tot ce primesc din partea lui Dumnezeu. Întreaga comoară a
cerului aşteaptă să fie cerută şi primită de noi, pentru ca, după ce am
primit binecuvântarea cerească, la rândul nostru, să o răspândim mai
departe. În felul acesta, candelele sfinte sunt alimentate cu uleiul
divin, iar biserica ajunge o purtătoare a luminii în lume.

Aceasta este lucrarea pentru care Domnul doreşte să fie pregătit
fiecare suflet acum, când cele patru vânturi sunt ţinute de cei patru
îngeri, ca să nu sufle, până când slujitorii lui Dumnezeu vor primi
sigiliul pe frunte. Nu este timpul acum pentru mulţumirea sinelui.
Candelele sufletului trebuie să fie aprinse şi alimentate cu uleiul
harului. Trebuie să fie luate toate măsurile de precauţie pentru a îm-
piedica decăderea spirituală, ca nu cumva ziua cea mare a Domnului
să ne surprindă asemenea unui hoţ noaptea. Fiecare martor al lui
Dumnezeu să lucreze acum în mod inteligent în locul în care 1-a[511]
rânduit Dumnezeu. Să câştigăm zilnic o experienţă adâncă şi vie în
lucrarea de desăvârşire a caracterului creştin. Să primim zilnic uleiul
sfânt, pentru a fi în stare să-1 împărţim altora. Toţi pot să ajungă
nişte purtători de lumină în lume, dacă doresc lucrul aceasta. Eul
nostru să fie ascuns în Isus. Noi trebuie să primim zilnic Cuvântul
pe care ni 1-a dat Dumnezeu pentru sfătuire şi învăţătură şi să-1
transmitem altora cu bucurie. Acum este nevoie de multă rugăciune.
Domnul Hristos porunceşte: „Rugaţi-vă neîncetat“, adică să ne păs-
trăm gândul îndreptat spre Dumnezeu, care este Izvorul puterii şi al
reuşitei.

Poate că umblăm de multă vreme pe calea îngustă, dar nu este
sigur să considerăm că acest lucru este o dovadă că vom merge
pe ea până la capăt. Dacă am cultivat legătura cu Dumnezeu prin
părtăşia Duhului Sfânt este pentru că am privit zilnic la El, prin
credinţă. Uleiul auriu care se revarsă de la cei doi măslini ne-a fost
trimis. Aceia care nu cultivă obiceiul de a se ruga nu se pot aştepta
să primească uleiul auriu al iubirii, bunătăţii, amabilităţii şi răbdării.

Fiecare trebuie să rămână despărţit de lumea aceasta plină de
nelegiuire. Să nu păstrăm legătura cu Dumnezeu doar pentru un
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timp, iar apoi să părăsim tovărăşia Sa şi să mergem conduşi de
pâlpâirile luminii noastre. Faptele credinţei trebuie să fie săvârşite
continuu, cu perseverenţă şi cu fermitate. Să-1 aducem laude Iui
Dumnezeu pentru a manifesta slava Sa printr-un caracter neprihănit.
Niciunul dintre noi nu va câştiga biruinţa, dacă nu depune un efort
perseverent şi neobosit, pe măsura valorii ţintei spre care tindem,
adică viaţa veşnică.

Dispensaţiunea în care trăim trebuie să fie dispensaţiunea Du-
hului Sfânt pentru cei care îl cer. Cereţi binecuvântarea Sa. Este
timpul să fim mai stăruitori în devoţiunea noastră. Noi suntem cei
cărora le este încredinţată lucrarea grea, dar fericită şi glorioasă, de
a-L descoperi pe Domnul Hristos acelora care se află în întuneric.
Suntem chemaţi să propovăduim adevărurile speciale pentru timpul [512]
acesta. De aceea, revărsarea Duhului Sfânt este esenţială. Trebuie să
ne rugăm pentru ea. Domnul aşteaptă să-I cerem puterea Duhului
Sfânt. Noi nu ne-am consacrat cu toată inima în această lucrare.

Ce pot să le spun fraţilor mei, în Numele Domnului? Au fost
eforturile noastre proporţionale cu lumina pe care Domnul a bine-
voit să o dea? Nu putem să depindem de o lucrare de formă sau
exterioară. Avem nevoie de influenţa înviorătoare a Duhului Sfânt al
lui Dumnezeu. „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu,
zice Domnul oştirilor.“ Rugaţi-vă neîncetat şi vegheaţi, lucrând în
armonie cu rugăciunile voastre. Când vă rugaţi, încredeţi-vă în Dum-
nezeu. Este timpul ploii târzii, când Domnul va da o măsură bogată
a Duhului Său. Rugaţi-vă fierbinte şi vegheaţi în Duhul Sfânt.

* * * * *

Cum trebuie să-L urmăm pe învăţătorul nostru, aşa încât să putem
învăţa de la El? Noi putem să cercetăm Cuvântul Său şi putem să ne
familiarizăm cu viaţa şi faptele Sale. Cuvintele Sale trebuie să fie
permite ca o pâine pentru sufletul nostru. În orice sferă ar putea fi
pus un om, Domnul Isus a lăsat pentru noi urmele paşilor Săi. Ce
avem de făcut este să îl urmăm. Să cultivăm spiritul manifestat de
Domnul Isus în vorbire şi să prezentăm adevărul aşa cum este el în
Isus. Să urmăm exemplul Său, în special în ce priveşte iubirea şi
curăţia inimii. Dacă eul nostru este ascuns cu Hristos, în Dumnezeu,
când se va arăta Domnul Hristos, care este viaţa noastră, vom fi şi
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noi alături de Ei, împărtăşind slava Sa. — Special Testimonies to
Min-isters and Workers (Seria A, Nr. 9, 1897), pag. 58[513]

Cuvinte de salut adresate celor adunaţi la Conferinţa Generală
din anul 19134

Dragii mei fraţi,
Este privilegiul reprezentanţilor noştri la Conferinţa Generală să

cultive un spirit de curaj şi de speranţă. Fraţii mei, Mântuitorul vi S-a
descoperit în multe feluri. In timp ce aţi lucrat în ţările îndepărtate şi
acasă, El v-a umplut inima cu strălucirea prezenţei Sale. El v-a păzit
când aţi trecut prin pericolele văzute şi nevăzute, iar acum, când vă
întâlniţi încă odată cu fraţii voştri, aveţi privilegiul de a vă bucura în
Domnul şi în cunoaşterea harului Său susţinător.

Fie ca iubirea Sa să ia în stăpânire mintea şi inima voastră. Fe-
riţi-vă să nu ajungeţi prea obosiţi, împovăraţi de griji şi descurajaţi.
Aduceţi o mărturie încurajatoare. Abateţi-vă privirile de la ce este
întunecat şi descurajator şi priviţi la Isus, marele nostru Conducător,
sub a cărui veghere ocrotitoare, lucrarea adevărului prezent, pentru
care ne dăm viaţa şi tot ce avem, este destinată să triumfe în mod
glorios.

Atitudinea pe care reprezentanţii noştri o păstrează în timpul
conferinţei va avea o influenţă puternică atât asupra tuturor lucră-
torilor, cât şi asupra delegaţilor. Oh, fraţii mei, faceţi să se vadă că
Domnul Isus este în inima voastră, susţinând, întărind şi mângâind.
Aveţi privilegiul de a fi înzestraţi zi de zi cu o măsură bogată a
Duhului Său Sfânt şi de a avea o înţelegere mai vastă a importanţei
şi a scopului soliei pe care o proclamăm în lume. Domnul doreşte[514]
să vă descopere lucruri minunate în Legea Sa. Aşteptaţi înaintea Sa
cu o inimă umilită. Rugaţi-vă cu cea mai mare stăruinţă pentru o
înţelegere a timpurilor în care trăim, pentru o concepţie mai amplă
cu privire la planul Său şi o eficienţă mai mare în salvarea sufletelor.

Adesea, în viziunile de noapte, sunt îndemnată să-i avertizez pe
fraţii noştri aflaţi în poziţii de răspundere să facă eforturi serioase
pentru a continua să-L cunoască tot mai bine pe Domnul. Când
lucrătorii noştri vor înţelege aşa cum trebuie importanţa timpurilor în
care trăim, se va vedea o intenţie hotărâtă de a fi de partea Domnului,

4General Conference Bulltin, 1913, pag. 33-44.
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iar ei vor ajunge cu adevărat nişte colaboratori ai lui Dumnezeu.
Când se vor consacra cu toată inima şi cu tot sufletul în slujba lui
Dumnezeu, lucrătorii noştri vor descoperi că, pentru a triumfa asupra
oricărui păcat, este esenţială o experienţă mai adâncă decât cea pe
care au câştigat-o până acum.

Ar fi bine să luăm în considerare evenimentele care urmează să
se desfăşoare în curând pe pământ. Nu este timp pentru amuzamente
şi pentru dorinţe egoiste. Dacă timpul în care trăim nu reuşeşte să ne
impresioneze cu seriozitate, ce altceva ne mai poate mişca inima?
Oare nu ne cheamă Scripturile la o lucrare mai sfântă şi mai curată
decât cea pe care am văzut-o până acum?

Acum este nevoie de oameni cu o înţelegere clară. Dumnezeu
îi cheamă pe toţi cei care sunt dispuşi să se lase conduşi de Du-
hul. Sfânt să înceapă o lucrare de reformă deplină. Văd că ne vom
confrunta cu o criză serioasă, iar Domnul îşi cheamă lucrătorii să
intre în rânduri. Fiecare suflet să trăiască acum într-o consacrare mai
serioasă şi mai adâncă decât în anii care au trecut...

„Mă bucur“, fraţii mei, „că am încredere în voi în toate lucrurile“.
Deşi încă simt teama cea mai adâncă din cauza atitudinii pe care
unii o manifestă faţă de măsurile importante legate de dezvoltarea
lucrării lui Dumnezeu pe pământ, totuşi am o încredere puternică [515]
în lucrătorii de pretutindeni şi cred că dacă se vor aduna, se vor
umili înaintea Domnului şi se vor consacra din nou în slujba Sa,
vor fi făcuţi în stare să împlinească voia Lui. Unii nu înţeleg nici
acum lucrurile într-o lumină corectă, dar aceşti lucrători pot învăţa
să vadă cu ochii colaboratorilor lor şi, dacă se vor ruga Domnului
cu seriozitate în acest timp şi se vor supune întru totul voinţei lui
Dumnezeu, pot să evite săvârşirea unor greşeli grave.

Am fost adânc impresionată de scenele care mi-au fost desco-
perite într-o vedenie de noapte, recentă. Se părea că o mare lucrare
de reînviorare înainta în multe locuri. Poporul nostru răspundea
chemării lui Dumnezeu. Fraţii mei, Domnul ne vorbeşte.

Oare nu vom asculta noi glasul Său? Nu vom aprinde noi lămpile
şi nu ne vom purta ca nişte oameni care aşteaptă venirea Domnului
lor? Timpul în care trăim cere să fie răspândită lumina, cere fapte.

* * * * *
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Toţi cei care se atlă în ţările îndepărtate să lucreze fără egoism,
cu teamă şi cu dragoste de Dumnezeu pentru înaintarea lucrării.
Dacă lucrează în cooperare cu Dumnezeu, ei pot face mult în calitate
de misionari. Să se apropie de Dumnezeu cu siguranţa deplină a
credinţei, înăllând mâini sfinte, fără îndoială şi fără mânie. Dum-
nezeu le va descoperi voia Sa, dar toţi cei care nu au ca unică ţintă
slava lui Dumnezeu, care nu depind şi nu se încred întru totul în El,
bazându-se mai degrabă pe înţelepciunea lor omenească, vor face
greşeli. Lucrarea lui Dumnezeu este singurul loc în care poate fi
câştigată o experienţă cu adevărat valoroasă. Aici este locul în care
obţineţi înţelepciune şi descoperiţi că făgăduinţele lui Dumnezeu se
împlinesc. — Special Testimonies to Ministers and Workers (Seria
A, Nr. 9, 1897), pag. 35.[516]

Viaţa biruitoare5

Sanatoriul din California, 14 iunie 1914
Dragă prietene,
Domnul mi-a dat o solie pentru tine, şi nu numai pentru tine, ci

şi pentru alte suflete credincioase, care sunt tulburate de îndoieli şi
de temeri cu privire la acceptarea lor de către Domnul Isus Hristos,
Cuvântul Său pentru tine este: „Acum, aşa vorbeşte Domnul, care
le-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele! Nu te teme de
nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu.“ Tu doreşti
să fii pe placul Domnului şi poţi să faci lucrul acesta, dacă te încrezi
în făgăduinţele Sale. El vine în întâmpinarea ta şi este gata să-ţi
ofere o experienţă minunată. El ne îndeamnă: „Opriţi-vă, şi să ştiţi
că Eu sunt Dumnezeu“. Tu ai trecut printr-o perioadă de nelinişte
şi îngrijorare, dar Domnul Isus îţi spune: „Vino la Mine... şi îţi voi
da odibnă“. Bucuria lui Hristos în suflet valorează totul. „Ei s-au
bucurat“, pentru că au privilegiul sa se odinească în braţele iubirii
veşnice.

Îndepărtează din sufletul tău neîncrederea în Tatăl nostru ceresc.
În loc să vorbeşti despre îndoielile tale, mai bine abandonează-le
prin puterea lui Isus şi lasă ca lumina să strălucească în sufletul
tău, exprimându-ţi încrederea în Dumnezeu. Eu ştiu că Domnul este
foarte aproape de tine pentru a-ţi da biruinţa şi îţi spun: Domnul

5O mică broşură, ultima dintre scrierile lui Ellen White înainte de moarte.
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te ajută şi te întăreşte, înălţă-te deasupra închisorii întunecate a
necredinţei. Îndoielile vor năvăli în mintea ta, deoarece Satana luptă
să te menţină în captivitatea puterii lui nemiloase, dar tu înfruntă-l
cu puterea pe care Isus este dispus să ţi-o dea şi învinge înclinaţia
de a-ţi exprima necredinţa faţă de Mântuitorul.

Nu vorbi despre slăbiciunea ta şi despre defectele tale. Când
disperarea pare să-ţi copleşească sufletul, priveşte la Isus şi spune: [517]
El trăieşte spre a mijloci pentru mine. Uită lucrurile din trecut şi
crede făgăduinţa: „Eu voi veni la voi“ şi „voi locui cu voi“.

Dumnezeu aşteaptă să reverse binecuvântarea iertării de orice
nelegiuire şi a darurilor neprihănirii asupra tuturor celor ce vor crede
în iubirea Sa şi vor primi mântuirea dăruită de El. Domnul este
gata să-i spună păcătosului pocăit: „Iată că îndepărtez de la tine
nelegiuirea şi te îmbrac cu haine de sărbătoare!“ Sângele lui Isus
Hristos este pledoaria elocventă în favoarea păcătoşilor. Acest sânge
„ne-a curăţit de toate păcatele“.

Este privilegiul tău să ai o încredere deplină, sigură şi nobilă în
dragostea lui Isus pentru mântuire, să spui: El mă iubeşte, El mă
primeşte, mă voi încrede în El, căci Şi-a dat viaţa pentru mine. Nimic
nu risipeşte îndoiala, aşa cum o face cunoaşterea caracterului lui
Hristos, Domnul spune: „Pe cel ce vine la Mine, nu-1 voi izgoni
afară“, adică nu este nicio posibilitate ca Eu să-1 alung, deoarece
Mi-am dat cuvântul că îl voi primi. Crede-E pe Hristos pe cuvânt şi
buzele tale să declare că ai câştigat biruinţa.

Oare este adevărat ce spune Isus? Intenţionează El să exprime
exact ce spune? Răspunde în mod hotărât: Da, fiecare cuvânt. După
ce ai decis să răspunzi în felul acesta, cere cu credinţă împlinirea
fiecărei făgăduinţe şi primeşte binecuvântarea oferită de El, căci
aceasta este credinţa care dă viată sufletului. Chiar dacă simţi că eşti
cel mai slab şi mai nedemn de încredere dintre copiii lui Dumnezeu,
fii convins că Domnul Isus este credincios faţă de tine. Când ai
încredere, întunericul şi îndoielile care se adună şi te învăluie se
întorc înapoi asupra arhiamăgitorului care le-a provocat. Când îl
crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, tu însuţi poţi fi o mare binecuvântare.
Trebuie să ai încredere în El, chiar dacă simţi că îndemnul lăuntric
de a rosti cuvinte de neîncredere este puternic. [518]

Pacea vine odată cu dependenţa de puterea divină. Indată ce
sufletul decide să acţioneze în acord cu lumina primită, Duhul Sfânt
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îi dă mai multă lumină şi mai multă putere. Harul Duhului este dat
pentru a coopera cu hotărârea sufletului, dar El nu este un înlocuitor
al credinţei personale. Succesul în viaţa creştină depinde de însuşirea
luminii date de Dumnezeu. Nu argumentele şi abundenţa luminii
sunt cele care eliberează sufletul în Hristos, ci angajarea voinţei, a
puterilor şi a energiilor sufletului în strigătul sincer: „Cred, Doamne,
ajută necredinţei mele“.

Mă bucur de perspectivele luminoase ale viitorului, iar tu poţi să
te bucuri la fel. Fii voios şi laudă-L pe Domnul pentru bunătatea Sa
iubitoare. Încredinţează-I Lui ce nu poţi să înţelegi. El te iubeşte şi
are milă de toate slăbiciunile tale. EL „ne-a binecuvântat cu tot felul
de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos“. Inima
Celui Nemărginit nu va fi mulţumită să Le dea acelora care îl iubesc
pe Fiul Său o măsură mai mică a binecuvântării decât cea pe care o
dă Fiului Său.

Satana caută să ne îndepărteze atenţia de la Dumnezeul cel
atotputernic pentru a ne face să ne gândim doar la degenerarea inimii
noastre. Deşi Domnul Isus cunoaşte vinovăţia din trecut, totuşi ne
iartă, iar noi nu trebuie să-L dezonorăm, îndoindu-ne de iubirea
Sa. Dacă nu vom lăsa la piciorul crucii simţământul vinovăţiei, el
ne va otrăvi izvoarele vieţii. Când Satana îşi îndreaptă spre tine
ameninţările lui, abate-ţi privirile de la ele şi mângâie-ţi sufletul cu
făgăduinţele lui Dumnezeu. Norul poate fi întunecos, dar când este
străbătut de lumina soarelui, ajunge să fie strălucitor ca aurul, căci
slava lui Dumnezeu este asupra lui.

Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se lase în voia sentimente-
lor. Când oscilează între speranţă şi teamă, inima lui Hristos este
îndurerată, pentru că Domnul le-a dat dovezi inconfundabile ale[519]
iubirii Sale. El doreşte ca ei să fie întemeiaţi, întăriţi şi înrădăcinaţi
în cea mai sfântă credinţă. El vrea ca ei să-şi îndeplinească lucrarea
încredinţată şi apoi, în mâinile Sale, inima lor ajunge asemenea unei
harpe sfinte, ale cărei corzi vor intona laude şi mulţumiri la adresa
Aceluia pe care Dumnezeu L-a trimis să îndepărteze păcatele lumii.

Iubirea lui Hristos pentru copiii Lui este pe cât de duioasă, pe
atât de puternică. Ea este mai tare ca moartea, căci Domnul a murit
pentru a plăti mântuirea noastră şi pentru a ne uni cu El în mod
tainic şi veşnic. Atât de puternică este iubirea Sa, încât conduce
toate puterile Sale şi foloseşte resursele vaste ale cerului pentru a-i
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face bine poporului Său. Ea este neschimbătoare şi fără umbră de
mutare — aceeaşi ieri, astăzi şi în veşnicii. Deşi păcatul a existat
de-a lungul istoriei, încercând să se împotrivească acestei iubiri şi să
împiedice revărsarea ei asupra pământului, ea continuă să se reverse
în torente bogate spre cei pentru care a murit Domnul Hristos.

Dumnezeu iubeşte îngerii fără păcat, care îi slujesc şi sunt ascul-
tători faţă de toate poruncile Sale, dar lor nu le dă har, ei nu au avut
niciodată nevoie de el, pentru că nu au păcătuit niciodată. Harul este
un atribut care se manifestă faţă de făpturile omeneşti nevrednice.
Nu noi suntem cei care am căutat harul, ci ci a fost trimis să ne caute
pe noi. Dumnezeu Se bucură să reverse har asupra tuturor celor ce
însetează şi flămânzesc după el, nu pentru că noi am fi vrednici, ci
pentru că suntem nevrednici. Nevoia noastră este calificarea care ne
dă siguranţa că vom primi darul.

Nu ar trebui să vă fie greu să vă aduceţi aminte că Domnul
doreşte să lăsaţi necazurile şi tulburările voastre la picioarele Sale.
Mergeţi la El şi spuneţi: „Doamne, poverile mele sunt prea grele.
Vrei să le porţi pentru mine?“, Iar El va răspunde: „Le voi lua, «Voi
avea milă de tine cu o bunătate veşnică». Voi lua păcatele tale şi îţi [520]
voi da pace. Încetează să respingi respectul de sine, căci Eu te-am
cumpărat cu preţul sângelui Meu. Tu eşti al Meu. Eu te voi întări.
Voi îndepărta regretele tale pentru păcat.“

„Eu“, zice Domnul. „Eu îţi şterg fărădelegile, pentru Mine, şi
nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Adu-Mi aminte, să
ne judecăm împreună, vorbeşte tu însuţi, ca să-ţi scoţi dreptatea.“
„Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colţ întunecos al pământului. Eu
n-am zis seminţei lui Iacov: «Căutaţi-Mă în zadar!» Eu, Domnul,
spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.“ „Întoarceţî-vă la Mine
şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci
Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.“ Răspunde la chemările harului lui
Dumnezeu şi spune: „Mă voi încrede în Domnul şi voi fi mângâiat.
Voi lauda pe Domnul, căci mâna Lui s-a îndepărtat de la mine. Mă
voi bucura în Dumnezeu, care dă biruinţa.“ [521]



Note suplimentare

Pagina 23. Articole care denunţă Biserica A.Z.Ş., dedarând-o
ca fiind Babilon: se face referire la un articol intitulat „The Loud
Cry of the Third Angel“ [Strigătul cu glas tare al celui de-al treilea
înger], publicat de un membru adventist laic, domnul Stanton, în
anul 1893. În studiul său din Biblie şi din Mărturii, acest bărbat şi-a
concentrat atenţia, în primul, rând, asupra soliilor de mustrare şi de
reproş, uitând că Dumnezeu a spus: „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi
aceia pe care-i iubesc“ (Apocalipsa 3, 19). El a ajuns la concluzia că
Mănuriile de mustrare reprezentau o solie de respingere şi că aceia
care voiau să se alăture strigătului îngerului trebuie să se retragă din
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Biserica, susţinea el, devenise
Babilon, iar aceia care urmau să încheie lucrarea lui Dumnezeu pe
pământ şi să-L întâmpine pe Domnul lor în pace trebuiau să se separe
de corpul bisericii.

Un discipol înflăcărat, domnul W. F, Caldwell, a fost trimis în
Australia pentru a duce solia în acea ţară şi pentru a o vizita pe
doamna White care, credeau ei, avea să se alăture forţelor lor de
„reformă“. Sosind în Australia, el a descoperit că în timp ce tocmai
traversa Pacificul spre Australia, o mărturie era pe drum dinspre
Noua Zeelandă spre America, precizând că solia „Strigătului cu glas
tare“ era „o amăgire menită să creeze confuzie în rândul bisericilor“
şi afirmând, în termenii cei mai clari, că, „dacă susţii că Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea este Babilon, greşeşti“. (Vezi scrisoarea
completă la paginile 58-62.) Sora White a venit în întâmpinarea
acestei învăţături greşite printr-o serie de articole publicate în Review
and Herald şi intitulate „Biserica rămăşiţei nu este Babilon“, articole
care sunt cuprinse între paginile 32 şi 62 ale acestui volum, Această
mişcare desprinsă din biserică a avut o viaţă foarte scurtă.

Pagina 26 Adventiştii de ziua întâi: Sora White şi alţi adventişti
păzitori timpurii ai Sabatului se referă la cei care s-au unit în vestirea
primelor două solii îngereşti în cadrul marii treziri advente din anii
1840, dar care au respins solia celui dc-al treilea înger cu adevărul[522]
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ei referitor la Sabat, şi totuşi au continuat să îmbrăţişeze speranţa
adventistă ca fiind „adventişti nominali“ sau „adventişti de ziua
întâi“. După dezamăgirea din toamna anului 1844, când Hristos nu
a venit aşa cum era aşteptat, adventiştii s-au împărţit în mai multe
grupuri. Principalii supravieţuitori de astăzi sunt Biserica Creştină
Adventistă, un organism mic, şi adventiştii de ziua a şaptea. Relativ
puţini dintre adventiştii care au urmat imediat după dezamăgire şi-au
păstrat încrederea în împlinirea profeţiei de la 1844, dar aceia care au
făcut-o au mers mai departe, la solia îngerului al treilea, cu adevărul
ei despre Sabatul zilei a şaptea.

Pagina 27. Dăruirea sistematică: în anul 1859, fraţii lideri ai
adventiştilor păzitori ai Sabatului au ajuns să vadă nevoia unui plan
sistematic de susţinere a lucrării lui Dumnezeu şi, în urma unei con-
ferinţe la care a fost studiată această problemă, au reieşit următoarele
recomandări:

1. Fiecare frate între optsprezece şi şaizeci de ani să pună deo-
parte, în prima zi a fiecărei săptămâni, între cinci şi douăzeci şi cinci
de cenţi.

2. Fiecare soră între optsprezece şi şaizeci de ani să pună deo-
parte, în prima zi a fiecărei săptămâni, între doi şi zece cenţi.

3. De asemenea, fiecare frate şi fiecare soră să pună deoparte, în
prima zi a fiecărei săptămâni, între unul şi cinci cenţi pentru fiecare
100 $ din proprietăţile pe care le are. —The Review and Herald,
3 februarie 1859, 84, . Adoptat la Conferinţa Generală din 4 iunie
1859.

Ca o clarificare a implicaţiilor celor menţionate la punctul 3,
în publicaţia The Good Samaritan (Bunul samaritean) din ianuarie
1861, James White a explicat:

Propunem ca prietenii să dea zecime, sau a zecea parte din
venitul lor, estimându-şi venitul la zece procente din proprietatea pe
care o deţin.

În Review and Herald din 9 aprilie 1861, James White a explicat
cum au aplicat fraţii din Michigan aceste recomandări. „Ei consideră
că folosirea proprietăţii lor echivalează cu zece procente în bani
din valoarea ei. Aceste zece procente ei le consideră a reprezenta [523]
creşterea proprietăţii pe care o deţin. O zecime din aceasta ar fi un
procent, ceea ce ar însemna aproape doi cenţi pe săptămână pentru
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fiecare 100 de dolari, sumă pe care fraţii noştri sunt în unanimitate
de acord să o plătească.“

În felul acesta, dăruirea sistematică includea daruri de bunăvoie
şi o zecime calculată din ceea ce era considerat un câştig cinstit de
pe urma proprietăţii deţinute. în anul 1876, metoda de calculare a
zecimii, menită să fie, de fapt, a zecea parte din venitul individual,
indiferent din ce sursă ar fi provenit, conducea la un concept care
includea un număr mai mare decât al acelora care erau deţinători
de proprietăţi. O broşură intitulată „Dăruirea sistematică sau planul
biblic se susţinere a lucrării“, publicată în 1878 de Seventh-day
Adventist Publishing Association, prezintă problema aceasta în mod
concis, printr-o întrebare şi un răspuns:

„Cât ar trebui să dau pentru susţinerea Evangheliei?“
„După ce am analizat cu grijă subiectul acesta, din toate punctele

de vedere, o zecime din tot venitul nostru.“
Pagina 32. Articol publicat de fratele S.: vezi Note suplimentare

pentru pag. 23.
Pagina 41. Singurul obiect de pe pământ drag inimii lui Dumne-

zeu (vezi şi pagina 49). Acest mesaj de asigurarea, scris de pana lui
Ellen White, a fost repetat de aceasta în mai multe ocazii ulterioare.

„Nu trebuie să uităm că, aşa slabă şi plină de defecte cum este,
biserica este singurul obiect de pe pământ asupra căruia Hristos
îşi revarsă atenţia în cea mai înaltă măsură. El veghează în perma-
nenţă asupra ei cu grijă şi o întăreşte prin Duhul Său cel Sfânt.“
—Manuscris 155, 1902 (22 nov. 1902). Publicat în Selected Messa-
ges 2:396.

„Încredeţi-vă în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Biserica Sa
trebuie să fie învăţată. Aşa slabă şi plină de defecte cum este, ea e
obiectul suprem al atenţiei Sale.“ —Letter 279, 1904 (1 aug. 1904).
Publicat în Selected Messages 2:396.[524]

„Nimic din lumea aceasta nu îi este atât de drag lui Dumnezeu
precum biserica Sa. El veghează cu o grijă plină de gelozie asu-
pra acelora care îl caută. Nimic nu este mai ofensator în ochii Iui
Dumnezeu decât ca slujitorii lui Satana să se străduiască să jefu-
iască poporul Său de drepturile lui. Domnul nu Şi-a părăsit poporul“
—Letter 136, 1910 (26 nov. 1910). Publicat în Selected Messages
2:397.
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Pagina 57. Eli Curtis: Pe 21 aprilie 1847, Ellen G. White i-a
adresat o scrisoare lui Eli Curtis, răspunzând la un număr de întrebări
pe care acesta le pusese în legătură cu unele dintre concepţiile lui
teologice. Conţinutul scrisorii ei a fost publicat de James White în
mai 1847, în A Word to the Little Flock (Un cuvânt adresat micii
turme), pag. 11,12 (disponibil actualmente). La domnul Curtis se
face referire şi în Selected Messages 1:60, 61.

Pagina 58. Scrisoare către fratele S.: O altă scrisoare care tra-
tează acest subiect îi este adresată domnului Caldwell, un discipol
înflăcărat al domnului Stanton şi cel care a călătorit în Australia
pentru a-i duce lui Ellen White solia „Strigătului cu glas tare“ al
celui de-al treilea înger şi pentru a-i solicita ajutorul pentru susţine-
rea mişcării. Această scrisoare este publicată în Selected Messages
2:63-71.

Pagina 64. Manifestarea Duhului Sfânt condamnată ca fiind
fanatism: în anul 1893, Duhul lui Dumnezeu a fost revărsat într-o
manieră vizibilă la Sesiunea Conferinţei Generale de la Battle Creek
şi la colegiul din aceeaşi localitate. Din nefericire, au existat unii
care au considerat că acesta a fost un semn de fanatism. Pentru o
altă referinţă legată de această experienţă, vezi Selected Messages
1:130, 131.

Pagina 76. Spiritul care a provocat tulburare la Minneapolis:
Atmosfera de la Conferinţa Generală de la Minneapolis, din 1888, şi
ceea ce a urmat sunt descrise pe scurt în „Prefaţa istorică“. Ea pune
bazele pentru o mai bună înţelegere a acestei declaraţii şi a altora din
Mărturii către pastori, în legătură cu experienţa de la Minneapolis.

Pagina 76. Instituţia de publicaţii de la Battle Creek şi prac-
tici nelegiuite: Această declaraţie şi celelalte referitoare la Casa de
Editură de la Battle Creek trebuie să fie citite în lumina situaţiilor
care au existat acolo în anii 1890, aşa cum este precizat în „Prefaţa [525]
istorică“.

Pagina 78. 0 instituţie care manifestă dorinţa de a conduce cele-
late instituţii: Pentru a înţelege care era cadrul relaţiilor instituţionale
de la începutul şi de la mijlocul anilor 1890, atenţia cititorului este
îndreptată către „Prefaţa istorică“ şi către paşii care au fost urmaţi
la vremea aceea pentru a uni diferitele instituţii adventiste de ziua a
şaptea într-o singură organizaţie de lucru.
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Pagina 79. Adunarea de la Minneapolis: vezi explicaţia din
„Prefaţa istorică“.

Pagina 83. Cursele de biciclete: vezi şi pagina 398. În anul 1895,
Ellen White a primit o viziune cu privire la cele ce se întâmplau
în Battle Creek. Printre alte scene care i-au trecut pe dinainte a
fost şi una referitoare la bicicletele folosite pentru întreceri şi la
existenţa unei lupte pentru întâietate. Vezi Mărturii vol. 8, paginile
51, 52. La vremea când a fost prezentată această scenă, bicicleta nu
era cunoscută ca un mijloc de transport economic, ci mai degrabă
ca o jucărie pentru oameni bogaţi. Bicicletele erau cumpărate de
tinerii noştri din Battle Creek nu pentru a asigura transportul la locul
de muncă sau la şcoală, ci ca o demonstrare a superiorităţii faţă
de ceilalţi, pentru etalare şi pentru a căuta supremaţia. Tinerii îşi
amanetau veniturile pe luni în avans pentru a cumpăra ceea ce era
pe atunci un echipament prea scump pentru utilitatea pe care o avea.
în decurs de câţiva ani, bicicleta a devenit un mijloc de transport
practic şi ieftin.

Pagina 89. Respingerea luminii de către unii: vezi, în „Prefaţa
istorică“, declaraţia referitoare la Solia neprihănirii prin credinţă.

Pagina 91. Solia transmisă prin fraţii Waggoner şi Jones: vezi,
în „Prefaţa istorică“, declaraţia referitoare la solia neprihănirii prin
credinţă.[526]

Pagina 96. Cei care s-au împotrivit luminii ani de zile: vezi
declaraţia din „Prefaţa istoricului“ din experienţa de la Minneapolis.

Pagina 117. Cartea publicată de fratele Heskell: aici se face
referire la cartea intitulată The Story of Daniel the Prophet (Istoria
profetului Daniel), publicată în anul 1901 de fratele S. N. Haskell.
Este un volum de 340 de pagini, prezentând un scurt comentariu
asupra profeţiilor lui Daniel. Această declaraţie a sorei White a
fost scrisă în anul 1902. Trei ani mai târziu, fratele Haskell a pu-
blicat un volum însoţitor (un ghid), intitulat The Story of Seer of
Patmos (Istoria vizionarului de pe Patmos), cu comentarii asupra
cărţii Apocalipsa.

Pagina 146. Senzualitatea, imoralitatea şi adulterul: Pastorul
nu este scutit de ispite subtile. De fapt, pastorul devine adesea ţinta
specială a atacului Iui Satana. Senzualitatea, imoralitatea şi adulterul
se numără printre păcatele comise de aceia care poartă solia. Dar
la pagina 153, Ellen White menţionează că existau „unii“ care nu
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erau credincioşi. Aceste referiri sunt în mod grosolan folosite greşit
dacă se consideră că mustrarea se aplică lucrării pastorale în general.
Să nu uităm că printre cei doisprezece a existat un luda. Avertiză-
rile continuă, spunând că fiecare poate să-şi păzească experienţa
personală şi, astfel, această stare de lucruri nu va apărea.

Pagina 160. Instituţiile pastorale: Instituţiile la care se face refe-
rire aici erau destul de frecvente la sfârşitul anilor 1880 şi începutul
anilor 1890, uneori, extinzându-se pe o perioadă de timp destul de
îndelungată. Referinţa de la pagina 401 indică faptul că astfel de
instituţii erau cu adevărat necesare după Conferinţa Generală din
1888, pentru ca lucrătorii noştri să poată fi instruiţi şi îndoctrinaţi
corespunzător în acele adevăruri pe care le prezentau oamenilor.

Pagina 197. Primirea de daruri de la necredincioşi sau de la
păgâni: vezi şi paginile 202, 203. în ultima parte a anului 1893,
fratele A. T. Robinson, punând bazele lucrării bisericii în Africa [527]
de Sud şi dorind Să găsească un teren pentru a construi un sediu
al misiunii în mijlocul băştinaşilor, a aranjat o întrevedere cu Cecil
Rhodes, prim-ministru al Cape Colony şi preşedinte al Companiei
britanice — sud-africane care activa în Mashonaland. Rhodes a
fost încântat de planul de acţiune care i-a fost prezentat, în legătură
cu funcţionarea unei Misiuni printre băştinaşii din acea ţară şi i-a
înmânat fratelui Robinson o scrisoare sigilată adresată dr. Jemison,
secretarul companiei, ca să-i fie data acestuia în Bulawayo. Fraţii
s-au dus la Bulawayo cu gândul că vor cumpăra un teren, fără să
ştie, până când le-a spus Jemison, că Rhodes îi dăduse acestuia ordin
să le dea orice teren ar fi dorit. A fost ales un teren de doisprezece
mii de acri, care a devenit aşezarea Misiunii Solusi, prima misiune
organizată de biserică în mijlocul popoarelor necreştine. Aflarea
veştii cu privire la acest dar a generat o serioasă îngrijorare în rândul
anumitor fraţi din conducerea de la Battle Creek, care se temeau
că acceptarea unui astfel de dar însemna o încălcare a principiilor
separării bisericii de stat. în urma discutării acestei probleme, la
Sesiunea Conferinţei Generale din 1895, a fost adoptată măsura ca:

„Noi, ca biserică, nu trebuie să căutăm şi nici să acceptăm, din
partea niciunei forme de guvernământ civile, şef, conducător sau
companie concesionată regală, supremă, locală sau de alt fel, niciun
dar, donaţie, concesiune sau alocare, fie în teren, bani, credit, privi-
legii speciale sau în alte lucruri de valoare, care nu se oferă, în mod
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obişnuit, tuturor celorlalţi în mod justificat îndreptăţiţi ca oameni,
fără nicio legătură cu convingerile noastre religioase sau cu lucrarea
noastră religioasă.“

Această declaraţie a fost urmată de o alta;
„În armonie cu această hotărâre, Asociaţia Conferinţei Generale

să fie instruită să plătească o sumă potrivită pentru orice teren guver-
namental care poate fi procurat în Africa sau în altă parte.“ —The
General Conference Bulletin, 21 February 1895, pag. 283.

Comitetul misiunii externe a ratificat această hotărâre, notând
că; „Terenurile puse la dispoziţie de guvern vor fi cumpărate şi nu
primite ca cesiune“. Cu toate acestea, înainte ca măsura să fie im-
plementată, pe 30 ianuarie 1895, Ellen White a scris, din Australia,[528]
un comunicat în care recomanda; „Primirea darurilor din partea ne-
credincioşilor sau a păgânilor, cu respect faţă de proprietate“, „ceea
ce ei vor să dea, noi trebuie să ne simţim privilegiaţi să primim“.
În ziua următoare, ea a scris un articol, care a apare la paginile
200-203, în care arată că anumiţi „bărbaţi de la conducere“ adoptau
„poziţii extreme“. În lumina acestor două comunicate din partea
lui Ellen White, hotărârea Sesiunii Conferinţei Generale nu a fost
implementată niciodată.

Pagina 200. Mişcări legate de plătirea impozitelor pentru sana-
toriu şi pentru Tabernacul: La Sesiunea Conferinţei Generale din
1893 a fost adoptată următoarea măsură:

„Având în vedere concepţia separării, care noi credem că trebuie
să existe între biserică şi stat, este nepotrivit ca biserica să primească
din partea statului daruri în bani, favoruri, scutiri de impozite, pe
temeiuri religioase; de aceea, am hotărât să respingem învăţătura că
biserica sau alte proprietăţi ecleziastice trebuie să fie excluse de la
plătirea taxelor şi, în continuare, am hotărât că trebuie să ne folosim
influenţa pentru a asigura abrogarea unei astfel de legislaţii care
permite concesiile şi excluderea de la impozite.“ —The General
Conference Bulletin, 5 martie 1893, pag. 475.

Comunicatul lui Ellen White din 31 ianuarie 1895, care sfătuieşte
cu privire la această problemă, a fost acceptat de liderii bisericii ca
o instrucţiune care trebuie să fie urmată în ceea ce priveşte plătirea
de impozite pentru proprietăţile scutite de impozite ale bisericii.

Pagina 212. Să nu fie toate adunate în Battle Creek: vezi „Prefaţa
istorică“.
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Pagina 266. Aşezăminte rurale pentru sănătate: Această institu-
ţie, cel de-al doilea sanatoriu înfiinţat de adventiştii de ziua a şaptea,
a fost aşezat în California de Nord, aproape de Sfânta Helena. Mai
târziu, el a devenit cunoscut ca Sanatoriul Sfânta Helena, iar astăzi,
ca Sanatoriul şi Spitalul Sfânta Helena.

Pagina 280. Sistemul stăpâneşte sau nimiceşte: vezi „Prefaţa
istorică“. [529]

Pagina 291. Centralizare: La Sesiunile Conferinţei Generale din
1889 şi 1891 au fost luate măsuri pentru centralizarea intereselor
bisericii în ceea ce priveşte publicaţiile. Planul era de a centraliza
nu numai interesele lucrării de publicaţii într-o singură organizaţie,
cu sediul la Battle Creek, ci si lucrarea educaţională si medicală
desfăşurată de adventiştii de ziua a şaptea. Vezi „Prefaţa istorică“
pentru a înţelege contextul mişcărilor în această direcţie.

Pagina 331. Controversa financiară actuală: Acest comunicat,
adresat Sesiunii Conferinţei Generale din 1897 şi scris în decembrie
1896, este legat de campania prezidenţială a lui William Jennings
Bryan îşi făcea propagandă cu anumite strategii monetare pe care el
şi susţinătorii lui le considerau a reprezenta o mare promisiune. Unii
dintre adventiştii de ziua a şaptea s-au implicat în această problemă,
în sfaturile ei, sora White a subliniat în mod repetat că lucrarea
noastră era aceea de a proclama solia celui de-al treilea înger şi că
adventiştii de ziua a şaptea, ca un popor deosebit şi aparte, nu trebuie
să se implice în problemele politice.

Pagina 342. Atitudinea faţă de Mărturii: Afirmaţia că unii care
erau consideraţi sfătuitori declaraseră că „ei nu vor primi Mărturiile
date“ scoate în evidenţă situaţia care exista la mijlocul anilor 1890,
aşa cum este ea descrisă în „Prefaţa istorică“. Cu toate acestea, la
Sesiunea Conferinţei Generale din 1901, mai mulţi bărbaţi, care erau
fermi în încrederea lor în Spiritul Profetic, au fost atraşi în poziţii de
conducere.

În deschiderea sesiunii acelei Conferinţe, după ce Ellen White
chemase la o reorganizare a lucrării bisericii, A. G. Daniells, care fu-
sese timp de mai mulţi ani în Australia şi care, la această conferinţă,
avea să devină conducătorul oficial al bisericii, şi-a prezentat în mod
clar poziţia, declarând: „Toţi simţim că singura noastră siguranţă
stă în ascultare, urmându-L pe marele nostru Conducător.... Dacă
umblăm în lumina pe care o avem şi mergem cât de departe putem
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astăzi, Dumnezeu ne va da mai multă lumină; El ne va scoate din
robie la o glorioasă libertate.“ — Generale Conference Church and
Sabbath School Bulletin, 3 aprilie 1901, pag. 27.[530]

Anumiţi conducători din lucrarea instituţională au eşuat în a
răspunde soliilor de rugăminţi stăruitoare, de avertizare şi de sfat,
iar schimbările pe care au fost chemaţi să le facă nu au fost făcute.

Pagina 342. Preşedintele Conferinţei Generale: În 1896, anul în
care a fost scrisă solia adresată preşedinţilor de conferinţe şi sfătui-
torilor, solie în care Ellen White a afirmat: „Nu este înţelept să alegi
un om ca preşedinte al Conferinţei Generale“, comitetul Conferinţei
Generale era alcătuit din: (1) un preşedinte, (2) un secretar prin co-
respondenţă şi (3) un secretar care ţine registrele şi trezorier. În acest
an, secretarul misiunii externe şi secretarul pe probleme de educaţie
erau şi ei menţionaţi ca membri ai comitetului Conferinţei Generale,
dar, în anul 1901, descoperim că membri ai comitetului sunt menţio-
naţi doar preşedintele, secretarul şi trezorierul. Contextul declaraţiei
făcute de Ellen White în 1896 arată clar că ea nu a vrut să spună, prin
aceasta, că nu trebuie să fie un preşedinte al Conferinţei Generale,
ci, mai degrabă, aşa cum se afirmă la pagina 343, că „preşedintele
Conferinţei Generale are nevoie de sfătuitori asemenea celor aleşi
de Dumnezeu pentru Moise“. Niciodată, în scrierile lui Ellen White,
nici înainte de 1901 şi nici după, ea nu a indicat că în planul organi-
zatoric al bisericii nu trebuie să existe un preşedinte ales de delegaţi.
În scrierile ei, publicate şi nepublicate, există numeroase referiri la
preşedintele Conferinţei Generale, la responsabilităţile acestuia şi la
atitudinile pe care trebuie să le manifeste.

În anul 1902, Comitetul Conferinţei Generale, care la Sesiunea
din 1901 fusese împuternicit să se organizeze singur şi să-şi aleagă
propriii membri, a înfiinţat postul de vicepreşedinte al Conferinţei
Generale şi a ales un bărbat care să ocupe această slujbă. Începând
din acel moment, poverile conducerii au fost aşezate pe umerii mai
multor oameni, nu doar ai unuia singur. Regulamentul Conferinţei
Generale prevede existenţa mai multor vicepreşedinţi generali şi a
câte unui vicepreşedinte pentru fiecare diviziune a lumii, fiind, în
total, treisprezece.

Pagina 349. Starea actuală a lucrurilor trebuie să se schimbe:[531]
vezi „Prefaţa istorică“, în legătură cu situaţiile din Battle Creek la
care se face referire aici.
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Pagina 359. Conferinţa Generală ajunge să fie coruptă: vezi
„Prefaţa istorică“ pentru contextul acestei declaraţii şi a altor decla-
raţii puternice care apar în acest capitol scris în 1895.

Pagina 366. Feluri de sclavie: vezi „Prefaţa istorică“ în legătură
cu situaţia de la Battie Creek de la mijlocul anilor 1890.

Pagina 373. Domnul este pe cale de a produce schimbări fun-
damentale în instituţiile care poartă Numele Sau: Aşa cum este
explicat în „Prefaţa istorică“, anumite instituţii de la Battle Creek
erau conduse de oameni care-şi pierduseră consacrarea inimii. Aver-
tizări după avertizări au fost trimise, chemând la o schimbare în
strategiile care erau urmate. Unii dintre membrii comitetului au
făcut anumite încercări de a aduce schimbări, dar acestea s-au dove-
dit zadarnice. Nici nu a existat un răspuns favorabil la apelul făcut
de sora White eu ocazia Sesiunii Conferinţei Generale din 1901.
Aproape de sfârşitul anului, avertizări cât se poate de solemne au
apărut într-o comunicare adresată administratorilor de la Review and
Herald, care a fost citită comitetului în noiembrie 1901. Ellen White
scria;

„Simt o teroare apăsându-mi sufletul, când văd la ce stare de lu-
cruri a ajuns casa noastră de editură.“ —Testimonies for the Church
8:91.

Pe aceeaşi pagină, ea afirmă: „Aproape că mi-a fost frică să
deschid, revista Review, de teamă că voi vedea că Dumnezeu a
curăţit casa de editură prin foc.“

Treisprezece luni mai târziu, pe 30 decembrie 1902, casa de
editură a fost distrusă prin foc. Cauza nu a fost stabilită niciodată,
dar martorii oculari spun că întreaga clădire a părut să izbucnească
în flăcări aproape simultan. Când a fost informată cu privire la
dezastru, Ellen White a scris: „N-am fost surprinsă de aceste veşti
triste, deoarece, în vedeniile de noapte, am văzul un înger cu o sabie [532]
ca de foc întinsă peste Battle Creek.“ —Testimonies for the Church
8:97.

Pagina 374. Sfatul unui om considerat a fi vocea lui Dumnezeu:
Vezi „Prefaţa istorică“ pentru a înţelege contextul situaţiei existente
la Battle Creek la mijlocul anilor 1890, când oamenii priveau la
oameni, în loc să privească la Dumnezeu.
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Pagina 397. Inima lucrării a fost slăbită printr-o administrare
greşită: vezi „Prefaţa istorică“ pentru a înţelege contextul situaţiei
descrise aici.

Pagina 398. Biciclete şi alte lucruri nenecesare: vezi Note supli-
mentare pentru pagina 83.

Pagina 400. Nu întemeiaţi colonii: Avantajele de la Battle Creek
îi atrăseseră pe mulţi adventişti de ziua a şaptea în acest centru.
În mai multe ocazii, Ellen White a sfătuit ca poporul nostru să se
răspândească şi să lase ca lumina lui să lumineze. Sfatul acesta a
fost repetat cu consecvenţă de-a lungul anilor, avertizând împotriva
înfiinţării de colonii de către adventiştii de ziua a şaptea. In acelaşi
timp, Ellen White i-a sfătuit pe cei care aveau să părăsească Battle
Creek să se ferească de mutări pripite, (Vezi aceste sfaturi în Selected
Messages 2:361-364.)

Pagina 401. Instituţiile pastorale: vezi Note suplimentare pentru
pagina 160.

Pagina 427. În mijlocul nostru se săvârşesc nelegiuiri: Cuvintele
lui Ellen White de la pagina 404 sunt importante. „Fiecare trebuie
să-şi aducă aminte că efortul special al lui Satana este îndreptat
împotriva lucrării pastorale“. Din nefericire, unii au trădat încrederea
care le-a fost acordată. Soliile solemne care se găsesc în acest capitol
au slujit ca avertizare de-a lungul anilor. Regulile stricte în vigoare
acum, care fac imposibil ca un pastor care a fost găsit cândva vinovat
de încălcarea poruncii a şaptea să mai aibă vreodată acreditarea
sfântă, au reprezentat un mijloc eficient în întâmpinarea situaţiilor
aduse aici înaintea conducătorilor bisericii de către Ellen White.[533]

Pagina 460. Viziunea de la Salamanca: Vezi Schiţe din viaţa
mea, pag. 309-318, pentru istoricul viziunii date la Salamanca şi al
prezentării instrucţiunilor date în această viziune.

Pagina 462. Referiri la unificare şi coalizare: vezi „Prefaţa is-
torică“ pentru prezentarea paşilor care au fost făcuţi, începând cu
1889, pentru a centraliza lucrarea de publicaţii şi alte interese ale
bisericii.

Pagina 467. Prejudecăţile şi opiniile care au predominat la
Minneapolis: vezi „Prefaţa istorică“ pentru cadrul Conferinţei de la
Minneapolis, din 1888.

Pagina 468. Adevărata religie desconsiderată, combătută, ridi-
culizată şi respinsă: Aici se face referire la atitudinea unora de a
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se opune importanţei acordate soliei neprihănirii prin credinţă la şi
după Sesiunea Conferinţei Generale din 1888. Vezi „Prefaţa istorică“
pentru o declaraţie mai completă care arată că în timp ce unii au luat
atitudinea descrisă aici, au existat şi mulţi care au primit solia şi au
dobândit o mare binecuvântare în experienţa lor personală.

Pagina 469. American Sentinel: Această revistă, publicată săp-
tămânal de Pacific Press era dedicată unor subiecte legate de liberta-
tea religioasă. Ea a fost înainte-mergătoarea revistei Liberty.

Pagina 472. Capcanele lui Satana: aşa cum este menţionat în
nota de subsol, capitolul acesta a fost publicat pentru prima dată
în anul 1884, în The Spint of Prophecy, vol. 4. Acest volum a fost
scris pentru biserică. în timp ce făcea planul prezentării istoriei, pe
care noi o cunoaştem acum ca seria „Conflictul veacurilor“, care,
în general, putea să circule, Ellen White a ales să lase în afara for-
mei extinse a Tragediei veacurilor, publicată în anul 1888, anumite
porţiuni scrise în mod special pentru biserică. Ea a recunoscut că
existau anumite lucruri care puteau fi spuse bisericii, dar care nu [534]
erau atât de potrivite pentru cei care nu erau membri ai bisericii.

Pagina 475. Cineva care va veni în spiritul şi în puterea lui Ilie:
aceste cuvinte au fost în mod greşit aplicate de către unii la o anu-
mită persoană, individuală, care se credea că avea să se arate cu o
solie profetică ulterior vieţii şi lucrării sorei White. Cele trei capitole
cuprinse în acest articol intitulat „Let Heaven Guide“ (Lăsaţt-vă
conduşi de Cer) reprezintă doar o mică parte din discuţia purtată
de Ellen White în Battle Creek, Michigan, în dimineaţa zilei de 29
ianuarie 1890. Când a fost publicată în Review and Herald din 18
februarie 1890, aceasta a purtat titlul „How to Meet a Controverted
Foint of Doctrine“ (Cum să întâmpini un punct de doctrină contro-
versat). Alte fragmente extrase din acest articol şi folosite pe larg
în acest volum pot fi găsite la paginile 23, 104, 111, 119, 158, 278
şi 386. Articolul a fost reprodus în întregime în Selectul Messages
1:406-416, în timp ce porţiunea care cuprinde extrasul intitulat „Let
Heaven Guide“ apare la paginile 412 şi 413. Atunci când articolul
este citit în întregime, devine evident că, în această declaraţie făcută
unui grup din Battle Creek la doar puţin mai mult de un an de la
Conferinţa de la Minneapolis, Ellen White vorbea despre propria
lucrare. Unii deveniseră critici faţă de lucrarea sa. De observat că, în
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paragraful care îl precede pe cel care apare în acest volum la pagina
475, Ellen White afirmă:

Noi trebuie să ajungem până acolo încât orice deosebire să dis-
pară. Dacă eu cred că am lumină, îmi voi face datoria prezentând-o.
Dacă m-aş consulta cu alte persoane în legătura cu solia pe care
Domnul vrea să o transmit poporului, uşa ar putea fi închisă, astfel
încât lumina să nu poată ajunge la aceia la care a trimis-o Dumne-
zeu. Atunci când Isus a intrat călare în Ierusalim, toată mulţimea
ucenicilor, plină de bucurie, a început să-L laude pe Dumnezeu cu
glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: „Bine-
cuvântat este împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer
şi slavă în locurile preaînalte!“ Unii farisei, din norod, I-au zis lui[535]
Isus: „Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii!“ Şi El a răspuns: „Vă spun că,
dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga“ (Luca 19, 37-40).

Evreii au încercat să oprească proclamarea soliei care fusese
prezisă în Cuvântul lui Dumnezeu.

Apoi, ea face din nou referire la propria experienţă:
„Profeţia trebuie să se împlinească. Domnul spune: Tată, vă

voi trimite pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua
aceea mare şi înfricoşată“ (Maleahi 4,5). Va fi cineva care va veni
în spiritul şi în puterea lui Ilie, dar, când va apărea, este posibil ca
oamenii să-i spună: „Tu eşti prea insistent, nu interpretezi corect
Scripturile.1“ —Selected Messages 1:412;

Faptul că făcea referire la propria experienţă reiese clar şi din
paragraful care urmează, în care declară: „Eu voi spune adevărul,
aşa cum mi-l dă Dumnezeu...“
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