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Prezentare generală
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O scurtă bibliografie a lui Ellen G. White
Despre Ellen G. White Estate
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Ordinea evanghelică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
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Înălţarea lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Ucenicii lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
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Unirea dintre biserică şi lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
William Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Solia primului înger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Solia celui de-al doilea înger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
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Răsplata sfinţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
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Prefaţă

În aceste vremuri schimbătoare este într-adevăr un lucru rar ca
o carte să se vândă timp de un secol, înregistrând o cerere mereu
crescândă, şi să-şi ocupe locul în lecturile curente alături de alte
cărţi care tratează subiecte contemporane. Acesta este însă cazul
statisticii demne de invidiat al Scrierilor timpurii ale lui Ellen G.
White. De-a lungul anilor, cartea a fost tipărită iarăşi şi iarăşi, în mai
multe ediţii. Ea apare acum în a cincia ediţie americană.

Acest mic volum, extrem de popular, poartă pe bună dreptate
acest nume, fiind o republicare a primelor trei cărţi scrise de Ellen
G. White — Viziunile şi experienţa creştină a lui E. G. White, carte
publicată prima dată în 1851; Supliment la Experienţe şi viziuni,
scoasă de sub tipar în 1854 şi Daruri Spirituale, volumul I, care a
apărut în 1858.

Larga şi durabila popularitate a Scrierilor timpurii poate fi atri-
buită dorinţei nestrămutate de a avea şi de a studia soliile care oferă
informaţie şi încurajare, solii care au venit la început în biserică prin
darul profeţiei.

A doua tipărire a acestui material s-a făcut în 1882, în două vo-
lume mai mici — Experienţe şi viziuni şi Suplimentul fiind cuprinse
în primul, iar Darurile spirituale în cel de-al doilea. Despre anumite
mici adăugiri şi schimbări editoriale, făcute atunci, prefaţa editorului
declară:

„Notele de subsol, care oferă date şi explicaţii, şi un apendice
care redă două vise interesante, care au fost menţionate, dar nu
relatate în lucrarea originală, vor spori valoarea acestei ediţii. În afară
de acestea, nu au fost efectuate nici un fel de schimbări în ediţia de
faţă, excepţie făcând doar folosirea ocazională a unui cuvânt nou sau
schimbarea construcţiei unei fraze pentru a exprima mai bine ideea şi [iv]
nu a fost omis nici un fragment al lucrării. Nici o umbră de schimbare
nu a avut loc, în vreo idee sau sentiment, în lucrarea originală, iar
modificările textuale s-au făcut chiar sub privirile autoarei şi cu
aprobarea ei nemijlocită.“
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viii Scrieri timpurii

Cele două cărţi au fost, de asemenea, editate într-un singur vo-
lum în 1882 sub titlul Scrieri timpurii. În 1906, materialul pentru
tipărire a fost refăcut pentru cea de-a treia ediţie americană, care
s-a bucurat de o largă difuzare, satisfăcând cererea tot mai mare.
Paginarea acestei ediţii a devenit standardul pentru citarea sursei
şi, în consecinţă, pentru indexurile scrierilor lui E. White, publicate
ulterior.

Cea de-a patra ediţie a Scrierilor timpurii a fost publicată în
1945. Patruzeci de ani de tipărit şi retipărit au dus la necesitatea
refacerii plăcilor de tipar. Întrucât caracterul literelor a fost schimbat,
conţinutul a fost păstrat pagină cu pagină pentru ediţiile care s-au
succedat. S-au folosit ortografia modernă şi formele curente de
punctuaţie şi o nouă prefaţă a trecut scurt în revistă istoria cărţii.

Această a cincia ediţie este caracterizată printr-un prolog istoric,
adăugat pentru a oferi cititorului o cunoaştere a timpurilor şi îm-
prejurărilor descrise în diferitele pasaje ale cărţii şi prin mai multe
note suplimentare, furnizate pentru a explica expresiile şi situaţiile
nu atât de bine înţelese acum, precum au fost înţelese la momentul
scrierii lor. Nu s-a efectuat nici o schimbare în textul conceput de
E. G. White şi nici în paginaţia celei de-a patra ediţii, pe care a
succedat-o ediţia de faţă şi care, în consecinţă, se armonizează cu
Indexul general al scrierilor lui E. G. White.

În Experienţe şi viziuni este prezentată prima schiţă biografică a
lui E. White, trasând pe scurt experienţa sa de-a lungul anilor 1840-
1844. Apoi, urmează un număr de viziuni avute la început, dintre
care multe au văzut prima dată lumina tiparului pe foi volante sau în
forma unor articole periodice.[v]

Suplimentul explică anumite expresii din lucrarea de început,
care fuseseră înţelese sau interpretate greşit, şi dă sfaturi suplimen-
tare bisericii. Publicarea lui a urmat la un an de la prima broşură
care purta titlul de Mărturie pentru biserică.

Darurile spirituale, volumul I, fiind prima relatare publicată des-
pre conflictul de veacuri dintre Hristos şi îngerii Săi, pe de-o parte, şi
Satana şi îngerii lui, pe de altă parte, sunt îndrăgite pentru descrierile
vii şi forma lor compactă, atingând, după cum se poate observa,
numai punctele mai proeminente. Această descriere scurtă a con-
flictului a fost mult dezvoltată în cele patru volume ale Spiritului
profeţiei, publicat între anii 1870-1884. După o largă difuzare, acest



Prefaţă ix

set, format din patru cărţi, a fost înlocuit de seria bine cunoscută
şi citită pe scară largă, numită Conflictul veacurilor, care prezenta
relatarea într-o formă şi mai detaliată, aşa cum îi fusese prezentată
lui E. White în multe viziuni. Deşi aceste vo-lume cuprinzătoare —
Patriarhi şi profeţi, Profeţi şi regi, Hristos, Lumina lumii, Faptele
apostolilor şi Tragedia veacurilor — prezintă istoria conflictului în
forma lui completă, scrierea iniţială a acestor relatări, aşa cum este
prezentată aici, în forma ei scurtă, directă şi simplă, ca Experienţe şi
viziuni, va fi întotdeauna foarte căutată.

Administratorii publicaţiilor lui Ellen G. White
Washington D.C.
Martie 1963

Prefaţă la prima ediţie a cărţii „Experienţe şi viziuni“

Suntem conştienţi că mulţi cercetători sinceri ai adevărului şi
sfinţeniei biblice au prejudecăţi legate de viziuni. Două mari cauze
au stat la baza acestor prejudecăţi. Mai întâi, fanatismul, însoţit
de viziuni şi manifestări false, a existat, mai mult sau mai puţin, [vi]
aproape pretutindeni. Aceasta i-a făcut pe mulţi dintre cei sinceri să
se îndoiască de orice lucru de acest fel. În al doilea rând, expunerea
publică a mesmerismului şi a ceea ce este în mod obişnuit numit
„ciocăniturile misterioase“, este calculată perfect să amăgească şi
să creeze necredinţă în ce priveşte darurile şi procedeele folosite de
Duhul lui Dumnezeu.

Dar Dumnezeu nu Se schimbă. Lucrarea Sa prin Moise, în pre-
zenţa lui Faraon, a fost desăvârşită, chiar dacă lui Iane şi Iambre li
s-a îngăduit să facă minuni prin puterea lui Satana, care se asemănau
cu minunile înfăptuite de Moise. Contrafacerea a apărut şi în zilele
apostolilor, dar, cu toate acestea, darurile Duhului s-au manifestat
în urmaşii lui Hristos. Iar scopul lui Dumnezeu nu este de a-Şi lăsa
poporul, în acest veac în care amăgirea aproape că nu are limite, fără
darurile şi manifestările Duhului Său.

Scopul unei contrafaceri este de a imita o realitate prezentă. De
aceea, manifestarea de acum a duhului rătăcirii reprezintă o dovadă
că Dumnezeu Se dezvăluie copiilor Săi prin puterea Duhului Sfânt
şi că este pe punctul de a-Şi împlini cuvântul într-un mod glorios.



x Scrieri timpurii

„În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu
peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii
voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!“ Faptele
apostolilor 2, 17; Ioel 2, 28)

Cât despre mesmerism, l-am considerat întotdeauna periculos şi
de aceea nu am avut nimic de a face cu el. Nici măcar nu am văzut
vreodată o persoană într-un somn hipnotic şi nu cunoaştem nimic —
prin experienţă proprie — legat de această practică.

Difuzăm această mică lucrare cu nădejdea că îi va mângâia pe
sfinţi.

James White

Saratoga Springs, New York

August 1851
[vii]

Prolog istoric

Scrierile timpurii reprezintă o lucrare de un interes durabil şi
deosebit pentru adventiştii de ziua a şaptea, căci ea reuneşte primele
scrieri ale lui Ellen G. White. Acestea au fost scrise şi publicate
prima dată în anii 1850 pentru zidirea şi învăţătura celor care, împre-
ună cu autoarea, trecuseră prin experienţele adventiştilor păzitori ai
Sabatului, în 1840 şi în primii ani ai deceniului următor. Aşa stând
lucrurile, autoarea a considerat că cititorul este familiarizat cu istoria
trezirii advente şi dezvoltarea mişcării adventiste de ziua a şaptea,
care a început în 1844. Prin urmare, se face doar în treacăt referire
la experienţe bine înţelese în acel timp şi sunt folosite expresii care,
pentru a fi înţelese în mod corect, trebuie să fie privite în ansamblul
istoriei adventiştilor păzitori ai Sabatului din acele prime zile.

În 1858, scriind despre trâmbiţarea soliilor celor trei îngeri din
Apocalipsa 14, Ellen White tratează experienţele celor care au parti-
cipat în lucrare şi mai degrabă desprinde lecţii din aceste experienţe
decât să ofere, aşa cum ne-am putea aştepta, o prezentare completă
a caracterului acestor mesaje. Vezi paginile 232-240; 254-258. Când
şi când, ea foloseşte termeni atât de neobişnuiţi acum, ca „adventist
nominal “, „uşă închisă“, „uşă deschisă“ etc.
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Între noi şi acele vremuri eroice, se află mai bine de un secol.
Cititorul trebuie să ţină bine minte acest lucru. Istoria care a fost
atât de bine cunoscută contemporanilor lui Ellen White va fi trecută
în revistă de către noi, atingând unele din punctele de vârf ale ex-
perienţelor adventiştilor păzitori ai Sabatului din timpul a zece sau
douăzeci de ani care au precedat prima publicare a materialelor care
apar aici. [viii]

În primele paragrafe, E. White se referă pe scurt la convertirea sa
şi la primele sale experienţe creştine. Spune, de asemenea, şi despre
audierea unor prelegeri despre doctrine biblice, legate de aşteptata
venire, în trup, a lui Hristos, despre care se credea că este foarte
aproape. Marea trezire adventă, la care ne referim aici pe scurt, a
fost o mişcare ce a cuprins întreaga lume. Ea s-a născut ca rezultat
al unui studiu atent al pasajelor biblice profetice de către mulţi, şi
al acceptării veştilor bune despre venirea lui Isus de către un număr
mare de oameni de pe tot globul.

Marea trezire adventă

Însă solia adventă a fost vestită şi primită cel mai mult în Statele
Unite. Pe măsură ce profeţiile biblice, care relatau reîntoarcerea
lui Isus, erau acceptate de bărbaţi şi femei destoinici, aparţinând
multor confesiuni, s-a format un grup mare de credincioşi adventişti
sinceri. Ar trebui să notăm, totuşi, că nu s-a format nici o organizaţie
religioasă distinctă, separată. Speranţa adventă a dus la redeştep-
tări religioase, care au fost de folos tuturor bisericilor protestante,
şi i-au făcut pe mulţi care fuseseră sceptici şi necredincioşi să-şi
mărturisească public credinţa în Biblie şi în Dumnezeu.

Când mişcarea s-a apropiat de punctul său culminant, în primii
ani de după 1840, mai multe sute de slujitori ai Evangheliei s-au
unit în vestirea soliei. În frunte se afla William Miller, care locuia
în partea estică a statului New York. El era un membru de seamă
în comunitatea sa, câştigându-şi traiul ca fermier. În ciuda bogatei
educaţii creştine primite în familie, el devenise sceptic în tinereţe.
Şi-a pierdut credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu şi a adoptat vederi
deiste. Într-o dimineaţă de duminică, în timp ce citea o predică în
biserica baptistă, Duhul Sfânt i-a atins inima şi a fost condus să-L
accepte pe Isus Hristos ca Mântuitor al său. Miller s-a apucat să
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studieze Cuvântul lui Dumnezeu, fiind hotărât să găsească în Biblie[ix]
un răspuns satisfăcător la toate întrebările sale şi să afle el însuşi
adevărurile descrise în paginile ei.

Timp de doi ani, el a consacrat mult timp studierii Scripturilor,
verset cu verset. S-a hotărât să nu treacă la versetul următor până nu
simţea că a găsit o explicaţie satisfăcătoare a celui pe care îl studia.
Nu avea înaintea lui decât Biblia şi o concordanţă. În timp, a ajuns
în studiul său la profeţiile celei de-a doua veniri literale, în trup, a
lui Hristos. S-a concentrat, de asemenea, cu putere asupra marilor
profeţii legate de timp, în special cea de 2300 de zile din Daniel 8 şi
9, pe care a legat-o de profeţia din Apocalipsa 14 şi solia îngerului
care vesteşte ceasul Judecăţii lui Dumnezeu (Apocalipsa 14, 6.7).
În acest volum, la pagina 299, E. White declară că „Dumnezeu Şi-a
trimis îngerul pentru a mişca inima“ lui William Miller „pentru a-l
determina să cerceteze profeţiile“.

În adolescenţă, E. White a auzit două serii de prelegeri, susţinute
de Miller în oraşul Portland, statul Maine. Asupra inimii sale a rămas
o impresie durabilă, profundă. O vom urmări în timp ce desfăşoară
înaintea noastră calculul profeţiilor, aşa cum le-a prezentat ascultă-
torilor pastorul Miller. Pentru aceasta, vom folosi o carte scrisă de
E. White mai târziu, Tragedia Veacurilor:

Calculul perioadelor profetice

Profeţia care părea să descopere, în modul cel mai clar, timpul
celei de a doua veniri era aceea din Daniel 8, 14: „Până vor trece
două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul Locaş va fi curăţit“.
Folosind regula lui de a face din Scriptură propriul ei interpret, Miller
a văzut că o zi în profeţie reprezintă în mod simbolic un an [Numeri
14, 34; Ezechiel 4, 6]; a văzut că perioada de 2300 zile profetice
sau ani literali se întindeau până departe, dincolo de încheierea
dispensaţiunii iudaice, deci nu se poate referi la sanctuarul acelei[x]
dispensaţiuni. Miller a acceptat concepţia unanim recunoscută pe
atunci şi a înţeles că, în era creştină, pământul este sanctuarul şi,
ca urmare, curăţirea sanctuarului prezisă în Daniel 8, 14 reprezintă
curăţirea pământului prin foc la a doua venire a lui Hristos. Dacă
punctul corect de început pentru cele 2300 zile ar fi găsit, susţinea
el, timpul celei de a doua veniri putea fi precizat cu uşurinţă. Numai
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aşa putea fi descoperit timpul acelei mari împliniri, vremea în care
starea actuală cu „toată mândria şi puterea ei, pompa şi vanitatea
ei, nelegiuirea şi apăsarea îşi vor găsi sfârşitul; când blestemul va fi
îndepărtat de pe pământ, moartea va fi distrusă, răsplata va fi dată
slujitorilor lui Dumnezeu, profeţilor şi sfinţilor, celor care se tem de
numele Său, şi va prăpădi pe aceia care prăpădesc pământul“. [Notă
de subsol: Bliss, Memoirs of Wm. Miller, 7].

Cu o stăruinţă înnoită şi mai profundă, Miller a continuat cerce-
tarea profeţiilor, zile şi nopţi întregi fiind devotate studiului a ceea
ce găsea acum de o importanţă copleşitoare şi de un interes care
absorbea totul. În capitolul 8 din Daniel, el n-a găsit nici o cheie
pentru începutul celor 2300 de zile; îngerul Gabriel, cu toate că i se
poruncise să-l facă pe Daniel să înţeleagă viziunea, i-a dat numai o
explicaţie parţială. Iar când persecuţia teribilă, care urma să se abată
peste biserică, a fost descoperită viziunii profetului, puterea fizică l-a
părăsit. El n-a mai putut suporta, iar îngerul l-a lăsat singur pentru o
vreme. Daniel „a leşinat şi a fost bolnav timp de câteva zile“. „Eram
uimit de vedenia aceasta, spunea el, dar nimeni n-a înţeles-o.“

Însă Dumnezeu a poruncit solului Său: „Fă-l pe acest om să înţe-
leagă vedenia“. Această însărcinare trebuia îndeplinită. În ascultare
de această însărcinare, îngerul s-a întors la Daniel şi i-a zis: „Am ve-
nit să-ţi dau pricepere şi înţelegere“; „de aceea ia aminte şi înţelege [xi]
vedenia.“ [Daniel 8, 27.16; 9,22.23.25-27]. În vedenia din capitolul
8 era un punct important, care fusese lăsat neexplicat, şi anume,
cel referitor la timp — perioada de 2300 de zile; de aceea îngerul,
rezumând explicaţia, a zăbovit îndeosebi asupra acestui punct.

„Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău
şi asupra cetăţii sfinte.... Să ştii deci şi să înţelegi că, de la darea
poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, Mesia,
la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni; apoi timp de 62 de săptămâni,
pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâm-
torare. După aceste 62 de săptămâni, Mesia va fi stârpit şi nu va avea
nimic.... El va face legământ cu mulţi timp de o săptămână; dar la
jumătatea săptămânii, va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare.“

Îngerul fusese trimis la Daniel cu scopul precis de a-i explica
punctul pe care nu-l înţelesese în viziunea din capitolul 8, declaraţia
cu privire la timp — „până vor trece 2300 de zile, apoi sfântul Locaş
va fi curăţit“. După aceea, i s-a poruncit lui Daniel: „Ia aminte dar la
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cuvântul acesta şi înţelege vedenia“. Primele cuvinte ale îngerului au
fost: „70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi cetăţii
tale cele sfinte“. Cuvântul tradus aici prin „hotărât“ înseamnă literal
„tăiat“. 70 de săptămâni, reprezentând 490 de ani, sunt declaraţi de
înger a fi tăiaţi, ca aparţinând îndeosebi iudeilor. Însă din ce au fost
tăiaţi? Din moment ce cele 2300 de zile erau singura perioadă de
timp menţionată în capitolul 8, aceasta trebuie să fie perioada din
care au fost tăiate cele 70 de săptămâni. Ele sunt deci o parte din cele
2300 de zile, iar aceste două perioade trebuie să înceapă în acelaşi
tim Îngerul declara că acele 70 de săptămâni încep la darea poruncii[xii]
pentru zidirea din nou a Ierusalimului. Iar dacă se putea găsi data
acestei porunci, atunci putea fi precizat punctul de plecare pentru
marea perioadă de 2300 de zile.

Decretul căutat se găsea în capitolul 7 din Ezra, versetele 12-26.
În forma lui completă, fusese dat de Artaxerxe, împăratul Persiei,
în anul 457 î. Hr., însă în Ezra 6, 14 se spune că a fost clădită Casa
Domnului din Ierusalim „după porunca [decretul] lui Cirus, Darius
şi Artaxerxe, împăratul Persiei“. Aceşti trei împăraţi, prin emite-
rea, reafirmarea şi finalizarea decretului, l-au adus la desăvârşirea
prevăzută de profeţie pentru a marca astfel începutul celor 2300 de
ani. Luând deci anul 457 î. Hr., anul formulării decretului, ca dată a
poruncii, s-a văzut că toate precizările profeţiei cu privire la cele 70
de săptămâni se împliniseră.

„De la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului
până la Mesia, Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni, apoi 62 de
săptămâni“, adică 69 de săptămâni sau 483 de ani. Decretul lui Ar-
taxerxe a intrat în vigoare în toamna anului 457 î.Hr. Începând cu
această dată, cei 483 de ani se întind până în toamna anului 27 d.Hr.
Atunci s-a încheiat această profeţie. Cuvântul „Mesia“ înseamnă
„Cel Uns“. În toamna anului 27 d.Hr., Hristos a fost botezat de Ioan
şi a primit ungerea Duhului. Apostolul Petru mărturiseşte că „Dum-
nezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere de sus pe Isus din Nazaret“.
[Faptele apostolilor 10, 38]. Iar Mântuitorul însuşi declara: „Duhul
Domnului este peste Mine, căci M-a uns să vestesc săracilor Evan-
ghelia“. [Luca 4, 18]. Şi, după botez, S-a dus în Galileea „predicând
Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: «S-a împlinit vremea, şi împără-
ţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie»“.
[Marcu 1, 14.15]
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„El va încheia un legământ trainic cu mulţi timp de o săptămână.“ [xiii]
„Săptămâna“ amintită aici este ultima din cele 70; ea reprezintă
ultimii şapte ani din perioada pusă deoparte pentru iudei. În vremea
aceasta, care începe de la anul 27 până la anul 34 d.Hr., Hristos, în
mod personal, apoi, prin ucenicii Săi, a adresat invitaţia Evangheliei,
îndeosebi iudeilor. De asemenea, când apostolii au pornit cu vestea
cea bună a împărăţiei, îndrumarea Mântuitorului era: „Să nu mergeţi
pe calea Neamurilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor; ci
mergeţi mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel“. [Matei 10,
5.6]

„La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de
mâncare.“ În anul 31 d.Hr., la trei ani şi jumătate după botez, Domnul
nostru a fost răstignit. Astfel, o dată cu jertfa cea mare, oferită pe
Calvar, s-a încheiat şi sistemul jertfelor, care arătase timp de patru mii
de ani către Mielul lui Dumnezeu. Tipul se întâlnise cu Antitipul şi
toate jertfele şi darurile de mâncare din sistemul ceremonial trebuia
să înceteze.

Cele 70 de săptămâni sau 490 de ani, rezervaţi îndeosebi iudeilor,
s-au încheiat, aşa cum am văzut, în anul 34. La această dată, prin
acţiunea sinedriului iudeilor, s-a pecetluit lepădarea Evangheliei prin
uciderea lui Ştefan şi prin persecutarea urmaşilor lui Hristos. Aşa că,
începând de atunci, solia mântuirii n-a mai fost restrânsă la poporul
ales, ci a fost dată lumii. Ucenicii, obligaţi fiind de persecuţii să fugă
din Ierusalim, au mers pretutindeni, vestind Cuvântul. „Filip a mers
în cetatea Samariei şi le-a predicat pe Hristos.“ Petru, prin călăuzire
divină, a făcut cunoscut Evanghelia sutaşului din Cezareea, Corneliu
cel temător de Dumnezeu; iar zelosul Pavel, câştigat la credinţa
lui Hristos, a fost însărcinat să ducă vestea cea bună „departe, la
Neamuri“. [Faptele apostolilor 8,4.5; 22,21]

În felul acesta, toate precizările profeţiei privind pe Israel s-au [xiv]
împlinit în mod izbitor. Începutul celor 70 de săptămâni s-a stabilit
fără îndoială în anul 457 î. Hr., iar încheierea lor în anul 34 d.Hr. De
la această dată, nu mai avem nici o dificultate să găsim încheierea
celor 2300 de zile. Cele 70 de săptămâni — 490 de zile — fiind tăiate
din cele 2300, mai rămâneau încă 1810 zile. Deci, după terminarea
celor 490 de zile, trebuia să se mai împlinească încă 1810 zile. Astfel
că, începând cu anul 34 d.Hr., cei 1810 ani se continuau până în
anul 1844. Prin urmare, cele 2300 de zile-ani din Daniel 8, 14 se
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încheiau în anul 1844. Şi atunci, la încheierea acestei lungi perioade
profetice, după mărturia îngerului lui Dumnezeu, „sanctuarul va fi
curăţit“. În felul acesta, timpul pentru curăţirea sanctuarului — care
era aproape în mod general prevăzută la a doua venire — a fost
stabilit cu precizie.

Miller şi tovarăşii lui au crezut la început că cele 2300 de zile se
vor încheia în primăvara anului 1844, cu toate că profeţia arăta către
toamna acelui an. Înţelegerea greşită a acestui punct a adus deza-
măgirea şi încurcătura acelora care stabiliseră o dată mai devreme
pentru venirea Domnului. Dar lucrul acesta n-a afectat puterea ar-
gumentului care arăta că cele 2300 de zile se încheiau în anul 1844,
şi că evenimentul cel mare reprezentat prin curăţirea sanctuarului
trebuia să aibă loc atunci.

Când a început să studieze Scripturile, aşa cum o făcuse, pentru a
dovedi că ele erau o descoperire de la Dumnezeu, la început, Miller
nu se aşteptase câtuşi de puţin să ajungă la concluzia la care ajunsese
acum. Dar dovada Scripturii era prea clară şi prea convingătoare
pentru a nu fi luată în seamă.

Consacrase deja doi ani studiului Bibliei, când, în anul 1818,
a ajuns la convingerea solemnă că în aproximativ 25 de ani Hris-
tos urma să Se arate pentru mântuirea poporului Său — Tragedia[xv]
veacurilor, 324-329

Dezamăgirea şi consecinţele ei

Credincioşii adventişti priveau cu o vie nerăbdare către ziua
aşteptatei reîntoarceri a Domnului lor. Ei au văzut toamna lui 1844
ca fiind momentul spre care arăta profeţia lui Daniel. Dar aceşti
credincioşi consacraţi aveau să sufere o grea dezamăgire. Aşa cum
ucenicii din vechime, neînţelegând caracterul real al evenimentelor
care trebuia să aibă loc la împlinirea profeţiei legate de prima venire
a lui Isus, au suferit o dezamăgire, tot aşa, adventiştii din 1844 au
fost dezamăgiţi în ce priveşte desfăşurarea profeţiei legate de cea
de-a doua şi mult aşteptata venire a lui Hristos. Despre aceasta, Ellen
White a scris în volumul de faţă:

„Isus nu a venit pe pământ, aşa cum credea grupul bucuros de
aşteptători, pentru a curăţa sanctuarul, purificând pământul prin foc.
Am văzut că ei au fost corecţi în calcularea perioadelor profetice.
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Timpul profetic s-a terminat în 1844 şi Isus a intrat în Sfânta Sfintelor
pentru a curăţa Sanctuarul, la sfârşitul zilelor. Greşeala lor consta
în neînţelegerea a ceea ce era Sanctuarul şi natura curăţirii sale.“ —
243

Aproape imediat după dezamăgirea din 22 octombrie, mulţi
credincioşi şi pastori care sprijiniseră solia adventă s-au retras. Unii
dintre aceştia se alăturaseră mişcării în mare parte din cauza fricii, iar
când timpul de aşteptare a trecut, ei şi-au abandonat nădejdea şi au
dispărut. Alţii au fost cuprinşi de fanatism. Cam jumătate din grupul
adventist s-a prins cu putere de încrederea lor că Hristos avea să
apară curând pe norii cerului. În experienţa batjocoririi şi ridiculizării
lor de către lume, ei au crezut că văd dovezi că ziua de har pentru [xvi]
lume trecuse. Aceşti oameni credeau cu hotărâre că întoarcerea
Domnului era foarte aproape. Dar cum zilele se transformau în
săptămâni şi Domnul nu apărea, părerile lor au devenit contradictorii
şi acest grup s-a scindat. O parte, mare ca număr, a îmbrăţişat poziţia
că profeţia nu a fost împlinită în 1844 şi că trebuie să fi fost o greşeală
în calcularea perioadelor profetice. Ei au început să-şi concentreze
atenţia asupra unei date viitoare pentru acest eveniment. Erau şi
alţii, un grup mai mic, premergătorii Bisericii Adventiste de Ziua
a Şaptea, atât de siguri de dovezile lucrării Duhului lui Dumnezeu
în marea trezire adventă, încât tăgăduirea faptului că mişcarea era
lucrarea Domnului ar fi fost echivalentă, credeau ei, cu dispreţuirea
Duhului harului. Şi ei simţeau că nu pot face acest lucru.

Lui Ellen Harmon i se dă o viziune

Experienţa acestui grup de credincioşi şi lucrarea pe care urma
ca ei să o facă au descoperit-o zugrăvită în ultimele versete din
Apocalipsa, capitolul 10. Speranţele advente urmau să reînvie. Dum-
nezeu îi condusese. El încă îi conducea. În mijlocul lor era o tânără,
pe nume Ellen Harmon, care, în decembrie 1844, la numai două luni
după Dezamăgire, a primit o revelaţie profetică de la Dumnezeu. În
această viziune, Domnul îi înfăţişa călătoria poporului advent către
Noul Ierusalim. Cu toate că această viziune nu explica motivul deza-
măgirii, explicaţie care putea şi chiar a venit din studierea Bibliei, le
oferea totuşi asigurarea că Dumnezeu îi conducea şi voia să continue
să-i călăuzească în drumul lor către cetatea cerească.
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La începutul cărării simbolice, descoperite tinerei Ellen era o
lumină strălucitoare, identificată de către înger ca fiind „strigătul de
la miezul nopţii“, o expresie legată de predicarea zeloasă din vara
şi toamna lui 1844 a celei de-a doua veniri iminente. În această[xvii]
viziune, ea L-a văzut pe Hristos conducând poporul către cetatea lui
Dumnezeu. Conversaţia lor a indicat că această călătorie avea să fie
mai lungă decât anticipaseră ei. Unii L-au pierdut din vedere pe Isus
şi au căzut de pe cărare, dar cei care şi-au ţinut ochii aţintiţi asupra
Lui şi asupra cetăţii au ajuns în siguranţă la destinaţie. Acestea sunt
lucrurile pe care le găsim prezentate în „Prima mea viziune“, la
paginile 13-17.

Două grupuri de adventişti

La început, numai câţiva au fost văzuţi cu acest grup, mergând
înainte, într-o lumină crescândă. Pe la anul 1846, s-a calculat că
numărul acestora era de aproape cincizeci. Grupul mai mare, care
a renunţat la încrederea în împlinirea profeţiei din 1844, număra
aproximativ 30 000 de persoane. Liderii lor s-au întâlnit în 1845 la o
conferinţă în Albany, New York, din 29 aprilie până la 1 mai, la care
şi-au reconsiderat poziţia. Printr-o acţiune hotărâtă, ei au trecut în
ordinea de zi avertizarea împotriva celor care pretind „o iluminare
specială“, care propovăduiesc „poveşti evreieşti“ şi care stabilesc
„noi puneri la probă“. (Advent Herald, 14 mai 1845). Astfel, ei au
închis uşa pentru lumina care descoperea Sabatul şi Spiritul Profetic.
Ei erau încrezători că profeţia nu se împlinise în 1844, iar unii au
fixat în viitor momentul terminării perioadei profetice de 2300 de
zile. Au fost stabilite diferite termene, dar acestea au trecut unul după
altul, fără evenimente. Aceşti oameni, păstraţi laolaltă de elementul
de coeziune al nădejdii advente, s-au raliat la început la mai multe
grupuri, nu foarte închegate, destul de diferite în privinţa anumitor
poziţii legate de doctrină. Unele dintre aceste grupuri s-au stins în
scurtă vreme. Grupul care a supravieţuit a devenit Biserica Creştină
Adventistă. Asemenea persoane sunt identificate în această carte ca
„adventişti de ziua întâi“ sau „adventişti nominali“.[xviii]
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Primele raze de lumină asupra Sanctuarului

Dar trebuie să ne întoarcem acum la cei care s-au prins cu te-
nacitate de încrederea lor că profeţia fusese împlinită la data de 22
octombrie 1844 şi care, cu mintea şi inima deschise, au păşit mai
departe, în adevărurile legate de Sabat şi de Sanctuar, pe măsură ce
lumina cerului strălucea pe cărarea lor. Aceşti oameni nu au fost
localizaţi într-un spaţiu anume, ci reprezentau indivizi sau grupuri
foarte mici, presărate ici-colo, în zona central-nordică şi de nord-est
a Statelor Unite.

Hiram Edson, care aparţinea unui astfel de grup, locuia în zona
centrală a statului New York, la Port Gibson. El era liderul adventiş-
tilor din partea aceea. Credincioşii se adunaseră în casa sa, pe data
de 22 octombrie 1844, pentru a aştepta venirea Domnului. Calmi şi
răbdători, ei au aşteptat marele eveniment. Însă când a venit miezul
nopţii şi şi-au dat seama că ziua aşteptată trecuse, le-a devenit clar că
Isus nu avea să sosească atât de curând cât îşi închipuiseră ei. A fost
o vreme de amarnică dezamăgire. În primele ceasuri ale dimineţii,
Hiram Edson şi alţi câţiva s-au dus în şopronul acestuia pentru a
se ruga şi, în timp ce se rugau, el a simţit asigurarea că vor primi
lumină.

În timp ce Edson şi un prieten de-al lui traversau un câmp cultivat
cu porumb, pentru a vizita prieteni adventişti, a părut că o mână l-a
atins pe umăr. A privit în sus pentru a vedea — ca într-o viziune —
cum se deschid cerurile şi pe Hristos, în Sanctuarul ceresc, intrând
în Sfânta Sfintelor, pentru a începe acolo o lucrare de slujire pentru
poporul Său, în loc să iasă din Locul Preasfânt pentru a curăţi lumea
prin foc, aşa cum propovăduiseră ei. Un studiu biblic foarte atent
al lui Hiram Edson, F. B. Hahn, un medic, şi O. R. L. Crozier,
un învăţător, a descoperit curând că sanctuarul care urmează să fie
curăţit la sfârşitul celor 2300 de ani nu era pământul, ci tabernacolul
din cer, avându-L pe Hristos slujind pentru noi în Sfânta Sfintelor.
Această lucrare de mijlocire a lui Hristos a corespuns anunţării [xix]
„ceasului judecăţii lui Dumnezeu“, trâmbiţat în solia primului înger
(Apocalipsa 14:6, 7). Crozier, învăţătorul, a scris descoperirile făcute
de grupul de studiu. Acestea au fost tipărite pe plan local şi apoi într-
o formă mai cuprinzătoare într-o publicaţie adventistă, cunoscută
sub denumirea de Day-Star, scoasă în Cincinnati, Ohio. Un număr
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special din 7 februarie 1846 a fost consacrat în întregime acestui
studiu biblic asupra chestiunii Sanctuarului.

Adevăruri confirmate prin viziune

În timp ce acest studiu era în desfăşurare şi înainte ca lucrarea
lor să fie adusă la cunoştinţa publicului larg, departe, în partea de
răsărit a statului Maine, lui Ellen Harmon i-a fost dată o viziune în
care i s-a arătat transferarea slujbei lui Hristos din Sfânta în Sfânta
Sfintelor, la sfârşitul celor 2300 de zile. Raportul acestei viziuni se
găseşte în Early Writings, 54-56.

Despre o altă viziune, la scurt timp după aceasta, după cum
spune E. White într-o declaraţie scrisă în aprilie 1847, ea relatează:
„Domnul mi-a arătat în viziune, mai bine de un an în urmă, că fratele
Crozier a avut adevărata lumină privind curăţirea Sanctuarului şi că
era voia Sa ca fratele Crozier să scrie despre această abordare pe
care el ne-a oferit-o în ediţia specială a lui Day-Star din 7 februarie
1846. Mă simt pe deplin autorizată de Domnul să recomand această
ediţie specială fiecărui sfânt“. — A Word to the Little Flock, 12.
Astfel, descoperirea celor care studiaseră Biblia a fost confirmată de
viziunile solului lui Dumnezeu.

În anii care au urmat, Ellen White a scris mult în ceea ce priveşte
adevărul despre Sanctuar şi semnificaţia lui pentru noi, şi există
multe referinţe făcute la acesta în Early Writings. Notaţi în special
capitolul care începe la 250, intitulat „Sanctuarul“. Înţelegerea slu-
jbei lui Hristos în Sanctuarul ceresc s-a dovedit a fi o cheie care a
desfăcut taina Marii Dezamăgiri. Pionierii noştri au văzut clar că[xx]
profeţia, care anunţa ceasul judecăţii lui Dumnezeu ca fiind aproape,
şi-a găsit împlinirea în evenimentele care au avut loc în 1844, dar
că era o lucrare de slujire care trebuia dusă la împlinire în Sfânta
Sfintelor din Sanctuarul ceresc, înainte ca Hristos să vină pe acest
pământ.

Solia primului înger şi solia celui de-al doilea înger fuseseră
vestite în proclamarea mesajului advent, şi acum a început să fie
trâmbiţată solia celui de-al treilea înger. Prin acest mesaj a început
să se facă lumină în privinţa semnificaţiei Sabatului zilei a şaptea.
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Începutul păzirii Sabatului

Pentru a dezvălui istoricul începerii păzirii Sabatului de către
primii adventişti, mergem în oraşul Washington din inima statului
New Hampshire, care se învecinează cu Maine la răsărit şi a cărui
graniţă vestică se află la şaizeci de mile de statul New York. Aici,
în 1843, membrii unei biserici creştine independente au auzit şi
au acceptat predicarea soliei advente. Era un grup entuziast. În
mijlocul lor a venit o baptistă de ziua a şaptea, Rachel Oakes, care a
împărţit broşuri ce expuneau cerinţele obligatorii ale celei de-a patra
porunci. În 1844, unii au văzut şi au acceptat acest adevăr biblic.
Dintre aceştia, William Farnsworth, la un serviciu divin de duminică
dimineaţa, s-a ridicat în picioare şi a declarat că intenţionează să
păzească Sabatul lui Dumnezeu, aşa cum era descoperit în porunca
a patra. Alte circa douăsprezece persoane i s-au alăturat, luând
cu fermitate poziţie în favoarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu.
Aceştia erau primii adventişti de ziua a şaptea.

Slujitorul Evangheliei care păstorea această biserică, Frederick
Wheeler, a acceptat curând Sabatul zilei a şaptea şi a fost primul
pastor adventist care a procedat astfel. Un altul, care a predicat solia
reveniri lui Hristos, T. M. Preble, şi care locuia în acelaşi stat, a ac-
ceptat adevărul Sabatului şi, în februarie 1845, a publicat un articol
în Hope of Israel, una dintre publicaţiile adventiste, expunând cerin- [xxi]
ţele obligatorii ale celei de-a patra porunci. Joseph Bates, un pastor
adventist de seamă care locuia în Fairhaven, Massachusetts, a citit
articolul lui Preble şi a acceptat Sabatul zilei a şaptea. La scurt timp
după aceasta, pastorul Bates a făcut o călătorie la Washington, New
Hampshire, pentru a studia acest adevăr nou descoperit împreună cu
adventiştii păzitori ai Sabatului, care locuiau acolo. Când s-a întors
acasă, era pe deplin convins de adevărul Sabatului. În timp, Bates
s-a hotărât să publice o broşură care stabilea cerinţele obligatorii ale
celei de-a patra porunci. Broşura sa de patruzeci şi opt de pagini
despre Sabat a fost publicată în august 1846. Un exemplar al acesteia
a ajuns în mâinile lui James şi Ellen White cam în acelaşi timp în
care a avut loc căsătoria lor, la sfârşitul lui august. În urma dove-
zilor scripturistice prezentate acolo, ei au acceptat şi au început să
păzească Sabatul zilei a şaptea. Despre aceasta, Ellen White a scris
mai târziu: „În toamna lui 1846, am început să păzim Sabatul biblic,
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să-l propovăduim şi să-l apărăm“. — Mărturii pentru comunitate
1:75

Descoperirea semnificaţiei Sabatului

James şi Ellen White au luat poziţie numai datorită dovezilor
scripturistice către care mintea lor fusese îndreptată în broşura lui
Bates. Apoi, în primul Sabat din aprilie 1847, şapte luni de la mo-
mentul în care au început să păzească şi să propovăduiască Sabatul
zilei a şaptea, Domnul i-a dat o viziune lui E. White la Topsham,
statul Maine, în care a fost subliniată importanţa Sabatului. Ea a
văzut tablele Legii în chivot, în Sanctuarul ceresc, şi o aureolă în
jurul poruncii a patra. Vezi paginile 32-35 pentru întreaga relatare a
acestei viziuni. Poziţia luată anterior în urma studierii Cuvântului
lui Dumnezeu a fost confirmată. Viziunea a ajutat, de asemenea,
la lărgirea conceptului pe care-l aveau credincioşii privind păzirea
Sabatului. În această viziune, Ellen White a fost purtată către înche-
ierea timpului şi a văzut Sabatul ca fiind marele adevăr de punere[xxii]
la probă, prin care oamenii hotărăsc dacă Îi vor sluji lui Dumnezeu
sau vor sluji unei puteri apostate. În 1874, rememorând această ex-
perienţă, ea a scris: „Am crezut adevărul despre subiectul Sabatului
înainte să fi văzut ceva în viziune legat de Sabat. Au trecut luni de
zile de când începusem să păzesc Sabatul înainte ca să mi se arate
importanţa şi locul său în solia celui de-al treilea înger.“ E. G. White,
Letter 2, 1874

Conferinţele importante legate de Sabat

În providenţa lui Dumnezeu, mai mulţi slujitori ai Evangheliei,
care păzeau Sabatul şi care fuseseră în fruntea propovăduirii acestor
nou-descoperite adevăruri, alături de credincioşi care îi urmaseră,
s-au reunit în 1848, în cadrul a cinci conferinţe legate de chestiunea
Sabatului. Ei au studiat Cuvântul lui Dumnezeu în perioade în care
au postit şi s-au rugat. Pastorul Bates, apostolul adevărului legat
de Sabat, a luat conducerea în apărarea cerinţelor obligatorii ale
Sabatului. Hiram Edson şi tovarăşii săi, care participaseră la unele
dintre conferinţe, au prezentat cu putere lumina despre Sanctuar.
James White, un atent cercetător al profeţiei, şi-a concentrat atenţia
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asupra evenimentelor care trebuie să aibă loc înainte de revenirea lui
Isus. La aceste întâlniri au fost puse laolaltă doctrinele fundamentale,
pe care le susţin astăzi adventiştii de ziua a şaptea.

Rememorând această experienţă, Ellen White a scris: „Mulţi
membri ai poporului nostru nu îşi dau seama ce temelie solidă a fost
pusă la baza credinţei noastre. Soţul meu, Jos eph Bates, «părintele
Pierce» [Fraţi mai vârstnici, care se numărau printre pionieri, sunt
amintiţi în acest fel în pasajul de faţă. «Părintele Pierce» era Stephen
Pierce, care a slujit în pastoraţie şi în lucrarea administrativă la
început (nota ediţiei originale).], [Hiram] Edson şi alţii care au fost
entuziaşti, nobili şi credincioşi, se numărau printre cei care, după ce
a trecut timpul stabilit în 1844, au cercetat adevărul aşa cum cauţi
o comoară ascunsă. M-am întâlnit cu ei, am studiat şi ne-am rugat
cu seriozitate. Adesea, am rămas împreună până noaptea târziu, [xxiii]
alteori chiar toată noaptea, rugându-ne pentru a primi lumină şi
studiind Cuvântul. Iarăşi şi iarăşi, aceşti fraţi s-au reunit pentru a
studia Biblia, pentru a-i putea cunoaşte înţelesul şi a fi pregătiţi să o
propovăduiască cu putere. Când, în studiul lor, au ajuns la punctul
în care au spus «nu mai putem face nimic», Duhul Domnului venea
asupra mea, eram luată în viziune şi mi se dădea o explicaţie clară
a pasajelor pe care le studiaserăm, cu învăţături legate de modul în
care urma să lucrăm şi să propovăduim cu eficienţă. În felul acesta,
ne-a fost oferită lumină care ne-a ajutat să înţelegem Scripturile în
privinţa lui Hristos, a misiunii şi preoţiei Sale. Mi-au fost clarificate
numeroase adevăruri care se întindeau din acel moment până la
vremea la care vom intra în cetatea lui Dumnezeu, iar eu le-am dat
şi altora instrucţiunile pe care mi le dăduse Domnul.

<span class="non-egw-preface">În tot acest timp, nu am putut
să înţeleg raţionamentul fraţilor. Se părea că mintea mea era blocată
şi nu am putut pricepe înţelesul textelor din Scriptură, pe care le
studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari tristeţi ale vieţii
mele. Am avut această stare a minţii până când toate punctele prin-
cipale ale credinţei noastre au fost clarificate pentru mintea naostră,
în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fraţii ştiau că, atunci când
nu eram în viziune, nu puteam înţelege aceste chestiuni, şi au ac-
ceptat descoperirile oferite, ca fiind o lumină venită direct din cer.“
— <span class="egw-eng" title="1SM 206.1">Selected Messages
1:206, 207</span>.
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Aşa a fost aşezată temelia doctrinală a Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea, prin studierea cu credincioşie a Cuvântului lui Dum-
nezeu, iar când pionierii nu mai puteau înainta, lui Ellen White i
se dădea lumină care ajuta la explicarea dificultăţilor întâlnite de ei
şi deschidea calea pentru continuarea studiului. Viziunile au pus,
de asemenea, amprenta aprobării lui Dumnezeu asupra concluziilor
corecte. Astfel, darul profetic a acţionat pentru a corecta greşelile şi[xxiv]
a confirma adevărul. (Vezi Gospel Workers, 302)

Pionierii încep să publice

La scurt timp după ultima din aceste cinci conferinţe având ca
subiect Sabatul, care au fost ţinute în 1848, s-a fixat o altă întâlnire
în căminul lui Otis Nichols, în Dorchester (lângă Boston), statul
Massachusetts. Fraţii studiau şi se rugau în privinţa responsabilităţii
lor de a vesti lumina pe care Domnul o făcuse să strălucească pe
cărarea lor. În timp ce studiau, Ellen White a fost luată în viziune,
iar în această descoperire i s-a arătat datoria fraţilor de a publica
această lumină. Ea povesteşte această întâmplare în Schiţe din viaţa
mea.

„După ce am ieşit din viziune, i-am spus soţului meu: «Am o
solie pentru tine. Trebuie să începi să tipăreşti o mică publicaţie şi să
o trimiţi poporului. La început să fie mică; dar, pe măsură ce poporul
o va citi, îţi vor trimite mijloace materiale cu care să poţi tipări, şi
ea va avea succes de la început. De la acest mic început, mi-a fost
arătat că au pornit un fel de râuri de lumină care au înconjurat cu
putere întreaga lume». “ — 125.

Aici era o chemare la acţiune. Ce putea face James White? El
nu avea decât prea puţin din bunurile acestei lumi. Dar viziunea era
o directivă divină, iar el a simţit îndemnul să facă paşi înainte prin
credinţă. Aşa că, folosindu-se de Biblia sa de 75 de cenţi şi de o
concordanţă care nu mai avea nici una dintre coperţi, James White a
început să pregătească articolele legate de adevărul Sabatului şi alte
subiecte înrudite, care să fie tipărite într-un mic ziar. Toate acestea
au luat timp, dar, în cele din urmă, el a dus primul exemplar unui
tipograf din Middletown, Connecticut, care a fost dispus să aibă
încredere în el în ce priveşte comanda de tipărire. S-a dat la cules,
s-a corectat şpaltul şi au fost tipărite o mie de exemplare. James
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White le-a transportat de la atelierul de tipografie din Middletown la
căminul lui Belden, unde el şi Ellen îşi găsiseră un adăpost temporar. [xxv]
Mica publicaţie era de 15 X 23 cm şi conţinea opt pagini. Purta
titlul Adevărul prezent. Data era iulie 1849. Micul teanc de foi a fost
pus pe duşumea. Apoi fraţii şi surorile s-au strâns în jurul lor şi, cu
lacrimi în ochi, s-au rugat fierbinte lui Dumnezeu să binecuvânteze
mica foaie, acum când trebuia să fie difuzată. Apoi, foile au fost
împăturite, împachetate şi pe pachet s-a scris adresa, iar James White
le-a dus cale de opt mile până la oficiul poştal din Middletown. Aşa a
început lucrarea de publicare a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.

Au fost trimise patru numere în această manieră şi s-au făcut
rugăciuni pentru fiecare dintre ele înainte ca foile să fie duse la
oficiul poştal. Au fost primite la scurtă vreme scrisori în care oamenii
spuneau cum începuseră să păzească Sabatul în urma citirii foilor.
Unele dintre scrisori conţineau bani, iar James White i-a putut plăti
în septembrie tipografului din Middletown suma de 64,50 dolari
datoraţi pentru cele patru numere.

Începutul lui Review and Herald

În timp ce James şi Ellen White călătoreau din loc în loc, stând
câteva luni aici şi câteva luni dincolo, ei au făcut aranjamentele
necesare pentru publicarea câtorva numere ale acestui ziar. În cele
din urmă, cel de-al unsprezecelea şi ultimul număr a fost publicat în
Paris, statul Maine, în noiembrie 1850. Ellen White a contribuit cu
câteva articole la Adevărul prezent. Cele mai multe dintre acestea
pot fi găsite în prima parte din Scrierile timpurii. Vezi 36-54.

Tot în noiembrie, s-a ţinut o conferinţă în Paris, iar fraţii au
cercetat cu atenţie lucrarea de publicare în continuă creştere. Ei au
hotărât să mărească volumul publicaţiei şi i-au schimbat numele în
The Second Advent Review and Sabbath Herald. A fost publicat
timp de câteva luni în Paris, Maine, apoi în Saratoga Springs, New
York. A fost tipărit din acea zi până astăzi ca publicaţie a Bisericii
Adventiştilor de Ziua a Şaptea. [xxvi]



xxvi Scrieri timpurii

Lucrarea de publicare creşte

În timp ce locuia în Saratoga Springs, James White a făcut aran-
jamentele necesare, în august 1851, pentru tipărirea primei cărţi a
lui Ellen White, intitulată O schiţă a experienţei creştine şi viziunile
lui Ellen G. White, acum cuprinsă în 11-83 din această lucrare. Cu
cele 64 de pagini ale ei, nu era decât o cărticică.

<span class="non-egw-preface">În primăvara lui 1852, familia
White s-a mutat la Rochester, New York şi şi-au întemeiat acolo un
atelier în care să poată tipări singuri. Fraţii au răspuns apelului pentru
bani cu care urma să se cumpere o maşină de tipărit şi au fost strânşi
şase sute de dolari pentru asigurarea echipamentului. Cât de fericiţi
au fost credincioşii de atunci când publicaţiile noastre au putut fi
scoase cu o tipografie păzitoare a Sabatului! Ceva mai bine de trei
ani, ei au locuit în Rochester şi au publicat solia acolo. Pe lângă
Review and Herald şi Youth’s Instructor, început de James White în
1852, mai publicau din când în când şi broşuri. A doua cărticică a
lui E. White, Supliment la Experienţa creştină şi viziunile lui Ellen
G. White, a fost publicată în Rochester, în ianuarie 1854. Aceasta se
găseşte acum în <span class="egw-eng" title="EW 85.1">Scrierile
timpurii, 85-127</span>.

Battle Creek devine centrul de publicare

În noiembrie 1855, James, Ellen White şi ajutoarele lor s-au
mutat la Battle Creek, Michigan. Tipografia şi celelalte piese de
echipament tipografic au fost plasate într-o clădire ridicată de mai
mulţi adventişti păzitori ai Sabatului, care furnizaseră mijloacele
băneşti cu care să-şi întemeieze propriul lor atelier tipografic. Pe
măsură ce lucrarea lor se dezvolta în acel orăşel, Battle Creek a
devenit cartierul general firesc al Bisericii Adventiste de Ziua a
Şaptea. Însă, lucrarea de publiare a fost menţinută cu dificulate de
James White.[xxvii]

Studiind istoricul Scrierilor timpurii, ar trebui să notăm că primii
adventişti păzitori ai Sabatului au avut la început o povară, aceea
de a ajunge cu adevărul despre Sabat numai la fraţii lor de dinainte,
tovarăşi în marea trezire adventă. Cu alte cuvinte, la aceia care fuse-
seră cu ei în vestirea primei şi celei de-a doua solii îngereşti. Timp
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de şapte ani consecutiv după 1844, eforturile lor au fost depuse în
mare parte pentru adventiştii care nu luaseră încă poziţie în favoa-
rea soliei celui de-al treilea înger. Pentru o persoană care cunoştea
împrejurările respective, acesta este un lucru de înţeles.

„Uşa închisă“ şi „uşa deschisă“

În eforturile deosebite care au fost depuse pentru proclamarea
soliei advente în vara lui 1844, conducătorii mişcării îşi văzuseră
propria experienţă în parabola celor zece fecioare, raportată în Matei
25. Existase „un timp de aşteptare“ urmat de strigarea: „Iată mirele,
ieşiţi-i în întâmpinare!“ La acest lucru se făcea în mod obişnuit refe-
rinţă cu expresia „strigătul de la miezul nopţii“. În prima sa viziune,
aceasta i-a fost arătată lui Ellen White ca o lumină puternică, aşezată
în urma adventiştilor, acolo unde începea cărarea. În parabolă, ei
au citit că aceia care erau gata au intrat cu mirele la nuntă „iar uşa
a fost închisă“. (Vezi Matei 25, 10). Ei au tras concluzia că la 22
octombrie 1844 uşa îndurării a fost închisă pentru cei care nu au
primit solia ce fusese vestită pe o scară aşa de largă. Câţiva ani mai
târziu, Ellen White a scris despre aceasta:

„După trecerea timpului când Mântuitorul a fost aşteptat, ei
[credincioşii adventişti] tot mai credeau că venirea Sa era aproape. Ei
susţineau că ajunseseră la o criză serioasă şi că lucrarea lui Hristos,
ca Mijlocitor al omului înaintea lui Dumnezeu, încetase. Socoteau că
Biblia învaţă că timpul de har al omului avea să se încheie cu puţin
înainte de venirea reală a Domnului pe norii cerului. Acest lucru
părea evident din acele texte biblice care arată spre un timp când [xxviii]
oamenii vor căuta, vor bate şi vor striga la uşa milei, dar ea nu se va
mai deschide. Şi mai exista o nedumerire cu privire la data la care
aşteptaseră venirea lui Hristos: dacă aceasta n-ar marca mai degrabă
începutul acestei perioade care urma să preceadă imediat revenirea
Sa. Dând avertizarea că judecata este aproape, ei simţeau că lucrarea
pentru lume fusese îndeplinită şi se eliberaseră de povara de pe suflet
pentru mântuirea păcătoşilor în timp ce batjocurile răutăcioase şi
hulitoare ale celor nelegiuiţi li se părea a fi o altă dovadă că Duhul
lui Dumnezeu fusese retras de la aceia care lepădaseră mila Sa.
Toate acestea i-au întărit în credinţa că harul fusese închis sau, aşa



xxviii Scrieri timpurii

cum se exprimau ei atunci, «uşa milei se închisese».“ — The Great
Controversy, 429

Apoi Ellen White continuă să arate cum a început să se facă
lumină în această privinţă:

„Dar o dată cu cercetarea problemei sanctuarului a venit o lumină
mai clară. Au văzut că fuseseră corecţi în credinţa că sfârşitul celor
2300 de zile, în anul 1844, marca o criză importantă. Dar în timp ce
era adevărat că uşa nădejdii şi a harului prin care oamenii au avut
intrare la Dumnezeu timp de 18 secole se închisese, a fost deschisă o
altă uşă, iar iertarea păcatelor a fost oferită oamenilor prin mijlocirea
lui Hristos în Locul Preasfânt. O parte a slujirii Sale se încheiase
numai pentru a face loc alteia. Mai era încă «o uşă deschisă» către
Sanctuarul ceresc unde Hristos slujea în favoarea păcătosului.

Acum au înţeles aplicarea acelor cuvinte ale Mântuitorului din
Apocalipsa, adresate bisericii chiar pentru vremea aceea: «Iată ce
zice Cel Sfânt, cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce
deschide, şi nimeni nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va
deschide: „Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe[xxix]
care nimeni n-o poate închide“.» (Apocalipsa 3, 7.8)

Aceia care Îl urmează pe Isus prin credinţă în marea lucrare de
ispăşire sunt cei care primesc binefacerile mijlocirii Sale în favoarea
lor, în timp ce aceia care leapădă lumina care scoate în evidenţă
această lucrare de slujire nu sunt ajutaţi prin ea.“ — Ibid., 429, 430

Cele două căi de ieşire din încurcătură

Ellen White explică apoi cum s-au raportat cele două grupuri de
adventişti la experienţa dezamăgirii din 22 octombrie 1844:

„După trecerea timpului din toamna anului 1844, a urmat o
perioadă de mare încercare pentru aceia care încă păstrau credinţa
adventă. Singura lor mângâiere, în ce priveşte asigurarea că poziţia
lor era corectă, era lumina care le îndrepta mintea către Sanctuarul de
sus. Unii au renunţat la credinţa lor în socotirea perioadelor profetice
pe care o făcuseră înainte şi au atribuit agenţilor omeneşti sau lui
Satana puternica influenţă a Duhului Sfânt care însoţise mişcarea
adventă. O altă categorie susţinea cu tărie că Domnul îi condusese
în experienţa lor de până atunci; şi pentru că au aşteptat, au vegheat
şi s-au rugat să cunoască voia lui Dumnezeu, au văzut că Marele lor
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Preot intrase într-o altă lucrare de slujire şi, urmându-L prin credinţă,
au fost conduşi să înţeleagă şi lucrarea de încheiere pe care urma să
o facă biserica. Ei aveau o înţelegere mai clară a primei şi a celei
de-a doua solii îngereşti şi erau pregătiţi să primească şi să dea lumii
solemna avertizare a îngerului al treilea din Apocalipsa 14.“ — Ibid.,
431, 432

În această lucrare, la 42-45, apar anumite referiri cu privire la
„uşa deschisă“ şi „uşa închisă“. Aceste expresii sunt înţelese corect
numai în lumina experienţei primilor noştri credincioşi. [xxx]

Nu mult după Dezamăgire, pionierii au văzut că, în timp ce exis-
tau unii care prin respingerea hotărâtă a luminii îşi închiseseră uşa
mântuirii, erau mulţi care nu auziseră solia şi care, prin urmare,
nu avuseseră cum s-o respingă, iar aceştia puteau să se bucure de
ceea ce era pus la dispoziţie pentru mântuirea omului. După 1850,
aceste puncte au ieşit cu claritate în evidenţă. Şi atunci s-au des-
chis uşi pentru prezentarea soliei celor trei îngeri. Prejudecăţile se
stingeau. Ellen White, privind înapoi către experienţa care a urmat
Dezamăgirii, a scris:

„Era un lucru aproape imposibil — acela de a obţine acces la
cei necredincioşi. Dezamăgirea din 1844 derutase mintea multora şi
aceştia nici nu voiau să asculte vreun fel de explicaţie privind acea
chestiune.“ — The Review and Herald, 20 noiembrie 1883.

În 1851 însă, James White a putut să raporteze: „Acum uşa este
dechisă aproape peste tot pentru prezentare adevărului, şi mulţi sunt
pregătiţi să citească publicaţiille pentru cercetarea cărora mai înainte
nu aveau nici o tragere de inimă“. — The Review and Herald, 19
August 1895.

Chemarea pentru organizarea a Bisericii

Însă o dată cu aceste noi ocazii şi cu numărul mai mare de
oameni care acceptau solia, în mijlocul lor au apărut câteva elemente
care provocau neînţelegere. Dacă acestea nu ar fi fost ţinute în frâu,
lucrarea ar fi fost mult vătămată. Vedem însă din nou aici providenţa
lui Dumnezeu în călăuzirea poporului Său, căci în 24 decembrie
1850, într-o viziune dată lui Ellen White, ea ne spune:

„Am văzut cât de mare şi sfânt este Dumnezeu. Îngerul a spus:
«Mergi cu băgare de seamă înaintea Lui, căci El este nespus de
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înălţat şi poalele mantiei Sale umplu templul». Am văzut că totul în
ceruri era în perfectă ordine. Îngerul a spus: «Priveşte, Hristos este
Capul, acţionaţi în ordine. Tot ce faceţi să aibă un sens.» Îngerul
a spus: «Priveşte şi vezi cât de desăvârşită, cât de frumoasă este[xxxi]
ordinea din ceruri. Urmeaz-o» “. — Ellen G. White Manuscris 11,
1850.

A trecut timp pentru a-i conduce pe credincioşi, în general, să
aprecieze nevoile şi valoarea ordinii evanghelice. Experienţele lor
din trecut în bisericile protestante, de care se despărţiseră, i-au făcut
să fie prudenţi. În afara acelor locuri în care nevoia practică era
evidentă, teama de a invita formalitatea în mijlocul lor i-a făcut pe
credincioşi să nu intre în organizaţia bisericii. Abia la zece ani după
viziunea din 1850 au fost în sfârşit stabilite planuri de organizare
mai mature. Fără îndoială, un factor de o importanţă fundamentală
în fructificarea eforturilor a fost un capitol cuprinzător intitulat „Or-
dine în misiunea evanghelică“, publicat în Supliment la Experienţa
creştină şi viziunile lui Ellen G. White. El apare în această lucrare la
paginile 97-104.

În 1860, în legătură directă cu organizarea lucrării de publicare,
a fost ales un nume. Unii au fost de părerea că „Biserica lui Dum-
nezeu“ ar fi potrivit, dar prevala sentimentul că numele ar trebui să
reflecte învăţăturile distincte ale bisericii. Ei au adoptat „adventist
de ziua a şaptea“ ca nume al lor. În anul următor, unele grupe de cre-
dincioşi s-au organizat în comunităţi, iar bisericile din Michigan au
format o Conferinţă a statului respectiv. La scurt timp au existat mai
multe conferinţe ale statelor corespunzătoare. Apoi, în mai 1863, a
fost organizată Conferinţa Generală a adventiştilor de ziua a şaptea.
Aceasta ne duce, ca timp, la cinci ani dincolo de momentul apariţiei
Scrierilor timpurii.

Viziunea privind Marea Luptă

Am amintit de mutarea lucrării de publicare de la Rochester,
New York, la Battle Creek, Michigan, în noiembrie 1855; James
şi Ellen White şi-au stabilit căminul în Battle Creek şi, după ce
lucrarea a fost bine zidită acolo, au putut să îşi continue călătoriile[xxxii]
în câmpul misionar. Pe fondul unei vizite în statul Ohio, în februarie
şi martie 1858, viziunea importantă a Marii Lupte i-a fost dată lui



Prefaţă xxxi

Ellen White la şcoala publică din Lovett’s Grove. Raportul acestei
viziuni care a durat două ore se găseşte în Schiţe din viaţa mea, 161,
162. În septembrie 1858, s-au publicat Darurile spirituale, 1: Marea
luptă dintre Hristos şi îngerii Săi şi Satana şi îngerii lui. Această
carte mică, de 219 pagini, constituie cea de-a treia şi ultima parte a
Scrierilor timpurii.

Scrierile de mică întindere ai primilor cincisprezece ani ai lucră-
rii lui Ellen White aveau să fie urmate de multe cărţi mai mari, care
tratau numeroase subiecte vitale pentru cei care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi au credinţa lui Isus Hristos. Cu toate acestea, primele
scrieri vor avea un loc special în inima tuturor adventiştilor de ziua
a şaptea.

Administratorii patrimoniului Ellen G. White

Washington D.C.

Martie 1963
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Experienţe şi viziuni

La cererea unor prieteni dragi, am consimţit să ofer o descriere
sumară a experienţei şi viziunilor mele, în speranţa că aceasta îi va
încuraja şi întări pe copiii umili şi credincioşi ai Domnului.

La vârsta de unsprezece ani, am fost convertită, iar când am
împlinit doisprezece ani, m-am botezat şi m-am alăturat Bisericii
Metodiste [Doamna White s-a născut la Gorham, statul Maine, pe 26
noiembrie, 1827 (n. ed.).]. La treisprezece ani, l-am auzit pe William
Miller ţinându-şi cea de-a doua serie de prelegeri în Portland, Maine.
Am simţit atunci că nu sunt sfântă, că nu sunt gata să Îl văd pe Isus.
Iar când s-a făcut invitaţia ca membrii bisericii şi păcătoşii să vină
în faţă pentru rugăciuni, am folosit prima ocazie, pentru că ştiam
că pentru mine trebuie să se facă o mare lucrare pentru a deveni
potrivită pentru cer. Sufletul meu înseta după mântuire deplină şi
fără plată, dar nu ştiam cum s-o dobândesc.

În 1842, participam cu regularitate la întâlnirile legate de cea de-
a doua venire, în Portland, Maine, şi credeam pe deplin că Domnul
avea să vină. Flămânzeam şi însetam după mântuire, după o con-
formare desăvârşită cu voia lui Dumnezeu. Mă luptam zi şi noapte
pentru a obţine acea comoară nepreţuită, pe care nu o puteau cum-
păra toate bogăţiile pământului. În timp ce eram aplecată înaintea lui
Dumnezeu în rugăciune pentru a primi binecuvântarea Sa, mi-a fost
prezentată datoria de a merge şi de a mă ruga într-un cadru public,
la o întâlnire de rugăciune. Nu mă rugasem niciodată cu voce tare
la o adunare şi mă eschivam de la această datorie, temându-mă că,
dacă aş fi încercat să mă rog, m-aş fi încurcat. De fiecare dată când
mergeam înaintea Domnului în rugăciune tainică, această datorie
neîmplinită îmi venea în minte, până când am încetat să mă mai rog
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şi m-am cufundat într-o stare melancolică şi, în final, într-o disperare
fără margini.[12]

În această stare de spirit am rămas timp de trei săptămâni, fără ca
măcar o rază de lumină să străpungă norii groşi ai întunericului ce
mă înconjura. Am avut atunci două vise care mi-au adus o rază slabă
de lumină şi nădejde [Visele la care se face referinţă aici se găsesc
la paginile 78-81 (n. ed.).]. După aceasta, mi-am deschis sufletul
înaintea mamei mele, care era o femeie consacrată. Ea mi-a spus că
nu sunt pierdută şi m-a sfătuit să merg şi să-l vizitez pe fratele Stock-
man, care predica atunci poporului advent din Portland. Aveam mare
încredere în el, pentru că era un slujitor devotat şi iubit al lui Hristos.
Cuvintele sale m-au impresionat şi mi-au dat speranţă. M-am întors
acasă şi am mers din nou înaintea Domnului, promiţându-i că voi
face şi voi suporta orice, dacă aş putea avea parte de aprobarea lui
Isus. Înaintea mea a fost pusă aceeaşi datorie. Urma să fie o întâlnire
de rugăciune în seara aceea, la care am participat, iar când ceilalţi au
îngenuncheat pentru a se ruga, m-am plecat împreună cu ei, tremu-
rând, şi, după ce s-au rugat două sau trei persoane, înainte de a-mi
da bine seama, mi-am deschis gura în rugăciune, iar făgăduinţele lui
Dumnezeu mi-au părut asemenea unor multe nestemate care urmau
să fie primite numai prin faptul că le ceream. În timp ce mă rugam,
povara şi agonia sufletească pe care le simţisem de atâta vreme s-
au îndepărtat de la mine, iar binecuvântarea lui Dumnezeu a venit
asupra mea ca o rouă delicată. I-am dat slavă lui Dumnezeu pentru
ceea ce am simţit, dar tânjeam după mai mult de-atât. Nu puteam fi
mulţumită până nu eram încărcată de toată plinătatea lui Dumnezeu.
O iubire inexprimabilă pentru Isus mi-a umplut sufletul. Valuri după
valuri de slavă se prăvăleau peste mine, până când trupul meu a
rămas nemişcat. Nu mai aveam interes pentru nimic altceva în afară
de Isus şi slava Sa şi nu eram conştientă de nimic ce se întâmpla în
jurul meu.

Am rămas în această stare trupească şi mintală un timp înde-
lungat, iar când mi-am dat seama ce era în jurul meu, totul părea
schimbat. Toate lucrurile păreau noi şi pline de slavă, ca şi cum I-ar
fi zâmbit lui Dumnezeu şi I-ar fi adus laudă. Am fost atunci dispusă
să-L mărturisesc pe Isus pretutindeni. Nici un nor întunecat nu mi-a[13]
umbrit mintea timp de şase luni de zile. Sufletul meu sorbea zilnic
din apele bogate ale mântuirii. M-am gândit că aceia care Îl iubesc
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pe Isus vor iubi şi venirea Sa, aşa că m-am dus la grupa de studiu
biblic şi le-am spus ce făcuse Isus pentru mine şi de ce plinătate mă
bucuram prin credinţa că Domnul avea să vină. Conducătorul clasei
m-a întrerupt, zicând „prin metodism“; dar nu puteam să dau slavă
metodismului, când Hristos şi nădejdea apropiatei Sale veniri mă
eliberaseră.

Majoritatea celor din familia tatălui meu credeau pe deplin în
revenirea lui Hristos, şi din pricina mărturisirii acestei învăţături
pline de măreţie şapte dintre noi au fost excluşi în acelaşi timp din
Biserica Metodistă. În acest timp, erau extrem de preţioase pentru
noi cuvintele profetului: „Ascultaţi Cuvântul Domnului, voi, care vă
temeţi de Cuvântul Lui. Iată ce zic fraţii voştri, care vă urăsc şi vă
izgonesc din pricina Numelui Meu: «să-Şi arate Domnul slava, ca
să vă vedem bucuria!» — Dar ei vor rămâne de ruşine.“ Isaia 66, 5

Din acel moment, până în decembrie 1844, bucuriile mele, în-
cercările şi dezamăgirile mele au fost aceleaşi cu ale dragilor mei
prieteni adventişti din jurul meu. În acel timp, i-am făcut o vizită
uneia dintre surorile noastre adventiste, iar dimineaţa ne-am plecat
în jurul altarului familial. Nu era o ocazie de un entuziasm deosebit
şi nu erau decât cinci dintre noi de faţă, toate femei. În timp ce mă
rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea aşa cum nu mai
simţisem vreodată. Am fost luată într-o viziune a slavei lui Dumne-
zeu şi părea că mă înalţ mai sus şi tot mai sus de la pământ şi îmi
era înfăţişat ceva care semăna cu călătoriile poporului advent către
cetatea sfântă, după cum voi povesti în rândurile de mai jos.



Prima mea viziune

[Această viziune a fost dată curând după marea Dezamăgire
adventă din 1844 şi relatarea ei a fost publicată pentru prima dată în
1846. Numai câteva din evenimentele viitoare au fost văzute la acea

dată. Viziuni ulterioare au cuprins mai multe detalii.]

Întrucât Dumnezeu mi-a arătat călătoriile poporului advent către[14]
cetatea sfântă şi răsplata bogată ce urmează să fie dată celor care
aşteaptă întoarcerea Domnului lor de la nuntă, ar putea fi datoria mea
să le schiţez ceea ce mi-a descoperit Dumnezeu. Sfinţii cei dragi au
de trecut prin multe încercări. Dar întristările noastre uşoare, care
nu sunt decât de-o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate
veşnică de slavă — în vreme ce ne uităm nu la lucrurile care se văd,
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când lucrurile care nu
se văd sunt veşnice. Am încercat să aduc înapoi un raport bun şi
câţiva struguri din Canaanul ceresc, pentru care mulţi m-ar omorî cu
pietre, aşa cum toată adunarea îndemna la uciderea cu pietre a lui
Caleb şi Iosua pentru raportul pe care-l aduseseră. (Numeri 14, 10).
Dar declar înaintea voastră, fraţi şi surori în Domnul, că este o ţară
foarte bună, minunată, şi putem „să ne suim şi să punem mâna pe
ea“.

În timp ce mă rugam la altarul familial, Duhul Sfânt a venit
asupra mea şi părea că mă înalţ din ce în ce mai sus, mult deasupra
acestei lumi întunecate. M-am întors să mă uit după poporul advent
în lume, dar nu i-am putut găsi, când un glas mi-a spus: „Priveşte
din nou şi uită-te puţin mai sus“. Apoi, mi-am ridicat privirile şi
am văzut o cărare dreaptă şi îngustă care se înălţa deasupra lumii.
Poporul advent călătorea pe această cărare către cetatea care se afla
la celălalt capăt al drumului. Ei au avut o lumină puternică, pusă la
începutul cărării, în spatele lor, despre care un înger mi-a spus că
este strigătul de la miezul nopţii. Această lumină strălucea pe toată
cărarea şi îi ajuta să vadă pe unde merg, ca să nu se poticnească.
Dacă îşi ţineau ochii fixaţi asupra lui Isus, care era exact în faţa

36
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lor, călăuzindu-i către cetate, erau în siguranţă. Curând însă, unii
au obosit şi au spus că cetatea era departe şi că se aşteptaseră ca
la acea dată să fi intrat deja în ea. Apoi, Isus îi încuraja ridicând [15]
braţul Său glorios drept, iar de la acest braţ a ieşit o lumină care a
cuprins grupul advent şi ei au strigat „Aleluia!“ Alţii au tăgăduit
cu nechibzuinţă lumina din spatele lor şi au zis că nu Dumnezeu
îi condusese până acolo. Lumina din spatele lor s-a stins, lăsându-
le picioarele într-un întuneric desăvârşit, iar ei s-au poticnit şi au
pierdut din vedere ţinta şi pe Isus, căzând de pe cărare în lumea rea
şi întunecată de dedesubt. La scurtă vreme [Vezi şi Apendicele (n.
ed.).], am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor ape multe, care
ne-a spus ziua şi ceasul venirii lui Isus. Sfinţii care erau în viaţă, 144
000 la număr, au cunoscut şi au desluşit glasul, dar cei răi au crezut
că este un tunet şi un cutremur. Când Dumnezeu a rostit timpul, a
turnat asupra noastră Duhul Sfânt, iar feţele noastre s-au luminat şi
au început să strălucească de slava lui Dumnezeu, precum faţa lui
Moise când a coborât de pe Muntele Sinai.

Cei 144 000 erau toţi sigilaţi şi perfect uniţi. Pe frunţile lor scria:
Dumnezeu, Noul Ierusalim, şi mai era o stea strălucitoare în care
era scris Numele cel nou al lui Isus. Văzând starea noastră fericită,
sfântă, cei răi s-au umplut de mânie şi s-au repezit cu violenţă ca să
pună mâna pe noi pentru a ne arunca în închisori; dar noi am întins
mâna în Numele Domnului şi ei au căzut neajutoraţi la pământ.
Apoi, s-a văzut că sinagoga lui Satana ştia că Dumnezeu ne iubea
pe noi cei care ne puteam spăla unul altuia picioarele şi îi salutam
pe fraţi cu o sărutare sfântă, şi ei s-au închinat la picioarele noastre.

La scurt timp, privirile ne-au fost atrase către răsărit, căci se ivise
un mic nor negru, cam de o jumătate de palmă, pe care toţi îl ştiam
ca fiind semnul Fiului omului. Ne aflam toţi într-o tăcere solemnă,
cu ochii ţintă la norul care se apropia şi devenea mai strălucitor, din
ce în ce mai slăvit, până când a ajuns un nor mare, alb. Partea de
jos a acestuia părea ca de foc; deasupra norului era un curcubeu,
în timp ce în jurul lui erau zece mii de îngeri, care intonau cel [16]
mai plăcut cântec; pe acest nor stătea Fiul omului. Părul Său era
alb şi ondulat şi I se cobora pe umeri; pe capul Său erau multe
cununi. Picioarele Îi păreau ca de foc. În mâna Sa dreaptă era o
seceră ascuţită, în cea stângă, o trâmbiţă de argint. Ochii Săi, ca
nişte flăcări, îi cercetau neîncetat pe copiii Lui. Apoi toate feţele
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s-au îngălbenit, iar ale celor pe care Dumnezeu îi respinsese s-au
înnegrit. Atunci am strigat cu toţii: „Cine va putea sta în picioare?
Este haina mea nepătată?“ Şi îngerii au încetat să cânte şi a urmat un
timp de tăcere înspăimântătoare, după care Isus a vorbit: „Cei care
au mâini curate şi inimi neîntinate vor putea sta în picioare; harul
Meu vă este de ajuns“. La auzirea acestor cuvinte, feţele noastre
s-au luminat şi bucuria a inundat fiecare inimă. Şi îngerii au urcat
un ton şi au cântat din nou, în timp ce norul se apropia şi mai mult
de pământ.

Apoi trâmbiţa de argint a sunat, în timp ce El cobora pe acel
nor, învăluit în limbi de foc. A privit asupra mormintelor sfinţilor
adormiţi, Şi-a ridicat ochii şi mâinile către cer şi a strigat: „Treziţi-
vă! Treziţi-vă! Treziţi-vă, voi care dormiţi în ţărâna pământului,
şi ridicaţi-vă.“ Apoi a fost un cutremur puternic. Mormintele s-au
deschis şi cei morţi au ieşit îmbrăcaţi în nemurire. Cei 144 000 au
strigat „Aleluia!“ când şi-au recunoscut prietenii care fuseseră smulşi
dintre ei prin moarte, şi în acelaşi moment am fost preschimbaţi şi
luaţi alături de ei pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.

Am intrat împreună în nor şi am urcat timp de şapte zile până
la marea de cristal, când Isus ne-a adus cununile şi ni le-a pus pe
frunte cu mâna Sa dreaptă. Ne-a dat harpe de aur şi frunzele de
palmier ale biruinţei. Aici, pe marea de cristal, cei 144 000 stăteau
în picioare într-un careu perfect. Unii dintre ei aveau nişte cununi
foarte strălucitoare, alţii nu atât de luminoase. Unele cununi se
vedeau încărcate de stele, în timp ce altele nu aveau decât câteva.
Toţi erau mulţumiţi de cununile lor. Şi erau cu toţii înveşmântaţi[17]
într-un mantou alb strălucitor, care îi acoperea de la tălpi până la
umeri. Îngerii erau de jur împrejurul nostru în timp ce mergeam pe
marea de cristal către porţile cetăţii. Isus Şi-a ridicat braţul puternic
şi slăvit, a apucat poarta de mărgăritar, a mişcat-o în balamalele ei
strălucitoare, deschizând-o şi ne-a spus: „Voi v-aţi spălat hainele în
sângele Meu, aţi stat fermi de partea adevărului Meu, intraţi“. Am
intrat cu toţii şi am simţit că aveam tot dreptul să fim în cetate.

Acolo am văzut pomul vieţii şi scaunul de domnie al lui Dumne-
zeu. Din scaunul de domnie curge un izvor cu apă curată, iar pomul
vieţii se afla pe ambele maluri ale râului. Pe un mal al râului era
un trunchi al pomului, iar pe celălalt mal un alt trunchi, amândouă
fiind dintr-un aur curat, transparent. La început, am crezut că văd
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doi pomi. M-am uitat din nou şi am văzut că se uneau la vârf într-un
singur pom. Aşa era pomul vieţii, pe fiecare mal al râului vieţii.
Ramurile lui erau plecate către locul în care stăteam noi, iar fructele
erau minunate; păreau de aur amestecat cu argint.

Am mers cu toţii sub pom şi am stat jos pentru a contempla
slava acelui loc, când fraţii Fitch şi Stockman [Vezi Apendicele (n.
ed.).], care predicaseră Evanghelia Împărăţiei şi pe care Dumnezeu
îi pusese în mormânt pentru a-i mântui, au venit la noi şi ne-au
întrebat ce se mai întâmplase în timp ce ei dormeau. Am încercat
să ne amintim cele mai mari încercări ale noastre, dar ele păreau
atât de mărunte în comparaţie cu slava nespus de mare, eternă, care
ne înconjura, încât nu am putut să le rostim şi am strigat cu toţii
„Aleluia, cerul este destul de ieftin!“ şi ne-am atins harpele minunate,
făcând să răsune bolţile cereşti.

Cu Isus în frunte, am coborât cu toţii din cetate înapoi pe acest
pământ, pe un munte mare şi maiestuos, care nu L-a putut susţine pe
Isus şi s-a sfărâmat în două, transformându-se într-un câmp minunat.
Apoi, am privit în sus şi am văzut cetatea cea mare, care avea do- [18]
uăsprezece temelii şi douăsprezece porţi, câte trei pe fiecare latură,
şi un înger la fiecare poartă. Am strigat cu toţii: „Cetatea, cetatea
cea mare coboară, coboară de la Dumnezeu din cer“ şi ea a venit şi
s-a aşezat pe locul în care stăteam noi. Apoi am început să privim
lucrurile minunate din afara cetăţii. Am văzut acolo case desăvârşit
de frumoase care aveau sclipirea argintului, fiind sprijinite de patru
stâlpi împodobiţi cu mărgăritare, încântătoare la privit. Acestea ur-
mau să fie locuite de către sfinţi. În fiecare dintre ele era o poliţă de
aur. I-am văzut pe mulţi sfinţi intrând în case, scoţându-şi cununile
strălucitoare şi aşezându-le pe poliţă, ieşind apoi în câmpul de lângă
case pentru a lucra pământul; nu aşa cum suntem nevoiţi să lucrăm
aici; nu, nu. O lumină strălucitoare se vedea în jurul capetelor lor şi
ei strigau neîncetat şi dădeau slavă lui Dumnezeu.

Am văzut un alt câmp plin de tot felul de flori şi, culegându-le,
am strigat: „Nu se vor ofili niciodată“. Alături am văzut un câmp cu
o iarbă înaltă, splendidă la privit; era de un verde crud şi avea reflexii
argintii şi aurii, aşa cum se unduia cu mândrie spre slava Regelui
Isus. Apoi am intrat într-un câmp plin de tot felul de animale — leul,
mielul, leopardul şi lupul stând toate împreună, în perfectă armonie.
Am trecut printre ele şi acestea ne-au urmat paşnice. Am intrat într-o
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pădure care nu era ca pădurile întunecoase pe care le avem aici; nu,
nu; ci luminată şi plină de strălucire în orice loc; ramurile copacilor
se legănau încoace şi încolo şi noi toţi am strigat: „Vom locui în
siguranţă în locuri sălbatice şi vom dormi în păduri“. Am trecut prin
păduri, căci ne îndreptam către Muntele Sionului.

În timp ce călătoream, am întâlnit un grup de persoane care
contemplau lucrurile minunate ale acelor locuri. Am observat ceva
roşu, ca o margine a veşmintelor lor; cununile lor erau strălucitoare;[19]
îmbrăcămintea le era de un alb curat. În timp ce-i salutam, L-am
întrebat pe Isus cine erau. Mi-a răspuns că erau martirii care fuseseră
ucişi din pricina Lui. Împreună cu ei era un foarte mare număr de
copilaşi; şi ei aveau un tiv roşu la veşmintele lor. Muntele Sion se
afla chiar înaintea noastră şi pe el era un templu strălucitor, în jurul
acestuia fiind alţi şapte munţi pe care creşteau trandafiri şi crini. Şi
i-am văzut pe micuţi urcând sau, dacă voiau, folosindu-şi aripile
mici şi zburând către vârfurile munţilor şi culegând florile care nu se
ofileau niciodată. Erau tot felul de copaci în jurul templului pentru a
înfrumuseţa locul: cimişirul, pinul, bradul, măslinul, mirtul, rodiul
şi smochinul, aplecat sub greutatea smochinelor sale coapte — toate
acestea făceau ca locurile să fie peste măsură de atrăgătoare. Iar
când eram pe punctul să intrăm în templul cel sfânt, Isus Şi-a ridicat
minunatu-I glas şi a spus „numai cei 144 000 intră în acest loc“, iar
noi am strigat „Aleluia“.

Acest templu era sprijinit de şapte stâlpi, toţi dintr-un aur trans-
parent, împodobiţi cu pietre preţioase. Nu pot să descriu lucrurile
minunate pe care le-am văzut acolo. Ah, dacă aş putea vorbi limba
Canaanului, abia atunci aş putea să descriu într-o mică măsură slava
acelei lumi mai bune. Am văzut acolo table de piatră pe care erau
gravate numele celor 144 000 cu litere de aur. După ce am privit
slava templului, am ieşit şi Isus ne-a lăsat acolo şi a mers la cetate.
După puţin timp, i-am auzit din nou glasul minunat care spunea:
„Veniţi poporul Meu, voi aţi ieşit din necazul cel mare şi aţi făcut
voia Mea; aţi suferit pentru Mine; veniţi la cină, căci Mă voi încinge
şi vă voi sluji“. Noi am strigat „Aleluia! Slavă!“ şi am intrat în cetate.
Şi am văzut o masă de argint curat; era lungă de mai mulţi kilometri
şi, cu toate acestea, ochii noştri o puteau vedea pe toată. Am văzut
roadele pomului vieţii, mana, migdalele, smochinele, rodiile, stru-
gurii şi multe alte feluri de fructe. L-am rugat pe Isus să-mi permită
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să mănânc din fructe. El a spus: „Nu acum. Cei care mănâncă din
fructele acestei ţări nu se mai întorc pe pământ. Însă după puţină [20]
vreme, dacă vei fi credincioasă, vei putea să mănânci şi din pomul
vieţii, şi să bei apă din râul vieţii.“ Şi a mai spus: „Trebuie să te
întorci pe pământ şi să le spui şi altora ce ţi-am descoperit“. Apoi
un înger m-a purtat cu delicateţe înapoi în această lume întunecată.
Uneori, cred că nu mai pot sta aici; toate lucrurile pământului arată
atât de sumbru. Mă simt foarte singură aici, căci am văzut o ţară mai
bună. Ah, dacă aş avea aripi ca un porumbel, aş zbura atunci de aici
şi mi-aş găsi liniştea!

* * * * *

După ce am ieşit din viziune, totul părea schimbat; o atmosferă
mohorâtă învăluia toate lucrurile la care priveam. O, cât de întunecată
părea această lume! Am plâns când m-am trezit aici şi mi-a fost
teribil de dor de acasă. Văzusem o lume mai bună, iar reîntoarcerea
îmi răpise orice bucurie. Am relatat viziunea micului nostru grup din
Portland care au crezut apoi pe deplin ca fiind de la Dumnezeu. Acea
vreme a fost plină de putere. Solemnitatea veşniciei ne cuprinsese
pe toţi. La aproape o săptămână după aceasta, Domnul mi-a dat o
altă viziune şi mi-a arătat încercările prin care trebuie să trec şi că
trebuie să merg şi să spun şi altora ceea ce îmi descoperise şi, de
asemenea, că voi întâmpina multă împotrivire şi voi avea o mare
suferinţă sufletească mergând la aceştia. Dar îngerul a spus: „Harul
lui Dumnezeu îţi este de ajuns; El te va sprijini“.

După ce am ieşit din viziune, am fost foarte tulburată. Sănătatea
mea era foarte proastă şi nu aveam decât şaptesprezece ani. Ştiam că
mulţi căzuseră prin înălţare de sine şi mai ştiam că, dacă, în vreun fel
anume, m-aş fi înălţat, Dumnezeu avea să mă părăsească şi aş fi fost
cu siguranţă pierdută. M-am dus înaintea Domnului în rugăciune şi
L-am rugat să pună povara aceasta asupra altcuiva. Simţeam că nu
pot s-o duc. Am stat cu faţa la pământ multă vreme şi toată lumina
pe care am putut-o primi a fost: „Fă cunoscut şi altora ceea ce ţi-am
descoperit“. [21]

În următoarea mea viziune, L-am rugat cu sinceritate pe Domnul
ca, dacă trebuie să mă duc şi să relatez ceea ce îmi arătase, să mă
păzească de înălţare de sine. Atunci mi-a arătat că rugăciunea îmi



42 Scrieri timpurii

fusese ascultată şi că, dacă m-aş afla în primejdia de înălţare a eului,
mâna Sa va fi asupra mea şi voi fi afectată de boală. Îngerul a spus:
„Dacă vei transmite cu credincioşie soliile şi vei suferi până la sfârşit,
vei mânca din fructele pomului vieţii şi vei bea din apa râului vieţii“.

După scurt timp, s-a spus peste tot că viziunile erau rezultatul
mesmerismului [Vezi Apendicele (n. ed.).] şi mulţi adventişti au fost
gata să creadă şi să transmită mai departe aceste păreri. Un doctor,
care era un faimos hipnotizator, mi-a spus că viziunile mele erau
mesmerism, că eram o persoană uşor de influenţat şi că el poate
să mă hipnotizeze şi să-mi dea o viziune. I-am spus că Domnul
mi-a arătat în viziune că mesmerismul era de la diavol, din Fântâna
Adâncului, şi că această practică avea să meargă în curând acolo,
împreună cu toţi cei care continuau să o folosească. I-am dat apoi
voie să mă hipnotizeze, dacă putea. A încercat timp de mai bine de
jumătate de ceas, recurgând la diferite procedee, şi apoi a renunţat.
Prin credinţa în Dumnezeu, am putut să rezist influenţei sale aşa că
nu am fost afectată deloc.

Dacă aveam o viziune în adunare, mulţi spuneau că era un en-
tuziasm nefiresc şi că cineva mă hipnotizase. Atunci mă duceam
singură în pădure, unde nu mă putea vedea nici un ochi şi nu mă
putea auzi nici o ureche în afară de Dumnezeu, şi mă rugam Lui,
iar El îmi dădea uneori o viziune acolo. Mă bucuram atunci şi le
spuneam ce îmi descoperise Dumnezeu în singurătate, acolo unde
nici un muritor nu mă putea influenţa. Dar unii mi-au spus că m-
am hipnotizat singură. Ah, m-am gândit eu, la aceasta s-a ajuns, ca
aceia care merg cu sinceritate la Dumnezeu, în singurătate, pentru
a-I cere împlinirea făgăduinţelor Sale şi pentru a-I cere mântuirea,
să fie acuzaţi că s-au aflat sub influenţa murdară a mesmerismului,
influenţă care aduce blestem asupra sufletului? Îi cerem noi bunului
nostru Tată ceresc pâine , aceasta numai pentru a primi de la El o[22]
piatră sau un scorpion? Aceste lucruri mi-au rănit duhul şi mi-au
sfâşiat sufletul, aducându-mă aproape la disperare, în timp ce mulţi
doreau să mă facă să cred că nu exista nici un Duh Sfânt şi că toate
experienţele prin care trecuseră oameni sfinţi ai lui Dumnezeu nu
erau decât mesmerism sau amăgiri de-ale lui Satana.

În acest timp, era un curent de fanatism în Maine. Unii se ab-
ţineau complet de la muncă şi îi excludeau pe toţi aceia care nu
voiau să primească părerile lor legate de acest punct şi alte lucruri
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pe care ei le susţineau ca fiind îndatoriri religioase. Dumnezeu mi-a
descoperit în viziune aceste erori şi m-a trimis la copiii Săi greşiţi
pentru a le dezvălui; dar mulţi dintre ei au respins cu totul solia şi
m-au acuzat de conformare la standardele lumii. Pe de altă parte,
adventiştii nominali m-au acuzat de fanatism şi s-a spus în mod fals,
şi unii au făcut-o cu răutate, că sunt conducătoarea fanatismului,
pe care, de fapt, făceam eforturi să-l corijez. Au fost fixate în mod
repetat date pentru venirea Domnului şi au fost impuse fraţilor; dar
Domnul mi-a arătat că acestea aveau să treacă toate, pentru că timpul
de strâmtorare trebuie să vină înaintea întoarcerii lui Hristos şi că
fiecare dată care era fixată şi trecea neîmplinită nu făcea decât să
slăbească credinţa poporului lui Dumnezeu. Pentru aceasta am fost
acuzată că sunt robul cel rău, care spune în inima lui: „Domnul meu
întârzie să vină“.

Toate aceste lucruri au apăsat greu asupra spiritului meu şi, în
confuzia creată, eram uneori ispitită să mă îndoiesc de propria-mi
experienţă. Într-o dimineaţă, când mă rugam cu familia, puterea lui
Dumnezeu a început să vină asupra mea şi mi-a trecut prin minte
gândul că aceasta era mesmerism şi m-am împotrivit. Am rămas
îndată fără grai, şi câteva clipe nu am fost conştientă de nimic din tot
ce se întâmpla în jurul meu. Mi-am văzut apoi păcatul, acela că mă
îndoisem de puterea lui Dumnezeu, şi că pentru aceasta rămăsesem
mută, şi de asemenea, că limba avea să-mi fie dezlegată în mai puţin
de douăzeci şi patru de ore. Înaintea mea a fost ţinută o planşă, pe
care erau scrise cu litere de aur capitolele şi versetele a cincizeci [23]
de texte biblice [Aceste texte sunt date la încheierea capitolului de
faţă (n. ed.).]. După ce am ieşit din viziune, am făcut semn că vreau
plăcuţa de scris şi am scris pe ea că sunt mută, ce văzusem şi că
doream Biblia cea mare. Am luat Biblia şi am deschis cu uşurinţă la
toate textele pe care le văzusem pe planşă. Nu am putut vorbi toată
ziua. Sufletul meu a fost umplut de bucurie în dimineaţa următoare,
devreme, iar limba mi-a fost dezlegată pentru a striga laude la adresa
lui Dumnezeu. După aceasta, nu am mai îndrăznit să mă îndoiesc
sau să mă împotrivesc fie şi pentru o clipă puterii lui Dumnezeu,
orice ar fi putut gândi alţii despre mine.

În 1846, când eram în Fairhaven, Massachusetts, sora mea (care
mă însoţea de obicei în acea vreme), sora A., fratele G. şi cu mine am
pornit într-o ambarcaţiune cu pânze cu scopul de a vizita o familie
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din West’s Island. Aproape că se înserase când am plecat. Nu ne
îndepărtaserăm prea mult, când a început dintr-o dată o furtună. Tuna
şi fulgera, iar ploaia cădea în torente peste noi. Părea un lucru clar că
va trebui să pierim, dacă Dumnezeu nu intervenea să ne izbăvească.

Am îngenuncheat în acel vas şi am început să strig către Dumne-
zeu pentru a ne izbăvi. Şi acolo, în valurile agitate, în timp ce apa se
prăvălea peste noi în barcă, am fost luată în viziune şi am văzut că va
seca mai degrabă oceanul, până la ultima picătură, decât să pierim,
căci lucrarea mea abia începuse. După ce am ieşit din viziune, toate
temerile mele dispăruseră, iar noi am cântat şi I-am dat laudă lui
Dumnezeu şi mica noastră ambarcaţiune ne părea un Betel plutitor.
Editorul publicaţiei The Advent Herald a spus că viziunile mele erau
cunoscute ca fiind „rezultatul manipulărilor hipnotice“. Dar, întreb
eu, ce ocazie s-a creat pentru manipulări hipnotice într-un moment
ca acela? Fratele G. era ocupat până peste cap cu navigarea. A în-
cercat să ancoreze, dar ancora se târa pe fundul apei. Mica noastră
ambarcaţiune era aruncată de valuri încoace şi încolo şi purtată de
vânt, în timp ce era atât de întuneric, încât nu puteam vedea dintr-un[24]
capăt al bărcii în celălalt. După puţin timp, ancora s-a prins, iar
fratele G. a strigat după ajutor. Nu erau decât două case pe insulă şi
s-a dovedit că eram în apropierea uneia dintre ele, dar nu cea la care
voiam să ajungem. Toată familia se retrăsese pentru a se odihni cu
excepţia unei fetiţe, care auzise în mod providenţial strigătul după
ajutor venit dintre valuri. Tatăl ei a venit în scurtă vreme pentru a
ne salva şi ne-a adus la ţărm într-o barcă mică. Am petrecut cea mai
mare parte din acea seară mulţumindu-I lui Dumnezeu şi lăudându-L
pentru minunata Sa bunătate faţă de noi.

Textele Biblice la care s-a făcut referire în paginile precedente

„Iată că vei fi mut şi nu vei putea vorbi până în ziua în care se
vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, cari
se vor împlini la vremea lor.“ Luca 1, 20

„Tot ce are Tatăl este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce
este al Meu şi vă va descoperi.“ Ioan 16, 15

„Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în
alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.“ Faptele Apostolilor
2, 4
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„«Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor
Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala şi întinde-Ţi
mâna ca să se facă tămăduiri, minuni şi semne, prin Numele Robului
Tău celui Sfânt, Isus.» După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul
în care erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.“ Faptele Apostolilor 4, 29-
31

„Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele
voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se
întoarcă să vă rupă. Cereţi, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi,
şi vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă; cine caută, găseşte; şi
celui ce bate, i se deschide. [25]

Cine este omul acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său o pâine,
să-i dea o piatră? Sau, dacă-i cere un peşte, să-i dea un şarpe? Deci,
dacă voi, cari sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu
cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor
ce I le cer! Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la
fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii. Păziţi-vă de
prooroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe
dinlăuntru sunt nişte lupi răpitori.“ Matei 7, 6-12.15

„Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu
putinţă, chiar şi pe cei aleşi.“ Matei 24, 24

„Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să
şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă,
după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri
către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia
şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile
începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.“ Coloseni 2, 6-8

„Să nu vă părăsiţi dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o
mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit
voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. «Încă puţină,
foarte puţină vreme» şi «Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Şi cel
neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă înapoi, sufletul Meu
nu găseşte plăcere în el.» Noi însă nu suntem din aceia care dau
înapoi, ca să se piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea
sufletului.“ Evrei 10, 35-39
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„Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările
lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale. Să ne grăbim dar să
intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă
de neascultare. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător,
mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că
desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile
şi gândurile inimii.“ Evrei 4, 10-12 „Sunt încredinţat că Acela care[26]
a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui
Isus Hristos. Numai, purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia
lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne
departe de voi, să aud despre voi că rămâneţi tari în acelaşi duh şi
că luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evangheliei, fără să vă lăsaţi
înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de
pierzare şi de mântuirea voastră , şi aceasta de la Dumnezeu. Căci
cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El,
ci să şi pătimiţi pentru El.“ Filipeni 1, 6.27-29

„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 lui Dumnezeu,
fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi
ca nişte lumini în lume.“ Filipeni 2, 13-15

„Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răută-
ţii, care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui
Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în
picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul în-
cins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele
încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora,
luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arză-
toare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care
este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot
felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi
rugăciune pentru toţi sfinţii.“ Efeseni 6, 10-18

„Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi, şi iertaţi-vă unul pe
altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.“ Efeseni 4, 32[27]
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„Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele
prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu
căldură unii pe alţii, din toată inima.“ 1 Petru 1, 22

„Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.“
Ioan 13, 34.35

„Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sunteţi în credinţă. Pe voi înşivă
încercaţi-vă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară
numai dacă sunteţi lepădaţi.“ 2 Corinteni 13, 5.

„După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-
zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar
fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu
poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este
Isus Hristos. Iar dacă cineva clădeşte pe această temelie, aur, argint,
pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă:
ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi
focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.“ 1 Corinteni 3, 10-13

„Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a
pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care
a câştigat-o cu însuşi sângele Său. Ştiu bine că, după plecarea mea,
se vor vârî între voi lupi răpitori, cari nu vor cruţa turma; şi se vor
scula din mijlocul vostru oameni cari vor învăţa lucruri stricăcioase,
ca să-i tragă pe ucenici de partea lor.“ Faptele Apostolilor 20, 28-30

„Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin
harul lui Hristos, la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evan-
ghelie; dar sunt unii oameni care vă tulbură şi voiesc să răstoarne
Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din
cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe
care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! Cum v-am mai spus, o
spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie deosebită
de cea pe care aţi primit-o, să fie anatema!“ Galateni 1, 6-9 „De [28]
aceea, orice aţi spus la întuneric, va fi auzit la lumină; şi orice aţi
grăit la ureche, în odăiţe, va fi vestit de pe acoperişul caselor. Vă
spun vouă, prietenii Mei: Să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi
după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă te-
meţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce
în gheenă; da, vă spun, de El să vă temeţi. Nu se vând oare cinci
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vrăbii cu doi bani? Totuşi, nici una din ele nu este uitată înaintea lui
Dumnezeu. Şi chiar perii din cap, toţi vă sunt număraţi. Deci să nu
vă temeţi: voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.“ Luca 12, 3-7

„Căci este scris: «El va porunci îngerilor Lui să Te păzească;»
şi: «Ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de
vreo piatră».“ Luca 4, 10.11

„Căci Dumnezeu, care a zis: «Să lumineze lumina din întune-
ric», ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina
cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos. Comoara
aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru că această putere ne-
maipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi. Suntem încolţiţi
în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă dar nu
deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos dar nu omorâţi.“
2 Corinteni 4, 6-9

„Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi
tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm
la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care
se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.“ 2
Corinteni 4, 17.18

„Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru
mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi! În ea voi vă
bucuraţi mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru
puţină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinţei
voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere şi care totuşi este
încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea
lui Isus Hristos.“ 1 Petru 1, 5-7

„Acum, da,trăim, fiindcă voi staţi tari în Domnul.“ 1 Tesaloniceni
3, 8 „Iată semnele care îi vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele[29]
Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi;
dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile
peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi.“ Marcu 16, 17.18

„Drept răspuns, părinţii lui au zis: «Ştim că acesta este fiul nostru
şi că s-a născut orb. Dar cum vede acum, sau cine i-a deschis ochii,
nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă, el singur poate vorbi despre
ce-l priveşte». Părinţii lui au zis aceste lucruri, pentru că se temeau
de Iudei; căci Iudeii hotărâseră acum că, dacă va mărturisi cineva
că Isus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. De aceea au zis
părinţii lui: «Este în vârstă, întrebaţi-l pe el». Fariseii l-au chemat
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a doua oară pe omul care fusese orb, şi i-au zis: «Dă slavă lui
Dumnezeu: noi ştim că omul acesta este un păcătos». El a răspuns:
«Dacă este un păcătos, nu ştiu; eu una ştiu: că eram orb, şi acum
văd». Iarăşi l-au întrebat: «Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii?»
«Acum v-am spus», le-a răspuns el, «şi n-aţi ascultat. Pentru ce voiţi
să mai auziţi încă o dată? Doar n-aţi vrea să vă faceţi şi voi ucenicii
Lui!»“ Ioan 9, 20-27

„Şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să
fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.“ Ioan 14, 13-15

„Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele,
cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin
aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.“
Ioan 15, 7.8

„În sinagoga lor era un om, care avea un duh necurat. El a început
să strige: «Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit
să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: Eşti Sfântul lui Dumnezeu!» Isus
l-a certat şi i-a zis: «Taci, şi ieşi afară din omul acesta!»“ Marcu 1,
23-25 „Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici [30]
îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus
Hristos, Domnul nostru.“ Romani 8, 38.39

„Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: Iată ce zice Cel Sfânt,
Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi nimeni
nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: «Ştiu faptele
tale: iată, ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate
închide, căci ai puţină putere şi ai păzit Cuvântul Meu şi n-ai tăgăduit
Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care
zic că sunt Iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se
închine la picioarele tale şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit
cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are
să vină peste lumea întreagă, ca să-i încerce pe locuitorii pământului.
Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel
ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu şi nu
va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului Meu
şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să se



50 Scrieri timpurii

pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou. Cine
are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul».“ Apocalipsa 3, 7-13

„Ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe
Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre oameni, ca cel
dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a
găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al
lui Dumnezeu.“ Apocalipsa 14, 4.5

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.“ Filipeni 3, 20

„Fiţi dar îndelung răbdători, până la venirea Domnului. Iată că
plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului şi o aşteaptă cu răbdare,
până primeşte ploaia timpurie şi târzie.[31]

Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea
Domnului este aproape.“Iacov 5, 7.8

„El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune
toate lucrurile.“ Filipeni 3.21

„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care
semăna cu un fiu al omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în
mână, o seceră ascuţită. Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu
glas tare Celui ce şedea pe nor: «Pune secera Ta şi seceră: pentru că
a venit ceasul să seceri, şi secerişul pământului este copt». Atunci
Cel ce şedea pe nor Şi-a aruncat secera pe pământ. Şi pământul a
fost secerat. Şi din Templul care este în cer a ieşit un alt înger care
avea şi el un cosor ascuţit.“ Apocalipsa 14, 14-17

„Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dum-
nezeu.“ Evrei 4, 9

„Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu ceta-
tea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru
bărbatul ei.“ Apocalipsa 21, 2

„Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului;
şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, cari aveau
scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.“ Apocalipsa 14,
1

„Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care
ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. În
mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul
vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună;
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şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor. Nu va mai fi
nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu
şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui îi vor sluji. Ei vor vedea faţa
Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor. Acolo nu va mai fi noapte.
Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui,
pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii
vecilor.“ Apocalipsa 22, 1-5 [32]



Viziuni care au urmat

Domnul mi-a dat următoarea viziune în 1847, când fraţii erau
adunaţi în Sabat, în Topsham, Maine.

Noi am simţit un neobişnuit duh de rugăciune. Şi când ne rugam,
Duhul Sfânt S-a coborât asupra noastră. Eram foarte fericiţi. În
scurtă vreme, am pierdut contactul cu lucrurile pământeşti şi m-
am cufundat într-o viziune a slavei lui Dumnezeu. Am văzut un
înger zburând repede către mine. El m-a dus îndată de pe pământ la
Cetatea Sfântă. În Cetate am văzut un templu, în care am intrat. Am
pătruns pe o uşă înainte ca să ajung la prima perdea. Această perdea
era ridicată şi am intrat în Locul Sfânt. Acolo am văzut altarul cu
tămâie, sfeşnicul cu şapte candele şi masa pe care se aflau pâinile
pentru punerea înainte. După ce am văzut slava încăperii sfinte, Isus
a ridicat cea de-a doua perdea şi eu am trecut în Sfânta Sfintelor.

În Sfânta Sfintelor am văzut un chivot. Pe capac şi pe părţile
laterale era cel mai curat aur. La fiecare capăt al chivotului se afla
câte un heruvim încântător, cu aripile întinse deasupra lui. Feţele
lor erau întoarse una către cealaltă şi priveau în jos. Între îngeri era
o cădelniţă de aur. Deasupra chivotului, unde stăteau îngerii, era o
slavă strălucitoare în forma unui tron, unde locuia Dumnezeu. Isus
stătea în picioare lângă chivot şi, când rugăciunile sfinţilor ajungeau
sus la El, tămâia din cădelniţă scotea fum, iar el aducea înaintea
Tatălui Său, ca dar ridicat, rugăciunile lor împreună cu fumul tămâii.
În chivot se afla vasul de aur cu mană, toiagul care înmugurise al
lui Aaron şi tablele de piatră care erau închise ca o carte. Isus le-
a deschis şi am văzut cele Zece Porunci scrise pe ele cu degetul
lui Dumnezeu. Pe o tablă erau scrise patru, iar pe cealaltă şase.
Cele patru de pe prima tablă străluceau mai puternic decât celelalte
şase. Dar cea de-a patra, porunca referitoare la Sabat, strălucea mai[33]
puternic decât toate celelalte; căci Sabatul a fost pus deoparte pentru
a fi păzit în cinstea Numelui sfânt al lui Dumnezeu. Sabatul sfânt
arăta măreţ — în jurul lui era o aureolă plină de slavă. Am văzut că
porunca legată de Sabat nu a fost pironită la cruce. Dacă ar fi fost
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pironită, şi celelalte nouă porunci ar fi fost pironite; şi ni s-a lăsat
libertatea, de a le călca pe toate sau numai pe a patra. Am văzut că
Dumnezeu nu schimbase Sabatul, căci El nu Se schimbă niciodată.
Dar papa îl schimbase, dintr-a şaptea în prima zi a săptămânii; căci
el urma să schimbe vremurile şi Legea.

Şi am văzut că, dacă Dumnezeu ar fi schimbat Sabatul din ziua
a şaptea în cea dintâi, El ar fi modificat textul poruncii referitoare
la Sabat, scrisă pe tablele de piatră, care sunt acum în chivot, în
Locul Preasfânt al templului din ceruri; şi ar fi scris astfel: Prima zi
este Sabatul Domnului Dumnezeului tău. Dar am văzut că scria la
fel ca atunci când au fost scrise pe tablele de piatră cu degetul lui
Dumnezeu şi date lui Moise pe muntele Sinai. „Dar ziua a şaptea este
Sabatul Domnului Dumnezeului tău.“ Am văzut că Sabatul sfânt este
şi va fi zidul de despărţire dintre adevăratul Israel al lui Dumnezeu
şi cei necredincioşi şi că Sabatul reprezintă marele subiect care va
uni inimile sfinţilor dragi lui Dumnezeu, aşteptători ai Săi.

Am văzut că Dumnezeu are copii care nu cunosc şi nu păzesc
Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la începutul
timpului de strâmtorare, am fost umpluţi de Duhul Sfânt pe măsură
ce mergeam şi vesteam cu mai multă putere Sabatul. Acest lucru a
umplut de mânie celelalte biserici şi pe adventiştii nominali [Vezi,
de asemenea, Apendicele (n. ed.).], întrucât nu puteau combate cu
succes adevărul despre Sabat. În acest timp toţi cei aleşi ai lui Dum-
nezeu au văzut clar că noi aveam adevărul şi au ieşit şi au suferit
prigoana împreună cu noi. Am văzut sabia, foametea, epidemii şi [34]
mare tulburare în ţară. Cei răi s-au gândit că noi aduseserăm judecă-
ţile asupra lor, s-au ridicat şi s-au sfătuit să scape pământul de noi,
crezând că atunci răul ar fi oprit.

În timpul de strâmtorare am fugit cu toţii din oraşe şi sate, dar
am fost urmăriţi de cei răi, care au intrat cu sabia în casele sfinţilor.
Ei au ridicat sabia pentru a ne ucide, dar aceasta s-a frânt şi a căzut
la fel de lipsită de putere ca un pai. Apoi, toţi am strigat zi şi noapte
pentru a fi izbăviţi, iar strigătul a ajuns la Dumnezeu. Soarele s-a
ridicat şi luna a rămas pe loc. Râurile au încetat să mai curgă. S-au
ivit nori negri, grei, şi s-au izbit între ei. Dar exista un loc neacoperit
de nori, un loc plin de slavă, de unde s-a auzit glasul lui Dumnezeu,
ca nişte ape multe, glas care a zguduit cerurile şi pământul. Cerul
s-a deschis şi s-a închis şi era în mare agitaţie. Munţii s-au scuturat
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ca o trestie în vânt şi au aruncat pretutindeni stânci zgrunţuroase.
Marea fierbea ca o oală pe foc şi a aruncat pietre mari pe uscat. Iar
când Dumnezeu a rostit ziua şi ceasul venirii lui Isus şi a enunţat
legământul cel veşnic pentru poporul Său, a spus o singură frază şi
apoi a făcut o pauză, în timp ce cuvintele Sale făceau pământul să
vibreze. Cei din Israelul lui Dumnezeu stăteau cu ochii aţintiţi în
sus şi ascultau cuvintele pe măsură ce ieşeau din gura lui Iehova
şi zguduiau pământul ca bubuiturile celui mai puternic tunet. Totul
era de o solemnitate înfricoşătoare. Iar la sfârşitul fiecărei fraze
sfinţii strigau: „Slavă! Aleluia!“ Feţele lor erau luminate de slava lui
Dumnezeu şi străluceau de slavă aşa cum strălucea faţa lui Moise
când a coborât de pe Sinai. Cei răi nu se puteau uita la ei din pricina
slavei. Şi când binecuvântarea veşnică a fost rostită pentru cei care-L
onoraseră pe Dumnezeu prin sfinţirea Sabatului Său, s-a auzit un
strigăt puternic de biruinţă asupra fiarei şi asupra chipului ei.[35]

Atunci a început anul de veselie, când pământul trebuie să se
odihnească. L-am văzut pe robul evlavios ridicându-se în triumf şi
biruinţă şi scuturându-se de lanţurile care-l legau, în timp ce stăpânul
său cel rău era tulburat şi nu ştia ce să facă; căci cei răi nu au putut
să priceapă cuvintele rostite de Dumnezeu. La puţin timp de la
aceasta, a apărut marele nor alb. Arăta mai frumos ca oricând. Pe
el era aşezat Fiul omului. La început, nu L-am văzut pe Isus pe nor,
dar, pe măsură ce se apropia de pământ, am putut vedea persoana-
I minunată. Când a fost zărit prima dată, acest nor a fost semnul
Fiului omului în cer. Glasul Fiului lui Dumnezeu i-a chemat la
viaţă pe sfinţii care erau adormiţi şi i-a îmbrăcat în nemurire slăvită.
Sfinţii aflaţi în viaţă au fost preschimbaţi într-o clipă şi au fost luaţi
împreună cu primii în carul în formă de nor. Arăta nespus de frumos
în timp ce se înălţa ca un tunet. De fiecare parte a carului erau aripi
şi sub el, roţi. Iar când carul s-a înălţat cu tunet, roţile au strigat
„Sfânt“ şi aripile, când se mişcau, strigau „Sfânt“, iar suita de îngeri
sfinţi din jurul norului strigau: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Doamnul,
Cel Atotputernic!“ Iar sfinţii din nor strigau: „Slavă! Aleluia!“ Şi
carul s-a înălţat cu tunet, îndreptându-se către Cetatea cea Sfântă.
Isus a deschis porţile cetăţii de aur şi ne-a condus înăuntru. Aici
am fost întâmpinaţi cu bunăvoinţă, căci păziserăm „poruncile lui
Dumnezeu“ şi aveam „dreptul să mâncăm din pomul vieţii.“[36]
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La începutul Sabatului sfânt din 5 ianuarie 1849, ne-am unit în
rugăciune cu familia fratelui Belden, în Rocky Hill, Connecticut, iar
Duhul Sfânt a venit asupra noastră. Am fost luată în viziune în Sfânta
Sfintelor, unde L-am văzut pe Isus mijlocind încă pentru Israel. În
partea de jos a veşmântului Său era un clopoţel şi o rodie. Apoi am
văzut că Isus nu avea să părăsească Locul Preasfânt până când nu
avea să fie hotărât fiecare caz, fie pentru mântuire, fie pentru nimicire,
şi că mânia lui Dumnezeu nu putea veni până când Isus nu-Şi termina
lucrarea în Sfânta Sfintelor, până nu-Şi scotea veşmintele de preot
şi nu Îşi punea hainele răzbunării. Atunci Isus nu va mai sta între
Tatăl şi om, iar Dumnezeu nu va mai păstra tăcerea, ci Îşi va revărsa
mânia asupra celor care au respins adevărul Său. Am văzut că furia
neamurilor, mânia lui Dumnezeu şi timpul de judecare a celor morţi
erau separate şi distincte, una urmând celeilalte, şi, de asemenea, că
Mihail nu Se ridicase în picioare şi că timpul de strâmtorare, aşa
cum nu a mai fost vreodată, nu venise încă. Neamurile acum devin
mânioase, dar când Marele nostru Preot Îşi va fi sfârşit lucrarea din
Sanctuar, Se va ridica, Îşi va pune hainele răzbunării şi apoi vor fi
revărsate ultimele şapte plăgi.

Am văzut că cei patru îngeri vor ţine în frâu cele patru vânturi
până când lucrarea lui Isus se va isprăvi în Sanctuar şi atunci vor
veni cele şapte plăgi. Aceste plăgi i-au înfuriat pe cei răi împotriva
celor neprihăniţi; ei credeau că noi am adus judecăţile lui Dumnezeu
asupra lor şi că, dacă ne-ar şterge de pe faţa pământului, atunci
plăgile ar înceta. S-a dat un decret pentru a-i ucide pe sfinţi, decret [37]
care i-a făcut pe aceştia să strige zi şi noapte după izbăvire. Acesta
era timpul strâmtorării lui Iacov. Apoi, toţi sfinţii au strigat cu sufletul
sfâşiat de durere şi au fost izbăviţi de glasul lui Dumnezeu. Cei 144
000 au triumfat. Feţele le erau luminate de slava lui Dumnezeu. Apoi,
mi-a fost arătat un grup care ţipa în agonie. Pe veşmintele lor era
scris cu litere mari: „Ai fost cântărit şi găsit prea uşor“. Am întrebat
cine erau cei din grupul acesta. Îngerul a spus: „Aceştia sunt cei care
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au ţinut odată Sabatul şi au renunţat la el“. I-am auzit strigând în
gura mare: „Am crezut în venirea Ta şi am propovăduit-o neobosiţi“.
Şi în timp ce vorbeau, ochii li s-au oprit asupra veşmintelor lor şi au
văzut ce era scris şi apoi au început să se bocească. Am văzut că ei
băuseră din apa cea limpede şi o tulburaseră cu picioarele lor pe cea
rămasă — călcaseră în picioare Sabatul — şi că de aceea fuseseră
cântăriţi şi găsiţi prea uşori.

Îngerul care mă însoţea m-a condus din nou la cetate, unde am
văzut patru îngeri care zburau către poarta cetăţii. Tocmai prezentau
biletul de aur îngerului de la poartă, când am văzut un alt înger
zburând cu viteză din locul celei mai mari slăvi şi strigând cu glas
tare către ceilalţi îngeri şi fluturând în sus şi în jos ceva aflat în
mâna lui. L-am rugat pe îngerul meu însoţitor să-mi explice ceea ce
văzusem. Mi-a spus că nu mai puteam vedea nimic atunci, dar că
avea să-mi arate la scurtă vreme ce însemnau acele lucruri pe care le
văzusem atunci.

În după-amiaza acelui Sabat, unul dintre noi era bolnav şi a cerut
să se facă rugăciuni pentru a se vindeca. Ne-am unit cu toţii în
cererile noastre adresate Medicului care nu a pierdut vreodată un
pacient, iar când puterea vindecătoare cobora şi cel bolnav se lecuia,
Duhul a venit asupra mea şi am fost luată în viziune.[38]

Am văzut patru îngeri care aveau de făcut o lucrare pe pământ
şi tocmai mergeau spre a o împlini. Isus era îmbrăcat cu hainele
de preot. El a privit înduioşat rămăşiţa, apoi Şi-a ridicat mâinile şi
cu un glas plin de milă a strigat: „Sângele Meu, Tată, sângele Meu,
sângele Meu, sângele Meu!“ Apoi am văzut o lumină nespus de
strălucitoare venind de la Dumnezeu, care şedea pe marele tron alb,
şi toată lumina s-a revărsat în jurul lui Isus. Apoi am văzut un înger
cu o însărcinare de la Isus, zburând cu repeziciune la cei patru îngeri
care aveau de făcut o lucrare pe pământ şi fluturând în sus şi în jos un
lucru pe care-l ţinea în mână, strigând cu glas tare: „Ţineţi! Ţineţi!
până când slujitorii lui Dumnezeu vor fi sigilaţi pe frunţile lor.“

L-am întrebat pe îngerul care mă însoţea ce însemna ceea ce
auzisem şi ce urma să facă cei patru îngeri. El mi-a zis că Dumnezeu
era Acela care ţinea în frâu puterile şi că le-a dat îngerilor Săi
stăpânire peste lucrurile de pe pământ; că cei patru îngeri aveau
putere de la Dumnezeu de a ţine cele patru vânturi şi că se aflau
pe punctul de a le lăsa în voie; însă în timp ce mâinile lor slăbeau
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încet strânsoarea şi cele patru vânturi erau gata să sufle, ochiul plin
de milă al lui Isus a privit asupra rămăşiţei care nu era sigilată, Şi-
a ridicat mâinile către Tatăl şi S-a rugat de El, spunându-I că Îşi
vărsase sângele pentru aceştia. Atunci fusese însărcinat un alt înger
să zboare repede la cei patru îngeri cu porunca de a ţine vânturile
până când slujitorii lui Dumnezeu aveau să fie sigilaţi pe frunţile lor
cu sigiliul viului Dumnezeu. [39]



Dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său

Am văzut dragostea plină de compasiune pe care o are Dumne-
zeu pentru poporul Său, şi aceasta este foarte mare. Am văzut îngeri
deasupra sfinţilor, cu aripile întinse în jurul acestora. Fiecare sfânt
avea un înger însoţitor. Dacă sfinţii plângeau loviţi de descurajare
sau erau în primejdie, îngerii care îi însoţeau necurmat zburau re-
pede sus pentru a duce aceste veşti, iar îngerii din cetate încetau să
cânte. Atunci Isus însărcina un alt înger să coboare pentru a încu-
raja, veghea şi încerca să-i oprească să iasă de pe cărarea îngustă;
dacă ei însă nu luau în seamă grija arătată de aceşti îngeri şi nu se
lăsau mângâiaţi de ei, ci continuau în rătăcirea lor, îngerii priveau cu
tristeţe şi plângeau. Duceau aceste veşti sus şi toţi îngerii din cetate
plângeau şi apoi spuneau cu glas tare: „Amin“. Dar dacă sfinţii îşi
fixau privirile asupra premiului dinaintea lor şi Îi dădeau slavă lui
Dumnezeu, lăudându-L, atunci îngerii duceau veştile bune în cetate
şi îngerii de acolo îşi atingeau harfele de aur şi cântau cu putere:
„Aleluia!“ şi bolta cerească răsuna de cântecele lor minunate.

În cetatea cea sfântă este o ordine şi o armonie desăvârşită. Toţi
îngerii care sunt însărcinaţi să viziteze pământul deţin un card auriu,
ca o legitimaţie pe care-l prezintă îngerilor de la porţile cetăţii când
ies sau intră. Cerul este un loc minunat. Tânjesc să fiu acolo şi să-L
privesc pe dragul meu Isus, care Şi-a dat viaţa pentru mine, şi să fiu
transformată după chipul Său slăvit. Ah, ce limbă ar putea exprima
slava lumii strălucite care va veni?! Însetez după izvorul cu apă vie
care înviorează cetatea Dumnezeului nostru.

Domnul mi-a oferit o privelişte a altor lumi. Mi-au fost date aripi
şi un înger m-a însoţit de la cetate până la un loc care era măreţ
şi strălucitor. Iarba acelui loc era de un verde crud, iar păsările de
acolo scoteau trilurile unui cântec plăcut. Cei ce locuiau acolo erau[40]
de toate mărimile; erau încântători, cu o înfăţişare plină de nobleţe
şi măreţie. Chipurile lor exprimau imaginea lui Isus şi înfăţişarea lor
strălucea de o bucurie sfântă, reflectând libertatea şi fericirea acelui
loc. L-am întrebat pe unul din aceştia de ce erau atât de minunaţi,
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de o frumuseţe care o întrecea cu mult pe a celor de pe pământ.
Răspunsul a fost: „Am trăit într-o strictă ascultare de poruncile lui
Dumnezeu şi nu am căzut prin neascultare, ca aceia de pe pământ“.
Apoi am văzut doi pomi, unul arătând foarte asemănător cu pomul
vieţii, din cetate. Fructele ambilor pomi arătau grozav, dar dintr-unul
ei nu puteau mânca. Aveau libertatea de a mânca din amândoi, dar li
se interzisese să mănânce dintr-unul. Apoi, îngerul care mă însoţea
mi-a spus: „Nici unul din cei aflaţi în acest loc nu a gustat din pomul
oprit; dacă ar mânca însă, ar cădea“. Apoi am fost dusă într-o lume
care avea şapte luni [aştri]. Acolo l-am văzut pe bunul Enoh, care
fusese luat la cer. În mâna dreaptă ţinea o ramură de palmier, pe
fiecare frunză a acesteia fiind scris „Biruinţă“. Pe cap avea o cunună
de un alb orbitor şi frunze în acea cunună, pe mijlocul fiecărei frunze
fiind scris „Puritate“; în jurul cununii erau pietre preţioase de diferite
culori, care străluceau mai tare decât stelele şi reflectau literele şi le
măreau. Pe partea din spate era o fundă care lega cununa, şi pe ea
era scris „Sfinţenie“. Deasupra cununii era o coroană splendidă, care
strălucea mai puternic decât soarele. L-am întrebat dacă acesta era
locul în care a fost dus după ce a fost ridicat de pe pământ. El a spus:
„Nu este acesta; Cetatea este căminul meu şi am venit să vizitez
acest loc“. Se plimba prin acel loc ca şi cum era acasă la el. L-am
rugat fierbinte pe îngerul meu însoţitor să mă lase să rămân în locul
acela. Nu puteam suporta gândul de a veni din nou în această lume
întunecată. Atunci îngerul a zis: „Trebuie să te întorci şi, dacă vei fi
credincioasă, tu, împreună cu cei 144 000, vei avea privilegiul de a
vizita toate lumile şi de a vedea lucrarea mâinilor lui Dumnezeu“. [41]



Zdruncinarea puterilor cerului

La data de 16 decembrie 1848, Domnul mi-a dat o viziune legată
de zdruncinarea puterilor cerurilor. Am văzut că atunci când Domnul
a spus „cer“, când a dat semnele raportate de Matei, Marcu şi Luca,
aceasta a şi vrut să spună „cer“; iar când a spus „pământ“, a vrut
să se înţeleagă literal „pământ“. Puterile cerului sunt soarele, luna
şi stelele. Ele domnesc în ceruri. Puterile pământului sunt cei care
domnesc pe pământ. Puterile cerului vor fi zguduite prin glasul lui
Dumnezeu. Atunci soarele, luna şi stelele vor fi mişcate din locul
lor. Ele nu vor trece, dar vor fi zguduite de glasul lui Dumnezeu.

Nori negri, grei, s-au ivit şi s-au izbit unii de alţii. Văzduhul
s-a desfăcut şi s-a rulat precum un sul; apoi am putut privi în sus
prin spaţiul astfel deschis, către Orion, de unde venea vocea lui
Dumnezeu. Cetatea cea Sfântă va coborî prin acel spaţiu. Am văzut
că puterile pământului sunt acum zguduite şi că evenimentele se
întâmplă unul după altul. Războaie şi veşti de războaie, sabie, foa-
mete şi epidemii — acestea sunt primele care vor zdruncina puterile
pământului, apoi glasul lui Dumnezeu va zdruncina soarele, luna
şi stelele şi, de asemenea, pământul. Am văzut că zguduirea pute-
rilor în Europa nu este, aşa cum dau unii învăţătură, zdruncinarea
puterilor cerurilor, ci zdruncinarea naţiunilor mânioase.[42]
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Uşa deschisă şi cea închisă

În Sabatul din 24 martie 1849, am avut o întâlnire plăcută şi
foarte interesantă cu fraţii din Topsham, Maine. Duhul Sfânt a fost
revărsat asupra noastră şi eu am fost dusă de El în cetatea viului
Dumnezeu. Apoi mi-a fost arătat că poruncile lui Dumnezeu şi
mărturia lui Isus Hristos — care au legătură cu uşa închisă — nu pot
fi separate şi că timpul ca poruncile lui Dumnezeu să strălucească în
toată importanţa lor şi pentru ca poporul lui Dumnezeu să fie încercat
în ce priveşte adevărul Sabatului a fost atunci când uşa s-a deschis în
Sfânta Sfintelor, în Sanctuarul ceresc, unde se află chivotul, în care
sunt păstrate Cele Zece Porunci. Această uşă nu a fost deschisă până
nu s-a sfârşit mijlocirea lui Isus în prima încăpere a Sanctuarului,
în 1844. Atunci S-a ridicat Isus şi a închis uşa din Locul Sfânt, a
deschis uşa care ducea în Locul Preasfânt şi a trecut în cea de-a doua
despărţitură, unde stă acum, în faţa chivotului, şi unde credinţa lui
Israel se îndreaptă acum.

Am văzut că Isus închisese uşa Primei Încăperi şi că nici un
om nu o poate deschide; şi că El deschisese uşa care ducea în
Sfânta Sfintelor şi că nici un om nu o poate închide (Apocalipsa 3,
7.8) [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).]; am mai văzut că, de
când Isus a deschis uşa către Sfânta Sfintelor, unde se află chivotul,
poruncile au strălucit înaintea poporului lui Dumnezeu şi că aceştia
sunt puşi la probă în ce priveşte Sabatul.

Am văzut că testul de acum legat de Sabat nu putea veni până
când nu se isprăvea mijlocirea lui Isus din Sfânta şi până nu trecea
dincolo de cea de-a doua perdea; de aceea, creştinii care au adormit
înainte ca uşa să fie deschisă către Sfânta Sfintelor, când a luat sfârşit
strigătul de la miezul nopţii, în cea de-a şaptea lună din 1844, şi [43]
care nu au ţinut adevăratul Sabat, acum se odihnesc în nădejde; căci
ei nu au avut lumina şi testul legat de Sabat, pe care le avem noi
acum, de când a fost deschisă acea uşă. Am văzut că Satana îi ispitea
în acest punct pe unii din poporul lui Dumnezeu. Întrucât atât de
mulţi creştini veritabili au adormit în triumful credinţei şi nu au
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păzit adevăratul Sabat, ei se îndoiau că acesta ar fi un test pentru noi
acum.

Vrăjmaşii adevărului prezent au încercat să deschidă uşa primei
încăperi, pe care Isus a închis-o, şi să închidă uşa care duce în Sfânta
Sfintelor, pe care El a deschis-o în 1844, dincolo de care se află
chivotul, care conţine cele două table de piatră, pe care sunt scrise
cu degetul lui Iehova Cele Zece Porunci.

În acest timp al sigilării, Satana foloseşte orice mijloc pentru
a îndepărta mintea celor din poporul lui Dumnezeu de la adevărul
prezent şi a-i face să şovăie. Am văzut o apărătoare pe care o trăgea
Dumnezeu asupra poporului Său pentru a-i proteja în timpul strâm-
torării; şi fiecare suflet care era hotărât pentru adevăr şi care era curat
la inimă avea să fie acoperit cu apărătoarea Celui Atotputernic.

Satana ştia aceasta şi lucra cu mare putere pentru a ţine mintea
cât mai multor oameni posibil într-o stare de şovăială şi nestatornicite
în adevăr. Am văzut că ciocăniturile misterioase din New York şi
din alte locuri erau puterea lui Satana şi că astfel de lucruri vor fi din
ce în ce mai obişnuite, acoperite cu un veşmânt religios pentru a-i
ademeni pe cei amăgiţi într-o stare de şi mai mare siguranţă şi pentru
a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu, dacă ar fi cu putinţă,
către lucrurile acelea şi a-i face să se îndoiască de învăţăturile şi
puterea Duhului Sfânt [Vezi, de asemenea, Apendicele (n. ed.).].

Am văzut că Satana lucra în multe feluri prin agenţii lui. El
lucra prin pastorii care au respins adevărul şi au acceptat o lucrare[44]
a rătăcirii, ca să creadă o minciună şi să fie osândiţi. În timp ce
predicau sau se rugau, unii au căzut la pământ neajutoraţi, nu prin
puterea Duhului Sfânt, ci prin puterea lui Satana, suflată asupra
acestor agenţi şi, prin ei, asupra poporului. În timp ce predicau,
se rugau sau conversau, unii care mărturiseau că sunt adventişti
şi respinseseră adevărul prezent, au folosit mesmerismul pentru a
câştiga adepţi şi poporul se bucura de această influenţă, căci ei
gândeau că este Duhul Sfânt. Ba chiar unii care folosiseră hipnoza
merseseră atât de departe în întunericul şi amăgirea diavolului, încât
credeau că era puterea lui Dumnezeu, pe care le-o dăduse pentru
a o folosi. Făcuseră ca Dumnezeu să fie ca unul asemenea lor şi
apreciau puterea Sa ca fiind un lucru de mică importanţă.

Unii dintre aceşti agenţi ai lui Satana afectau trupurile anumitor
sfinţi, ale acelora pe care nu-i puteau amăgi şi îndepărta de adevăr



Uşa deschisă şi cea închisă 63

printr-o influenţă satanică. O, dacă ar putea să vadă toţi acest lucru
aşa cum mi l-a descoperit Dumnezeu mie, ca să poată cunoaşte mai
multe despre înşelăciunile lui Satana şi să se pună în gardă! Am
văzut că Satana lucra în aceste moduri pentru a-i distrage, amăgi
şi îndepărta pe cei din poporul lui Dumnezeu, chiar acum, în acest
timp al sigilării. I-am văzut pe unii care nu stăteau neclintiţi în
favoarea adevărului prezent. Genunchii le tremurau şi picioarele le
alunecau, pentru că nu erau statorniciţi în adevăr şi acoperământul
lui Dumnezeu nu putea fi tras deasupra lor în timp ce ei tremurau în
felul acesta.

Satana îşi încerca toate tertipurile pentru a-i ţine acolo unde erau,
până avea să treacă vremea sigilării, până când apărătoarea avea să
fie trasă peste poporul lui Dumnezeu, iar ei să fie lăsaţi fără un loc
în care să se adăpostească de mânia arzătoare a lui Dumnezeu, din
ultimele şapte plăgi. Dumnezeu a început să tragă această apărătoare
peste poporul Său şi va fi în curând complet întinsă peste toţi cei
care urmează să aibă un adăpost în ziua măcelului. Dumnezeu va
lucra cu putere pentru poporul Său; şi lui Satana i se va îngădui să
lucreze. [45]

Am văzut că semnele şi minunile misterioase şi falsele reforme
vor creşte în număr şi se vor răspândi. Reformele care mi-au fost
arătate nu erau întoarceri de la rătăcire la adevăr. Îngerul care mă
însoţea m-a îndemnat să mă uit după luptele sufleteşti pentru câşti-
garea celor păcătoşi, aşa cum fuseseră odată. M-am uitat, dar nu
le-am putut vedea; căci timpul salvării lor trecuse. [Cea care a scris
aceste cuvinte nu a vrut să spună prin ele că timpul pentru salvarea
tuturor păcătoşilor a trecut. Chiar în timpul în care erau scrise aceste
lucruri, ea însăşi lucra pentru salvarea păcătoşilor, aşa cum a făcut-o
neîncetat din acea vreme.

Modul în care a înţeles această chestiune, aşa cum i-a fost pre-
zentată, este oferit în următoarele paragrafe, primul publicat în 1854,
iar cel de-al doilea în 1888:

„Falsele reforme care au fost amintite aici urmează să fie văzute
pe scară mult mai largă. Viziunea se referă îndeosebi la aceia care
au auzit şi au respins lumina învăţăturii advente. Ei sunt pradă unei
lucrări de rătăcire. Astfel de persoane nu vor avea «luptele sufleteşti
pentru câştigarea celor păcătoşi», ca mai înainte. Întrucât au respins
adventul şi s-au lăsat pradă rătăcirilor lui Satana, «timpul salvării lor
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trecuse». Aceasta nu se referă totuşi la cei care nu au auzit şi, prin
urmare, nu au respins învăţătura despre cea de-a doua venire.“

„Este un lucru înfricoşător acela de a trata cu uşurătate adevărul
care a luminat înţelegerea noastră şi ne-a atins inimile. Nu putem
respinge avertizările pe care ni le trimite, în mila Sa, Dumnezeu şi
scăpa apoi nepedepsiţi. În zilele lui Noe, a fost trimisă lumii o solie
din cer, iar mântuirea oamenilor a depins de modul în care au tratat
acea solie. Pentru că au respins avertizarea, Duhul lui Dumnezeu
a fost retras de la neamul păcătos şi ei au pierit în apele potopului.
În timpul lui Avraam, îndurarea a încetat să mai stăruie pe lângă
locuitorii vinovaţi ai Sodomei şi toţi, în afară de Lot, soţia lui şi
două fiice, au fost mistuiţi de focul trimis din ceruri. Aşa şi în zilele
lui Hristos. Fiul lui Dumnezeu a dat mărturie iudeilor necredincioşi
din acea generaţie: «Iată că vi se lasă casa pustie». Privind către
zilele din urmă, aceeaşi putere infinită declară, în ce-i priveşte pe
cei care «nu au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi» că
«din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca
să creadă o minciună; pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul,
ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi». Când ei resping
învăţăturile Cuvântului Său, Dumnezeu Îşi retrage Duhul şi îi lasă
pradă amăgirilor pe care le iubesc.“ (n. ed.).][46]



Punerea la probă a credinţei noastre

În această vreme de încercare avem nevoie să ne încurajăm şi să
ne mângâiem unii pe alţii. Ispitele lui Satana sunt mai mari acum
decât au fost vreodată în trecut, căci el ştie că are puţină vreme şi
că foarte curând fiecare caz va fi hotărât, fie pentru viaţă, fie pentru
moarte. Nu ne putem permite acum să ne scufundăm sub povara
descurajării şi a încercărilor. Trebuie să rămânem neclintiţi în toate
necazurile şi să ne încredem cu totul în Atotputernicul Dumnezeu al
lui Iacov. Domnul mi-a arătat că harul Său ne este suficient pentru
a înfrunta toate încercările noastre. Şi chiar dacă ele sunt mai mari
decât au fost vreodată în trecut, dacă ne vom încrede cu totul în
Dumnezeu, putem birui orice ispită şi ieşi victorioşi prin harul Său.

Dacă vom birui încercările noastre şi vom obţine victoria asupra
ispitelor lui Satana, atunci vom suporta încercarea credinţei noastre,
care este mai scumpă decât aurul şi vom fi mai puternici şi mai
bine pregătiţi s-o întâmpinăm pe următoarea. Dacă însă dezarmăm
şi cedăm ispitelor lui Satana, vom ajunge tot mai slabi şi nu vom
obţine nici o răsplată pentru încercarea aceea şi nu vom fi atât de
bine pregătiţi pentru următoarea; în felul acesta, vom ajunge din ce
în ce mai slabi, până când vom fi duşi în robie de Satana, ajungând
la discreţia lui. Trebuie să avem asupra noastră întreaga armătură a
lui Dumnezeu şi să fim gata în orice moment pentru o confruntare
cu puterile întunericului. Când ispitele şi încercările vin nestăvilite
peste noi, să mergem la Dumnezeu şi să-I spunem în rugăciune toate
chinurile noastre. El nu ne va lăsa să plecăm cu sufletul pustiu, ci ne
va da har şi tărie pentru a birui şi pentru a zdrobi puterea vrăjmaşului.
O, dacă ar putea vedea toţi aceste lucruri în adevărata lor lumină şi
ar suferi greutăţile ca nişte buni soldaţi ai lui Isus! Atunci ar înainta
Israel, tare în Dumnezeu şi în puterea Sa nemăsurat de mare. [47]

Dumnezeu mi-a arătat că a dat poporului Său să bea o cupă a
amărăciunii, pentru a-i curăţa şi lămuri. Este o înghiţitură amară, iar
ei o pot face încă mai amară prin cârtire, plângeri şi nemulţumiri.
Dar cei care o primesc în felul acesta trebuie să mai soarbă o dată,
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căci prima nu a avut efectul dorit asupra inimii. Şi dacă nici a doua
nu îşi face lucrarea, atunci ei trebuie să mai soarbă o dată şi încă o
dată, până când se va vedea efectul dorit, în caz contrar, fiind nevoie
să fie lăsaţi necuraţi, cu o inimă întinată. Am văzut că această cupă
a amărăciunii poate fi îndulcită prin răbdare, rezistenţă şi rugăciune
şi că va avea efectul dorit asupra inimii celor care o primesc în acest
mod, iar Dumnezeu va fi onorat şi slăvit. Nu este un lucru mic să fii
creştin, să aparţii lui Dumnezeu şi să fii aprobat de El. Domnul mi
i-a arătat pe unii care mărturisesc adevărul prezent, ale căror vieţi nu
corespund cu mărturisirea lor. Ei au standardul evlaviei extrem de
scăzut şi sunt departe de sfinţenia biblică. Unii se angajează într-o
conversaţie deşartă şi nepotrivită şi alţii cedează în faţa ispitei de a
înălţa eul. Nu ne putem aştepta să ne facem poftele, să vieţuim şi să
ne purtăm cum se poartă oamenii din lume, să avem plăcerile lor şi
să ne bucurăm de compania celor care sunt ai lumii pentru ca apoi
să domnim cu Hristos în slavă.

Trebuie să fim părtaşi cu Hristos la suferinţele Sale aici, dacă
vrem să ne bucurăm de slava Sa în lumea cea nouă. Dacă vom
căuta să ne atingem propriul interes, dacă vom studia cum să ne
împlinim cel mai bine plăcerile, în loc de a căuta să-I fim pe plac lui
Dumnezeu şi să facem să înainteze cauza Sa preţioasă — care suferă
— Îl vom dezonora pe Dumnezeu şi lucrarea Sa pe care mărturisim
că o iubim. Nu ne-a mai rămas decât puţin timp în care să lucrăm
pentru Dumnezeu. Nimic nu ar trebui să fie prea scump pentru a-l
jertfi în scopul salvării turmei risipite şi sfâşiate a lui Isus. Cei care
fac acum un legământ cu Dumnezeu prin jertfă vor fi curând strânşi
şi duşi acasă, pentru a se bucura de o răsplată bogată şi a avea noua
împărăţie în veci de veci.[48]

O, haideţi să trăim cu totul pentru Domnul şi să arătăm printr-o
viaţă bine rânduită şi o conversaţie evlavioasă că am fost cu Isus şi
suntem urmaşii Săi blânzi şi umili. Trebuie să lucrăm cât este încă
ziuă, căci la venirea nopţii întunecate a necazului şi suferinţei va fi
prea târziu să lucrăm pentru Dumnezeu. Isus Se află în templul Său
sfânt şi va accepta acum jertfele noastre, rugăciunile şi mărturisirile
greşelilor şi păcatelor noastre şi va ierta toate fărădelegile lui Israel,
pentru a putea fi şterse înainte ca El să iasă din Sanctuar. Când Isus
părăseşte Sanctuarul, cei care sunt sfinţi şi fără prihană se vor sfinţi
şi vor trăi şi mai departe în neprihănire; căci toate păcatele lor vor
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fi şterse atunci şi ei vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Dar cei
care sunt nedrepţi şi întinaţi vor fi nedrepţi şi se vor întina şi mai
departe; căci atunci nu va mai fi un Mare Preot în Sanctuar, care să
prezinte jertfele lor, mărturisirile şi rugăciunile lor înaintea scaunului
de domnie al Tatălui. De aceea, ceea ce trebuie făcut pentru a salva
sufletele de apropiata furtună a mâniei trebuie să fie înfăptuit înainte
ca Isus să părăsească Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc.
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Dragi fraţi,
Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi

relata. Am văzut că unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormiţi,
ca într-o stare de letargie, şi numai pe jumătate treji; ei nu-şi dau
seama de timpul pe care-l trăim şi că „omul cu mătura“ [Vezi visul
lui William Miller, 81 (n. ed.).] a intrat şi unii sunt în primejdia de a
fi înlăturaţi. L-am rugat fierbinte pe Isus să-i salveze, să-i mai cruţe
puţin timp şi să-i lase să vadă primejdia teribilă în care se află, pentru
a se putea pregăti înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu.[49]

Îngerul a spus: „Nimicirea vine ca o vijelie“. L-am rugat pe înger
să aibă milă şi să-i salveze pe cei care iubeau această lume, care erau
ataşaţi sufleteşte de averile lor şi nu erau dispuşi să se despartă de
ele şi să jertfească pentru a-i grăbi pe soli în calea lor să hrănească
oile flămânde care piereau din lipsă de hrană spirituală. Când am
văzut bietele suflete murind din lipsa adevărului prezent şi pe unii
care mărturiseau credinţa în adevăr, lăsându-i să moară prin faptul că
reţineau mijloacele necesare pentru a duce mai departe lucrarea lui
Dumnezeu, priveliştea a fost prea dureroasă şi l-am rugat pe înger
să o ia din faţa mea. Am văzut că atunci când cauza lui Dumnezeu
cerea o parte din averile lor, ca în cazul tânărului care a venit la Isus
(Matei 19, 16-22), ei au plecat întristaţi şi am mai văzut cum curând
urgia apelor năvălitoare va trece şi le va lua tot ce au şi atunci va fi
prea târziu pentru a mai sacrifica bunuri pământeşti şi pentru a mai
strânge o comoară în ceruri.

L-am văzut apoi pe minunatul Răscumpărător, de o frumuseţe
fără seamăn; am văzut că părăsise tărâmul slavei şi a venit în această
lume întunecată şi însingurată pentru a-Şi da viaţa preţioasă şi a
muri, Cel drept pentru cei nedrepţi. A suportat batjocura plină de
cruzime şi biciuirea, a purtat cununa împletită din spini şi a asudat
stropi mari de sânge în grădină, în timp ce povara păcatelor întregii
lumi se afla asupra Lui. Îngerul a întrebat: „Pentru ce?“ Ah, am
văzut şi am ştiut că era pentru noi; pentru păcatele noastre suportase
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toate aceste lucruri, pentru ca prin sângele Său scump să ne poată
răscumpăra pentru Dumnezeu!

Apoi au fost aduşi din nou înaintea ochilor mei cei care nu erau
dispuşi să ofere bunurile acestei lumi pentru a salva sufletele care
pier, trimiţându-le adevărul, în timp ce Isus stă în picioare înaintea
Tatălui, mijlocind pentru ei în virtutea sângelui, suferinţelor şi a
morţii Sale, şi în timp ce solii lui Dumnezeu aşteaptă, gata să ducă la
aceştia adevărul mântuitor, pentru a putea fi sigilaţi cu sigiliul viului [50]
Dumnezeu. Pentru unii care mărturisesc credinţa în adevărul prezent
este greu să facă măcar şi acest gest de a oferi solilor banii care sunt,
practic, ai lui Dumnezeu, bani care le-au fost daţi să-i administreze.

Înaintea mea a fost adusă din nou imaginea lui Isus cel suferind,
a dragostei Lui atât de adânci, încât L-a făcut să-Şi dea viaţa pentru
om; de asemenea am văzut şi vieţile acelora care au mărturisit că-I
sunt urmaşi, care aveau din bunurile acestei lumi, dar considerau că
este un lucru prea mare să ajute lucrarea mântuirii. Îngerul a spus:
„Pot astfel de oameni să intre în ceruri?“ Un alt înger a răspuns:
„Nu, niciodată, niciodată, niciodată! Cei care nu sunt interesaţi de
cauza lui Dumnezeu pe pământ nu pot intona nicicând acolo sus
cântarea iubirii răscumpărătoare.“ Am văzut că lucrarea pe care o
făcea Dumnezeu pe pământ va fi împlinită pe deplin şi repede şi că
solii trebuie să meargă urgent în calea lor pentru a căuta oile rătăcite
ale turmei. Un înger a spus: „Toţi sunt soli?“ Un altul a răspuns:
„Nu, nu; solii lui Dumnezeu au o solie.“

Am văzut că lucrarea lui Dumnezeu fusese împiedicată şi de-
zonorată de către unii care călătoreau, deşi nu aveau nici o solie de
la Dumnezeu. [Vezi Apendicele (n. ed.)] Asemenea oameni vor fi
nevoiţi să-I dea socoteală lui Dumnezeu pentru fiecare dolar pe care
l-au folosit pentru călătoria pe care nu era de datoria lor să o facă,
pentru că acei bani ar fi putut ajuta cauza lui Dumnezeu; şi pentru
că au flămânzit şi murit suflete din lipsa hranei spirituale care le-ar
fi putut fi dată de solii aleşi şi chemaţi ai lui Dumnezeu, dacă aceştia
ar fi avut mijloacele materiale. Am văzut că aceia care au puterea de
a lucra cu mâinile lor şi pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de
răspunzători pentru tăria lor fizică, aşa cum sunt răspunzători alţii
pentru averile lor.

Zguduirea cea mare a început şi va continua şi vor fi azvârliţi
toţi cei ce nu sunt dispuşi să ocupe o poziţie fermă, curajoasă, pentru
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adevăr şi să jertfească pentru Dumnezeu şi cauza Sa. Îngerul a spus:
„Credeţi că va fi silit cineva să jertfească? Nu, nu. Trebuie să fie un[51]
dar de bună voie. Este nevoie de tot ce ai ca să cumperi ţarina.“ Am
strigat către Dumnezeu să-i cruţe pe cei din poporul Său, dintre care
unii ajungeau neputincioşi şi mureau. Apoi am văzut că ju pcăţile
Celui Atotputernic veneau cu repeziciune şi l-am rugat pe înger să
le vorbească oamenilor în limba sa. El a spus: „Toate tunetele şi
fulgerele de pe muntele Sinai nu-i va mişca pe aceia care nu se lasă
mişcaţi de adevărurile simple ale Cuvântului lui Dumnezeu, şi nici
solia unui înger nu-i va trezi“.

Am privit apoi splendoarea lui Isus. Haina Lui era mai albă decât
albul cel mai pur. Nici o limbă nu poate descrie slava şi demnitatea
Sa. Toţi cei ce ţin poruncile lui Dumnezeu vor intra pe porţi în
cetate şi vor avea dreptul să mănânce din pomul vieţii, fiind mereu în
prezenţa unui Isus minunat, al cărui chip străluceşte mai tare decât
soarele la amiază.

Am fost îndrumată să mă uit la Adam şi Eva în Eden. Ei au
luat din pomul oprit şi au fost alungaţi din grădină şi apoi sabia
de foc a fost pusă în jurul pomului vieţii, pentru ca ei să nu ia din
fructele lui şi să fie nişte păcătoşi nemuritori. Pomul vieţii urma să
asigure nemurirea. L-am auzit pe un înger întrebând: „Este cineva
din familia lui Adam care a trecut de sabia de foc şi a luat din pomul
vieţii?“ Am auzit răspunsul dat de un alt înger: „Nici unul din familia
lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc pentru a mânca din pom; de
aceea nu există nici un păcătos nemuritor. Sufletul care păcătuieşte
va muri de o moarte veşnică — o moarte care va ţine veşnic, în care
nu există nădejdea unei învieri; şi atunci mânia lui Dumnezeu se va
stinge.“

Sfinţii se vor odihni în Cetatea cea Sfântă şi vor domni ca regi şi
preoţi timp de o mie de ani; apoi, Isus va coborî împreună cu sfinţii
pe Muntele Măslinilor, iar muntele se va disciplina în două şi va
deveni o câmpie întinsă, pe care va fi aşezat Paradisul lui Dumnezeu.[52]
Restul pământului nu va fi curăţat până nu se vor sfârşi cei o mie de
ani, când sunt înviaţi cei răi şi se adună în jurul cetăţii. Picioarele
celor nelegiuiţi nu vor întina niciodată pământul făcut nou. Din cer
de la Dumnezeu va cădea foc şi îi va mistui — îi va arde cu totul, şi
rădăcină, şi ramură. Satana este rădăcina, iar copiii săi sunt ramurile.
Acelaşi foc care îi va mistui pe cei răi va curăţi şi pământul.
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* * * * *



Ultimele plăgi şi judecata

La conferinţa generală a celor care cred în adevărul prezent,
ţinută la Sutton, Vers.mont, în septembrie 1850, mi-a fost arătat că
ultimele şapte plăgi vor fi turnate după ce Isus părăseşte Sanctuarul.
Îngerul a spus: „Mânia lui Dumnezeu şi a Mielului este cea care
provoacă distrugerile sau moartea celor răi. La auzirea glasului
lui Dumnezeu, sfinţii vor fi puternici şi redutabili ca o armată sub
steagurile ei, dar ei nu vor împlini atunci judecata scrisă. Executarea
sentinţei va fi la încheierea celor o mie de ani.“

După ce sfinţii sunt îmbrăcaţi în nemurire şi ridicaţi în văzduh
pentru a fi cu Isus, după ce-şi primesc harpele, hainele şi cununile
şi intră în cetate, Isus şi sfinţii se aşează în vederea judecăţii. Sunt
deschise cărţile — cartea vieţii şi cartea morţii. Cartea vieţii con-
ţine faptele bune ale sfinţilor, iar cea a morţii cuprinde faptele rele
ale celor nelegiuiţi. Aceste cărţi sunt comparate cu cartea statutară,
Biblia, şi oamenii sunt judecaţi după aceasta. Sfinţii, în perfectă ar-
monie cu Isus, declară verdictul asupra morţilor celor răi. „Priveşte“,
a spus îngerul, „în armonie cu Isus, sfinţii participă la judecată şi
îi cântăresc pe cei răi în funcţie de faptele pe care le-au comis în[53]
trup, iar ceea ce trebuie să primească aceştia la executarea sentinţei
este aşezat în dreptul numelor lor.“ Am văzut că aceasta era lucrarea
sfinţilor, împreună cu Isus, în timpul celor o mie de ani în Cetatea
cea Sfântă, înainte ca aceasta să coboare spre pământ. Apoi, la în-
cheierea celor o mie de ani, Isus, cu îngerii şi toţi sfinţii, părăsesc
Cetatea cea Sfântă; şi, în timp ce coboară spre pământ împreună cu
ei, cei răi sunt înviaţi şi apoi, chiar cei „ce l-au străpuns“, înviaţi
şi ei, Îl vor zări de departe în toată slava Sa, avându-i cu Sine pe
îngeri şi pe sfinţi, şi se vor jeli amarnic din pricina Lui. Ei vor vedea
semnele lăsate de cuie în mâinile şi picioarele Sale şi pe acela din
coasta Sa, locul în care au înfipt lancea. Semnele lăsate de cuie şi de
suliţă vor fi atunci slava Sa. La încheierea celor o mie de ani Isus va
sta pe Muntele Măslinilor, iar muntele se va despica în două şi va
deveni o câmpie întinsă. Cei care fug în acea vreme sunt cei răi, care
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tocmai au fost readuşi la viaţă. Atunci, Cetatea cea Sfântă coboară
şi se aşază pe câmpie. Satana îi umple atunci pe cei nelegiuiţi cu
spiritul lui. Îi face să creadă că trupele din cetate sunt neînsemnat
de mici şi că oştirea lui este mare, că pot să-i biruie pe sfinţi şi să
cucerească cetatea.

În timp ce Satana îşi strângea armatele, sfinţii erau în cetate,
contemplând frumuseţea şi slava Paradisului lui Dumnezeu. Isus
era în fruntea lor, călăuzindu-i. Dintr-o dată, încântătorul nostru
Mântuitor a dispărut din mijlocul nostru; dar I-am auzit în curând
glasul minunat: „Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi
Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii“. Ne-am
adunat în jurul lui Isus şi, chiar în timp ce închidea porţile cetăţii,
blestemul era rostit asupra celor răi. Porţile au fost închise. Apoi,
sfinţii şi-au folosit aripile şi au urcat pe zidurile care înconjurau
cetatea. Isus Se afla şi El cu ei; Coroana Sa era strălucitoare şi
măreaţă. [54]

Era un grup de şapte coroane, aflate una într-alta. Cele ale sfinţi-
lor erau din aurul cel mai curat şi împodobite cu stele. Feţele celor
sfinţi străluceau de slavă, căci erau preschimbaţi întocmai după chi-
pul lui Isus; iar când aceştia s-au înălţat şi au urcat cu toţii către
partea de sus a cetăţii, am rămas extaziată înaintea acelei privelişti.

Apoi cei nelegiuiţi au văzut ceea ce pierduseră; asupra lor a
fost suflat foc de la Dumnezeu şi au fost mistuiţi. Aceasta a fost
executarea judecăţii. Cei răi au primit atunci ceea ce sfinţii, în timpul
celor o mie de ani, la unison cu Isus, stabiliseră ca ei să primească.
Acelaşi foc de la Dumnezeu care i-a mistuit pe cei răi a purificat
întregul pământ. Munţii cei zdrenţuiţi şi sfărâmaţi s-au topit de
căldura arzătoare şi, de asemenea, atmosfera şi toate resturile au fost
mistuite ca miriştea. Atunci moştenirea noastră s-a deschis înaintea
noastră, slăvită şi strălucitoare, şi noi am moştenit întregul pământ
făcut nou. Am strigat cu toţii: „Slavă; Aleluia!“



Sfârşitul celor 2300 de zile

Am văzut un tron şi pe el stăteau Tatăl şi Fiul. Am privit la faţa
lui Isus şi I-am admirat minunata-I persoană. Persoana Tatălui nu o
puteam privi, căci era acoperită de un nor de slavă. L-am întrebat pe
Isus dacă Tatăl Său avea o formă ca a Sa. Mi-a răspuns că da, dar că
eu nu o puteam privi, întrucât, a zis El, „dacă vei privi o singură dată
slava Sa, vei înceta să exişti“. Înaintea tronului, am văzut poporul
advent — biserica şi lumea. Am observat două grupuri, unul plecat
înaintea tronului, profund preocupat, în timp ce ceilalţi stăteau în
picioare nepăsători şi lipsiţi de interes. Cei care erau plecaţi înaintea
tronului îşi prezentau rugăciunile şi priveau către Isus; apoi El privea
către Tatăl Său şi părea că Se roagă Lui. O lumină ieşea de la Tatăl[55]
şi se îndrepta către Fiul, iar de la Fiul către grupul care se ruga. Apoi
am văzut o lumină nespus de puternică, ieşind de la Tatăl şi venind
către Fiul, iar de la Fiul unduindu-se peste poporul aflat înaintea
tronului. Puţini însă primeau această lumină măreaţă. Mulţi au ieşit
de sub ea şi i s-au împotrivit de îndată; alţii erau nepăsători şi nu
apreciau lumina, iar aceasta s-a îndepărtat de la ei. Unii o îndrăgeau,
mergeau şi îngenuncheau alături de grupul cel mic care se ruga. Toţi
din acest grup primiseră lumina şi se bucuraseră de ea, iar feţele le
străluceau de slava ei.

L-am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe scaunul de domnie1,
mergând cu un car de foc în Sfânta Sfintelor, dincolo de cea de-a
doua despărţitură şi aşezându-Se. Apoi, Isus S-a ridicat de pe tron
şi cei mai mulţi dintre cei care erau aplecaţi s-au ridicat împreună
cu El. Din momentul în care S-a ridicat, nu am văzut nici o rază de
lumină căzând de la Isus peste mulţimea nepăsătoare, şi aceasta a
fost lăsată în întuneric total. Cei care s-au ridicat o dată cu Isus şi-au
păstrat privirile aţintite asupra Sa când a părăsit tronul şi i-a condus
o mică bucată de drum. Apoi, Şi-a ridicat braţul drept şi L-am auzit
spunând cu glasul Său încântător: „Aşteptaţi aici; Mă duc la Tatăl
Meu să primesc Împărăţia; păstraţi-vă veşmintele nepătate, iar Eu
mă voi întoarce după puţină vreme de la nuntă şi vă voi primi“.
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Apoi un car de foc, cu roţile ca văpăile de foc, înconjurat de îngeri, a
venit acolo unde Se afla Isus. A păşit în car şi a fost purtat în Sfânta
Sfintelor, unde şedea Tatăl. Acolo L-am privit pe Isus, un impunător
Mare Preot, stând în picioare înaintea Tatălui. Pe tivul veşmântului
Său erau un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie. Cei care Se
ridicaseră împreună cu Isus îşi trimiteau către El credinţa, în Sfânta
Sfintelor, şi se rugau: „Tatăl meu, dă-Mi Duhul Tău“. Apoi, Isus
sufla asupra lor Duhul Sfânt. În suflarea aceea era lumină, putere şi
multă iubire, bucurie şi pace. [56]

M-am întors să mă uit la grupul celor care stăteau încă aplecaţi
înaintea tronului; nu ştiau că Isus îl părăsise. Satana părea să fie
lângă tron, încercând să continue lucrarea lui Dumnezeu. I-am văzut
privind în sus către tron şi rugându-se: „Tată, dă-ne Duhul Tău“.
Satana sufla atunci asupra lor o înrâurire nesfântă; era în aceasta
lumină şi multă putere, dar nu exista iubire delicată, bucurie şi pace.
Scopul lui Satana era de a-i păstra în starea de amăgire, de a-i trage
înapoi şi de a-i amăgi pe cei din poporul lui Dumnezeu.



Datoria, având în vedere timpul de strâmtorare

Domnul mi-a arătat în mod repetat că este contrar Bibliei să ne
luăm orice măsură pentru asigurarea nevoilor noastre vremelnice
în timpul strâmtorării. Am văzut că, dacă sfinţii şi-ar face provizii
alimentare sau ar avea hrană în câmp, în timpul de strâmtorare, când
sabia, foametea şi boala cutreieră ţara, acestea le vor fi luate de mâini
violente şi străinii vor culege roadele din câmpurile lor. Atunci va fi
timpul să ne încredem cu totul în Dumnezeu, şi El ne va sprijini. Am
văzut că ne vor fi asigurate pâinea şi apa în acel timp şi că nu vom
duce lipsă şi nu vom flămânzi; căci Dumnezeu poate să ne întindă o
masă în pustie. Dacă va fi nevoie, va trimite corbi să ne hrănească,
aşa cum a făcut-o pentru a-l hrăni pe Ilie, sau va face să plouă cu
mană din cer, aşa cum a făcut-o pentru israeliţi.

Casele şi pământurile nu le vor fi de nici un folos sfinţilor în
vremea de strâmtorare, căci ei vor fi nevoiţi să fugă atunci din faţa
mulţimilor înfuriate, iar în vremea aceea nu mai pot dispune de
averile lor pentru înaintarea cauzei adevărului prezent. Mi-a fost
arătat că este voia lui Dumnezeu ca sfinţii să se dezlipească, înainte
de sosirea timpului de strâmtorare, de orice lucru care i-ar împovăra[57]
şi să facă legământ cu Dumnezeu prin jertfă. Dacă ei îşi ţin averea
pe altar şi Îi cer cu sinceritate lui Dumnezeu să le descopere care le
este datoria, Domnul îi va învăţa când să şi-o lichideze. Atunci ei
vor fi liberi în timpul necazului celui mare şi nu vor exista nici un
fel de poveri care să-i tragă în jos.

Am văzut că, dacă vreunii se agăţau de avere şi nu-L întrebau pe
Domnul care este datoria lor, El nu le făcea cunoscută datoria şi li se
îngăduia să-şi păstreze averea, iar în timpul de strâmtorare aceasta
venea ca un munte asupra lor pentru a-i zdrobi şi ei încercau să scape
de ea, dar nu puteau. I-am auzit pe unii jelindu-se astfel: „Lucrarea
lâncezea, cei din poporul lui Dumnezeu mureau flămânzind după
adevăr, iar noi nu am făcut nici un efort pentru a acoperi lipsa aceasta;
acum averea noastră nu este de nici un folos. O, dacă ne-am fi
dispensat de ea şi ne-am fi strâns o comoară în cer!“ Am văzut
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că o jertfă nu sporea, ci descreştea şi era mistuită. Am văzut, de
asemenea, că Dumnezeu nu ceruse tuturor celor din poporul Său să
scape de averile lor în acelaşi timp; dacă doreau însă să primească
învăţătură, El îi învăţa, într-un timp de nevoie, când să vândă şi cât
să vândă. Unora li s-a cerut în timpurile trecute să se folosească
de averile lor pentru a sprijini cauza adventă, în timp ce altora li
s-a îngăduit să şi le păstreze pe ale lor până la o vreme de nevoie.
Atunci, după cum o cere cauza, datoria lor este să vândă.

Am văzut că solia „vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie“ nu a fost
dată de către unii în lumina ei clară, iar scopul cuvintelor Mântuito-
rului nostru nu a fost prezentat cu claritate. Obiectivul urmărit prin
faptul de a vinde nu este acela de a da celor ce sunt în stare să lucreze
şi să se întreţină singuri, ci de a răspândi adevărul. Este un păcat să-i
întreţii şi să hrăneşti lenevia în cei care sunt capabili să muncească.
Unii au fost perseverenţi în participarea la toate întâlnirile nu pentru
a-I da slavă lui Dumnezeu, ci pentru „pâine şi peşte“. Ar fi fost
mult mai bine pentru unii ca aceştia să stea acasă şi să lucreze cu [58]
mâinile lor, „orice lucru bun“, pentru a acoperi nevoile familiilor
lor şi pentru a avea ceva de dat pentru sprijinirea cauzei preţioase
a adevărului prezent. Acum este momentul de a strânge comori în
cer şi de a ne pune inimile în rânduială, pregătite pentru vremea de
strâmtorare. Numai cei care au mâini curate şi inimi pure vor rămâne
în picioare în acel timp al încercării. Acum este momentul ca Legea
lui Dumnezeu să fie în mintea noastră, pe frunţile noastre şi scrisă
în inimile noastre.

Domnul mi-a arătat primejdia de a îngădui ca mintea noastră să
se umple de gânduri şi griji lumeşti. Am observat că unele minţi
sunt îndepărtate de adevărul prezent şi de iubirea faţă de Sfânta
Biblie prin citirea unor cărţi incitante; alţii se umplu de nedumeriri
şi de grija pentru ceea ce vor mânca, bea şi îmbrăca. Unii socotesc
venirea Domnului cândva într-un viitor foarte îndepărtat. Timpul s-a
prelungit cu câţiva ani mai mult decât s-au aşteptat ei; din acest motiv,
ei cred că se va mai prelungi cu ceva ani, şi în acest fel minţile lor
sunt distrase de la adevărul prezent şi orientate către lume. Am văzut
o mare primejdie în aceste lucruri; căci dacă mintea este umplută cu
alte lucruri, adevărul prezent este izgonit şi pe frunţile noastre nu se
mai găseşte nici un loc pentru sigiliul viului Dumnezeu. Am văzut
că timpul pe care trebuia să-l mai petreacă Isus în Sfânta Sfintelor
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era aproape de sfârşit şi că timpul nu se mai poate prelungi decât
încă foarte puţin. Timpul de răgaz, atât cât avem, ar trebui folosit
pentru cercetarea Bibliei, după care vom fi judecaţi în ziua de pe
urmă.

Fraţii şi surorile mele dragi, poruncile lui Dumnezeu şi mărturia
lui Isus Hristos să fie necurmat în mintea voastră şi să scoată afară
gândurile şi grijile lumeşti. Ele să fie subiectul vostru de meditaţie şi
când mergeţi la culcare, şi când vă treziţi. Trăiţi şi acţionaţi având ca
unic considerent venirea Fiului omului. Timpul sigilării este foarte
scurt şi se va termina în curând. Acum când cei patru îngeri ţin cele
patru vânturi este momentul să întărim chemarea şi alegerea noastră.[59]



„Ciocăniturile misterioase“

La 24 august 1850 am văzut că „ciocăniturile misterioase“ erau
puterea lui Satana; unele erau direct de la el, iar altele, indirecte,
prin agenţii lui, dar toate îşi aveau obârşia în Satana. Era lucrarea
lui, pe care el o împlinea în moduri diferite; cu toate acestea, mulţi
din biserici şi din lume erau într-un întuneric atât de adânc, încât
credeau şi susţineau că aceasta era puterea lui Dumnezeu. Îngerul a
spus: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba
el pe cei morţi pentru cei vii? Să meargă oare cei vii la cei morţi
pentru a căpăta cunoaştere? Cei morţi nu ştiu nimic. Pentru a afla
despre Dumnezeu mergeţi voi la cei morţi? Ei s-au îndepărtat de
Dumnezeul cel viu pentru a vorbi cu cei morţi, care nu ştiu nimic.“

Am văzut că, în curând, va fi considerat blasfemie să vorbeşti
împotriva ciocăniturilor şi că acestea se vor răspândi din ce în ce
mai mult, că puterea lui Satana va creşte şi că unii dintre urmaşii lui
devotaţi vor avea puterea de a înfăptui minuni şi chiar de a face să se
coboare foc din cer înaintea oamenilor. Am văzut că, prin ciocănituri
şi mesmerism, aceşti magicieni moderni vor explica toate minunile
înfăptuite de Domnul nostru Isus Hristos şi că mulţi vor crede că
toate lucrările cele mari pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu pe
când era pe acest pământ au fost aduse la împlinire prin aceeaşi
putere. [Când a fost dată această viziune, spiritismul abia apăruse
şi era slab; nu existau decât câţiva mediumi. Din acel timp, el s-a
răspândit în toată lumea, iar susţinătorii lui se numără cu milioanele.
Ca un lucru de ordin general, spiritiştii au negat Biblia şi au luat în
râs creştinismul. Când şi când, diferite persoane au deplâns şi au
protestat împotriva acestui lucru, dar erau atât de puţini încât nimeni
nu le-a acordat vreo atenţie. Acum spiritiştii îşi schimbă metoda de
lucru şi mulţi îşi spun „creştini spiritişti“, declarând că ignorarea
religiei nu este un lucru bun şi afirmând că ei au adevărata credinţă
creştină. Ţinând, de asemenea, minte faptul că mulţi slujitori de
seamă ai Evangheliei agreează spiritismul, vedem acum deschisă
calea pentru împlinirea acestei profeţii, date în 1850. Citeşte şi
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remarcile autoarei, la 86 (n. ed.).] Mi-a fost arătat timpul lui Moise[60]
şi am văzut semnele şi minunile pe care le-a împlinit Dumnezeu
prin el înaintea lui Faraon, dintre care majoritatea au fost imitate
de magicienii Egiptului; şi că, exact înainte de izbăvirea finală a
sfinţilor, Dumnezeu va lucra cu putere pentru poporul Său, iar acestor
magicieni moderni li se va îngădui să imite lucrarea lui Dumnezeu.

Acel timp va veni curând şi va trebui să ne prindem cu tărie de
braţul puternic al lui Iehova; căci toate aceste semne mari şi minuni
nemaivăzute ale diavolului au scopul de a-i amăgi pe cei din poporul
lui Dumnezeu şi de a-i birui. Mintea noastră trebuie să fie fixată asu-
pra lui Dumnezeu şi nu trebuie să ne temem de teama celor răi, adică,
să ne temem de ceea ce se tem ei şi să adorăm ceea ce adoră ei, ci să
fim curajoşi şi îndrăzneţi pentru adevăr. Dacă ne-ar putea fi deschişi
ochii, am vedea siluetele îngerilor răi în jurul nostru, străduindu-se
să inventeze vreo modalitate nouă de a ne necăji şi distruge. Şi am
vedea, de asemenea, îngeri ai lui Dumnezeu păzindu-ne de puterea
lor; căci ochiul atent al lui Dumnezeu veghează întotdeauna pentru
binele lui Israel şi El Îşi va proteja şi salva poporul, dacă ei îşi vor
pune încrederea în El. Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul
Domnului îl va pune pe fugă.

Îngerul a spus: „Adu-ţi aminte, te afli pe un teren vrăjit“. Am
văzut că trebuie să veghem şi să avem asupra noastră întreaga ar-
mătură, să luăm scutul credinţei şi atunci vom putea să rămânem în
picioare, iar săgeţile arzătoare ale celor răi nu ne vor putea vătăma.[61]



Mesagerii

[Vezi Apendicele (n. ed.)]

Domnul mi-a oferit adesea o imagine a situaţiei şi nevoilor măr-
găritarelor risipite, care nu au ajuns încă la lumina adevărului prezent
şi mi-a arătat că solii ar trebui să-şi croiască un drum în cea mai mare
grabă către aceştia, pentru a le da lumina. Mulţi, aflaţi pretutindeni în
jurul nostru, nu au nevoie decât să li se îndepărteze prejudecăţile şi
să le fie puse înainte dovezile din Cuvânt ale poziţiei noastre actuale
şi ei vor primi cu bucurie adevărul prezent. Solii trebuie să vegheze
asupra sufletelor ca unii care vor trebui să dea socoteală. Viaţa lor
trebuie să fie plină de trudă şi de chin sufletesc, în timp ce asupra lor
apasă greutatea scumpei, dar ades-prejudiciatei cauze a lui Hristos.
Ei vor trebui să lase deoparte confortul şi interesele lumeşti şi să-şi
stabilească drept prim obiectiv faptul de a face tot ce le stă în putere
pentru înaintarea cauzei adevărului prezent şi salvarea sufletelor care
pier.

Vor avea şi o răsplată bogată. În cununile bucuriei lor, cei care
sunt salvaţi de ei şi, în final, mântuiţi vor străluci ca stelele în veci
de veci. Şi, în toată veşnicia, ei se vor bucura de satisfacţia de a fi
făcut ceea ce au putut pentru prezentarea adevărului în curăţia şi
frumuseţea lui, astfel încât sufletele s-au îndrăgostit de el, au fost
sfinţite prin el şi s-au folosit de privilegiul inestimabil de a fi făcuţi
bogaţi, de a fi spălaţi în sângele Mielului şi răscumpăraţi pentru
Dumnezeu.

Am văzut că păstorii ar trebui să-i consulte pe cei în care au
motive să se încreadă, cei care au participat la toate soliile şi sunt
neclintiţi în tot adevărul prezent — aceasta înainte de a susţine
noi puncte importante despre care cred că sunt sprijinite de Bi-
blie. Atunci păstorii vor fi într-o desăvârşită unire, şi unitatea dintre [62]
păstori va fi simţită de biserică. Am văzut că o astfel de cale va
împiedica dezbinări nefericite şi atunci nu va fi nici o primejdie ca
turma preţioasă să fie despărţită şi oile împrăştiate, fără păstor.
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Am văzut totodată că Dumnezeu avea soli pe care ar fi vrut să-i
folosească în cauza Sa, dar care nu erau pregătiţi. Erau prea uşuratici
şi superficiali pentru a exercita o influenţă bună asupra turmei şi nu
simţeau povara cauzei şi valoarea sufletelor aşa cum trebuie să simtă
solii lui Dumnezeu pentru a avea rezultate bune. Îngerul a spus: „Fiţi
curaţi, voi care purtaţi vasele Domnului, fiţi curaţi, voi care purtaţi
vasele Domnului“. Ei nu pot face decât puţin bine, dacă nu sunt cu
totul predaţi lui Dumnezeu şi nu simt importanţa şi solemnitatea
ultimei solii de har, care este dată acum turmei risipite. Unii, care
nu sunt chemaţi de Dumnezeu, sunt foarte dispuşi să meargă cu
solia. Dacă însă ar simţi greutatea cauzei şi responsabilităţile unei
asemenea poziţii, vor simţi nevoia de a se da înapoi şi de a zice
împreună cu apostolul: „Cine este potrivit pentru aceste lucruri?“
Un motiv pentru care sunt atât de dornici să meargă este acela că
Dumnezeu nu a pus asupra lor greutatea cauzei. Nu toţi cei care au
vestit prima şi cea de-a doua solie îngerească urmează s-o vestească
pe cea de-a treia, nici chiar după ce o îmbrăţişează cu totul, căci unii
s-au aflat în atâtea rătăciri şi amăgiri, încât nu vor putea decât cel
mult să-şi salveze propriile suflete, iar dacă îşi asumă răspunderea
de a-i călăuzi pe alţii, vor fi exact mijloacele prin care li se va
provoca acestora prăbuşirea. Dar am văzut că unii, care fuseseră
mai înainte peste măsură de adânciţi în fanatism, erau primii care
alergau acum, înainte să-i trimită Dumnezeu, înainte de a fi curăţiţi
de rătăcirile din trecut; ei hrăneau turma lui Dumnezeu cu rătăciri
amestecate cu adevăr şi, dacă erau lăsaţi să meargă mai departe,
turma se îmbolnăvea şi urmau tulburările şi moartea. Am văzut că
aceştia trebuia să fie cernuţi din nou şi din nou, până când erau
eliberaţi de toate rătăcirile pe care le credeau, în caz contrar, ei[63]
neputând niciodată să intre în Împărăţie. Solii nu ar putea avea
aceeaşi încredere, în judecata şi discernământul persoanelor care au
susţinut rătăciri şi au fost cuprinşi de fanatism, pe care ar avea-o în
cei care au fost în adevăr şi nu în greşeli grosolane. De asemenea,
mulţi sunt prea repede dispuşi să-i trimită în câmpul misionar pe
unii care abia au mărturisit credinţa în adevărul prezent, care au
mult de învăţat şi de făcut înainte de a fi ei înşişi drepţi înaintea lui
Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de faptul de a le arăta altora calea.

Am văzut necesitatea ca în special solii să vegheze şi să oprească
orice urmă de fanatism, ori unde l-ar vedea ridicându-se. Satana
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forţează intrarea din toate părţile şi, dacă nu ne păzim de el, dacă
nu avem ochii deschişi pentru a-i vedea şiretlicurile şi capcanele şi
dacă nu vom avea asupra noastră întreaga armătură a lui Dumnezeu,
săgeţile de foc ale celor răi ne vor atinge. Există multe adevăruri
preţioase în Cuvântul lui Dumnezeu, dar turma are nevoie acum de
„adevărul prezent“. Am văzut primejdia ca solii să fugă de punctele
importante ale adevărului prezent şi să se ocupe de subiecte care nu
sunt menite să aducă unitate în turmă şi să sfinţească sufletul. Satana
se va folosi aici de orice avantaj posibil pentru a aduce vătămare
cauzei.

Însă astfel de subiecte, cum ar fi Sanctuarul, studiat în legătură
cu cele 2300 de zile, poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus,
sunt foarte potrivite pentru a explica mişcarea adventă care a trecut
şi a arăta care este poziţia noastră prezentă, a întări credinţa celor
care se îndoiesc şi de a oferi siguranţa unui viitor glorios. Am văzut
în mod repetat că acestea erau subiectele principale de care ar trebui
să se ocupe solii.

Dacă solii aleşi ai lui Dumnezeu ar aştepta până când toate
obstacolele ar fi îndepărtate din calea lor, mulţi nu s-ar duce niciodată
să caute oile rătăcite. Satana le va pune înainte multe obiecţii pentru
a-i opri de la împlinirea datoriei. Dar ei va trebui să iasă prin credinţă, [64]
punându-şi încrederea în Acela care i-a chemat în lucrarea Sa, şi El
va deschide calea înaintea lor în măsura în care va fi pentru binele
lor şi slava Sa. Isus, marele Învăţător şi Model, nu a avut unde să-Şi
aşeze capul. Viaţa Sa a fost o viaţă de trudă, întristare şi suferinţă;
apoi S-a dat pe Sine pentru noi. Cei care, în locul lui Hristos, imploră
suflete să se împace cu Dumnezeu şi care nădăjduiesc să domnească
împreună cu Hristos în slavă trebuie să se aştepte să fie părtaşi
la suferinţele Sale aici. „Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu
cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânţa, se
întoarce cu veselie când îşi strânge snopii.“ Psalmii 126, 5.6
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Într-o viziune dată la 27 iunie 1850, îngerul care mă însoţea a
spus: „Timpul este aproape sfârşit. Reflectaţi voi chipul minunat al
lui Isus, aşa cum ar trebui?“ Apoi atenţia mi-a fost îndreptată către
pământ şi am văzut că va trebui să aibă loc o pregătire între cei care
au îmbrăţişat în ultima vreme solia celui de-al treilea înger. Îngerul
a spus: „Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, pregătiţi-vă. Va trebui să muriţi
faţă de lume cum nu aţi mai murit vreodată.“ Am văzut că era o
mare lucrare de făcut pentru ei şi numai o scurtă vreme în care să se
înfăptuiască aceasta.

Apoi, am văzut că cele şapte plăgi de pe urmă aveau să fie
curând revărsate peste cei care nu aveau adăpost; cu toate acestea,
lumea nu le privea altfel decât ar fi privit picăturile de ploaie care
ar fi urmat să cadă. Am fost apoi întărită să pot suporta priveliştea
îngrozitoare a celor şapte plăgi, mânia lui Dumnezeu. Am văzut că
mânia Sa era teribilă şi înspăimântătoare şi că, dacă Şi-ar fi întins
mâna sau Şi-ar fi ridicat-o, în mânia Sa, locuitorii lumii ar ajunge
ca şi cum n-ar fi existat vreodată sau ar suferi de molime ucigătoare[65]
care ar veni asupra lor, şi nu ar găsi nicăieri izbăvire, ci ar fi nimiciţi
de acestea. M-a cuprins groaza şi am căzut cu faţa în jos înaintea
îngerului şi l-am rugat din suflet să îndepărteze priveliştea aceea,
să o ascundă privirilor mele, căci era insuportabilă. Atunci mi-am
dat seama, ca niciodată înainte, de importanţa faptului de a cerceta
cu grijă Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a şti cum se poate scăpa
de plăgile despre care Cuvântul declară că vor cădea asupra tuturor
celor nesfinţi, care se vor închina fiarei şi chipului ei şi vor primi
semnul ei pe frunte sau pe mână. Era un lucru uluitor pentru mine,
că oamenii puteau călca Legea lui Dumnezeu şi călca în picioare
Sabatul Său sfânt, când împotriva lor stăteau asemenea avertizări şi
ameninţări.

Papa a schimbat ziua de odihnă dintr-a şaptea în prima zi a săp-
tămânii. El s-a gândit să schimbe chiar porunca dată pentru a-l face
pe om să-şi aducă aminte de Creatorul său. S-a gândit să schimbe
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cea mai mare poruncă din Decalog şi să se facă astfel egalul lui
Dumnezeu sau chiar să se înalţe mai presus de Dumnezeu. Domnul
nu Se schimbă, prin urmare Legea Sa este imuabilă; dar papa s-a
înălţat pe sine deasupra lui Dumnezeu, căutând să schimbe precep-
tele Sale eterne care reglementează sfinţenia, dreptatea şi bunătatea.
El a călcat în picioare ziua sfinţită a lui Dumnezeu şi, cu de la sine
putere, a pus în locul ei una din cele şase zile lucrătoare. Întreaga
naţiune a urmat fiara şi oamenii Îl jefuiesc în fiecare săptămână
pe Dumnezeu de timpul Său sfânt. Papa a făcut o breşă în Legea
sfântă a lui Dumnezeu, dar am văzut că venise pe deplin timpul ca
această spărtură să fie reparată de cei din poporul lui Dumnezeu şi
să zidească iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte.

M-am rugat înaintea îngerului ca Dumnezeu să-i salveze pe cei
din poporul Său care se rătăciseră, să-i salveze de dragul îndurării
Sale. Când plăgile vor începe să cadă, cei care continuă să calce
Sabatul sfânt nu-şi vor mai deschide gura pentru a aduce acele
scuze pe care le născocesc acum pentru a scăpa de datoria de a-l [66]
păzi. Gurile le vor fi închise în timpul căderii plăgilor, iar marele
Dătător al Legii va cere să se facă dreptate cu cei care au luat în râs
Legea Sa sfântă şi au numit-o „un blestem pentru om“, „mizeră“ şi
„schimbătoare “. Când astfel de oameni simt strânsoarea de fier a
acestei Legi , aceste expresii vor apărea înaintea lor scrise cu litere
de foc şi îşi vor da seama atunci de păcatul de a lua în râs acea Lege
pe care Cuvântul lui Dumnezeu o numeşte „sfântă, dreaptă şi bună“.

Apoi mi-a fost îndreptată atenţia către slava cerului, către co-
moara strânsă pentru cei credincioşi. Totul era strălucitor şi încân-
tător. Îngerii începeau să cânte o cântare minunată, apoi încetau să
cânte şi îşi scoteau cununile de pe cap şi le aruncau sclipitoare la
picioarele lui Isus şi strigau cu glasuri melodioase: „Slavă, Aleluia!“
M-am alăturat cântecelor lor de laudă şi cinste, adresate Mielului, şi
de fiecare dată când îmi deschideam gura pentru a-L lăuda, aveam
un simţământ inexprimabil provocat de slava care mă înconjura.
Era încă şi mai mult, o greutate nespus de mare şi veşnică de slavă.
Îngerul a spus: „Mica rămăşiţă a celor ce-L iubesc pe Dumnezeu,
care păzesc poruncile Lui şi sunt credincioşi până la sfârşit se vor
bucura de această slavă, vor fi mereu în prezenţa lui Isus şi vor cânta
în compania îngerilor sfinţi“.
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Apoi, privirile mi-au fost întoarse de la slavă şi mi-a fost arătată
rămăşiţa de pe pământ. Îngerul li s-a adresat: „Veţi putea evita voi
ultimele şapte plăgi? Veţi merge voi în slavă şi vă veţi bucura de
tot ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc şi sunt gata să
sufere de dragul Lui? Dacă este aşa, trebuie să muriţi pentru a putea
trăi. Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă, pregătiţi-vă. Pregătirea voastră trebuie
să fie mai profundă decât cea pe care o faceţi acum, căci vine ziua
Domnului, zi fără milă, zi de mânie şi urgie aprinsă, care va preface
tot pământul în pustiu şi-i va nimici pe toţi păcătoşii de pe el. Jertfiţi
totul pentru Dumnezeu. Puneţi totul pe altarul lui — eul, averea,[67]
totul ca o jertfă vie. Va fi nevoie de tot ce aveţi pentru a intra în
slavă. Strângeţi-vă o comoară în ceruri, o comoară pe care hoţii nu
pot s-o fure şi nici rugina s-o strice. Trebuie să fiţi părtaşi cu Hristos
la suferinţele Lui aici, dacă vreţi să fiţi părtaşi cu El la slava Sa în
lumea cea nouă.“

Cerul va fi nespus de ieftin, dacă-l vom obţine prin suferinţă.
Trebuie să ne tăgăduim eul în tot drumul nostru, să murim zilnic faţă
de el, să lăsăm ca să iasă la iveală numai Isus şi să ţinem necurmat
slava Sa înaintea ochilor. Am văzut că aceia care au îmbrăţişat în
ultima vreme adevărul va trebui să ştie ce înseamnă să suferi de
dragul lui Hristos, că vor avea de trecut prin încercări care vor fi
dureroase şi tăioase pentru ca ei să poată fi curăţiţi şi învredniciţi,
prin suferinţă, să primească sigiliul viului Dumnezeu, să treacă prin
timpul necazului celui mare, să-L vadă pe Împărat în frumuseţea Sa
şi să stea în prezenţa lui Dumnezeu şi a îngerilor curaţi, sfinţi.

Când am văzut ce trebuie să fim pentru a moşteni slava şi am
văzut apoi cât de mult suferise Isus pentru a dobândi pentru noi o
moştenire atât de bogată, m-am rugat să putem fi botezaţi în suferin-
ţele lui Hristos, ca să nu ne dăm înapoi în faţa încercărilor, ci să le
suportăm cu răbdare şi bucurie, ştiind ce a suferit Isus pentru ca noi
să putem fi îmbogăţiţi prin sărăcia şi suferinţele Sale. Îngerul a spus:
„Tăgăduiţi-vă eul; trebuie să faceţi paşi rapizi“. Unii din noi au avut
timpul să primească adevărul şi să înainteze pas cu pas, şi fiecare
pas pe care l-am făcut ne-a dat puterea să-l facem pe următorul.
Timpul este însă acum pe sfârşite şi ceea ce ne-a luat nouă ani de
zile să învăţăm ei vor fi nevoiţi să înveţe în câteva luni. Vor avea, de
asemenea, să se dezveţe de multe alte lucruri şi multe să le înveţe
din nou. Cei care vor să nu primească semnul fiarei şi chipul ei când
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va fi aprobat decretul, trebuie să ia acum hotărârea de a spune: Nu,
nu vom accepta instituţia fiarei. [68]



Orbii care îi conduc pe orbi

Am văzut cum lucrau călăuzele oarbe pentru a face sufletele la fel
de oarbe ca şi ele, nedându-şi decât vag seama ce va veni asupra lor.
Ei se înalţă împotriva adevărului, iar când acesta triumfă, mulţi care
i-au privit pe aceştia ca fiind oameni ai lui Dumnezeu şi au căutat
la ei după lumină sunt tulburaţi. Ei îi întreabă pe aceşti conducători
despre Sabat şi aceştia, având ca obiectiv să scape de porunca a
patra, le vor răspunde în consecinţă. Am văzut că nu se acţiona în
virtutea unei onestităţi reale când se luau diferitele poziţii împotriva
Sabatului. Obiectivul principal este de a se ocoli Sabatul Domnului
şi de a se păzi o altă zi, alta decât cea sfinţită şi binecuvântată de
Iehova. Dacă ei sunt nevoiţi să renunţe la o poziţie, îmbrăţişează
una contrară, chiar pe aceea pe care o declaraseră înainte ca fiind
eronată.

Poporul lui Dumnezeu va ajunge la o unitate a credinţei. Cei
care păzesc Sabatul Bibliei sunt uniţi în punctele adevărului biblic.
Dar cei din poporul advent, care se opun Sabatului, nu sunt uniţi,
fiind dezbinaţi într-un mod ciudat. Unul vine şi se opune Sabatului şi
declară că este aşa sau aşa şi la încheiere concluzionează şi spune că
aşa rămâne. Pentru că însă efortul său nu rezolvă deloc chestiunea
în discuţie şi pe măsură ce cauza Sabatului înaintează şi copiii
Domnului o îmbrăţişează, mai vine unul pentru a-l desfiinţa. Dar
prezentându-şi părerile pentru a ocoli Sabatul, el demolează complet
argumentele celui care a făcut primele eforturi împotriva adevărului
şi prezintă o teorie la fel de opusă primului ca şi celei susţinute de
noi. La fel se întâmplă şi cu al treilea şi cu al patrulea; dar nici unul
din ei nu îl relatează aşa cum se află acesta scris în Cuvântul lui[69]
Dumnezeu: „Ziua a şaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului
tău“.

Astfel de persoane, după cum am văzut, au o minte firească şi
prin urmare nu se supun Legii sfinte a lui Dumnezeu. Ei sunt în
neînţelegere unii cu alţii, dar se luptă din greu în ciuda acestui lucru
să sucească Scripturile cu logica lor, pentru a face o spărtură în
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Legea lui Dumnezeu, pentru a schimba, a desfiinţa sau a face orice
cu porunca a patra, mai degrabă decât să o păzească. Ei doresc să
reducă la tăcere turma în privinţa acestui subiect; din această pricină,
ei născocesc ceva cu speranţa că îi va linişti şi că mulţi dintre cei
care îi urmează îşi vor cerceta bibliile atât de puţin încât conducătorii
lor să poată face cu uşurinţă ca rătăcirea să apară ca adevăr şi ei s-o
primească în consecinţă, neprivind mai sus decât conducătorii lor.



Pregătirea pentru sfârşit

În Oswego, New York, la data de 7 septembrie 1850, Domnul
mi-a arătat că trebuie înfăptuită o mare lucrare pentru poporul Său
înainte ca el să poată rămâne în picioare în bătălia din ziua Dom-
nului. Atenţia mi-a fost îndreptată către aceia care pretind că sunt
adventişti, dar care resping adevărul prezent şi am văzut că grupul
lor se fărâmiţa şi că mâna Domnului se afla în mijlocul lor pentru a-i
dezbina şi împrăştia acum, în vremea secerişului, astfel încât mărgă-
ritarele preţioase, aflate printre ei, care au fost amăgite anterior, să
poată avea ochii deschişi pentru a vedea care este starea lor reală.
Şi acum, când le este prezentat adevărul de către solii Domnului,
ei sunt pregătiţi să asculte şi să-i vadă frumuseţea şi armonia şi să
se despartă de rătăcirile şi de cei cu care se întovărăşiseră înainte,
să îmbrăţişeze adevărul preţios şi să stea acolo unde îşi pot defini
poziţia.

Am văzut că aceia care se opun Sabatului Domnului nu au putut
lua Biblia şi arăta că poziţia noastră este incorectă; de aceea, ei
calomniau şi atacau caracterele celor care cred şi propovăduiesc[70]
adevărul. Mulţi care au fost odată conştiincioşi şi L-au iubit pe Dum-
nezeu şi Cuvântul Său au ajuns atât de împietriţi, prin respingerea
luminii adevărului, încât nu ezită să-i caracterizeze în mod greşit şi
să-i acuze pe nedrept pe cei care iubesc Sabatul sfânt, dacă proce-
dând astfel pot strica influenţa celor care declară fără teamă adevărul.
Dar lucrurile acestea nu vor împiedica lucrarea lui Dumnezeu. De
fapt, această cale, urmată de cei ce urăsc adevărul, va fi chiar mijlo-
cul de a le deschide unora ochii. Fiecare mărgăritar va fi adus afară şi
cules, căci mâna Domnului este la lucru pentru a recupera rămăşiţa
poporului Său şi Îşi va împlini lucrarea într-un mod glorios.

Noi care credem adevărul ar trebui să fim foarte prevăzători să
nu dăm nici un prilej ca binele pe care-l înfăptuim să fie vorbit
de rău. Ar trebui să ştim dacă fiecare pas pe care-l facem este sau
nu în concordanţă cu Biblia, întrucât cei care urăsc poruncile lui
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Dumnezeu vor triumfa datorită greşelilor şi paşilor noştri greşiţi, aşa
cum au făcut cei răi în 1843.

La 14 mai 1851, am văzut frumuseţea şi splendoarea lui Isus.
În timp ce priveam slava Sa, nici nu m-am gândit că aş putea să fiu
despărţită vreodată de prezenţa Sa. Am văzut o lumină care venea
din slava care Îl învăluia pe Tatăl şi, pe măsură ce se apropia de mine,
trupul mi s-a scuturat şi mi-a tremurat ca o frunză. Am gândit că,
dacă va veni în apropierea mea, voi înceta să mai exist, dar lumina a
trecut pe lângă mine. Atunci mi-am putut da seama cu ce Dumnezeu
măreţ şi înfricoşător avem de-a face. Am văzut atunci ce imagine
slabă au unii cu privire la sfinţenia lui Dumnezeu şi cât de mult Îi
iau în deşert Numele Sfânt şi vrednic de cinste, fără a-şi da seama
că ei vorbesc de fapt despre Dumnezeu, marele şi înfricoşătorul
Dumnezeu. În timp ce se roagă, mulţi folosesc expresii uşuratice şi
lipsite de respect, care întristează Spiritul delicat al Domnului şi au
ca rezultat neprimirea cererilor lor în ceruri. [71]

Am văzut, de asemenea, că mulţi nu îşi dau seama cum ar trebui
să fie pentru a trăi înaintea Domnului fără un Mare Preot în Sanctuar,
în timpul necazului celui mare. Cei care primesc sigiliul viului
Dumnezeu şi sunt protejaţi în vremea strâmtorării trebuie să reflecte
pe deplin chipul lui Isus.

Am văzut că mulţi neglijau pregătirea atât de necesară şi aşteptau
timpul de „înviorare“ şi pe cel al „ploii târzii“ care să-i facă în stare
să stea în picioare în ziua Domnului şi să trăiască înaintea Sa. O,
pe cât de mulţi i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiţi! Ei
neglijaseră pregătirea necesară; din această pricină, ei nu au putut
primi înviorarea pe care toţi trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiţi să
trăiască în faţa unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie modelaţi
de către profeţi şi nu reuşesc să-şi curăţească sufletele ascultând
de tot adevărul şi care sunt dispuşi să creadă că starea lor este cu
mult mai bună decât este în realitate vor ajunge în timpul căderii
plăgilor şi vor vedea atunci că au nevoie să fie ciopliţi şi finisaţi
pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta şi
nici un Mijlocitor care să le pledeze cauza înaintea Tatălui. Înainte de
această vreme, a ieşit declaraţia înfricoşător de solemnă: „Cine este
nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să se întineze
şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe
fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe!“
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Am văzut că nimeni nu putea avea parte de „înviorare“, dacă nu
obţinea biruinţa asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului,
iubirii de lume şi oricărui cuvânt şi acţiune greşite. Ar trebui, de
aceea, să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul şi să căutăm
cu sinceritate acea pregătire necesară pentru a ne face în stare să
rămânem neclintiţi în bătălie în ziua Domnului. Toţi să-şi aducă
aminte că Dumnezeu este sfânt şi că nimeni nu poate sta vreodată în
prezenţa Sa în afară de făpturile sfinte.[72]



Rugăciune şi credinţă

Am văzut deseori cum copiii lui Dumnezeu neglijează rugăciu-
nea, mai ales cea tainică, mult, mult prea mult; că mulţi nu exercită
acea credinţă pe care au datoria şi privilegiul de a o exercita, aştep-
tând adesea acel simţământ pe care numai credinţa îl poate aduce.
Simţirea nu este credinţă; cele două sunt lucruri distincte. Credinţa
ne aparţine, pentru a o exercita, dar simţămintele de bucurie şi bine-
cuvântarea sunt ale lui Dumnezeu şi El le oferă. Harul lui Dumnezeu
vine la suflet prin canalul de credinţă vie şi stă în puterea noastră să
ne folosim de acea credinţă.

Credinţa adevărată se prinde şi pretinde binecuvântarea promisă
înainte de a o primi şi simţi. Trebuie să trimitem în credinţă cererile
noastre, sus, dincolo de cea de-a doua despărţitură, şi să ne lăsăm
credinţa să se prindă de binecuvântarea făgăduită şi să o pretindem
ca fiind a noastră. Atunci trebuie să credem că primim binecuvân-
tarea, întrucât credinţa noastră s-a prins de ea şi, după Cuvânt, este
a noastră. „Orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi
şi primit, şi-l veţi avea.“ Marcu 11, 24. Iată credinţa, credinţa desă-
vârşită, să credem că am primit binecuvântarea chiar înainte de a
se realiza. Când binecuvântarea promisă este primită şi ne bucurăm
de ea, credinţa este depăşită. Dar mulţi au părerea că au mai multă
credinţă când se bucură într-o mare măsură de Duhul Sfânt, şi că nu
pot avea credinţă, dacă nu simt puterea Duhului. Asemenea persoane
confundă credinţa cu binecuvântarea care vine prin credinţă. Mo-
mentul cel mai potrivit pentru a ne exercita credinţa este atunci când
ne simţim lipsiţi de Duhul Sfânt. Când norii groşi, de întuneric, par
să se strângă deasupra minţii, atunci este momentul să lăsăm credinţa
vie să străpungă negura şi să risipească norii. Adevărata credinţă se
întemeiază pe făgăduinţele cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, şi
numai aceia care se supun acelui Cuvânt pot pretinde făgăduinţele
lui glorioase. „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele [73]
Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da.“ Ioan 15, 7. „Şi orice vom
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cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce
este plăcut înaintea Lui.“ 1 Ioan 3, 22

Ar trebui să petrecem mult timp în rugăciune tainică. Hristos este
viţa, voi sunteţi mlădiţele. Şi dacă vrem să creştem şi să înflorim,
trebuie să ne tragem continuu seva şi hrana din Viţa cea Vie; căci
despărţiţi de Viţă, nu avem nici o putere.

L-am întrebat pe înger de ce nu mai era credinţă şi putere în
Israel. El a spus: „Voi daţi drumul prea curând la braţul Domnului.
Stăruiţi cu cererile voastre înaintea tronului şi prindeţi-vă bine,
prin credinţă puternică. Făgăduinţele sunt sigure. Credeţi că primiţi
lucrurile pe care le cereţi, şi le veţi avea.“ Atenţia mi-a fost apoi
atrasă asupra lui Ilie. Şi el era supus aceloraşi pasiuni ca şi noi, şi
s-a rugat cu hotărâre. Credinţa lui a trecut cu bine încercarea. De
şapte ori s-a rugat înaintea Domnului şi, în cele din urmă, norul s-a
arătat. Am văzut că noi ne-am îndoit de făgăduinţele sigure şi L-am
rănit pe Mântuitorul prin lipsa noastră de credinţă. Îngerul a spus:
„Pune-ţi armătura şi mai presus de orice ia-ţi scutul credinţei; căci
acela îţi va apăra inima, viaţa însăşi de săgeţile de foc ale celor răi“.
Dacă vrăjmaşul îi poate face pe cei disperaţi să-şi ia ochii de la Isus,
să privească la ei înşişi şi să se ocupe de propria lor nevrednicie, în
loc să se gândească la vrednicia lui Isus, la dragostea, meritele şi
marea Sa îndurare, el le va lua scutul credinţei şi îşi va atinge scopul;
vor fi expuşi, neapăraţi în faţa ispitelor lui de foc. Cei slabi ar trebui,
de aceea, să privească la Isus şi să creadă în El; ei exercită atunci
credinţă.[74]



Timpul secerişului

La 23 septembrie, Domnul mi-a arătat că Îşi întinsese mâna a
doua oară pentru a recupera rămăşiţa poporului Său [Vezi 86] şi că
eforturile Sale trebuie iarăşi dublate în acest timp al secerişului. În
timpul împrăştierii, Israel a fost lovit şi sfâşiat, dar acum, în timpul
secerişului, Dumnezeu Îşi va lega şi vindeca poporul. În vremea îm-
prăştierii, eforturile depuse pentru răspândirea adevărului nu au avut
decât un efect limitat şi nu au realizat decât foarte puţin sau nimic;
în timpul strângerii rămăşiţei însă, când Dumnezeu Şi-a întins mâna
pentru a-Şi strânge poporul, eforturile de răspândire a adevărului
îşi vor avea efectul dorit. Toţi ar trebui să fie uniţi şi plini de zel în
lucrare. Am văzut că era greşit ca cineva să facă referiri la perioada
împrăştierii pentru a da exemple care să ne dirijeze acum în perioada
secerişului ; căci, dacă Dumnezeu nu va face mai mult pentru noi
acum decât a făcut atunci, Israel nu ar mai fi niciodată adunat. Am
văzut că schema folosită în 1843 a fost dirijată de mâna Domnului
şi că nu ar trebui schimbată; că numerele erau întocmai cum a vrut
El; că mâna Sa a fost deasupra şi a ascuns o greşeală în unele cifre,
greşeală pe care să n-o poată vedea nimeni până nu avea să-Şi ia
El mâna. [Aceasta se aplică schemei folosite în timpul mişcării din
1843 şi se referă în special la calcularea perioadelor profetice, aşa
cum apăreau pe acea schemă. Următoarea frază explică faptul că
a existat o inexactitate căreia, în providenţa lui Dumnezeu, i s-a
îngăduit să existe. Aceasta însă nu a împiedicat publicarea ulterioară
a unei scheme care a corectat eroarea după ce a trecut mişcarea de
la 1843 şi după ce calculele — aşa cum au fost concepute atunci —
şi-au atins scopul (n. ed.).]

Apoi am văzut, în legătură cu „necurmate “ (Daniel 8, 12) că
jertfei, acest cuvânt, a fost completat de înţelepciunea omenească
şi nu aparţine textului şi că Domnul le-a dat imaginea corectă în
privinţa lui celor care au anunţat ceasul judecăţii. Când a existat [75]
unitate, înainte de 1844, aproape toţi erau de acord în privinţa opiniei
corecte legate de „necurmate“; însă în confuzia de după 1844, au
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fost îmbrăţişate alte abordări şi au urmat întunericul şi încurcătura.
Timpul nu a reprezentat un test după anul 1844 şi nici nu va mai fi
vreodată un test.

Domnul mi-a arătat că solia celui de-al treilea înger trebuie să
înainteze şi să fie vestită copiilor risipiţi ai Domnului, dar ea nu
trebuie să fie legată de nici o dată. Am văzut că unii erau cuprinşi de
un entuziasm fals, provenind din orele de predică; însă solia celui
de-al treilea înger este mai tare decât poate fi timpul. Am văzut că
această solie poate sta pe propria-i temelie şi nu are nevoie de o dată
care să o întărească; şi că va merge cu multă putere şi îşi va împlini
pe deplin şi repede lucrarea.

Apoi atenţia mi-a fost îndreptată către unii care se află în pri-
mejdia de a crede că este de datoria lor să meargă în Ierusalimul
vechi [Vezi Apendicele (n. ed.)] gândind că au de făcut o lucrare
acolo înainte de venirea Domnului. O asemenea interpretare este
calculată pentru a devia gândurile şi interesul de la lucrarea de acum
a Domnului, din timpul soliei celui de-al treilea înger; căci acelora
cărora sunt de părere că trebuie să meargă totuşi la Ierusalim le vor
sta gândurile numai acolo, iar mijloacele lor materiale vor fi reţinute
de la cauza adevărului prezent, pentru a sluji scopului de a se putea
deplasa acolo, atât ei cât şi alţii. Am văzut că o asemenea misiune
nu va aduce nici un bine real, că ar dura mult să-i facă pe foarte
puţini evrei să creadă chiar şi în prima venire a lui Hristos, ca să nu
mai vorbim de cea de-a doua venire. Am văzut că Satana îi amăgise
teribil pe unii în această privinţă şi că suflete din toată ţara noastră,
pretutindeni în jurul lor, ar putea fi ajutate de către ei şi călăuzite
să păzească poruncile lui Dumnezeu, însă ei le lăsau să piară. Am
văzut, de asemenea, că Ierusalimul cel vechi nu va fi niciodată zidit
din nou; şi că Satana făcea tot posibilul pentru a întoarce mintea
copiilor Domnului către aceste lucruri, acum, în timpul secerişului[76]
pentru a-i opri să-şi manifeste întregul interes faţă de lucrarea de
acum a Domnului şi pentru a-i determina să neglijeze pregătirea
necesară pentru ziua Domnului.
Dragă cititorule,

În scrierea acestei mici cărţi am fost condusă de un sentiment
de datorie faţă de fraţii şi surorile mele şi de dorinţa ca sângele
sufletelor să nu se găsească pe veşmintele mele. Sunt conştientă de
neîncrederea care există în mintea celor mai mulţi privind viziunile
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şi, de asemenea, că mulţi care mărturisesc că Îl caută pe Hristos
şi învaţă că suntem în „zilele de pe urmă“ spun că sunt toate de
la Satana. Mă aştept la multă împotrivire de la asemenea persoane
şi, dacă nu aş fi simţit că Domnul mi-o cere, nu aş fi făcut în felul
acesta publice viziunile mele, având în vedere că vor stârni mânia
şi batjocura unora. Dar mă tem de Dumnezeu mai mult decât de
oameni.

Când Domnul mi-a dat prima dată solii pentru a le prezenta
poporului, mi-a fost greu să le spun aşa cum erau şi le-am îndulcit
şi le-am făcut cât mai blânde cu putinţă, de teamă de a nu-i răni pe
unii. A fost o mare încercare să rostesc soliile aşa cum mi le-a dat
Domnul. Nu mi-am dat seama că eram atât de necredincioasă şi nu
vedeam păcatul şi primejdia din spatele unei asemenea căi până când
nu am fost dusă, în viziune, în prezenţa lui Isus. S-a uitat la mine cu
încruntare şi apoi Şi-a întors faţa de la mine. Îmi este cu neputinţă
să descriu groaza şi suferinţa pe care le-am simţit atunci. Am căzut
cu faţa în jos înaintea Sa, dar nu aveam putere să scot nici măcar
un cuvânt. O, cât de mult îmi doream să fiu acoperită şi ascunsă de
acea încruntare teribilă! Atunci am putut să-mi dau seama, într-o
oarecare măsură, ce sentiment vor încerca cei pierduţi când vor striga
munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui
ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului“.

De îndată, un înger mi-a poruncit să mă ridic, iar priveliştea care
s-a desfăşurat înaintea ochilor mei abia dacă poate fi descrisă. Mi-a
fost înfăţişat un grup de oameni al căror păr şi ale căror veşminte [77]
erau rupte şi ale căror feţe erau însuşi tabloul disperării şi al groazei.
S-au apropiat de mine, şi-au prins îmbrăcămintea cu mâna şi au
frecat-o de a mea. Mi-am privit hainele şi am văzut că erau pătate de
sânge şi că sângele făcea găuri în ele. Am căzut din nou ca moartă
la picioarele îngerului meu însoţitor. N-am putut aduce nici o scuză.
Limba mea refuza să se mişte şi mi-am dorit fierbinte să fiu departe
de un loc atât de sfânt. Din nou, îngerul m-a ridicat în picioare şi
mi-a zis: „Acesta nu este cazul tău acum, dar această scenă a trecut
pe dinaintea ta, ca să ştii în ce situaţie te vei afla, dacă neglijezi să
mărturiseşti altora ceea ce ţi-a descoperit Domnul. Dar dacă eşti
credincioasă până la capăt, vei mânca din pomul vieţii şi vei bea apă
din râul vieţii. Vei fi nevoită să suferi mult, dar harul lui Dumnezeu
este de-ajuns.“ M-am simţit atunci dornică să fac tot ceea ce Domnul
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mi-ar putea cere să fac, ca să pot avea încuviinţarea Sa şi să nu mai
simt apăsarea acelei teribile încruntări.

Am fost în mod frecvent acuzată pe nedrept că am propovăduit
viziuni specifice spiritismului. Înainte însă ca editorul de la Day-Star
[Vezi Apendicele (n. ed.)] să îmbrăţişeze acea amăgire, Domnul
mi-a dat o viziune a efectelor triste, pustiitoare care vor veni asupra
turmei din partea acestuia şi a altora prin propovăduirea viziunilor
spiritiste. L-am văzut adesea pe Isus cel minunat şi am văzut că El
este o persoană. L-am întrebat dacă Tatăl Său era o persoană şi avea
o formă ca a Sa. Isus a spus: „Sunt imaginea chipului persoanei
Tatălui Meu“.

Am văzut adesea că viziunea spiritistă a spulberat toată slava
cerului şi că, în mintea multora, tronul lui David şi încântătoarea
persoană a lui Isus au fost mistuite în focul spiritismului. Am văzut
că unii care au fost amăgiţi şi împinşi în această rătăcire vor fi aduşi
afară, în lumina adevărului, dar că le va fi aproape cu neputinţă să
scape cu totul de puterea amăgitoare a spiritismului. Astfel de per-[78]
soane ar trebui să facă o lucrare profundă în mărturisirea rătăcirilor
lor şi părăsirea lor pentru totdeauna.

Dragă cititorule, îţi recomand Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă
a ta de credinţă şi practică. Prin acest Cuvânt urmează ca să fim jude-
caţi. În acel Cuvânt a făgăduit Dumnezeu să dea viziuni în „zilele de
pe urmă“; nu pentru o nouă regulă a credinţei, ci pentru mângâierea
poporului Său şi pentru a-i îndrepta pe cei care se rătăcesc de la
adevărul Bibliei. Aşa a procedat Dumnezeu cu Petru când era gata
să-l trimită pentru a predica neamurilor. (Faptele a 10)

Celor care poate vor difuza această lucrare de mici proporţii le
voi spune că este destinată numai celor sinceri, iar nu celor ce vor
batjocori lucrurile Duhului lui Dumnezeu.
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[la care se face referire la pagina 12]

Am visat că văd un templu către care mergeau grupuri mari de
oameni. La sfârşitul timpului, nu vor fi salvaţi decât aceia care se vor
refugia în acel templu. Toţi cei care vor rămâne afară vor fi pierduţi
pentru totdeauna. Mulţimile de afară, care mergeau pe drumurile
lor diverse, râdeau şi-i ridiculizau pe cei care intrau în templu şi le
spuneau că acest plan, menit să le ofere siguranţa, era o amăgire
abilă, că, de fapt, nu exista nici o primejdie pe care să fie nevoie
s-o evite. Ba încă au mai pus mâna şi pe unii pentru a-i opri să se
grăbească între pereţii adăpostului.

Temându-mă să nu fiu luată în râs şi batjocorită, m-am gândit că
ar fi cel mai bine să aştept până ce mulţimea avea să se risipească sau
până când aş fi putut intra fără a fi observată de ei. Numărul acestora
creştea însă în loc să scadă şi, temându-mă să nu ajung prea târziu,
mi-am părăsit căminul în grabă şi mi-am croit drum prin mulţime. În
nerăbdarea mea de a ajunge la templu, nu am băgat în seamă şi nici [79]
nu m-am ocupat de mulţimile care mă înconjurau. Intrând în clădire,
am văzut că templul acela peste măsură de încăpător se sprijinea
pe un singur stâlp imens şi de acesta era legat un Miel groaznic de
mutilat şi sângerând. Părea că noi, cei care eram prezenţi, ştiam că
acest Miel fusese sfâşiat şi zdrobit în locul nostru. Toţi cei care intră
în templu trebuie să vină înaintea Lui şi să-şi mărturisească păcatele.

Chiar înaintea Mielului erau ridicate scaune pe care stătea un
grup de persoane care arătau foarte fericite. Lumina cerului părea să
strălucească pe feţele lor, Îl lăudau pe Dumnezeu şi cântau cântece
de recunoştinţă voioasă, care păreau să fie ca muzica îngerilor. Ei
erau aceia care veniseră înaintea Mielului, îşi mărturisiseră păcatele,
fuseseră iertaţi şi erau acum cuprinşi de aşteptarea bucuroasă a unui
fericit eveniment.

Chiar şi după ce am intrat în clădire, asupra mea s-a coborât
o teamă şi am fost cuprinsă de un simţământ de ruşine că trebuia
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să mă umilesc înaintea acestor oameni. Dar păream silită să merg
înainte şi înaintam încet în jurul stâlpului pentru a ajunge în faţa
Mielului, când a sunat o trâmbiţă, templul s-a zguduit, strigăte de
triumf au fost scoase de sfinţii adunaţi, o lumină extrem de puternică
a strălucit în clădire şi apoi s-a lăsat peste tot un întuneric adânc.
Oamenii cei fericiţi dispăruseră toţi o dată cu acea strălucire, iar eu
am fost lăsată singură în groaza tăcută a nopţii.

M-am trezit într-o agonie a minţii şi abia m-am putut convinge
că visasem doar. Îmi părea că îmi fusese pecetluită soarta, că Du-
hul Domnului mă părăsise, pentru a nu Se mai întoarce vreodată.
Disperarea mea se adânci — dacă aşa ceva mai era cu putinţă.

Curând după aceasta, am avut un alt vis. Părea că mă aflam într-o
cumplită disperare, ţinându-mi faţa în palme, gândind în felul acesta:
Dacă Isus ar fi pe pământ, m-aş duce la El, m-aş arunca la picioarele
Sale şi I-aş spune toate suferinţele mele. El nu-Şi va întoarce faţa de[80]
la mine, ar avea milă de mine şi L-aş iubi şi sluji mereu. Chiar atunci
s-a deschis uşa şi a intrat o persoană cu un aspect şi o înfăţişare
măreaţă. S-a uitat cu milă la mine şi a zis: „Vrei să-L vezi pe Isus?
Este aici şi Îl poţi vedea, dacă asta îţi doreşti. Ia cu tine tot ceea ce
îţi aparţine şi urmează-mă.“

Am auzit aceste cuvinte cu o bucurie nespus de mare şi mi-am
adunat cu bucurie micile mele bunuri, toate nimicurile pe care le
preţuiam şi mi-am urmat călăuza. El m-a dus la o scară abruptă şi,
după cum se vedea, fragilă. Când am început să urc treptele, m-a
avertizat să-mi ţin privirile aţintite în sus, ca să nu ameţesc şi să cad.
Mulţi alţii care se angajaseră în acea ascensiune abruptă au căzut
înainte de a ajunge până în vârf.

În cele din urmă, am ajuns la ultima treaptă şi am stat în picioare
în faţa uşii. Aici călăuza mea m-a învăţat să-mi las toate lucrurile
pe care le adusesem cu mine. Le-am lăsat jos cu voioşie; atunci a
deschis uşa şi m-a îndemnat să intru. Într-o clipă m-am aflat înaintea
lui Isus. Nu m-aş fi putut înşela cu privire la acea înfăţişare măreaţă.
O asemenea expresie, radiind de bunăvoinţă şi măreţie, nu putea
aparţine altcuiva. Când m-a privit, am ştiut într-o clipă că El cunoştea
fiecare împrejurare din viaţa mea, toate gândurile şi sentimentele
mele.

Am încercat să mă feresc de privirea Lui, neputând suporta ochii
Săi scrutători, dar El Se apropie cu un surâs şi, punându-Şi mâna pe
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capul meu, a spus: „Nu te teme“. Sunetul vocii Sale duioase mi-a
umplut inima de o fericire pe care nu o mai simţise până atunci.
Eram prea bucuroasă pentru a scoate vreun cuvânt, dar, copleşită
de o fericire de nespus, m-am plecat în adorare la picioarele Lui. În
timp ce stăteam neajutorată acolo, au trecut pe dinaintea mea scene
de frumuseţe şi slavă şi simţeam că am atins starea de siguranţă şi
pace a cerului. În cele din urmă, mi-am recăpătat puterile şi m-am [81]
ridicat în picioare. Ochii iubitori ai lui Isus erau încă asupra mea,
iar zâmbetul Său mi-a umplut sufletul cu bucurie. Prezenţa Lui m-a
umplut de un respect sfânt şi o iubire de nespus.

Acum călăuza mea a deschis uşa şi am ieşit amândoi. M-a în-
demnat să-mi ridic iarăşi toate lucrurile pe care le lăsasem afară.
După ce am făcut acest lucru, mi-a dat o funie verde strânsă foarte
bine în forma unui colac. M-a învăţat s-o pun lângă inimă şi, când
doream să-L văd pe Isus, să o scot din sân şi s-o întind complet.
M-a avertizat să n-o las să rămână încolăcită pentru mult timp, ca să
nu se încurce şi să fie apoi greu de descurcat. Am pus funia lângă
inimă şi am coborât cu voioşie scara îngustă, dând laudă Domnului
şi spunându-le cu bucurie tuturor celor pe care-i întâlneam unde Îl
pot găsi pe Isus. Acest vis mi-a dat speranţă. Funia verde reprezenta,
după părerea mea, credinţa, iar frumuseţea şi simplitatea încrederii
în Dumnezeu au început să-şi reverse razele asupra sufletului meu,
cuprins de întuneric.



Visul lui William Miller

[la care se face referire la pagina 48]

Am visat că Dumnezeu, printr-o mână nevăzută, mi-a trimis o
casetă lucrată într-un mod neobişnuit, din abanos şi perle montate
într-un mod deosebit, cam de 25 de centimetri lungime şi 15 lăţime şi
înălţime. O cheie era ataşată la casetă. Am luat cheia de îndată şi am
deschis caseta, când, spre surpriza şi mirarea mea, am descoperit-o
plină de tot felul de nestemate, de toate mărimile, diamante, pietre
preţioase şi monede de aur şi argint de dimensiuni şi valori diferite,
încântător aranjate în diferitele spaţii pe care le ocupau în casetă;
şi astfel aranjate, ele reflectau o lumină şi o slavă pe care numai
soarele le putea egala.

Am crezut că nu era de datoria mea să mă bucur de unul singur
de această privelişte, deşi inima îmi era copleşită de strălucirea,[82]
frumuseţea şi valoarea conţinutului casetei. Am pus-o de aceea
pe o masă aflată în mijlocul camerei mele şi am răspândit vestea
că oricine doreşte poate veni să contemple cea mai minunată şi
strălucitoare privelişte pe care o poate vedea omul în viaţa sa.

Oamenii au început să vină, la început puţini, dar sporind în
număr până au ajuns să fie o mare mulţime. Când au privit prima
dată în casetă, se minunau şi strigau de bucurie. Dar când numă-
rul privitorilor a crescut, toţi au început să deranjeze nestematele,
scoţându-le din casetă şi împrăştiindu-le pe masă.

Am început să mă gândesc că proprietarul îşi va cere caseta şi
bijuteriile din mâna mea; şi că, dacă am permis să fie împrăştiate, nu
voi mai putea să le pun vreodată la locul lor, în casetă, aşa cum au fost
înainte; şi am simţit că nu aş fi putut face faţă niciodată răspunderii
pentru acestea, pentru că aceasta era imensă. Am început atunci să
mă rog de oameni să nu mai pună mâna pe ele şi nici să le scoată din
casetă; dar cu cât îi rugam mai fierbinte, cu atât le risipeau mai mult;
şi acum se făcea că le împrăştiau peste tot prin cameră, pe duşumea
şi pe fiecare piesă de mobilier.
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Am văzut atunci că, printre bijuteriile şi monedele veritabile,
aceştia amestecaseră o cantitate enormă de nestemate contrafăcute
şi monede false. Eram extrem de aprins din pricina nerecunoştinţei
şi comportamentului lor josnic şi i-am mustrat cu asprime pentru
aceasta; cu cât îi mustram mai mult însă, cu atât amestecau mai mult
nestematele contrafăcute şi monedele false cu cele veritabile.

Atunci am început să mă irit în sufletul meu şi am început să
folosesc forţa fizică pentru a-i scoate din cameră; dar în timp ce îl
împingeam pe unul afară, mai intrau trei, aducând noroi, resturi, nisip
şi tot felul de gunoaie până când au astupat absolut toate nestematele,
diamantele şi monedele, care nu se mai vedeau nicăieri. [83]

Au rupt în bucăţi şi caseta şi au risipit bucăţile printre gunoaie.
Gândeam că nimeni nu se îngrijora de tristeţea sau de mânia mea.
M-am descurajat cu totul, am stat jos şi am plâns.

În timp ce plângeam eu şi mă lamentam din pricina marii pier-
deri suferite şi răspunderii pe care o aveam, mi-am adus aminte de
Dumnezeu şi m-am rugat cu seriozitate să-mi trimită ajutor.

Uşa s-a deschis imediat şi un bărbat a intrat în cameră, în timp ce
toţi ceilalţi au ieşit din ea; şi acesta, cu o mătură în mână, a deschis
ferestrele şi a început să cureţe pământul şi gunoaiele din odaie.

Am strigat la el să se oprească, întrucât erau giuvaeruri preţioase
amestecate cu gunoaiele.

Mi-a spus „nu te teme“, căci avea, „să aibă grijă de ele“.
Atunci, în timp ce mătura pământul şi resturile, giuvaerurile

şi monedele false s-au ridicat împreună, au ieşit pe fereastră ca
un nor şi au fost duse de vânt. În acea agitaţie, mi-am închis ochii
pentru o clipă; când i-am deschis, tot gunoiul dispăruse. Nestematele,
diamantele, monedele de aur şi de argint erau împrăştiate de-a valma
în toată odaia.

Apoi a pus pe masă o casetă, mult mai mare şi mult mai frumoasă
decât cea dintâi, a adunat cu pumnii giuvaerurile, diamantele şi
monedele şi le-a pus în casetă până când n-a mai rămas nici una,
deşi unele diamante nu erau mai mari decât un vârf de ac.

Apoi m-a strigat: „Vino şi vezi“.
M-am uitat în casetă, dar ochii mi-au fost orbiţi de ceea ce se

vedea. Străluceau de zece ori mai puternic decât înainte. M-am
gândit că fuseseră lustruite în nisip de picioarele acelor persoane
nelegiuite care le risipiseră şi le călcaseră în picioare în ţărână. Erau
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aranjate într-o ordine desăvârşită în casetă, fiecare fiind la locul ei,
fără a se observa cine ştie ce trudă din partea omului care le pusese
înăuntru. Am strigat cuprins de o mare bucurie, şi acel strigăt m-a
trezit.[84]

[85]



Supliment



O explicaţie

Dragi prieteni creştini,
Întrucât am oferit o schiţă a experienţelor şi viziunilor mele,

publicate în 1851, cred că este de datoria mea să evidenţiez anumite
puncte în acea lucrare de mici proporţii şi, de asemenea, să relatez
şi alte viziuni mai recente.

1. La pagina 33, se află următorul pasaj: „Am văzut că Sabatul
sfânt este şi va fi zidul de despărţire dintre adevăratul Israel al lui
Dumnezeu şi cei necredincioşi şi că Sabatul reprezintă marele su-
biect care va uni inimile sfinţilor dragi lui Dumnezeu, aşteptători ai
Săi. Am văzut că Dumnezeu are copii care nu cunosc şi nu păzesc
Sabatul. Ei nu au respins lumina privitoare la Sabat. Iar la începutul
timpului de strâmtorare, am fost umpluţi de Duhul Sfânt pe măsură
ce mergeam şi vesteam cu mai multă putere Sabatul.“

Această viziune a fost dată în 1847, când numai foarte puţini fraţi
adventişti păzeau Sabatul, iar dintre aceştia doar câţiva presupuneau
că păzirea lui era de o importanţă într-atât de mare, încât să tragă
o linie de delimitare între poporul lui Dumnezeu şi necredincioşi.
Acum începe să se vadă clar împlinirea acelei viziuni. „Începutul
timpului de strâmtorare“, menţionat aici, nu se referă la vremea în
care încep să fie revărsate plăgile, ci la o scurtă perioadă de timp
înainte de a fi revărsate, în timp ce Hristos este în Sanctuar. În acea
vreme, în care se încheie lucrarea de mântuire, necazul va veni pe
pământ şi toate neamurile vor fi mânioase, dar ţinute totuşi în frâu
pentru a nu împiedica lucrarea celui de-al treilea înger. În timpul[86]
acela va veni „ploaia târzie“ sau înviorarea de la faţa Domnului,
pentru a da putere marii strigări a celui de-al treilea înger şi a-i
pregăti pe sfinţi să rămână în picioare în intervalul de timp în care
vor fi turnate cele şapte plăgi.

2. Viziunea despre „uşa deschisă şi cea închisă“, de la paginile
42-45, a fost dată în 1849. Aplicarea celor din Apocalipsa 3, 7.8 la
Sanctuarul ceresc era absolut nouă pentru mine. Nu mai auzisem
vreodată pe cineva înaintând această idee. Acum se vede această
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aplicaţie în forţa şi frumuseţea ei, când subiectul sanctuarului este
înţeles cu claritate.

3. Viziunea potrivit căreia Domnul „Îşi întinsese mâna a doua
oară pentru a recupera rămăşiţa poporului Său“, de la pagina 74, se
referă numai la unitatea şi tăria care exista odată printre cei care Îl
căutau pe Hristos şi la faptul că El începuse să-şi strângă laolaltă şi
să-Şi ridice din nou poporul.

4. Manifestări ale spiritelor. [Vezi Apendicele (n. ed.)] La pagina
43, citim după cum urmează: „Am văzut că ciocăniturile misterioase
din New York şi din alte locuri erau puterea lui Satana şi că astfel
de lucruri vor fi din ce în ce mai obişnuite, acoperite cu un veşmânt
religios pentru a-i ademeni pe cei amăgiţi într-o stare de şi mai mare
siguranţă şi pentru a atrage mintea celor din poporul lui Dumnezeu,
dacă ar fi cu putinţă, către lucrurile acelea şi a-i face să se îndoiască
de învăţăturile şi puterea Duhului Sfânt.“ Această viziune a fost dată
în 1849, acum aproape cinci ani. Atunci, manifestările spiritelor se
mărgineau la oraşul Rochester şi erau cunoscute drept „ciocăniturile
de la Rochester“. De atunci, erezia s-a răspândit peste aşteptări.

O mare parte din viziunea de la pagina 59, intitulată „Ciocăni-
turile misterioase“, dată în august 1850, a fost împlinită de atunci
şi este în continuă împlinire şi acum. Iată un pasaj: „Am văzut că
în curând va fi considerat blasfemie să vorbeşti împotriva ciocănitu-
rilor şi că acestea se vor răspândi din ce în ce mai mult, că puterea [87]
lui Satana va creşte şi că unii dintre urmaşii lui devotaţi vor avea
puterea de a înfăptui minuni şi chiar de a face să se coboare foc din
cer înaintea oamenilor. Am văzut că prin ciocănituri şi mesmerism
aceşti magicieni moderni vor explica toate minunile înfăptuite de
Domnul nostru Isus Hristos şi că mulţi vor crede că toate lucrările
cele mari, pe care le-a făcut Fiul lui Dumnezeu pe când era pe acest
pământ, au fost aduse la împlinire prin aceeaşi putere.“

Am văzut cât de puternic înainta amăgirea ciocăniturilor şi că,
dacă ar fi fost cu putinţă, i-ar fi indus în eroare chiar şi pe cei aleşi.
Satana va avea puterea de a aduce înaintea noastră imaginea unor
persoane care pretind că sunt rudele sau prietenii noştri care dorm
acum în Isus. Se va face în aşa fel, încât să pară că aceşti prieteni ai
noştri sunt prezenţi; vor fi rostite cuvinte pe care ei le spuneau când
erau încă aici, pe care noi le cunoşteam, iar urechea noastră va auzi
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acelaşi ton al vocii pe care-l aveau pe când trăiau. Toate acestea sunt
pentru a-i amăgi pe sfinţi şi de a-i prinde în capcana acestei amăgiri.

Am văzut că sfinţii trebuie să dobândească o profundă cunoaştere
a adevărului prezent, pe care vor fi nevoiţi să-l susţină din Scriptură.
Ei trebuie să înţeleagă starea în care se află cei morţi; căci spiritele
demonilor vor continua să li se arate, mărturisind că sunt rudele şi
prietenii lor iubiţi şi declarându-le că Sabatul a fost schimbat, şi alte
învăţături nebiblice. Ele vor face tot ce le stă în putere pentru a stârni
simpatia şi vor face minuni înaintea lor, pentru a-şi întări declaraţiile.
Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătiţi să combată
aceste spirite cu adevărul biblic care spune că morţii nu ştiu nimic
şi că cei care li se arată sunt duhuri de demoni. Mintea noastră nu
ar trebui să se lase invadată de lucrurile din jurul nostru, ci să fie
ocupată cu adevărul prezent şi cu pregătirea pentru a fi gata de a
răspunde oricui ne cere socoteală de credinţa care este în noi, dar cu
blândeţe şi cu teamă. Trebuie să căutăm înţelepciune de sus, pentru[88]
a putea rămâne în picioare în aceste zile ale rătăcirilor şi amăgirilor.

Trebuie să cercetăm bine temelia credinţei noastre, pentru că
va trebui să o motivăm cu dovezi din Scriptură. Această rătăcire se
va răspândi şi va trebui să ne luptăm cu ea faţă în faţă; iar dacă nu
suntem pregătiţi pentru aceasta, vom fi prinşi în capcană şi biruiţi.
Dacă însă vom face tot ce ţine de noi pentru a fi gata de lupta care
ne stă în faţă, Dumnezeu Îşi va face partea şi braţul Său atotputernic
ne va proteja. El Îşi va trimite mai degrabă toţi îngerii din slavă
în ajutorul sufletelor credincioase, pentru a face un zid în jurul lor,
decât să le lase pradă amăgirii şi să le vadă rătăcite de minunile
mincinoase ale lui Satana.

Am văzut rapiditatea cu care se răspândea această rătăcire. Mi-a
fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. Îngerul m-a
îndemnat să mă uit cu atenţie. Mi-am fixat privirile asupra trenului.
Părea că lumea întreagă se afla în vagoane, că nu se putea să fi
rămas vreun om. Îngerul a spus: „Ei se strâng în snopi, pentru a
fi gata să ardă“. Apoi mi-a arătat conducătorul locomotivei, care
părea o persoană deosebită, plină de nobleţe, pe care toţi pasagerii o
admirau şi respectau. Eram nedumerită şi l-am întrebat pe îngerul
meu însoţitor cine era. Mi-a spus: „Este Satana. El este conducătorul,
în forma unui înger de lumină. El a luat lumea în robie. Aceştia sunt
pradă unei lucrări de rătăcire, ca să creadă o minciună şi să fie
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osândiţi. Acest agent, următorul în grad după el, este mecanicul şi
alţi agenţi de-ai lui sunt folosiţi în slujbe diferite, după cum are
nevoie de ei, şi toţi merg cu viteza fulgerului către pierzare.“

L-am întrebat pe înger dacă nu cumva a mai rămas cineva. M-a
îndemnat să mă uit în direcţia opusă şi am văzut un grup mic care
călătorea pe o cărare îngustă. Toţi păreau strâns uniţi, legaţi prin
adevăr în snopi sau companii. Îngerul a spus: „Cel de-al treilea înger [89]
îi leagă, sau, altfel spus, îi sigilează în snopi pentru grânarul ceresc“.
Acest grup mic părea ros de griji, ca şi cum trecuseră prin încercări
şi conflicte severe. Şi părea că soarele tocmai apăruse de după un nor
şi le lumina feţele, făcându-i să arate triumfători, ca şi cum biruinţa
lor era aproape câştigată.

Am văzut că Domnul a dat lumii ocazia de a descoperi capcana.
Acest lucru este pentru creştin o dovadă suficientă, chiar dacă n-ar
mai fi alta, şi anume, că nu se face nici o diferenţă între cei preţioşi
şi cei răi. Thomas Paine, al cărui trup este acum ţărână, şi care va
fi chemat la sfârşitul celor o mie de ani, la cea de-a doua înviere,
pentru a-şi primi răsplata şi a suferi moartea a doua, este reprezentat
de Satana ca fiind în ceruri şi încă înălţat peste măsură acolo. Satana
l-a folosit pe pământ cât a putut şi acum îşi duce mai departe aceeaşi
lucrare prin pretenţia că l-a înălţat şi onorat atât de mult în cer;
Satana vrea să pară că, aşa cum acesta a dat învăţătură pe când era pe
pământ, şi în ceruri face la fel. Sunt unii care au privit cu dezgust la
viaţa şi moartea sa şi la învăţăturile lui stricate pe când trăia, dar care
se lasă acum învăţaţi de el, unul dintre cei mai ticăloşi şi mai stricaţi
oameni, unul care L-a dispreţuit pe Dumnezeu şi Legea Sa. [Pentru
a aprecia forţa acestor remarci, cititorul are nevoie să înţeleagă că a
fost publicată o lucrare prin acţiunea mediumnică a „sfinţiei sale“,
C. Hammond, intitulată Peregrinajul lui Thomas Paine în Lumea
Spiritelor, în care Paine este reprezentat ca un spirit înălţat în cea de-
a şaptea sferă. Şi la „Cursul de cercetare din New York“ s-a spus că
Hristos Însuşi conversase cu un medium şi descoperise că El era în
cea de-a şasea sferă. Neconcordanţa este înţeleasă când se aminteşte
că ele reprezintă spiritele, aşa cum progresează ele în lumea spiritelor
şi că Hristos, după mai bine de 1800 de ani de progres, a atins cea
de-a şasea sferă, în timp ce Paine, în circa 100 de ani, a atins-o pe
cea de-a şaptea! O altă explicaţie legată de aceasta se poate găsi
în declaraţia doctorului Hare, anume că spiritul surorii sale fusese
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întârziat de credinţa ei în lucrarea de ispăşire făcută de Hristos. În
acest fel îi înalţă spiritismul pe necredincioşi şi necredinţa. Vezi şi
Apendicele (n. ed.).][90]

El, care este tatăl minciunii, orbeşte şi amăgeşte lumea
trimiţându-şi îngerii să vorbească luând înfăţişarea apostolilor din
vechime şi să facă în aşa fel încât să pară că vin în contradicţie cu
ceea ce au scris mânaţi de Duhul Sfânt pe când erau pe pământ.
Aceşti îngeri mincinoşi îi prezintă pe apostoli schimbându-şi propri-
ile învăţături şi să declare că, până acum, ele au fost contrafăcute.
Făcând aşa, Satana se bucură să-i arunce pe cei ce mărturisesc că
sunt creştini şi întreaga lume în nesiguranţă în ce priveşte Cuvântul
lui Dumnezeu. Căci Cartea Sfântă îi iese mereu în cale şi îi zădăr-
niceşte planurile; de aceea, el îi face să se îndoiască de originea sa
divină. Apoi, îl înalţă pe necredinciosul Thomas Paine ca şi când
ar fi fost ridicat la cer când a murit, şi acum, împreună cu apostolii
sfinţi pe care i-a urât când era pe pământ, ar fi angajat în lucrarea de
a da învăţătură lumii.

Satana dă fiecăruia din îngerii lui un rol de jucat. Le ordonă
tuturor să fie vicleni, abili, perfizi. Îi instruieşte pe unii din ei să se
dea drept apostoli şi să cuvânteze ca din partea acestora, în timp
ce alţii trebuie să joace rolul celor care au fost necredincioşi şi
nelegiuiţi şi au murit blestemându-L pe Dumnezeu, dar care acum
apar ca persoane foarte religioase. Nu există nici o diferenţă între
cei mai sfinţi apostoli şi cel mai înrăit necredincios. Ei sunt făcuţi să
dea aceeaşi învăţătură. Pentru Satana nu contează cine va vorbi pus
de el, dacă obiectivul său este atins. El a fost atât de strâns legat de
Paine pe pământ, ajutându-l în lucrarea lui, încât este un lucru uşor
pentru el să cunoască în detaliu cuvintele pe care le-a folosit şi chiar
scrisul de mână al celui care i-a slujit cu atâta credincioşie şi i-a
împlinit atât de bine scopurile. Satana i-a dictat multe din scrierile
acestuia şi este un lucru uşor pentru el să-şi dicteze ideile prin îngerii
lui acum şi să facă în aşa fel, încât să pară că vin prin Thomas Paine,[91]
care, pe când trăia, era un slujitor devotat al celui rău. Aceasta este
capodopera lui Satana. Toate aceste învăţături, cu pretenţia că sunt
de la apostoli, sfinţi sau nelegiuiţi care au murit, vin direct de la
geniul satanic.

Faptul că Satana pretinde că unul pe care l-a iubit atât de mult
şi care Îl ura pe Dumnezeu cu o ură desăvârşită este acum cu sfinţii
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apostoli şi cu îngerii în slavă, ar trebui să fie suficient pentru a înde-
părta vălul de pe toate minţile şi a le descoperi lucrările întunecate,
tainice ale lui Satana. El spune practic lumii şi celor necredincioşi:
„Indiferent cât de răi sunteţi, indiferent dacă nu credeţi sau credeţi
în Dumnezeu sau în Biblie, dacă trăiţi după cum poftiţi, cerul este
oricum căminul vostru“. Căci toţi ştiu că, dacă Thomas Paine este
în cer, şi încă înălţat peste măsură, ei vor ajunge cu siguranţă acolo.
Această rătăcire este atât de evidentă, încât toţi pot s-o vadă dacă
doresc. Satana face acum prin persoane ca Thomas Paine ceea ce a
încercat să facă de la căderea lui. El distruge, prin puterea şi minu-
nile lui mincinoase, temelia nădejdii creştine şi stinge soarele care
are menirea de a le da lumina pe poteca îngustă ce duce către cer. El
face lumea să creadă că Biblia nu este inspirată, că nu-i mai bună
decât o carte de poveşti pentru copii, şi în acest timp el întinde ceva
care să-i ia locul — manifestările spiritiste!

Aici există un canal care îi aparţine în întregime şi se află sub
controlul lui şi el poate face lumea să creadă ce vrea. Cartea care
urmează să-l judece, pe el şi pe urmaşii lui, este pusă de către el
în umbră, exact acolo unde vrea s-o ştie. El face din Mântuitorul
lumii un om obişnuit şi nimic mai mult; şi aşa cum soldaţii care
au asigurat paza mormântului lui Isus au răspândit ştirea falsă pe
care le-au pus-o pe buze preoţii cei mai de seamă şi bătrânii cetăţii,
tot aşa, sărmanii urmaşi înşelaţi ai acestor pretinse manifestări ale
spiritelor repetă şi încearcă să facă să pară că nu este nimic miraculos [92]
legat de naşterea, moartea şi învierea Mântuitorului nostru. După ce
L-au dat pe Domnul Isus la o parte, ei atrag atenţia lumii către ei
înşişi şi către minunile lor mincinoase care, declară ei, întrec cu mult
lucrările lui Hristos. În felul acesta, lumea este prinsă în capcană şi
ademenită într-un sentiment de siguranţă, pentru a nu afla despre
amăgirea lor îngrozitoare decât la revărsarea ultimelor şapte plăgi.
Satana râde când vede că planul său reuşeşte atât de bine şi lumea
este prinsă în capcană.

5. La pagina 55, am declarat că un nor de lumină Îl acoperă pe
Tatăl şi că persoana Sa nu poate fi văzută. Am declarat, de asemenea,
că L-am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe tron. Tatăl era învăluit
de un corp de lumină şi slavă, încât persoana Sa nu putea fi văzută;
cu toate acestea, ştiam că este Tatăl şi că din persoana Sa emana
acea lumină şi slavă. Când am văzut acest corp de lumină şi slavă
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ridicându-se de pe tron, am ştiut că acel corp s-a mişcat pentru că
Tatăl Se mişcase — de aceea am spus: L-am văzut pe Tatăl ridicându-
Se. Slava sau strălucirea formei Sale nu am văzut-o niciodată; nimeni
nu poate s-o privească şi să trăiască după aceea; cu toate acestea,
corpul de lumină şi slavă care Îi învăluia persoana putea fi văzut.

Am declarat, de asemenea, că „Satana părea să fie lângă tron,
încercând să continue lucrarea lui Dumnezeu“. Voi mai reda o altă
frază care se găseşte la aceeaşi pagină: „M-am întors să mă uit la
grupul celor care stăteau încă aplecaţi înaintea tronului“. Acest grup
care se ruga se afla în condiţia de oameni muritori, pe pământ, încă
reprezentaţi înaintea mea ca aplecaţi înaintea tronului. Nu am avut
niciodată ideea că aceste persoane erau practic în Noul Ierusalim. Şi
nici nu m-am gândit vreodată că Satana era efectiv în Noul Ierusalim.
Dar nu a văzut Ioan marele balaur roşu în cer? Cu siguranţă că da.
„În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu,[93]
cu şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete“.
Apocalipsa 12, 3. Ce monstru în ceruri! Aici pare să existe o şansă
la fel de bună pentru ridiculizare, ca în interpretarea pe care au dat-o
unii declaraţiilor mele.

6. La pagina 48-52 se află o viziune dată în ianuarie 1850. Acel
pasaj, care se referă la mijloacele materiale care nu sunt oferite
pentru cei ce poartă solia, a avut o aplicaţie îndeosebi pentru acel
tim De atunci, s-au descoperit prieteni ai cauzei adevărului prezent
care n-au pierdut nici o ocazie de a face bine cu mijloacele pe care
le aveau. Unii au dat cu mână prea largă, spre răul celor ce au primit.
Timp de aproape doi ani mi-au fost arătate mai mult lucruri legate
de o folosire neglijentă şi prea risipitoare a banilor Domnului, decât
de o lipsă a lor.

Următorul fragment este dintr-o viziune avută în Jackson, Mi-
chigan, 2 iunie 1853. Se referă în cea mai mare măsură la fraţii de
acolo: „Am văzut că fraţii începuseră să-şi jertfească averile şi le
ofereau fără a avea înaintea lor adevăratul obiectiv — cauza care
suferea — şi dăruiau prea necontrolat, prea mult şi prea des. Am
văzut că învăţătorii ar fi trebuit să stea într-un loc din care să corec-
teze această greşeală şi să exercite o bună influenţă în biserică. Banii
au fost consideraţi puţin sau deloc importanţi — cu cât se scăpa
mai repede de ei, cu atât mai bine. Un exemplu rău a fost dat de
unii pentru faptul că au acceptat donaţii mari şi nu au dat nici cea
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mai mică avertizare celor care aveau mijloace financiare să nu le
folosească într-un mod necugetat şi nepăsător. Prin acceptarea unui
volum atât de mare de mijloace materiale, fără a-şi pune întrebarea
dacă Dumnezeu a considerat că este de datoria fraţilor să dea atât de
mult, a fost autorizată dăruirea mult prea generoasă.

Şi cei care au dat au greşit, pentru că nu au avut grijă să cerceteze
nevoile cazului în speţă, dacă era într-adevăr nevoie sau nu. Cei care
aveau mijloace materiale au fost aruncaţi într-o mare încurcătură.
Unui frate i s-a făcut mai mult rău punându-i-se în mâini prea multe
mijloace materiale. [94]

El nu a căutat să fie econom, ci a trăit într-un mod extravagant,
iar în călătoriile sale a dat cu banii în dreapta şi în stânga fără nici
un folos. El a răspândit o influenţă greşită, folosindu-se cu atâta
nestăpânire de banii Domnului spunând în inima sa cât şi altora:
«Sunt bani în J-, mai mulţi decât vor putea fi folosiţi până vine
Domnul». Unii au fost vătămaţi peste măsură prin acest fel de a
acţiona şi au venit la adevăr cu păreri greşite, nedându-şi seama
că ei folosesc banii Domnului şi nerealizând valoarea lor. Acele
biete suflete care abia îmbrăţişaseră solia celui de-al treilea înger
şi au avut un asemenea exemplu pus înaintea lor vor avea mult de
învăţat în ce priveşte tăgăduirea eului şi suferinţa pentru Hristos.
Ei vor fi nevoiţi să înveţe să renunţe la tihnă, să înceteze să mai
caute propriul lor confort şi avantaj şi să păstreze în minte valoarea
sufletelor. Cei care simt «vaiul» asupra lor nu vor fi înclinaţi să facă
pregătiri mari pentru a călători în tihnă şi îndestulare. Unii care nu
au nici o chemare au fost încurajaţi în câmpul misionar. Alţii au fost
afectaţi de aceste lucruri şi nu au simţit nevoia de a face economie,
de a se tăgădui pe ei înşişi şi de a pune în vistieria Domnului. Ei
se vor gândi puţin şi vor spune: «Sunt alţii care au destui bani. Vor
da ei pentru publicaţie. Eu nu trebuie să fac nimic. Publicaţia va fi
sprijinită fără ajutorul meu».“

Pentru mine nu a fost o încercare uşoară aceea de a vedea că
unii au luat acel pasaj din viziunile mele, care se referea la jertfirea
averii pentru a susţine cauza, şi l-au folosit în mod greşit; ei folosesc
mijloacele materiale într-un chip nesocotit, în timp ce neglijează să
ducă la împlinire principiile descoperite în alte pasaje. La pagina 50
se găsesc scrise următoarele: „Am văzut că lucrarea lui Dumnezeu
fusese împiedicată şi dezonorată de către unii care călătoreau, deşi
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nu aveau nici o solie de la Dumnezeu. Asemenea oameni vor fi
nevoiţi să-I dea socoteală lui Dumnezeu pentru fiecare dolar pe care
l-au folosit pentru călătoria pe care nu era de datoria lor să o facă,
pentru că acei bani ar fi putut ajuta cauza lui Dumnezeu.“ Şi tot la[95]
50: „Am văzut că aceia care au puterea de a lucra cu mâinile lor şi
pot ajuta la sprijinirea cauzei sunt la fel de răspunzători pentru tăria
lor fizică, aşa cum sunt răspunzători alţii pentru averile lor“.

Aş vrea să atrag aici atenţia în mod deosebit asupra abordării
acestui subiect dat la pagina 57. Iată un scurt extras: „Scopul cuvin-
telor Mântuitorului nostru [din Luca 12, 33] nu a fost prezentat cu
claritate“. Am văzut că „obiectivul urmărit prin faptul de a vinde nu
este acela de a da celor ce sunt în stare să lucreze şi să se întreţină
singuri, ci de a răspândi adevărul. Este un păcat să întreţii şi să
hrăneşti lenevia în cei care sunt capabili să muncească. Unii au fost
perseverenţi în participarea la toate întâlnirile nu pentru a-I da slavă
lui Dumnezeu, ci pentru «pâine şi peşte». Ar fi fost mult mai bine
pentru unii ca aceştia să stea acasă şi să lucreze cu mâinile lor, «orice
lucru bun», pentru a acoperi nevoile familiilor lor şi pentru a avea
ceva de dat pentru sprijinirea cauzei preţioase a adevărului prezent.“
În vremurile trecute, scopul lui Satana a fost de a-i determina pe unii
care au un spirit grăbit să folosească într-un mod prea liber mijloa-
cele materiale şi să-i influenţeze pe fraţi să se deposedeze într-un
mod pripit de averile lor, pentru ca, printr-o mulţime de mijloace
aruncate fără grijă şi în grabă, să poată fi vătămate suflete şi astfel
pierdute şi ca acum, când adevărul trebuie să fie răspândit pe scară
mult mai largă, să se poată face simţită lipsa. Intenţia lui a fost, într-o
anumită măsură, împlinită.

Domnul a descoperit greşeala pe care o fac mulţi când privesc
numai la cei care au bani pentru sprijinirea tipăririi publicaţiei şi
broşurilor. Toţi ar trebui să-şi facă partea. Cei care au puterea de a
lucra cu mâinile lor şi de a dobândi mijloace materiale pentru a ajuta
la sprijinirea cauzei sunt la fel de răspunzători pentru tăria lor fizică,
aşa cum sunt răspunzători alţii pentru averile lor. Fiecare copil al lui
Dumnezeu care mărturiseşte credinţa în adevărul prezent ar trebui
să fie zelos să-şi facă partea în această lucrare.

În iulie 1853 am văzut că lucrurile nu erau cum ar fi trebuit —
faptul că publicaţia, proprietatea lui Dumnezeu şi purtând aprobarea
Sa, era scoasă atât de rar. Cauza lui Dumnezeu, în timpurile pe
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care le trăim, pretinde ca publicaţia să apară în fiecare săptămână [96]
[Înainte de acest timp, Review and Herald a fost publicată destul de
sporadic; acum, ea apărea de două ori pe lună] şi tipărirea mai multor
broşuri care să descopere rătăcirile care sporesc în această vreme;
dar lucrarea este împiedicată din pricina lipsei de mijloace materiale.
Am văzut că adevărul trebuie să înainteze şi că noi nu ar trebui să fim
prea temători şi ar fi mai bine ca publicaţiile şi broşurile să meargă
la trei persoane care nu au nevoie de ele, decât să fie prea puţine şi
să rămână un singur suflet privat de ele, un suflet care le preţuieşte şi
poate beneficia de pe urma lor. Am văzut că semnele ultimelor zile
ar trebui scoase clar în evidenţă, pentru că manifestările lui Satana
sunt în continuă creştere. Publicaţiile lui Satana şi ale agenţilor săi
sporesc, puterea lor creşte şi ceea ce facem pentru a aduce adevărul
înaintea altora ar trebui făcut repede.

Mi-a fost arătat că adevărul, dacă este publicat acum, va rămâne
în picioare, căci este adevărul pentru ultimele zile; el va trăi şi nu
va fi nevoie să se spună decât puţin despre el în viitor. Nu trebuie
aşternute pe hârtie nenumărate cuvinte pentru a îndreptăţi ceea ce
vorbeşte de la sine şi străluceşte în toată lumina sa. Adevărul este
direct, simplu, clar şi iese cu curaj în propria-i apărare; dar lucrurile
nu stau la fel cu rătăcirea. Este atât de şerpuită şi răsucită, încât
are nevoie de o mulţime de cuvinte pentru a o explica, în forma
întortocheată pe care o are. Am văzut că toată lumina care se primise
în unele locuri venise din acea publicaţie; că sufletele primiseră în
acest fel adevărul şi apoi îl spuseseră şi altora; şi că acum, în locurile
în care sunt mai mulţi, ei au fost ridicaţi de acest mesager tăcut.
Acesta a fost singurul lor predicator. În mişcarea ei de înaintare,
cauza adevărului nu ar trebui să fie împiedicată din lipsă de mijloace. [97]
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Domnul a arătat că ordinea în misiunea evanghelică a fost multă
vreme de temut şi neglijată [Adventiştii nu mai aparţineau nici unei
biserici şi, la început, ei nu se gândeau să formeze o altă biserică.
După 1844, a fost o mare confuzie, şi majoritatea se opunea cu tărie
oricărei forme de organizare, susţinând că aceasta vine în contra-
dicţie cu libertatea deplină a Evangheliei. Mărturia şi activitatea
lui Ellen G. White s-au opus mereu fanatismului şi, prin instrucţiu-
nile date de ea, s-a insistat încă de timpuriu asupra unor forme de
organizare, ca fiind necesare în vederea prevenirii confuziei.]. Ar
trebui să respingem formalismul; dar, făcând aceasta, nu ar trebui
să evităm ordinea. În cer este ordine. Când Hristos era pe pământ,
era ordine în biserică, iar după plecarea Sa ordinea a fost respectată
cu stricteţe de către apostolii Lui. Şi acum, în aceste zile din urmă,
în care Dumnezeu Îşi aduce copiii într-o unitate a credinţei, există
o mai mare nevoie de ordine reală decât a existat vreodată; căci, pe
măsură ce Dumnezeu îşi aduce copiii în unire, Satana şi îngerii lui
răi sunt foarte activi pentru a împiedica această unire şi a o distruge.
De aceea, în câmpul misionar sunt trimişi oameni cărora le lipseşte
înţelepciunea şi priceperea, care poate nu-şi conduc bine propria
casă, neavând ordine în ea sau autoritate nici peste cei câţiva care
le-au fost daţi de Dumnezeu în grijă acasă; cu toate acestea, ei se
simt în stare să aibă grijă de turmă. Fac multe mişcări greşite, iar cei
care nu sunt familiarizaţi cu credinţa noastră îi judecă pe toţi ceilalţi
soli după exemplul dat de aceşti oameni care au ieşit în lucrare cu
de la ei putere. Astfel, cauza lui Dumnezeu se umple de batjocură şi
adevărul este respins de mulţi necredincioşi care altfel ar fi deschişi
şi ar întreba cu nelinişte: Sunt aceste lucruri adevărate?

Oameni ale căror vieţi nu sunt sfinte şi care sunt incompetenţi
în ce priveşte predicarea adevărului prezent intră în câmp fără a
fi recunoscuţi de către biserică sau în general de către fraţi, iar
rezultatul este dezbinarea.[98]

116
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Unii au un fundament teoretic al adevărului şi îl pot prezenta
raţional, dar le lipseşte spiritualitatea, judecata şi experienţa; ei sunt
nepricepuţi în multe lucruri pe care le este foarte necesar să le
înţeleagă înainte de a propovădui adevărul. Alţii nu îl pot prezenta
raţional, dar întrucât câţiva fraţi îi aud rugându-se bine şi înălţând
câte o cerere emoţionantă când şi când, sunt împinşi în câmpul
misionar, pentru a se angaja într-o lucrare pentru care Dumnezeu nu
i-a pregătit şi pentru care nu au destulă experienţă şi judecată. Se
instalează mândria spirituală, ei sunt înălţaţi în slăvi şi acţionează
sub amăgirea ideii că sunt lucrători. Ei nu se cunosc pe ei înşişi. Le
lipseşte judecata sănătoasă şi perseverentă, vorbesc cu trufie despre
ei înşişi şi afirmă multe lucruri pe care nu le pot dovedi din Cuvânt.
Dumnezeu ştie aceasta; de aceea El nu cheamă astfel de persoane
să lucreze în aceste vremuri primejdioase, iar fraţii ar trebui să fie
atenţi să nu-i împingă în câmp pe cei pe care nu i-a chemat El.

Acei oameni care nu sunt chemaţi de Dumnezeu sunt în general
chiar persoanele cele mai încrezătoare că sunt chemate şi că lucrările
lor sunt foarte importante. Ei merg în câmp şi nu exercită în general
o influenţă bună; cu toate acestea, în unele locuri au un oarecare
succes şi aceasta îi face să creadă, pe ei şi pe alţii, că sunt fără umbră
de îndoială chemaţi de Dumnezeu. Nu este o dovadă de netăgăduit
că oamenii sunt chemaţi de Dumnezeu, dacă au avut ceva succes;
căci îngeri ai lui Dumnezeu lucrează acum la inimile copiilor Lui
sinceri pentru a le lumina înţelegerea în privinţa adevărului prezent,
ca aceştia să se poată prinde de el şi trăi. Şi chiar dacă oameni care
au mers în puterea lor se pun pe ei înşişi acolo unde nu-i pune Dum-
nezeu şi mărturisesc că sunt învăţători, iar sufletele primesc adevărul
auzindu-l spus din gura lor, aceasta nu este o dovadă că sunt chemaţi
de Dumnezeu. Sufletele care primesc adevărul de la ei îl primesc
pentru a fi duse în încercare şi robie, întrucât ele află după aceea
că aceşti oameni nu stăteau sub călăuzirea lui Dumnezeu. Chiar [99]
dacă oamenii răi rostesc adevărul, unii s-ar putea să-l primească; dar
aceasta nu le aduce celor care l-au rostit vreo favoare din partea lui
Dumnezeu. Cei răi tot răi sunt şi, după amăgirea pe care au adus-o
asupra celor care erau iubiţi de Dumnezeu şi după încurcăturile pe
care le-au creat în biserică, aşa le va fi şi pedeapsa; păcatele lor nu
vor rămâne acoperite, ci vor fi expuse în ziua mâniei năprasnice a
lui Dumnezeu.
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Aceşti soli care se trimit singuri în câmpul misionar sunt un bles-
tem pentru cauza lui Dumnezeu. Suflete sincere îşi pun încrederea
în ei, gândind că aceştia umblă călăuziţi de Dumnezeu şi că sunt în
unitate cu biserica şi acceptă în consecinţă ca aceştia să le prescrie
regulile; iar când datoria le devine clară şi înţeleg că trebuie să facă
şi ei ceva, acceptă să fie botezaţi de ei. Dar când lumina vine, căci
este cu neputinţă ca aceasta să nu vină, şi ei devin conştienţi că aceşti
oameni nu sunt ceea ce au înţeles ei că sunt, anume solii aleşi şi
chemaţi ai lui Dumnezeu, ei sunt aruncaţi în încercare şi îndoială în
ce priveşte adevărul pe care l-au primit şi simt că trebuie să-l înveţe
pe tot de la început; ei sunt tulburaţi şi încurcaţi de către vrăjmaş în
privinţa întregii lor experienţe — dacă au fost sau nu călăuziţi de
către Dumnezeu — şi nu sunt satisfăcuţi până când nu sunt rebote-
zaţi şi nu încep totul de la capăt. Este cu mult mai obositor pentru
moralul solilor lui Dumnezeu să meargă în locuri în care au fost unii
care au exercitat această influenţă greşită, decât să intre în câmpuri
noi. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să acţioneze direct şi deschis şi
să nu acopere relele; căci ei stau între cei morţi şi cei vii şi trebuie
să dea socoteală de isprăvnicia lor, de misiunea şi de influenţa pe
care o exercită asupra turmei peste care i-a pus Domnul veghetori.

Cei care primesc adevărul şi sunt aduşi în asemenea încercări
tot ar fi primit adevărul, chiar dacă aceşti oameni ar fi stat deoparte
şi ar fi ocupat locul umil, ales de Dumnezeu pentru ei. Ochiul lui[100]
Dumnezeu se afla asupra nestematelor Sale şi El ar fi îndreptat către
ele pe solii Săi chemaţi şi aleşi — oameni care ar fi acţionat în
cunoştinţă de cauză. Lumina adevărului ar fi arătat şi descoperit
acestor suflete poziţia lor adevărată şi ele ar fi primit adevărul cu
înţelegere şi ar fi fost satisfăcute de frumuseţea şi claritatea lui. Şi,
pe măsură ce i-ar fi simţit efectele puternice, s-ar fi întărit şi ar fi
răspândit o influenţă sfântă.

Mi-a fost arătată din nou primejdia pe care o reprezintă cei
ce călătoresc fără a-i fi chemat Dumnezeu. Dacă au ceva succes,
calificarea care le lipseşte se va face simţită. Se vor face mişcări
nechibzuite şi, printr-o lipsă de înţelepciune, unele suflete preţioase
pot fi împinse acolo unde nu mai pot fi atinse niciodată. Am văzut
că biserica ar trebui să-şi simtă responsabilitatea şi să se uite cu grijă
şi atenţie la vieţile, destoinicia şi calea urmată în general de cei care
mărturisesc că sunt învăţători. Dacă nu aduc o dovadă de necontestat
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că Dumnezeu i-a chemat şi că asupra lor este pronunţat „vaiul“ dacă
nu ascultă de chemarea Sa, este datoria bisericii să acţioneze şi să
facă cunoscut că aceste persoane nu sunt recunoscute ca învăţători de
către biserică. Aceasta este singura cale pe care o poate lua biserica
pentru a fi cu conştiinţa împăcată în această privinţă, întrucât povara
stă asupra lor.

Am văzut că această uşă la care vine vrăjmaşul pentru a încurca
şi necăji turma poate fi închisă. L-am întrebat pe înger cum poate fi
închisă. El a zis: „Biserica trebuie să alerge la Cuvântul lui Dum-
nezeu şi să se întemeieze pe ordine în lucrarea evanghelică, care a
fost trecută cu vederea şi neglijată“. Acest lucru este indispensabil
pentru a aduce biserica la o unitate a credinţei. Am văzut că în zilele
apostolilor biserica se afla în pericolul de a fi amăgită şi condusă
de învăţători falşi. Din această cauză, fraţii au ales oameni care au
făcut dovada clară că erau capabili de a-şi conduce bine propria casă [101]
şi de a păstra ordinea în propriile familii şi care îi puteau lumina
pe cei aflaţi în întuneric. Dumnezeu a fost întrebat despre aceştia şi
apoi, în funcţie de înţelegerea bisericii şi Duhul Sfânt, au fost puşi
deoparte prin punerea mâinilor. Primind însărcinarea de la Dumne-
zeu şi având aprobarea bisericii, ei au mers mai departe, botezând în
Numele Tatălui, Fiului şi al Duhului Sfânt şi conducând orânduielile
casei Domnului, slujind adesea sfinţilor înfăţişându-le simbolurile
trupului frânt şi sângelui vărsat al Mântuitorului răstignit, pentru a
ţine proaspăt în memoria copiilor iubiţi ai lui Dumnezeu suferinţele
şi moartea Sa.

Am văzut că nu suntem mai feriţi de învăţători falşi decât era
biserica în zilele apostolilor; şi că, dacă altceva tot nu putem face, ar
trebui măcar să luăm nişte măsuri speciale, ca şi ei, pentru a asigura
pacea, armonia şi unitatea turmei. Avem exemplul lor şi ar trebui să-l
urmăm. Fraţi cu experienţă şi cu o judecată sănătoasă ar trebui să
se strângă laolaltă şi, urmând Cuvântul lui Dumnezeu şi călăuzirea
Duhului Sfânt, ar trebui, cu rugăciune fierbinte, să-şi pună mâinile
peste cei care fac dovada perfectă că au primit însărcinarea de la
Dumnezeu şi să-i pună deoparte pentru a se consacra cu totul şi cu
totul lucrării Sale. Acest act ar arăta aprobarea bisericii pentru ieşirea
lor ca mesageri, care să ducă cea mai solemnă solie încredinţată
vreodată oamenilor.
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Dumnezeu nu va da turma Sa preţioasă în grija unor oameni a
căror minte şi judecată au fost slăbite prin rătăciri anterioare, pe care
le-au îndrăgit, cum ar fi aşa-zisul perfecţionism [Vezi Apendicele
(n. ed.)] şi spiritismul şi care, prin calea pe care au urmat-o pe când
îmbrăţişau aceste rătăciri, s-au făcut de râs şi au adus batjocură asu-
pra cauzei adevărului. Deşi s-ar putea ca acum să se simtă eliberaţi
de rătăcire şi în stare să meargă şi să propovăduiască această ultimă
solie, Dumnezeu nu-i va accepta. El nu va lăsa pe mâinile lor su-[102]
flete preţioase; căci judecata lor a fost pervertită pe când se aflau
în rătăcire şi acum este slăbită. Dumnezeu cel mare şi sfânt este un
Dumnezeu gelos şi nu va accepta decât oameni sfinţi să-i ducă mai
departe adevărul. Numai Legea sfântă, rostită de Dumnezeu pe Sinai
ca fiind parte din El Însuşi şi oamenii sfinţi, care sunt păzitorii ei cu
stricteţe, Îl vor onora pe Dumnezeu prin învăţătura ei, care este dată
altora.

Slujitorii lui Dumnezeu care propovăduiesc adevărul ar trebui
să fie oameni cu judecată. Ei ar trebui să fie oameni care suportă
împotrivirea şi nu se lasă provocaţi; căci aceia care se opun adevă-
rului vor căuta nod în papură celor care îl propovăduiesc şi orice
obiecţie care ar putea fi concepută va fi adusă în cea mai rea formă
a ei pentru a lovi adevărul. Slujitorii lui Dumnezeu care duc solia
trebuie să fie pregătiţi pentru a îndepărta aceste obiecţii cu calm şi
blândeţe, prin lumina adevărului. Adesea, împotrivitorii vorbesc cu
slujitorii Evangheliei lui Dumnezeu într-un mod provocator, pentru
a scoate de la ei ceva similar, pentru a se folosi la maximum posibil
de acel lucru şi să le declare altora că propovăduitorii Poruncilor
au un spirit amar şi sunt aspri, aşa cum s-a zis despre ei. Am văzut
că trebuie să fim pregătiţi pentru obiecţii şi, cu răbdare, judecată şi
blândeţe, să le acordăm atenţia cuvenită, nu să le aruncăm deoparte
sau să scăpăm de ele prin afirmaţii categorice, pentru ca apoi să-l
punem la punct pe împotrivitor şi să manifestăm un spirit dur faţă de
el, ci să acordăm atenţie fiecărei obiecţii şi apoi să aducem lumina
şi puterea adevărului şi să le lăsăm pe acestea să atârne mai greu în
balanţă şi să elimine rătăcirile. Astfel, se va face o impresie bună,
iar adversarii cinstiţi vor recunoaşte că au fost amăgiţi şi că păzitorii
Poruncilor nu sunt ceea ce s-a spus că ar fi.

Cei care mărturisesc că sunt slujitori ai viului Dumnezeu trebuie
să fie dispuşi să fie slujitorii tuturor, în loc să fie înălţaţi deasupra
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fraţilor, şi trebuie să aibă un spirit politicos, plin de bunătate. Dacă [103]
greşesc, ei trebuie să fie gata să mărturisească pe deplin. Onestitatea
intenţiei nu poate sta drept scuză pentru nemărturisirea greşelilor.
Mărturisirea nu va micşora încrederea bisericii în sol şi acesta va da
un exemplu bun; va fi încurajat un spirit de mărturisire în biserică
şi rezultatul va fi o unitate agreabilă. Cei care mărturisesc că sunt
învăţători ar trebui să fie modele de evlavie, blândeţe şi umilinţă,
având un spirit de bunătate, pentru a câştiga suflete la Isus şi la
adevărul Bibliei. Un slujbaş al lui Hristos ar trebui să fie curat în
conversaţie şi în fapte. El ar trebui să-şi aducă mereu aminte că
mânuieşte cuvintele inspiraţiei, cuvintele unui Dumnezeu sfânt. Şi
ar trebui, de asemenea, să nu uite niciodată că turma este lăsată în
grija sa şi că el trebuie să ducă înaintea lui Isus cazurile fiecăruia şi
să mijlocească pentru ei aşa cum mijloceşte Isus pentru noi înaintea
Tatălui. Atenţia mi-a fost îndreptată înapoi către Israelul din vechime
şi am văzut cât de puri şi sfinţi trebuia să fie slujitorii sanctuarului,
pentru că, prin lucrarea pe care o înfăptuiau, erau aduşi într-o strânsă
legătură cu Dumnezeu. Cei care slujesc trebuie să fie sfinţi, curaţi
şi fără pată, căci altfel Dumnezeu îi va nimici. Dumnezeu nu S-a
schimbat. Este la fel de curat şi de sfânt, de deosebit cum a fost
întotdeauna. Cei care mărturisesc că sunt slujitori ai lui Isus ar trebui
să fie oameni cu experienţă şi adâncă evlavie şi atunci vor putea să
răspândească o influenţă sfântă în orice vreme şi în orice loc.

Am văzut că acum este timpul ca solii să iasă oriunde se iveşte
o deschidere şi că Dumnezeu va merge înaintea lor şi va desfereca
inimile unora, ca să asculte. Trebuie să intrăm în locuri noi şi, oriunde
se realizează acest lucru, ar fi bine, dacă acest lucru este posibil, să
meargă doi câte doi pentru a-şi susţine unul altuia braţele ridicate. A
fost prezentat un plan ca acesta: Ar fi bine ca doi fraţi să pornească
împreună, să călătorească astfel către cele mai întunecate locuri,
unde există multă împotrivire şi unde este nevoie de multă muncă şi,
cu eforturi unite şi credinţă puternică, să prezinte adevărul înaintea [104]
celor care se află în întuneric. Şi atunci, dacă ei ar putea realiza
mai mult vizitând mai multe locuri, să meargă separat, dar să se
întâlnească adesea în turul misionar pe care-l fac, pentru a se încuraja
reciproc prin credinţa lor şi, prin aceasta, să se întărească şi să-şi
sprijine mâinile unul altuia. De asemenea, să se consulte în privinţa
locurilor deschise pentru ei şi să decidă de care dintre darurile lor
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va fi mai multă nevoie şi în ce mod pot avea cel mai mare succes în
atingerea inimii. Apoi, când se despart din nou, curajul şi energia
li se vor fi reînnoit pentru a înfrunta împotrivirea şi întunericul şi a
lucra cu inimi simţitoare pentru salvarea sufletelor care pier.

Am văzut că slujitorii lui Dumnezeu nu ar trebui să treacă iarăşi
şi iarăşi peste acelaşi câmp de lucru, ci să caute suflete în locuri
noi. Cei care sunt deja întăriţi în adevăr nu ar trebui să pretindă
atât de multă lucrare din partea lor; căci ar trebui să fie capabili să
reziste singuri şi să-i întărească şi pe alţii în jurul lor, în timp ce solii
lui Dumnezeu vizitează locurile întunecate şi singuratice, punând
adevărul înaintea celor care nu sunt luminaţi acum în ce priveşte
adevărul prezent.



Dificultăţile în biserică

[Din The Review and Herald, August 11, 1853.]

Dragi fraţi şi surori,
Întrucât rătăcirea înaintează cu rapiditate, ar trebui să căutăm să

fim treji în cauza lui Dumnezeu şi să ne dăm seama de timpul în care
trăim. Întunericul va acoperi pământul şi un întuneric încă şi mai
adânc va veni peste oameni. Şi, cum aproape totul în jurul nostru
este învăluit în negura groasă a rătăcirii şi amăgirii, se cuvine ca noi
să ne scuturăm din adormire şi să trăim aproape de Dumnezeu, unde
putem să luăm raze de lumină şi slavă de la faţa lui Isus. Pe măsură
ce întunericul creşte şi rătăcirea se răspândeşte mai mult, ar trebui
să dobândim o mai bună cunoaştere a adevărului şi să fim pregătiţi [105]
să ne sprijinim poziţia din Scripturi.

Trebuie să fim sfinţiţi prin adevăr, să fim cu totul consacraţi lui
Dumnezeu şi să trăim în felul acesta la înălţimea mărturisirii noastre,
pentru ca Domnul să poată revărsa o lumină tot mai mare peste noi
şi să putem vedea lumină în lumina Sa şi să fim întăriţi cu tăria Sa.
În fiecare clipă în care nu suntem prevăzători este posibil să fim
doborâţi de vrăjmaş şi ne aflăm în marea primejdie de a fi biruiţi de
puterile întunericului. Satana le ordonă îngerilor lui să fie vigilenţi
şi să distrugă tot ce pot; să afle în ce punct sunt neascultători şi
care sunt păcatele neînvinse ale celor care mărturisesc adevărul şi
să arunce întuneric în jurul lor, pentru ca aceştia să înceteze de a
mai veghea, să apuce pe un drum care va dezonora cauza pe care
mărturisesc că o iubesc şi să aducă durere asupra bisericii. Sufletele
acestor persoane rătăcite, care nu veghează, se întunecă şi lumina
cerului se îndepărtează de la ei. Ei nu-şi pot descoperi păcatele care-i
caracterizează, Satana îşi ţese pânza în jurul lor şi ei sunt prinşi în
capcana lui.

Dumnezeu este tăria noastră. La El trebuie să privim după în-
ţelepciune şi călăuzire şi, având în vedere slava Sa, binele bisericii
şi mântuirea sufletelor noastre, trebuie să biruim păcatele specifice.
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Ar trebui să căutăm în mod individual să obţinem o victorie nouă în
fiecare zi. Trebuie să învăţăm să rezistăm singuri şi să depindem cu
totul de Dumnezeu. Cu cât învăţăm acest lucru mai repede, cu atât
mai bine. Să afle fiecare punctul în care cade şi apoi să vegheze cu
credincioşie ca păcatele sale să nu-l biruie, ci el să obţină victoria
asupra lor. Atunci putem avea încredere să mergem la Dumnezeu şi
biserica va fi scutită de mari necazuri.

Când îşi părăsesc căminul pentru a lucra pentru salvarea suflete-
lor, solii lui Dumnezeu petrec mult timp lucrând pentru cei care au
cunoscut adevărul de ani de zile, dar care sunt încă slabi, pentru că
lasă în mod inutil frâiele din mână, încetează să mai vegheze asupra
propriei persoane şi, mă gândesc adesea, îl ispitesc pe vrăjmaş să-i[106]
ispitească. Intră în vreo încurcătură neînsemnată, şi timpul slujitori-
lor Domnului este petrecut vizitându-i pe ei. Ei sunt reţinuţi ore şi
chiar zile, iar sufletele lor sunt lovite şi rănite prin auzirea micilor
dificultăţi şi încercări, fiecare mărindu-şi propria nemulţumire pentru
a o face să arate cât mai serioasă cu putinţă, de teamă că slujitorii lui
Dumnezeu o vor considera prea măruntă pentru a fi luată în seamă.
În loc să depindă de slujitorii lui Dumnezeu ca să-i ajute să iasă din
aceste încercări, ei ar trebui să cadă înaintea lui Dumnezeu, să se
roage şi să postească până când încercările sunt îndepărtate.

Unii par să creadă că singurul motiv pentru care Dumnezeu Şi-a
chemat slujitori în câmp este ca aceştia să vină la chemarea lor şi
să-i ducă pe braţe; şi că partea cea mai importantă a lucrării lor este
de a rezolva măruntele încercări şi necazuri pe care tot ei şi le-au
adus asupra lor prin acţiuni necugetate, cedând în faţa vrăjmaşului şi
îngăduindu-şi un spirit neînduplecat, cârtitor faţă de cei din jurul lor.
Dar unde sunt oile flămânde în acest timp? Mor din pricina lipsei
de pâine a vieţii. Cei care cunosc adevărul şi au fost zidiţi în el,
dar nu-l respectă — căci, dacă l-ar fi respectat, ar fi fost scutiţi de
multe din aceste încercări — îi reţin pe soli, şi tocmai obiectivul
pentru care i-a chemat Dumnezeu în câmp nu este atins. Slujitorii
lui Dumnezeu sunt îndureraţi, iar curajul lor scurs prin asemenea
lucruri din biserică, când toţi ar trebui să se străduiască să nu adauge
nici cea mai mică greutate la povara pe care o duc deja aceştia, ci,
prin cuvinte voioase şi rugăciunea credinţei, să-i ajute. Cu cât ar fi
aceştia mai liberi, dacă toţi cei care mărturisesc adevărul s-ar uita
în jurul lor şi ar încerca să-i ajute pe alţii, în loc să pretindă atât
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de mult ajutor pentru ei înşişi. Şi, în felul acesta, când slujitorii lui
Dumnezeu intră în locuri întunecate, în care adevărul nu a fost încă
vestit, ei duc un spirit rănit din pricina încercărilor inutile, la care
i-au supus fraţii lor. [107]

În plus la toate acestea, mai au de înfruntat necredinţa şi preju-
decăţile împotrivitorilor şi chiar faptul de a fi desconsideraţi de către
unii.

Cu cât ar fi mai uşor, dacă ne-am schimba inima, şi cu cât mai
mult ar fi slăvit Dumnezeu, dacă slujitorii Lui ar fi eliberaţi de des-
curajare şi încercări, pentru a putea, cu sufletul uşor, să prezinte
adevărul în frumuseţea lui! Cei care s-au făcut vinovaţi de a pretinde
atât de multă muncă din partea slujitorilor lui Dumnezeu şi de a-i
împovăra cu încercări a căror rezolvare ţine numai de ei, vor trebui
să-I dea socoteală lui Dumnezeu pentru tot timpul şi mijloacele care
au fost cheltuite pentru propria lor mulţumire, satisfăcându-l astfel
pe vrăjmaş. Ei ar trebui să se plaseze în poziţia de a-i ajuta pe fraţii
lor. Nu ar trebui să amâne niciodată rezolvarea încercărilor şi difi-
cultăţilor lor, împovărând astfel o întreagă adunare, sau să aştepte
până când unii din soli vin să li le rezolve; ci ar trebui să-şi pună
singuri vieţile în rânduială cu Dumnezeu, să-şi dea la o parte din
cale încercările şi să fie pregătiţi pentru ca, în momentul venirii
lucrătorilor, să le sprijine mâinile în loc să li le slăbească.



Nădejdea bisericii

[Din The Review and Herald, 10 iunie 1852]

Când, în ultima vreme, m-am uitat în jur să-i găsesc pe urmaşii
umili ai blândului şi smeritului Isus, mintea mea fost mult încercată.
Mulţi care mărturisesc că aşteaptă rapida venire a lui Hristos se
conformează acestei lumi şi caută cu mai multă pasiune aplauzele
celor din jurul lor decât aprobarea lui Dumnezeu. Sunt reci şi formali,
ca şi bisericile cu numele de care s-au despărţit nu cu mult timp
în urmă. Cuvintele adresate bisericii din Laodicea descriu perfect
starea în care se află. (Vezi Apocalipsa 3, 14-20). Ei nu sunt „nici
reci, nici în clocot“, ci „căldicei“.[108]

Iar dacă nu dau ascultare sfatului „Martorului credincios şi ade-
vărat“, nu se pocăiesc din toată inima şi nu obţin „aurul curăţit prin
foc“, „hainele albe“ şi „alifia pentru ochi“, El îi va vărsa din gura
Sa.

A venit timpul în care o mare parte din cei care s-au bucurat
cândva şi au strigat de bucurie, gândindu-se la venirea imediată a
Domnului, să ocupe poziţia bisericilor şi a lumii care îi luau odată în
râs, pentru că credeau în venirea lui Isus, şi răspândeau tot felul de
neadevăruri pentru a stârni prejudecăţile împotriva lor şi a le distruge
influenţa. Acum, dacă există cineva care tânjeşte după Dumnezeul
cel viu, flămânzind şi însetând după neprihănire şi Dumnezeu îi oferă
ocazia să simtă puterea Lui şi îi satisface sufletul plin de dorinţă,
turnându-i din belşug în inimă iubirea Sa, şi dacă acesta Îl slăveşte
pe Dumnezeu dându-I laudă, aşa-zişii credincioşi în apropiata venire
a Domnului îl vor considera adesea pe acesta ca fiind amăgit şi îl
vor acuza că este hipnotizat sau că are vreun duh rău.

Mulţi dintre aceşti creştini cu numele se îmbracă, discută şi se
poartă ca oamenii din lume, singurul lucru prin care pot fi cunoscuţi
fiind mărturisirea lor. Deşi mărturisesc că Îl caută pe Hristos, con-
versaţia lor nu este despre cer, ci despre lucrurile lumeşti. „Ce fel de
oameni“ ar trebui să fie aceia „printr-o purtare sfântă şi evlavioasă“
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care mărturisesc că aşteaptă şi grăbesc „venirea zilei lui Dumnezeu“.
2 Petru 3, 11.12. „Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte,
după cum El este curat.“ 1 Ioan 3, 3. Dar este evident că mulţi care
poartă numele de adventist caută mai mult să-şi împodobească tru-
purile şi să apară bine în ochii lumii, decât învaţă din Cuvântul lui
Dumnezeu cum să fie acceptaţi de El.

Ce-ar fi dacă minunatul Isus, Modelul nostru, şi-ar face apariţia
în mijlocul lor şi în general în mijlocul celor care mărturisesc că
sunt religioşi, aşa cum a făcut-o la prima Sa venire? El s-a născut [109]
într-o iesle. Urmăriţi-L în toată viaţa şi slujirea Sa. El a fost un om
al durerii şi obişnuit cu suferinţa. Aceşti creştini cu numele s-ar
ruşina de blândul şi smeritul Mântuitor, care purta o haină simplă,
fără nici o tivitură, şi nu avea unde să-şi aşeze capul. Viaţa Lui
nepătată, plină de tăgăduire de sine, i-ar condamna; solemnitatea
Lui sfântă ar fi o piedică dureroasă în calea uşurătăţii şi râsului lor
frivol; conversaţia Sa nevinovată ar fi un obstacol pentru dienuţia lor
lumească şi lacomă; modul Său direct, neocolit, în care ar declara
adevărul ar scoate la iveală adevăratul lor caracter şi aceştia şi-ar dori
să dea la o parte cât mai repede cu putinţă modelul plin de blândeţe,
pe minunatul Isus. S-ar afla printre primii care ar încerca să-L prindă
prin propriile Sale cuvinte şi ar înălţa strigătul: „Răstigneşte-L,
răstigneşte-L!“

Să-L urmărim pe Isus, mergând călare pe măgăruş, cu blândeţe,
în timp ce „toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început
să-L laude pe Dumnezeu cu glas tare. Ei ziceau: «Binecuvântat este
Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în
locurile prea înalte!» Unii farisei, din norod, au zis lui Isus: «Învăţă-
torule, ceartă-Ţi ucenicii!» Şi El a răspuns: «Vă spun că, dacă vor
tăcea ei, pietrele vor striga».“ O mare parte din cei ce mărturisesc că
Îl caută pe Hristos se vor încumeta ca şi fariseii, să-i facă pe ucenici
să tacă şi vor înălţa fără doar şi poate strigătele de: „Fanatism! Mes-
merism! Mesmerism!“ Iar ucenicii, care îşi vor întinde pe jos hainele
şi ramuri de palmier, vor fi consideraţi extravaganţi şi fără judecată.
Dar Dumnezeu Îşi doreşte un popor pe pământ care să nu fie atât
de rece şi mort, încât să nu-L poată lăuda şi slăvi. El va primi slavă
de la unii oameni, iar dacă cei pe care i-a ales El, cei care păzesc
poruncile Lui vor tăcea, pietrele vor striga. [110]
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Isus vine, dar nu cum a făcut-o prima dată, ca un prunc în Be-
tleem. Nu cum a intrat călare pe măgăruş în Ierusalim, când ucenicii
L-au lăudat pe Dumnezeu cu glas tare şi au strigat „Osana“; ci în
slava Tatălui şi având ca suită toţi îngerii sfinţi, care Îl însoţesc în
drumul Său spre pământ. Tot cerul va fi golit de îngeri, în timp ce
sfinţii care aşteaptă Îl vor căuta şi se vor uita spre cer, aşa cum se
uitau bărbaţii galileeni când El s-a înălţat de pe Muntele Măslinilor.
Atunci, numai cei care sunt sfinţi, cei care au urmat în toate Modelul
blând vor exclama cu o bucurie neasemuită în timp ce-L privesc:
„Iată, Acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne
va mântui“. Şi ei vor fi preschimbaţi „într-o clipă, într-o clipeală din
ochi, la cea din urmă trâmbiţă“ — acea trâmbiţă care îi trezeşte pe
sfinţii care dorm şi îi cheamă din paturile lor de ţărână, îmbrăcaţi
în nemurire slăvită şi strigând: „Biruinţă! Biruinţă asupra morţii şi
mormântului!“ Sfinţii schimbaţi sunt apoi luaţi împreună cu înge-
rii pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh, pentru a nu mai fi
niciodată despărţiţi de obiectul iubirii lor.

Să tăcem noi având înaintea noastră o perspectivă ca aceasta, o
nădejde atât de glorioasă, o asemenea răscumpărare, câştigată de
Hristos pentru noi cu preţul propriului Său sânge? Nu-L vom lăuda
noi pe Dumnezeu cu glas tare, aşa cum au făcut-o ucenicii când
Isus intra călare în Ierusalim? Nu este perspectiva noastră cu mult
mai glorioasă decât a fost a lor? Atunci cine să îndrăznească să ne
oprească să-I dăm slavă lui Dumnezeu, fie şi cu glas tare, când avem
o astfel de nădejde, încărcată de nemurire şi plină de slavă? Noi am
pregustat puterile lumii care va veni şi dorim mai mult. Întreaga mea
făptură strigă după viul Dumnezeu şi nu voi fi mulţumită până nu
voi avea toată plinătatea Sa.[111]



Pregătirea pentru venirea lui Hristos

[Din The Review and Herald, June 10, 1852.]

Dragi fraţi şi surori,
Credem noi din toată inima că Hristos vine curând şi că noi

suntem în posesia ultimei solii de har care mai trebuie dată unei
lumi vinovate? Este exemplul pe care-l dăm ceea ce ar trebui să fie?
Arătăm noi celor din jurul nostru, prin vieţile noastre şi conversaţie
sfântă, că aşteptăm apariţia glorioasă a Domnului şi Mântuitorului
nostru, Isus Hristos, care va preschimba aceste trupuri stricate şi le
va face după trupul Său slăvit? Mă tem că noi nu credem şi nu ne
dăm seama de aceste lucruri aşa cum ar trebui s-o facem. Cei care
cred în adevărurile importante, pe care le mărturisim ar trebui să
facă dovada faptică a credinţei lor. Se caută prea mult distracţiile şi
lucrurile care să ne atragă atenţia în această lume; mintea este lăsată
să se ocupe prea mult cu îmbrăcămintea, iar limba este angajată
adesea în discuţii frivole, lucru care dovedeşte mărturisirea noastră
ca fiind mincinoasă, căci conversaţia noastră nu este în cer, unde Îl
căutăm pe Mântuitorul.

Îngeri ne veghează şi ne păzesc; noi le provocăm adesea sufe-
rinţă acestor îngeri, îngăduindu-ne o conversaţie frivolă, spunând
glume şi, de asemenea, afundându-ne într-o stare de nepăsare şi
toropeală. Deşi s-ar putea ca acum să depunem când şi când câte un
efort şi chiar să obţinem biruinţa, dacă nu o păstrăm, ci ne afundăm
în aceeaşi stare de nepăsare şi indiferenţă, incapabili de a suporta
ispitele şi de a ne împotrivi vrăjmaşului, noi nu trecem testul în-
cercării credinţei noastre, care este mai preţioasă decât aurul. Nu
suferim pentru Hristos şi nu ne bucurăm în necazurile noastre.

Există o mare lipsă de rezistenţă creştină şi slujire oferită lui
Dumnezeu din principiu. Nu ar trebui să căutăm să-i facem pe plac [112]
eului şi să-l mulţumim, ci să-L onorăm şi să-I dăm slavă lui Dumne-
zeu, şi în tot ce facem şi spunem să avem un ochi aţintit numai la
slava Sa. Dacă ne lăsăm inimile impresionate de următoarele cuvinte
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importante şi dacă le purtăm mereu în minte, nu vom cădea atât de
uşor în ispită, iar cuvintele noastre vor fi puţine şi bine alese: „Dar
El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile
noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile
Lui suntem tămăduiţi.“ „În ziua judecăţii oamenii vor da socoteală
de orice cuvânt nefolositor pe care-l vor fi rostit.“ „Tu eşti Dumnezeu
care mă vede.“

Nu am putea să ne gândim la aceste cuvinte importante şi să ne
aducem aminte de suferinţele lui Isus, pentru ca noi, bieţi păcătoşi,
să putem primi iertarea şi să fim răscumpăraţi pentru Dumnezeu
prin sângele Său, nespus de scump, fără a simţi o temere sfântă şi o
dorinţă sinceră de a suferi pentru Cel care a suferit şi a îndurat atâtea
pentru noi. Dacă ne ocupăm de aceste lucruri, eul nostru îndrăgit, cu
toată mândria lui, va fi smerit şi locul său va fi ocupat de o simplitate
asemănătoare cu aceea a unui copil, care va suporta acuzaţiile din
partea altora şi nu se va lăsa provocat cu uşurinţă. Atunci, un duh
încăpăţânat nu va veni pentru a conduce sufletul.

Adevăratele bucurii şi mângâieri ale creştinului trebuie să fie şi
chiar sunt în cer. Sufletele pline de dor ale acelora care au gustat din
puterile lumii ce va veni şi s-au desfătat cu bucurii cereşti nu vor fi
satisfăcute de lucruri care aparţin acestui pământ. Asemenea oameni
vor găsi destule de făcut în momentele lor de răgaz. Sufletele lor
vor fi atrase de Dumnezeu. Unde este comoara, acolo va fi şi inima,
într-o dulce comuniune cu Dumnezeul pe care-L iubesc şi căruia
I se închină. Desfătarea lor va fi acea de a-şi contempla comoara
— Cetatea cea Sfântă, pământul cel nou, căminul lor veşnic. Şi, în
timp ce meditează asupra acestor lucruri care sunt pline de măreţie,
curate şi sfinte, cerul va fi adus mai aproape şi ei vor simţi puterea
Duhului Sfânt, iar aceasta va avea tendinţa de a-i dezobişnui tot mai[113]
mult de lume şi de a face ca mângâierea şi cea mai mare bucurie să
fie în lucrurile cerului, căminul lor scum Puterea de atracţie către
Dumnezeu şi cer va fi atunci atât de mare, încât nimic să nu le
poată distrage atenţia de la marele obiectiv de a asigura mântuirea
sufletului, de a-L onora pe Dumnezeu şi de a-I da slavă.

Când îmi dau seama cât de mult s-a făcut pentru noi pentru a
ne păstra drepţi, simt nevoia să exclam: O, ce iubire, ce iubire nea-
semuită are Fiul lui Dumnezeu pentru noi, bieţii păcătoşi! Să fim
adormiţi şi nepăsători în timp ce se face tot ce este cu putinţă pentru
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salvarea noastră? Tot cerul este interesat de noi. Ar trebui să fim
vii şi treji pentru a-L onora, slăvi şi adora pe Cel peste măsură de
înălţat. Inimile noastre ar trebui să dea pe dinafară de atâta iubire şi
recunoştinţă pentru Cel care a fost atât de plin de iubire şi compa-
siune pentru noi. Ar trebui să-L onorăm cu viaţa noastră şi să arătăm
printr-o vorbire curată şi sfântă că suntem născuţi de sus, că această
lume nu este căminul nostru, ci că suntem străini şi peregrini aici,
călătorind către o ţară mai bună.

Mulţi care mărturisesc Numele lui Hristos şi pretind că aşteaptă
apropiata Sa întoarcere nu ştiu ce înseamnă să suferi pentru Hristos.
Inimile lor nu sunt înmuiate prin har şi ei nu sunt morţi faţă de
eu, după cum se face dovada în diferite moduri. În acelaşi timp, ei
vorbesc despre faptul că trec prin încercări. Dar motivul principal al
încercărilor lor este o inimă nesupusă, care face eul atât de sensibil,
încât se irită deseori. Dacă asemenea persoane ar putea să-şi dea
seama ce înseamnă să fii un umil urmaş al lui Hristos, un creştin
adevărat, ar începe să lucreze cu multă hotărâre — şi ar începe aşa
cum se cuvine. Mai întâi, ei ar muri faţă de eu, apoi ar fi gata oricând
pentru rugăciune şi ar controla fiecare pasiune a inimii. Fraţilor,
renunţaţi la independenţa voastră, la încrederea pe care o aveţi în
voi înşivă şi urmaţi Modelul cel blând. Ţineţi-L pe Isus în gândurile
voastre — El este exemplul vostru şi voi trebuie să călcaţi pe urma [114]
paşilor Lui. Priviţi către Isus, Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei
noastre, care, pentru bucuria ce I-a fost pusă înainte, a îndurat crucea
şi a dispreţuit ruşinea. El a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire
atât de mare faţă de Sine. Pentru păcatele noastre a fost El odinioară
Mielul cel blând, lovit, rănit, năpăstuit şi înjunghiat.

Atunci haideţi să suferim şi noi pentru Isus, să răstignim eul
zilnic şi să fim părtaşi la suferinţele lui Hristos aici, pentru a putea fi
făcuţi părtaşi cu El la slava Sa şi să fim încununaţi cu glorie, cinste
şi viaţă veşnică.
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Domnul mi-a arătat că păzitorii Sabatului ar trebui să manifeste
un mare interes pentru a-şi continua întâlnirile şi a le face interesante.
Este mare nevoie să se arate mai mult interes şi energie în direcţia
aceasta. Toţi ar trebui să aibă ceva de spus pentru Domnul, căci vor
fi binecuvântaţi, dacă fac acest lucru. Se scrie o carte de aducere-
aminte despre cei care nu întorc spatele întâlnirilor cu ceilalţi, ci
vorbesc deseori unii cu alţii. Cei ce fac parte din rămăşiţă urmează
să biruie prin sângele Mielului şi cuvântul mărturisirii lor. Unii se
aşteaptă să fie biruitori numai prin sângele Mielului, fără a face ei
înşişi vreun efort deosebit. Am văzut că Dumnezeu a fost milostiv
pentru faptul că ne-a oferit puterea de a vorbi. Ne-a dat o limbă şi
suntem răspunzători înaintea Sa pentru modul în care o folosim.
Ar trebui să-I dăm slavă lui Dumnezeu cu gura noastră, vorbind cu
cinste despre adevăr şi despre îndurarea Sa fără margini şi să biruim
prin cuvântul mărturiei noastre în virtutea sângelui Mielului.[115]

Nu ar trebui să ne adunăm laolaltă pentru a rămâne în tăcere;
Domnul nu-şi va aduce aminte decât de cei care se strâng pentru a
vorbi despre cinstea şi slava Sa şi a spune despre puterea Lui; bine-
cuvântarea lui Dumnezeu se va lăsa peste aceştia şi vor fi învioraţi.
Dacă toţi ar acţiona aşa cum s-ar cuveni, nu s-ar irosi timp preţios şi
nu ar fi nevoie de mustrări pentru rugăciuni lungi şi vorbiri prelun-
gite; tot timpul ar fi ocupat de mărturii scurte, la obiect, şi rugăciuni.
Cereţi, credeţi şi primiţi. Există prea multă lipsă de respect la adresa
Domnului, prea multă rugăciune care nu este deloc rugăciune, şi care
îi oboseşte pe îngeri şi Îl nemulţumeşte pe Dumnezeu, prea multe
cereri deşarte, lipsite de sens. Mai întâi, ar trebui să simţim nevoia şi
apoi să-I cerem lui Dumnezeu chiar lucrurile de care avem nevoie,
crezând că ni le dă chiar în timp ce cerem; şi atunci credinţa noastră
va creşte, toţi vor fi zidiţi, cei slabi vor fi întăriţi, iar cei descurajaţi şi
cei deznădăjduiţi făcuţi să privească în sus şi să creadă că Dumnezeu
este un răsplătitor al tuturor celor care Îl caută cu stăruinţă.
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Unii stau deoparte în adunare pentru că nu au nimic nou de spus
şi ar fi nevoiţi să repete aceeaşi povestire, dacă ar lua cuvântul. Am
văzut că la baza acestui lucru stătea mândria, căci Dumnezeu şi
îngerii erau martorii mărturiilor sfinţilor şi erau foarte mulţumiţi şi
onoraţi prin repetarea lor săptămânal. Domnului Îi place simplitatea
şi umilinţa, dar este nemulţumit şi îngerii sunt îndureraţi când cei ce
se consideră moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori
cu Isus îngăduie ca timpul preţios să se scurgă degeaba la întâlnirile
lor.

Dacă fraţii şi surorile s-ar afla în locul în care ar trebui să fie, ei
nu s-ar trezi în încurcătura de a nu găsi ceva de spus în cinstea lui
Isus, care a atârnat pe crucea Calvarului pentru păcatele lor. Dacă
şi-ar hrăni mai mult simţământul şi înţelegerea marii bunăvoinţe
manifestate de Dumnezeu prin faptul că Şi-a dat pe singurul Său
Fiu pentru a muri ca jertfă pentru păcatele şi nelegiuirile noastre,
şi a suferinţelor şi chinului lui Isus pentru a deschide o cale de scă-
pare pentru omul vinovat, ei ar primi iertarea şi ar trăi şi ar fi astfel [116]
mult mai dispuşi să-L elogieze şi să-L preamărească pe Isus. Nu
ar putea tăcea, ci ar vorbi cu fericire şi recunoştinţă despre gloria
Sa şi ar spune despre puterea Lui. Făcând aceasta, binecuvântări
de la Dumnezeu i-ar acoperi. Dumnezeu ar fi slăvit chiar dacă ar fi
repetată aceeaşi povestire. Îngerul mi i-a arătat pe cei care nu încetau
să strige nici ziua, nici noaptea: „Sfânt, sfânt, Doamne, Dumnezeule
Atotputernice!“ „Ei repetă neîncetat“, a zis îngerul, „şi cu toate aces-
tea Dumnezeu este slăvit prin aceasta“. Deşi s-ar putea să spunem
aceeaşi povestire din nou şi din nou, aceasta Îl onorează pe Dum-
nezeu şi demonstrează că nu suntem nepăsători faţă de bunătatea şi
îndurările Sale faţă de noi.

Am văzut că bisericile cu numele au căzut; că răceala şi moartea
domnesc în mijlocul lor. Dacă ei ar urma Cuvântul lui Dumnezeu,
acesta i-ar smeri. Dar aceştia se ridică deasupra lucrării Domnului.
Este prea umilitor pentru ei să repete aceeaşi povestire simplă a
bunătăţii lui Dumnezeu când se adună laolaltă şi atunci caută să
găsească ceva nou, ceva măreţ şi să aibă cuvintele perfecte pentru
ureche şi plăcute pentru om, dar Duhul lui Dumnezeu îi părăseşte.
Când urmăm calea umilă a Bibliei, vom avea înrâurirea Duhului lui
Dumnezeu. Totul va fi într-o dulce armonie, dacă urmăm canalul
umil al adevărului, depinzând cu totul de Dumnezeu, şi nu va exista
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nici o primejdie de a fi afectaţi de îngerii răi. Când sufletele se
înalţă deasupra Duhului lui Dumnezeu, acţionând în puterea lor —
atunci îngerii încetează să mai vegheze asupra lor şi sunt lăsaţi pradă
loviturilor lui Satana.

În Cuvântul lui Dumnezeu sunt expuse îndatoririle a căror îm-
plinire îi va păstra pe cei din poporul lui Dumnezeu într-o stare de
umilinţă şi separaţi de lume şi de apostazia în care au căzut bisericile
cu numele. Spălarea picioarelor şi participarea la Cina Domnului ar
trebui să fie practicate mai des. Isus ne-a dat exemplul Său şi ne-a
spus să facem aşa cum a făcut El. Am văzut că exemplul Său ar
trebui urmat cât mai îndeaproape cu putinţă; cu toate acestea, fraţii[117]
şi surorile nu au acţionat cu înţelepciunea de care era nevoie în actul
spălării picioarelor şi rezultatul a fost confuzia. El ar trebui introdus
cu grijă şi înţelepciune în locuri noi, mai cu seamă unde oamenii nu
sunt informaţi cu privire la exemplul şi învăţăturile Domnului nostru
în acest punct şi unde au prejudecăţi legate de actul respectiv. Multe
suflete sincere, prin influenţa învăţătorilor de dinainte, în care aveau
încredere, au prejudecăţi adânci legate de această datorie simplă şi
subiectul ar trebui să le fie prezentat la timpul şi în modul potrivit.

În Cuvânt nu există nici un exemplu ca fraţii să spele picioarele
surorilor; [Vezi Apendicele (n. ed.)] dar există un exemplu ca surorile
să spele picioarele fraţilor. Maria I-a spălat picioarele lui Isus cu
lacrimile ei şi I le-a şters cu părul său. (Vezi şi 1 Timotei 5, 10). Am
văzut că Domnul le-a îndemnat pe surori să spele picioarele fraţilor,
şi că acest lucru este conform ordinii lucrării evanghelice. Toţi ar
trebui să acţioneze în cunoştinţă de cauză şi să nu facă din spălatul
picioarelor o ceremonie plictisitoare.

Salutul sfânt, menţionat în Evanghelia lui Isus Hristos de către
apostolul Pavel, ar trebui să fie mereu luat în consideraţie în ade-
văratul lui caracter. Este o sărutare sfântă. [Idem] Ar trebui să fie
privit ca un semn de tovărăşie cu prietenii creştini atunci când se
despart de ei şi când se reîntâlnesc după ce au fost departe unii de
alţii timp de mai multe săptămâni sau luni. În 1 Tesaloniceni 5, 26
Pavel zice: „Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfântă“. În
acelaşi capitol mai spune: „Feriţi-vă de orice se pare rău“. Nimic nu
poate părea rău când sărutarea sfântă este dată la vremea şi la locul
cuvenit.
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Am văzut că mâna puternică a vrăjmaşului este ridicată împotriva
lucrării lui Dumnezeu şi că este nevoie de ajutorul şi puterea tuturor
celor care iubesc cauza adevărului; ei ar trebuie să arate un interes
mare pentru sprijinirea mâinilor celor care susţin adevărul, pentru ca, [118]
printr-o veghere susţinută, să poată stăvili vrăjmaşul. Toţi ar trebui
să stea ca unul, uniţi în lucrare. Toate puterile sufletului ar trebui
trezite, căci ceea ce trebuie făcut trebuie făcut repede.

Apoi am văzut cel de-al treilea înger. Îngerul meu însoţitor a
spus: „Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă îi este misiunea. El
este îngerul care urmează să despartă grâul de neghină şi să sigileze
— sau să lege — snopii de grâu pentru hambarul ceresc. Aceste
lucruri ar trebui să ocupe cu totul mintea şi să angajeze întreaga
atenţie.“
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Am văzut că unii nu-şi dau seama de importanţa adevărului
sau de efectul lui şi, acţionând sub presiunea momentului sau din
entuziasm necontrolat, îşi urmează adesea propriile sentimente şi
nesocotesc ordinea bisericii. Asemenea persoane par să creadă că
religia constă în principal din a face zgomot. [Vezi Apendicele
(n. ed.)] Unii care abia au primit adevărul soliei celui de-al treilea
înger sunt gata să critice şi să le dea învăţătură celor care au fost
zidiţi în adevăr de ani de zile şi care au suferit pentru el şi i-au
simţit puterea sfinţitoare. Cei pe care vrăjmaşul a reuşit să-i facă
să se umfle de mândrie într-o asemenea măsură va trebui să simtă
influenţa sfinţitoare a adevărului şi să vadă cum i-a descoperit acesta
— „ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol“. Când adevărul începe să-
i cureţe şi să îndepărteze deşeurile şi impurităţile de la ei, după
cum sigur o va face când va fi primit cu dragoste, cel pentru care se
înfăptuieşte această lucrare nu va simţi că este bogat, că s-a îmbogăţit
şi nu duce lipsă de nimic.

Cei care mărturisesc adevărul şi cred că ştiu totul înainte de a-i
fi învăţat primele principii şi care sunt gata să ia locul învăţătorilor
şi să-i critice pe cei care au stat ani de-a rândul neclintiţi în favoarea[119]
adevărului arată, fără îndoială, că nu au o cunoaştere a adevărului şi
nu-i cunosc nici efectele; căci, dacă i-ar cunoaşte, chiar şi în cea mai
mică măsură, puterea sfinţitoare, ar aduce roada dătătoare de pace
a neprihănirii şi ar fi smeriţi sub influenţa ei dulce, puternică. Ei ar
aduce roadă spre slava lui Dumnezeu, ar înţelege ce a făcut adevărul
pentru ei şi i-ar stima pe alţii mai mult decât s-ar stima pe ei înşişi.

Am văzut că aceia care făceau parte din rămăşiţă nu erau pre-
gătiţi pentru ceea ce va veni peste pământ. Toropeala, ca o stare
letargică părea să se ţină lipită de mintea celor mai mulţi dintre cei
ce mărturisesc credinţa că noi avem ultima solie. Îngerul meu însoţi-
tor a strigat cu o voce extrem de solemnă: „Pregătiţi-vă! Pregătiţi-vă!
Pregătiţi-vă! Pentru că mânia aprinsă a Domnului va veni curând.
Mânia Sa va fi turnată neamestecată cu milă, iar voi nu sunteţi gata.
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Sfâşiaţi-vă inimile, nu hainele. O mare lucrare trebuie înfăptuită pen-
tru rămăşiţă. Mulţi dintre ei îşi concentrează atenţia asupra încercări
mărunte.“ Apoi îngerul a mai spus: „În jurul vostru se află legiuni
de îngeri răi care încearcă să împingă în mijlocul vostru întunericul
lor înspăimântător, pentru ca voi să puteţi fi prinşi în capcană şi luaţi
în robie. Voi îngăduiţi minţilor voastre să fie deturnate cu prea multă
uşurinţă de la lucrarea de pregătire şi de la adevărurile puternice ale
acestor zile de pe urmă. Şi vă ocupaţi de încercări neînsemnate şi
desfaceţi firul în patru când examinaţi dificultăţi mărunte pentru a le
explica spre satisfacţia unuia sau a altuia.“ Discuţia a fost prelun-
gită ore în şir între părţile implicate, şi nu numai timpul lor a fost
irosit, dar slujitorii lui Dumnezeu sunt reţinuţi să-i asculte în timp
ce inimile ambelor părţi sunt nesupuse prin har. Dacă mândria şi
egoismul ar fi lăsate deoparte, cinci minute ar fi suficiente pentru
îndepărtarea celor mai multor dificultăţi. Îngerii au fost îndureraţi
şi Dumnezeu nemulţumit din pricina orelor care au fost petrecute
pentru îndreptăţirea eului. Am văzut că Dumnezeu nu Se va pleca
să asculte justificări lungi şi nu doreşte nici ca slujitorii Săi să facă
acest lucru, irosindu-se astfel timpul preţios care ar trebui să fie [120]
folosit arătându-le călcătorilor Legii că este greşită calea pe care au
apucat şi scoţând suflete din foc.

Am văzut că poporul lui Dumnezeu se află pe un teren vrăjit şi
că unii au pierdut aproape cu totul sentimentul scurtimii timpului şi
valoarea sufletului. Mândria s-a strecurat printre păzitorii Sabatului
— mândria îmbrăcămintei şi înfăţişării. Îngerul a spus: „Va trebui ca
păzitorii Sabatului să moară faţă de eu, să moară faţă de trufie şi faţă
de dragostea de a fi aprobaţi“.

Adevărul, adevărul mântuitor trebuie să fie dat oamenilor care
flămânzesc în întuneric. Am văzut că mulţi S-au rugat lui Dumnezeu
să-i smerească; dacă însă Dumnezeu ar răspunde rugăciunilor lor,
aceasta s-ar face prin lucruri teribile în dreptate. Era datoria lor să se
smerească singuri. Am văzut că, dacă se îngăduia înălţării de sine să
fie prezentă, acest lucru ar duce cu siguranţă la rătăcirea sufletelor
şi, dacă nu ar fi biruită, se va dovedi că este spre ruina lor. Când o
persoană începe să se înalţe în propriii săi ochi şi crede că poate
face ceva, Duhul lui Dumnezeu este retras şi aceasta continuă în
puterea proprie până este biruită. Am văzut că un singur sfânt, dacă
este drept, ar putea mişca braţul lui Dumnezeu; dar o mulţime de
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oameni, laolaltă, dacă nu sunt pe calea cea dreaptă, ar fi slabi şi nu
ar putea înfăptui nimic.

Mulţi au inimi nesupuse, care nu ştiu ce este umilinţa şi se
gândesc mai mult la măruntele lor nemulţumiri decât la sufletele
păcătoşilor. Dacă ar avea în vedere slava lui Dumnezeu, ei ar avea
compasiune pentru sufletele care pier în jurul lor; şi, după ce îşi vor
fi dat seama de situaţia primejdioasă în care se află, vor prinde cu
putere şi vor sprijini mâinile slujitorilor lui Dumnezeu, exercitându-
şi credinţa în Dumnezeu, pentru a putea, cu îndrăzneală, dar în iubire,
să declare adevărul şi să avertizeze sufletele să se prindă de el înainte
ca vocea dulce a îndurării să se stingă. Îngerul a spus: „Cei care
mărturisesc Numele Lui nu sunt gata“. Am văzut că ultimele şapte
plăgi veneau asupra capetelor neacoperite ale celor răi; iar apoi cei
care le-au stat în cale vor auzi acuzaţiile amarnice ale păcătoşilor şi[121]
inimile li se vor descuraja.

Îngerul a spus: „V-aţi ocupat de nimicuri — concentrându-vă
asupra încercărilor mărunte — şi consecinţa va fi că unii păcătoşi
trebuie să fie pierduţi“. Dumnezeu doreşte să lucreze pentru noi în
adunările noastre, şi este plăcerea Sa să lucreze. Dar Satana spune:
„Voi împiedica lucrarea“. Agenţii lui spun „Amin“. Cei ce mărtu-
risesc credinţa în adevăr se ocupă cu încercările şi dificultăţile lor
meschine, pe care Satana le-a făcut să pară enorme înaintea lor. Este
irosit un timp care nu va mai putea fi niciodată refolosit. Vrăjmaşii
adevărului au văzut slăbiciunea noastră, Dumnezeu a fost întristat,
Hristos rănit. Scopul lui Satana este atins, planurile lui au reuşit şi el
triumfă.



Tăgăduirea de sine

Am văzut că există primejdia ca sfinţii să facă pregătiri prea mari
pentru conferinţe; că unii aveau organismul împovărat de prea multă
mâncare consumată; că apetitul trebuie tăgăduit. Există primejdia ca
unii să vină la întâlniri pentru „pâine şi peşte“. Am văzut că toţi aceia
care îşi îngăduie eul, folosind dezgustătoarea buruiană a tutunului ar
trebui s-o lase deoparte şi să-şi aloce banii pentru ceva mai folositor.
Cei care încetează satisfacerea vreunei pofte şi iau banii folosiţi
înainte pentru mulţumirea apetitului şi îi pun în vistieria Domnului
aduc astfel o jertfă. Asemenea celor doi bănuţi ai văduvei, asemenea
daruri vor fi observate de către Dumnezeu. Suma poate fi mică; dacă
însă toţi vor face aceasta, în vistierie se va vedea diferenţa. Dacă ar
căuta toţi să fie mai economi în articolele vestimentare pe care le
aleg, lipsindu-se de unele lucruri care nu sunt în mod real de folos şi
ar vrea să lase deoparte astfel de lucruri inutile şi vătămătoare cum
ar fi ceaiul şi cafeaua, oferind cauzei lui Dumnezeu contravaloarea [122]
acestora, ar primi mai multe binecuvântări aici şi o răsplată în cer.
Mulţi cred că, întrucât Dumnezeu le-a încredinţat mijloace materiale,
pot trăi aproape fără griji, pot avea mâncăruri bogate şi îmbrăca haine
din abundenţă şi că nu este nici o virtute să se tăgăduiască pe ei
înşişi din moment ce au de-ajuns. Astfel de oameni nu jertfesc. Dacă
ar trăi puţin mai simplu şi ar dărui cauzei lui Dumnezeu pentru a
ajuta la înaintarea adevărului, aceasta ar fi o jertfă din partea lor, iar
când Dumnezeu va răsplăti pe fiecare om după faptele lui, El Îşi va
aduce aminte de acest lucru.
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Lipsa de respect

Am văzut că Numele sfânt al lui Dumnezeu ar trebui folosit
cu respect şi teamă. Cuvintele „Dumnezeule Atotputernice“ sunt
folosite împreună de către unii în rugăciune, într-o manieră necuge-
tată, nepăsătoare, care Îi este neplăcută. Asemenea persoane nu au o
înţelegere clară a adevărului sau a lui Dumnezeu, căci altfel nu ar
vorbi cu atâta lipsă de respect despre marele şi înfricoşătorul Dum-
nezeu, care îi va judeca foarte curând, în ziua de pe urmă. Îngerul a
spus: „Nu le folosiţi împreună; căci Numele Său este înfricoşător“.
Cei care îşi dau seama de măreţia şi splendoarea lui Dumnezeu vor
pune Numele Său pe buzele lor cu o teamă plină de respect sfânt.
El locuieşte într-o lumină de care nu te poţi apropia; nici un om
nu-L poate vedea şi trăi după aceea. Am văzut că va trebui ca aceste
lucruri să fie înţelese şi corectate, căci altfel biserica nu va putea
prospera.[123]
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Păstori mincinoşi

Mi-a fost arătat că păstorii mincinoşi sunt beţi, dar nu de vin; se
clatină, dar nu din pricina băuturilor tari. Adevărul lui Dumnezeu
este pecetluit pentru ei; nu-l pot citi. Când sunt întrebaţi care este
Sabatul zilei a şaptea şi dacă este sau nu adevăratul Sabat al Bibliei,
ei conduc mintea oamenilor către poveşti. Am văzut că aceşti profeţi
sunt ca vulpile deşertului. Ei nu s-au suit înaintea spărturilor, n-au
înălţat un zid pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată rezista în
bătălie în ziua Domnului. Când mintea unora devine agitată şi încep
să-i întrebe pe aceşti păstori mincinoşi despre adevăr, ei abordează
modul cel mai uşor şi cel mai eficient pentru a-şi atinge scopul şi
a linişti mintea celor ce-i întreabă, schimbându-şi chiar şi propria
poziţie pentru a reuşi aceasta. Lumina a strălucit asupra multor
păstori de felul acesta, dar ei nu au vrut să-l recunoască şi şi-au
schimbat poziţia de mai multe ori pentru a evita adevărul şi a scăpa
de concluziile la care trebuia să ajungă, dacă ar fi continuat de pe
poziţiile de dinainte. Puterea adevărului le-a spulberat temelia, dar
ei, în loc să cedeze în faţa lui, au ridicat o altă platformă de care nu
erau nici ei mulţumiţi.

Am văzut că mulţi dintre aceşti păstori tăgăduiseră învăţăturile
din trecut ale lui Dumnezeu. Ei negaseră şi respinseseră adevărurile
slăvite, pe care le susţinuseră odată cu pasiune şi s-au acoperit de
mesmerism şi de tot felul de amăgiri. Am văzut că ei erau beţi de
rătăcire şi îşi conduceau turma către moarte. Mulţi dintre împotri-
vitorii adevărului lui Dumnezeu îşi fac planuri nelegiuite în minte
când sunt în patul lor, iar ziua îşi duc la împlinire planurile vinovate
pentru a batjocori adevărul şi a găsi ceva nou pentru a trezi interesul [124]
poporului şi a le abate mintea de la adevărul preţios, vital.

Am văzut că preoţii care îşi călăuzesc turma către moarte ur-
mează să fie curând opriţi din îngrozitoarea lor înaintare. Plăgile lui
Dumnezeu vin, dar nu va fi suficient pentru păstorii mincinoşi să fie
torturaţi de una sau două din aceste plăgi. Mâna lui Dumnezeu va fi
în acea vreme încă întinsă cu mânie şi dreptate, şi nu Şi-o va trage
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înapoi până nu vor fi împlinite pe deplin scopurile Sale şi până când
preoţii năimiţi nu sunt aduşi să se închine la picioarele sfinţilor şi
să recunoască faptul că Dumnezeu i-a iubit, pentru că s-au ţinut cu
tărie de adevăr şi au păzit poruncile lui Dumnezeu, şi până când nu
sunt nimiciţi toţi nelegiuiţii de pe pământ.

Diferitele grupări ale aşa-zişilor credincioşi adventişti au, fiecare,
câte puţin adevăr, dar Dumnezeu a dat toate aceste adevăruri copiilor
Săi pe care-i pregăteşte pentru ziua lui Dumnezeu. El le-a dat, de
asemenea, adevăruri despre care nu ştiu nici unii din aceste grupări
şi nici nu le vor pricepe. Lucrurile care sunt pecetluite pentru ei au
fost deschise de Domnul pentru cei care vor să vadă şi sunt gata să
înţeleagă. Dacă Dumnezeu va avea de transmis vreo lumină nouă, îi
va face pe cei aleşi şi iubiţi ai Săi să o înţeleagă, fără ca aceştia să
meargă pentru a-şi lumina mintea ascultându-i pe cei care sunt în
întuneric şi rătăcire.

Mi-a fost arătată necesitatea ca aceia care cred că avem ultima
solie de har să se despartă de cei care sorb zilnic rătăciri noi. Am
văzut că nici tinerii, nici cei în vârstă nu ar trebui să participe la
adunările lor; căci este un lucru greşit să-i încurajăm în felul acesta,
în timp ce ei propovăduiesc rătăcirea care este o otravă mortală
pentru suflet şi dau ca învăţătură poruncile oamenilor. Influenţa
unor astfel de adunări nu este bună. Dacă Dumnezeu ne-a izbăvit
de un asemenea întuneric şi o asemenea rătăcire, ar trebui să stăm
neclintiţi în libertatea pe care ne-a dat-o El şi să ne bucurăm în[125]
adevăr. Dumnezeu este nemulţumit de noi când mergem să ascultăm
rătăcirile fără a fi nevoiţi s-o facem; căci dacă nu ne trimite El
la acele întâlniri în care rătăcirea este introdusă forţat în mintea
oamenilor prin puterea voinţei, El nu ne va păzi. Îngerii îşi încetează
vegherea asupra noastră, iar noi suntem lăsaţi la voia vrăjmaşului,
pentru a fi orbiţi şi slăbiţi de el şi de puterea îngerilor săi răi; iar
lumina din jurul nostru devine contaminată de întuneric.

Am văzut că nu avem timp de pierdut cu ascultarea basmelor.
Mintea noastră nu ar trebui deturnată în felul acesta, ci ocupată cu
adevărul prezent şi căutând înţelepciune, ca să putem dobândi o
mai bună cunoaştere a poziţiei noastre pentru a putea explica, cu
blândeţe, nădejdea noastră din Scripturi. În timp ce minţii îi sunt
oferite învăţături mincinoase şi rătăciri periculoase, ea nu se poate
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ocupa de adevărul care trebuie să pregătească poporul lui Israel
pentru a rămâne în picioare în ziua Domnului



Darul lui Dumnezeu pentru om

Mi-a fost arătată marea iubire şi bunăvoinţă din partea lui Dum-
nezeu prin aceea că Şi-a dat Fiul să moară, pentru ca omul să poată
dobândi iertarea şi să trăiască. Mi-au fost arătaţi Adam şi Eva, care
erau privilegiaţi să privească frumuseţea Grădinii Edenului şi li se
îngăduise să mănânce din toţi copacii din grădină cu excepţia unuia.
Însă şarpele a ispitit-o pe Eva, ea şi-a ispitit soţul şi astfel amândoi
au mâncat din pomul oprit. Ei au călcat porunca lui Dumnezeu şi
au devenit păcătoşi. Vestea s-a răspândit în tot cerul şi toate harpele
au tăcut. Îngerii s-au întristat şi s-au temut ca nu cumva Adam şi
Eva să nu-şi întindă din nou mâinile şi să mănânce în continuare
din pomul vieţii şi să fie păcătoşi nemuritori. Dar Dumnezeu a spus
că-i va izgoni pe păcătoşi din grădină şi va păzi drumul către pomul[126]
vieţii prin nişte heruvimi cu o sabie învăpăiată, pentru ca omul să nu
se poată apropia de el şi mânca din rodul lui, care perpetuează viaţa.

Tristeţea a umplut cerul când s-a realizat faptul că omul era
pierdut şi că lumea pe care o crease Dumnezeu avea să fie populată
cu muritori condamnaţi la mizerie, boală şi moarte şi că nu exista
nici o cale de scăpare pentru cel vinovat. Întreaga familie a lui Adam
trebuie să moară. Apoi L-am văzut pe iubitul Isus şi am zărit o
expresie de compasiune şi tristeţe pe faţa Sa. L-am văzut în scurt
timp apropiindu-se de lumina strălucitoare care Îl învăluia pe Tatăl.
Îngerul care mă însoţea a zis: „El discută în mod nemijlocit cu Tatăl
Său“. Neliniştea îngerilor părea foarte intensă în timp ce Isus discuta
cu Tatăl Lui. De trei ori a fost învăluit de lumina glorioasă din jurul
Tatălui, iar a treia oară a ieşit de la Tatăl şi I-am putut vedea persoana.
Faţa Îi era calmă, netulburată de vreo nelinişte sau necaz şi strălucea
de o frumuseţe pe care cuvintele nu o pot descrie. Apoi a făcut
cunoscut corului de îngeri că fusese croită o cale de scăpare pentru
omul pierdut; că intervenise la Tatăl Său şi obţinuse permisiunea de
a-Şi da propria viaţă ca răscumpărare pentru neamul omenesc, de a
purta păcatele lor şi de a lua asupra Sa sentinţa de condamnare la
moarte, deschizând în felul acesta o cale prin care ei, prin meritele
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sângelui Său, să poată găsi iertare pentru păcatele din trecut şi, prin
ascultare, să fie aduşi înapoi în grădina din care au fost izgoniţi.
Atunci ar putea avea din nou acces la rodul glorios, nepieritor al
pomului vieţii la care au pierdut acum orice drept.

Atunci cerul a fost umplut de bucurie, de o bucurie inexprimabilă,
iar corul îngeresc a intonat o cântare de laudă şi adorare. Şi-au atins
harpele şi au cântat într-un ton mai înalt decât înainte, din cauza
marii îndurări şi bunăvoinţe din partea lui Dumnezeu, pentru că a [127]
dat pe preaiubitul Său Fiu să moară pentru un neam de răzvrătiţi.
Apoi lauda şi adoraţia au fost revărsate pentru tăgăduirea de sine
şi jertfa lui Isus, pentru că a consimţit să părăsească sânul Tatălui
Său şi a ales o viaţă de suferinţă şi chin şi o moarte ruşinoasă, ca să
poată da viaţă altora.

Îngerul a spus: „Crezi că Tatăl L-a dat pe preaiubitul Său Fiu fără
o luptă? Nu, nu.“ Chiar şi Dumnezeul cerurilor a avut o luptă, dacă
să-l lase pe omul vinovat să piară sau să-L dea pe iubitul Său Fiu să
moară pentru el. Îngerii erau atât de interesaţi de mântuirea omului,
încât s-au putut găsi printre ei unii care au vrut să-şi cedeze slava şi
să-şi dea viaţa pentru omul care pierea. „Dar“, a spus îngerul care
mă însoţea, „aceasta nu ar fi realizat nimic“. Nelegiuirea era atât de
mare, încât viaţa unui înger nu putea plăti datoria. Nimic în afara
morţii şi a mijlocirii Fiului lui Dumnezeu nu puteau plăti datoria şi
salva pe omul pierdut dintr-o durere şi nenorocire fără speranţă.

Dar lucrarea ce a fost dată îngerilor era ca ei să coboare şi să urce
cu balsam întăritor adus din slavă pentru a-L mângâia pe Fiul lui
Dumnezeu în viaţa Sa de suferinţă. Ei I-au slujit lui Isus. Lucrarea
lor era şi de a-i păzi şi feri pe supuşii harului de îngerii răi şi de
întunericul care era aruncat în mod constant în jurul lor de către
Satana. Am văzut că-I era cu neputinţă lui Dumnezeu să schimbe
Legea pentru a-l salva pe omul pierdut, care pierea; de aceea a
acceptat ca Fiul Său drag să moară pentru păcatele omului. [128]

[129]
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Daruri spirituale. Volumul 1



Introducere

Darul profeţiei s-a manifestat în biserică în timpul dispensaţiunii
iudaice. Dacă el a dispărut timp de câteva secole, către încheierea
acelei dispensaţiuni, din pricina stării de stricăciune în care se afla
biserica, el a apărut spre sfârşitul ei pentru a anunţa venirea lui Mesia.
Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, care era „umplut de Duhul Sfânt, a
prorocit“. Simeon, un om drept şi consacrat care „aştepta mângâierea
lui Israel“, a venit mânat de Duhul în templu şi a prorocit despre
Isus care era „Lumina care să lumineze neamurile şi slava poporului
Tău, Israel“; şi Ana, o prorociţă, „a început să vorbească despre Isus
tuturor celor care aşteptau mântuirea Ierusalimului“. Şi nu a existat
un profet mai mare ca Ioan Botezătorul, care a fost ales de către
Dumnezeu pentru a-L prezenta lui Israel pe „Mielul lui Dumnezeu,
care ridică păcatul lumii“.

Era creştină a început prin revărsarea Duhului Sfânt, şi o varietate
de daruri spirituale s-a manifestat printre credincioşi. Acestea erau
atât de multe, încât Pavel a putut spune bisericii din Corint: „Şi
fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora“ — fiecăruia
din biserică, nu fiecăruia din lume, aşa cum au interpretat mulţi.

De la marea apostazie, aceste daruri s-au manifestat rareori; şi
acesta este probabil motivul pentru care cei care îşi spun creştini
cred în general că ele s-au limitat la perioada bisericii primare. Dar
nu au încetat oare să se mai arate darurile din cauza rătăcirilor şi
necredinţei bisericii? Iar când cei din poporul lui Dumnezeu vor
ajunge la credinţa şi practicile de la început, aşa cum cu siguranţă o
vor face prin vestirea poruncilor lui Dumnezeu şi credinţei lui Isus,
nu va dezvolta oare „ploaia târzie“ din nou aceste daruri? Raţionând
prin analogie, ar trebui să ne aşteptăm la aceasta. În ciuda apostazii-
lor din era iudaică, aceasta a început şi s-a încheiat prin manifestări[134]
deosebite ale Duhului lui Dumnezeu. Şi nu este deloc rezonabil
să presupunem că era creştină — a cărei lumină, comparată cu a
celeilalte dispensaţiuni, este asemenea luminii soarelui comparată cu
razele slabe ale lunii — ar începe în lumină orbitoare şi s-ar încheia
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în întuneric. Şi, de vreme ce a fost nevoie de o lucrare specială a
Duhului pentru a pregăti un popor pentru prima venire a lui Hristos,
cu cât mai mult va fi acest lucru necesar pentru cea de-a doua venire?
Cu cât mai mult, având în vedere şi faptul că zilele de pe urmă vor fi
mai primejdioase ca oricând, iar prorocii mincinoşi vor avea puterea
de a face să se arate semne şi minuni mari, până acolo încât, dacă ar
fi cu putinţă, să-i înşele şi pe cei aleşi. Dar să consultăm Scripturile
adevărului:

„Apoi le-a zis: «Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evan-
ghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit;
dar cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care îi vor însoţi
pe cei ce vor crede: În Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în
limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i
va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi şi bolnavii se vor
însănătoşi».“ Marcu 16, 15-18

Traducerea lui Campbell spune: „Aceste puteri miraculoase îi
vor însoţi pe cei care cred“. Darurile nu au fost restrânse la apostoli,
ci extinse pentru toţi credincioşii. Dar cine le va avea? Cei care cred.
Câtă vreme? Nu există o limitare; făgăduinţa merge în paralel cu
marea însărcinare de a propovădui Evanghelia şi îi vizează pe toţi
credincioşii, până la ultimul dintre aceştia.

Dar s-a ridicat obiecţia că acest ajutor a fost făgăduit numai
apostolilor şi celor care au crezut în urma predicării lor; că ei s-au
achitat de însărcinarea ce le-a fost dată, că au statornicit Evanghelia
şi că darurile au încetat o dată cu generaţia aceea. Haideţi să vedem
dacă marea misiune evanghelică a încetat o dată cu generaţia aceea.
Matei 28, 19.20. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, [135]
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. Amin.“

Faptul că predicarea Evangheliei sub această însărcinare nu s-a
sfârşit în timpul bisericii primare este evident din făgăduinţa: „Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului“. El nu spune:
Sunt cu voi, apostolilor, în orice loc, până la capătul pământului; ci:
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului, sau timpului.
Nu este un argument acela că ar fi vorba despre era iudaică, căci
aceea se încheiase deja la cruce. Concluzia mea ar fi, prin urmare, că
propovăduirea şi credinţa evanghelică primară vor fi însoţite întot-
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deauna de acelaşi ajutor spiritual. Însărcinarea apostolilor a aparţinut
erei creştine şi se întinde pe toată durata acesteia. În consecinţă, da-
rurile au fost pierdute numai prin apostazie şi vor fi reînviate o dată
cu renaşterea credinţei şi practicii creştine primare.

În 1 Corinteni 12, 28 suntem informaţi că Dumnezeu a rânduit,
a lăsat sau a fixat anumite daruri spirituale în biserică. În absenţa
oricărei dovezi scripturistice că le-ar fi îndepărtat sau desfiinţat,
trebuie să conchidem că intenţia a fost ca ele să rămână în continuare.
Unde este dovada că au fost desfiinţate? În acelaşi capitol, în care
este desfiinţat sabatul iudaic şi instituit sabatul creştin — un capitol
din activitatea tainei nelegiuirii şi a omului păcatului. Dar cel ce
protestează pretinde că există în textul următor o dovadă biblică
pentru susţinerea faptului că darurile aveau să înceteze: „Dragostea
nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta;
cunoştinţa va avea sfârşit. Căci cunoaştem în parte şi prorocim în
parte; dar când va veni ce este desăvârşit, acest «în parte» se va sfârşi.[136]
Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil; când
m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca
într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci vom vedea faţă în faţă.
Acum cunosc în parte; dar atunci voi cunoaşte deplin, aşa cum am
fost şi eu cunoscut pe deplin. Acum dar rămân acestea trei: credinţa,
nădejdea şi dragostea.“ 1 Corinteni 13, 8-13

Acest text prezice într-adevăr încetarea darurilor spirituale şi, de
asemenea, a credinţei şi nădejdii. Dar când vor înceta acestea? Încă
privim în viitor, către timpul în care:

„Nădejdea-o să se schimbe în roada bucuriei,
Credinţa în vedere şi rugăciunea în laudă“.
Ele vor înceta când va veni ceea ce este desăvârşit, când nu

vom mai privi ca într-o oglindă, în chip întunecos, ci faţă în faţă.
Ziua perfectă, în care cei drepţi vor fi făcuţi desăvârşiţi, se află
încă în viitor. Este adevărat că omul nelegiuirii, când a ajuns la
maturitate, a lăsat deoparte acele lucruri „copilăreşti“, cum ar fi
profeţia, vorbirea în limbi şi cunoştinţa şi, de asemenea, credinţa,
nădejdea şi dragostea primilor creştini. Dar nu există nimic în textul
citat care să arate că Dumnezeu a intenţionat să ia darurile pe care
le-a pus în biserică — aceasta până când nu va lua sfârşit credinţa
şi nădejdea ei, până când slava neîntrecută a stării de nemurire va
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eclipsa şi cele mai strălucitoare dovezi ale puterii spirituale şi ale
cunoştinţei, manifestate vreodată în starea aceasta muritoare.

Obiecţia care se sprijină pe 2 Timotei 3, 16.17, pe care unii au
prezentat-o cu multă solemnitate, nu merită decât o remarcă fugară.
Dacă Pavel, când a zis că Scriptura este de folos, ca să-l facă pe omul
lui Dumnezeu desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare
bună, a intenţionat să spună că nu va mai fi scris nimic prin Inspiraţie,
de ce adăuga el atunci, prin ceea ce scria, la această Scriptură? Şi
măcar de ce nu a dat drumul din mână penei de scris de îndată ce a
terminat fraza aceea? Şi de ce a scris Ioan cartea Apocalipsei treizeci
de ani mai târziu? Această carte conţine un alt text care este citat [137]
pentru a dovedi desfiinţarea darurilor spirituale.

„Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta
că, dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile
scrise în cartea aceasta. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele
cărţii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul
vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.“ Apocalipsa 22,
18.19

Prin acest text, se pretinde că Dumnezeu, care a vorbit în vechime
părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, şi la
începutul zilelor Evangheliei prin Isus şi prin apostolii Săi, a făgăduit
că nu va mai comunica niciodată omului ceva în acest fel. Prin
urmare, toate profeţiile care apar mai târziu de această dată trebuie
să fie mincinoase. Aceasta, se zice, încheie canonul Inspiraţiei. Dacă
aşa stau lucrurile, de ce a scris Ioan Evanghelia sa după ce s-a întors
de pe Patmos la Efes? Făcând acest lucru, a adăugat el la cuvintele
prorociei din acea carte scrisă pe insula Patmos? Este evident, din
textul citat, că avertizarea împotriva adăugării sau ştergerii nu se
referă la Biblie, la forma finită a compilaţiei din care este compusă,
ci la cartea distinctă a Apocalipsei, aşa cum a ieşit ea din mâna
apostolului. Cu toate acestea, nici un om nu are dreptul de a adăuga
sau scoate ceva din oricare altă carte scrisă prin inspiraţia dată de
Dumnezeu. Scriind cartea Apocalipsei, a adăugat Ioan ceva la cartea
prorociei lui Daniel? Absolut nimic. Un profet nu are nici un drept să
modifice Cuvântul lui Dumnezeu. Dar viziunile lui Ioan le confirmă
pe cele ale lui Daniel şi aduc multă lumină suplimentară asupra
subiectelor introduse acolo. Conchid, prin urmare, că Domnul nu
S-a angajat să păstreze tăcerea, ci are încă libertatea de a vorbi.
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Aceasta să fie în veci vorbirea inimii mele: Vorbeşte, Doamne, prin
cine doreşti; robul tău ascultă.

În acest fel, încercarea de a dovedi din Scriptură desfiinţarea[138]
darurilor spirituale se dovedeşte un eşec total. Şi, întrucât porţile
iadului nu au biruit biserica, ci Dumnezeu are încă un popor pe
pământ, putem cerceta dezvoltarea darurilor în relaţie cu solia celui
de-al treilea înger, o solie care va aduce biserica pe fundament
apostolic şi o va face cu adevărat lumina — nu întunericul — lumii.

Şi iarăşi: suntem avertizaţi dinainte că vor exista proroci min-
cinoşi în zilele de pe urmă şi Biblia oferă un test după care să le
încercăm învăţăturile pentru a putea deosebi ce este adevărat de ce
este fals. Marele test este Legea lui Dumnezeu, care este aplicată atât
pentru probarea profeţiilor, cât şi a moralităţii caracterului prorocilor.
Dacă nu aveau să mai fie profeţii adevărate în zilele de pe urmă, era
cu mult mai simplu să se declare aşa şi să se taie din rădăcină orice
posibilitate a amăgirii, decât să se dea un test prin care să se încerce
acestea, ca şi cum ar fi putut fi şi unele false, şi unele adevărate.

În Isaia 8, 19.20 este o profeţie despre spiritele familiare din
vremurile de acum, iar Legea este dată ca test: „La Lege şi la Măr-
turie; căci dacă nu vorbesc în conformitate cu acest cuvânt, aceasta
este pentru că nu există lumină în ei“ [KJV]. De ce se spune „dacă
nu vorbesc“ din moment ce nu avea să fie nici o manifestare reală
a spiritelor sau, în acelaşi timp, a profeţiei? Isus spune: „Păziţi-vă
de proroci mincinoşi.... Îi veţi cunoaşte după roadele lor“. Matei 7,
15.16. Aceasta este o parte a predicii de pe munte şi toţi pot vedea că
acest discurs are o aplicaţie generală la biserică, în era evanghelică.
Urmează ca prorocii mincinoşi să fie cunoscuţi după roadele pe care
le aduc; cu alte cuvinte, după moralitatea caracterului lor. Singurul
standard după care se poate determina dacă roadele pe care le aduc
aceştia sunt bune sau rele este Legea lui Dumnezeu. În felul acesta
suntem aduşi la Lege şi la Mărturie. Profeţii adevăraţi nu numai că
vor vorbi în conformitate cu acest cuvânt, dar vor şi trăi după el. Eu
nu îndrăznesc să osândesc o persoană care vorbeşte şi trăieşte astfel.[139]

O caracteristică dintotdeauna a prorocilor mincinoşi a fost aceea
că au viziuni de pace şi că vor spune „pace şi linişte“ când o nimicire
neaşteptată va veni peste ei. Cei adevăraţi vor mustra cu îndrăzneală
păcatul şi vor da avertizarea despre mânia viitoare.
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Profetizările care contrazic declaraţiile clare şi simple ale Cu-
vântului trebuie respinse. Aşa Şi-a învăţat Mântuitorul ucenicii când
i-a avertizat cu privire la modul în care se va desfăşura cea de-a
doua Sa venire. Când Isus S-a înălţat la cer sub privirile ucenicilor
Săi, îngerii au declarat în mod explicit că acelaşi Isus va veni în
acelaşi fel în care L-au văzut urcând la cer. De aceea Isus, prevăzând
lucrarea prorocilor mincinoşi din ultimele zile, spune: „Dacă vă vor
zice: «Iată-L în pustie», să nu vă duceţi acolo! «Iată-L în odăiţe
ascunse», să nu credeţi“. Toate profeţiile adevărate legate de acest
punct trebuie să recunoască venirea Sa vizibilă din cer. De ce nu a
spus Isus: „Respingeţi toate profeţiile făcute în vremea aceea, căci
nu vor exista proroci adevăraţi atunci?“

„Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti;
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.“
Efeseni 4, 11-13

Învăţăm dintr-un verset anterior că Hristos, când S-a urcat la
cer a dat oamenilor daruri. Alături de aceste daruri sunt enumeraţi
apostolii, prorocii, evangheliştii, păstorii şi învăţătorii. Scopul în
vederea căruia au fost date a fost desăvârşirea sfinţilor în unitate şi
cunoştinţă. Unii care mărturisesc că sunt pastori şi învăţători în zilele
noastre susţin că aceste daruri şi-au împlinit pe deplin obiectivul, cu
mai bine de optsprezece secole în urmă şi, ca o consecinţă, acum [140]
au încetat. Şi atunci de ce să nu aruncăm la o parte titlurile lor de
pastori şi învăţători? Dacă slujba de profet se limitează prin acest
text la biserica primară, atunci şi cu cea de evanghelist este la fel —
şi cu toate celelalte; căci aici nu se face nici o deosebire.

Haideţi să ne gândim o clipă asupra acestui punct. Toate aceste
daruri au fost date pentru desăvârşirea sfinţilor în unitate, cunoştinţe
şi spirit. Sub influenţa lor, biserica primară s-a bucurat, o vreme,
de acea unitate: „Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un
suflet“. Şi se pare că o consecinţă firească a acestei unităţi era că
„apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului
Isus. Şi un mare har era peste toţi“. Faptele Apostolilor 4, 31-33.
Cât de vrednică de dorit este o asemenea stare de lucruri acum!
Însă apostazia, prin influenţa ei de dezbinare şi întinare, a mânjit
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splendoarea bisericii frumoase şi a îmbrăcat-o în sac. Rezultatul
a fost dezbinarea şi dezordinea. Nu a fost niciodată o diversitate
a credinţelor în creştinism ca în zilele noastre. Dacă darurile erau
necesare pentru a păstra unitatea bisericii primare, cu cât mai mult
este nevoie de ele acum pentru a restabili unitatea! Şi faptul că scopul
lui Dumnezeu este de a reface unitatea bisericii în zilele de pe urmă
este cu prisosinţă dovedit de profeţii. Suntem asiguraţi că străjerii
vor vedea cu ochii lor cum Domnul va aduce Sionul înapoi. De
asemenea, că în vremea sfârşitului cei înţelepţi vor înţelege. Când se
va împlini acest lucru, va exista o unitate a credinţei între toţi aceia
pe care-i socoteşte Dumnezeu înţelepţi; întrucât cei care înţeleg în
realitate corect trebuie în mod necesar să înţeleagă împreună la fel.
Ce va face cu putinţă această unitate, dacă nu darurile care au fost
date tocmai în acest scop?

Pornind de la consideraţii ca acestea, este evident că starea de de-
săvârşire a bisericii, prevăzută aici, este încă în viitor; în consecinţă,
aceste daruri nu şi-au împlinit încă scopul. Această Epistolă către
efeseni a fost scrisă în anul 64 d. Hr., cam cu doi ani înainte ca Pavel[141]
să-i spună lui Timotei că era gata să fie turnat ca o jertfă de băutură
şi că timpul plecării sale era aproape. Seminţele apostaziei încolţeau
acum în biserică, pentru că Pavel spusese cu zece ani în urmă, în a
doua sa Epistolă către tesaloniceni că „taina fărădelegii a şi început
să lucreze“. Lupi răpitori erau acum gata să intre şi să nu cruţe
turma. Biserica nu se înălţa şi nu înainta către acea desăvârşire a
unităţii descrise în text, ci era pe punctul de a fi sfâşiată de partide şi
tulburată de dezbinări. Apostolul ştia aceasta; prin urmare, el trebuie
să fi privit dincolo de marea apostazie, către perioada de strângere a
rămăşiţei poporului lui Dumnezeu, când a zis: „Până vom ajunge toţi
la unirea credinţei“. Efeseni 4, 13. De aici deducem că darurile care
au fost lăsate în biserică nu au reuşit să-şi facă lucrarea la timpul lor.

„Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi prorociile, ci cercetaţi toate
lucrurile şi păstraţi ce este bun.“ 1 Tesaloniceni 5, 19-21

În această epistolă, apostolul introduce subiectul celei de-a doua
veniri a Domnului. El descrie apoi starea de necredinţă a lumii,
în acea vreme, care spune „pace şi linişte“, când ziua Domnului
este gata să se dezlănţuie asupra lor şi nimicirea neaşteptată să vină
asupra lor ca un hoţ noaptea. El îndeamnă apoi fierbinte biserica,
având în vedere aceste lucruri, să fie trează, să vegheze şi să nu
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adoarmă. Printre îndemnurile care urmează, se află cuvintele pe
care le-am citat: „Nu stingeţi Duhul“ etc. Unii ar putea crede că
aceste trei versete sunt complet separate unul de celălalt prin sensul
pe care îl au; dar există o legătură firească în ordinea în care stau.
Persoana care stinge Duhul va fi lăsată să dispreţuiască profeţiile,
care sunt roada legitimă a Spiritului Sfânt. „Voi turna Duhul Meu
peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci.“ Ioel 2, 28. [142]
Expresia „cercetaţi toate lucrurile“ este limitată la subiectul aflat în
discuţie, profetizarea, şi avem datoria de a pune la probă duhurile
prin testele pe care ni le-a dat Dumnezeu în Cuvântul Său. Amăgirile
spirituale şi profeţiile mincinoase abundă în timpul de acum; şi fără
îndoială că textul acesta are aici o aplicaţie specială. Dar observaţi
că apostolul nu spune „respingeţi toate lucrurile“, ci „cercetaţi toate
lucrurile şi păstraţi ce este bun“.

„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi
fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii
voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna
Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri
şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de fum; soarele se va preface în
întuneric şi luna în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea
mare şi înfricoşată. Atunci oricine va chema Numele Domnului va
fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim,
cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe care-i va chema
Domnul.“ Ioel 2, 28-32

Această profeţie a lui Ioel, care vorbeşte despre revărsarea Du-
hului Sfânt în zilele de pe urmă, nu a fost împlinită toată la începutul
dispensaţiunii evanghelice. Lucrul acesta reiese clar din minunile
din ceruri şi de pe pământ, introduse în acest text, minuni care tre-
buia să preceadă „ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată “.
Deşi semnele au fost, acea zi înfricoşătoare este încă în viitor. Toată
dispensaţiunea evanghelică poate fi numită „zilele de pe urmă“, dar
a spune că zilele de pe urmă sunt în urmă cu optsprezece secole este
absurd. Ele se întind până la ziua Domnului şi la izbăvirea rămăşiţei
poporului lui Dumnezeu: „Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului
şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe care-i
va chema Domnul“. [143]

Această rămăşiţă, care există în mijlocul semnelor şi minunilor
care vestesc venirea zilei celei mari şi înfricoşate a Domnului, este
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fără îndoială rămăşiţa seminţei femeii despre care se vorbeşte în
Apocalipsa 12, 17 — ultima generaţie a bisericii de pe pământ.
„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui
Isus Hristos.“

Rămăşiţa bisericii evanghelice va avea darurile. Războiul se va
da împotriva ei pentru că membrii acesteia păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi au mărturia lui Isus Hristos. (Apocalipsa 12, 17). În
Apocalipsa 19, 10, mărturia lui Isus Hristos este definită ca fiind
spiritul profeţiei. Îngerul a spus: „Eu sunt un împreună slujitor cu tine
şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus“. În Apocalipsa 22, 9,
el repetă în esenţă aceleaşi cuvinte, după cum urmează: „Eu sunt un
împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii“. Comparând textele,
vedem forţa expresiei: „Mărturia lui Isus este spiritul profeţiei“. Dar
mărturia lui Isus include toate darurile date de Acel Spirit unic. Pavel
spune: „Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi,
pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Isus Hristos. Căci în
El aţi fost îmbogăţiţi în toate privinţele, cu orice vorbire şi cu orice
cunoştinţă. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită
în mijlocul vostru; aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în
aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.“ 1 Corinteni 1, 4-7.
Mărturia lui Hristos a fost confirmată în biserica din Corint; şi care a
fost rezultatul? Nu duceau lipsă de nici un dar. Şi atunci nu suntem
noi îndreptăţiţi să tragem concluzia că în momentul confirmării
depline a rămăşiţei prin mărturia lui Isus aceştia nu vor duce lipsă de
nici un fel de dar, aşteptând venirea Domnului nostru Isus Hristos?

Roswell F. Cottrell
[144]

[145]



Căderea lui Satana

Satana a fost odată un înger onorat în cer, alături de Hristos.
Faţa sa, ca şi a celorlalţi îngeri, era plină de blândeţe şi exprima
fericirea. Fruntea sa era înaltă şi lată, arătând o mare inteligenţă.
Înfăţişarea sa exterioară era perfectă; purtarea, nobilă şi maiestuoasă.
Dar când Dumnezeu I-a spus Fiului Său „să facem om după chipul
şi înfăţişarea noastră“, Satana a fost invidios pe Isus. El dorea să fi
fost consultat în privinţa creării omului şi, pentru că nu i se ceruse
sfatul, s-a umplut de invidie, gelozie şi ură. Dorea să primească cele
mai înalte onoruri în cer, alături de Dumnezeu.

Până în acest moment, tot cerul fusese într-o ordine perfectă, în
armonie şi în desăvârşită supunere faţă de cârmuirea lui Dumnezeu.
Era cel mai înalt păcat să te revolţi împotriva ordinii şi voinţei Sale.
Tot cerul părea în fierbere. Îngerii erau organizaţi în companii, fiecare
fiind condusă de un înger de grad superior. Satana, ambiţios să se
înalţe pe sine şi nevoind să se supună autorităţii lui Isus, răspândea
insinuări împotriva guvernării lui Dumnezeu. Unii dintre îngeri
simpatizau cu Satana în răzvrătirea lui, iar alţii susţineau cinstea
şi înţelepciunea lui Dumnezeu pentru faptul că dăduse autoritate
Fiului Său. Între îngeri s-a făcut dezbinare. Satana şi simpatizanţii
lui se luptau să preschimbe modul de conducere al lui Dumnezeu.
Doreau să cerceteze înţelepciunea de nepătruns a lui Dumnezeu şi
să pătrundă motivul pentru care Isus fusese înălţat şi înzestrat cu [146]
conducere şi putere nelimitată. Ei s-au răzvrătit împotriva autorităţii
Fiului. Toată oştirea îngerească a fost chemată înaintea Tatălui pentru
a se hotărî fiecare caz în parte. S-a decis că Satana trebuie exclus din
cer, împreună cu îngerii care i se alăturaseră în răzvrătire. Apoi, în
cer a fost război. Îngerii s-au angajat în bătălie; Satana dorea să-L
învingă pe Fiul lui Dumnezeu şi pe cei care erau supuşi voinţei Lui.
Dar îngerii cei buni şi credincioşi au biruit şi Satana a fost alungat
din cer împreună cu cei ce-l urmaseră.

După ce Satana şi cei ce căzuseră o dată cu el au fost izgoniţi din
cer şi el şi-a dat seama că pierduse pentru totdeauna toată puritatea
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şi slava acestuia, s-a căit şi a dorit să fie readus în cer. Era dispus
să-şi reia poziţia sau orice altă poziţie în care ar fi putut fi numit. Dar
nu; cerul nu trebuie pus în primejdie. Tot cerul putea fi întinat dacă
ar fi fost adus înapoi; căci păcatul îşi afla originea în el şi seminţele
răzvrătirii erau în el. Atât el, cât şi cei ce-l urmaseră au plâns şi au
implorat să fie readuşi în favoarea lui Dumnezeu. Dar păcatul lor —
ura, invidia şi gelozia lor — fusese atât de mare încât Dumnezeu nu-l
putea şterge. El trebuia să rămână pentru a-şi putea primi pedeapsa
finală.

Când Satana a devenit pe deplin conştient că nu exista nici o
posibilitate prin care să recapete favoarea lui Dumnezeu, au început
să se manifeste ura şi răutatea lui. S-a consultat cu îngerii lui şi a
fost făcut un plan pentru a continua lupta împotriva conducerii lui
Dumnezeu. Când Adam şi Eva au fost puşi în frumoasa grădină,
Satana făcea planuri pentru a-i nimici. Era cu neputinţă ca acest
cuplu fericit să fie privat de fericirea lor, dacă ascultau de Dumnezeu.
Satana nu-şi putea exercita puterea asupra lor, dacă aceştia nu-L
nesocoteau mai întâi pe Dumnezeu şi nu pierdeau favoarea Sa.
Trebuia făcut de aceea un plan pentru a-i duce la neascultare, pentru
a provoca nemulţumirea lui Dumnezeu şi a fi aduşi sub influenţa[147]
directă a lui Satana şi a îngerilor lui. S-a hotărât ca Satana să ia
o altă formă şi să arate interes faţă de om. El trebuia să provoace
neîncredere cu privire la sinceritatea lui Dumnezeu şi să-i facă să
aibă îndoieli că spusele lui Dumnezeu ar fi însemnat chiar acel
lucru; după aceea, el trebuia să le stârnească curiozitatea şi să-i
determine să se amestece în planurile nepătrunse ale lui Dumnezeu
— însuşi păcatul de care se făcuse vinovat Satana-şi să cerceteze
cauza restricţiei legate de pomul cunoştinţei binelui şi răului.



Căderea omului

Îngerii sfinţi vizitau adesea grădina şi îi învăţau pe Adam şi pe
Eva cum să lucreze şi îi informau, de asemenea, despre răzvrătirea şi
căderea lui Satana. Îngerii i-au avertizat cu privire la Satana şi le-au
spus să nu se despartă unul de altul în timpul lucrului, căci ar fi putut
să intre în contact cu acest vrăjmaş căzut. În acelaşi timp, îngerii
le-au cerut să urmeze îndeaproape îndrumările pe care li le dăduse
Dumnezeu, căci nu erau în siguranţă decât în supunere desăvârşită.
Atunci, acest duşman căzut nu putea avea nici o putere asupra lor.

Satana şi-a început lucrarea cu Eva, pentru a o face să fie neas-
cultătoare. Prima ei greşeală a fost că a umblat departe de soţul ei,
apoi pentru că a zăbovit lângă pomul oprit şi după aceea, pentru că
a ascultat de vocea ispititorului şi a îndrăznit chiar să se îndoiască
de faptul că Dumnezeu spusese „în ziua în care vei mânca din el vei
muri negreşit“. Ea s-a gândit că poate Domnul nu a vrut să spună
chiar aceasta şi, aventurându-se, şi-a întins mâna, a luat un fruct şi a
mâncat. Acesta era frumos la privit şi plăcut la gust. Apoi a fost in-
vidioasă că Dumnezeu ţinea departe de ei ceea ce era de fapt pentru
binele lor şi a oferit soţului ei fructul, în felul acesta ispitindu-l. I-a [148]
spus lui Adam tot ceea ce spusese şarpele şi şi-a exprimat uimirea
că acesta avea darul vorbirii.

Am văzut o tristeţe acoperind faţa lui Adam. Părea uluit şi te-
mător. Părea că în mintea lui se dă o luptă. Era sigur că acesta era
duşmanul împotriva căruia fuseseră avertizaţi şi că soţia lui trebuia
să moară. Trebuia ca ei să se despartă. Dragostea lui pentru Eva era
puternică şi, cuprins de cea mai neagră descurajare, s-a hotărât să-i
împărtăşească soarta. A luat fructul şi l-a mâncat repede. Atunci
Satana a jubilat. Se răzvrătise în cer şi câştigase simpatizanţi care îl
iubeau şi l-au urmat în răzvrătirea lui. Căzuse şi îi făcuse şi pe alţii
să cadă împreună cu el. Şi acum o ispitise pe femeie să se îndoiască
de Dumnezeu, să-i studieze cu un ochi critic înţelepciunea şi să
caute să-i pătrundă planurile desăvârşite în înţelepciune. Satana ştia
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că femeia nu va cădea singură. Adam, prin iubirea sa faţă de Eva,
încălcase porunca lui Dumnezeu şi căzuse împreună cu ea.

Ştirea despre căderea omului s-a răspândit în tot cerul. Toate
harpele au tăcut. Îngerii şi-au aruncat cununile de pe cap, cuprinşi
de tristeţe. Tot cerul era în fierbere. S-a ţinut un consiliu pentru a
se hotărî ce trebuia făcut cu perechea vinovată. Îngerii se temeau
că Adam şi Eva îşi vor întinde mâna şi vor mânca din pomul vieţii,
devenind astfel păcătoşi nemuritori. Dar Dumnezeu a spus că îi va
izgoni pe păcătoşi din grădină. Au fost trimişi de îndată îngeri să
păzească drumul care ducea către pomul vieţii. Acesta a fost planul
elaborat al lui Satana, ca Adam şi Eva să fie neascultători faţă de
Dumnezeu, să aibă parte de nemulţumirea Sa şi apoi să mănânce
din pomul vieţii pentru a putea trăi veşnic în păcat şi neascultare şi
astfel păcatul să fie eternizat. Însă au fost trimişi îngeri sfinţi ca să-i
izgonească din grădină şi să le taie calea către pomul vieţii. Fiecare
din aceşti îngeri puternici ţinea în mâna dreaptă ceva care semăna[149]
cu o sabie strălucitoare.

Apoi Satana a triumfat. Prin căderea lui, îi făcuse şi pe alţii să
sufere. El fusese izgonit din cer, ei, din Paradis.



Planul de mântuire

Tristeţea a umplut cerul când s-a realizat faptul că omul era
pierdut şi că lumea pe care o crease Dumnezeu avea să fie populată
cu muritori condamnaţi la mizerie, boală şi moarte şi că nu exista
nici o cale de scăpare pentru cel vinovat. Întreaga familie a lui Adam
trebuia să moară. Apoi L-am văzut pe iubitul Isus şi am zărit o
expresie de compasiune şi tristeţe pe faţa Sa. L-am văzut în scurt
timp apropiindu-se de lumina strălucitoare care Îl învăluia pe Tatăl.
Îngerul care mă însoţea a zis: „El discută în mod nemijlocit cu Tatăl
Său“. Neliniştea îngerilor părea foarte intensă în timp ce Isus discuta
cu Tatăl Lui. De trei ori a fost învăluit de lumina glorioasă din jurul
Tatălui, iar a treia oară a ieşit de la Tatăl şi I-am putut vedea persoana.
Faţa Îi era calmă, netulburată de vreo nelinişte sau necaz şi strălucea
de o frumuseţe pe care cuvintele nu o pot descrie. Apoi a făcut
cunoscut oştirii îngerilor că fusese croită o cale de scăpare pentru
omul pierdut. Le-a spus că intervenise la Tatăl Său şi Se oferise
să-Şi dea propria viaţă ca răscumpărare, să ia asupra Sa sentinţa de
condamnare la moarte, pentru ca prin El omul să poată găsi iertare;
ca prin meritele sângelui Său şi ascultare de Legea lui Dumnezeu ei
să poată redobândi favoarea lui Dumnezeu şi să fie aduşi înapoi în
grădina cea minunată şi să mănânce din rodul pomului vieţii.

La început, îngerii nu s-au putut bucura; căci Comandantul lor
nu le-a ascuns nimic, ci a desfăşurat înaintea lor planul de mântuire. [150]
Isus le-a spus că va sta între mânia Tatălui Său şi omul vinovat, că
va purta nelegiuirea şi dispreţul şi că numai puţini Îl vor primi ca
Fiu al lui Dumnezeu. Aproape toţi Îl vor urî şi respinge. Va renunţa
la slava Sa din cer, Se va arăta pe pământ ca om, Se va umili ca
om, Se va familiariza prin experienţă directă cu diferitele ispite de
care este asaltat omul, pentru a şti cum să-i ajute pe cei care sunt
ispitiţi; şi că, în cele din urmă, după împlinirea misiunii Sale ca
Învăţător, va fi dat în mâinile oamenilor şi va suferi aproape orice
cruzime şi suferinţă pe care Satana şi îngerii lui vor putea să le
inspire oamenilor răi. Că va muri de moartea cea mai crudă, atârnat
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între cer şi pământ, asemenea unui păcătos vinovat; că va îndura
ore de agonie înfiorătoare, la care nici îngerii nu vor putea privi, ci
îşi vor acoperi feţele pentru a nu mai vedea acea privelişte. Şi nu
avea să sufere numai o agonie trupească, ci şi una a minţii, cu care
cea fizică nu poate fi în nici un fel comparată. Greutatea păcatelor
întregii lumi avea să fie asupra Lui. Le-a spus că va muri şi că va
învia din nou a treia zi şi Se va înălţa la Tatăl Său pentru a mijloci în
favoarea omului vinovat, îndărătnic.

Îngerii s-au prosternat înaintea Lui. Şi-au oferit vieţile. Isus le-a
spus că îi va salva pe mulţi prin moartea Sa şi că viaţa unui înger
nu putea plăti datoria. Doar viaţa Lui putea fi acceptată de Tatăl ca
preţ de răscumpărare pentru om. Isus le-a mai spus că şi ei aveau de
jucat un rol: să fie cu El şi, în anumite momente, să-L întărească; că
va lua asupra Sa natura căzută a omului şi că tăria Lui nu avea să fie
nici măcar egală cu a lor; că vor fi martorii umilirii şi marilor Lui
suferinţe; şi că, văzând umilinţele îndurate de El şi ura oamenilor
îndreptată către El, vor fi mişcaţi de cea mai profundă emoţie şi,[151]
din iubirea pe care o au faţă de El, vor dori să-L salveze şi să-L
izbăvească de ucigaşii Lui, dar că nu trebuie să intervină pentru a
împiedica nimic din tot ceea ce vor vedea; şi că ei vor avea un rol de
jucat în învierea Lui; că planul de mântuire fusese pus la punct şi că
Tatăl acceptase acest plan.

Cu o tristeţe sfântă, Isus i-a mângâiat şi i-a încurajat pe îngeri,
spunându-le că, după toate acestea, cei pe care îi va răscumpăra vor
fi cu El şi că, prin moartea Sa, îi va mântui pe mulţi şi îl va nimici pe
cel care are puterea morţii. Iar Tatăl Său Îi va da Împărăţia şi măreţia
Împărăţiei de sub toată întinderea cerului şi va fi a Lui în veci de
veci. Satana şi cei păcătoşi vor fi nimiciţi, pentru a nu mai tulbura
niciodată cerul sau noul pământ curăţit. Isus a cerut oştirii cereşti
să se împace cu planul pe care-L acceptase Tatăl şi să se bucure că,
prin moartea Sa, omul căzut putea fi din nou înălţat pentru a obţine
favoarea lui Dumnezeu şi a se bucura de cer.

Atunci cerul a fost umplut de bucurie, de o bucurie inexprimabilă.
Şi ceata îngerească a intonat o cântare de laudă şi adorare. Şi-au
atins harpele şi au cântat într-un ton mai înalt decât înainte, din cauza
marii îndurări şi bunăvoinţe din partea lui Dumnezeu, pentru că a
dat pe preaiubitul Său Fiu să moară pentru un neam de răzvrătiţi.
Lauda şi adoraţia au fost revărsate pentru tăgăduirea de sine şi jertfa
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lui Isus; pentru că a consimţit să părăsească sânul Tatălui Său şi a
ales o viaţă de suferinţă şi chin şi o moarte ruşinoasă, ca să poată da
viaţă altora.

Îngerul a spus: „Crezi că Tatăl L-a dat pe preaiubitul Său Fiu
fără o luptă? Nu, nu. Chiar şi Dumnezeul cerurilor a avut o luptă,
dacă să-l lase pe omul vinovat să piară sau să-L dea pe iubitul Său
Fiu să moară pentru el.“ Îngerii erau atât de interesaţi de mântuirea
omului, încât s-au găsit printre ei unii care doreau să-şi cedeze slava [152]
şi să-şi dea viaţa pentru omul care pierea. „Dar“, a spus îngerul care
mă însoţea, „aceasta nu ar fi realizat nimic. Nelegiuirea era atât de
mare, încât viaţa unui înger nu putea plăti datoria. Nimic, în afara
morţii şi mijlocirii Fiului lui Dumnezeu, nu putea plăti datoria şi
salva pe omul pierdut dintr-o durere şi nenorocire fără speranţă.“

Dar lucrarea ce a fost dată îngerilor era ca ei să coboare şi să
urce cu balsam întăritor adus din slavă pentru a-L mângâia pe Fiul
lui Dumnezeu în suferinţele Sale şi a-I sluji. Lucrarea lor era şi de
a-i păzi şi feri pe supuşii harului de îngerii răi şi de întunericul care
era aruncat în mod constant în jurul lor de către Satana. Am văzut
că-I era cu neputinţă lui Dumnezeu să schimbe Legea pentru a-l
salva pe omul pierdut, care pierea; de aceea a acceptat ca Fiul Său
drag să moară pentru păcatele omului.

Satana s-a bucurat din nou împreună cu îngerii lui că a putut,
prin provocarea căderii omului, să-L tragă jos pe Fiul lui Dumnezeu
din poziţia Sa înălţată. Le-a spus îngerilor lui că atunci când Isus va
lua asupra Sa firea căzută a omului, el putea să-L copleşească şi să
împiedice împlinirea planului de mântuire.

Mi-a fost arătat Satana aşa cum a fost odată, un înger fericit
şi înălţat. Apoi, mi-a fost arătat aşa cum este acum. Are încă o
alură regească. Trăsăturile lui sunt încă nobile, căci este un înger
căzut. Dar expresia feţei sale este plină de nelinişte, griji, nefericire,
răutate, ură, viclenie, înşelăciune şi de orice rău. Am observat în
mod deosebit acea expresie care a fost odată atât de nobilă. Fruntea
i se trăgea înapoi începând de la ochi. Am văzut că fusese atât de
mult aplecat spre rău, încât toate însuşirile bune i se stricaseră şi se
dezvoltaseră toate trăsăturile rele. Ochii îi erau vicleni, şireţi şi erau
foarte pătrunzători. Constituţia îi era robustă, dar carnea îi atârna
flască la mâini şi faţă. Când îl priveam, bărbia i se odihnea în mâna [153]
stângă. Părea că este dus pe gânduri. Surâsul de pe faţa lui, care
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m-a făcut să tremur, era atât de plin de rău şi de viclenie satanică.
Surâsta acesta este cel pe care-l afişează numai înainte de a fi sigur
de victima lui şi, pe măsură ce îşi leagă bine victima în capcană,
devine de-a dreptul oribil.



Prima venire a lui Hristos

Mi-a fost arătat timpul în care Isus trebuia să ia asupra Sa firea
omului, să Se umilească în trup omenesc şi să sufere ispitele lui
Satana.

Naşterea Sa s-a desfăşurat fără a fi însoţită de grandoarea lu-
mească. S-a născut într-un staul şi pătuţul I-a fost o iesle; cu toate
acestea, naşterea I-a fost onorată cu mult mai mult decât oricărui
fiu al oamenilor. Îngeri din cer i-au anunţat pe păstori de venirea lui
Isus şi lumina şi slava de la Dumnezeu le-au însoţit mărturia. Ceata
de îngeri şi-au atins harpele şi I-au dat slavă lui Dumnezeu. Ei au
vestit triumfător sosirea Fiului lui Dumnezeu într-o lume căzută, ca
să ducă la îndeplinire lucrarea de răscumpărare şi, prin moartea Sa,
să aducă omului pace, fericire şi viaţă veşnică. Dumnezeu a onorat
venirea Fiului Său. Îngerii I s-au închinat.

Îngerii lui Dumnezeu erau deasupra locului în care era botezat
El; Duhul Sfânt a coborât în forma unui porumbel şi a venit peste
El şi, în timp ce oamenii priveau uimiţi peste măsură, cu ochii ţintă
la El, s-a auzit din cer glasul Tatălui, zicând: „Tu eşti Fiul Meu
preaiubit! În Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!“

Ioan nu era sigur că Mântuitorul era cel care venise la el pentru
a-L boteza în apa Iordanului. Dar Dumnezeu îi făgăduise un semn
prin care avea să-L cunoască pe Mielul lui Dumnezeu. Acel semn a
fost dat când porumbelul s-a aşezat peste Isus şi slava lui Dumnezeu [154]
a strălucit peste tot în jurul Său. Ioan a întins mâna, arătând către
Isus, şi a strigat cu un glas puternic: „Iată Mielul lui Dumnezeu care
ridică păcatul lumii!“

Ioan şi-a anunţat ucenicii că Isus este Mesia cel făgăduit, Mân-
tuitorul lumii. Către încheierea lucrării lui, el şi-a învăţat ucenicii
să privească la Isus şi să-L urmeze ca fiind Marele Învăţător. Viaţa
lui Ioan a fost plină de întristare şi tăgăduire de sine. El a vestit
prima venire a lui Hristos, dar nu i s-a îngăduit să-I vadă minunile
şi să se bucure de puterea pe care o manifesta El. Când Isus avea
să se declare pe Sine ca Învăţător, Ioan ştia că el trebuie să moară.
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Vocea lui a fost rareori auzită, cu excepţia pustiei. Viaţa lui a fost
singuratică. Nu s-a legat de familia tatălui său, pentru a se bucura
de societatea ei, ci a lăsat-o pentru a-şi împlini misiunea. Mulţimi
de oameni părăseau oraşele agitate şi satele şi se îndreptau către
pustie pentru a asculta cuvintele minunatului profet. Ioan lovea cu
securea la rădăcina copacului. El mustra păcatul, fără a se teme de
consecinţe şi pregătea calea pentru Mielul lui Dumnezeu.

Irod era mişcat în timp ce asculta mărturiile puternice, directe
ale lui Ioan şi, cu un interes profund, a întrebat ce trebuia să facă
pentru a deveni ucenicul lui. Ioan cunoştea că el era pe punctul de
a se căsători cu soţia fratelui său, câtă vreme soţul ei trăia încă, şi
i-a spus cu credincioşie lui Irod că acest lucru nu era drept. Irod
nu era dispus să facă vreun sacrificiu. S-a căsătorit cu soţia fratelui
său şi, prin înrâurirea ei, l-a prins pe Ioan şi l-a aruncat în temniţă,
intenţionând, cu toate acestea, să-i dea drumul. În timp ce stătea
acolo, închis, Ioan a auzit prin ucenicii lui despre lucrările pline de
putere ale lui Isus. El nu-I putea asculta cuvintele pline de har; dar
ucenicii l-au anunţat şi l-au mângâiat cu ceea ce auziseră. Curând
după aceea, Ioan a fost decapitat, prin influenţa folosită de soţia
lui Irod. Am văzut că cei mai umili ucenici, care L-au urmat pe[155]
Isus, care au fost martori la minunile Sale şi au ascultat cuvintele
alinătoare care ieşeau de pe buzele Lui, erau mai mari decât Ioan
Botezătorul; cu alte cuvinte, ei au fost mai înălţaţi şi mai onoraţi şi
au avut mai multă bucurie în vieţile lor.

Ioan a venit în duhul şi puterea lui Ilie, pentru a vesti prima
venire a lui Isus. Atenţia mi-a fost îndreptată către zilele de pe urmă
şi am văzut că Ioan îi reprezenta pe aceia care vor merge în duhul şi
puterea lui Ilie pentru a vesti ziua mâniei şi cea de-a doua venire a
lui Isus.

După botezul lui Isus în Iordan, El a fost mânat de Duhul în
pustie pentru a fi ispitit de diaDuhul Sfânt Îl pregătise pentru acea
scenă deosebită a ispitelor aprige. El a fost ispitit patruzeci de zile
de către Satana şi în acele zile nu a mâncat nimic. Totul era neplăcut
în jurul Său, un loc pe care firea omenească era ispitită să-l respingă.
Era cu fiarele sălbatice şi cu diavolul într-un loc pustiu, singuratic.
Fiul lui Dumnezeu era palid şi tras la faţă din pricina postului şi
suferinţei. Dar calea pe care trebuia s-o urmeze era trasată şi trebuia
să împlinească lucrarea pe care venise s-o înfăptuiască.
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Satana a profitat de suferinţele Fiului lui Dumnezeu şi s-a pregătit
să-L atace cu ispite multiple, sperând să obţină biruinţa asupra Lui,
pentru că Se smerise pe Sine luând trup de om. „Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.“ L-a ispitit
pe Isus să accepte să-i dea dovada că El este Mesia. Isus i-a răspuns
cu blândeţe: „Este scris, omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu“.

Satana căuta o discuţie în contradictoriu cu Isus, legată de faptul
că El era Fiul lui Dumnezeu. A adus ca argument starea lui de [156]
slăbiciune şi suferinţă şi a afirmat cu lăudăroşenie că el era mai
puternic decât Isus. Dar cuvântul rostit din cer, „Tu eşti Fiul Meu
preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea“ era de-ajuns pentru
a-L susţine pe Isus în toate suferinţele Sale. Am văzut că Hristos
nu avea de ce să-l convingă pe Satana de puterea Sa sau de faptul
că El era Mântuitorul lumii. Satana avea dovezi suficiente legate de
poziţia înălţată şi autoritatea Fiului lui Dumnezeu. Tocmai refuzul
lui de a se supune autorităţii lui Hristos îl alungase din cer.

Pentru a-şi manifesta puterea, Satana l-a dus pe Isus la Ierusalim
şi L-a aşezat pe streaşina templului şi L-a ispitit să-i facă dovada
că El era Fiul lui Dumnezeu, aruncându-Se de la acea înălţime
ameţitoare. Satana a citat cuvintele Inspiraţiei: „Căci este scris: «El
va porunci îngerilor Lui să Te păzească» şi: «Ei Te vor lua pe mâini
ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră»“. Răspunzându-
i, Isus a zis: „S-a spus: «Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău»“.
Satana dorea să-L facă pe Isus să Se încumete să mizeze pe mila
Tatălui Său şi să-Şi rişte viaţa înainte de îndeplinirea misiunii Sale.
Sperase că planul de mântuire avea să eşueze; dar planul era prea
bine pus la punct pentru a fi dejucat sau stricat de Satana.

Hristos este exemplul pentru toţi creştinii. Când sunt ispitiţi sau
drepturile lor sunt puse la îndoială, ei ar trebui să îndure totul cu
răbdare. Nu trebuie să simtă că au dreptul să-L cheme pe Domnul
să-Şi etaleze puterea, pentru ca ei să poată obţine biruinţa împotriva
duşmanilor lor, decât dacă Dumnezeu poate fi onorat în mod direct
prin aceasta. Dacă Isus S-ar fi aruncat de pe streaşina Templului, El
nu I-ar fi dat slavă Tatălui; căci nimeni nu ar fi fost martor la acest
lucru în afară de Satana şi îngerii lui Dumnezeu. Şi aceasta ar fi
însemnat ispitirea Domnului să-Şi arate puterea înaintea celui mai
înverşunat vrăjmaş al Său. [157]
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Ar fi însemnat să cedeze înaintea celui pe care Isus venise să-l
biruie.

„Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate
împărăţiile pământului şi I-a zis: «Ţie Îţi voi da toată stăpânirea
şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui
voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta».
Drept răspuns, Isus i-a zis: «Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te
închini Domnului, Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti».“

Satana I-a înfăţişat lui Isus împărăţiile lumii în cea mai atrăgă-
toare lumină. El s-a oferit să renunţe la pretenţiile pe care le avea
asupra bogăţiilor pământului, dacă Isus avea să i Se închine acolo.
Dacă planul mântuirii avea să fie dus până la capăt şi Isus murea
pentru a-l răscumpăra pe om, Satan ştia că propria lui putere avea
să-i fie limitată şi luată în cele din urmă şi că urma să fie nimicit. Din
acest motiv, planul său elaborat era acela de a împiedica, dacă era cu
putinţă, ducerea la bun sfârşit a marii lucrări care fusese începută de
Fiul lui Dumnezeu. Dacă planul de răscumpărare avea să dea greş,
Satana avea să-şi păstreze împărăţia a cărei stăpânire o pretindea
atunci. Şi, dacă avea să izbândească, îi plăcea să creadă că va domni
în opoziţie cu Dumnezeul cerurilor.

Satana a jubilat când Isus Şi-a lăsat puterea şi slava şi a părăsit
cerul. El a crezut că Fiul lui Dumnezeu a fost adus atunci în puterea
lui. Ispita prinsese atât de bine la perechea sfântă în Eden, încât spera
ca prin puterea şi viclenia lui satanică să-L învingă şi pe Fiul lui
Dumnezeu şi să-şi salveze în felul acesta propria-i viaţă şi împărăţia.
Dacă ar fi putut să-L ispitească pe Isus să Se îndepărteze de voinţa
Tatălui Său, scopul lui avea să fie atins. Dar Isus l-a întâmpinat
pe ispititor cu mustrarea: „Înapoia Mea, Satano“. El nu avea să Se
închine decât înaintea Tatălui Său.[158]

Satana a pretins că împărăţia pământului era a lui şi a insinuat
că Isus ar putea scăpa de toate suferinţele Sale: că nu era nevoie să
moară pentru a obţine împărăţiile acestei lumi; că, dacă avea să i Se
închine, putea avea toate bogăţiile pământului şi slava de a domni
peste ele. Dar Isus a fost neclintit. Ştia că va veni vremea când va
redobândi cu propria Sa viaţă împărăţia de la Satana şi că, după un
timp, totul în cer şi pe pământ i Se va supune. A ales viaţa Lui de
suferinţă şi moartea îngrozitoare ca fiind calea aprobată de Tatăl
Său pentru a putea deveni un moştenitor de drept al împărăţiilor
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pământului şi să le primească în mâinile Lui pentru a fi ale Sale
pentru veşnicie. Satana avea să fie dat şi el în mâna Lui pentru a fi
nimicit prin moarte, pentru a nu-L mai tulbura vreodată pe Isus sau
pe sfinţi în slavă.



Lucrarea lui Hristos

După ce Satana şi-a isprăvit ispitele, s-a îndepărtat pentru o
vreme de Isus, îngerii I-au pregătit hrană în pustie şi L-au întărit, iar
binecuvântarea Tatălui a rămas asupra Lui. Satana eşuase în ispitele
lui cele mai grozave; cu toate acestea, privea în viitor către perioada
lucrării lui Isus, când avea să-şi încerce când şi când viclenia îm-
potriva Lui. Spera încă să Îl biruie, incitându-i la ură şi crimă pe
cei care nu aveau să-L primească pe Isus. Satana a ţinut un consiliu
special cu îngerii lui. Erau dezamăgiţi şi mânioşi că nu reuşiseră să
facă nimic împotriva Fiului lui Dumnezeu. Au hotărât că trebuie să
fie mai vicleni şi să-şi folosească puterea la maximum pentru a sădi
neîncredere în mintea celor din propriul Său popor — neîncrederea
că El era Mântuitorul lumii — şi să-L descurajeze astfel pe Isus în
misiunea Sa. Indiferent cât de exactă era împlinirea ceremoniilor şi[159]
jertfelor de către iudei, dacă puteau fi ţinuţi în starea de orbire în
privinţa profeţiilor şi făcuţi să creadă că Mesia urma să apară ca un
puternic împărat lumesc, puteau fi determinaţi să-L dispreţuiască şi
să-L respingă pe Isus.

Mi-a fost arătat că Satana şi îngerii lui au fost foarte ocupaţi în
timpul lucrării lui Hristos, inspirând oamenilor necredinţa, ura şi
dispreţul. Adesea, când Isus rostea vreun adevăr usturător, mustrând
păcatele acestora, oamenii turbau de furie. Satana şi îngerii lui îi
îndemnau să Îi ia viaţa Fiului lui Dumnezeu. Nu o dată au luat pietre
pentru a arunca în El, dar îngerii L-au păzit şi L-au purtat departe
de mulţimea mânioasă, într-un loc sigur. Şi iarăşi, când adevărul
limpede a ieşit de pe buzele Sale sfinte, mulţimea a pus mâna pe El
şi L-a dus pe sprânceana unui munte, intenţionând să-L arunce de
acolo. S-a iscat o neînţelegere între ei cu privire la ce ar fi trebuit să
facă cu El, când îngerii L-au ascuns din nou de privirile mulţimii şi
El, trecând prin mijlocul lor, Şi-a văzut de drum.

Satana încă nădăjduia că marele plan de mântuire avea să dea
greş. Şi-a exercitat toată puterea pentru a împietri inimile oamenilor
şi a-i inspira cu sentimente amarnice împotriva lui Isus. Spera că Îl
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vor primi atât de puţini ca Fiu al lui Dumnezeu, încât El să considere
că suferinţele şi jertfa Sa erau prea mari pentru un grup atât de
mic. Dar am văzut că, dacă ar fi fost chiar şi numai doi care să-L
fi acceptat pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu şi ar fi crezut în El spre
mântuirea sufletelor lor, ar fi dus planul mai departe, spre împlinire.

Isus Şi-a început lucrarea frângând puterea lui Satana asupra ce-
lor suferinzi. El le-a redat celor bolnavi sănătatea, le-a redat vederea
celor orbi şi i-a vindecat pe şchiopi, făcându-i să joace de bucurie şi
să-I dea slavă lui Dumnezeu. Le-a redat sănătatea celor care fuseseră
infirmi şi legaţi de puterea crudă a lui Satana timp de mulţi ani. I-a
mângâiat cu cuvinte pline de har pe cei slăbiţi, pe cei tremurători [160]
şi pe cei deznădăjduiţi. Isus i-a smuls din strânsoarea diavolului pe
cei slabi, plini de suferinţă — pe care Satana îi păstra triumfător
— aducându-le sănătatea trupească şi o mare bucurie şi fericire. I-a
readus pe morţi la viaţă, şi ei I-au dat slavă lui Dumnezeu pentru
marea Sa putere arătată. El a lucrat atotputernic pentru toţi cei care
au crezut în El.

Viaţa lui Hristos a fost plină de cuvinte şi fapte de bunăvoinţă,
compasiune şi iubire. Era mereu gata să asculte şi să aline suferinţele
celor ce veneau la El. Mulţimi de oameni duceau în propriile lor per-
soane dovada puterii Sale divine. Cu toate acestea, după ce lucrarea
era împlinită, mulţi se ruşinau de umilul şi totuşi puternicul Învăţător.
Întrucât cârmuitorii n-au crezut în El, poporul nu era dispus să-L
accepte pe Isus. El era un om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. Ei nu
puteau suporta să fie conduşi de viaţa Sa sobră, marcată de tăgăduire
de sine. Doreau să se bucure de cinstea pe care o dă lumea. Cu
toate acestea, mulţi L-au urmat pe Fiul lui Dumnezeu şi I-au ascultat
învăţăturile, desfătându-se cu cuvintele care ieşeau încărcate de atâta
har de pe buzele Sale. Vorbele Sale erau pline de înţeles şi totuşi atât
de simple, încât şi cel mai slab le putea pricepe.

Satana şi îngerii lui au orbit ochii şi au întunecat priceperea
iudeilor şi i-au provocat pe mai marii poporului şi pe conducători
să-I ia viaţa Mântuitorului. Alţii au fost trimişi să-L aducă pe Isus
la ei; dar când au ajuns aproape de locul în care Se afla El, au
rămas foarte miraţi. L-au văzut plin de compasiune şi simpatie când
era martorul suferinţelor omeneşti. L-au auzit vorbind încurajator,
cu iubire şi duioşie celor slabi şi năpăstuiţi. I-au auzit şi vocea
autoritară, mustrând puterea lui Satana şi poruncind celor înrobiţi să
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plece, liberi. Au ascultat cuvintele înţelepciunii, care curgeau de pe
buzele Sale, şi au rămas captivaţi; nu puteau pune mâna pe El. S-au[161]

întors la preoţi şi la bătrâni fără Isus. Când au fost întrebaţi „De
ce nu L-aţi adus?“ ei au povestit lucrurile la care fuseseră martori,
miracolele înfăptuite de El şi cuvintele pline de înţelepciune, iubire
şi cunoştinţă pe care le auziseră şi au sfârşit prin a spune „niciodată
n-a vorbit vreun om ca omul acesta“. Preoţii cei mai de seamă i-au
acuzat că au fost şi ei amăgiţi, iar unora dintre aprozi li s-a făcut
ruşine că nu-L aduseseră. Preoţii au întrebat cu batjocură dacă a
crezut în El vreunul din mai marii lor. Am văzut că mulţi dintre
dregători şi bătrâni credeau cu adevărat în Isus; dar Satana îi oprea
să recunoască; se temeau de batjocura poporului mai mult decât se
temeau de Dumnezeu.

Până în acel moment, viclenia şi ura lui Satana nu distrusese pla-
nul de mântuire. Timpul pentru împlinirea obiectivului pentru care
venise Isus în lume se apropia. Satana şi îngerii lui s-au consfătuit şi
au decis să inspire însăşi naţiunea lui Hristos să strige cu hotărâre
că vrea sângele Lui şi să strângă asupra Lui cruzime şi dispreţ. Ei
sperau că Isus nu va accepta un asemenea tratament şi astfel nu va
reuşi să-şi menţină umilinţa şi blândeţea.

În timp ce Satana îşi făcea planurile, Isus le descoperea ucenicilor
cu multă grijă suferinţele prin care trebuia să treacă — că avea să
fie răstignit şi că va învia a treia zi. Dar înţelegerea lor părea să fie
amorţită şi nu au putut pricepe ce le spunea.[162]



Schimbarea la faţă

Credinţa ucenicilor a fost întărită foarte mult cu ocazia schim-
bării la faţă, când li s-a îngăduit să privească slava lui Hristos şi să
audă glasul din cer care dădea mărturie despre caracterul Său divin.
Dumnezeu a ales să le dea urmaşilor lui Isus o puternică dovadă
că El era Mesia cel făgăduit, pentru ca în întristarea amară şi deza-
măgirea de la răstignirea Sa ei să nu-şi piardă cu totul încrederea.
La schimbarea la faţă, Domnul i-a trimis pe Moise şi pe Ilie să stea
de vorbă cu Isus despre suferinţele şi moartea Sa. În loc să aleagă
îngeri care să converseze cu Fiul Său, Dumnezeu i-a ales pe cei care
trecuseră ei înşişi prin experienţa încercărilor pământului.

Ilie umblase cu Dumnezeu. Lucrarea lui fusese dureroasă şi
apăsătoare, căci Domnul mustrase prin el păcatele lui Israel. Ilie a
fost un profet al lui Dumnezeu; cu toate acestea, el a fost silit să fugă
din loc în loc pentru a-şi salva viaţa. Propriul lui neam îl vâna ca pe
o fiară sălbatică pentru a-l putea ucide. Dar Dumnezeu l-a luat la cer
pe Ilie. Îngerii l-au purtat în slavă şi triumf către cer.

Moise a fost mai mare decât oricare alt om care trăise înainte
de el. Fusese foarte onorat de către Dumnezeu, fiind privilegiat
să vorbească cu Domnul faţă în faţă, aşa cum un om vorbeşte cu
prietenul său. I s-a îngăduit să vadă lumina strălucitoare şi slava
măreaţă care Îl învăluie pe Tatăl. Prin Moise i-a izbăvit Domnul pe
copiii lui Israel din robia egipteană. Moise a fost un mijlocitor pentru
poporul său, punându-se adesea între ei şi mânia lui Dumnezeu.
Când mânia Domnului era aprinsă peste măsură împotriva lui Israel
din pricina necredinţei, cârtelilor şi păcatelor lor grave, dragostea lui
Moise pentru ei era pusă la probă. Domnul propunea să-i nimicească
şi să facă din el o naţiune puternică. Moise şi-a arătat iubirea pentru [163]
Israel pledând cu devotament în favoarea lor. În suferinţa lui, el L-a
rugat pe Dumnezeu să stingă mânia Sa aprigă şi să ierte pe Israel,
sau să-i şteargă chiar lui numele din cartea vieţii.

Când Israel a cârtit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui
Moise pentru că nu puteau găsi apă, l-au acuzat că i-a călăuzit în
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afara Egiptului pentru a-i omorî, pe ei şi pe copiii lor. Dumnezeu a
auzit cârtelile lor şi i-a poruncit lui Moise să vorbească stâncii, pentru
ca poporul să poată avea apă. În mânia lui, Moise a lovit stânca şi şi-
a asumat slava pentru aceasta. Îndărătnicia şi cârtelile neîncetate ale
copiilor lui Israel îi provocaseră suferinţa cea mai adâncă şi, pentru
un scurt timp, a uitat cât de mult îi suportase Domnul pe ei şi că nu
cârteau împotriva lui, ci împotriva lui Dumnezeu. S-a gândit numai
la el însuşi, cât de mult fusese nedreptăţit şi cât de puţină recunoştinţă
manifestaseră ca răsplată pentru iubirea lui adâncă pentru ei.

Era planul lui Dumnezeu de a-Şi aduce poporul în strâmtorări şi
apoi, în nevoia lor, de a-i izbăvi prin puterea Sa, pentru ca aceştia
să-şi poată da seama de iubirea şi grija pe care le avea faţă de ei şi să
ajungă în felul acesta să-I slujească şi să-L onoreze. Dar Moise nu
reuşise să-L onoreze pe Dumnezeu şi să-I mărească Numele înaintea
poporului, pentru ca şi ei să-I poată da slavă. Prin aceasta, a adus
neplăcerea Domnului asupra lui.

Când Moise a coborât de pe munte cu cele două table de piatră şi
a văzut pe Israel închinându-se viţelului de aur, mânia lui s-a aprins
peste măsură de mult şi a aruncat tablele de piatră şi le-a spart.
Am văzut că Moise nu a păcătuit făcând acest lucru. Era mânios
pentru Dumnezeu şi gelos pentru slava Sa. Dar când a cedat în faţa
simţămintelor fireşti ale inimii lui şi şi-a asumat slava ce I se cuvenea
lui Dumnezeu, el a păcătuit, şi pentru acel păcat Dumnezeu nu l-a
lăsat să intre în ţara Canaanului.[164]

Satana încercase să găsească ceva cu care să-l acuze pe Moise
înaintea îngerilor. El jubilase în urma succesului său de a-l face să
provoace nemulţumirea lui Dumnezeu şi le-a spus îngerilor că putea
să-L biruie pe Mântuitorul lumii când acesta avea să vină pentru a-l
răscumpăra pe om. Pentru păcatul lui, Moise a căzut sub puterea
lui Satana — stăpânirea morţii. Dacă ar fi rămas statornic, Domnul
l-ar fi dus în Ţara Făgăduită şi l-ar fi luat la cer, fără ca el să vadă
moartea.

Moise a murit, dar Mihail a coborât şi i-a dat viaţă înainte ca
trupul său să vadă putrezirea. Satana a încercat să-i reţină corpul,
pretinzând că îi aparţine; dar Mihail l-a înviat pe Moise şi l-a luat la
cer. Satana a proferat invective amarnice împotriva lui Dumnezeu,
acuzându-L că este nedrept şi că a îngăduit să i se ia prada; dar
Hristos nu l-a mustrat pe adversarul Său, deşi prin ispita acestuia
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căzuse slujitorul lui Dumnezeu. L-a îndrumat cu blândeţe către Tatăl
Său, spunând: „Domnul să te mustre“.

Isus le spusese ucenicilor Săi că erau unii alături de El care nu
vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind
cu putere. La schimbarea la faţă, această făgăduinţă s-a împlinit.
Faţa lui Isus s-a schimbat şi a strălucit ca soarele. Veşmântul Său
era alb şi strălucitor. Moise era acolo pentru a-i reprezenta pe cei
care vor fi înviaţi din morţi la cea de-a doua venire a lui Isus. Iar Ilie,
care a fost ridicat la cer fără a vedea moartea, îi reprezenta pe cei
care vor fi preschimbaţi la cea de-a doua venire a lui Hristos şi vor fi
nemuritori, fiind luaţi la cer fără a vedea moartea. Ucenicii au privit
cu uimire şi teamă splendoarea maiestăţii lui Isus şi norul care-i
acoperea şi au auzit glasul lui Dumnezeu care spunea cu o măreţie
înfricoşătoare: „Acesta este Fiul Meu preaiubit; de el să ascultaţi“. [165]



Trădarea lui Hristos

Mi s-a arătat vremea în care Isus a mâncat cina de Paşte cu
ucenicii Săi. Satana îl înşelase pe Iuda şi îl făcuse să creadă că era
unul dintre ucenicii credincioşi ai lui Hristos; dar inima lui fusese
întotdeauna firească. Văzuse lucrările măreţe ale lui Isus, fusese
cu El în lucrarea Sa şi cedase înaintea mărturiilor copleşitoare care
dovedeau că El era Mesia; dar Iuda era închis ca fire şi lacom;
îi plăceau banii. A protestat cu mânie împotriva folosirii mirului
scump turnat asupra lui Isus. Maria Îl iubea pe Domnul ei. El îi
iertase păcatele, care erau multe, şi îl înviase din morţi pe mult-
iubitul ei frate, iar ea simţea că nimic nu era prea scump pentru a-l
oferi lui Isus. Cu cât era mai scump mirul, cu atât îşi putea exprima
mai bine recunoştinţa faţă de Mântuitorul ei, consacrându-l Lui. Ca
scuză pentru lăcomia lui, Iuda a susţinut că mirul ar fi putut fi vândut,
iar banii daţi săracilor. Dar aceasta nu pentru că i-ar fi păsat câtuşi
de puţin de cei săraci; căci era egoist şi adesea lua pentru propriul
său folos ceea ce îi era încredinţat pentru a fi dat săracilor. Pe Iuda
nu-l preocupase tihna şi nici măcar nevoile lui Isus şi, pentru a-şi
scuza lăcomia, el aducea adesea vorba despre cei săraci. Această
faptă de dărnicie din partea Mariei era o mustrare tăioasă la adresa
firii lui lacome. Calea a fost pregătită pentru ca ispita lui Satana să
găsească o primire nestingherită în inima lui Iuda.

Preoţii şi mai marii iudeilor Îl urau pe Isus; dar mulţimile se
strângeau pentru a-I asculta cuvintele înţelepte şi a fi martori la
minunile mari pe care le înfăptuia. Oamenii se aflau sub înrâurirea
celui mai profund interes şi Îl urmau pe Isus pentru a asculta instruc-
ţiunile acestui minunat învăţător. Mulţi dintre fruntaşi credeau în El,
dar nu îndrăzneau să-şi dezvăluie credinţa ca să nu fie excluşi din[166]
sinagogă. Preoţii şi bătrânii au decis că trebuie făcut ceva pentru a le
distrage oamenilor atenţia de la Isus. Se temeau că o să creadă în El
tot poporul. Nu se simţeau deloc în siguranţă. Ori aveau să-şi piardă
poziţiile, ori să-L ucidă pe Isus. Şi după ce aveau să-L omoare, tot
ar mai fi fost unii care erau monumente vii ale puterii Sale. Isus îl
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înviase pe Lazăr din morţi şi ei se temeau că, dacă Îl vor omorî pe
Isus, Lazăr avea să mărturisească despre marea Lui putere. Oamenii
se îngrămădeau să-l vadă pe cel care fusese ridicat dintre cei morţi,
şi fruntaşii s-au hotărât să-l ucidă şi pe Lazăr şi să stingă orice entu-
ziasm. Apoi aveau să întoarcă poporul către tradiţiile şi învăţăturile
oamenilor, către zeciuiala izmei şi rutei — şi să aibă din nou control
asupra lor. S-au înţeles să-L prindă pe Isus când era singur; căci,
dacă ar fi încercat să-L prindă în mijlocul unei mulţimi, când mintea
tuturor era interesată de El, ar fi fost ucişi cu pietre.

Iuda ştia cât de mult îşi doreau să-L prindă pe Isus şi s-a oferit
să-L trădeze preoţilor celor mai de seamă şi bătrânilor pentru câteva
monede de de argint. Iubirea lui de bani l-a făcut să accepte să-L
dea pe Domnul lui în mâinile celor mai înverşunaţi duşmani ai Săi.
Satana lucra direct prin Iuda şi, în mijlocul scenei impresionante a
ultimei cine, trădătorul elabora planuri să-şi trădeze Stăpânul. Cu
tristeţe, Isus le-a spus ucenicilor că toţi vor găsi în El o pricină de
poticnire în acea noapte. Dar Petru a afirmat cu aprindere că el nu va
găsi o pricină de poticnire în Domnul, chiar dacă toţi ceilalţi o vor
găsi. Isus i-a spus lui Petru: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă
cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă
credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe
fraţii tăi.“ Luca 22, 31.32 [167]

L-am privit pe Isus în grădină cu ucenicii Săi. Cuprins de o
tristeţe adâncă, El le-a poruncit să vegheze şi să se roage, ca să
nu cadă în ispită. El ştia că le va fi pusă la încercare credinţa şi
speranţele lor vor fi spulberate şi că aveau să aibă nevoie de toată
puterea pe care o puteau obţine prin veghere atentă şi rugăciune
fierbinte. Cu strigăte puternice şi plâns, Isus S-a rugat: „Tată, dacă
voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine. Totuşi, facă-se nu voia
Mea, ci a Ta.“ Fiul lui Dumnezeu Se ruga în agonie. Mari stropi
de sânge se uneau pe faţa Sa şi cădeau pe pământ. Îngerii vegheau
deasupra acelui loc, fiind martori la scena dinaintea lor, dar numai
unul a fost trimis să meargă şi să-L întărească pe Fiul lui Dumnezeu
în agonia Sa. În cer nu era nici urmă de bucurie. Îngerii şi-au aruncat
jos cununile şi harpele şi, în tăcere şi cu cel mai adânc interes, L-au
urmărit pe Isus. Ei doreau să-L înconjoare pe Fiul lui Dumnezeu,
dar îngerii comandanţi nu i-au lăsat, pentru ca nu cumva, văzând
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cum este trădat, să-L salveze; căci planul fusese hotărât şi trebuia
dus la îndeplinire.

După ce Isus S-a rugat, a venit la ucenici, dar ei dormeau. În
ceasul acela îngrozitor, El nu Se bucurase nici măcar de compasiunea
şi rugăciunile ucenicilor Săi. Petru, care fusese atât de zelos nu cu
mult timp în urmă, avea pleoapele grele de somn. Isus i-a adus aminte
de declaraţiile lui ferme şi i-a spus: „Un ceas n-ai fost în stare să
veghezi?“ De trei ori S-a rugat, agonizant, Fiul lui Dumnezeu. Apoi
Iuda, cu grupul lui de oameni înarmaţi, s-a apropiat ca de obicei de
Stăpânul lui, pentru a-L saluta. Grupul înarmat L-a înconjurat pe
Isus, dar acolo Şi-a manifestat puterea divină în timp ce a spus: „«Pe
cine căutaţi?».... «Eu sunt». “ Ei au căzut cu faţa la pământ. Isus a
pus această întrebare, pentru ca ei să poată fi martori ai puterii Sale
şi să aibă dovada că S-ar fi putut elibera din mâinile lor, dacă ar fi
dorit.

Ucenicii au început să spere, când au văzut toată gloata înarmată[168]
cu ciomege şi săbii prăbuşindu-se atât de repede. Când aceştia s-au
ridicat şi L-au înconjurat din nou pe Fiul lui Dumnezeu, Petru şi-a
scos sabia şi l-a lovit pe robul marelui preot şi i-a tăiat o ureche.
Isus i-a poruncit să-şi pună sabia la locul ei, zicând: „Crezi că n-aş
putea să-L rog pe Tatăl Meu, care Mi-ar pune îndată la îndemână
mai mult de douăsprezece legiuni de îngeri?“ Am văzut că, în timp
ce rostea aceste cuvinte, feţele îngerilor se luminau de speranţă. Ei
doreau, atunci şi acolo, să-L înconjoare pe Comandantul lor şi să
împrăştie mulţimea furioasă. Dar tristeţea s-a lăsat iarăşi asupra lor
când Isus a adăugat: „Dar cum se vor împlini Scripturile, care zic că
aşa trebuie să se întâmple?“ Inimile ucenicilor s-au frânt şi ele de
povara disperării şi de amara dezamăgire când Isus a lăsat să fie luat
şi dus de duşmanii Lui.

Ucenicii se temeau pentru propriile vieţi, L-au părăsit cu toţii şi
au fugit. Isus a fost lăsat singur în mâinile gloatei criminale. O, ce
triumf pentru Satana atunci! Şi ce durere şi tristeţe pentru îngerii
lui Dumnezeu! Multe companii de îngeri, fiecare condusă de un
înger comandant înalt, au fost trimise pentru a fi martore la această
scenă. Ei trebuia să înregistreze fiecare insultă şi cruzime adusă
asupra Fiului lui Dumnezeu şi să noteze fiecare spasm de durere pe
care Isus avea să-l sufere; căci înşişi oamenii care au participat la
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această scenă îngrozitoare o vor vedea din nou cu toţii, ca şi cum
s-ar desfăşura atunci. [169]



Judecarea lui Hristos

Când au părăsit cerul, îngerii şi-au lăsat deoparte, cu tristeţe,
cununile strălucitoare. Nu le puteau purta în timp ce Comandantul
lor suferea şi avea să poarte o cunună de spini. În sala de judecată,
Satana şi îngerii lui erau ocupaţi cu spulberarea sentimentelor şi
compasiunii omeneşti. Însăşi atmosfera era grea şi stricată de înrâu-
rirea lor. Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au fost inspiraţi de ei
să-L insulte şi să-L maltrateze pe Isus într-un mod care era cel mai
greu de suportat pentru natura umană. Satana spera că asemenea
batjocură şi violenţă vor provoca vreun murmur sau plângere din
partea Fiului lui Dumnezeu, sau că Isus Îşi va manifesta puterea di-
vină şi Se va smulge din strânsoarea mulţimii, iar planul de mântuire
va putea astfel eşua în cele din urmă.

Petru L-a urmărit pe Domnul său după ce Acesta a fost trădat.
Era nerăbdător să vadă ce se va face cu Isus. Dar când a fost acuzat
că este unul dintre ucenicii Lui, teama pentru siguranţa proprie l-a
împins să declare că nu-l cunoştea pe acel om. Ucenicii erau ştiuţi
pentru limbajul lor curat, iar Petru, pentru a-i convinge pe acuzatorii
lui că nu era unul dintre discipolii lui Hristos, a tăgăduit acuzaţia a
treia oară, cu blesteme şi înjurături. Isus, care Se afla la o oarecare
distanţă de Petru, i-a aruncat acestuia o privire mustrătoare. Atunci
şi-a amintit ucenicul cuvintele pe care i le spusese Isus în camera de
sus şi, de asemenea, afirmaţia plină de zel, pe care o făcuse chiar el:
„Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu
voi găsi în Tine o pricină de poticnire“. Îl tăgăduise pe Domnul său,
ba aceasta chiar cu blesteme şi înjurături; dar acea privire a lui Isus
i-a topit inima lui Petru şi l-a salvat. A plâns amar, s-a căit de marele
său păcat şi s-a convertit, iar apoi a fost pregătit să-i întărească pe[170]
fraţii lui.

Mulţimea cerea, zgomotoasă, sângele lui Isus. L-au biciuit cu
cruzime şi L-au acoperit cu o haină veche, împărătească, de purpură
şi I-au pus pe capul sfânt o cunună de spini. I-au pus o trestie în mână,
I s-au închinat şi L-au salutat în batjocură: „Plecăciune, Împăratul
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iudeilor!“ Apoi I-au luat trestia din mână şi L-au lovit cu ea în cap,
făcând ca spinii să-I pătrundă adânc în tâmple şi să-I verse sângele,
care I s-a scurs pe faţă şi pe barbă.

Îngerilor le era greu să îndure priveliştea. Ei L-ar fi scăpat pe
Isus, dar îngerii comandanţi le-au interzis aceasta, spunând că era
într-adevăr un mare preţ de răscumpărare de plătit pentru om, dar
că acesta avea să fie complet şi să provoace moartea celui care avea
puterea morţii. Isus ştia că îngerii sunt martori la scena umilirii
Sale. Cel mai slab dintre îngeri ar fi putut să provoace căderea
neputincioasă a mulţimii batjocoritoare şi L-ar fi putut izbăvi pe
Isus. El ştia că, dacă ar fi dorit aceasta de la Tatăl Său, îngerii L-ar
fi eliberat într-o clipă. Dar era de folos ca El să suporte silnicia
oamenilor nelegiuiţi pentru a împlini planul de mântuire.

Isus a stat blând şi umil înaintea mulţimii înfuriate, în timp ce
Îl tratau în modul cel mai josnic. L-au scuipat în faţă — acea faţă
de care vor dori să se ascundă într-o zi, care va da lumină cetăţii
lui Dumnezeu şi va străluci mai puternic decât soarele. Hristos nu
a aruncat celor care-L chinuiau o privire mânioasă. I-au acoperit
capul cu o haină veche, ca să nu vadă, Îl loveau în faţă şi strigau:
„Proroceşte, cine Te-a lovit?“ Atunci a fost o mare nelinişte printre
îngeri. L-ar fi salvat într-o clipită, dar îngerii comandanţi i-au oprit. [171]

Unii dintre ucenici prinseseră curaj să intre unde era Isus şi să fie
martori la judecarea Sa. Ei se aşteptau ca El să-Şi facă simţită puterea
divină, să Se salveze din mâinile vrăjmaşilor Săi şi să-i pedepsească
pentru cruzimea pe care I-o arătaseră. Speranţele lor sporeau şi se
prăbuşeau după cum se desfăşurau scenele din faţa lor. Uneori se
îndoiau şi se temeau că fuseseră amăgiţi. Dar glasul pe care-l auzi-
seră pe muntele schimbării la faţă şi slava pe care o priviseră acolo
le-au întărit credinţa că El era Fiul lui Dumnezeu. Şi-au rememorat
scenele la care fuseseră martori, miracolele făcute de Isus, pe care le
văzuseră — vindecarea celor bolnavi, deschiderea ochilor celor orbi,
redarea auzului urechilor surde, mustrarea şi alungarea duhurilor de
demoni, învierea morţilor şi chiar calmarea vântului şi a mării. Nu
le venea să creadă că avea să moară. Sperau că mai era timp încă
să Se ridice în putere şi, cu glasul cu care poruncea, să risipească
mulţimea însetată de sânge — ca atunci când a intrat în Templu şi i-a
alungat pe cei care făcuseră din casa lui Dumnezeu un loc de negoţ,
când au fugit dinaintea Sa ca şi cum erau urmăriţi de o companie de
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soldaţi înarmaţi. Ucenicii sperau că Isus Îşi va manifesta puterea şi
îi va convinge pe toţi că El era Împăratul lui Israel.

Iuda era frământat de remuşcări amare şi ruşine din pricina
trădării lui Isus. Iar când a văzut maltratarea pe care a suportat-o
Mântuitorul, a fost copleşit. Îl iubise pe Isus, dar iubise mai mult
banii. Nu se gândise că Isus Se va lăsa prins de gloata pe care
o condusese el. Se aşteptase să facă o minune şi să scape de ei.
Dar când a văzut mulţimea înfuriată în sala de judecată, însetând
după sânge, şi-a simţit adânc vina; şi, în timp ce mulţi Îl acuzau cu
vehemenţă pe Isus, Iuda umbla prin mulţime mărturisind că păcătuise
vânzând sânge nevinovat. Le-a dat preoţilor banii cu care îl plătiseră[172]
şi i-a implorat să-L elibereze pe Isus, declarând că Acesta era cu
totul şi cu totul nevinovat.

Pentru scurt timp, supărarea şi încurcarea i-a amuţit pe preoţi.
Ei nu doreau ca poporul să ştie că îl angajaseră pe unul dintre cei
ce spuneau că sunt ucenici ai lui Isus pentru a-L da în mâinile lor.
Doreau să ascundă faptul că-L vânaseră pe Isus ca pe un hoţ şi
Îl prinseseră în secret. Dar mărturisirea lui Iuda şi înfăţişarea lui
vinovată şi răvăşită i-a dat pe faţă pe preoţi înaintea mulţimii, arătând
că ura era aceea care îi împinsese să-L prindă pe Isus. Când Iuda a
declarat sus şi tare că Isus este nevinovat, preoţii au răspuns: „Ce ne
pasă nouă? Treaba ta.“ Îl aveau pe Isus în puterea lor şi erau hotărâţi
să nu-L scape. Iuda, copleşit de durere, a aruncat banii pe care-i
dispreţuia acum la picioarele celor care-l tocmiseră şi, cuprins de
suferinţă şi groază, s-a dus şi s-a spânzurat.

Isus avea mulţi simpatizanţi în grupul care-L înconjura şi faptul
că nu a răspuns în nici un fel multor întrebări ce-I fuseseră puse
umpluse de uimire mulţimea. Sub toată batjocura şi silnicia gloatelor,
nici măcar o încruntare, nici o expresie de tulburare nu se aşternuse
pe chipul Său. Era demn şi stăpân pe Sine. Cei de faţă Îl priveau,
minunându-se. Au făcut comparaţie între fizicul Său desăvârşit şi
postura fermă, plină de demnitate cu înfăţişarea celor care stăteau
înaintea Lui pentru a-L judeca şi şi-au zis, unii către alţii, că El
părea mai degrabă un împărat faţă de oricare dintre mai marii lor. Nu
purta nici o trăsătură a unuia care să fie vinovat de crimă. Ochii Lui
erau blânzi, limpezi şi netulburaţi, iar fruntea înaltă şi largă. Fiecare
aspect al Său era marcat de bunăvoinţă şi principii nobile. Îndelunga
Sa răbdare era atât de neomenească, încât mulţi tremurau. Chiar
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Irod şi Pilat au fost extrem de tulburaţi văzând ţinuta Lui nobilă,
dumnezeiască. [173]

Pilat a fost convins de la început că Isus nu era un om de rând.
Credea că are un caracter de excepţie şi că era cu totul nevinovat de
acuzaţiile aduse împotriva Lui. Îngerii care erau martori la această
scenă au văzut convingerea guvernatorului roman şi, pentru a-l salva
de la angajarea în actul îngrozitor, de a-L da pe Hristos să fie cruci-
ficat, un înger a fost trimis la soţia lui Pilat şi a informat-o printr-un
vis că Acela pe care-L judeca soţul ei era Fiul lui Dumnezeu şi
că suferea pe nedrept. Ea i-a trimis de îndată o înştiinţare lui Pi-
lat, declarând că a suferit mult într-un vis din pricina lui Isus şi
avertizându-L să nu aibă nimic de-a face cu acel Om sfânt. Solul,
făcându-şi drum grăbit prin mulţime, a pus scrisoarea în mâinile
lui Pilat. Citind, a început să tremure, s-a îngălbenit la faţă şi s-a
hotărât dintr-o dată să nu aibă nimic de-a face cu condamnarea la
moarte a lui Hristos. Dacă iudeii doreau sângele lui Isus, el n-o să-şi
folosească autoritatea pentru acest lucru, ci o să se străduiască să-L
salveze.

Când Pilat a auzit că Irod este în Ierusalim, a fost extrem de uşu-
rat; căci nădăjduia să se elibereze de toată responsabilitatea pe care
o avea în judecarea şi sentinţa ce trebuia dată în privinţa lui Isus. L-a
trimis de îndată, împreună cu acuzatorii Lui, la Irod. Acest cârmuitor
se împietrise în păcat. Crima comisă asupra lui Ioan Botezătorul
lăsase asupra conştiinţei lui o pată de care nu se putea elibera. Când
a auzit de Isus şi de lucrările puternice făcute de El, s-a înfricoşat
şi a tremurat, crezând că El era Ioan Botezătorul înviat din morţi.
Când Isus a fost pus în mâinile lui de către Pilat, Irod a privit acest
act ca o recunoaştere a puterii, autorităţii şi judecăţii lui. Aceasta a
avut efectul de a împrieteni doi cârmuitori care fuseseră mai înainte
duşmani. Irod a fost încântat să-L vadă pe Isus, aşteptându-se ca El
să facă vreo minune puternică pentru satisfacţia lui. Dar lucrarea [174]
lui Isus nu era aceea de a satisface curiozitatea sau de căuta să-Şi
asigure propria persoană. Puterea Sa divină, miraculoasă, trebuia
exercitată pentru salvarea altora, nu spre avantajul propriu.

Isus nu a răspuns nimic la multele întrebări ce I-au fost puse de
Irod; şi nu a replicat nici duşmanilor Săi, care Îl acuzau cu vehe-
menţă. Irod era mânios pentru că Isus nu dădea semne că S-ar teme
de puterea lui şi împreună cu războinicii săi L-au luat în râs, L-au
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batjocorit şi L-au maltratat pe Fiul lui Dumnezeu. Cu toate acestea,
era uimit de înfăţişarea nobilă, dumnezeiască a lui Isus când L-au
umilit fără ruşine şi, temându-se să-L condamne, L-a trimis înapoi
la Pilat.

Satana şi îngerii lui îl ispiteau pe Pilat şi încercau să-l ducă la
ruină. I-au sugerat că, dacă nu lua parte la condamnarea lui Isus,
alţii aveau s-o facă; că mulţimea înseta după sângele Lui; şi că, dacă
nu-L dădea să fie răstignit, îşi va pierde puterea şi onorurile lumeşti
şi va fi denunţat ca unul care crede în impostor. De frica de a nu-şi
pierde puterea şi autoritatea, Pilat a consimţit la moartea lui Isus. Şi
cu toate că a pus sângele lui Isus asupra acuzatorilor Lui şi mulţimea
a acceptat, strigând: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra
copiilor noştri“, Pilat nu era curat; era vinovat de sângele lui Hristos.
El trimisese un om nevinovat la moarte din cauza interesului său
egoist, din cauza iubirii de a fi onorat de marii oameni ai pământului.
Dacă Pilat şi-ar fi urmat propriile convingeri, n-ar fi avut nimic de-a
face cu condamnarea la moarte a lui Isus.

Ţinuta şi cuvintele lui Isus din timpul judecării Sale au făcut o
impresie profundă asupra minţii multora care erau de faţă cu acea
ocazie. Rezultatul influenţei exercitate în acest mod a devenit evident
după învierea Sa. Printre cei care au fost adăugaţi bisericii erau mulţi
a căror convingere se formase în timpul judecării lui Isus.[175]

Mânia lui Satana a fost mare când a văzut că toată cruzimea pe
care o dezlănţuise asupra lui Isus prin iudei nu avusese ca rezultat
nici cel mai mic murmur din partea Lui. Deşi luase asupra Sa na-
tura omenească, El era sprijinit de o putere dumnezeiască şi nu Se
îndepărtase cu absolut nimic de voia Tatălui Său.



Răstignirea lui Hristos

Fiul lui Dumnezeu a fost dat poporului pentru a fi răstignit; cu
strigăte de triumf, L-au luat de acolo pe scumpul Mântuitor. El era
slăbit şi ameţit de oboseală, durere şi pierderea sângelui din pricina
biciuirii şi loviturilor primite; cu toate acestea, crucea cea grea, pe
care avea să fie în curând pironit a fost pusă asupra Lui. Isus a leşinat
sub povară. De trei ori a fost pusă crucea asupra Lui şi de trei ori a
leşinat. Unul dintre urmaşii Lui, un bărbat care nu mărturisise pe faţă
credinţa în Hristos, dar care credea în El, a fost apoi prins. Crucea a
fost pusă în spatele lui şi el a dus-o la locul răstignirii. Companii de
îngeri erau adunate deasupra acelui loc. Un număr de ucenici de-ai
lui Isus L-au urmat la Calvar cu durere şi plâns amar. Şi-au reamintit
intrarea Lui triumfală, pe măgăruş, în Ierusalim, care avusese loc
numai cu câteva zile în urmă, când Îl urmaseră strigând „Osana în
cerurile prea înalte!“ şi aşternându-I în cale veşmintele lor şi ramuri
frumoase de palmier. Se gândiseră că atunci avea să ia împărăţia şi
să domnească peste Israel precum un prinţ vremelnic. Ce mult se
schimbase acea scenă! Cum se înneguraseră perspectivele! Acum,
fără bucurie, fără vreo nădejde care să le redea voioşia, ci cu inimile
cuprinse de teamă şi disperare, Îl urmau încet, întristaţi, pe Acela
care fusese dezonorat şi umilit şi care avea să moară. [176]

Mama lui Isus era acolo. Inima ei era străpunsă de o durere
pe care nu o poate simţi decât o mamă duioasă; totuşi, asemenea
ucenicilor, încă spera că Hristos va face vreo minune şi va scăpa
de ucigaşi. Nu putea suporta gândul că Se va lăsa răstignit. Dar
pregătirile erau gata şi Isus a fost aşezat pe cruce. Au fost aduse
cuiele şi ciocanul. Inimile ucenicilor s-au strâns în pieptul lor. Mama
lui Isus se afla sub apăsarea unei agonii aproape imposibil de îndurat.
Înainte ca Mântuitorul să fie străpuns de cuie pe cruce, ucenicii au
dus-o din locul în care se desfăşura această scenă, ca să nu audă
zgomotul făcut de piroane în timp ce acestea străpungeau oasele şi
muşchii mâinilor şi picioarelor Sale rănite. Isus nu a murmurat, ci
a gemut în agonie. Faţa Îi era palidă, iar pe sprânceana Lui atârnau
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picături mari de sudoare. Satana a tresăltat văzând suferinţa prin
care trecea Fiul lui Dumnezeu, deşi se temea că eforturile lui de a
zădărnici planul de mântuire fuseseră inutile, că împărăţia lui era
pierdută şi că la sfârşit avea să fie nimicit.

După ce Isus fusese pironit pe cruce, aceasta a fost ridicată şi,
cu putere, înfiptă în locul pregătit pentru ea în pământ, provocând
sfâşierea cărnii şi cea mai intensă durere. Pentru a face ca moartea
lui Isus să fie cât mai ruşinoasă cu putinţă, împreună cu El au fost
răstigniţi şi doi tâlhari, câte unul de fiecare parte. Tâlharii au fost
aduşi cu forţa şi, după multă rezistenţă din partea acestora, braţele
le-au fost întinse şi pironite pe crucile lor. Dar Isus S-a supus cu
blândeţe. N-a fost nevoie de nimeni să-I întindă cu forţa braţele pe
cruce. În timp ce tâlharii îşi blestemau călăii, Mântuitorul Se ruga
în agonie pentru vrăjmaşii Lui: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac“.
Hristos nu a îndurat numai durerea trupească; păcatele întregii lumi
erau asupra Sa.[177]

În timp ce Isus atârna pe cruce, unii care treceau pe acolo Îşi
băteau joc de El dând din cap ca şi cum s-ar fi plecat înaintea unui
împărat, şi Îi spuneau: „Tu, care strici Templul şi-l zideşti la loc în trei
zile, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu,
coboară-Te de pe cruce.“ Satana folosise aceleaşi cuvinte când I se
adresase lui Hristos în pustie: „Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu“.
Preoţii cei mai de seamă, bătrânii şi cărturarii spuneau în bătaie
de joc: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se poate mântui!
Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, şi
vom crede în El!“ Îngerii care se aflau deasupra scenei răstignirii lui
Hristos erau indignaţi peste măsură când mai marii poporului râdeau
de El şi ziceau: „Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, să Se izbăvească
singur“. Ei doreau să vină chiar acolo în ajutorul lui Isus şi să-L
salveze, dar nu li s-a dat permisiunea să facă acest lucru. Obiectivul
misiunii Sale nu era încă atins.

Când Isus atârna pe cruce, în timpul acelor lungi ceasuri de
agonie, El nu Şi-a uitat mama. Ea se reîntorsese la scena cea îngro-
zitoare, pentru că nu mai putea să stea departe de Fiul ei. Ultima
lecţie pe care a dat-o Isus a fost o lecţie a compasiunii şi omeniei.
S-a uitat la faţa chinuită de durere a mamei Sale şi apoi la ucenicul
Său preaiubit, Ioan. A spus mamei Sale: „«Femeie, iată fiul tău».
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Apoi i-a zis ucenicului: «Iată mama ta».“ Şi din ceasul acela Ioan a
luat-o în propria sa casă.

În agonia Sa, lui Isus i s-a făcut sete şi I s-a dat să bea oţet ames-
tecat cu fiere; dar când a gustat, a refuzat să bea. Îngerii priviseră
agonia iubitului lor Comandant până când nu mai suportaseră şi îşi
acoperiseră feţele. Soarele refuzase să privească asupra acelei scene
groaznice. Isus a strigat cu glas tare, umplând de groază inimile
ucigaşilor Lui: „S-a isprăvit“. Atunci catapeteasma templului s-a
sfâşiat de sus până jos, pământul s-a zguduit şi stâncile s-au sfărâmat. [178]
Un mare întuneric s-a lăsat pe faţa pământului. Când Isus a murit,
părea că ultima speranţă a ucenicilor fusese spulberată. Mulţi dintre
urmaşii Lui fuseseră martori la scena suferinţelor şi a morţii Sale, şi
cupa tristeţii lor era plină.

Satana nu a mai jubilat atunci, aşa cum o făcuse înainte. Nă-
dăjduise să împiedice planul de mântuire; dar acesta era prea bine
aşezat. Şi acum, prin moartea lui Hristos, ştia că el însuşi va trebui să
moară la sfârşit şi că împărăţia lui avea să-I fie dată lui Isus. A ţinut
o consfătuire cu îngerii lui. Nu reuşise să facă nimic împotriva Fiului
lui Dumnezeu şi acum trebuia ca ei să-şi sporească eforturile şi, cu
puterea şi măiestria lor, să se întoarcă înspre urmaşii Lui. Trebuia
să-i oprească pe toţi cei pe care-i puteau împiedica să primească
mântuirea cumpărată pentru ei de către Isus. Făcând acest lucru,
Satana putea lucra încă împotriva stăpânirii lui Dumnezeu. De ase-
menea, avea să fie în interesul lui să-i oprească pe cât mai mulţi să
vină la Isus. Căci păcatele celor care sunt răscumpăraţi prin sângele
lui Hristos se vor întoarce în cele din urmă asupra celui de la care au
plecat, şi acesta va trebui să suporte pedeapsa pentru ele, câtă vreme
cei care nu acceptă mântuirea prin Isus vor suferi pedeapsa pentru
propriile lor păcate.

Viaţa lui Hristos fusese întotdeauna lipsită de bogăţie lumească,
cinste sau etalare. Tăgăduirea de sine şi umilinţa Sa se aflaseră într-
un contrast izbitor cu mândria şi îngăduirea plăcerilor proprii ale
preoţilor şi bătrânilor. Curăţia Lui nepătată era o mustrare continuă
faţă de păcatele lor. L-au dispreţuit pentru umilinţa, sfinţenia şi
puritatea Sa. Dar cei care L-au dispreţuit aici Îl vor vedea într-o zi
în grandoarea cerului şi slava neîntrecută a Tatălui Său.

În sala de judecată, El a fost înconjurat de duşmani care însetau
după sângele Lui; dar cei împietriţi, care au strigat „sângele Lui să



188 Scrieri timpurii

fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri“ Îl vor vedea ca Împărat
încununat cu cinste. Toată oştirea cerească Îl va însoţi în drumul Său[179]
cu cântece de biruinţă, de măreţie şi putere, închinate Aceluia care a
fost înjunghiat, dar care trăieşte şi este un biruitor puternic.

Oameni jalnici, slabi şi nenorociţi au scuipat în faţa Împăratului
slavei, în timp ce un strigăt de triumf brutal a fost scos de gloata
care era martora insultei degradante. Au stricat cu lovituri şi cruzime
acea faţă care a umplut tot cerul de admiraţie. Ei vor privi din nou
acea faţă, strălucitoare precum soarele la amiază, şi vor căuta să fugă
de ea. În locul acelui strigăt de triumf, ei se vor jeli din pricina Lui.

Isus Îşi va arăta mâinile, care poartă semnele răstignirii. Va purta
veşnic semnele acestei cruzimi. Fiecare urmă lăsată de cuie va spune
povestea răscumpărării minunate a omului şi preţul scump care a
fost plătit pentru ea. Chiar oamenii care au înfipt lancea în coasta
Domnului vieţii vor privi semnul lăsat de vârful lăncii şi, cuprinşi de
o teribilă suferinţă, vor deplânge rolul pe care l-au jucat în mutilarea
corpului Său.

Ucigaşii Lui au fost foarte deranjaţi de înscrisul „Împăratul iu-
deilor“, pus pe cruce, deasupra capului Său. Dar atunci ei vor fi
obligaţi să-L vadă în toată slava şi puterea Sa împărătească. Vor privi
veşmântul şi coapsa Lui, pe care este scris cu litere vii „Împărat al
împăraţilor şi Domn al domnilor“. Au strigat la El în derâdere, în
timp ce atârna pe cruce: „Hristos, Împăratul lui Israel să coboare de
pe cruce, ca să putem şi noi vedea şi crede“. Îl vor privi atunci având
putere şi autoritate împărătească. Nu vor mai cere nici o dovadă că El
este Împăratul lui Israel; ci, copleşiţi de un sentiment al maiestăţii şi
slavei Sale nespus de mari, vor fi siliţi să recunoască: „Binecuvântat
este Cel care vine în Numele Domnului“.

Zguduirea pământului, sfărâmarea stâncilor, întunericul care s-a[180]
lăsat peste pământ şi strigătul puternic al lui Isus: „S-a sfârşit!“, în
timp ce Îşi dădea viaţa, i-au tulburat pe duşmanii Lui şi i-a făcut pe
ucigaşii Lui să tremure. Ucenicii s-au mirat de aceste manifestări
ieşite din comun, dar speranţele lor erau spulberate. Se temeau că
iudeii vor căuta să-i ucidă şi pe ei. Erau bine încredinţaţi că o aseme-
nea ură ca aceea care se manifestase împotriva Fiului lui Dumnezeu,
nu avea să se termine o dată cu El. Ei au petrecut ore de însingurare
în care şi-au plâns dezamăgirea. Se aşteptaseră ca Isus să domnească
precum un Prinţ al acestei lumi, dar speranţele lor muriseră o dată
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cu El. În întristarea şi dezamăgirea lor îşi puneau chiar întrebarea
dacă nu cumva i-a amăgit. Chiar şi mama Lui a şovăit în credinţa pe
care o avea în El ca fiind Mesia.

Cu toate că ucenicii fuseseră dezamăgiţi în aşteptările pe care
le aveau în privinţa lui Isus, Îl iubeau încă şi doreau să-I îngroape
trupul cu cinste, dar nu ştiau cum s-o facă. Iosif din Arimatea, un
bogat şi influent consilier al iudeilor şi un discipol adevărat al lui
Isus, s-a dus în particular, dar cu îndrăzneală la Pilat şi l-a implorat
să-l lase să ia trupul Mântuitorului. Nu a avut curajul de a merge în
mod deschis din pricina urii iudeilor. Ucenicii se temeau că aceştia
vor face eforturi pentru ca trupul lui Hristos să nu primească un
loc de odihnă onorabil. Pilat şi-a oferit acordul, iar ucenicii au luat
trupul neînsufleţit de pe cruce în timp ce plângeau cu o suferinţă de
nespus deasupra speranţelor lor năruite. Trupul a fost înfăşurat cu
grijă într-o pânză delicată de in şi aşezat în mormântul cel nou al lui
Iosif.

Femeile care Îl urmaseră cu umilinţă pe Hristos, pe când trăia, nu
au vrut să-L părăsească până când nu L-au văzut aşezat în mormânt
având o piatră foarte grea aşezată înaintea uşii, pentru ca vrăjmaşii
Lui să fie împiedicaţi să-I ia trupul. Dar nu ar fi trebuit să se teamă,
căci am văzut că oştirea îngerească veghea cu un interes nespus de
mare în locul de odihnă al lui Isus, aşteptând cu nerăbdare porunca [181]
de a-şi juca rolul în eliberarea din temniţă a Împăratului slavei.

Ucigaşii lui Hristos se temeau că ar fi putut totuşi să învie şi să le
scape. Din această pricină, i-au cerut lui Pilat o strajă pentru a păzi
mormântul până a treia zi. Lucrul acesta a fost aprobat, iar piatra de
la uşă a fost sigilată, pentru ca ucenicii Lui să nu-I fure trupul şi să
spună că înviase din morţi.
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Ucenicii s-au odihnit în Sabat, întristaţi pentru moartea Dom-
nului lor, în timp ce Isus, Împăratul slavei, stătea în mormânt. La
apropierea serii, au fost postaţi soldaţi pentru a păzi locul de odihnă
al Mântuitorului, în timp ce îngeri nevăzuţi erau deasupra locului
sacru. Noaptea s-a scurs încet şi, pe când era încă întuneric, îngerii
care vegheau au ştiut că timpul pentru eliberarea preaiubitului Fiu al
lui Dumnezeu aproape că venise. În timp ce aşteptau ceasul triumfu-
lui Său, cu o profundă emoţie, un înger puternic a venit zburând cu
repeziciune din cer. Faţa îi era asemenea fulgerului, iar veşmintele
erau albe ca zăpada. Lumina lui i-a împrăştiat întunericul din cale şi
a făcut ca îngerii răi, care pretinseseră în triumf trupul lui Isus, să
fugă îngroziţi de strălucirea şi slava acestuia. Unul din îngerii care
fuseseră martori la scena umilirii lui Hristos i s-a alăturat îngeru-
lui venit din cer şi amândoi au coborât în mormânt. Pământul s-a
zdruncinat la apropierea lor şi a fost un mare cutremur.[182]

Soldaţii romani au fost cuprinşi de groază. Unde era acum pute-
rea lor de a ţine trupul lui Isus? Nu se mai gândeau la datorie sau că
ucenicii L-ar putea fura. În timp ce lumina îngerilor strălucea în jur,
mai puternică decât soarele, toată straja romană a căzut ca moartă la
pământ. Unul din îngeri a apucat piatra cea mare, a rostogolit-o din
faţa uşii mormântului şi s-a aşezat pe ea. Celălalt a intrat în mormânt
şi a desfăcut ştergarul de pe capul lui Isus. Apoi, îngerul din cer a
strigat cu un glas care a făcut ca pământul să se cutremure: „Fiu
al lui Dumnezeu, Tatăl Tău Te cheamă! Vino afară!“ Moartea nu
mai putea să stăpânească peste El. Isus S-a ridicat dintre morţi ca
un învingător triumfător. Cu o teamă sfântă, marcată de solemni-
tate, oştirea îngerească privea această scenă. Şi, când Isus a ieşit din
mormânt, acei îngeri strălucitori I s-au închinat până la pământ şi
L-au întâmpinat cu cântece de victorie şi triumf. Îngerii lui Satana
fuseseră siliţi să fugă dinaintea luminii strălucitoare, pătrunzătoare,
a îngerilor cereşti şi s-au plâns amarnic împăratului lor că li se luase
cu violenţă prada din mâini şi că Acela pe care-L urau atât de mult
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înviase din morţi. Satana şi oştirea lui se bucuraseră peste măsură că
puterea pe care o aveau asupra oamenilor căzuţi făcuse ca Domnul
vieţii să fie aşezat în mormânt, dar scurt a fost triumful lor diabolic!
Căci în clipa în care Isus a ieşit din temniţă ca un biruitor plin de
măreţie, Satana a ştiut că el însuşi avea să moară după un timp şi că
împărăţia lui va trece de drept în mâinile lui Hristos. S-a lamentat
şi a turbat pentru că, în ciuda tuturor eforturilor lui, Isus nu fusese
biruit, ci deschisese o cale de mântuire pentru om, şi oricine dorea
putea să umble pe ea şi să fie salvat.

Îngerii răi şi comandantul lor s-au adunat pentru consfătuire,
pentru a găsi o modalitate prin care puteau lucra împotriva stăpânirii [183]
lui Dumnezeu. Satana le-a poruncit slujitorilor lui să meargă la
preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni. El a spus: „Am reuşit să-i
amăgim, să le orbim ochii şi să le împietrim inimile împotriva lui
Isus. I-am făcut să creadă că este un impostor. Soldaţii romani, care
au asigurat paza la mormânt, vor duce vestea îngrozitoare că Hristos
a înviat din morţi. I-am făcut pe preoţi şi pe bătrâni să-L urască pe
Isus şi să-L ucidă. Acum aşezaţi înaintea lor faptul că, dacă devine
cunoscut faptul că Isus a înviat, ei vor fi ucişi cu pietre de către
popor, pentru că au dat la moarte un om nevinovat.“

Când oştirea de îngeri cereşti a plecat de la mormânt şi lumina
şi slava s-au risipit, soldaţii romani au îndrăznit să-şi ridice capetele
şi să privească în jurul lor. Au fost umpluţi de uimire când au văzut
că piatra cea mare fusese rostogolită de la uşa mormântului şi că
trupul lui Isus nu mai era acolo. S-au grăbit către oraş pentru a le
spune preoţilor şi bătrânilor ce văzuseră. În timp ce acei criminali
ascultau raportul uimitor, paloarea s-a aşternut pe fiecare faţă. I-a
cuprins groaza când s-au gândit ce putuseră să facă. Dacă raportul
era corect, erau pierduţi. Au rămas în tăcere un timp, uitându-se unul
la altul, neştiind ce să facă sau ce să spună. Acceptarea raportului
ar fi însemnat să se condamne singuri. S-au tras deoparte pentru a
se consulta cu privire la ce ar fi trebuit să facă. Au gândit că, dacă
raportul adus de soldaţi se va răspândi în popor, cei care L-au dat pe
Hristos la moarte vor fi şi ei omorâţi ca fiind ucigaşi ai Lui. S-a luat
hotărârea să-i mituiască pe soldaţi pentru a păstra această chestiune
sub tăcere. Preoţii şi bătrânii au oferit o sumă mare de bani, zicând:
„Spuneţi aşa: Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi,
şi L-au furat“. Iar când soldaţii au întrebat ce se va întâmpla cu ei
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pentru că au dormit în post, mai marii iudei au făgăduit că-l vor
convinge pe guvernator să le garanteze siguranţa.[184]

Straja romană şi-a vândut cinstea pentru bani şi a fost de acord
să urmeze sfatul preoţilor şi bătrânilor.

Când Isus, atârnând pe cruce, a strigat „S-a sfârşit!“, stâncile s-au
sfărâmat, pământul s-a cutremurat şi s-au deschis unele morminte.
Când S-a ridicat ca biruitor asupra morţii şi mormântului, în timp
ce pământul se cutremura şi slava cerului strălucea asupra locului
sfânt, mulţi dintre cei ce muriseră ca neprihăniţi, acum supuşi la
chemarea Sa, au ieşit ca martori, înviaţi de El. Sfinţii aduşi la viaţă
cărora li se făcuse o asemenea favoare, au ieşit din morminte cu
trupuri glorificate. Erau persoane sfinte şi alese de Dumnezeu din
toate veacurile, de la Creaţiune până în zilele lui Hristos. Astfel, în
timp ce mai marii iudeilor căutau să ascundă evenimentul învierii
lui Hristos, Dumnezeu a ales să scoată din mormintele lor un grup
de credincioşi pentru a da mărturie că Isus înviase şi să povestească
despre slava Lui.

Cei înviaţi erau diferiţi ca statură şi alură, unii având o înfăţişare
mai nobilă decât alţii. Mi s-a spus că locuitorii pământului degene-
raseră continuu, pierzându-şi puterea şi farmecul. Satana are puterea
bolii şi a morţii şi efectele blestemului au devenit din ce în ce mai
vizibile, iar puterea lui Satana s-a făcut observată din ce în ce mai
clar. Cei care au trăit în zilele lui Noe şi ale lui Avraam aveau alura
îngerilor, farmecul şi puterea acestora. Dar fiecare generaţie care
s-a succedat pe pământ a devenit tot mai slabă şi mai susceptibilă
la îmbolnăvire, iar viaţa lor tot mai scurtă, ca durată. Satana a învă-
ţat continuu cum să necăjească şi să diminueze puterile neamului
omenesc.

Cei care au ieşit din morminte la învierea lui Isus s-au arătat
multora, spunându-le că jertfa în favoarea omului fusese săvârşită,
că Isus, pe care Îl răstigniseră iudeii, înviase dintre cei morţi; şi, ca
dovadă pentru cuvintele lor, ei au declarat: „Suntem înviaţi o dată
cu El“. Au dat mărturie că ei au fost chemaţi afară din mormintele
lor prin puterea Lui.[185]

În ciuda rapoartelor mincinoase, care circulau, învierea lui Hris-
tos nu a putut fi ascunsă de Satana, de îngerii lui sau de preoţii cei
mai de seamă; căci acest grup de oameni sfinţi, ridicaţi din mor-
mintele lor, au răspândit ştirea minunată, aducătoare de bucurie;



Învierea lui Hristos 193

şi, de asemenea, Isus S-a arătat ucenicilor Săi doborâţi de durere,
risipindu-le temerile şi aducându-le fericire şi voie bună.

În timp ce vestea se răspândea de la o cetate la alta şi de la un
orăşel la altul, la rândul lor, iudeii se temeau pentru vieţile lor şi au
ascuns ura pe care o nutriseră faţă de ucenici. Singura lor nădejde
era aceea de a-şi răspândi raportul mincinos. Iar cei care au dorit
ca această minciună să fie adevărată au acceptat-o. Pilat a tremurat
auzind că Hristos înviase. Nu se putea îndoi de mărturia dată, şi din
acel ceas, liniştea l-a părăsit pentru totdeauna. De dragul onorurilor
lumeşti, de teama că şi-ar pierde autoritatea şi viaţa Îl dăduse pe Isus
la moarte. Era acum pe deplin convins că Acela de sângele căruia se
făcea vinovat nu era un simplu om neprihănit, ci Fiul lui Dumnezeu.
Viaţa lui Pilat a fost nenorocită până la încheierea ei. Disperarea şi
suferinţa au zdrobit orice simţământ de nădejde şi voioşie. A refuzat
să fie mângâiat şi a murit de moartea cea mai nenorocită.

Inima lui Irod [Irod Antipa a fost acela care a luat parte la jude-
carea lui Isus şi Irod Agripa I acela care l-a dat la moarte pe Iacov.
Agripa era nepotul şi cumnatul lui Antipa. Prin intrigă, el şi-a asigu-
rat tronul lui Antipa şi, venind la putere, a urmat aceeaşi cale pe care
o urmase Antipa faţă de creştini. În dinastia irodiană au existat şase
persoane care au purtat numele Irod. Acest nume servea într-o anu-
mită măsură ca titlu generic, indivizii fiind apelaţi prin alte nume, ca
Antipa, Filip, Agripa etc.. În acelaşi fel, putem spune Ţarul Nicolae,
Ţarul Alexandru etc.. În situaţia de aici, folosirea acestui termen
devine mai firească şi mai potrivită având în vedere că Agripa, când
l-a condamnat pe Iacov la moarte, ocupa tronul lui Antipa, care fu-
sese implicat cu puţin timp în urmă în judecata lui Hristos; şi el a
manifestat acelaşi caracter. A fost acelaşi spirit irodian, numai că
se arăta într-o altă persoană, aşa cum „balaurul“ din Apocalipsa 12,
17 este acelaşi cu balaurul din versetul 3, adevărata putere spirituală
din amândouă fiind balaurul din versetul 9. Într-unul din cele două
cazuri, el lucrează prin Roma Păgână; în celălalt, prin chiar guvernul
nostru (american). N. ed.] se împietrise încă şi mai mult; iar când
a auzit că Hristos înviase, nu a fost prea tulburat. I-a luat viaţa lui [186]
Iacov şi când a văzut că aceasta a fost pe placul iudeilor, l-a arestat
şi pe Petru, intenţionând să-l dea să fie omorât. Dar Dumnezeu avea
pentru Petru o lucrare şi Şi-a trimis îngerul să-l elibereze. Asupra
lui Irod a căzut judecata lui Dumnezeu. În timp ce se înălţa pe sine
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înaintea unei mari mulţimi, a fost lovit de îngerul Domnului şi a
murit de o moarte îngrozitoare.

Dimineaţa devreme, în prima zi a săptămânii, înainte să se lu-
mineze bine, femeile sfinte au venit la mormânt, aducând miresme
pentru a unge trupul lui Isus. Ele au descoperit că piatra cea grea
fusese rostogolită de la uşa mormântului şi trupul lui Isus nu mai
era acolo. Inimile li s-au frânt şi s-au temut că duşmanii lor luaseră
trupul. Dintr-o dată, au văzut doi îngeri înveşmântaţi în alb, cu feţe
luminoase, strălucitoare. Aceste făpturi cereşti au înţeles pentru ce
veniseră femeile şi le-au spus acestora, de îndată, că Isus nu era
acolo; înviase, dar ele puteau privi locul în care zăcuse. Le-au porun-
cit să meargă şi să le spună ucenicilor Lui că El va merge înaintea
lor în Galileea. Cu teamă şi cu o mare bucurie, femeile s-au grăbit
să ajungă înapoi la ucenicii îndoliaţi şi le-au spus lucrurile pe care
le văzuseră şi auziseră.

Ucenicii nu au putut să creadă că Hristos înviase, dar, împreună
cu femeile care aduseseră vestea, au alergat într-un suflet la mormânt.
Au descoperit că Isus nu era acolo; au văzut pânza de in în care
fusese înfăşurat, dar nu au putut crede vestea cea bună că înviase
dintre cei morţi. S-au întors acasă minunându-se de ceea ce văzuseră[187]
şi, de asemenea, de cele povestite de către femei. Dar Maria a hotărât
să mai zăbovească lângă mormânt, gândindu-se la ce văzuse şi fiind
măcinată de gândul că ar fi putut fi amăgită. Simţea că o aşteptau
noi încercări. Durerea ei a revenit şi a izbucnit într-un plâns amar.
S-a aplecat pentru a privi din nou în mormânt şi a văzut doi îngeri
îmbrăcaţi în alb. Unul stătea în locul în care fusese capul lui Isus,
iar celălalt acolo unde fuseseră picioarele Lui. I-au vorbit cu duioşie
şi au întrebat-o de ce plângea. Ea a răspuns: „Pentru că L-au luat pe
Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus“.

Când şi-a întors privirile de la mormânt, L-a văzut pe Isus stând
în apropiere, dar nu L-a recunoscut. El i-a vorbit cu gingăşie, în-
trebând care este cauza tristeţii ei şi pe cine căuta. Presupunând că
El era grădinarul, L-a implorat ca, dacă Îl luase pe Domnul ei, să-i
spună unde L-a pus pentru a-L putea lua de acolo. Isus i S-a adresat
cu propria-I voce cerească, spunând: „Maria!“ Ea era familiarizată
cu tonul acelei voci dragi şi a răspuns pe dată: „Învăţătorule!“ şi, în
bucuria ei, era cât pe-aci să-L îmbrăţişeze; dar Isus a zis: „Nu mă
atinge, căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci du-te la fraţii Mei şi
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spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu
şi Dumnezeul vostru.“ Bucuroasă, s-a grăbit să le ducă ucenicilor
vestea cea bună. Isus a urcat de îndată la Tatăl pentru a auzi de pe
buzele Sale că acceptase jertfa şi pentru a primi toată puterea în cer
şi pe pământ.

Ca un nor, îngerii L-au înconjurat pe Fiul lui Dumnezeu şi au
cerut ca porţile veşnice să se ridice pentru ca Împăratul slavei să
poată intra. Am văzut că în timp ce Isus era însoţit de grupul acela
ceresc strălucitor, în prezenţa lui Dumnezeu şi înconjurat de slava
Sa, El nu a uitat de ucenicii Lui de pe pământ, ci a primit puterea de [188]
la Tatăl Său pentru a se putea întoarce la ei şi a le oferi putere. În
aceeaşi zi, S-a întors şi S-a arătat ucenicilor. I-a lăsat să-L atingă;
căci Se suise la Tatăl şi primise putere.

În acest timp, Toma nu era prezent. El nu a vrut să creadă, cu
umilinţă, relatarea ucenicilor, ci a afirmat cu fermitate şi sigur pe
sine că nu va crede până nu îşi va pune degetele în locul lăsat de cuie
în mâinile Mântuitorului şi până nu-şi va pune mâna în coasta în
care fusese înfiptă cu violenţă suliţa. Prin aceasta, el a arătat o lipsă
de încredere în fraţii lui. Dacă toţi ar cere aceeaşi dovadă, nimeni nu
L-ar mai primi acum pe Isus şi nu ar mai crede în învierea Sa. Dar
a fost voinţa lui Dumnezeu ca mărturia ucenicilor să fie primită de
cei care nu au putut să-L vadă sau să-L audă pe Mântuitorul înviat.
Dumnezeu nu a fost mulţumit de neîncrederea lui Toma. Când Isus
S-a întâlnit din nou cu ucenicii Lui, Toma era cu ei; iar când L-
a privit pe Isus, a crezut. Dar declarase că nu va fi mulţumit fără
dovada palpabilă adăugată celei vizuale, iar Isus i-a oferit dovada
pe care o dorise. Toma a strigat: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!“
Dar Isus l-a mustrat pentru necredinţa lui, spunând: „Toma, pentru
că M-ai văzut ai crezut; ferice de cei care nu au văzut şi au crezut“.

În acelaşi fel, cei care nu au avut nici o experienţă în prima şi a
doua solie îngerească trebuie să le primească de la alţii, care au avut
o experienţă şi au urmat aceste solii. Aşa cum Isus a fost respins, tot
aşa şi aceste solii au fost respinse. Şi după cum ucenicii au declarat
că nu există sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să
fim mântuiţi, tot aşa trebuie să-i avertizeze şi slujitorii lui Dumnezeu
— cu credincioşie şi fără teamă — pe cei care nu îmbrăţişează decât
o parte din adevărurile legate de cea de-a treia solie, spunându-le
că trebuie să primească bucuroşi toate mesajele pe care li le-a dat [189]



196 Scrieri timpurii

Dumnezeu, altfel nu vor avea nimic de-a face cu nici unul din ele.
În timp ce femeile sfinte duceau vestea că Isus înviase, soldaţii

romani, care făcuseră de gardă la mormânt, împrăştiau minciuna
care le fusese pusă pe buze de către preoţii cei mai de seamă şi de
către bătrâni, că ucenicii au venit noaptea, în timp ce ei dormeau, şi
au furat trupul lui Isus. Satana pusese această minciună în inimile
şi gurile celor mai de seamă preoţi şi poporul era gata să primească
acest cuvânt venit din partea lor. Dar Dumnezeu făcuse acest lucru
sigur şi plasase acest eveniment, de care depinde mântuirea noastră,
mai presus de orice îndoială; iar preoţilor şi bătrânilor le era cu
neputinţă să îl acopere. Fuseseră ridicaţi martori dintre cei morţi
pentru a vorbi în favoarea învierii lui Hristos.

Isus a rămas cu ucenicii Lui timp de patruzeci de zile, făcându-i
fericiţi şi umplându-le inimile cu bucurie, în timp ce făcea tot mai
clare înaintea lor realităţile Împărăţiei lui Dumnezeu. Îi mandatase
să dea mărturie despre lucrurile pe care le văzuseră şi auziseră în
legătură cu suferinţele, moartea şi învierea Sa, despre faptul că El Se
adusese pe Sine ca jertfă pentru păcat şi că toţi cei care voiau puteau
veni la El şi găsi viaţa. Cu o gingăşie plină de credincioşie, le-a spus
că vor fi prigoniţi şi chinuiţi; dar vor găsi mângâiere, reamintindu-şi
experienţa şi cuvintele pe care li le-a spus El. Le-a zis că biruise
ispitele lui Satana şi că obţinuse victoria prin încercări şi suferinţă.
Satana nu mai putea avea putere asupra Lui, dar avea să-şi aducă
ispitele pentru a-i apăsa pe ucenici, în mod direct, pe ei şi pe toţi cei
ce aveau să creadă în Numele Lui. Dar ei puteau birui, aşa cum a
biruit El. Isus i-a înzestrat pe ucenici cu puterea de a face minuni şi
le-a spus că, deşi vor fi prigoniţi de oameni răi, El Îşi va trimite din
când în când îngerii pentru a-i izbăvi; vieţile lor nu puteau fi curmate[190]
până când nu-şi împlineau misiunea; atunci se putea să li se ceară să
pecetluiască în sângele propriu mărturiile pe care le dăduseră.

Urmaşii lui neliniştiţi au ascultat cu bucurie învăţăturile Lui,
savurând cu nesaţ fiecare cuvânt care ieşea de pe buzele Sale sfinte.
Acum ştiau cu certitudine că El era Mântuitorul lumii. Cuvintele
Sale au pătruns adânc în inimile lor şi s-au întristat că trebuia să
se despartă curând de Învăţătorul lor ceresc şi să nu mai audă de
pe buzele Lui cuvinte de har, de mângâiere. Dar inimile lor au fost
din nou încălzite de iubire şi mare bucurie când Isus le-a spus că
El merge să le pregătească locuinţe şi că Se va întoarce să-i ia,
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pentru a fi întotdeauna cu El. A făgăduit, de asemenea, să trimită
Mângâietorul, Duhul Sfânt, pentru a-i călăuzi în tot adevărul. Şi
„Şi-a înălţat mâinile şi i-a binecuvântat“.



Înălţarea lui Hristos

Tot cerul aştepta ceasul triumfal în care Isus avea să urce la
Tatăl Său. Au venit îngeri pentru a-L primi pe Împăratul slavei
şi pentru a-L conduce în alai triumfal către cer. După ce Isus Îşi
binecuvântase ucenicii, a fost despărţit de ei şi luat la cer. Şi, în timp
ce deschidea calea către cer, mulţimea de „prinşi de război“, care au
fost treziţi din morţi la învierea Sa, L-a urmat. Un grup mare de îngeri
erau în aşteptare, în timp ce în cer nenumăraţi alţi îngeri aşteptau
venirea Sa. În timp ce urcau către Cetatea Cea Sfântă, îngerii care-L
însoţeau pe Isus au strigat: „Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă,
porţi veşnice, ca să intre Împăratul slavei!“ Îngerii din cetate au
strigat în extaz: „Cine este acest Împărat al slavei?“ Îngerii din afară
au răspuns în triumf: „Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel
viteaz în lupte. Porţi, ridicaţi-vă capetele; ridicaţi-vă, porţi veşnice,
ca să intre Împăratul slavei!“ Din nou au întrebat îngerii aşteptători:
„Cine este acest Împărat al slavei?“ Şi îngerii de afară au răspuns cu[191]
accente melodioase: „Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei!“ Şi
suita cerească a intrat în cetatea lui Dumnezeu. Apoi, toţi îngerii L-
au înconjurat pe Comandantul lor maiestuos şi, cuprinşi de adorarea
cea mai adâncă, s-au plecat înaintea Lui şi şi-au aruncat cununile
la picioarele Lui. Şi apoi au atins harpele lor de aur şi, în acorduri
dulci, melodioase, au umplut tot cerul cu muzică şi cântece închinate
Mielului care a fost înjunghiat şi care trăieşte în glorie şi mărire.

În timp ce ucenicii se uitau cu tristeţe către cer pentru a prinde
ultima imagine a Domnului lor, care urca, doi îngeri îmbrăcaţi în
alb au stat lângă ei şi le-au spus: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă
uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru,
va veni în acelaşi fel în care L-aţi văzut mergând la cer.“ Ucenicii şi
mama lui Isus, care fusese alături de ei martora urcării la cer a Fiului
lui Dumnezeu, au petrecut noaptea ce a urmat vorbind despre faptele
Lui minunate şi evenimentele ciudate şi glorioase care avuseseră loc
într-un timp atât de scurt.

198
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Satana s-a sfătuit iarăşi cu îngerii lui şi, cu o ură amarnică îm-
potriva conducerii lui Dumnezeu, le-a spus că atâta vreme cât el
avea putere şi autoritate asupra pământului, eforturile lor trebuiau
să fie de zece ori mai puternice împotriva urmaşilor lui Isus. Nu
reuşiseră nimic împotriva lui Hristos, dar trebuia să-i învingă pe ur-
maşii Lui, dacă era cu putinţă. Ei trebuia să caute în fiecare generaţie
să-i prindă în capcană pe cei care aveau să creadă în Isus. Satana
le-a spus îngerilor lui că Isus dăduse ucenicilor Săi puterea de a-i [192]
mustra, de a-i alunga şi de a-i vindeca pe cei pe care aveau ei să-i
îmbolnăvească. Apoi îngerii lui Satana au plecat asemenea unor lei
care răcnesc, căutând să-i nimicească pe urmaşii lui Isus.



Ucenicii lui Hristos

Ucenicii au propovăduit cu o mare putere un Mântuitor răstignit
şi înviat. Semne şi minuni erau înfăptuite de ei în Numele lui Isus;
cei bolnavi erau vindecaţi; şi un om care fusese olog din naştere
a fost perfect însănătoşit şi a intrat în templu alături de Petru şi
Ioan, umblând şi sărind şi lăudându-L pe Dumnezeu înaintea tuturor.
Ştirea s-a răspândit şi oamenii au început să se înghesuie în jurul
ucenicilor. Mulţi alergau împreună spre acel loc uimiţi peste măsură
de vindecarea ce fusese săvârşită.

Când Isus a murit, preoţii au crezut că nu se vor mai face minuni
printre ei, că entuziasmul se va stinge şi poporul se va întoarce iarăşi
la tradiţiile oamenilor. Dar, ce să vezi!? Chiar în mijlocul lor, ucenicii
făceau minuni şi oamenii erau uluiţi. Isus fusese răstignit şi ei se
întrebau de unde luaseră ucenicii această putere. Când Isus era în
viaţă, credeau că El le dă putere; dar când a murit s-au aşteptat ca
minunile să înceteze. Petru le-a înţeles nedumerirea şi le-a spus:
„Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă
uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin
cucernicia noastră l-am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul
lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri L-a proslăvit
pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat; şi v-
aţi lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-i dea[193]
drumul. Voi v-aţi lepădat de Cel Sfânt şi Neprihănit şi aţi cerut să
vi se dăruiască un ucigaş. L-aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care
Dumnezeu L-a înviat din morţi; noi suntem martori ai Lui. Prin
credinţa în Numele lui Isus a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe
care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El i-a dat omului acestuia o
tămăduire deplină, după cum vedeţi cu toţii.“

Cei mai de seamă dintre preoţi şi bătrânii nu puteau suporta
aceste cuvinte şi, la ordinul lor, Petru şi Ioan au fost prinşi şi aruncaţi
în temniţă. Dar fuseseră convertiţi mii de oameni şi făcuţi să creadă
în învierea şi proslăvirea lui Hristos prin auzirea unui singur discurs
al ucenicilor. Preoţii şi bătrânii erau tulburaţi. Ei Îl uciseseră pe
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Isus pentru ca mintea oamenilor să se întoarcă înspre ei; dar acum
chestiunea era mai rea decât înainte. Erau acuzaţi pe faţă de către
ucenici că sunt cei care L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu şi nu puteau
să-şi dea seama până unde puteau să se dezvolte aceste lucruri sau
cum aveau ei înşişi să fie priviţi de către popor. I-ar fi dat cu bucurie
pe Petru şi Ioan la moarte, dar nu îndrăzneau de teama poporului.

În ziua următoare, apostolii au fost aduşi înaintea Soborului.
Erau acolo chiar bărbaţii care ceruseră cu strigăte sângele Celui
Neprihănit. Îl auziseră pe Petru tăgăduindu-L pe Domnul lui cu
blesteme şi înjurături când fusese acuzat că este unul dintre ucenicii
Lui şi sperau să-l intimideze din nou. Dar Petru fusese convertit şi
vedea acum o ocazie de a înălţa Numele pe care-L dezonorase şi de
a îndepărta pata lăsată de acea tăgăduire făcută în mod pripit şi laş.
Cu o îndrăzneală sfântă şi în puterea Duhului, el le-a spus fără frică:
„Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos, în
Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar
pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. El este «piatra lepădată de
voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului». În nimeni [194]
altul nu este mântuire; căci nu este sub cer nici un alt Nume dat
oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.“

Poporul era uimit de îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi şi-au
dat seama că fuseseră cu Isus; căci purtarea lor nobilă şi curajoasă,
era ca aceea a lui Isus când fusese înaintea duşmanilor Lui. Printr-
o singură privire de milă şi tristeţe, Isus îl mustrase pe Petru când
acesta se lepădase de El, iar acum, când Îl recunoscuse cu îndrăzneală
pe Domnul lui, Petru a fost aprobat şi binecuvântat. Ca dovadă a
încuviinţării lui Isus, el a fost umplut cu Duhul Sfânt.

Preoţii nu au îndrăznit să-şi manifeste ura pe care o simţeau faţă
de ucenici. Le-au poruncit să iasă din sala în care se ţinea sfatul şi
au discutat apoi între ei, spunând: „Ce vom face oamenilor acestora?
Căci este ştiut de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut
o minune vădită pe care n-o putem tăgădui.“ Se temeau ca vestea
acestei fapte bune să nu se răspândească în popor. Preoţii simţeau că,
dacă ajungea să fie cunoscută de toţi, puterea lor avea să fie pierdută,
iar ei vor fi priviţi ca fiind ucigaşii lui Isus. Cu toate acestea, tot au
îndrăznit să-i ameninţe pe apostoli şi să le poruncească să nu mai
vorbească în Numele lui Isus, ca să nu-şi piardă viaţa. Dar Petru
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a declarat cu îndrăzneală că nu puteau face altfel decât să relateze
lucrurile pe care le văzuseră şi auziseră.

Prin puterea lui Isus, ucenicii au continuat să-i vindece pe cei
năpăstuiţi şi afectaţi de boală care erau aduşi la ei. Sute de oameni se
înrolau zilnic sub stindardul unui Mântuitor răstignit, înviat din morţi
şi proslăvit. Preoţii, bătrânii şi cei care se aflau în special alături de
ei erau alarmaţi. I-au pus din nou în temniţă pe apostoli, sperând că
entuziasmul va scădea. Satana şi îngerii lui au jubilat; dar îngerii
lui Dumnezeu au deschis uşile temniţei şi, în ciuda interdicţiei date[195]
de preoţii cei mai de seamă şi de bătrâni, i-au îndemnat pe apostoli:
„Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate cuvintele vieţii
acesteia“.

Consiliul s-a întrunit şi s-a trimis după cei întemniţaţi. Aprozii au
deschis uşile închisorii, dar cei pentru care veniseră nu erau acolo.
S-au întors la preoţi şi la bătrâni şi au zis: „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“. „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 către norod. 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 Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi să aruncaţi
asupra noastră sângele acelui om».“

Acei conducători iudei erau făţarnici; ei iubeau cinstea primită
de la oameni mai mult decât Îl iubeau pe Dumnezeu. Inimile lor
se împietriseră într-o asemenea măsură, încât cele mai mari minuni
înfăptuite de apostoli nu făceau decât să-i turbeze de mânie. Ei ştiau
că, dacă apostolii Îl propovăduiau pe Isus, răstignirea, învierea şi
proslăvirea Sa, vina uciderii Sale avea să le fie atribuită lor. Nu mai
erau atât de hotărâţi să ia asupra lor sângele lui Isus ca atunci când
strigaseră cu hotărâre: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra
copiilor noştri“.

Apostolii au declarat cu îndrăzneală că ei trebuie să asculte mai
mult de Dumnezeu decât de oameni. Petru a spus: „Dumnezeul pă-
rinţilor noştri L-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
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făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea [196]
păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt,
pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.“ La aceste cuvinte
spuse fără teamă, ucigaşii s-au mâniat tare şi s-au hotărât să-şi mân-
jească din nou mâinile cu sânge, ucigându-i pe apostoli. Acesta era
planul pe care-l făceau, când un înger de la Dumnezeu i-a mişcat
inima lui Gamaliel să-i sfătuiască astfel pe preoţi şi pe mai marii
iudeilor: „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 po-
meniţi că luptaţi împotriva lui Dumnezeu.“ Îngerii răi au exercitat
presiuni asupra preoţilor şi bătrânilor pentru a-i da la moarte pe
apostoli; dar Dumnezeu Şi-a trimis îngerul pentru a împiedica acest
lucru ridicând chiar dintre mai marii iudeilor un glas în favoarea
slujitorilor Săi. Lucrarea apostolilor nu era terminată. Urma ca ei să
fie aduşi înaintea împăraţilor pentru a da mărturie pentru Numele lui
Isus şi a mărturisi lucrurile pe care le văzuseră şi le auziseră.

Preoţii le-au dat prizonierilor drumul fără tragere de inimă, după
ce i-au bătut şi le-au poruncit să nu mai vorbească în Numele lui
Isus. „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-i înveţe pe oameni şi să vestească
Evanghelia lui Isus Hristos.“ Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu creştea
şi se înmulţea. Ucenicii mărturiseau cutezători despre lucrurile pe
care le văzuseră şi auziseră şi făceau minuni mari în Numele lui Isus.
Ei au pus fără frică sângele lui Isus asupra celor care au fost atât de
dispuşi să se folosească de ocazie când li s-a permis să aibă putere
asupra Fiului lui Dumnezeu.

Am văzut că îngeri ai lui Dumnezeu au fost însărcinaţi să apere
cu o atenţie deosebită adevărurile importante, sfinte, care urmau
să fie asemenea unei ancore pentru ucenicii lui Hristos în toate [197]
generaţiile. Duhul Sfânt a venit în mod special asupra apostolilor,
care fuseseră martorii răstignirii, învierii şi proslăvirii Domnului
nostru — adevăruri importante, care trebuia să fie nădejdea lui Israel.
Toţi trebuia să privească la Mântuitorul lumii, ca fiind singura lor
speranţă şi să umble pe calea pe care o deschisese El prin jertfirea
propriei Sale vieţi, să păzească Legea lui Dumnezeu şi să trăiască.
Am văzut înţelepciunea şi bunătatea lui Isus în faptul că dăduse
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putere ucenicilor să ducă mai departe aceeaşi lucrare pentru care
El fusese urât şi ucis de către iudei. În Numele Lui, ei aveau putere
asupra lucrării lui Satana. O aureolă de slavă şi lumină a marcat
timpul morţii şi învierii lui Isus, imortalizând adevărul sacru că El
era Mântuitorul lumii.



Moartea lui Ştefan

Ucenicii s-au înmulţit mult în Ierusalim şi mulţi preoţi respectau
credinţa. Ştefan, plin de credinţă, făcea mari minuni în popor. Mai
marii iudeilor erau şi mai mânioşi când vedeau preoţi întorcându-se
de la tradiţiile lor, de la jertfe şi arderi de tot, şi acceptându-L pe
Isus ca fiind marea jertfă. Cu putere de sus, Ştefan i-a mustrat pe
preoţii şi bătrânii necredincioşi şi L-a înălţat pe Isus înaintea lor. Nu
puteau face faţă înţelepciunii şi puterii cu care vorbea el şi, când
şi-au dat seama că nu vor avea nici un câştig de cauză împotriva lui,
au mituit oameni să dea mărturie mincinoasă, că l-au auzit rostind
cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu. Ei
au stârnit agitaţie în popor, l-au arestat pe Ştefan şi, prin martori
mincinoşi, l-au acuzat că a vorbit împotriva Templului şi a Legii. Ei [198]
au dat mărturie că l-au auzit spunând că Isus din Nazaret va nimici
obiceiurile pe care li le-a dat Moise.

Când Ştefan a stat înaintea judecătorilor săi, lumina slavei lui
Dumnezeu s-a coborât peste faţa lui. „Toţi cei ce şedeau în Sobor
s-au uitat ţintă la Ştefan şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.“
Când i s-a cerut să răspundă la acuzaţiile ce i se aduseseră, el a
început de la Moise şi de la proroci şi a trecut în revistă istoria
copiilor lui Israel şi modul în care lucrase Dumnezeu cu ei şi a arătat
cum fusese indicat Hristos în profeţie. A făcut referinţă la istoria
templului şi a declarat că Dumnezeu nu locuieşte în temple făcute de
mâini omeneşti. Iudeii adorau templul şi erau cuprinşi de o mai mare
indignare când se spunea orice împotriva acelei clădiri, decât dacă
s-ar fi spus împotriva lui Dumnezeu. Când Ştefan a vorbit despre
Hristos şi s-a referit la templu, a văzut că oamenii îi respingeau
cuvintele şi i-a mustrat fără teamă: „Oameni tari la cerbice, netăiaţi
împrejur cu inima şi cu urechile! Voi întotdeauna vă împotriviţi
Duhului Sfânt.“ În timp ce păzeau rânduielile exterioare ale religiei
lor, inimile lor erau corupte şi pline de un rău aducător de moarte.
El a amintit cruzimea părinţilor lor în prigonirea prorocilor şi a
declarat că persoanele cărora li se adresase înfăptuiseră un păcat mai
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mare prin respingerea şi răstignirea lui Hristos. „Pe care din proroci
nu i-au prigonit părinţii voştri? I-au omorât pe cei ce vesteau mai
dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi
omorât.“

Când au fost rostite aceste adevăruri directe, clare, preoţii şi mai
marii lor au turbat de mânie şi au tăbărât asupra lui Ştefan, scrâşnind
din dinţi. „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer,
a văzut slava lui Dumnezeu“ şi a zis: „Iată văd cerurile deschise şi
pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu“. Poporul[199]
nu voia să-l asculte. „Au început atunci să răcnească, şi-au astupat
urechile şi s-au năpustit toţi într-un gând asupra lui. L-au târât afară
din cetate şi l-au ucis cu pietre.“ Şi el a îngenuncheat şi a strigat tare:
„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!“

Am văzut că Ştefan a fost un om puternic al lui Dumnezeu,
special educat pentru a ocupa o poziţie importantă în biserică. Satana
a jubilat la moartea lui; căci ştia că ucenicii aveau să-i resimtă lipsa.
Dar triumful lui Satana a fost de scurtă durată; pentru că în acel
grup care a asistat la moartea lui Ştefan era o persoană căreia Isus
avea să i Se descopere. Saul nu a luat parte la aruncarea cu pietre
în Ştefan, dar a consimţit la moartea lui. Avea un zel deosebit în
persecutarea celor din biserica lui Dumnezeu, vânându-i, luându-i
din casele lor şi dându-i pe mâna celor care voiau să-i ucidă. Saul
era un om înzestrat şi educat; zelul şi multa lui învăţătură îl făcuseră
să fie extrem de stimat de către iudei, în timp ce era temut de mulţi
dintre ucenici. Talanţii lui au fost folosiţi cu eficienţă de către Satana,
ducând mai departe răzvrătirea împotriva Fiului lui Dumnezeu şi
împotriva celor ce credeau în El. Dar Dumnezeu poate frânge puterea
marelui vrăjmaş şi elibera pe cei care sunt ţinuţi în robie de către
el. Hristos l-a ales pe Saul ca „un vas ales“ pentru a-I propovădui
Numele, pentru a-i întări pe ucenicii Săi în lucrarea lor şi pentru a
înlocui cu prisosinţă locul gol lăsat de Ştefan[200]



Convertirea lui Saul

În timp ce Saul călătorea către Damasc, cu acreditări care îl
autorizau să aresteze bărbaţi sau femei care Îl propovăduiau pe Isus
şi să-i aducă legaţi la Ierusalim, îngerii răi tresăltau în jurul lui.
Dintr-o dată însă, o lumină din cer a strălucit în jurul lui, făcându-i
pe îngerii răi să fugă şi pe el să cadă imediat la pământ. A auzit un
glas care spunea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?“ Saul a
întrebat: „Cine eşti Tu, Doamne?“ Iar Domnul a spus: „Eu sunt Isus,
pe care-L prigoneşti; ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un
ţepuş“. Şi Saul, tremurând uluit, a zis: „Doamne, ce vrei să fac?“ Şi
Domnul a spus: „Scoală-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie
să faci“.

Oamenii care erau cu el stăteau în picioare fără a scoate o vorbă,
auzind un glas, dar nevăzând vreun om. Când lumina a trecut şi Saul
s-a ridicat de la pământ şi a deschis ochii, s-a trezit complet lipsit de
vedere. Strălucirea luminii cereşti îl orbise. L-au dus de mână, l-au
adus la Damasc şi trei zile a fost lipsit de vedere şi nici nu a mâncat,
nici nu a băut. Apoi, Domnul Şi-a trimis îngerul chiar la unul din
oamenii pe care Saul spera să-l ia prizonier şi i-a descoperit într-o
viziune că trebuia să se ducă pe o uliţă care se numea „Dreaptă“ şi
să caute „în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată,
el se roagă; şi a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la
el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi recapete vederea.“

Anania se temea că ar fi putut exista o greşeală în această privinţă
şi a început să-I spună Domnului ceea ce auzise el despre Saul. Dar
Domnul i-a spus lui Anania: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am [201]
ales, ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţi-
lor şi înaintea fiilor lui Israel. Şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere
pentru Numele Meu.“ Anania a urmat instrucţiunile Domnului, a
intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a spus: „Frate Saule,
Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis
ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt“.
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De îndată, Saul şi-a recăpătat vederea, s-a ridicat şi a fost botezat.
După aceasta, el învăţa în sinagogi că Isus era într-adevăr Fiul lui
Dumnezeu. Toţi cei care-l auzeau erau uimiţi şi întrebau: „Nu este el
acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei care chemau Numele
acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor
mai de seamă?“ Dar Saul creştea în putere şi îi uimea pe iudei.
Aceştia se aflau din nou la necaz. Toţi ştiau despre împotrivirea lui
Saul faţă de Isus şi zelul său în vânarea şi încredinţarea spre a fi
ucişi a tuturor celor care credeau în Numele Lui; iar convertirea lui
miraculoasă i-a convins pe mulţi că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Saul
îşi povestea experienţa în puterea Duhului Sfânt. El prigonea până la
moarte, lega şi trimitea în temniţă atât bărbaţi, cât şi femei, când, în
drumul său către Damasc, a strălucit dintr-odată o lumină puternică
în jurul lui şi Isus i S-a descoperit şi l-a învăţat că El era Fiul lui
Dumnezeu.

În timp ce Saul Îl propovăduia astfel cu atâta curaj pe Isus, el
exercita o influenţă puternică. Cunoştea Scripturile şi, după converti-
rea lui, asupra profeţiilor care Îl priveau pe Isus a strălucit o lumină
divină, care l-a făcut în stare să prezinte cu claritate şi îndrăzneală
adevărul şi să corecteze orice interpretare greşită a Scripturilor. Cu
Duhul lui Dumnezeu asupra lui, îi purta cu limpezime şi putere pe[202]
ascultătorii lui prin profeţiile legate de prima venire a lui Hristos şi
le arăta că se împliniseră textele care relatau suferinţele, moartea şi
învierea Sa.



Iudeii hotărăsc să-l ucidă pe Pavel

Când preoţii cei mai de seamă şi mai marii lor au constatat
efectul relatării experienţei lui Pavel, s-au umplut de ură împotriva
lui. Au văzut că el Îl propovăduia cu îndrăzneală pe Isus şi făcea
minuni în Numele Lui, că mulţimile îl ascultau, se întorceau de la
tradiţiile lor şi îi priveau pe conducătorii lor iudei ca pe nişte ucigaşi
ai Fiului lui Dumnezeu. Mânia lor a fost astfel aprinsă şi s-au adunat
pentru a se consfătui, ca să vadă ce era cel mai bine de făcut pentru
a stinge tot acel entuziasm. Au fost de acord că singura cale sigură
era aceea de a-l ucide pe Pavel. Dar Dumnezeu le cunoştea intenţia
şi au fost trimişi îngeri să-l apere, ca să trăiască pentru a-şi duce la
bun sfârşit misiunea.

Conduşi de Satana, iudeii necredincioşi ţineau sub observaţie zi
şi noapte porţile Damascului pentru ca, în cazul că Pavel ar fi ieşit pe
acolo, să-l ucidă imediat. Dar Pavel a fost informat că iudeii căutau
să-i ia viaţa, iar ucenicii l-au lăsat noaptea jos, peste zid, într-un
coş. La acest eşec de a-şi realiza planurile, iudeii au fost ruşinaţi şi
revoltaţi şi obiectivul lui Satana n-a fost atins.

După aceasta, Pavel s-a dus la Ierusalim pentru a se alătura
ucenicilor; dar le era tuturor frică de el. Nu puteau crede că era şi el
un ucenic. În Damasc fusese vânat pentru a fi ucis, iar aici propriii
lui fraţi nu voiau să-l primească; dar Barnaba l-a luat, l-a adus la
apostoli şi le-a spus cum Îl văzuse acesta pe Domnul pe drum şi că [203]
predicase cu îndrăzneală la Damasc în Numele lui Isus.

Dar Satana îi aţâţa pe iudei să-l nimicească pe Pavel şi Isus i-a
poruncit să părăsească Ierusalimul. Împreună cu Barnaba, s-a dus
în alte cetăţi, predicându-L pe Isus şi făcând minuni şi mulţi au
fost convertiţi. Când a fost vindecat un om care fusese olog din
naştere, oamenii care se închinau la idoli erau pe punctul de a aduce
jertfe în cinstea ucenicilor. Pavel a fost îndurerat şi le-a spus că el şi
tovarăşul lui de lucrare nu erau altceva decât oameni ca şi ei şi că
numai Dumnezeu, care făcuse cerul şi pământul, marea şi toate din
ea, numai El trebuia să primească închinare. Astfel, Pavel L-a înălţat

209



210 Scrieri timpurii

pe Dumnezeu înaintea oamenilor; dar abia dacă i-a putut opri. În
mintea lor apărea primul licăr de credinţă în Dumnezeul adevărat şi
prima atitudine de închinare şi cinste ce I se cuveneau; şi, în timp
ce-l ascultau pe Pavel, Satana îi mâna pe iudeii necredincioşi din alte
cetăţi să meargă în urma lui Pavel pentru a nimici lucrarea cea bună
care se făcea prin el. Aceşti iudei aţâţau mintea acelor idolatri prin
rapoarte mincinoase despre Pavel. Admiraţia şi încântarea oamenilor
era schimbată acum în ură, şi aceştia, care nu cu mult timp în urmă
erau gata să se închine înaintea ucenicilor, au aruncat cu pietre în
Pavel şi l-au târât afară din cetate, presupunând că era mort. Dar în
timp ce ucenicii stăteau în jurul lui Pavel şi îl jeleau, spre bucuria
lor, el s-a ridicat şi a mers cu ei în cetate.

Iarăşi, în timp ce Pavel şi Sila Îl propovăduiau pe Isus, o femeie
care era posedată de un duh de ghicire s-a luat după ei, strigând:
„Oamenii aceştia sunt robii Dumnezeului Celui Preaînalt şi ei vă
vestesc calea mântuirii“. Aşa a umblat după ucenici multe zile.
Dar Pavel era necăjit; căci aceste strigăte pe care le scotea după ei
întorceau mintea oamenilor de la adevăr. Scopul urmărit de Satana
când o mâna să facă aceasta era acela de a-i dezgusta pe oameni şi
de a spulbera influenţa ucenicilor. Duhul lui Pavel s-a revoltat în el,[204]
s-a întors şi a zis spiritului: „În Numele lui Isus Hristos îţi poruncesc
să ieşi din ea“. Duhul cel rău a fost mustrat şi a părăsit-o.

Stăpânii acelei roabe erau mulţumiţi că aceasta striga după uce-
nici; dar, când duhul cel rău a părăsit-o şi au văzut că devenise o
blândă ucenică a lui Hristos, au fost cuprinşi de mânie. Ei strânseseră
mulţi bani, prin ghicitul ei, şi acum nădejdea de a mai scoate câştig
de pe urma ei dispăruse. Obiectivul urmărit de Satana nu fusese
atins; dar slujitorii lui i-au prins pe Pavel şi pe Sila şi i-au târât
în piaţă înaintea fruntaşilor şi a dregătorilor, spunând: „Oamenii
aceştia ne tulbură cetatea. Sunt nişte iudei.“ Şi mulţimea s-a ridicat
împotriva lor şi dregătorii au pus să le sfâşie hainele de pe ei şi
au poruncit să fie bătuţi. Şi după ce le-au dat multe lovituri, i-au
aruncat în temniţă şi au dat în grijă temnicerului ca să-i păzească
bine. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a aruncat în temniţa
interioară şi le-a băgat picioarele în butuci. Dar îngerii Domnului
i-au însoţit în închisoare şi au făcut ca întemniţarea lor să ajungă să
fie spre slava lui Dumnezeu şi să arate oamenilor că Dumnezeu era
implicat în lucrare şi alături de lucrătorii Lui aleşi.
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La miezul nopţii, Pavel şi Sila s-au rugat şi au înălţat cântări de
laudă lui Dumnezeu şi, dintr-o dată, s-a făcut un mare cutremur de
pământ, încât au fost zguduite temeliile închisorii; şi am văzut că
îngerul lui Dumnezeu a dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul,
trezindu-se şi văzând uşile temniţei deschise, s-a înfricoşat. S-a
gândit că prizonierii evadaseră şi că va trebui să fie pedepsit cu
moartea. Dar chiar când era să-şi ia viaţa, Pavel a strigat cu glas
puternic: „Să nu-ţi faci nici un rău, căci toţi sunt aici“. [205]

Puterea lui Dumnezeu l-a convins pe temnicer acolo. A cerut o
lumină, a sărit înăuntru, a venit tremurând de frică şi a căzut înaintea
lui Pavel şi a lui Sila, i-a scos afară şi a zis: „Domnilor, ce trebuie
să fac ca să fiu mântuit?“ Şi ei au spus: „Crede în Domnul Isus şi
vei fi mântuit, tu şi casa ta“. Temnicerul i-a strâns apoi pe toţi cei
din casa lui şi Pavel li L-a predicat pe Isus. În felul acesta, inima
temnicerului s-a unit cu cea a fraţilor săi, le-a spălat rănile şi a fost
botezat împreună cu toată casa lui chiar în noaptea aceea. A pus apoi
hrană înaintea lor şi s-a bucurat, crezând în Dumnezeu cu toată casa
lui.

Ştirea minunată a manifestării puterii lui Dumnezeu, prin des-
chiderea uşilor temniţei şi convertirea temnicerului şi a familiei lui,
s-a răspândit în curând peste tot. Mai marii au auzit aceste lucruri,
s-au temut şi au trimis vorbă temnicerului, cerându-i să-i elibereze
pe Pavel şi pe Sila. Dar Pavel nu voia să părăsească temniţa într-un
mod obişnuit; nu era dispus ca manifestarea puterii lui Dumnezeu să
fie ascunsă. Le-a spus: „După ce ne-au bătut cu nuiele în faţa tuturor
fără să fim judecaţi, pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în
temniţă şi acum ne scot afară pe ascuns! Nu merge aşa! Să vină ei
singuri să ne scoată afară!“ Când le-au fost transmise dregătorilor
aceste cuvinte şi a devenit un fapt cunoscut că apostolii erau cetăţeni
romani, conducătorii s-au temut că aceştia vor înainta o plângere
înaintea împăratului din pricina modului ilegal în care fuseseră tra-
taţi. Şi au venit în persoană, s-au rugat de ei, i-au scos din temniţă şi
i-au rugat să părăsească cetatea. [206]



Pavel vizitează Ierusalimul

După convertirea lui, Pavel a vizitat Ierusalimul şi L-a propovă-
duit acolo pe Isus şi minunile harului Său. A povestit convertirea
lui miraculoasă, care i-a mâniat atât de mult pe preoţi şi pe mai
mari, încât aceştia au căutat să-i ia viaţa. Dar, pentru a-l salva, Isus
i S-a arătat din nou într-o viziune, în timp ce se ruga, şi i-a spus:
„Grăbeşte-te, ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea
ta despre Mine“. Pavel a răspuns: „Doamne, ei ştiu că eu băgam în
temniţă şi-i băteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine; şi că, atunci
când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă,
îmi uneam încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor
ce-l omorau.“ Pavel credea că iudeii din Ierusalim nu ar fi putut
să se împotrivească mărturiei lui; că aveau să considere că marea
schimbare din el nu putea fi atribuită decât puterii lui Dumnezeu.
Dar răspunsul a fost şi mai hotărât ca înainte: „Du-te, căci te voi
trimite departe, la neamuri“.

Cât a lipsit din Ierusalim, Pavel a scris multe scrisori trimise în
diferite locuri, scrisori care relatau experienţa sa şi dădeau o mărturie
puternică. Dar unii s-au luptat să nimicească influenţa acelor epistole.
Au fost nevoiţi să admită că scrisorile lui aveau greutate şi erau
puternice, dar au declarat că prezenţa lui fizică era slabă şi vorbirea
lui jalnică.

Faptele care stăteau la baza acestei chestiuni se explicau prin
aceea că Pavel era un bărbat extrem de învăţat, iar înţelepciunea şi
purtarea lui îi încântau pe ascultători. Oameni învăţaţi erau plăcut
impresionaţi de cunoştinţele lui şi mulţi dintre ei au crezut în Isus.
Când se afla înaintea împăraţilor sau a unui auditoriu larg, revărsa
atâta elocvenţă, încât îi fascina pe toţi cei dinaintea lui. Lucrul
acesta îi turba de mânie pe preoţi şi pe bătrâni. Pavel putea să intre[207]
cu uşurinţă în raţionamente profunde şi, urcând culmile gândirii,
să-i poarte pe oameni alături de el în cele mai înalte subiecte de
meditaţie, aducând înaintea ochilor bogăţiile profunde ale harului
lui Dumnezeu şi zugrăvind înaintea lor dragostea uimitoare a lui
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Hristos. Apoi, cobora cu simplitate la priceperea oamenilor simpli
şi îşi relata experienţa în modul cel mai puternic, lucru care năştea
în ei o dorinţă arzătoare de a deveni ucenicii lui Hristos.

Domnul i S-a arătat din nou lui Pavel şi i-a descoperit că trebuia
să meargă la Ierusalim, că va fi legat acolo şi va suferi pentru Numele
Lui. Cu toate că a fost întemniţat pentru foarte multă vreme, Domnul
Şi-a dus mai departe prin intermediul lui lucrarea Sa deosebită.
Lanţurile lui aveau să fie mijloacele de a răspândi cunoaşterea lui
Hristos şi, astfel, slava lui Dumnezeu. În timp ce era trimis dintr-o
cetate în alta pentru a fi judecat, mărturia pe care o dădea despre
Isus şi detaliile interesante ale convertirii sale erau expuse înaintea
împăraţilor şi guvernatorilor, pentru a li se lua orice scuză în privinţa
lui Isus. Mii au crezut în El şi s-au bucurat în Numele Lui. Am văzut
că obiectivul special al lui Dumnezeu era împlinit prin călătoria lui
Pavel pe mare; El intenţiona ca echipajul vasului să poată fi astfel
martor al puterii lui Dumnezeu prin Pavel şi, de asemenea, ca şi
păgânii să poată auzi Numele lui Isus şi mulţi să poată fi convertiţi
prin învăţătura dată de Pavel şi fiind martori ai minunilor făcute de
el. Împăraţi şi guvernatori au fost captivaţi de expunerile lui logice
şi, în timp ce relata evenimentele interesante ale propriei experienţe
şi Îl predica pe Isus cu zel şi puterea Duhului Sfânt, convingerea că
Isus era Fiul lui Dumnezeu punea stăpânire pe ei. În timp ce unii
erau uimiţi, când îl ascultau pe Pavel, unul a strigat: „Curând mai
vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!“ [208]

Cu toate acestea, majoritatea celor care au ascultat au considerat
că îşi vor face timp, cândva, în viitor, pentru a se gândi la cele auzite.
Satana s-a folosit de această întârziere şi, pentru că ei au neglijat
ocazia atunci când inimile lor fuseseră mişcate, prilejul a fost pierdut
pentru totdeauna. Inimile li s-au împietrit.

Mi-a fost arătată lucrarea lui Satana, mai întâi în orbirea iudeilor
ca să nu-L primească pe Isus ca Mântuitor al lor, apoi, prin interme-
diul invidiei faţă de lucrările Lui puternice, în stârnirea dorinţei lor
de a-I lua viaţa. Satana a intrat chiar în unul din urmaşii Mântuitoru-
lui şi l-a condus să-L trădeze în mâinile vrăjmaşilor Săi, pentru ca
aceştia să-L poată răstigni pe Domnul vieţii şi al slavei.

După ce Isus S-a ridicat dintre cei morţi, iudeii au îngrămădit
un păcat peste altul în încercarea de a ascunde dovada învierii Lui,
prin mituirea soldaţilor romani pentru a declara o minciună. Dar
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dovada învierii lui Isus a fost dublată de învierea concomitentă a
unei mulţimi de martori. După ridicarea Sa dintre cei morţi, Isus
S-a arătat ucenicilor şi apoi, simultan, la mai mult de cinci sute de
persoane, în timp ce aceia care fuseseră înviaţi în acelaşi timp cu El
li se arătau multora, declarând că Isus înviase.

Satana îi determinase pe iudei să se răzvrătească împotriva lui
Dumnezeu prin refuzul acestora de a-L primi pe Fiul Său şi prin
mânjirea mâinilor lor cu sângele cel mai preţios. Ei Îl omorâseră,
indiferent cât de puternică era dovada arătată acum că El era Fiul lui
Dumnezeu, Răscumpărătorul lumii, şi nu voiau să primească nici o
mărturie în favoarea Lui. Singura lor nădejde şi consolare — ca şi
aceea a lui Satana după ce a căzut — era de a încerca să Îl învingă pe
Fiul lui Dumnezeu. Din această cauză, ei au persistat în răzvrătirea
lor prigonindu-i pe ucenicii lui Hristos şi dându-i să fie ucişi. Nimic
nu le zgâria mai violent urechile decât Numele lui Isus, pe care-L
răstigniseră; şi erau decişi să nu asculte nici o mărturie în favoarea
Sa. Exact ca atunci când Duhul Sfânt, prin mărturisirea lui Ştefan, a
adus dovada puternică pentru faptul că Isus era Fiul lui Dumnezeu,[209]
ei şi-au astupat urechile, ca să nu se convingă. Satana îi ţinea strâns
în mâna sa pe ucigaşii lui Isus. Prin fapte mişeleşti, acceptaseră să
devină supuşii lui şi el lucra prin ei pentru a-i tulbura şi necăji pe cei
ce credeau în Hristos. El a lucrat prin iudei pentru a aţâţa neamurile
împotriva lui Isus şi împotriva celor care-L urmau. Dar Dumnezeu
Şi-a trimis îngerii ca să-i întărească pe ucenici pentru lucrarea lor, ca
să poată da mărturie despre lucrurile pe care le văzuseră şi auziseră
şi, la sfârşit, prin statornicia lor, să-şi poată pecetlui mărturia cu
propriul lor sânge.

Satana s-a bucurat că iudeii erau bine prinşi în capcana lui. Ei
continuau practicarea formelor lor ceremoniale inutile, jertfelor şi
rânduielilor. Când Isus atârna pe cruce şi a strigat: „S-a sfârşit!“,
perdeaua dinăuntrul templului s-a rupt de sus până jos pentru a arăta
că Dumnezeu nu Se va mai întâlni cu preoţii în templu şi nu le va
mai accepta jertfele şi rânduielile şi pentru a semnifica totodată că
zidul de despărţire dintre iudei şi neamuri fusese dărâmat. Isus Se
adusese pe Sine ca jertfă şi pentru unii, şi pentru alţii, iar dacă voiau
să fie mântuiţi, şi unii, şi alţii trebuia să creadă în El ca fiind singura
jertfă pentru păcat — Mântuitorul lumii.
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Când soldatul a străpuns coasta lui Isus, în timpul în care El
atârna pe cruce, au ţâşnit clar două şiroaie — unul de sânge şi
celălalt de apă. Sângele avea să spele păcatele celor care aveau să
creadă în Numele Lui, iar apa avea să reprezinte acea apă vie care
se obţine de la Isus pentru a da viaţă credinciosului. [210]
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Mi-a fost arătat timpul în care păgânii idolatri i-au prigonit şi
i-au ucis cu cruzime pe creştini. Sângele curgea în şuvoaie. Nobili,
învăţaţi şi oameni de rând erau deopotrivă ucişi fără milă. Familii
bogate erau scufundate în sărăcie pentru că nu voiau să renunţe
la religia lor. În ciuda persecuţiei şi suferinţelor îndurate de aceşti
creştini, ei nu au coborât standardul. Şi-au păstrat religia curată.
Am văzut că Satana jubila şi triumfa când le provoca suferinţe.
Dar Dumnezeu privea aprobator asupra martirilor Săi credincioşi.
Creştinii care au trăit în acea perioadă înfricoşătoare au fost foarte
iubiţi de El, pentru că erau dispuşi să sufere de dragul Lui. Fiecare
suferinţă îndurată de aceştia a făcut ca răsplata lor să sporească în
cer.

Deşi se bucura de suferinţele sfinţilor, Satana nu era satisfăcut.
Voia să aibă control şi asupra trupului, şi asupra minţii. Suferinţele pe
care le suportau nu făceau decât să-i apropie şi mai mult de Domnul
şi să se teamă mai mult ca oricând să-L jignească. Satana dorea să-i
determine să nu mai fie plăcuţi lui Dumnezeu; atunci aveau să-şi
piardă puterea, curajul şi statornicia. Deşi au fost ucişi cu miile, alţii
se ridicau pentru a le ocupa locurile. Satana a văzut că-şi pierde
supuşii; căci, chiar dacă sufereau persecuţia şi moartea, ei ajungeau
ai lui Isus Hristos, supuşi ai Împărăţiei Lui. Din această cauză, şi-
a făcut noi planuri pentru a lucra cu mai mult succes împotriva
guvernării lui Dumnezeu şi pentru a birui biserica. I-a condus pe
păgânii idolatri să îmbrăţişeze o parte a credinţei creştine. Aceştia
au mărturisit credinţa în răstignirea şi învierea lui Hristos şi şi-au[211]
propus să se alăture urmaşilor lui Isus fără a avea loc o schimbare
în inimile lor. O, în ce primejdie înfricoşătoare s-a aflat biserica! A
fost un timp de mare chin sufletesc şi mental. Unii s-au gândit că,
dacă vor coborî şi se vor uni cu acei idolatri care îmbrăţişaseră o
parte a credinţei creştine, acesta va fi exact mijlocul prin care să fie
pe deplin convertiţi. Satana căuta să corupă învăţăturile Bibliei.

216



Marea apostazie 217

Am văzut că, în cele din urmă, standardul a fost coborât şi că
păgânii se uneau cu creştinii. Deşi mărturiseau că sunt convertiţi,
aceşti închinători la idoli şi-au adus idolatria cu ei în biserică, schim-
bând doar obiectele idolatriei — în chipuri de sfinţi şi chiar ale lui
Hristos şi ale Mariei, mamei Sale. Prin unirea treptată a urmaşilor
lui Hristos cu aceştia, religia creştină a devenit întinată şi biserica
şi-a pierdut curăţia şi puterea. Unii au refuzat să se alăture acestora;
astfel de persoane şi-au păstrat curăţia şi I s-au închinat numai lui
Dumnezeu. Ei nu voiau să se închine înaintea vreunui chip făcut
după ceva care era în cer, pe pământ sau în apele mai de jos decât
pământul.

Satana a jubilat văzând căderea atâtor oameni; apoi a aţâţat
biserica apostaziată să-i silească pe cei care doreau să-şi păstreze
puritatea religiei fie să cedeze în faţa ceremoniilor şi închinării la
chipuri, fie să accepte moartea. Focurile prigoanei au fost iarăşi
aprinse împotriva adevăratei biserici a lui Hristos şi milioane de
oameni au fost ucişi fără milă.

Acest lucru mi-a fost arătat în felul următor: un grup mare de
păgâni idolatri purtau un steag negru pe care erau desenate soarele,
luna şi stelele. Cei din acest grup păreau foarte mânioşi şi aprigi.
Mi-a fost arătat apoi un alt grup care purta un stindard alb, curat, pe
care era scris: „A Domnului este curăţia şi sfinţenia“. Feţele lor erau
marcate de hotărâre şi resemnare cerească. [212]

I-am văzut pe păgânii idolatri apropiindu-se de ei şi a urmat un
mare măcel. Creştinii se topeau văzând cu ochii înaintea lor; cu toate
acestea, grupul strângea şi mai mult rândurile şi ţinea stindardul cu
mai multă hotărâre. Cum mulţi cădeau, alţii se strângeau în jurul
steagului şi le luau locul.

Am văzut grupul de idolatri consfătuindu-se. Nereuşind să-i
determine pe creştini să cedeze, s-au pus de comun acord cu un alt
plan. I-am văzut coborând steagul acela, apropiindu-se de grupul de
creştini neclintiţi şi făcându-le propuneri. La început, propunerile
lor au fost respinse în mod categoric. Apoi am văzut grupul de
creştini sfătuindu-se. Unii au zis că vor să coboare steagul, să accepte
propunerile şi să-şi salveze vieţile, pentru ca, în cele din urmă, să
poată căpăta putere să ridice stindardul printre păgâni. Cu toate
acestea, câţiva n-au vrut să cedeze în faţa acestui plan, ci au ales mai
degrabă să moară ţinând cu hotărâre steagul sus decât să-l coboare.
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Apoi i-am văzut pe mulţi coborându-şi stindardul şi unindu-se cu
păgânii; dar cei hotărâţi şi statornici l-au luat din nou în mâini şi
l-au înălţat mult. Am văzut că ieşeau continuu persoane din grupul
celor care purtau steagul cel curat şi se uneau cu idolatrii aflaţi sub
stindardul negru, pentru a-i prigoni pe cei ce purtau steagul alb. Cu
toate că mulţi au fost ucişi, steagul alb era ţinut sus şi credincioşii se
adunaseră în jurul lui pentru a-l susţine.

Iudeii care au stârnit primii mânia păgânilor împotriva lui Isus,
nu aveau să scape nepedepsiţi. În sala de judecată, când Pilat ezita
să-L condamne pe Isus, iudeii furioşi strigaseră: „Sângele Lui să
fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri“. Naţiunea iudaică a
trăit împlinirea acestui teribil blestem pe care-l chemaseră asupra
capetelor lor. Atât păgânii, cât şi cei care-şi spuneau creştini au fost
duşmanii lor. Aceia care-şi ziceau creştini, în zelul lor pentru Hristos,[213]
pe care-L răstigniseră iudeii, au gândit că Dumnezeu avea să fie cu
atât mai mulţumit, cu cât ei aveau să producă mai multă suferinţă
iudeilor. Din acest motiv, mulţi dintre iudeii necredincioşi au fost
ucişi, în timp ce alţii au fost împinşi dintr-un loc în altul şi au fost
pedepsiţi în aproape orice chip cu putinţă.

Sângele lui Hristos şi al ucenicilor, pe care-i dăduseră să fie
ucişi, era asupra lor, şi peste capetele lor au căzut judecăţi groaznice.
Blestemul lui Dumnezeu i-a urmărit şi au ajuns de pomină şi o bătaie
de joc pentru păgâni şi pentru aşa-zişii creştini. Au fost dezonoraţi,
dispreţuiţi şi detestaţi, ca şi cum semnul lui Cain ar fi fost asupra
lor. Cu toate acestea, am văzut că Dumnezeu a păstrat într-un chip
minunat acest popor şi l-a risipit în toată lumea ca să se poată vedea
că au parte într-un mod deosebit de blestemul lui Dumnezeu. Am
văzut că Dumnezeu îi părăsise pe iudei ca naţiune, dar că vor fi totuşi
convertiţi unii dintre ei, în mod individual, şi făcuţi în stare să sfâşie
perdeaua ce le acoperă inima şi să vadă că profeţia care îi priveşte
s-a împlinit; ei Îl vor primi pe Isus ca Mântuitor al lumii şi vor vedea
marele păcat al naţiunii lor — acela de a-L fi respins şi răstignit.
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A fost întotdeauna scopul lui Satana acela de a întoarce mintea
oamenilor de la Isus către om şi de a nimici responsabilitatea indi-
viduală. Satana nu a reuşit să-şi atingă acest scop când L-a ispitit
pe Fiul lui Dumnezeu, dar a reuşit mai bine când s-a îndreptat către
oamenii căzuţi. Creştinismul a devenit corupt. Papii şi preoţii s-au
încumetat să ocupe o poziţie înălţată şi au învăţat poporul să caute
iertarea păcatelor la ei, în loc să privească la Isus în mod individual. [214]

Poporul a fost înşelat cu totul. A fost învăţat că papii şi preoţii
sunt reprezentanţii lui Hristos, când aceştia erau, de fapt, reprezen-
tanţii lui Satana, iar cei care se plecau înaintea lor i se închinau lui
Satana. Poporul a cerut Biblia, dar preoţii au considerat că este un
lucru primejdios să le-o dea s-o citească singuri, ca nu cumva să se
lumineze şi să descopere păcatele conducătorilor lor. Poporul a fost
învăţat să primească fiecare cuvânt venit de la aceşti amăgitori ca şi
cum ar fi venit din gura lui Dumnezeu. Ei aveau asupra minţii acea
putere pe care numai Dumnezeu ar trebui s-o aibă. Dacă vreunii
îndrăzneau să-şi urmeze convingerile personale, aceeaşi ură pe care
Satana şi iudeii o îndreptaseră asupra lui Isus se aprindea împotriva
lor, iar cei care reprezentau autoritatea însetau după sângele lor.

Mi-a fost arătat un moment deosebit în care a triumfat Satana.
O mulţime de creştini fuseseră ucişi într-un mod îngrozitor pen-
tru motivul că doreau să-şi păstreze puritatea religiei. Biblia era
urâtă şi erau depuse eforturi pentru a „curăţa“ pământul de ea. Sub
ameninţarea cu moartea, oamenilor li se interzicea s-o citească şi
toate exemplarele care puteau fi găsite erau arse. Dar am văzut că
Dumnezeu avea o grijă deosebită faţă de Cuvântul Său. L-a protejat.
În anumite perioade, nu existau decât foarte puţine exemplare ale
Bibliei, dar El nu a acceptat pierderea Cuvântului Său, căci în zilele
din urmă numărul de exemplare avea să fie în aşa măsură sporit,
încât fiecare familie să o poată avea. Am văzut că, atunci când nu
erau decât câteva exemplare, ea era preţioasă şi îi mângâia pe ur-
maşii persecutaţi ai lui Isus. Era citită în modul cel mai secret cu
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putinţă, iar cei care aveau acest înalt privilegiu simţeau că au avut
parte de un dialog cu Dumnezeu, cu Fiul Său, Isus, şi cu ucenicii.
Dar acest privilegiu binecuvântat i-a costat viaţa pe mulţi. Dacă erau
descoperiţi, erau duşi la butucul călăului, la rug sau în temniţă pentru
a muri prin înfometare.[215]

Satana nu putea împiedica planul de mântuire. Isus a fost răstig-
nit şi a înviat a treia zi. Dar Satana le-a spus îngerilor lui că va face
în aşa fel încât răstignirea şi învierea să fie spre avantajul lui. Era de
acord ca aceia care mărturiseau credinţa în Isus să creadă că legile
care prescriau jertfele şi arderile de tot iudaice încetaseră la moartea
lui Hristos, dacă putea să-i împingă şi mai departe şi să-i determine
să creadă că şi Legea Celor Zece Porunci murise o dată cu Hristos.

Am văzut că mulţi au cedat cu uşurinţă în faţa acestei născociri
a lui Satana. Tot cerul a fost străbătut de indignare când a văzut
cum Legea cea sfântă a lui Dumnezeu a fost călcată în picioare.
Isus şi toată oştirea cerească erau familiarizaţi cu natura Legii lui
Dumnezeu; ştiau că El nu o va modifica sau abroga. Starea lipsită
de speranţă a omului de după cădere a stârnit cea mai adâncă tristeţe
în cer şi L-a determinat pe Isus să Se ofere pe Sine să moară pentru
cei care încălcau Legea sfântă a lui Dumnezeu. Dacă acea Lege
ar fi putut fi abrogată, omul ar fi putut fi mântuit fără moartea lui
Isus. Prin urmare, moartea Lui nu a distrus Legea Tatălui Său, ci a
înălţat-o, a cinstit-o şi a pretins ascultarea faţă de toate preceptele ei
sfinte.

Dacă biserica ar fi rămas curată şi statornică, Satana nu ar fi putut-
o amăgi şi conduce să calce în picioare Legea lui Dumnezeu. Prin
acest plan îndrăzneţ, Satana atacă în mod direct temelia guvernării
lui Dumnezeu în cer şi pe pământ. Răzvrătirea lui l-a făcut să fie
expulzat din cer. După ce s-a răzvrătit, pentru a se salva, a dorit ca
Dumnezeu să-Şi schimbe Legea, dar i s-a spus înaintea întregii oştiri
cereşti că Legea lui Dumnezeu este imuabilă. Satana ştie că, dacă
îi poate face pe alţii să încalce Legea lui Dumnezeu, i-a câştigat de
partea sa; căci orice călcător al Legii trebuie să moară.

Satana a hotărât să meargă şi mai departe. Le-a spus îngerilor că
unii vor fi atât de devotaţi Legii lui Dumnezeu, încât nu vor putea fi[216]
prinşi în plasa lui; Cele Zece Porunci erau atât de simple, încât mulţi
aveau să creadă că erau încă obligatorii şi că, din această cauză, el
trebuia să caute să strice măcar una dintre ele. Apoi şi-a călăuzit
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reprezentanţii să încerce să schimbe porunca a patra — sau porunca
Sabatului — schimbând-o în acest fel pe singura din cele zece care
Îl aduce înaintea omului pe adevăratul Dumnezeu, Creatorul cerului
şi al pământului. Satana a prezentat înaintea lor învierea glorioasă a
lui Isus şi le-a spus că, prin învierea Sa în prima zi a săptămânii, a
schimbat Sabatul, dintr-a şaptea zi în prima zi a săptămânii.

În felul acesta a folosit Satana învierea pentru împlinirea pro-
priului sco S-a bucurat împreună cu îngerii lui că rătăcirile pe care
le pregătiseră ei prinseseră atât de bine la aşa-zişii prieteni ai lui
Hristos. Ceea ce unul privea cu oroare, altul primea. În felul acesta,
multe rătăciri au fost primite şi apărate cu zel. Voinţa lui Dumnezeu,
atât de clar dezvăluită în Cuvântul Său, a fost acoperită de rătăciri şi
tradiţii care au fost propovăduite ca fiind porunci ale lui Dumnezeu.
Deşi se va îngădui ca această amăgire strigătoare la cer să fie con-
tinuată până la cea de-a doua venire a lui Isus, în tot acest timp de
înşelăciune şi rătăcire Dumnezeu nu a rămas fără martori. În mijlo-
cul întunecimii şi al prigonirii bisericii, au existat întotdeauna unii
credincioşi şi sinceri care au păzit toate poruncile lui Dumnezeu.

Am văzut că toţi cei din oastea cerească erau plini de uimire
privind suferinţele şi moartea Împăratului slavei. Dar am văzut că
nu s-au minunat deloc că Domnul vieţii şi slavei, Cel care a umplut
tot cerul de bucurie şi splendoare, a rupt legăturile morţii şi a ieşit
din temniţa Sa ca biruitor încununat de triumf. De aceea, dacă ar fi
să comemorăm vreunul din aceste evenimente, acela ar fi răstignirea.
Dar am văzut că nu s-a avut în vedere ca vreunul din aceste eveni-
mente să abroge Legea lui Dumnezeu; dimpotrivă, ele aduc cea mai [217]
puternică dovadă a imuabilităţii ei.

Fiecare din aceste două evenimente importante îşi are memoria-
lul lui. Luând Cina Domnului, pâinea frântă şi rodul viţei, arătăm
moartea Domnului până la revenirea Sa. Scenele suferinţei şi morţii
Lui sunt astfel aduse din nou înaintea minţii noastre. Învierea lui
Hristos este comemorată prin îngroparea noastră împreună cu El
prin botez şi ridicaţi din mormântul de apă, după chipul învierii Sale,
pentru a trăi într-o înnoire a vieţii.

Mi-a fost arătat că Legea lui Dumnezeu va rămâne în picioare
pentru totdeauna şi va exista pe noul pământ toată veşnicia. La Cre-
aţiune, când au fost aşezate temeliile pământului, fiii lui Dumnezeu
au privit cu admiraţie la lucrarea Creatorului şi toată oştirea cerească
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a strigat de bucurie. Atunci a fost aşezată temelia Sabatului. La
sfârşitul celor şase zile ale Creaţiunii, Dumnezeu S-a odihnit de
toată lucrarea Lui, pe care o zidise şi o făcuse, în cea de-a şaptea
zi; şi a binecuvântat şi a sfinţit cea de-a şaptea zi pentru că în ea Se
odihnise de toată lucrarea Sa. Sabatul a fost instituit în Eden, înainte
de cădere, şi a fost păzit de Adam şi Eva şi de toată oştirea cerească.
Dumnezeu S-a odihnit în cea de-a şaptea zi, a binecuvântat-o şi a
sfinţit-o. Am văzut că Sabatul nu va fi desfiinţat niciodată, ci, mai
mult, că sfinţii răscumpăraţi şi toată oştirea îngerească îl vor păzi
toată veşnicia în cinstea marelui Creator.[218]



Moarte, nu viaţă veşnică în nenorocire

Satana şi-a început lucrarea de amăgire în Eden. El i-a spus
Evei: „Hotărât că nu veţi muri“. Aceasta a fost prima lecţie a lui
Satana despre nemurirea sufletului şi el a dus mai departe această
amăgire din acel timp până în prezent şi o va continua până când
robia copiilor lui Dumnezeu va lua sfârşit. Am fost îndrumată să
mă uit la Adam şi Eva în Eden. Ei au luat din pomul oprit şi au fost
alungaţi din grădină şi apoi, sabia de foc a fost pusă în jurul pomului
vieţii, pentru ca ei să nu ia din fructele lui şi să fie nişte păcătoşi
nemuritori. Pomul vieţii urma să asigure nemurirea. L-am auzit pe
un înger întrebând: „Este cineva din familia lui Adam care a trecut
de sabia de foc şi a luat din pomul vieţii?“ Am auzit răspunsul dat
de un alt înger: „Nici unul din familia lui Adam nu a trecut de acea
sabie de foc pentru a mânca din pom; de aceea nu există nici un
păcătos nemuritor“. Sufletul care păcătuieşte va muri de o moarte
veşnică — o moarte care va ţine veşnic, în care nu există nădejdea
unei învieri; şi atunci mânia lui Dumnezeu se va stinge.

M-am mirat că Satana a reuşit atât de bine să-i facă pe oameni
să creadă că spusele lui Dumnezeu, „sufletul care păcătuieşte, acela
va muri“, înseamnă că sufletul care păcătuieşte nu va muri, ci va trăi
în chinuri veşnice. Îngerul a spus: „Viaţa este viaţă, fie că este în
durere, fie că este în fericire. Moartea este fără durere, fără bucurie,
fără ură.“

Satana le-a spus îngerilor lui să facă un efort deosebit pentru a
răspândi minciuna spusă pentru prima dată Evei în Eden: „Hotărât
că nu veţi muri“. Iar când rătăcirea a fost primită de către popor şi
acesta a fost condus să creadă că omul este nemuritor, Satana l-a
făcut să creadă mai departe că păcătosul avea să trăiască în chin
veşnic. [219]

Atunci a fost pregătită calea pentru ca Satana să lucreze prin
reprezentanţii lui şi să-L reprezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor
ca fiind un tiran răzbunător — Unul care îi aruncă în iad pe toţi aceia
de care nu este mulţumit şi îi face să simtă veşnic mânia Sa; şi, în
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timp ce aceştia suferă un chin de nespus şi se răsucesc de durere în
flăcările veşnice, El este reprezentat ca uitându-se la ei cu satisfacţie.
Satana ştia că, dacă această rătăcire avea să fie primită, Dumnezeu
va fi urât de mulţi, în loc să fie iubit, adorat, şi că mulţi aveau să fie
făcuţi să creadă că ameninţările din Cuvântul lui Dumnezeu nu vor
fi împlinite în mod literal, căci ar fi împotriva caracterului Său plin
de bunăvoinţă şi iubire să arunce în tortură eternă făpturile pe care
le-a creat.

O altă extremă pe care Satana i-a făcut pe oameni s-o adopte este
aceea de a trece total cu vederea dreptatea lui Dumnezeu şi amenin-
ţările din Cuvântul Său şi să-L reprezinte ca fiind numai îndurare,
aşa încât nimeni nu va pieri, ci toţi, atât sfinţii, cât şi păcătoşii, vor fi
în cele din urmă mântuiţi în Împărăţia Sa.

Ca urmare a rătăcirilor atât de răspândite — a nemuririi sufletului
şi a chinului veşnic — Satana pune stăpânire spre propriul avantaj
pe o altă categorie şi îi conduce să privească Biblia ca fiind o carte
neinspirată. Ei cred că ea învaţă multe lucruri bune; dar nu se pot
bizui pe ea şi nu o pot iubi, pentru că au fost învăţaţi că aceasta
susţine doctrina chinului veşnic.

Satana conduce o altă categorie de oameni şi mai departe, până
la negarea existenţei lui Dumnezeu. Aceştia nu pot vedea nici o
consecvenţă în caracterul Dumnezeului biblic din moment ce El
va provoca suferinţe îngrozitoare pe vecie unui grup al familiei
omeneşti. Prin urmare, ei tăgăduiesc veridicitatea Bibliei şi existenţa
Autorului ei şi privesc moartea ca pe un somn veşnic.

Şi mai este încă o categorie, formată din oameni temători şi
timoraţi.[220]

Satana îi ispiteşte pe aceştia să comită păcate şi, după ce au
păcătuit, le pune înainte faptul că plata păcatului nu este moartea, ci
viaţa în chinuri îngrozitoare, care vor fi îndurate veacuri fără număr.
Mărind în acest fel înaintea minţii lor slabe oroarea unui iad fără
sfârşit, el pune stăpânire pe intelectul lor şi ei îşi pierd facultatea de
a raţiona. Atunci Satana şi îngerii lui jubilează, iar necredincioşii şi
ateii se unesc în batjocurile pe care le aruncă asupra creştinismului.
Ei pretind că aceste rele sunt rezultatul firesc al credinţei în Biblie
şi în Autorul ei, când, de fapt, acestea sunt urmările primirii unei
rătăciri atât de răspândite.
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Am văzut că oştirea cerească era străbătută de indignare cu
privire la această lucrare îndrăzneaţă a lui Satana. Am întrebat de
ce s-a îngăduit ca toate aceste amăgiri să capete înrâurire asupra
minţii oamenilor, când îngerii lui Dumnezeu erau puternici şi, dacă
ar fi fost însărcinaţi cu aceasta, ar fi putut zdrobi cu uşurinţă puterea
vrăjmaşului. Apoi am văzut că Dumnezeu ştia că Satana avea să
încerce orice metodă pentru a-l distruge pe om; din acest motiv a
făcut să fie scris Cuvântul Său şi pentru ca scopurile Sale în privinţa
neamului omenesc să fie atât de limpezi, încât nici cel mai slab să nu
poată greşi. După ce i-a dat omului Cuvântul Său, l-a păzit cu grijă ca
să nu fie distrus de Satana, de îngerii lui sau de orice alţi agenţi sau
reprezentanţi de-ai lui. În timp alte cărţi puteau fi distruse, aceasta
urma să fie nemuritoare. Şi, în apropiere de încheierea timpului,
când amăgirile lui Satana aveau să crească, urma să fie tipărită atât
de mult, încât toţi aceia care doreau să poată avea un exemplar şi,
dacă voiau, să se poată înarma împotriva amăgirilor şi minunilor
mincinoase ale lui Satana.

Am văzut că Dumnezeu păzise Biblia într-un mod deosebit;
cu toate acestea, când erau puţine exemplare, oameni învăţaţi au
schimbat uneori cuvinte, gândind că fac totul mult mai clar, când, în
realitate, ei mistificau ceea ce era limpede, provocând o alunecare
către părerile lor preconcepute, care erau conduse de tradiţie. [221]

Dar am văzut că, unitar, ca întreg, Cuvântul lui Dumnezeu este un
lanţ perfect, o porţiune legându-se de alta şi explicând-o. Adevăraţii
cercetători ai adevărului nu au de ce să greşească, deoarece Cuvântul
lui Dumnezeu nu numai că este clar şi simplu când declară calea
vieţii, dar este dat şi Duhul Sfânt drept călăuză în înţelegerea căii
către viaţă, aşa cum este descoperită acolo.

Am văzut că îngerii lui Dumnezeu nu au niciodată libertatea de
a controla voinţa. Dumnezeu pune înaintea omului viaţa şi moartea
şi el poate alege. Mulţi doresc viaţa, dar continuă să meargă pe
calea cea largă. Ei aleg să se răzvrătească împotriva stăpânirii lui
Dumnezeu, în ciuda marii Sale îndurări şi compasiuni, arătate prin
aceea că Şi-a dat Fiul să moară pentru ei. Cei care nu aleg să accepte
mântuirea cumpărată cu un preţ atât de mare trebuie să fie pedepsiţi.
Dar am văzut că Dumnezeu nu-i va închide în iad pentru a suporta
un chin veşnic şi nici nu-i va lua în cer; căci a-i aduce în compania
celor curaţi şi sfinţi i-ar face teribil de nefericiţi. În schimb, El îi



226 Scrieri timpurii

va nimici cu desăvârşire, făcându-i ca şi cum n-ar fi fost vreodată;
atunci va fi satisfăcută dreptatea Sa. L-a făcut pe om din ţărâna
pământului, iar cei neascultători şi nesfinţi vor fi mistuiţi de foc şi se
vor întoarce în ţărână. Am văzut că bunăvoinţa şi compasiunea lui
Dumnezeu în această privinţă ar trebui să-i facă pe toţi să-I admire
caracterul şi să-I adore Numele sfânt. După ce nelegiuiţii sunt şterşi
de pe faţa pământului, toată oştirea cerească va spune: „Amin!“

Satana priveşte cu o mare satisfacţie la cei care mărturisesc
Numele lui Hristos, dar se lipesc totuşi de amăgiri care îşi au originea
în el. Lucrarea lui este încă aceea de a născoci noi amăgiri, iar puterea
şi inventivitatea lui în această direcţie cresc continuu. Şi-a împins
reprezentanţii, papii şi preoţii, să se înalţe pe ei înşişi şi să aţâţe
poporul să-i prigonească amarnic şi să-i distrugă pe aceia care nu[222]
sunt dispuşi să-i accepte amăgirile. O, ce agonie, ce suferinţe au fost
făcuţi să îndure preţioşii urmaşi ai lui Hristos! Îngerii au ţinut un
raport credincios al tuturor acestor lucruri. Jubilând, Satana şi îngerii
lui răi le-au spus îngerilor care slujeau acestor sfinţi suferinzi că vor
fi omorâţi toţi, astfel încât nu va mai rămâne un singur creştin sincer
pe pământ. Am văzut că biserica lui Dumnezeu era pură atunci.
Nu exista primejdia ca în ea să intre oameni cu inima stricată; căci
creştinul adevărat, care îndrăznea să-şi mărturisească credinţa, era
în primejdia de a fi tras pe roată, ars pe rug şi ameninţat cu orice tip
de tortură pe care l-au inventat vreodată îngerii răi şi l-au inspirat
minţii omeneşti.



Reforma protestantă

În ciuda întregii persecuţii îndreptate către cei sfinţi, au fost ridi-
caţi pretutindeni martori vii în favoarea adevărului lui Dumnezeu.
Îngeri ai lui Dumnezeu înfăptuiau lucrarea ce le fusese încredinţată.
Ei cercetau locurile cele mai întunecate şi alegeau din întuneric oa-
meni care aveau o inimă cinstită. Aceştia erau de-a dreptul îngropaţi
în rătăcire. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a chemat, aşa cum l-a
chemat pe Saul, pentru a fi vase alese ca să poarte adevărul Său şi
să-şi înalţe glasurile împotriva păcatelor celor ce mărturiseau că sunt
poporul Său. Îngeri ai lui Dumnezeu au mişcat inima lui Martin
Luther, a lui Melanchton şi a altora din diferite locuri şi i-au făcut să
înseteze după mărturia vie a Cuvântului lui Dumnezeu. Vrăjmaşul
năvălise ca un râu şi trebuia ridicat un zăgaz împotriva lui. Luther
era cel ales pentru a da piept cu furtuna, pentru a se împotrivi urii
unei biserici căzute şi a-i întări pe puţinii oameni care erau loiali [223]
mărturisirii lor de credinţă. El se temea întotdeauna ca nu cumva
să-L jignească pe Dumnezeu. A încercat să-I obţină favoarea prin
fapte, dar nu a fost mulţumit până când o rază de lumină din cer nu
a risipit întunericul din mintea lui şi nu l-a condus să se încreadă nu
în fapte, ci în meritele sângelui lui Hristos. Atunci a putut să vină el
însuşi la Dumnezeu, nu prin intermediul papilor sau al duhovnicilor,
ci doar prin Isus Hristos.

O, cât de preţioasă era pentru Luther această lumină nouă şi
glorioasă care a răsărit peste priceperea lui întunecată şi a risipit
superstiţia! El o preţuia mai mult decât pe cele mai bogate comori
pământeşti. Cuvântul lui Dumnezeu era nou. Totul era schimbat.
Cartea de care se temuse pentru că nu putea vedea deloc frumuseţe
în ea, era acum pentru el viaţă, viaţă veşnică. Era bucuria, mângâi-
erea sa, învăţătorul lui binecuvântat. Nimic nu-l putea face să-şi
părăsească studiul. Se temuse de moarte; dar, când a citit Cuvântul
lui Dumnezeu, toate lucrurile care-l îngrozeau au dispărut; a admirat
caracterul lui Dumnezeu şi L-a iubit. A cercetat Biblia singur şi
s-a delectat cu comorile bogate pe care le conţinea aceasta; apoi a
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cercetat-o pentru biserică. A fost dezgustat de păcatele celor în care
se încrezuse pentru mântuire şi, pe măsură ce i-a văzut şi pe mulţi
alţii cuprinşi de acelaşi întuneric care-l învăluise şi pe el, a căutat
cu nelinişte o ocazie de a-i îndruma către Mielul lui Dumnezeu,
singurul care ridică păcatul lumii.

Ridicându-şi glasul împotriva rătăcirilor şi păcatelor bisericii
papale, el s-a străduit cu seriozitate să rupă lanţurile întunericului
care îi ţineau legaţi pe mii de oameni şi îi făceau să se încreadă
în fapte pentru a fi mântuiţi. Îşi dorea fierbinte să fie făcut în stare
să deschidă înaintea minţii lor adevăratele bogăţii ale harului lui
Dumnezeu şi splendoarea mântuirii obţinute prin Isus Hristos. În
puterea Duhului Sfânt, el a strigat împotriva păcatelor existente la
conducătorii bisericii; şi, când a dat piept cu împotrivirea preoţilor,
curajul nu l-a părăsit; căci el se bizuia cu tărie pe braţul puternic al
lui Dumnezeu şi avea încredere neclintită că va obţine biruinţa prin
El.[224]

Dezlănţuind tot mai mult conflictul, mânia preoţilor s-a aprins
şi mai mult împotriva lui. Ei nu doreau să facă reformă. Au ales să
fie lăsaţi în tihnă, în plăceri imorale şi în răutate; şi mai doreau ca şi
biserica să fie păstrată în întuneric.

Am văzut că Luther era zelos şi înflăcărat, cutezător şi neînfricat
în mustrarea pe care o dădea păcatului şi în apărarea adevărului. Nu-i
păsa de duşmănia oamenilor răi sau a demonilor; ştia că are alături
pe Cineva care era mai puternic decât toţi aceştia la un loc. Luther
avea zel, curaj şi cutezanţă şi se afla uneori în primejdia de a merge în
extreme. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe Melanchton, care era tocmai
opusul lui ca temperament, pentru a-l ajuta să ducă mai departe
lucrarea de reformare. Melanchton era timid, temător, prudent şi
avea o mare răbdare. Era foarte mult iubit de Dumnezeu. Avea o
profundă cunoaştere a Scripturilor, iar judecata şi înţelepciunea sa
erau excelente. Iubea cauza lui Dumnezeu tot atât de mult ca şi
Luther. Dumnezeu a întreţesut inimile acestor bărbaţi; erau prieteni
nedespărţiţi. Luther era un mare ajutor pentru Melanchton când
acesta se afla în primejdia de a fi fricos şi încet, iar Melanchton,
la rândul lui, îi era de mare ajutor lui Luther când acesta se afla
în primejdia de a se mişca prea repede. Prudenţa vizionară a lui
Melanchton evita adesea necazuri care ar fi putut veni asupra cauzei,
dacă lucrarea ar fi fost lăsată exclusiv în mâinile lui Luther; şi adesea
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lucrarea nu ar fi putut înainta, dacă ar fi fost lăsată doar în seama lui
Melanchton. Am văzut înţelepciunea lui Dumnezeu în alegerea pe
care a făcut-o — ca aceşti doi bărbaţi să ducă mai departe lucrarea
de reformă.

Apoi mi s-a arătat ce s-a întâmplat în zilele apostolilor şi am
văzut că Dumnezeu a ales să întovărăşească un Petru zelos şi în-
flăcărat cu un Ioan blând şi răbdător. Petru era uneori impetuos şi
adesea, când se întâmpla aceasta, ucenicul preaiubit îl tempera. To-
tuşi, aceasta nu l-a făcut să se schimbe. Însă după ce s-a lepădat de
Domnul lui, după ce s-a pocăit şi s-a convertit, nu mai avea nevoie
decât de o uşoară atenţionare din partea lui Ioan pentru a-şi stăpâni [225]
zelul şi impetuozitatea. Cauza lui Hristos ar fi suferit adesea dacă
ar fi fost lăsată doar în seama lui Ioan. Era nevoie de zelul lui Petru.
Cutezanţa şi energia lui îl scotea adesea, din dificultăţi şi îi reducea
la tăcere pe vrăjmaşii lor. Ioan era cuceritor. Îi câştigase pe mulţi la
cauza lui Hristos prin îndelunga lui răbdare şi prin devotamentul lui
profund.

Dumnezeu a ridicat bărbaţi pentru a striga împotriva păcatelor
existente ale bisericii papale şi a duce mai departe Reforma. Satana a
căutat să-i nimicească pe aceşti martori vii; dar Domnul a ridicat un
zid în jurul lor. Unora, pentru slava Numelui Său, li s-a îngăduit să-şi
pecetluiască cu sângele propriu mărturia pe care o dăduseră; dar erau
alţi oameni puternici, ca Luther şi Melanchton, care-L puteau slăvi
cel mai bine pe Dumnezeu trăind şi dezvăluind păcatele preoţilor,
papilor şi împăraţilor. Aceştia tremurau la vocea lui Luther şi a
tovarăşilor lui de lucrare. Prin aceşti oameni aleşi, razele de lumină
au început să risipească întunericul şi foarte mulţi au primit cu
bucurie lumina şi au umblat în ea. Iar când un martor era ucis, doi
sau mai mulţi erau ridicaţi să-i ia locul.

Dar Satana nu era satisfăcut. Nu avea putere decât asupra trupu-
lui. Nu-i putea face pe cei credincioşi să renunţe la nădejdea şi la
credinţa lor. Şi aceştia au triumfat chiar şi în moarte, însufleţiţi de o
luminoasă nădejde a nemuririi la învierea celor drepţi. Ei aveau mai
mult decât o energie a celor muritori. Nu îndrăzneau să adoarmă
nici pentru o clipă, ci se încingeau cu armătura creştină, pregătiţi
pentru o luptă nu doar cu duşmani nevăzuţi, ci chiar cu Satana în
trupurile oamenilor al căror strigăt neîncetat era: „Renunţă la cre-
dinţa ta sau mori“. Aceşti câţiva creştini erau puternici în Dumnezeu
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şi mai preţioşi în ochii Lui decât jumătate din lumea care poartă
Numele lui Hristos dar, cu toate acestea, sunt nişte laşi în cauza
Sa. În timpul în care biserica era prigonită, membrii ei erau uniţi şi
plini de dragoste; erau puternici în Dumnezeu. Păcătoşilor nu li se
îngăduia să se unească cu biserica. Numai cei care sunt dispuşi să[226]
lase totul de dragul lui Hristos pot fi ucenicii Lui. Acestora le plăcea
să fie săraci, umili şi asemenea lui Hristos.



Unirea dintre biserică şi lume

După aceasta, l-am văzut pe Satana consultându-se cu îngerii
lui şi evaluând lucrurile pe care le câştigaseră. Adevărat, reuşiseră,
prin frica de moarte, să oprească unele suflete timide să îmbrăţişeze
adevărul; dar mulţi, chiar şi dintre cei mai fricoşi, primiseră adevărul,
şi pe aceştia îi părăsiseră de îndată temerile şi timiditatea. Când
au fost martori la moartea fraţilor lor şi le-au văzut fermitatea şi
răbdarea, au ştiut că Dumnezeu şi îngerii i-au sprijinit să îndure
asemenea suferinţe — şi au devenit cutezători şi neînfricaţi. Şi
când au fost chemaţi să-şi dea viaţa, şi-au menţinut credinţa cu o
asemenea răbdare şi neclintire, încât şi ucigaşii lor au început să
tremure. Satana şi îngerii lui au decis că exista o cale mult mai
bună pentru distrugerea sufletelor, o cale care va fi mult mai sigură
la sfârşit. Deşi creştinii au fost făcuţi să sufere, statornicia lor şi
speranţa strălucitoare care îi înveselea îi făceau şi pe cei mai slabi să
devină puternici şi să se apropie fără frică de scaunul de tortură şi de
flăcări. Ei au imitat ţinuta nobilă a lui Hristos când Se afla înaintea
ucigaşilor Săi şi, prin consecvenţa lor şi slava lui Dumnezeu care
era asupra lor, i-au convins pe mulţi alţii de adevăr.

Din acest motiv, Satana a hotărât că trebuie să acţioneze într-
o formă mai blândă. Stricase deja doctrinele Bibliei, iar tradiţiile
care aveau să ruineze milioane de suflete prindeau rădăcini adânci.
Reţinându-şi ura, a decis să nu-i aţâţe pe supuşii lui la o asemenea
prigoană amară, ci să conducă biserica să se lupte pentru diferitele
tradiţii, în locul credinţei date sfinţilor o dată pentru totdeauna. În
timp ce a reuşit să facă biserica să primească favoruri şi onoruri [227]
din partea lumii, sub motivul că beneficia de avantaje, aceasta a
început să piardă favoarea lui Dumnezeu. Evitând să declare cu tărie
adevărurile tăioase care să-i ţină afară pe iubitorii de plăceri şi pe
cei ce erau prieteni cu lumea, ea şi-a pierdut în mod treptat puterea.

Acum biserica nu este acel popor distinct, deosebit, aşa cum era
când flăcările persecuţiei au fost aprinse împotriva ei. Vai, cum s-a
înnegrit aurul şi cum s-a schimbat aurul cel curat! Am văzut că, dacă
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biserica şi-ar fi păstrat întotdeauna caracterul sfânt, specific, puterea
Duhului Sfânt, care a fost atribuită ucenicilor, încă ar fi cu ea. Cei
bolnavi ar fi vindecaţi, demonii ar fi mustraţi şi scoşi afară, iar ea ar
fi puternică şi i-ar îngrozi pe vrăjmaşii ei.

Am văzut un grup foarte mare mărturisind Numele lui Hristos,
dar Dumnezeu nu-i recunoştea ca fiind ai Lui. Nu-şi găsea nici o
plăcere în ei. Satana părea să-şi asume un caracter religios şi era
foarte dispus să accepte ca oamenii să se considere creştini. Era
foarte doritor ca ei să creadă în Isus, în răstignirea şi în învierea
Sa. Satana şi îngerii lui cred ei înşişi pe deplin aceste lucruri şi
tremură. Dacă, însă, această credinţă nu împinge la fapte bune şi
nu-i determină pe cei ce o mărturisesc să imite viaţa de tăgăduire de
sine a lui Hristos, pe Satana nu-l deranjează deloc aceasta; căci ei
nu fac altceva decât să-şi spună creştini, în timp ce inimile lor sunt
încă fireşti, iar el îi poate folosi în slujba sa mult mai bine decât dacă
nu ar fi mărturisit nimic. Ascunzându-şi diformitatea sub numele
de creştin, ei trec mai departe cu firea lor nesfinţită şi cu pasiunile
lor rele nesupuse. Lucrul acesta îi dă ocazie necredinciosului să-L
batjocorească pe Hristos din pricina nedesăvârşirilor lor şi îi face pe
cei care au într-adevăr o religie curată, neîntinată, să dobândească o
reputaţie proastă.[228]

Predicatorii propovăduiesc lucruri liniştitoare, care să fie pe
placul enoriaşilor lor lumeşti. Ei nu îndrăznesc să-L predice pe
Isus şi adevărurile tăioase ale Bibliei; căci, dacă ar face-o, aceşti
credincioşi fireşti nu ar mai rămâne în biserică. Deoarece mulţi
dintre ei sunt bogaţi, ei trebuie păstraţi, deşi nu sunt mai potriviţi
să ocupe un loc acolo decât Satana şi îngerii lui. Exact aşa doreşte
Satana să fie. Religia lui Hristos este concepută în aşa fel încât să
pară populară şi onorabilă în ochii lumii. Oamenilor li se spune că
aceia care mărturisesc religia vor fi mai onoraţi de către lume. Aceste
învăţături diferă foarte mult de învăţăturile lui Hristos. Doctrina Sa şi
lumea sunt ireconciliabile. Cei care L-au urmat au trebuit să renunţe
la lume. Aceste lucruri liniştitoare vin de la Satana şi de la îngerii lui.
Ei au făcut un plan şi credincioşii cu numele l-au dus la îndeplinire.
Au fost învăţate şi primite de îndată poveşti plăcute şi făţarnicii şi
păcătoşii care nu ascundeau că sunt păcătoşi s-au unit cu biserica.
Dacă adevărul ar fi fost predicat în puritatea lui, ar fi oprit afară
această categorie de oameni. Dar nu exista vreo diferenţă între lume
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şi cei ce mărturiseau că sunt urmaşi ai lui Hristos. Am văzut că, dacă
acoperământul fals ar fi fost smuls de pe membrii bisericilor, s-ar fi
descoperit atâta nelegiuire, ticăloşie şi stricăciune, încât nici cel mai
reticent copil al lui Dumnezeu n-ar fi ezitat vreo clipă să le spună
pe nume acestor aşa-zişi creştini, copii ai tatălui lor, diavolul; căci
lucrările lui le făceau.

Isus şi toată oştirea cerească priveau cu dezgust această scenă;
cu toate acestea, Dumnezeu avea o solie importantă şi sfântă pentru
biserică. Dacă era primită, ar fi făcut o reformă deplină în biserică,
ar fi înviat mărturia vie care i-ar fi făcut pe ipocriţi şi păcătoşi să iasă
afară din ea şi ar fi adus din nou biserica în graţia lui Dumnezeu. [229]



William Miller

[Vezi Apendicele (n. tr.)]

Dumnezeu Şi-a trimis îngerul pentru a mişca inima unui fermier,
care nu crezuse în Biblie, şi pentru a-l conduce să cerceteze profe-
ţiile. Îngeri ai lui Dumnezeu l-au vizitat în mod repetat pe cel ales
pentru a-i călăuzi mintea şi pentru a deschide înţelegerii lui profeţii
care au fost întotdeauna acoperite de întuneric pentru poporul lui
Dumnezeu. I-a fost dat începutul lanţului adevărului şi a fost condus
mai departe să caute verigă după verigă, până când a privit minunat
şi cu admiraţie asupra Cuvântului lui Dumnezeu. A văzut acolo un
lanţ perfect al adevărului. Acel Cuvânt pe care îl privise ca neinspi-
rat i s-a deschis acum înaintea ochilor în frumuseţea şi slava lui. A
văzut că un pasaj din Biblie îl explică pe altul, iar când un pasaj era
închis pentru priceperea lui, el găsea în altă parte a Cuvântului ceea
ce îi oferea explicaţia. A privit Cuvântul sacru al lui Dumnezeu cu
bucurie şi cu cel mai profund respect şi teamă.

Urmărind firul prorociilor, el a văzut că locuitorii pământului
trăiau în ajunul scenelor de încheiere ale istoriei acestui pământ şi,
totuşi, nu ştiau aceasta. S-a uitat către biserici şi a văzut că erau
stricate; ele aleseseră să iubească lumea în locul lui Isus; căutau
onoarea lumească, în locul aceleia care vine de sus; întindeau mâna
după bogăţii lumeşti, în loc să-şi strângă o comoară în ceruri. A
putut vedea pretutindeni făţărnicie, întunecime şi moarte. Duhul lui
era mişcat înlăuntrul său. Dumnezeu l-a chemat să-şi lase ferma,
aşa cum El l-a chemat şi pe Elisei să-şi lase boii şi câmpul în care
trudea, pentru a-l urma pe Ilie. Tremurând, William Miller a început
să desfăşoare înaintea oamenilor tainele Împărăţiei lui Dumnezeu,
conducându-i pe ascultătorii lui pe firul profeţiilor până la cea de-a
doua venire a lui Hristos. El căpăta putere cu fiecare efort depus.[230]
Aşa cum Ioan Botezătorul a vestit prima venire a lui Isus şi a pregătit
calea pentru venirea Sa, William Miller şi cei care i s-au alăturat au
vestit cea de-a doua venire a Fiului lui Dumnezeu.
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Mi s-au arătat cele întâmplate în zilele ucenicilor şi am văzut că
Dumnezeu avea o lucrare specială pentru preaiubitul Ioan. Satana
era hotărât să împiedice această lucrare şi şi-a împins slujitorii să-l
ucidă pe Ioan. Dar Dumnezeu Şi-a trimis îngerul şi l-a păstrat în
viaţă într-un mod minunat. Toţi cei ce au fost martori la manifestarea
marii puteri a lui Dumnezeu în izbăvirea lui Ioan au fost uluiţi şi
mulţi au fost convinşi că Dumnezeu era cu el şi că mărturia pe care
o dădea acesta cu privire la Isus era corectă. Cei care căutau să-l
nimicească s-au temut să încerce din nou să-i ia viaţa şi acestuia i s-a
îngăduit să sufere mai departe pentru Isus. A fost acuzat pe nedrept
de către vrăjmaşii lui şi a fost în scurtă vreme exilat pe o insulă
singuratică, unde Domnul Şi-a trimis îngerul pentru a-i descoperi
evenimente care urmau să aibă loc pe pământ şi starea bisericii până
la sfârşit — apostazia ei şi poziţia pe care ar ocupa-o dacă i-ar face
pe plac lui Dumnezeu şi, dacă în final, ar birui.

Îngerul din cer a venit la Ioan în splendoarea sa, înfăţişarea lui
strălucind de slava minunată a lui Dumnezeu. I-a descoperit lui
Ioan scenele de adânc şi emoţionant interes din istoria bisericii lui
Dumnezeu şi a adus înaintea lui conflictele primejdioase pe care
urmaşii lui Hristos aveau să le îndure. Ioan i-a văzut trecând prin
încercări de foc, lămuriţi şi încercaţi şi, în cele din urmă, biruitori
salvaţi într-un mod glorios în Împărăţia lui Dumnezeu. Faţa îngeru-
lui era tot mai strălucitoare de bucurie, peste măsură de luminoasă,
în timp ce-i arăta lui Ioan triumful final al bisericii lui Dumnezeu.
Când apostolul a privit izbăvirea din urmă a bisericii, a fost uimit de
slava acelei scene şi, cu adânc respect şi teamă, a căzut la picioarele [231]
îngerului pentru a i se închina. Solul ceresc l-a ridicat imediat şi l-a
mustrat cu delicateţe, spunând: „Fereşte-te să faci una ca aceasta!
Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează
mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te: căci mărturia lui Isus
este duhul prorociei.“ Îngerul i-a arătat apoi lui Ioan Cetatea Ce-
rească în toată splendoarea şi slava sa orbitoare, iar el, fermecat şi
copleşit, uitând complet de mustrarea anterioară a îngerului, a căzut
din nou la picioarele acestuia pentru a i se închina. Din nou i s-a dat
o mustrare blândă: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un
împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc
cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu!“
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Predicatorii şi poporul au privit asupra cărţii Apocalipsei ca
fiind tainică şi de o mai mică importanţă decât alte porţiuni ale
Sfintelor Scripturi. Dar am văzut că această carte este într-adevăr o
descoperire dată spre folosul special al celor care vor trăi în ultimele
zile, pentru a-i ajuta să afle cu certitudine care este adevărata lor
poziţie şi datorie. Dumnezeu a călăuzit mintea lui William Miller
spre profeţii şi i-a dat o mare lumină asupra cărţii Apocalipsei.

Dacă ar fi fost înţelese viziunile lui Daniel, poporul ar fi pu-
tut înţelege mai bine viziunile lui Ioan. La vremea potrivită, însă,
Dumnezeu l-a însufleţit pe slujitorul Său ales care, cu claritate şi
în puterea Duhului Sfânt, a deschis profeţiile, a arătat armonia care
există între viziunile lui Daniel şi cele ale lui Ioan şi alte pasaje
ale Bibliei şi a imprimat cu putere în inimile oamenilor avertizările
înfricoşătoare, sfinte, ale Cuvântului, în vederea pregătirii pentru
venirea Fiului omului. O convingere adâncă şi solemnă a cuprins
mintea celor care l-au auzit şi, pastori şi popor, păcătoşi şi necredin-
cioşi s-au întors la Domnul şi au căutat să aibă o pregătire care să-i
îndreptăţească la judecată.[232]

Îngeri ai lui Dumnezeu l-au însoţit pe William Miller în misiunea
sa. El era ferm şi netulburat, proclamând neînfricat solia ce îi fusese
încredinţată. O lume care zăcea în fărădelege şi o biserică rece,
lumească au fost de-ajuns pentru a-i pune la lucru toată energia şi
pentru a-l face să îndure de bunăvoie truda, lipsurile şi suferinţa. Deşi
i se împotriveau aşa-zişii creştini şi lumea şi era lovit de Satana şi
de îngerii lui, nu a încetat să predice mulţimilor Evanghelia veşnică,
oriunde era invitat, făcând să răsune în depărtare şi în apropiere
strigătul: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit ceasul
judecăţii Lui!“



Solia primului înger

[Vezi Apendicele (n. tr.)]

Am văzut că Dumnezeu a fost prezent în acţiunea de vestire
a împlinirii timpului în 1843. Chiar El a avut ca scop ridicarea
unui popor şi aducerea lui într-un punct de încercare, în care să se
hotărască în favoarea sau împotriva adevărului. Pastorii erau convinşi
de corectitudinea poziţiilor luate faţă de perioadele profetice şi unii
au renunţat la mândrie şi şi-au părăsit salariile şi comunităţile pentru
a vesti solia. Însă după ce mesajul ceresc a putut găsi un loc în inima
câtorva pastori dintre cei ce se considerau ai lui Hristos, lucrarea
a fost aşezată asupra multora care nu erau predicatori. Unii şi-au
părăsit câmpurile pentru a trâmbiţa solia, în timp ce alţii au fost
chemaţi de la magazinele şi mărfurile lor. Şi chiar unii de diferite
profesii au fost siliţi să-şi lase slujba şi să se angajeze în lucrarea
deloc populară de a vesti prima solie îngerească.

Pastorii şi-au lăsat deoparte părerile şi simţămintele lor sectare
şi s-au unit în vestirea venirii lui Isus. Oriunde era dus acest mesaj,
oamenii erau mişcaţi. Păcătoşii se pocăiau, plângeau şi se rugau [233]
pentru iertare, iar cei ale căror vieţi fuseseră marcate de necinste
erau gata să facă reparaţii. Părinţii simţeau cea mai adâncă grijă faţă
de copiii lor. Cei care primeau solia lucrau cu rudele şi prietenii lor
neconvertiţi şi, cu sufletele aplecate sub povara soliei solemne, îi
avertizau şi îi îndemnau fierbinte să se pregătească pentru venirea
Fiului omului. Cazurile cele mai împietrite erau acelea ale oamenilor
care nu cedau în faţa greutăţii unor dovezi aduse o dată cu avertizări
spuse din inimă. Această lucrare de curăţire a sufletului a întors
dragostea de lucruri lumeşti către o consacrare care nu mai fusese
trăită vreodată.

Mii de oameni au fost conduşi să îmbrăţişeze adevărul predicat
de William Miller şi au fost ridicaţi slujitori ai lui Dumnezeu în
duhul şi puterea lui Ilie pentru a proclama solia. Asemenea lui Ioan,
premergătorul lui Isus, cei care au predicat această solie solemnă
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s-au simţit constrânşi să-şi lase securea la rădăcina copacului şi
să-i cheme pe oameni să aducă roade vrednice de pocăinţă. Măr-
turia lor a fost gândită pentru a activa şi a afecta serios bisericile,
determinându-le să-şi dea pe faţă adevăratul caracter. Şi, pe măsură
ce răsuna avertizarea solemnă de a fugi de mânia viitoare, mulţi
care făceau parte din diferite biserici au primit solia vindecătoare;
şi-au văzut apostazia şi, cu lacrimi amare de pocăinţă şi profundă
durere sufletească, s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Şi, în timp ce
Duhul lui Dumnezeu Se odihnea asupra lor, au ajutat şi ei să se dea
strigătul: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit ceasul
judecăţii Lui!“

Propovăduirea unui timp precis a stârnit mare împotrivire din
partea tuturor categoriilor de oameni, de la slujitorul de la amvon
până la cel mai înrăit şi nepăsător păcătos. „Nimeni nu ştie ziua sau
ceasul“, se auzea din partea pastorului făţarnic şi batjocoritorului
cutezător. Nici lămuriri nu erau aduse, nici corecturi nu veneau din
partea celor care arătau către anul în care credeau că perioadele[234]
profetice se vor termina şi către semnele care arătau că Hristos era
aproape, chiar la uşi. Mulţi păstori ai turmei, care mărturiseau că Îl
iubesc pe Hristos, au spus că nu au nimic împotriva predicării venirii
lui Hristos, dar că obiectau împotriva fixării unei date clare, Ochiul
atotvăzător al lui Dumnezeu le-a citit inimile. Nu-L doreau pe Isus
în apropiere. Ştiau că vieţile lor lumeşti nu aveau să treacă acest test
cu bine, pentru că nu umblau pe cărarea umilă pe care o indicase El.
Aceşti păstori falşi stăteau de-a curmezişul lucrării lui Dumnezeu.
Adevărul, în puterea lui de convingere, a stârnit interesul oamenilor
şi, asemenea temnicerului, au început să întrebe: „Ce trebuie să fac
pentru a fi mântuit?“ Dar aceşti păstori se postaseră între adevăr şi
popor şi au predicat lucruri plăcute urechii fireşti pentru a-i îndepărta
de la adevăr. Ei s-au alăturat lui Satana şi îngerilor lui strigând:
„Pace, pace!“, când nu era deloc pace. Cei care îşi iubeau tihna şi
erau mulţumiţi cu distanţa pe care o păstrau faţă de Dumnezeu nu
s-au lăsat treziţi din siguranţa lor lumească. Am văzut că îngerii lui
Dumnezeu au notat totul; veşmintele acelor păstori neconsacraţi au
fost acoperite de sângele sufletelor.

Pastorii care nu au acceptat această solie mântuitoare i-au îm-
piedicat şi pe cei care voiau s-o primească. Sângele sufletelor este
asupra lor. Predicatori şi popor s-au unit pentru a se opune acestei
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solii cereşti şi pentru a-l persecuta pe William Miller şi pe cei care
i s-au alăturat în lucrarea sa. Pentru a-i distruge influenţa, au fost
lansate neadevăruri; şi, în anumite momente, după ce el declara pe
faţă care era sfatul lui Dumnezeu, tăindu-i la inimă pe ascultătorii
lui prin adevăruri directe, o mare mânie s-a aprins împotriva lui şi,
pe când părăsea locul întâlnirii, unii l-au pândit deoparte pentru a-i
lua viaţa. Dar îngerii lui Dumnezeu au fost trimişi să-l protejeze şi
l-au condus în siguranţă departe de gloata furioasă. Lucrarea lui nu
se terminase. [235]

Cei mai devotaţi au primit cu bucurie solia. Ştiau că era de la
Dumnezeu şi că fusese trimisă la timpul potrivit. Îngerii priveau
cu cel mai adânc interes rezultatul vestirii soliei cereşti, iar când
bisericile s-au întors şi au respins-o, cu tristeţe, s-au consultat cu Isus.
El Şi-a întors faţa de la acele biserici şi le-a poruncit îngerilor Lui să
vegheze cu credincioşie asupra celor preţioşi care nu respinseseră
mărturia, căci asupra lor avea să strălucească o nouă lumină.

Am văzut că, dacă aceia care-şi spuneau creştini ar fi iubit venirea
Mântuitorului lor, dacă şi-ar fi centrat afecţiunea asupra Lui şi ar fi
simţit că nu era nimeni pe pământ care să se poată compara cu El,
ar fi salutat cu bucurie primul zvon al venirii Sale. Dar neplăcerea
pe care au manifestat-o când au auzit de venirea Domnului lor a
fost o dovadă grăitoare a faptului că nu-L iubeau. Satana şi îngerii
lui au triumfat şi I-au aruncat în faţă Domnului Hristos şi îngerilor
Săi faptul că aceia care se numeau poporul Lui aveau atât de puţină
dragoste pentru Isus, încât nu doreau cea de-a doua Sa venire.

I-am văzut pe cei din poporul lui Dumnezeu bucuroşi în aştep-
tare, uitându-se după Domnul lor. Dar Dumnezeu intenţiona să-i
pună la încercare. Mâna Sa a acoperit o greşeală care fusese făcută în
calculele perioadelor profetice. Cei care priveau după Domnul lor nu
au descoperit această greşeală şi nici oamenii cei mai învăţaţi care se
împotriveau fixării acelei date nu au reuşit s-o observe. Dumnezeu
intenţiona ca poporul Lui să se confrunte cu o dezamăgire. Timpul a
trecut şi cei care L-au aşteptat pe Mântuitorul lor cu nerăbdare s-au
întristat şi s-au descurajat, în timp ce aceia care nu iubiseră venirea
lui Isus, ci au îmbrăţişat solia din teamă, au fost mulţumiţi că nu
venise la vremea la care fusese aşteptat. Mărturisirea lor nu atinsese
inima şi nu curăţise viaţa. Trecerea fără evenimente a perioadei
fusese calculată pentru a scoate la iveală astfel de inimi. [236]
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Aceştia au fost primii care s-au întors şi i-au ridiculizat pe cei
întristaţi şi dezamăgiţi, care au iubit cu adevărat venirea Mântuitoru-
lui lor. Am văzut înţelepciunea lui Dumnezeu în încercarea adusă
asupra poporului Său şi punerea lor la proba cercetării pentru a-i
descoperi pe cei care aveau să se dea înapoi în ceasul încercării.

Isus şi toată oştirea cerească au privit cu compasiune şi iubire
asupra celor care aşteptaseră plini de fericire să-L vadă pe Acela pe
care-L iubeau sufletele lor. Îngeri erau deasupra şi în jurul lor pentru
a-i sprijini în ceasul încercării lor. Cei care neglijaseră să primească
solia cerească au fost lăsaţi în întuneric şi mânia lui Dumnezeu s-a
aprins împotriva lor, pentru că nu au vrut să primească lumina pe
care o trimisese din cer. Cei credincioşi, dezamăgiţi, care nu puteau
înţelege de ce nu venise Domnul lor, nu au fost lăsaţi în întuneric.
Ei au fost conduşi din nou la bibliile lor pentru a cerceta perioadele
profetice. Mâna Domnului a fost îndepărtată de pe cifrele ascunse
şi greşeala a fost explicată. Ei au văzut că perioadele profetice
ajungeau până în 1844 şi că aceeaşi dovadă pe care o aduseseră
pentru a arăta că perioadele profetice se încheiau în 1843 dovedea că
acestea se vor termina în 1844. Lumina din Cuvântul lui Dumnezeu
a strălucit asupra situaţiei în care se aflau şi au descoperit un timp de
întârziere — „Dacă zăboveşte [prorocia], aşteapt-o!“ În dragostea
lor pentru imediata venire a lui Hristos, ei trecuseră cu vederea
întârzierea împlinirii, care a fost calculată pentru a-i da pe faţă pe
adevăraţii aşteptători. Aveau din nou un punct temporal fixat. Cu
toate acestea, am văzut că mulţi dintre ei nu puteau trece peste grava
lor dezamăgire şi erau incapabili de a avea acel nivel al zelului şi
energiei care le marcase credinţa în 1843.

Satana şi îngerii lui au triumfat asupra lor, iar cei care nu au
vrut să primească solia s-au felicitat singuri pentru judecata lor
pătrunzătoare şi înţelepciunea de a nu fi primit amăgirea — după
cum o numeau ei.[237]

Nu-şi dădeau seama că respingeau în detrimentul lor sfatul lui
Dumnezeu şi lucrau împreună cu Satana şi cu îngerii lui pentru a-i
încurca pe cei din poporul lui Dumnezeu, care trăiau solia trimisă
din cer.

Cei care credeau în această solie au fost prigoniţi în bisericile
lor. Pentru o vreme, cei care nu voiau să primească solia au fost
reţinuţi de frică să nu acţioneze pe faţă după simţămintele pe care le
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aveau în inimi; dar trecerea acelei date a scos la iveală adevăratele lor
sentimente. Ei doreau să reducă la tăcere mărturia pe care aşteptătorii
s-au simţit constrânşi s-o poarte, şi anume, că perioadele profetice se
extindeau până în 1844. Credincioşii au explicat cu claritate greşeala
pe care o făcuseră şi au arătat motivele pentru care L-au aşteptat
în 1844 pe Domnul lor. Împotrivitorii lor nu au putut aduce nici un
argument împotriva explicaţiilor puternice care au fost oferite. Cu
toate acestea, mânia bisericilor s-a aprins; erau hotărâţi să nu asculte
dovezile şi să-şi închidă uşile împotriva mărturiei, aşa încât să n-o
poată auzi şi ceilalţi. Cei care nu au îndrăznit să oprească lumina pe
care le-o dăduse Dumnezeu să ajungă şi la alţii au fost scoşi afară
din biserici; dar Isus era cu ei şi ei erau bucuroşi în lumina feţei Sale.
Erau pregătiţi să primească solia celui de-al doilea înger.



Solia celui de-al doilea înger

[Vezi Apendicele (n. ed.) ]

Când bisericile au refuzat să primească solia primului înger, ele
au respins lumina venită din cer şi au căzut din graţia lui Dumnezeu.
S-au încrezut în propria lor tărie şi, împotrivindu-se primei solii,
s-au plasat într-un loc în care nu puteau vedea lumina celui de-al
doilea înger. Dar preaiubiţii lui Dumnezeu, care erau oprimaţi, au
acceptat mesajul „A căzut Babilonul!“ şi au părăsit bisericile.[238]

Către încheierea celei de-a doua solii îngereşti [Vezi Apendicele
(n. ed.)], am văzut o lumină mare din cer strălucind asupra poporului
lui Dumnezeu. Razele de lumină străluceau ca soarele. Şi am auzit
glasuri de îngeri strigând: „Iată Mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!“

Acesta era strigătul de la miezul nopţii, care trebuia să dea putere
soliei celui de-al doilea înger. Au fost trimişi îngeri din cer pentru
a-i trezi pe sfinţii descurajaţi şi pentru a-i pregăti pentru marea
lucrare dinaintea lor. Nu cei mai talentaţi bărbaţi au fost cei dintâi
care au primit această solie. Au fost trimişi îngeri la cei umili,
consacraţi, şi i-au constrâns să dea strigătul: „Iată Mirele, ieşiţi-i în
întâmpinare!“ Cei cărora li s-a încredinţat strigarea s-au grăbit şi,
în puterea Duhului Sfânt, au făcut să răsune solia şi i-au înviorat pe
fraţii lor descurajaţi. Această lucrare nu depindea de învăţătura şi
erudiţia oamenilor, ci de puterea lui Dumnezeu, iar sfinţii Lui care
au auzit strigarea nu au putut să-i reziste. Cei mai spirituali au primit
această solie, iar cei care conduseseră mai înainte lucrarea au fost
ultimii care au primit-o şi au ajutat la amplificarea strigătului: „Iată
Mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!“

În fiecare loc din ţară era dată lumina privind solia celui de-al
doilea înger şi strigătul înmuia inimile a mii şi mii de oameni. Ea a
mers din oraş în oraş şi din sat în sat până când poporul aşteptător al
lui Dumnezeu a fost pe deplin trezit. În multe biserici nu s-a permis
ca această solie să fie dată, şi un mare grup, care avea mărturia
cea vie, a părăsit aceste biserici căzute. O lucrare puternică a fost
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săvârşită prin strigătul de la miezul nopţii. Solia cerceta inimile,
conducându-i pe cei credincioşi să caute o experienţă vie, personală.
Ştiau că nu se pot sprijini unul pe celălalt.

Sfinţii L-au aşteptat pe Domnul lor cu nerăbdare, cu post, cu
veghere şi cu rugăciune aproape necurmată. Chiar unii păcătoşi aş-
teptau cu groază împlinirea timpului; dar marea masă de oameni [239]
manifestau spiritul lui Satana în împotrivirea lor faţă de solie. Îşi
băteau joc şi glumeau, repetând pretutindeni: „Nimeni nu ştie ziua
şi ceasul“. Îngerii răi i-au împins să-şi împietrească inimile şi să res-
pingă fiecare rază de lumină din cer, pentru a putea fi bine prinşi în
capcana lui Satana. Mulţi care mărturiseau că Îl caută pe Hristos nu
făceau nimic pentru vestirea soliei. Slava lui Dumnezeu, la care fuse-
seră martori, umilinţa şi profunda consacrare a celor care aşteptau şi
greutatea copleşitoare a dovezilor îi determinaseră să mărturisească
faptul că primesc adevărul; dar ei nu fuseseră convertiţi; nu erau
pregătiţi pentru venirea Domnului.

Pretutindeni, sfinţii au simţit un spirit de rugăciune serioasă şi
solemnă. O solemnitate sfântă plana asupra lor. Îngerii priveau cu
un profund interes efectul soliei, îi înălţau pe cei care o primeau şi îi
întorceau de la lucrurile pământeşti, pentru a-şi face rezerve bogate
din izvorul mântuirii. Poporul lui Dumnezeu a fost acceptat atunci
de El. Isus S-a uitat cu plăcere la ei, căci chipul Său era reflectat în
ei. Făcuseră o jertfă completă, o consacrare deplină şi se aşteptau
să fie preschimbaţi în persoane nemuritoare. Dar erau meniţi să
fie din nou amar dezamăgiţi. Timpul spre care priviseră, aşteptând
izbăvirea, a trecut; erau încă pe pământ, iar efectele blestemului
nu au părut niciodată mai clare. Afecţiunea lor fusese legată de
cer şi anticipaseră cu o dorinţă arzătoare izbăvirea nemuririi; dar
speranţele lor nu-şi aflaseră împlinirea.

Teama care îi cuprinsese pe mulţi nu a dispărut imediat; ei nu
au izbucnit de îndată în triumf asupra celor dezamăgiţi. Dar pentru
că nu apăreau semne evidente ale mâniei lui Dumnezeu, ei şi-au
revenit din frica pe care o simţiseră şi au început să arunce batjocuri
şi ridiculizări. Poporul lui Dumnezeu a fost pus din nou la încercare [240]
şi testat. Lumea a râs de ei, i-a ridiculizat şi i-a batjocorit; iar cei
care crezuseră fără nici o umbră de îndoială că Isus avea să vină
chiar atunci pentru a-i învia pe cei morţi şi pentru a-i preschimba pe
sfinţii aflaţi în viaţă, ca să ia Împărăţia pentru a fi a lor în veci de veci
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au simţit acelaşi lucru pe care l-au simţit ucenicii lângă mormântul
lui Hristos: „L-au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus.“



Ilustrarea mişcării advente

Am văzut un număr de grupuri care păreau legate unele de
altele prin frânghii. Mulţi care aparţineau acestor grupuri se aflau
în întuneric profund; ochii le erau îndreptaţi în jos, către pământ,
şi nu părea că există vreo legătură între ei şi Isus. Împrăştiate, însă,
printre aceste grupuri diverse erau şi persoane ale căror feţe arătau
luminoase şi ai căror ochi erau ridicaţi spre cer. Le-au fost oferite
de la Isus raze de lumină, asemenea razelor soarelui. Un înger m-a
îndemnat să privesc cu atenţie şi am văzut un alt înger care veghea
asupra fiecărei persoane care avea o rază de lumină, în timp ce îngerii
răi îi înconjurau pe cei care erau în întuneric. Am auzit glasul unui
înger care striga: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a
sosit ceasul judecăţii Lui!“

Apoi o lumină strălucitoare s-a lăsat peste aceste grupuri pentru
a-i lumina pe cei care ar fi vrut s-o primească. Unii dintre cei care
se aflau în întuneric au primit lumina şi s-au bucurat. Alţii s-au
împotrivit luminii din cer spunând că a fost trimisă pentru a-i duce
în rătăcire. Lumina s-a stins de la ei şi au fost lăsaţi în întuneric. Cei
care primiseră lumina de la Isus s-au bucurat de sporirea luminii
preţioase care fusese revărsată asupra lor. Feţele lor străluceau de
o bucurie sfântă, în timp ce privirea le era îndreptată în sus, cu un [241]
mare interes, către Isus, şi vocile lor au fost auzite în armonie cu
glasul îngerului: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a sosit
ceasul judecăţii Lui!“ În timp ce înălţau acest strigăt, i-am văzut pe
cei care erau în întuneric împingându-i cu şoldul şi cu umărul. Atunci
mulţi care îndrăgeau lumina sacră au rupt frânghiile care îi ţineau
legaţi şi au ieşit în afara grupului lor. În timp ce făceau acest lucru,
bărbaţi care aparţineau unor grupuri diferite şi care erau respectaţi
în aceste formaţiuni şi-au făcut loc, unii cu cuvinte plăcute, alţii cu
priviri mânioase şi gesturi ameninţătoare şi au strâns frânghiile care
slăbeau. Aceşti bărbaţi spuneau neîncetat: „Dumnezeu este cu noi.
Ne aflăm în lumină. Avem adevărul.“ Am întrebat cine sunt aceşti
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oameni şi mi s-a spus că erau pastori şi fruntaşi care respinseseră ei
înşişi lumina şi nu voiau ca alţii s-o primească.

I-am văzut pe cei care îndrăgeau lumina privind în sus cu o do-
rinţă arzătoare, aşteptându-L pe Isus să vină şi să-i ia la El. La scurt
timp după aceea, a trecut un nor pe deasupra lor, iar feţele le erau
triste. Am întrebat care era explicaţia acestui nor şi mi-a fost arătat
că era dezamăgirea lor. Timpul la care Îl aşteptaseră pe Mântuitorul
lor trecuse şi Isus nu venise. În timp ce descurajarea punea stăpâ-
nire peste aşteptători, pastorii şi fruntaşii pe care-i remarcasem mai
înainte se bucurau şi toţi cei care respinseseră lumina au triumfat, în
timp ce Satana şi îngerii lui jubilau.

Apoi am auzit glasul unui alt înger care zicea: „A căzut, a căzut
Babilonul!“ O lumină a strălucit asupra celor disperaţi, şi aceştia,
cu o dorinţă arzătoare să-L vadă venind, şi-au fixat din nou ochii
asupra lui Isus. Am văzut un număr de îngeri conversând cu cel care
strigase: „A căzut, a căzut Babilonul!“ şi aceştia s-au unit cu el în[242]
strigarea: „Iată Mirele, ieşiţi-I în întâmpinare!“ Glasurile melodioase
ale acestor îngeri păreau să ajungă pretutindeni. O lumină extrem de
intensă părea să strălucească în jurul celor care îndrăgiseră lumina
ce le fusese dată. Feţele lor străluceau de o slavă minunată şi ei s-au
alăturat îngerilor în strigarea: „Iată, Mirele vine!“ În timp ce înălţau
în mod armonios strigarea în mijlocul diferitelor grupuri, cei care
respinseseră lumina i-au împins şi, cu priviri mânioase, îşi băteau
joc de ei. Dar îngeri de-ai lui Dumnezeu şi-au întins aripile peste
cei persecutaţi, în timp ce Satana şi îngerii lui căutau să-şi extindă
întunericul în jurul lor, pentru a-i face să respingă lumina din cer.

Apoi am auzit un glas spunându-le celor care fuseseră împinşi
şi luaţi în râs: „Ieşiţi din mijlocul lor şi nu vă atingeţi de ce este
necurat!“ În ascultare de această voce, un mare număr de oameni
au rupt frânghiile care îi ţineau legaţi şi, părăsind grupurile care
erau în întuneric, s-au alăturat celor care îşi dobândiseră mai înainte
libertatea şi şi-au unit bucuroşi glasurile cu ei. Am ascultat glasu-
rile rugăciunii sincere, din suflet, a câtorva care rămăseseră încă în
grupurile aflate în întuneric. Pastorii şi fruntaşii treceau împreju-
rul acestor grupări diferite, strângând şi mai bine funiile; dar încă
auzeam glasul rugăciunii sincere. Apoi i-am văzut pe cei care se
rugaseră, întinzând mâinile după ajutor către grupul unit care se
afla în libertate şi se bucura în Dumnezeu. În timp ce priveau cu
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stăruinţă către cer, răspunsul venit din partea lor a fost: „Ieşiţi din
mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei!“ Am văzut indivizi luptându-se
pentru libertate. În cele din urmă ei au rupt funiile care îi ţineau
legaţi. Se împotriviseră eforturilor depuse pentru strângerea şi mai
tare a frânghiilor şi refuzaseră să ia în seamă declaraţiile repetate:
„Dumnezeu este cu noi“, „Avem cu noi adevărul“. [243]

Oameni părăseau continuu grupurile care se aflau în întuneric şi
se alăturau grupului liber care părea să se afle într-un câmp deschis,
ridicat deasupra pământului. Privirile le erau îndreptate în sus, slava
lui Dumnezeu se odihnea asupra lor, iar ei Îi aduceau cu bucurie
laude. Erau foarte uniţi şi păreau învăluiţi în lumina cerului. În jurul
acestui grup erau unii care veniseră sub influenţa luminii, dar care
nu erau tocmai uniţi cu acest gru Toţi cei care îndrăgeau lumina
revărsată asupra lor priveau în sus cu mare interes şi Isus îi privea
cu o duioasă aprobare. Ei Îl aşteptau să vină şi tânjeau după apariţia
Lui. Nu aruncau nici măcar o privire de dor către pământ. Dar
iarăşi s-a aşezat un nor peste aşteptători şi i-am văzut coborându-şi
ochii obosiţi. Am întrebat care era cauza acestei schimbări. Îngerul
care mă însoţea a spus: „Sunt iarăşi dezamăgiţi în aşteptările lor.
Isus nu poate veni pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să
îndure încercări mai mari. Trebuie să renunţe la rătăcirile şi tradiţiile
primite de la oameni şi să se întoarcă cu totul către Dumnezeu şi
către Cuvântul Său. Ei trebuie să fie curăţiţi, albiţi şi încercaţi. Cei
care vor suporta acea amară încercare vor obţine o biruinţă veşnică.“

Isus nu a venit pe pământ, aşa cum credea grupul bucuros de
aşteptători, pentru a curăţi sanctuarul, purificând pământul prin foc.
Am văzut că ei au fost corecţi în calcularea perioadelor profetice.
Timpul profetic s-a terminat în 1844 şi Isus a intrat în Sfânta Sfintelor
pentru a curăţi Sanctuarul la sfârşitul zilelor. Greşeala lor consta în
neînţelegerea a ceea ce era sanctuarul şi natura curăţirii sale. Privind
din nou la grupul de aşteptători dezamăgiţi, mi-au părut trişti. Ei au
cercetat cu grijă dovezile credinţei lor şi au urmărit firul calculelor
perioadelor profetice, dar nu au putut descoperi nici o greşeală. [244]
Timpul se împlinise, dar unde era Mântuitorul lor? Îl pierduseră.

Mi-a fost arătată dezamăgirea ucenicilor când au venit la mor-
mânt şi nu au găsit trupul lui Isus. Maria a spus: „L-au luat pe
Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus“. Îngerii le-au spus uceni-
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cilor întristaţi că Domnul lor înviase şi că va merge înaintea lor în
Galileea.

Tot aşa, am văzut că Isus îi privea cu cea mai profundă com-
pasiune pe cei care aşteptaseră venirea Sa; şi El Şi-a trimis îngerii
pentru a le călăuzi mintea, ca să-L poată urma în locul în care Se
afla. Le-a arătat că acest pământ nu este sanctuarul, ci El trebuia să
intre în Locaşul Preasfânt pentru a face ispăşire pentru poporul Său
şi pentru a primi Împărăţia de la Tatăl Său şi că atunci avea să se
îndrepte spre pământ şi să-i ia pentru a fi mereu cu El. Dezamăgirea
primilor ucenici reprezintă foarte bine dezamăgirea celor care L-au
aşteptat pe Domnul lor în 1844.

Mi s-a arătat din nou timpul în care Hristos intra triumfător
în Ierusalim, călare pe măgăruş. Ucenicii bucuroşi credeau că El
avea să ia atunci Împărăţia şi să domnească asemenea unui prinţ
pământesc, vremelnic. L-au urmat pe Împăratul lor cu mari speranţe.
Au tăiat ramuri minunate de palmier, şi-au scos hainele şi, cu un zel
plin de entuziasm, I le-au aşternut în cale; şi unii au ieşit înaintea
Sa, strigând: „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine
în Numele Domnului! Osana în cerurile prea înalte!“ Entuziasmul
i-a deranjat pe farisei şi au dorit ca Isus să-i mustre pe ucenicii Săi.
Dar El le-a spus: „Dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga“. Profeţia
din Zaharia 9, 9 trebuia să se împlinească; cu toate acestea, ucenicii[245]
trebuia să îndure o amară dezamăgire. În numai câteva zile, ei L-au
urmat pe Isus pe drumul spre Calvar şi L-au privit sângerând şi
mutilat pe crucea cea aspră. Au fost martorii morţii Sale agonizante
şi L-au aşezat în mormânt. Inimile li s-au rupt de durere; aşteptările
nu li se împliniseră nici în cea mai mică măsură, iar speranţele lor
muriseră o dată cu Isus. Dar când El S-a ridicat dintre morţi şi li S-a
arătat ucenicilor întristaţi, speranţele le-au înviat. Îl regăsiseră.

Am văzut că dezamăgirea celor care crezuseră în venirea Domnu-
lui în 1844 nu a egalat-o pe cea a primilor ucenici. Profeţia a fost
împlinită în prima şi cea de-a doua solie îngerească. Ele au fost
date la momentul cuvenit şi împliniseră lucrarea pe care o avusese
Dumnezeu în vedere pentru ei.



O Altă ilustraţie

Mi-a fost arătat interesul pe care-l manifestase tot cerul faţă de
lucrarea care se afla în desfăşurare pe pământ. Isus însărcinase un
înger puternic să coboare şi să-i avertizeze pe locuitorii pământului
să se pregătească pentru cea de-a doua Sa venire. Când îngerul
a plecat de la Isus din cer, o lumină nespus de puternică mergea
înaintea lui. Mi s-a spus că misiunea lui era de a lumina pământul
cu slava sa şi de a-i avertiza pe oameni de apropiata mânie a lui
Dumnezeu. Mulţimi au primit lumina. Unii dintre aceştia păreau să
fie foarte solemni, în timp ce alţii erau bucuroşi şi extaziaţi. Toţi cei
care au primit lumina şi-au întors feţele către cer şi I-au dat slavă lui
Dumnezeu. Deşi era revărsată peste toţi, unii nu au făcut decât să
vină în raza ei de influenţă, dar nu au primit-o din toată inima. Mulţi
erau plini de o mare mânie. Pastori şi popor s-au unit cu cei răi şi
s-au împotrivit crâncen luminii revărsate de îngerul cel puternic. [246]

Dar toţi cei care au primit-o s-au retras din lume şi au fost strâns
uniţi unii cu alţii.

Satana şi îngerii lui erau absorbiţi de lucrarea de a distrage min-
tea cât mai multora de la lumină. Grupul celor care o respinseseră a
fost lăsat în întuneric. L-am văzut pe îngerul lui Dumnezeu privindu-
i cu cel mai profund interes pe cei ce mărturiseau că sunt poporul
Său, pentru a nota ce caracter îşi dezvoltau în timp ce le era prezen-
tată solia de origine cerească. Şi, în timp ce mulţi, care mărturiseau
dragostea faţă de Isus, şi-au întors feţele cu dispreţ, batjocură şi
ură de la solia cerului, un înger care avea un pergament în mână a
înregistrat raportul cel ruşinos. Tot cerul era indignat că Isus a fost
insultat în felul acesta de către cei ce spuneau că Îi sunt urmaşi.

Am văzut dezamăgirea celor credincioşi când nu L-au văzut pe
Domnul lor la momentul aşteptat. Fusese scopul lui Dumnezeu acela
de a ascunde viitorul şi de a-i aduce pe cei din poporul Său la o
răscruce a deciziei. Fără predicarea timpului fixat pentru venirea
lui Hristos, lucrarea a cărei împlinire o dorea Dumnezeu nu s-ar fi
săvârşit. Satana îi făcea pe foarte mulţi să caute departe, în viitor,
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evenimentele măreţe legate de judecată şi de sfârşitul perioadei de
probă. Era necesar ca poporul să fie adus în situaţia de a căuta cu
seriozitate să facă o pregătire urgentă.

După ce a trecut momentul aşteptat, cei care nu primiseră întru
totul lumina îngerului s-au alăturat celor care dispreţuiseră solia
şi s-au întors cu ridiculizări împotriva celor dezamăgiţi. Îngerii au
notat starea în care se aflau cei ce mărturiseau că sunt urmaşi ai lui
Hristos. Trecerea perioadei fixate îi pusese la probă şi îi testase şi
mulţi au fost cântăriţi în balanţă şi găsiţi prea uşori. Au pretins cu
glas tare că sunt creştini şi, cu toate acestea, au eşuat în aproape toate
privinţele să-L urmeze pe Hristos. Satana a jubilat văzând starea
celor ce spuneau că sunt urmaşii lui Isus.[247]

Îi avea în capcană. Îi condusese pe cei mai mulţi dintre ei să
părăsească drumul cel strâmt şi aceştia încercau să urce către cer
pe o altă cale. Îngerii i-au văzut pe cei curaţi şi sfinţi amestecaţi cu
păcătoşii din Sion şi cu făţarnicii care iubeau lumea. Ei vegheaseră
asupra adevăraţilor ucenici ai lui Isus; dar cei stricaţi îi afectau pe
cei sfinţi. Creştinilor ale căror inimi ardeau cu o dorinţă fierbinte
de a-L vedea pe Isus le-a fost interzis de către cei ce mărturiseau
că le sunt fraţi să vorbească despre venirea Sa. Îngerii priveau acest
tablou şi simţeau împreună cu rămăşiţa celor care iubeau apariţia
Domnului lor.

A fost însărcinat un alt înger puternic să coboare pe pământ. Isus
pusese în mâna lui un text scris şi, când a ajuns, îngerul a strigat:
„A căzut, a căzut Babilonul!“ Apoi i-am văzut pe cei dezamăgiţi
ridicându-şi din nou ochii către cer, uitându-se cu credinţă şi nădejde
să-L vadă pe Domnul lor făcându-Şi apariţia. Dar mulţi păreau să
rămână într-o stare de somnolenţă, ca şi cum erau adormiţi; totuşi,
puteam să văd pe feţele lor urma unei întristări profunde. Cei dez-
amăgiţi au văzut din Scripturi că se aflau în timpul de zăbovire şi
că trebuie să aştepte cu răbdare împlinirea viziunii. Aceleaşi dovezi
care i-au condus să privească după Domnul lor în 1843 i-au făcut
să-L aştepte şi în 1844. Am văzut, cu toate acestea, că majoritatea
nu avea acea energie specifică pentru credinţa pe care o avuseseră în
1843. Dezamăgirea lor le slăbise credinţa.

Când cei din poporul lui Dumnezeu s-au unit în strigătul celui
de-al doilea înger, oştirea cerească a notat cu cel mai profund interes
efectul pe care l-a avut solia. I-au văzut pe mulţi dintre cei ce purtau
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numele de creştin întorcându-se cu dispreţ şi cu batjocură împotriva
celor care fuseseră dezamăgiţi. În timp ce le ieşeau de pe buze
cuvintele: „Încă n-aţi mers sus!“, un înger le scria. Îngerul a spus:
„Pe Dumnezeu Îl batjocoresc aceştia“. Atenţia mi-a fost îndreptată
către un păcat similar comis în vremurile străvechi. Ilie fusese luat [248]
la cer şi mantaua lui căzuse asupra lui Elisei. Atunci, tineri răi, care
învăţaseră de la părinţii lor să-l dispreţuiască pe omul lui Dumnezeu,
l-au urmat pe Elisei şi au strigat în batjocură: „Suie-te, pleşuvule!
Suie-te, pleşuvule!“ Insultându-I în felul acesta slujitorul, ei L-au
insultat pe Dumnezeu şi şi-au întâlnit pedeapsa atunci şi acolo. Într-o
manieră asemănătoare, cei care au râs şi şi-au bătut joc de ideea ca
sfinţii să se suie la cer vor primi mânia lui Dumnezeu şi vor fi făcuţi
să simtă că nu este un lucru uşor să glumeşti cu Creatorul.

Isus însărcinase alţi doi îngeri să zboare repede pentru a înviora
şi a întări credinţa care scădea, a poporului Său, şi să-i pregătească
să înţeleagă solia celui de-al doilea înger şi mişcarea importantă care
avea să fie curând făcută în cer. I-am văzut pe aceşti îngeri primind
o mare putere şi lumină de la Isus şi zburând repede către pământ
pentru a se achita de sarcina lor, aceea de a-l ajuta pe cel de-al doilea
înger în lucrarea lui. O lumină puternică a strălucit asupra popo-
rului lui Dumnezeu când îngerii au strigat: „Iată Mirele, ieşiţi-I în
întâmpinare!“ Apoi i-am văzut pe cei dezamăgiţi ridicându-se şi
vestind la unison cu cel de-al doilea înger: „Iată Mirele, ieşiţi-I în
întâmpinare!“ Lumina de la îngeri străpungea pretutindeni întune-
ricul. Satana şi îngerii lui căutau să împiedice această lumină să se
răspândească şi să aibă efectul dorit. Ei se certau cu îngerii din cer,
spunându-le că Dumnezeu îi amăgise pe oameni şi, cu toată lumina
şi puterea lor, n-ar putea să facă lumea să creadă că vine Hristos.
Însă, în ciuda faptului că Satana se lupta să ridice ziduri în cale şi să
distragă mintea oamenilor de la lumină, îngerii lui Dumnezeu şi-au
continuat lucrarea.

Cei care primiseră lumina păreau foarte fericiţi. Priveau cu stator-
nicie către cer şi îşi doreau fierbinte ca Isus să apară. Unii plângeau
şi se rugau cuprinşi de o mare tulburare. Ochii păreau să le fie fixaţi [249]
asupra lor înşişi şi nu îndrăzneau să privească în sus. O lumină din
cer a risipit întunericul care îi învăluia şi ochii lor, care fuseseră fixaţi
în disperare asupra propriilor lor persoane, s-au îndreptat în sus, în
timp ce fiecare trăsătură a feţei lor exprima recunoştinţă şi bucurie
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sfântă. Isus şi întreaga oştire îngerească au privit cu aprobare asupra
aşteptătorilor credincioşi.

Cei care respinseseră şi se împotriviseră luminii soliei primului
înger au pierdut lumina celei de-a doua solii şi nu au putut beneficia
de puterea şi slava care însoţea solia: „Iată, Mirele vine!“ Isus le-a
întors spatele cu dezaprobare, căci ei Îl insultaseră şi Îl respinseseră.
Cei care primiseră solia erau învăluiţi într-un nor de slavă. Se temeau
foarte tare ca nu cumva să-L jignească pe Dumnezeu; aşteptau,
vegheau şi se rugau pentru a-I cunoaşte voia. L-am văzut pe Satana
şi pe îngerii lui căutând să oprească lumina să ajungă la poporul lui
Dumnezeu; dar, atâta vreme cât aşteptătorii îndrăgeau lumina şi îşi
păstrau ochii ridicaţi de la pământ către Isus, Satana nu putea avea
nici o putere de a-i priva de razele-i preţioase. Solia dată din cer i-a
turbat de mânie pe Satana şi pe îngerii lui, iar aceştia i-au făcut pe
cei care spuneau că Îl iubesc pe Isus, dar Îi dispreţuiau venirea, să-i
ia în râs şi să-i dispreţuiască pe cei credincioşi, încrezători. Dar un
înger nota fiecare insultă, fiecare defăimare, fiecare nedreptate pe
care o primeau copiii lui Dumnezeu de la aceşti aşa-zişi fraţi ai lor.

Foarte mulţi şi-au ridicat glasurile pentru a striga: „Iată, Mirele
vine!“ şi i-au părăsit pe fraţii lor care nu iubeau reîntoarcerea lui
Isus şi care nu suportau ca ei să le vorbească despre cea de-a doua
venire a Sa. L-am văzut pe Isus întorcându-Şi faţa de la cei care au
respins şi au dispreţuit venirea Sa şi apoi poruncind îngerilor Săi
să-I scoată poporul dintre cei necuraţi pentru a nu se întina şi ei.
Cei care s-au supus soliei au ieşit şi au stat afară, liberi şi uniţi. O[250]
lumină sfântă strălucea asupra lor. Ei s-au lepădat de lume, şi-au
jertfit interesele pământeşti, au renunţat la comorile lor pământeşti
şi şi-au îndreptat către cer privirile pline de dor, aşteptând să-L vadă
pe iubitul lor Izbăvitor. O lumină sfântă le strălucea pe faţă, arătând
pacea şi bucuria care domnea înăuntru. Isus le-a poruncit îngerilor
să meargă şi să-i întărească, întrucât ceasul încercării lor se apropia.
Am văzut că aceşti aşteptători nu au fost încă încercaţi aşa cum ar fi
trebuit. Ei nu erau lipsiţi de rătăciri. Şi am văzut mila şi bunătatea lui
Dumnezeu în faptul că a trimis o avertizare locuitorilor pământului şi,
în mod repetat, mesaje care să-i conducă la o sârguincioasă cercetare
a inimii şi la studiul Scripturilor, ca să se poată debarasa de rătăcirile
care le fuseseră transmise de păgâni şi papişti. Prin aceste solii,
Dumnezeu i-a scos pe cei din poporul Său într-un loc în care putea
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lucra pentru ei cu o putere mai mare şi în care puteau să păzească
toate poruncile Sale.



Sanctuarul

Am văzut dureroasa dezamăgire a celor din poporul lui Dum-
nezeu pentru faptul că nu L-au văzut pe Isus la timpul la care se
aşteptau să-L vadă. Ei nu ştiau de ce nu venise Mântuitorul lor; căci
nu puteau vedea nici o dovadă că timpul profetic nu se terminase.
Îngerul a spus: „A greşit Cuvântul lui Dumnezeu? Nu a reuşit Dum-
nezeu să-Şi împlinească făgăduinţele? Nu; El a împlinit tot ceea ce
a promis. Isus S-a ridicat şi a închis uşa de la Locul Sfânt din Sanc-
tuarul ceresc, a deschis o uşă către Locul Preasfânt şi a intrat pentru
a curăţi Sanctuarul. Toţi aceia care aşteaptă cu răbdare vor înţelege
taina. Omul a greşit; dar nu a existat nici o greşeală din partea lui
Dumnezeu. Tot ce a făgăduit Dumnezeu a fost împlinit întocmai;[251]
dar omul a crezut în mod eronat că pământul este sanctuarul care
trebuie curăţit la sfârşitul perioadelor profetice. Aşteptările omului
au fost cele care au eşuat, nu făgăduinţa lui Dumnezeu.“

Isus Şi-a trimis îngerii pentru a îndrepta mintea celor dezamăgiţi
către Locul Preasfânt, unde mersese El pentru a curăţi Sanctuarul
şi a face o ispăşire specială pentru Israel. Isus le-a spus îngerilor
că toţi aceia care L-au găsit vor înţelege lucrarea pe care urma să
o săvârşească. Am văzut că în timpul în care Isus este în Locul
Preasfânt, va fi legat prin căsătorie de Noul Ierusalim; iar după ce
lucrarea Sa se va sfârşi în Sfânta Sfintelor, va coborî către pământ în
puterea Sa împărătească şi îi va lua la Sine pe cei preţioşi, care au
aşteptat cu răbdare întoarcerea Sa.

Mi-a fost arătat ce a avut cu adevărat loc în cer la încheierea
perioadelor profetice din 1844. Când Isus Şi-a sfârşit slujirea în
Locul Sfânt şi a închis uşa acelei încăperi, un întuneric adânc s-a
aşezat peste cei care auziseră şi respinseseră mesajul despre venirea
Sa şi nu L-au mai văzut. Atunci Isus S-a îmbrăcat cu veşminte
preţioase. În partea de jos a hainei Sale, se vedeau un clopoţel şi o
rodie, un clopoţel şi o rodie. De umerii Lui a fost atârnat un pieptar
care avea un model neobişnuit. Când Isus Se mişca, acesta strălucea
precum diamantele, mărind literele care păreau a fi nume scrise sau
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gravate pe pieptar. Pe capul Său era ceva care aducea a coroană.
Când a fost cu totul pregătit, îngerii L-au înconjurat şi, într-un car
de foc, a trecut dincolo de cea de-a doua despărţitură.

Mi s-a poruncit atunci să observ cele două încăperi ale Sanctu-
arului ceresc. Perdeaua, sau uşa, a fost deschisă şi mi s-a îngăduit
să intru. În prima încăpere, am văzut sfeşnicul cu şapte lămpi, masa
pâinilor pentru punerea înaintea Domnului, altarul pentru tămâie şi
cădelniţa. [252]

Tot mobilierul acestei încăperi părea din aurul cel mai curat şi
reflecta chipul Celui care intrase în acel loc. Perdeaua care despărţea
cele două încăperi avea culori şi materiale diferite, cu o margine
foarte frumoasă, în care erau figuri lucrate din aur, reprezentând
îngeri. Perdeaua a fost ridicată şi am privit în cea de-a doua încăpere.
Am văzut acolo un chivot care părea din aurul cel mai fin. Pe margi-
nea capacului chivotului era o lucrătură de o frumuseţe desăvârşită,
reprezentând coroane. În chivot se aflau tablele de piatră, conţinând
Cele Zece Porunci.

Doi heruvimi încântători, câte unul la fiecare capăt al chivotului,
stăteau în picioare cu aripile întinse deasupra lui şi atingându-se
deasupra capului lui Isus, în timp ce El stătea înaintea tronului
îndurării. Feţele lor erau întoarse una către cealaltă şi priveau în jos,
către chivot, aceştia reprezentând toată oştirea îngerilor, care priveau
cu interes la Legea lui Dumnezeu. Între heruvimi se afla o cădelniţă
de aur şi, în timp ce rugăciunile sfinţilor, ridicate în credinţă, se
înălţau la Isus, iar El le prezenta Tatălui Său, un nor plăcut mirositor
se ridica din tămâie, arătând ca un fum format din cele mai frumoase
culori. Deasupra locului în care stătea Isus, înaintea chivotului, era o
slavă de o strălucire neasemuită la care nu mă puteam uita; părea să
fie scaunul de domnie al lui Dumnezeu. În timp ce fumul de tămâie
se înălţa către Tatăl, slava strălucitoare a venit de la tronul lui Isus şi,
de la El, a fost revărsată peste cei ale căror rugăciuni se ridicaseră
asemenea tămâii plăcut mirositoare. Lumina cădea din abundenţă
asupra lui Isus şi umbrea tronul îndurării, iar poalele mantiei slavei
umplea Templul. Nu am putut privi mult timp strălucirea nespus de
mare. Nici o limbă nu o poate descrie. Am fost copleşită şi m-am
întors de la splendoarea şi măreţia acelei scene.

Mi-a fost arătat un sanctuar de pe pământ care avea două despăr-
ţituri. Semăna cu cel din cer şi mi s-a spus că era o reprezentare a
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celui ceresc. Mobilierul din prima încăpere a sanctuarului pământesc
era asemenea celui din prima despărţitură a celui ceresc.[253]

Perdeaua a fost ridicată, am privit în Sfânta Sfintelor şi am văzut
că mobilierul era întocmai ca în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul
ceresc. Preotul slujea în ambele încăperi ale celui pământesc. Intra
zilnic în prima încăpere, dar nu intra în Sfânta Sfintelor decât o dată
pe an, pentru a o curăţa de păcatele care fuseseră transmise acolo.
Am văzut că Isus slujea în ambele încăperi ale Sanctuarului ceresc.
Preoţii intrau în cel de pe pământ cu sângele unui animal ca jertfă
pentru păcat. Hristos a intrat în Sanctuarul ceresc cu jertfa propriului
Său sânge. Preoţii pământeşti îşi încetau lucrarea datorită morţii.
Din acest motiv, ei nu puteau continua slujirea pentru mult timp;
dar Isus era un Preot veşnic. Prin jertfele şi arderile de tot aduse
la sanctuarul pământesc, copiii lui Israel trebuia să se prindă de
meritele unui Mântuitor care avea să vină. Şi, în înţelepciunea lui
Dumnezeu, ne-au fost date amănuntele acestei lucrări pentru a putea,
privindu-le, să înţelegem lucrarea lui Isus din Sanctuarul ceresc.

Când Isus a murit pe Calvar, a strigat: „S-a sfârşit!“, şi perdeaua
templului s-a sfâşiat în două, de sus până jos. Acest lucru avea
menirea să arate că slujbele sanctuarului pământesc s-au terminat
pentru totdeauna şi că Dumnezeu nu avea să Se mai întâlnească în
templul lor pământesc cu preoţii pentru a le accepta jertfele. Atunci
a fost vărsat sângele lui Isus care urma să fie oferit de către El Însuşi
în Sanctuarul ceresc. După cum preotul intra în Sfânta Sfintelor o
dată pe an pentru a curăţa sanctuarul pământesc, tot aşa a intrat Isus
în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc, la sfârşitul celor 2300 de
seri şi dimineţi din Daniel 8, în 1844, pentru a face o ispăşire finală
pentru toţi cei care puteau fi binecuvântaţi prin mijlocirea Sa şi, în
acest fel, pentru a curăţi Sanctuarul.[254]



Solia celui de-al treilea înger

[Vezi Apendicele (n. ed.)]

Când lucrarea lui Isus din Sfânta a luat sfârşit şi El a trecut în
Locul Preasfânt şi a stat înaintea chivotului care conţinea Legea lui
Dumnezeu, Domnul a trimis un alt înger puternic, cu un al treilea
mesaj pentru lume. Un sul de pergament a fost pus în mâna înge-
rului şi, când acesta a coborât către pământ în putere şi măreţie, a
vestit o înfricoşătoare avertizare împreună cu cea mai îngrozitoare
ameninţare adusă vreodată omului. Scopul urmărit de această solie
era de a-i pune în gardă pe copiii lui Dumnezeu, arătându-le ceasul
ispitei şi suferinţei, care se afla înaintea lor. Îngerul a spus: „Ei vor
fi aduşi în luptă directă cu fiara şi cu icoana ei. Singura lor speranţă
de a dobândi viaţa veşnică este aceea de a rămâne neclintiţi. Deşi
le sunt în joc vieţile, ei trebuie să se prindă cu putere de adevăr.“
Cel de-al treilea înger îşi încheie mesajul în felul acesta: „Aici este
răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa
lui Isus“. Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat către Sanctuarul
ceresc. Mintea celor care îmbrăţişează această solie este îndreptată
către Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea chivotului, făcând o
ultimă mijlocire pentru toţi aceia pentru care mila încă zăboveşte
şi pentru cei care au încălcat Legea lui Dumnezeu din neştiinţă.
Această ispăşire se face atât pentru cei neprihăniţi morţi, cât şi pen-
tru neprihăniţii aflaţi în viaţă. Ea îi include şi pe toţi cei care au murit
încrezându-se în Hristos, dar care, neavând lumina asupra poruncilor
lui Dumnezeu, au păcătuit încălcându-i preceptele fără să ştie.

După ce Isus a deschis uşa de la Sfânta Sfintelor, s-a văzut
lumina Sabatului, iar cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu
au fost puşi la probă, tot aşa cum copiii lui Israel au fost puşi la
probă în vechime, pentru a se vedea dacă vor păzi sau nu Legea lui
Dumnezeu. [255]

L-am văzut pe cel de-al treilea înger arătând în sus, indicându-
le celor dezamăgiţi calea către Locaşul Preasfânt din Sanctuarul
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ceresc. Când ei, prin credinţă, intră în Sfânta Sfintelor, Îl găsesc pe
Isus şi nădejdea şi bucuria îi cuprind din nou. I-am văzut privind
înapoi, rememorându-şi trecutul, de la vestirea celei de-a doua veniri
a lui Isus până la experienţa trecerii timpului profetic, în 1844. Ei îşi
explică dezamăgirea şi sunt animaţi din nou de bucurie şi certitudine.
Cel de-al treilea înger a iluminat trecutul, prezentul şi viitorul şi
ei ştiu că Dumnezeu i-a călăuzit cu adevărat prin providenţa Sa
misterioasă.

Mi-a fost reprezentat modul în care cei care formau rămăşiţa Îl
urmau pe Isus în Sfânta Sfintelor, priveau chivotul şi tronul îndu-
rării şi erau captivaţi de slava acestora. Isus a ridicat apoi capacul
chivotului şi, iată! Tablele de piatră, cu Cele Zece Porunci scrise
pe ele. Ei citesc Cuvântul viu al lui Dumnezeu, dar se dau înapoi,
cutremurându-se, când văd cea de-a patra poruncă între cele zece
precepte sfinte având o strălucire mai puternică decât celelalte nouă
şi o aură de slavă în jurul ei. Ei nu găsesc nimic acolo care să le
indice că Sabatul a fost abolit sau schimbat în favoarea primei zile a
săptămânii. Porunca stă scrisă ca atunci când a fost rostită de Dum-
nezeu în solemnitatea şi măreţia înfricoşătoare de pe munte, în timp
ce fulgerele luminau şi tunetele bubuiau; este aceeaşi ca atunci când
a fost scrisă chiar cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră: „Să
lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua
de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău.“ Sunt uimiţi când
văd grija faţă de Cele Zece Porunci. Le văd păstrate în apropierea
lui Iehova, umbrite şi protejate de sfinţenia Sa. Ei văd că porunca
a patra a Decalogului fost călcată în picioare şi a fost păzită o zi[256]
transmisă de păgâni şi papişti în locul zilei sfinţite de Iehova. Ei se
smeresc înaintea lui Dumnezeu şi îşi regretă păcatele din trecut.

Am văzut cum tămâia din cădelniţă scotea fum când Isus înălţa
înaintea Tatălui Său mărturisirile şi rugăciunile lor. Şi în timp ce
se ridica, o lumină strălucitoare se lăsa asupra lui Isus şi asupra
tronului îndurării; şi rugătorii cei sinceri, care erau tulburaţi pentru
că descoperiseră că ei înşişi erau călcători ai Legii lui Dumnezeu, au
fost binecuvântaţi şi feţele lor au strălucit de nădejde şi fericire. Ei
s-au alăturat lucrării celui de-al treilea înger şi şi-au înălţat glasurile
pentru a vesti solemna avertizare. Puţini însă au primit-o la început;
cu toate acestea, cei credincioşi au continuat cu multă vigoare să
vestească solia. Apoi, i-am văzut pe mulţi îmbrăţişând solia celui
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de-al treilea înger, unindu-şi glasurile cu cei care dăduseră primii
avertizarea şi onorându-L pe Dumnezeu prin păzirea zilei Lui sfinte
de odihnă.

Mulţi care au îmbrăţişat cea de-a treia solie nu avuseseră o
experienţă în primele două solii. Satana a înţeles aceasta şi ochiul
lui rău a fost asupra lor pentru a-i învinge; dar cel de-al treilea înger
le îndrepta atenţia către Locaşul Preasfânt, iar cei care avuseseră o
experienţă în ultimele solii le arătau calea către Sanctuarul ceresc.
Mulţi au văzut lanţul desăvârşit al adevărului în soliile îngerilor şi
le-au primit cu voioşie în ordinea în care au fost date şi L-au urmat
pe Isus prin credinţă în Sanctuarul ceresc. Aceste solii mi-au fost
reprezentate ca o ancoră pentru poporul lui Dumnezeu. Cei care le
înţeleg şi le primesc nu se vor afla în primejdia de a fi măturaţi de
multele amăgiri ale lui Satana.

După marea dezamăgire de la 1844, Satana şi îngerii lui au fost
foarte ocupaţi cu aşezarea de capcane pentru a zdruncina credinţa
corpului de credincioşi. El a afectat mintea persoanelor care avuse- [257]
seră o experienţă în soliile date şi care aveau o aparenţă de umilinţă.
Unii arătau către viitor pentru împlinirea primelor două solii, în timp
ce alţii arătau un trecut îndepărtat, susţinând că acestea fuseseră
împlinite atunci. Ei câştigau o influenţă asupra minţii celor lipsiţi de
experienţă şi le zdruncinau credinţa. Unii cercetau Biblia pentru a-şi
construi o credinţă proprie, independentă de corpul credincioşilor.
Satana jubila în toate acestea, căci el ştia că pe cei care se desprind
de ancoră îi putea afecta, prin rătăciri diferite, şi purta încoace şi
încolo prin multe vânturi de învăţătură. Mulţi care fuseseră fruntaşi
în primele două solii acum le negau şi în tot corpul de credincioşi
era confuzie şi neînţelegere.

Atenţia mi-a fost atunci îndreptată către William Miller. Arăta
încurcat peste măsură şi era plecat sub povara grijii şi neliniştii
pentru poporul său. Cei din grupul care fusese unit şi iubitor în 1844
îşi pierdeau iubirea, împotrivindu-se unul celuilalt şi căzând într-o
stare rece de apostazie. În timp ce privea aceasta, durerea i-a epuizat
tăria. Am văzut bărbaţi de frunte privindu-l cu atenţie şi temându-se
ca nu cumva să primească cea de-a treia solie îngerească şi poruncile
lui Dumnezeu. Iar când el se apleca înspre lumina cerului, aceşti
bărbaţi născoceau vreun plan pentru a-i întoarce mintea de la aceasta.
Se exercita o influenţă omenească pentru a-l ţine în întuneric şi a-i
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reţine influenţa în mijlocul celor care se împotriveau adevărului. În
cele din urmă, William Miller şi-a ridicat glasul împotriva luminii
din cer. N-a primit solia care i-ar fi explicat pe deplin dezamăgirea
şi ar fi aruncat asupra trecutului o lumină şi slavă care i-ar fi refăcut
forţele epuizate, i-ar fi reînviat speranţa şi l-ar fi călăuzit să-I dea
slavă lui Dumnezeu. El s-a plecat către înţelepciunea omenească
în locul celei divine, dar, fiind frânt de atâta muncă pentru cauza
Stăpânului său şi datorită vârstei, el nu a fost tot atât de răspunzător[258]
ca aceia care l-au ţinut departe de adevăr. Ei sunt răspunzători;
păcatul stă asupra lor.

Dacă William Miller ar fi putut vedea lumina celei de-a treia
solii, multe lucruri care păreau întunecate şi tainice pentru el şi-ar fi
găsit explicaţia. Dar fraţii lui mărturiseau un interes şi o dragoste atât
de profundă faţă de el, încât a crezut că nu se poate rupe de aceştia.
Inima lui înclina către adevăr, iar apoi el se uita către fraţii săi; însă
ei se împotriveau luminii. Se putea el rupe de cei care stătuseră umăr
la umăr cu el în vestirea venirii lui Isus? S-a gândit că în mod sigur
ei nu l-ar conduce spre rătăcire.

Dumnezeu a îngăduit ca el să cadă sub puterea lui Satana, sub
stăpânirea morţii, şi l-a ascuns în mormânt de cei care îl îndepărtau
neîncetat de adevăr. Moise a greşit tocmai când era gata să intre în
Ţara Făgăduită. În acelaşi fel, am văzut că William Miller, tocmai
când mai avea puţin până să intre în Canaanul ceresc, a greşit lăsând
ca influenţa lui să acţioneze împotriva adevărului. Alţii l-au împins la
aceasta; alţii trebuie să plătească pentru aceasta. Dar îngerii veghează
praful preţios al acestui slujitor al lui Dumnezeu, şi el va ieşi afară
la sunetul ultimei trâmbiţe.
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Am văzut un grup care stătea bine păzit şi ferm, care nu arunca
nici măcar o privire către cei care doreau să zdruncine credinţa înte-
meiată a celor credincioşi. Dumnezeu S-a uitat asupra lor aprobator.
Mi-au fost arătate trei trepte — prima, a doua şi cea de-a treia solie
îngerească. Îngerul care mă însoţea a spus: „Vai de acela care va
mişca o cărămidă sau va deranja fie şi cât un vârf de ac aceste solii.
Înţelegerea adevărată a acestor mesaje este de o importanţă vitală.
Destinul sufletelor atârnă de modul în care sunt primite.“ Am fost [259]
iarăşi purtată de-a lungul acestor solii şi am văzut cât de scump
plătiseră cei din poporul lui Dumnezeu pentru experienţa lor. Ea
fusese obţinută prin multă suferinţă şi conflict sever. Dumnezeu îi
condusese pas cu pas, până când îi plasase pe o platformă solidă, de
neclintit. Am văzut diferite persoane apropiindu-se de platformă şi
examinându-i fundaţia. Bucurându-se, unii au urcat imediat pe ea.
Alţii au început să critice temelia. Doreau să se facă îmbunătăţiri,
pentru că, ziceau ei, atunci ar fi fost platforma desăvârşită şi poporul
mult mai fericit. Unii au coborât de pe platformă pentru a o examina
şi au declarat că este aşezată greşit. Dar am văzut că aproape toţi
stăteau ferm pe platformă şi îi implorau pe cei care păşiseră în afara
ei să înceteze să se mai plângă; căci Dumnezeu era Maistrul Con-
structor, şi ei luptau împotriva Lui. Au reamintit minunata lucrare a
lui Dumnezeu care i-a condus la platforma solidă şi, toţi împreună,
şi-au ridicat ochii către cer şi I-au dat laudă lui Dumnezeu cu glas
tare. Lucrul acesta i-a mişcat pe unii din cei care se plânseseră şi
părăsiseră platforma şi, cu priviri pline de umilinţă, au urcat din nou
pe ea.

Atenţia mi-a fost îndreptată către vestirea primei veniri a lui
Hristos. Ioan fusese trimis în puterea şi în duhul lui Ilie pentru a
pregăti calea pentru Isus. Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au
beneficiat de învăţăturile lui Isus. Împotrivirea lor faţă de solia care
prevestea venirea Sa i-a plasat într-un loc în care nu puteau primi cu
plăcere cea mai puternică dovadă că El era Mesia. Satana i-a condus
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pe cei care au respins solia lui Ioan să meargă încă şi mai departe,
să-L respingă şi să-L răstignească pe Hristos. Făcând acest lucru,
ei s-au plasat într-un loc în care nu puteau primi binecuvântările
Zilei Cincizecimii, care i-ar fi învăţat calea către Sanctuarul ceresc.
Sfâşierea perdelei de la templu a arătat că jertfele şi rânduielile
iudaice nu aveau să mai fie primite. Marea Jertfă fusese adusă şi[260]
acceptată, iar Duhul Sfânt, care a coborât în Ziua Cincizecimii, a
purtat mintea ucenicilor de la sanctuarul pământesc către cel ceresc,
în care Isus intrase prin propriul Său sânge, pentru a revărsa asupra
ucenicilor Săi foloasele ispăşirii făcute de El. Dar iudeii au fost lăsaţi
într-un întuneric total. Au pierdut toată lumina pe care ar fi putut-o
avea asupra planului de mântuire şi s-au încrezut mai departe în
jertfele şi arderile lor de tot inutile. Sanctuarul ceresc luase locul
celui pământesc — cu toate acestea, ei nu ştiau nimic de această
schimbare. Din acest motiv, ei nu au putut beneficia de mijlocirea
lui Isus în Locul Sfânt.

Mulţi privesc cu oroare la calea urmată de iudei când L-au res-
pins şi L-au răstignit pe Hristos; iar când citesc istorisirea ruşinoasei
Lui maltratări, ei cred că Îl iubesc şi nu L-ar fi tăgăduit ca Petru sau
răstignit ca iudeii. Dar Dumnezeu, care citeşte inimile tuturor, a pus
la probă acea iubire pe care ei mărturiseau că o simt faţă de Isus. Tot
cerul a privit cu cel mai adânc interes primirea primei solii îngereşti.
Dar mulţi care au mărturisit că-L iubesc pe Isus şi care au vărsat
lacrimi când au citit povestea crucii, au luat în râs vestea cea bună
a venirii Sale. În loc să primească solia cu bucurie, au declarat că
este o amăgire. I-au urât pe cei care iubeau venirea Sa şi i-au dat
afară din biserici. Cei care au respins prima solie nu au putut avea
vreun avantaj de la cea de-a doua; şi nu au avut nimic de câştigat
nici prin strigătul de la miezul nopţii, care trebuia să-i pregătească să
intre cu Isus în Locul Preasfânt din Sanctuarul ceresc. Şi, respingând
primele două solii, ei şi-au întunecat în aşa măsură priceperea, încât
nu pot vedea nici urmă de lumină în cea de-a treia solie îngerească,[261]
care arată calea către Sfânta Sfintelor. Am văzut că, după cum iudeii
L-au răstignit pe Isus, tot aşa bisericile cu numele răstigniseră aceste
trei solii şi nu au, prin urmare, nici cea mai vagă cunoştinţă în ce
priveşte calea către Sfânta Sfintelor şi nici nu pot beneficia de mijlo-
cirea săvârşită de Hristos acolo. Asemenea iudeilor, care îşi aduceau
jertfele inutile, ei îşi înalţă rugăciunile nefolositoare către încăperea
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pe care Isus a părăsit-o; şi Satana, mulţumit de această amăgire, îşi
ia o aparenţă religioasă şi îndreaptă către sine mintea acestor aşa-zişi
creştini, lucrând cu puterea lui semne şi minuni mincinoase pentru
a-i imobiliza în capcană. Pe unii îi amăgeşte într-un fel, pe alţii
într-altul. El are pregătite amăgiri diferite pentru a influenţa minţi
diferite. Unii privesc cu oroare asupra uneia dintre amăgiri, în timp
ce primesc cu braţele deschise o alta. Satana îi amăgeşte pe unii prin
spiritism. Vine, de asemenea, şi ca înger de lumină şi îşi răspândeşte
influenţa în toată ţara prin intermediul reformelor false. Bisericile
jubilează şi consideră că Dumnezeu lucrează într-un mod minunat
pentru ei, când de fapt este lucrarea unui alt duh. Entuziasmul se va
stinge şi va lăsa lumea şi biserica într-o stare mai rea decât înainte.

Am văzut că Dumnezeu are copii sinceri printre adventiştii cu
numele şi bisericile căzute şi, înainte ca plăgile să fie turnate, pastori
şi popor vor fi chemaţi afară din aceste biserici şi vor primi cu
bucurie adevărul. Satana ştie aceasta; şi înainte de a fi dată marea
strigare a celui de-al treilea înger, el stârneşte un entuziasm în aceste
grupări religioase, pentru ca aceia care au respins adevărul să poată
gândi că Dumnezeu este cu ei. El nădăjduieşte să-i amăgească pe
cei cinstiţi şi să-i facă să creadă că Dumnezeu încă lucrează pentru
biserici. Dar lumina va străluci şi toţi aceia care sunt cinstiţi vor
părăsi bisericile căzute şi vor lua poziţie alături de rămăşiţă. [262]
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Mi-a fost prezentată amăgirea ciocăniturilor misterioase şi am
văzut că Satana are puterea de a aduce înaintea noastră înfăţişarea
unor trupuri care pretind că sunt rudele sau prietenii noştri, care
dorm în Isus. Se va face în aşa fel, încât să pară ca şi cum aceşti
prieteni ar fi într-adevăr prezenţi. Vor fi spuse cuvinte pe care ei le-au
rostit pe când erau aici, pe care noi le cunoaştem bine, şi urechea
va percepe acelaşi ton al vocii pe care l-au avut aceştia când trăiau.
Toate acestea vor înşela lumea şi o vor prinde în capcana de a crede
această amăgire.

Am văzut că sfinţii trebuie să înţeleagă foarte bine adevărul
prezent, pe care vor fi obligaţi să-l susţină din Scripturi. Ei trebuie
să înţeleagă starea celor morţi; căci duhurile de demoni nu vor
înceta să li se arate, mărturisind că sunt rudele sau prietenii lor iubiţi,
care le vor transmite învăţături nebiblice. Vor face tot ce le stă în
putere pentru a trezi simpatia şi vor face minuni înaintea lor pentru
a confirma ceea ce susţin. Pentru a ţine piept acestor duhuri, cei din
poporul lui Dumnezeu trebuie să fie pregătiţi cu adevărul biblic că
morţii nu ştiu nimic şi cei care se arată în felul acesta sunt duhuri de
demoni.

Trebuie să examinăm bine temelia nădejdii noastre, căci va trebui
să răspundem pentru aceasta din Scripturi. Această amăgire se va
răspândi şi noi va trebui să luptăm cu ea faţă în faţă; şi dacă nu sun-
tem pregătiţi pentru ea, vom fi prinşi în capcană şi biruiţi. Dar dacă
facem tot ce ne stă în puteri pentru a fi gata pentru conflictul care ne
stă înainte, Dumnezeu Îşi va face partea, şi braţul Său atotputernic
ne va apăra. El Îşi va trimite mai degrabă toţi îngerii din slavă pentru
a face un zid în jurul sufletelor credincioase, decât ca acestea să fie
amăgite şi rătăcite de minunile mincinoase ale lui Satana.[263]

Am văzut rapiditatea cu care se răspândea această rătăcire. Mi-a
fost arătat un tren care mergea cu viteza fulgerului. Îngerul m-a
îndemnat să mă uit cu atenţie. Mi-am fixat privirile asupra trenului.
Părea că lumea întreagă se afla în vagoane, că nu se putea să fi rămas
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vreun om. Apoi mi-a arătat conducătorul locomotivei, care părea o
persoană măreaţă, plină de nobleţe, pe care toţi pasagerii o admirau
şi o respectau. Eram nedumerită şi l-am întrebat pe îngerul meu
însoţitor cine era. Mi-a spus: „Este Satana. El este conducătorul,
în forma unui înger de lumină. El a luat lumea în robie. Aceştia
sunt pradă unei lucrări de rătăcire, ca să creadă o minciună şi să
fie osândiţi. Acest agent, următorul în grad după el, este mecanicul
şi alţi agenţi de-ai lui sunt folosiţi în slujbe diferite, după cum are
nevoie de ei, şi toţi merg cu viteza fulgerului către pierzare.“

L-am întrebat pe înger dacă nu cumva a mai rămas cineva. M-a
îndemnat să mă uit în direcţia opusă şi am văzut un grup mic, care
călătorea pe o cărare îngustă. Toţi păreau strâns uniţi prin adevăr.
Acest grup mic părea ros de griji, ca şi cum trecuseră prin încercări
şi conflicte severe. Şi părea că soarele tocmai apăruse de după un nor
şi le lumina feţele, făcându-i să arate triumfători, ca şi cum biruinţa
lor era aproape câştigată.

Am văzut că Domnul a dat lumii ocazia de a descoperi capcana.
Acest lucru este pentru creştin o dovadă suficientă, chiar dacă n-ar
mai fi alta, şi anume, că nu se face nici o diferenţă între cei preţioşi
şi cei răi. Thomas Paine, al cărui trup s-a descompus şi este acum
ţărână şi care va fi chemat la sfârşitul celor o mie de ani, la cea
de-a doua înviere, pentru a-şi primi răsplata şi a suferi moartea a
doua, este reprezentat de Satana ca fiind în ceruri şi încă înălţat peste
măsură acolo. Satana l-a folosit pe pământ cât a putut şi acum îşi
continuă aceeaşi lucrare susţinând că l-a înălţat şi onorat atât de mult [264]
în cer; Satana vrea să pară că, aşa cum acesta a dat învăţătură pe
când era pe pământ, şi în ceruri face la fel. Sunt unii care au privit
cu dezgust la viaţa şi moartea sa şi la învăţăturile lui stricate pe
când trăia, dar care se lasă acum învăţaţi de el, unul dintre cei mai
ticăloşi şi mai stricaţi oameni, unul care L-a dispreţuit pe Dumnezeu
şi Legea Sa.

El, care este tatăl minciunii, orbeşte şi amăgeşte lumea
trimiţându-şi îngerii să vorbească având înfăţişarea apostolilor din
vechime şi făcând în aşa fel, încât să pară că vin în contradicţie cu
ceea ce au scris mânaţi de Duhul Sfânt pe când erau pe pământ.
Aceşti îngeri mincinoşi îi fac pe apostoli să-şi modifice propriile
învăţături şi să le declare ca fiind denaturate. Făcând aşa, Satana se
bucură să-i arunce pe cei ce mărturisesc că sunt creştini şi întreaga
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lume în nesiguranţă în ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu. Căci
Cartea Sfântă îi iese mereu în cale şi îi zădărniceşte planurile; de
aceea, el îi face să se îndoiască de originea sa divină. Apoi îl înalţă
pe necredinciosul Thomas Paine ca şi când ar fi fost ridicat la cer
când a murit şi acum, împreună cu apostolii sfinţi pe care i-a urât
când era pe pământ, ar fi angajat în lucrarea de a da învăţătură lumii.

Satana dă fiecăruia din îngerii lui un rol de jucat. Le ordonă
tuturor să fie vicleni, abili, perfizi. Îi instruieşte pe unii din ei să se
dea drept apostoli şi să cuvânteze ca din partea acestora, în timp
ce alţii trebuie să joace rolul celor care au fost necredincioşi şi
nelegiuiţi şi au murit blestemându-L pe Dumnezeu, dar care acum
apar ca persoane foarte religioase. Nu există nici o diferenţă între
cei mai sfinţi apostoli şi cei mai înrăiţi necredincioşi. Ei sunt făcuţi
să dea aceeaşi învăţătură. Pentru Satana nu contează cine va vorbi
pus de el, dacă obiectivul său este atins. El a fost atât de strâns legat
de Paine pe pământ, ajutându-l în lucrarea lui, încât este un lucru
uşor pentru el să cunoască în detaliu cuvintele pe care le-a folosit,
chiar şi scrisul de mână al celui care i-a slujit cu atâta credincioşie şi
i-a împlinit atât de bine scopurile.[265]

Satana i-a dictat multe din scrierile acestuia şi este un lucru uşor
pentru el să-şi dicteze ideile prin îngerii lui acum şi să facă în aşa
fel, încât să pară că vin prin Thomas Paine. Aceasta este capodopera
lui Satana. Toate aceste învăţături, cu pretenţia că sunt de la apostoli,
sfinţi sau nelegiuiţi care au murit, vin direct de la geniul satanic.

Faptul că Satana pretinde că unul pe care l-a iubit atât de mult
şi care Îl ura pe Dumnezeu cu o ură desăvârşită este acum cu sfinţii
apostoli şi cu îngerii în slavă, ar trebui să fie suficient pentru a înde-
părta vălul de pe toate minţile şi a le descoperi lucrările întunecate,
tainice ale lui Satana. El spune practic lumii şi celor necredincioşi:
„Indiferent cât de răi sunteţi, indiferent dacă nu credeţi sau credeţi
în Dumnezeu sau în Biblie, trăiţi după cum poftiţi, cerul este oricum
căminul vostru; căci toţi ştiu că, dacă Thomas Paine este în cer, şi
încă înălţat foarte mult, ei vor ajunge cu siguranţă acolo“. Această
rătăcire este atât de evidentă, încât toţi pot s-o vadă dacă doresc.
Satana face acum, prin persoane ca Thomas Paine, ceea ce a încercat
să facă de la căderea lui. Prin puterea şi minunile lui mincinoase, el
distruge temelia nădejdii creştine şi stinge soarele care are menirea
de a le da lumina pe poteca îngustă, ce duce către cer. El face lumea
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să creadă că Biblia nu este inspirată, că nu este mai bună decât o
carte de poveşti pentru copii, şi, în acest timp, el întinde ceva care
să-i ia locul — manifestările spiritiste!

Aici există un canal care îi aparţine în întregime şi se află sub
controlul lui şi el poate face lumea să creadă ce vrea. Cartea care
urmează să-l judece, pe el şi pe urmaşii lui, este pusă de către el în
umbră, acolo unde vrea s-o ştie. El face din Mântuitorul lumii un om
obişnuit şi nimic mai mult; şi aşa cum soldaţii care au asigurat paza
mormântului lui Isus au răspândit ştirea falsă pe care le-au pus-o pe
buze preoţii cei mai de seamă şi bătrânii cetăţii, tot aşa, sărmanii [266]
urmaşi înşelaţi de aceste pretinse manifestări ale spiritelor repetă şi
încearcă să facă să pară că nu este nimic miraculos legat de naşterea,
moartea şi învierea Mântuitorului nostru. După ce L-au lăsat pe
Domnul Isus în umbră, ei atrag atenţia lumii către ei înşişi şi către
minunile lor mincinoase care, declară ei, întrec cu mult lucrările lui
Hristos. În felul acesta, lumea este prinsă în capcană şi ademenită
într-un sentiment de siguranţă, pentru a nu afla despre amăgirea lor
îngrozitoare decât la revărsarea ultimelor şapte plăgi. Satana râde
când vede că planul său reuşeşte atât de bine şi lumea este prinsă în
capcană.



Lăcomia

Am văzut că Satana le-a poruncit îngerilor lui să-şi întindă cap-
canele în special pentru cei care aşteptau ce-a de-a doua venire a lui
Hristos şi păzeau toate poruncile lui Dumnezeu. Satana le-a spus
îngerilor lui că bisericile erau adormite. Îşi va spori puterea şi mi-
nunile mincinoase şi le va putea ţine în stăpânire. „Dar“, a spus el,
„noi urâm secta păzitorilor Sabatului; ei lucrează continuu împotriva
noastră şi îi iau de la noi pe supuşii noştri, pentru ca aceştia să ţină
Legea cea urâtă a lui Dumnezeu. Mergeţi, îmbătaţi-i cu nenumărate
griji pe cei ce au pământuri şi bani. Dacă îi veţi putea face să-şi
întoarcă iubirea către aceste lucruri, încă nu i-am pierdut. Ei pot să
mărturisească tot ce poftesc — faceţi-i numai să le pese mai mult
de bani decât de succesul Împărăţiei lui Hristos sau de răspândirea
adevărurilor pe care le urâm. Prezentaţi lumea înaintea lor în cea mai
atrăgătoare lumină, pentru ca ei să o iubească şi să o idolatrizeze.
Trebuie să păstrăm în rândurile noastre toate mijloacele materiale
prin care putem câştiga controlul. Cu cât urmaşii lui Hristos consacră[267]
mai multe mijloace materiale în slujba Sa, cu atât vor face mai mult
rău împărăţiei noastre, prin faptul că ne vor atrage supuşii. Când
fixează întâlniri în diferite locuri, ne aflăm în pericol. Fiţi vigilenţi
atunci. Dacă este posibil, provocaţi tulburare şi confuzie. Nimiciţi
iubirea unuia pentru celălalt. Descurajaţi-i pe pastori şi faceţi-i să-şi
piardă entuziasmul căci îi urâm. Prezentaţi înaintea celor care au
bani orice scuză plauzibilă pentru a nu-i oferi. Controlaţi chestiu-
nile financiare dacă puteţi şi împingeţi-i pe pastorii lor în lipsuri şi
griji. Aceasta le va slăbi curajul şi zelul. Luptaţi-vă pentru fiecare
centimetru de teren. Faceţi ca lăcomia şi dragostea pentru como-
rile pământeşti să fie trăsăturile fundamentale ale caracterului lor.
Atâta vreme cât aceste trăsături domnesc, mântuirea şi harul vor
sta deoparte. Îngrămădiţi în jurul lor orice atracţie, şi ei vor fi cu
siguranţă ai noştri. Şi nu numai că vom fi siguri de ei, dar influenţa
lor detestabilă nu va mai fi exercitată pentru a-i conduce pe alţii la
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cer. Când vreunii dintre ei vor încerca să dea, inspiraţi-le o părere
de rău, pentru ca darul să fie sărac.“

Am văzut că Satana îşi duce bine la îndeplinire planurile. Când
slujitorii lui Dumnezeu fixează întâlniri, Satana şi îngerii lui sunt
pe teren pentru a împiedica lucrarea. El pune neîncetat sugestii în
mintea celor din poporul lui Dumnezeu. Îi conduce pe unii într-o
direcţie şi pe alţii în alta, profitând întotdeauna de trăsăturile rele
de caracter ale fraţilor şi surorilor, aţâţând şi hrănind înclinaţiile
firii lor. Dacă dispoziţia lor firească este de a fi egoişti şi lacomi,
Satana vine lângă ei şi face tot ce-i stă în putere pentru a-i determina
să-şi îngăduie păcatele pe care le îndrăgesc. Harul lui Dumnezeu
şi lumina adevărului pot topi întrucâtva lăcomia şi simţămintele
lor egoiste, însă dacă ei nu vor obţine întreaga biruinţă, Satana va
veni când ei nu se află sub o influenţă mântuitoare şi va ofili orice
principiu nobil şi generos, iar ei vor fi de părerea că se cere prea
mult de la ei. Ei obosesc în facerea de bine şi uită marele sacrificiu [268]
pe care l-a făcut Isus pentru a-i răscumpăra de sub puterea lui Satana
şi dintr-o nenorocire fără speranţă.

Satana a profitat de înclinaţia spre lăcomie şi egoism a lui Iuda
şi l-a făcut să murmure când Maria a turnat mirul cel scump asupra
lui Isus. Iuda a privit acest lucru ca fiind o mare risipă şi a declarat
că mirul ar fi putut fi vândut, şi banii daţi săracilor. Lui nu-i păsa de
săraci, dar a considerat că darul generos ce-i fusese făcut lui Isus
era extravagant. Iuda Îl preţuia pe Domnul lui atât de mult, încât
L-a vândut pentru câteva monede de argint. Şi am văzut că erau
unii, asemenea lui Iuda, printre cei care mărturisesc că Îl aşteaptă
pe Domnul lor. Satana îi ţine sub control, dar ei nu ştiu aceasta.
Dumnezeu nu poate fi de acord nici cu cel mai mic grad de lăcomie
sau egoism şi este scârbit de rugăciunile şi cererile celor care îşi
îngăduie aceste trăsături rele. Văzând că nu are mult timp, Satana
îi face pe oameni să fie tot mai egoişti şi mai lacomi şi jubilează
apoi văzându-i preocupaţi de ei înşişi, avari şi lipsiţi de generozitate.
Dacă ochii unor asemenea persoane ar putea fi deschişi, l-ar putea
vedea pe Satana într-un triumf diabolic, jubilând din pricina lor şi
râzând de nebunia celor care îi acceptă sugestiile şi intră în capcanele
lui.

Satana şi îngerii lui notează toate faptele rele influenţate de lăco-
mie ale acestor persoane şi le prezintă înaintea lui Isus şi a îngerilor
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Săi sfinţi, spunând în batjocură: „Aceştia sunt urmaşii lui Hristos! Se
pregătesc să fie luaţi la cer!“ Satana compară calea lor cu pasaje ale
Scripturii care o condamnă în mod lămurit şi apoi îi ia peste picior
pe îngerii cereşti, spunând: „Ei Îl urmează pe Hristos şi Cuvântul
Său! Ei sunt rodul jertfei şi răscumpărării aduse de Hristos!“ Îngerii
se întorc cu dezgust de la această scenă. Dumnezeu pretinde o activi-
tate continuă din partea poporului Său, iar când aceştia se satură de
binefacere, şi El Se satură de ei. Am văzut că Domnul este extrem
de nemulţumit fie şi de cea mai măruntă manifestare a egoismului[269]
din partea celor ce se consideră poporul Său, pentru care Isus nu Şi-a
cruţat viaţa Sa preţioasă. Fiecare persoană egoistă, lacomă va cădea
pe drum. Asemenea lui Iuda, care L-a vândut pe Domnul lui, ei îşi
vor vinde principiile bune şi o fire nobilă şi generoasă pentru puţin
câştig pământesc. Toţi aceştia vor fi cernuţi şi scoşi în afara poporu-
lui lui Dumnezeu. Cei care doresc cerul trebuie, cu toată energia pe
care o au, să nutrească principiile cerului. În loc să se ofilească din
cauza egoismului, sufletele lor ar trebui să înflorească în dărnicie. Ar
trebui folosită fiecare ocazie pentru a face bine unul altuia şi pentru
a preţui astfel principiile cerului. Isus mi-a fost prezentat ca fiind
Modelul perfect. Viaţa Sa a fost lipsită de vreun interes egoist şi a
fost marcată în schimb de o dărnicie dezinteresată.



Zguduirea

I-am văzut pe unii care, cu o credinţă puternică şi strigăte ago-
nizante, se rugau de Dumnezeu. Feţele lor erau palide şi marcate
de o profundă suferinţă, reflectând lupta lor interioară. Feţele lor
exprimau fermitate şi o mare sinceritate; de pe frunţile lor cădeau
stropi mari de transpiraţie. Din timp în timp, feţele li se luminau
de semnele ce arătau aprobarea lui Dumnezeu, după care revenea
privirea aceea solemnă, sinceră, hotărâtă.

Îngeri răi îi înconjurau, aducând întuneric asupra lor, ca să-L
ascundă pe Isus de privirile lor, pentru ca ochii să le fie atraşi de
întunericul care îi înconjura şi să fie astfel determinaţi să nu aibă
încredere în Dumnezeu şi să cârtească împotriva Lui. Unica lor sigu-
ranţă era de a-şi ţine privirile aţintite în sus. Îngeri ai lui Dumnezeu
îi aveau în grijă pe cei din poporul lui Dumnezeu şi, pe măsură ce
atmosfera otrăvită a îngerilor răi era împinsă cu insistenţă în jurul
acestor persoane neliniştite, îngerii cereşti îşi agitau neîncetat aripile [270]
deasupra lor pentru a risipi negura groasă.

În timp ce aceia care se rugau îşi continuau strigătele sincere,
din timp în timp, o rază de lumină de la Isus venea asupra lor pentru
a le încuraja inimile şi a le lumina feţele. Am văzut că unii nu luau
parte la această lucrare a rugăciunii agonizante. Păreau indiferenţi
şi lipsiţi de griji. Ei nu se împotriveau întunericului din jurul lor, şi
acesta îi învăluia ca un nor gros. Îngerii lui Dumnezeu i-au părăsit
pe aceştia şi au mers în ajutorul celor sinceri, care se rugau. Am
văzut îngerii lui Dumnezeu grăbindu-se să-i sprijine pe toţi aceia
care se luptă din toate puterile să ţină piept îngerilor răi şi să se ajute
singuri, făcând cu perseverenţă apel la Dumnezeu. Dar îngerii Săi
i-au părăsit pe cei care nu făceau nici un efort să se ajute singuri; şi
apoi nu i-am mai văzut.

Am întrebat care este înţelesul zguduirii pe care o văzusem şi
mi s-a arătat că aceasta va fi provocată de mărturia directă, adusă
de sfatul Martorului Credincios către laodiceeni. Aceasta îşi va
face efectul asupra inimii celui ce o primeşte şi îl va face să înalţe
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stindardul şi să vestească fără ocoliş adevărul. Unii nu vor suporta
mărturia directă. Ei se vor ridica împotriva ei, şi aceasta este ceea ce
va provoca o zguduire în poporul lui Dumnezeu.

Am văzut că nu s-a luat aminte nici pe jumătate la mărturia Mar-
torului Credincios. Mărturia solemnă de care atârnă destinul bisericii
nu a fost apreciată la valoarea ei, dacă nu a fost chiar trecută întru
totul cu vederea. Această mărturie trebuie să provoace o pocăinţă
profundă; toţi cei ce o primesc cu adevărat se vor supune şi vor fi
curăţiţi.

Îngerul a spus: „Ascultă!“ După puţin timp, am auzit o voce ase-
menea multor instrumente, toate răsunând în acorduri perfecte, dulci
şi armonioase. Întrecea orice muzică auzită vreodată de mine, pă-
rând să fie plină de îndurare, compasiune şi de o bucurie înălţătoare,
sfântă. Ea mi-a străbătut întreaga fiinţă.[271]

Îngerul a spus: „Priveşte!“ Atenţia mi-a fost apoi îndreptată către
grupul teribil de zguduit pe care-l văzusem. Mi-au fost arătaţi cei
pe care îi văzusem mai înainte plângând şi rugându-se cu un duh
zdrobit. Detaşamentul de îngeri păzitori din jurul lor fusese dublat,
iar ei erau îmbrăcaţi cu armură din cap până în picioare. Se mişcau
într-o ordine desăvârşită, ca o companie de soldaţi. Feţele lor arătau
conflictul teribil prin care trecuseră. Cu toate acestea, trăsăturile lor,
marcate de o mare suferinţă interioară, străluceau acum de lumina
şi slava cerului. Ei obţinuseră biruinţa, şi aceasta îi umpluse de cea
mai adâncă recunoştinţă şi bucurie sfântă.

Acest grup scăzuse ca număr. Unii fuseseră zguduiţi, căzuseră în
afară şi rămăseseră pe drum. Cei nepăsători, indiferenţi — care nu
se alăturaseră celor care puneau preţ pe biruinţă şi mântuire într-atât,
încât să se roage cu perseverenţă şi durere pentru a o primi — nu
au obţinut victoria şi au fost lăsaţi în urmă, în întuneric, iar locurile
lor au fost imediat ocupate de alţii, care s-au prins de adevăr şi au
completat rândurile. Îngerii răi făceau încă presiuni asupra lor, dar
nu puteau avea nici o putere asupra lor.

I-am auzit pe cei îmbrăcaţi în armură rostind răspicat adevărul cu
mare putere. Acesta avea efect. Mulţi fuseseră legaţi; unele soţii de
soţii lor şi unii copii de părinţii lor. Cei sinceri, care au fost opriţi să
asculte adevărul, s-au prins acum cu nerăbdare de el. Toată teama pe
care o aveau faţă de rudele lor dispăruse şi numai adevărul era înălţat
înaintea lor. Flămânziseră şi însetaseră după adevăr, care le era mai
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drag şi mai preţios decât viaţa. Am întrebat ce anume provocase
această mare schimbare. Un înger a răspuns: „Este ploaia târzie,
înviorarea de la faţa Domnului, marea strigare a celui de-al treilea
înger“. [272]

O mare putere îi însoţea pe aceşti aleşi. Îngerul a spus: „Priveşte!“
Atenţia mi-a fost îndreptată către cei răi sau necredincioşi. Erau
cu toţii agitaţi. Erau turbaţi de mânie pentru că zelul şi puterea
poporului lui Dumnezeu crescuseră. Tulburarea, încurcătura era la
tot pasul. Am văzut cum se luau măsuri împotriva grupului care
avea lumina şi puterea lui Dumnezeu. Întunericul s-a îndesit în jurul
lor; cu toate acestea, ei stăteau neclintiţi, aprobaţi de Dumnezeu
şi încrezători în El. I-am văzut încurcaţi; apoi, i-am auzit strigând
cu sinceritate către Dumnezeu. Strigătul lor nu înceta nici ziua,
nici noaptea: „Voia Ta, o, Doamne, să se facă! Dacă aceasta poate
slăvi Numele Tău, deschide o cale de scăpare pentru poporul Tău!
Izbăveşte-ne de păgânii care ne împresoară. Au hotărât să ne omoare;
dar braţul Tău poate aduce mântuirea.“ Acestea sunt toate cuvintele
pe care mi le pot aminti. Toţi păreau să aibă un simţământ profund
al nevredniciei lor şi manifestau o supunere totală faţă de voinţa lui
Dumnezeu; totuşi, asemenea lui Iacov, fiecare, fără excepţie, se ruga
cu seriozitate şi se lupta pentru izbăvire.

Curând după ce aceştia îşi înălţaseră strigătul puternic, îngerii,
plini de milă, au dorit să meargă să-i salveze. Însă un înger coman-
dant, înalt, nu i-a lăsat. A spus: „Voia lui Dumnezeu nu s-a împlinit
încă. Ei trebuie să bea din această cupă. Trebuie să fie botezaţi cu
acest botez.“

La scurt timp, am auzit glasul lui Dumnezeu, care a făcut să
se cutremure cerurile şi pământul. S-a produs un mare cutremur
de pământ. Peste tot se prăbuşeau clădiri. Am auzit apoi un strigăt
de biruinţă, puternic, melodios şi clar. M-am uitat la grupul care,
nu cu mult timp în urmă, se afla în necaz şi robie. Captivitatea lor
luase sfârşit. O lumină deosebită strălucea asupra lor. Cât de frumoşi
arătau atunci! Toate semnele grijilor şi oboselii dispăruseră şi pe
toate feţele se puteau vedea sănătatea şi frumuseţea. Vrăjmaşii lor,
păgânii care îi înconjurau, au căzut ca morţi; nu au putut îndura [273]
lumina care strălucea asupra celor izbăviţi, sfinţi. Această lumină şi
slavă au rămas asupra lor până când Isus a fost văzut pe norii cerului,
şi grupul celor credincioşi, încercaţi, a fost preschimbat într-o clipă,
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într-o clipire din ochi, dintr-o slavă în alta. Şi mormintele s-au
deschis, iar sfinţii au ieşit îmbrăcaţi în nemurire, strigând: „Biruinţă
asupra morţii şi a mormântului“; şi, împreună cu sfinţii aflaţi în viaţă,
au fost luaţi pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh, în timp ce
strigăte pline de armonie, de slavă şi biruinţă ieşeau de pe buzele
nemuritoare ale tuturor.



Păcatele Babilonului

Am văzut că de când cel de-al doilea înger proclamase căderea
bisericilor, acestea fuseseră cuprinse din ce în ce mai mult de stri-
căciune. Ei spun că sunt urmaşii lui Hristos; totuşi, este cu neputinţă
să-i deosebeşti de lume. Prelaţii lor îşi aleg textele din Cuvântul lui
Dumnezeu, dar predică lucruri care să nu doară. Inima firească nu
simte nici o obiecţie faţă de acestea. Inimii fireşti nu-i sunt urâte
decât spiritul şi puterea adevărului şi mântuirea lui Hristos. În pre-
dicile populare nu există nimic care să stârnească mânia lui Satana,
să-l facă pe păcătos să tremure sau să pună înaintea inimii şi conşti-
inţei realităţile înfricoşătoare ale unei judecăţi care va veni curând.
Oamenii răi sunt în general mulţumiţi de o formă de evlavie care nu
are practic o sfinţenie adevărată; ei vor ajuta şi sprijini o astfel de
religie.

Îngerul a spus: „Nimic care este mai puţin decât toată armătura
neprihănirii nu-l poate face pe om în stare să biruie puterile întuneri-
cului şi să-şi menţină victoria asupra lor. Satana a luat în stăpânire
totală bisericile ca întreg. [274]

Se iau în discuţie zicalele şi faptele oamenilor în locul adevă-
rurilor pătrunzătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Spiritul lumii
şi prietenia ei sunt în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Când adevărul, în
simplitatea şi puterea lui, aşa cum este el în Isus, este adus pentru
a lupta împotriva spiritului lumii, dintr-o dată spiritul de prigoană
se trezeşte. Foarte mulţi, care mărturisesc că sunt creştini nu L-au
cunoscut pe Dumnezeu. Inima firească nu a fost schimbată şi min-
tea nerenăscută rămâne în vrăjmăşie cu Dumnezeu. Aceştia sunt
slujitorii credincioşi ai lui Satana, chiar dacă şi-au dat un alt nume.“

Am văzut că, de când Isus a părăsit Locul Sfânt din Sanctuarul
ceresc şi a trecut dincolo de cea de-a doua despărţitură, bisericile s-au
umplut cu orice pasăre necurată şi urâtă. Am văzut multă nelegiuire
şi răutate în biserici; cu toate acestea, membrii lor mărturiseau că
sunt creştini. Mărturisirea, rugăciunile şi cererile lor fierbinţi sunt
o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Îngerul a spus: „Dumnezeu nu
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găseşte un miros plăcut în adunările lor. Egoismul, impostura şi
înşelăciunea sunt practicate de ei fără mustrări de conştiinţă. Şi peste
toate aceste trăsături rele, ei aruncă mantia religiei.“ Mi-a fost arătată
mândria bisericilor cu numele. Dumnezeu nu Se află în gândurile lor;
minţile lor fireşti se ocupă de propriile lor persoane; îşi împodobesc
bietele trupuri muritoare şi apoi privesc asupra lor cu satisfacţie
şi plăcere. Isus şi îngerii privesc la ei cu mânie. Îngerul a spus:
„Păcatele şi mândria lor au ajuns la cer. Partea lor este pregătită.
Dreptatea şi judecata au dormit îndelung, dar se vor trezi curând. A
Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti, spune Domnul.“ Ameninţările
înfricoşătoare ale celui de-al treilea înger se vor împlini şi toţi cei
răi vor bea din mânia lui Dumnezeu. O mulţime de îngeri răi se
răspândesc în toată ţara şi umplu bisericile. Aceşti agenţi ai lui
Satana privesc cu satisfacţie la organizaţiile religioase, căci mantia[275]
religiozităţii acoperă cele mai mari nelegiuiri şi crime.

Tot cerul priveşte cu indignare cum făpturi omeneşti, care sunt
lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, sunt aduse de către semenii lor la
cele mai de jos cote ale degradării fiind plasate pe aceeaşi treaptă
cu animalele. Unii care mărturisesc că sunt urmaşii acelui drag
Mântuitor, a cărui compasiune a fost întotdeauna trezită la vederea
suferinţei omeneşti, se implică cu toată inima în acest păcat enorm
şi grav şi fac negoţ cu sclavi şi suflete omeneşti. Agonia omenească
este transportată din loc în loc, cumpărată şi vândută. Îngerii au
notat totul; este scris în carte. Lacrimile roabelor şi robilor evlavioşi,
ale taţilor, mamelor şi copiilor, ale fraţilor şi surorilor, toate sunt
păstrate spre aducere aminte în cer. Dumnezeu nu-Şi va mai reţine
mânia decât puţină vreme. Mânia Sa arde împotriva acestei naţiuni
şi mai ales împotriva acelor organizaţii religioase, care au aprobat
acest negoţ îngrozitor şi s-au implicat ele însele în acesta. Mulţi
care mărturisesc că sunt urmaşi ai blândului şi umilului Isus privesc
cu o indiferenţă lipsită de inimă asemenea nedreptate şi suferinţe.
Şi mulţi pot ei înşişi să provoace, cu o satisfacţie detestabilă, toată
această agonie de nedescris; şi îndrăznesc totuşi să se închine lui
Dumnezeu. Aceasta este o insultă strigătoare la cer; Satana jubilează
la aceasta şi, văzând asemenea contradicţie, aruncă batjocuri către
Isus şi îngerii Săi, spunând, cu un triumf drăcesc: „Aceştia sunt
urmaşii lui Hristos!“
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Aceşti aşa-zişi creştini citesc despre suferinţele martirilor şi
lacrimile le curg pe obraji. Ei se miră că oamenii se pot împietri într-
o aşa măsură, încât să acţioneze cu o atare cruzime faţă de semenii
lor. Cu toate acestea, cei care gândesc şi vorbesc astfel ţin în sclavie
făpturile omeneşti. Şi aceasta nu este tot; ei taie legăturile fireşti şi îşi
oprimă semenii. Ei pot declanşa cea mai inumană tortură cu aceeaşi
cruzime neînduplecată, arătată de papişti şi păgâni faţă de urmaşii lui [276]
Hristos. Îngerul a spus: „În ziua aplicării sentinţei date de Dumnezeu
la judecată, va fi mai uşor pentru păgâni şi pentru papişti decât
pentru asemenea oameni“. Strigătele celor oprimaţi au ajuns până la
cer, iar îngerii stau uimiţi când văd nespusele suferinţe agonizante,
pe care omul, făcut după chipul şi asemănarea Creatorului său, le
provoacă semenului său. Îngerul a spus: „Numele apăsătorilor sunt
scrise cu sânge, în dungi ca acelea lăsate de biciuiri, şi inundate de
lacrimile agonizante, arzătoare ale suferinţei. Mânia lui Dumnezeu
nu va înceta până când această ţară a luminii nu va bea drojdiile din
cupa mâniei Sale, până când nu va fi răsplătit dublu Babilonului.
Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea şi întoarceţi-i de două ori cât faptele
ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea.“

Am văzut că stăpânul de sclavi va fi nevoit să dea socoteală pen-
tru sufletul sclavului său, pe care l-a ţinut în ignoranţă; iar păcatele
sclavului vor cădea asupra stăpânul lui. Dumnezeu nu-l poate lua
la cer pe robul care a fost ţinut în ignoranţă şi degradare, neştiind
nimic de Dumnezeu sau de Biblie, netemându-se de nimic în afară
de biciul stăpânului său şi ocupând o poziţie inferioară animalelor.
Domnul face însă pentru el cel mai bun lucru pe care-l poate înfăptui
un Dumnezeu plin de compasiune. El îngăduie ca acesta să nu mai
existe, ca şi cum n-ar fi fost vreodată, în timp ce stăpânul trebuie să
suporte ultimele şapte plăgi şi apoi să învie la cea de-a doua înviere
şi să suporte cea mai îngrozitoare moarte, moartea a doua. Atunci
va fi satisfăcută dreptatea lui Dumnezeu. [277]
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Am văzut îngeri grăbindu-se încoace şi încolo în cer, coborând
către pământ şi urcând apoi iarăşi la cer, pregătindu-se pentru împli-
nirea unui eveniment important. Apoi, am văzut un alt înger puternic,
însărcinat să coboare pe pământ, să-şi unească glasul cu al celui de-
al treilea înger şi să dea putere şi energie soliei sale. Slavă şi o mare
putere au fost date îngerului şi, când a coborât, pământul a fost lu-
minat de slava lui. Lumina care-l însoţea pe acest înger pătrundea
pretutindeni, în timp ce el striga cu o voce puternică: „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.“ Solia căderii Babilonului, aşa cum a fost dată de cel de-al
doilea înger, este repetată, cu menţionarea în plus a stricăciunilor
care au intrat în biserici din 1844. Lucrarea acestui înger vine chiar
la timp pentru a se alătura ultimei mari lucrări a soliei celui de-al
treilea înger, în timp ce se transformă într-o mare strigare. Iar cei din
poporul lui Dumnezeu sunt astfel pregătiţi să rămână în picioare în
ceasul ispitei, pe care urmează să o înfrunte în curând. Am văzut o
lumină puternică asupra lor, iar ei s-au unit pentru a vesti fără frică
solia celui de-al treilea înger.

Au fost trimişi îngeri în ajutorul puternicului înger din cer şi am
auzit voci care păreau să se audă pretutindeni: „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.“ Această
solie părea să fie un adaos la cea de-a treia solie, alăturându-i-se aşa
cum strigătul de la miezul nopţii se alăturase soliei celui de-al doilea
înger în 1844. Slava lui Dumnezeu era asupra sfinţilor răbdători,[278]
aşteptători, iar ei au dat fără teamă ultima avertizare solemnă, vestind
căderea Babilonului şi chemându-i pe cei care aparţineau poporului
lui Dumnezeu să iasă afară din el pentru a scăpa de sfârşitul lui
înfricoşător.
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Lumina care a fost revărsată asupra aşteptătorilor a pătruns pretu-
tindeni, iar cei din biserici, care aveau ceva lumină, care nu auziseră
şi nu respinseseră cele trei solii, s-au supus chemării şi au părăsit
bisericile căzute. Mulţi fuseseră conştienţii de ani întregi de când
fuseseră date aceste solii şi lumina a strălucit asupra lor, iar ei au avut
privilegiul să aleagă viaţa sau moartea. Unii au ales viaţa şi au luat
poziţie alături de cei care-L aşteptau pe Domnul lor şi păzeau toate
poruncile Lui. Cea de-a treia solie avea să-şi facă lucrarea; toţi aveau
să fie probaţi prin ea, iar cei preţioşi să fie chemaţi afară din acele
organizaţii religioase. O putere constrângătoare i-a mişcat pe cei
oneşti, în timp ce manifestarea puterii lui Dumnezeu a adus o teamă
şi o reţinere asupra rudelor şi prietenilor lor necredincioşi, astfel
încât ei nu îndrăzneau şi nici nu aveau puterea de a-i împiedica pe
cei care simţeau lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra lor. Ultima
chemare a fost dusă chiar şi bieţilor sclavi, şi cei mai evlavioşi dintre
ei au dat glas cântecelor lor de bucurie entuziastă la perspectiva
fericitei lor izbăviri. Stăpânii lor nu-i puteau opri; teama şi uimirea
îi făceau să păstreze tăcerea. Se făceau minuni mari, cei bolnavi
erau vindecaţi şi cei credincioşi erau însoţiţi de semne şi minuni.
Dumnezeu era la lucru şi fiecare sfânt, netemându-se de consecinţe,
şi-a urmat convingerile propriei conştiinţe şi s-a alăturat celor care
păzeau toate poruncile lui Dumnezeu; şi ei au făcut să răsune până în
depărtări cea de-a treia solie. Am văzut că acest mesaj se va încheia
cu o putere şi energie cu mult mai mare decât a strigătului de la
miezul nopţii.

Slujitorii lui Dumnezeu, înzestraţi cu putere de sus, cu feţele [279]
luminoase, strălucind de consacrare sfântă, au mers să proclame solia
din cer. Suflete care erau risipite prin toate organizaţiile religioase
au răspuns chemării şi cei preţioşi au fost zoriţi afară din bisericile
condamnate, aşa cum Lot a fost zorit să iasă din Sodoma înainte
de nimicirea ei. Cei din poporul lui Dumnezeu au fost întăriţi de
slava măreaţă care îi acoperea cu generozitate şi îi pregătea să îndure
ceasul ispitei. Am auzit pretutindeni o mulţime de glasuri spunând:
„Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus“.



Încheierea vestirii celei de-a treia solii îngereşti

Atenţia mi-a fost îndreptată către timpul încheierii vestirii soliei
celui de-al treilea înger. Puterea lui Dumnezeu rămăsese asupra
poporului Său; ei îşi împliniseră lucrarea şi erau pregătiţi pentru
ceasul încercării, care era înaintea lor. Primiseră ploaia târzie — sau
înviorarea de la faţa Domnului — şi mărturia cea vie fusese reînviată.
Ultima mare avertizare răsunase pretutindeni şi îi aţâţase şi turbase
de mânie pe locuitorii pământului care nu au vrut să primească solia.

Am văzut îngeri grăbindu-se încoace şi încolo în ceruri. Un înger
care purta o călimară la brâu s-a întors de pe pământ şi I-a raportat
lui Isus că lucrarea lui a fost înfăptuită şi că sfinţii erau număraţi
şi sigilaţi. Apoi L-am văzut pe Isus, care slujise înaintea chivotului
care conţinea Cele Zece Porunci, aruncând jos cădelniţa. Şi-a ridicat
mâinile şi a strigat cu putere: „S-a sfârşit!“ Şi toată oştirea îngerească
şi-a pus deoparte cununile în timp ce Isus a făcut declaraţia solemnă:[280]
„Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat
să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi
mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai
departe.“

Fiecare caz fusese hotărât pentru viaţă sau moarte. În timp ce Isus
slujise în Sanctuar, judecata continuase pentru neprihăniţii care erau
morţi şi apoi pentru neprihăniţii aflaţi în viaţă. Hristos Îşi primise
Împărăţia după ce făcuse ispăşire pentru poporul Său şi le ştersese
păcatele. Era hotărât cine aveau să fie supuşii Împărăţiei. Nunta
Mielului luase sfârşit. Şi Împărăţia şi măreţia ei în întregime au fost
date lui Isus şi moştenitorilor mântuirii, iar Isus urma să domnească
ca Împărat al împăraţilor şi Domn al Domnilor.

Când Isus a ieşit din Sfânta Sfintelor, am auzit clopoţeii veş-
mântului Său; şi, în acel moment al ieşirii Sale, un nor de întuneric
i-a acoperit pe locuitorii pământului. Atunci nu a mai fost nici un
mijlocitor între omul vinovat şi un Dumnezeu jignit. Câtă vreme
Isus stătuse între Dumnezeu şi omul vinovat, oamenii avuseseră o
protecţie asupra lor; dar când El a încetat să mai stea între om şi Ta-
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tăl, aceasta a fost îndepărtată şi Satana a avut controlul deplin asupra
celor nepocăiţi de la sfârşitul timpului. Era imposibil ca plăgile să fie
revărsate în timp ce Isus slujea în Sanctuar; dar când lucrarea Sa de
acolo ia sfârşit şi mijlocirea Sa se încheie, nu mai există nimic care
să stăvilească mânia lui Dumnezeu, şi aceasta se dezlănţuie cu furie
asupra capului neprotejat al păcătosului vinovat, care a dispreţuit
mântuirea şi a urât mustrarea. În acel timp înfricoşător, la înche-
ierea mijlocirii lui Isus, sfinţii trăiau fără Mijlocitor înaintea unui
Dumnezeu sfânt. Fiecare caz în parte era hotărât, fiecare mărgăritar
numărat. Isus a zăbovit o clipă în prima încăpere a Sanctuarului
ceresc şi păcatele care fuseseră mărturisite în timp ce El Se aflase
în Sfânta Sfintelor au fost puse asupra lui Satana, autorul păcatului, [281]
care trebuie să suporte pedeapsa hotărâtă pentru ele.

Apoi, L-am văzut pe Isus scoţându-Şi veşmintele de preot şi
îmbrăcându-Se în hainele de Împărat. Pe capul Său erau multe co-
roane aşezat una într-alta. Înconjurat de oştirea îngerească, El a
părăsit cerul. Plăgile cădeau asupra locuitorilor pământului. Unii
Îl acuzau pe Dumnezeu şi Îl blestemau. Alţii se grăbeau la cei din
poporul lui Dumnezeu şi îi implorau să-i înveţe cum să scape de
judecăţile Lui. Dar sfinţii nu aveau nimic pentru ei. Fusese vărsată
ultima lacrimă pentru păcătoşi, fusese înălţată ultima rugăciune ago-
nizantă, fusese purtată ultima povară, fusese dată ultima avertizare.
Dulcele glas al îndurării nu avea să-i mai îmbie vreodată. Când
sfinţii şi tot cerul au fost interesaţi de mântuirea lor, ei nu au avut
nici un interes faţă de propriile lor persoane. Le-a fost pusă înainte
viaţa şi moartea. Mulţi au dorit viaţa, dar nu au făcut nici un efort
pentru a o obţine. Ei nu au ales viaţa, şi acum nu mai exista nici
un strop de sânge ispăşitor pentru a-i curăţi pe cei vinovaţi, nici un
Mântuitor plin de compasiune, care să pledeze în favoarea lor şi
să strige: „Cruţă-l, cruţă-l pe păcătos încă puţină vreme“. Tot cerul
se unise cu Isus în timp ce auziseră cuvintele înfricoşătoare: „S-a
împlinit! S-a sfârşit!“. Planul de mântuire fusese împlinit, dar puţini
aleseseră să-l accepte. Şi, în timp ce glasul cel dulce al îndurării
se stingea, frica şi groaza îi cuprindea pe cei răi. Cu o îngrozitoare
claritate, ei au auzit cuvintele: „Prea târziu! Prea târziu!“

Cei care nu preţuiseră Cuvântul lui Dumnezeu se grăbeau în-
coace şi încolo, rătăcind de pe o mare pe alta şi de la miază-noapte la
răsărit pentru a căuta Cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu
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a spus: „Nu-l vor găsi. Este foamete în ţară; nu o foamete de pâine,
nici sete de apă, ci de a auzi cuvintele Domnului. Ce n-ar da ei
pentru un cuvânt de aprobare din partea lui Dumnezeu! Dar nu, ei
trebuie să flămânzească şi să înseteze mai departe. Zi după zi au
dispreţuit mântuirea, preţuind comorile şi plăcerea pământească mai[282]
mult decât orice comoară şi perspectivă cerească. Ei L-au respins pe
Isus şi I-au dispreţuit sfinţii. Cei necuraţi trebuie să rămână necuraţi
pentru totdeauna.“

Mulţi dintre cei răi au fost teribil de mânioşi când au suferit
efectele plăgilor. Era o scenă a unei îngrozitoare agonii. Părinţii le
reproşau amarnic copiilor lor şi copiii părinţilor, fraţii surorilor şi
surorile fraţilor. Din toate părţile veneau strigăte puternice, tângui-
toare: „Tu m-ai oprit să primesc adevărul care m-ar fi salvat de acest
ceas teribil“. Poporul s-a întors împotriva pastorilor lor cu o ură
amarnică şi reproşându-le astfel: „Nu ne-aţi avertizat. Ne-aţi spus că
toată lumea urma să fie convertită şi aţi strigat «pace, pace», pentru
a aduce la tăcere orice temere care se ridica. Nu ne-aţi spus despre
acest ceas; şi despre cei care ne-au avertizat aţi spus că sunt fanatici
şi oameni răi, care ne vor provoca ruina.“ Dar am văzut că pastorii
nu au scăpat de mânia lui Dumnezeu. Suferinţa lor era de zece ori
mai mare decât cea a poporului lor.



Vremea marii strâmtorări

I-am văzut pe sfinţi părăsind oraşele şi satele, strângându-se
laolaltă în grupuri şi trăind în locurile cele mai singuratice. Îngerii le
asigurau hrana şi apa, în timp ce oamenii cei răi sufereau de foame şi
de sete. Apoi i-am văzut pe conducătorii pământului consfătuindu-se,
iar pe Satana şi îngerii lui, lucrând febril în jurul lor. Am văzut ceva
scris şi multe copii ale acestui document răspândite în diferite părţi
ale ţării, cu ordin ca, dacă sfinţii nu renunţă la credinţa lor specifică,
dacă nu părăsesc Sabatul şi nu păzesc prima zi a săptămânii, oamenii [283]
să aibă libertatea, după o anumită perioadă de timp, să-i omoare.
Dar, în acest ceas al încercării, sfinţii erau calmi şi cu stăpânire de
sine, încrezându-se în Dumnezeu şi prinzându-se de făgăduinţa Sa,
că se va croi o cale de scăpare pentru ei. În unele locuri, înainte de
împlinirea timpului pentru punerea în practică a decretului, cei răi
s-au repezit asupra sfinţilor pentru a-i ucide; dar îngeri sub chip de
războinici au luptat pentru ei. Satana dorea să aibă privilegiul de
a-i nimici pe sfinţii Celui Preaînalt; dar Isus le-a poruncit îngerilor
Săi să vegheze asupra lor. Făcând un legământ cu cei care păziseră
Legea Sa, Dumnezeu avea să fie onorat înaintea păgânilor care îi
înconjurau; şi Isus avea să fie onorat prin preschimbarea, fără a
vedea moartea, a acelor credincioşi care Îl aşteptaseră atât de mult
tim

Curând după aceea, i-am văzut pe sfinţi suferind un mare chin
sufletesc. Păreau înconjuraţi de locuitorii cei răi ai pământului. Totul
părea a fi împotriva lor. Unii au început să se teamă că în cele din
urmă Dumnezeu îi lăsase să piară de mâna celor răi. Dacă însă li
s-ar fi putut deschide ochii, s-ar fi văzut înconjuraţi de îngeri ai lui
Dumnezeu. Apoi a venit mulţimea celor răi, mânioşi, şi după aceea
o masă de îngeri răi care-i zoreau pe nelegiuiţi să-i omoare pe sfinţi.
Dar înainte să se poată apropia de cei din poporul lui Dumnezeu, cei
răi trebuia mai întâi să treacă de acest detaşament de îngeri sfinţi,
puternici. Acest lucru era imposibil. Îngerii lui Dumnezeu îi făceau
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să se întoarcă, iar pe îngerii răi care făceau presiuni în jurul lor, de
asemenea, să se retragă.

Pentru sfinţi, acesta a fost un ceas de o îngrozitoare agonie. Au
strigat zi şi noapte la Dumnezeu pentru izbăvire. După câte se vedea,
nu exista vreo cale de scăpare. Cei răi începuseră deja să se simtă
triumfători, strigând: „De ce nu vă izbăveşte Dumnezeul vostru din
mâinile noastre? De ce nu fugiţi ca să vă salvaţi vieţile?“ Dar sfinţii
nu-i luau în seamă. Asemenea lui Iacov, ei se luptau cu Dumnezeu.[284]
Îngerii doreau fierbinte să-i scape, dar trebuia să mai aştepte puţină
vreme; cei din poporul lui Dumnezeu trebuia să bea cupa până la
capăt şi să fie botezaţi cu acest botez. Îngerii, credincioşi misiunii
ce le fusese încredinţată, şi-au continuat vegherea. Dumnezeu nu
avea să accepte ca Numele Său să fie batjocorit printre păgâni. Se
apropiase timpul în care avea să-Şi dea pe faţă puterea cea mare
şi să-i izbăvească pe sfinţii Lui într-un mod slăvit. Pentru slava
Numelui Său, El avea să-i salveze pe toţi cei care Îl aşteptaseră cu
răbdare şi ale căror nume erau scrise în carte.

Atenţia mi-a fost îndreptată către credinciosul Noe. Când a înce-
put să cadă ploaia şi a venit potopul, Noe şi familia lui intraseră în
arcă şi Dumnezeu i-a închis înăuntru. Noe îi avertizase cu credin-
cioşie pe locuitorii lumii antediluviene, în timp ce ei îl batjocoriseră
şi îl luaseră peste picior. Şi în timp ce apele cădeau pe suprafaţa
pământului şi aceştia se înecau, unul după altul, priveau acea arcă,
pe seama căreia făcuseră atâtea glume, plutind în siguranţă pe cre-
asta valurilor, salvându-l pe Noe cel credincios şi pe familia lui.
Am văzut că membrii poporului lui Dumnezeu, care avertizaseră cu
credincioşie lumea de mânia care avea să vină, aveau să fie salvaţi
în acelaşi fel. Dumnezeu nu va îngădui ca oamenii cei nelegiuiţi să-i
nimicească pe cei care au aşteptat să fie luaţi la cer şi care nu au vrut
să accepte decretul fiarei sau să primească semnul ei. Am văzut că,
dacă celor răi li s-ar permite să-i ucidă pe sfinţi, Satana şi oştirea
lui cea rea şi toţi cei care Îl urăsc pe Dumnezeu ar fi satisfăcuţi. Şi,
ah, ce triumf ar fi pentru maiestatea satanică să aibă putere în acea
ultimă luptă asupra celor care au aşteptat atât de mult să-L poată
privi pe cel pe care-L iubeau! Cei care au luat în râs ideea ca sfinţii
să se înalţe la cer vor fi martorii grijii lui Dumnezeu faţă de poporul
Său şi vor privi slăvita lor izbăvire.[285]
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Când sfinţii au părăsit oraşele şi satele, au fost urmăriţi de cei răi,
care căutau să le ia viaţa. Dar săbiile care au fost ridicate pentru a-i
ucide pe cei din poporul lui Dumnezeu s-au frânt şi au căzut la fel
de neputincioase ca nişte paie. Îngeri ai lui Dumnezeu îi apărau pe
sfinţi. Strigătul lor, înălţat zi şi noapte după izbăvire, a ajuns înaintea
Domnului.



Izbăvirea sfinţilor

La miezul nopţii a ales Dumnezeu să-i izbăvească pe cei din po-
porul Său. În timp ce nelegiuiţii îşi băteau joc în jurul lor, soarele se
arătă dintr-o dată, strălucind în puterea sa, iar luna rămase nemişcată.
Cei răi se uitară la această scenă uluiţi, în timp ce sfinţii priveau
cu o bucurie solemnă dovezile eliberării lor. Semne şi minuni se
succedară rapid. Totul părea să fi ieşit de pe făgaşul normalului.
Apele încetară să curgă. Se iviră nori negri, grei, şi se izbiră unii de
alţii. Dar exista un petic de cer neacoperit, plin de slavă, de unde se
auzi glasul lui Dumnezeu, ca nişte ape multe, zguduind cerurile şi
pământul. S-a produs un mare cutremur de pământ. Mormintele s-au
deschis şi cei care au murit în credinţă în timpul soliei celui de-al
treilea înger, păzind Sabatul, s-au sculat din paturile lor de ţărână, cu
trupuri de slavă, pentru a asculta legământul de pace pe care urma
să-l facă Dumnezeu cu cei ce păziseră Legea Sa.

Cerul s-a deschis şi s-a închis şi era în mare agitaţie. Munţii
s-au scuturat ca o trestie în vânt şi au aruncat pretutindeni stânci
zgrunţuroase. Marea fierbea ca o oală pe foc şi a aruncat pietre
mari pe uscat. Iar când Dumnezeu a rostit ziua şi ceasul venirii lui
Isus şi a enunţat legământul cel veşnic pentru poporul Său, a spus o
singură frază şi apoi a făcut o pauză, în timp ce cuvintele Sale făceau
pământul să vibreze. Cei din Israelul lui Dumnezeu stăteau cu ochii
aţintiţi în sus şi ascultau cuvintele pe măsură ce ieşeau din gura lui[286]
Iehova şi zguduiau pământul ca bubuiturile celui mai puternic tunet.
Totul era de o solemnitate înfricoşătoare. La sfârşitul fiecărei fraze
sfinţii strigau: „Slavă! Aleluia!“ Feţele lor erau luminate de slava lui
Dumnezeu şi străluceau de slavă aşa cum strălucea faţa lui Moise
când a coborât de pe Sinai. Cei răi nu se puteau uita la ei din pricina
slavei. Şi când binecuvântarea veşnică a fost rostită pentru cei care-L
onoraseră pe Dumnezeu prin sfinţirea Sabatului Său, s-a auzit un
strigăt puternic de biruinţă asupra fiarei şi asupra chipului ei.

Atunci a început anul de bucurie, când pământul trebuia să se
odihnească. L-am văzut pe robul evlavios ridicându-se în triumf şi
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biruinţă şi scuturându-se de lanţurile care-l legau, în timp ce stăpânul
său cel rău era tulburat şi nu ştia ce să facă, căci cei răi nu au putut să
priceapă cuvintele rostite de Dumnezeu. La puţin timp de la aceasta,
a apărut marele nor alb, pe care era aşezat Fiul omului. Când a putut
fi văzut pentru prima dată, la distanţă, acest nor părea foarte mic.
Îngerul a spus că acesta era semnul Fiului omului. Pe măsură ce se
apropia de pământ, noi puteam privi slava minunată şi maiestatea
lui Isus, în timp ce El înainta pentru a birui. O suită de îngeri sfinţi,
cu coroane strălucitoare pe capete, Îl însoţeau în drumul Său. Nici o
limbă nu poate descrie slava acelei scene. Norul viu, de o maiestate
şi slavă neîntrecută, se apropia din ce în ce mai mult, şi noi am putut
privi clar persoana minunată a lui Isus. El nu purta o cunună de
spini; pe fruntea Lui sfântă odihnea o coroană de slavă. Pe haină
şi pe coapsă era scris un Nume: Împăratul împăraţilor şi Domnul
domnilor. Faţa Îi strălucea ca soarele la amiază, ochii Îi erau ca o
flacără şi picioarele Lui se asemuiau cu arama aprinsă. Vocea Lui
răsuna ca multe instrumente muzicale. [287]

Pământul tremura înaintea Sa, cerurile s-au strâns ca un sul de
piele şi toţi munţii şi insulele s-au mutat din locurile lor. „Împăraţii
pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici,
toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stân-
cile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: «Cădeţi peste noi şi
ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şede pe scaunul de domnie şi de mânia
Mielului; căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta
în picioare?»“ Cei care cu numai puţin timp în urmă i-ar fi ucis pe
copiii credincioşi ai lui Dumnezeu de pe pământ erau acum martorii
slavei lui Dumnezeu care îi acoperise pe aceştia. Şi în mijlocul groa-
zei care-i cuprinsese, au auzit glasurile sfinţilor, în tonuri vibrând
de bucurie, spunând: „Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care
aveam încredere că ne va mântui“.

Când glasul lui Dumnezeu i-a chemat pe sfinţii adormiţi, pămân-
tul s-a zguduit îngrozitor. Aceştia au răspuns chemării şi au ieşit
înveşmântaţi în nemurire slăvită, strigând: „Victorie, victorie asupra
morţii şi mormântului! O moarte, unde îţi este boldul? O mormân-
tule, unde îţi este biruinţa?“ Apoi, sfinţii aflaţi încă dinainte în viaţă,
împreună cu cei înviaţi şi-au ridicat glasurile într-un strigăt lung,
fericit, de biruinţă. Acele trupuri care coborâseră în mormânt pur-
tând semnele bolii şi morţii ieşiseră din el cu putere şi sănătate
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nepieritoare. Sfinţii aflaţi deja în viaţă sunt preschimbaţi într-o clipă
într-o clipeală din ochi, şi ridicaţi împreună cu cei înviaţi pentru
a-L întâmpina pe Domnul lor în văzduh. O, ce revedere glorioasă!
Prieteni pe care moartea îi separase erau uniţi, pentru a nu se mai
despărţi vreodată.

De fiecare parte a carului de nor erau aripi, iar sub acesta erau
roţi vii; iar când carul se înălţă, roţile strigară „Sfânt“ şi, mişcându-
se, aripile strigară „Sfânt“, iar suita de îngeri sfinţi din jurul carului[288]
strigară: „Sfânt, sfânt, sfânt, este Domnul Dumnezeu cel Atotputer-
nic!“ Şi sfinţii din nor strigară: „Slavă! Aleluia!“ Şi carul se înălţă
către Cetatea cea Sfântă. Înainte de a intra în cetate, sfinţii au fost
aranjaţi într-un careu perfect, avându-L pe Isus în mijloc. Capul şi
umerii Săi îi depăşeau ca înălţime pe sfinţi şi pe îngeri. Silueta Sa
maiestuoasă şi înfăţişarea-I încântătoare puteau fi văzute de către
toţi cei care formau careul.



Răsplata sfinţilor

Apoi am văzut cum un număr foarte mare de îngeri au adus
din Cetate cununi glorioase — o cunună pentru fiecare sfânt, cu
numele său scris pe ea. Pe măsură ce Isus cerea coroanele, îngerii I
le aduceau şi, chiar cu mâna Sa dreaptă, Isus cel minunat le punea
pe capul sfinţilor. În acelaşi fel au adus îngerii şi harpele, iar Isus
le-a oferit şi pe acestea sfinţilor. Îngerii conducători au dat primii
tonul pe instrumentele lor şi după aceea toate glasurile s-au înălţat
în laudă fericită, plină de recunoştinţă şi fiecare mână a trecut cu
îndemânare peste corzile harpei, scoţând o muzică plină de armonie
în acorduri bogate, perfecte. Apoi L-am văzut pe Isus conducându-i
pe cei răscumpăraţi către poarta Cetăţii. A prins poarta cu mâna, a
tras-o înapoi făcând-o să se mişte în balamalele sale strălucitoare şi
a îndemnat pe cei care păziseră poruncile să intre. În Cetate, totul
era o încântare pentru ochi. Ei priveau pretutindeni o slavă minunată.
Apoi, Isus S-a uitat la sfinţii Săi răscumpăraţi; feţele le străluceau
de slavă; şi, în timp ce Îşi fixase asupra lor ochii plini de iubire, a
spus, cu glasul Său adânc, melodios: „Privesc rodul muncii sufletului
Meu şi sunt mulţumit. Vă veţi putea bucura de această slavă bogată
pentru veşnicie. Întristările voastre au luat sfârşit. [289]

Nu va mai exista moarte, nici suferinţă, nici plâns şi nici durere
nu va mai fi.“ Am văzut mulţimea celor răscumpăraţi plecându-se,
aruncându-şi coroanele la picioarele lui Isus şi apoi, când mâna
Lui plăcută le-a făcut semn să se ridice, atingându-şi harpele de
aur şi umplând tot cerul cu muzica lor bogată şi cântările închinate
Mielului.

Apoi L-am văzut pe Isus conducându-Şi poporul la pomul vie-
ţii şi noi I-am auzit din nou vocea încântătoare, mai bogată decât
orice melodie care a ajuns vreodată la urechea omenească, spunând:
„Frunzele acestui pom sunt pentru vindecarea neamurilor. Mâncaţi
cu toţii din ele.“ În pomul vieţii erau cele mai frumoase fructe, din
care sfinţii puteau lua după plăcerea inimii. În Cetate era un tron
plin de slavă, din care ieşea un râu curat cu apa vieţii, limpede pre-
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cum cristalul. De fiecare parte a acestui râu era pomul vieţii, iar pe
malurile râului se mai aflau şi alţi pomi minunaţi care aveau fructe
bune de mâncat.

Limba este cu totul neputincioasă pentru a încerca o descriere
a cerului. În timp ce această scenă se desfăşoară înaintea mea, am
rămas fără grai de uimire. Copleşită de splendoarea neîntrecută şi
slava strălucitoare, îmi las jos tocul şi exclam: „O, ce iubire! Ce
iubire minunată!“ Cea mai elevată exprimare nu poate reuşi să redea
gloria cerului sau profunzimea necuprinsă a iubirii Mântuitorului.



Pământul pustiit

Atenţia mi-a fost iarăşi îndreptată către pământ. Cei răi fuseseră
nimiciţi şi trupurile lor moarte zăceau pe faţa pământului. Mânia
lui Dumnezeu, manifestată prin cele şapte plăgi de pe urmă, căzuse
asupra locuitorilor pământului, făcându-i să-şi muşte limbile de
durere şi să-L blesteme pe Dumnezeu. Păstorii mincinoşi fuseseră
obiectul deosebit al mâniei lui Iehova. Ochii li se mistuiseră în orbite
şi limbile lor în gură în timp ce ei stăteau încă în picioare. [290]

După ce sfinţii fuseseră izbăviţi de glasul lui Dumnezeu, mulţi-
mea de oameni răi şi-au întors mânia unii asupra altora. Pământul
părea inundat cu sânge şi trupurile moarte erau întinse pretutindeni,
de la un capăt la altul.

Pământul arăta ca un ţinut sălbatic pustiit. Oraşe şi sate, spulbe-
rate de cutremur, zăceau în mormane de moloz. Munţii se mişcaseră
din locurile lor, lăsând în urmă gropi enorme. Stânci zgrunţuroase,
aruncate afară de mare sau rupte chiar din uscat, erau risipite pe
toată suprafaţa lui. Copaci mari fuseseră dezrădăcinaţi şi risipiţi pe
tot pământul. Iată care avea să fie căminul lui Satana şi al îngerilor
lui pentru o mie de ani. Aici va fi îngrădit să stea, pentru a străbate
de-a lungul şi de-a latul scoarţa sfâşiată a pământului şi a vedea
efectele răzvrătirii lui împotriva Legii lui Dumnezeu. Timp de o mie
de ani, el se poate bucura de roadele blestemului pe care el însuşi
l-a provocat. Legat de planeta Pământ, el nu va avea privilegiul de
a ajunge la alte planete, pentru a-i ispiti şi necăji pe cei care nu au
căzut. În acest timp, Satana suferă îngrozitor de mult. De la căde-
rea lui, caracteristicile lui rele s-au aflat într-un neîncetat exerciţiu.
Atunci însă, el urmează să fie privat de puterea lui şi lăsat să reflec-
teze asupra rolului pe care l-a jucat de la căderea sa şi să privească
înainte cu groază şi cutremur, către viitorul teribil, în care va trebui
să sufere pentru tot răul pe care l-a înfăptuit şi să fie pedepsit pentru
toate păcatele la comiterea cărora a contribuit.

Am auzit strigăte de triumf, scoase de îngeri şi sfinţii răscumpă-
raţi, care răsunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru că nu
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aveau să mai fie vreodată necăjiţi şi ispitiţi de Satana şi pentru că
locuitorii altor lumi fuseseră scutiţi de prezenţa şi ispitele lui.

Apoi am văzut nişte scaune de domnie şi cum Isus şi sfinţii
răscumpăraţi s-au aşezat pe ele; şi sfinţii au domnit ca împăraţi şi
preoţi ai lui Dumnezeu.[291]

Hristos, împreună cu poporul Său, i-a judecat pe morţii cei răi,
comparând faptele lor cu cartea statutară, Cuvântul lui Dumnezeu,
şi hotărând fiecare caz după faptele făcute în tru Ei au hotărât apoi
pentru cei răi cât trebuie să sufere — după faptele lor; şi lucrul
acesta a fost scris în dreptul numelor lor în cartea morţii. Satana şi
îngerii lui au fost, de asemenea, judecaţi de Isus şi de sfinţi. Pedeapsa
lui Satana urma să fie cu mult mai mare decât a acelora pe care-i
amăgise. Suferinţele lui aveau să le depăşească într-o măsură atât de
mare pe ale acestora din urmă, încât să nu suporte nici o comparaţie.
După ce toţi aceia pe care-i amăgise vor fi pierit, el urma să trăiască
încă şi să pătimească mult mai mult.

După ce se terminase judecarea morţilor celor răi, la sfârşitul
celor o mie de ani, Isus a părăsit Cetatea, iar sfinţii, alături de o
suită de îngeri, L-au urmat. Isus a coborât pe un munte mare, care,
de îndată ce a fost atins de picioarele Sale, s-a despicat în două şi
a devenit o câmpie foarte mare. Apoi, noi am privit în sus şi am
văzut Cetatea cea mare şi frumoasă, având douăsprezece temelii
şi douăsprezece porţi, câte trei pe fiecare latură şi câte un înger la
fiecare dintre acestea. Noi am strigat: „Cetatea! Cetatea cea mare
coboară din cer de la Dumnezeu!“ Şi aceasta s-a coborât în toată
splendoarea şi slava sa orbitoare şi s-a aşezat pe câmpia întinsă, pe
care o pregătise Isus pentru ea.[292]



Cea de-a doua înviere

Apoi Isus, toată suita de îngeri sfinţi şi toţi sfinţii răscumpăraţi au
părăsit Cetatea. Îngerii L-au înconjurat pe Comandantul lor şi L-au
însoţit în direcţia în care mergea, iar grupul sfinţilor răscumpăraţi
îi urmau. După aceasta, cu o măreţie teribilă, înfricoşătoare, Isus
i-a chemat la viaţă pe morţii cei răi; aceştia au ieşit cu aceleaşi
trupuri slăbite, bolnăvicioase, cu care coborâseră în morminte. Ce
privelişte! Ce scenă! La prima înviere, toţi au venit la viaţă în floarea
nemuririi; la cea de-a doua însă, semnele blestemului sunt vizibile
asupra tuturor. Împăraţii şi nobilii pământului, cei săraci şi umili,
cei învăţaţi şi cei neînvăţaţi, toţi au înviat împreună. Toţi L-au privit
pe Fiul omului; şi chiar aceia care L-au dispreţuit şi batjocorit, care
I-au pus cununa de spini pe fruntea sacră şi care L-au lovit Îl privesc
în toată măreţia Sa împărătească. Cei care L-au scuipat în ceasul
încercării Lui, se întorc acum din faţa privirii Sale pătrunzătoare
şi de la slava înfăţişării Lui. Cei care au bătut cuiele în mâinile şi
picioarele Lui privesc acum semnele lăsate de răstignire. Cei care au
înfipt lancea în coasta Sa privesc semnele cruzimii aplicate asupra
trupului Său. Şi ei ştiu că El este chiar Acela pe care L-au răstignit
şi de care şi-au bătut joc în agonia ultimelor Sale clipe de viaţă. Şi
atunci se înalţă un vaiet lung de suferinţă agonizantă, în timp ce
aceştia aleargă pentru a scăpa de prezenţa Împăratului împăraţilor şi
Domnului domnilor.

Toţi caută să se ascundă în spatele stâncilor, să se pună la adăpost
de slava teribilă a celui pe care odată L-au dispreţuit. Şi, copleşiţi
şi îndureraţi de măreţia şi slava Sa nemăsurat de mare, îşi ridică
glasurile la unison şi exclamă, cu o teribilă claritate: „Binecuvântat
este Cel ce vine în Numele Domnului!“ [293]

Apoi Isus şi îngerii neprihăniţi, însoţiţi de toţi sfinţii, merg din
nou în Cetate, iar plângerile amare şi vaietele celor pierduţi umplu
văzduhul. Apoi am văzut că Satana şi-a început din nou lucrarea.
A trecut printre supuşii lui, i-a întărit pe cei slabi şi neputincioşi şi
le-a spus că el şi îngerii lui sunt puternici. A arătat către milioanele
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nenumărate ale celor care fuseseră înviaţi. Erau războinici puternici
şi regi care erau foarte pricepuţi în luptă şi care cuceriseră împărăţii.
Şi erau uriaşi teribili şi oameni viteji care nu pierduseră niciodată o
bătălie. Era mândrul şi ambiţiosul Napoleon, a cărui simplă apropiere
făcuse împărăţii să tremure. Erau aliniaţi acolo bărbaţi de o statură
impunătoare şi o ţinută nobilă, care căzuseră în luptă când însetau
după cuceriri. Când ies din mormintele lor, ei îşi reiau firul gândurilor
de unde-l lăsaseră la moarte. Ei au aceeaşi dorinţă de a cuceri care-i
domina şi când au căzut. Satana se consultă cu îngerii lui şi apoi
cu acei împăraţi, cuceritori şi bărbaţi puternici. Apoi, se uită peste
armata uriaşă şi le spune că în Cetate este o oştire mică şi slabă şi că
ei pot să urce şi să o cucerească, să-i arunce afară pe locuitorii ei şi
să fie ei înşişi posesorii bogăţiilor şi slavei de acolo.

Satana reuşeşte să-i amăgească şi toţi încep imediat să se pregă-
tească de luptă. Sunt mulţi oameni pricepuţi în armata aceea enormă
şi ei construiesc tot felul de dispozitive de război. Apoi, cu Satana
în fruntea lor, mulţimea se pune în mişcare. Împăraţii şi războinicii
îl urmează îndeaproape pe Satana şi mulţimea vine imediat după ei,
organizată pe companii. Fiecare companie îşi are comandantul ei
şi se respectă ordinea în timp ce mărşăluiesc pe suprafaţa crăpată
a pământului către Cetatea cea Sfântă. Isus închide porţile Cetăţii
şi această armată uriaşă o înconjoară şi se pun în poziţie de luptă,
aşteptându-se la o încleştare crâncenă. Isus, toată oştirea îngerească
şi toţi sfinţii, cu coroanele strălucitoare pe cap, urcă pe partea superi-[294]
oară a zidurilor Cetăţii. Isus vorbeşte cu demnitate, spunând: „Priviţi,
voi, păcătoşilor, răsplata celor drepţi! Şi priviţi, voi, răscumpăraţii
Mei, răsplata celor răi!“ Mulţimea fără număr priveşte grupul slăvit
adunat pe zidurile Cetăţii. Şi, văzând splendoarea coroanelor lor
strălucitoare şi feţele luminate de slavă, reflectând chipul lui Isus, şi
după ce privesc apoi slava şi măreţia inegalabilă a Împăratului împă-
raţilor şi a Domnului domnilor, curajul îi părăseşte. Sunt copleşiţi
de simţământul comorii şi slavei pierdute şi îşi dau seama că plata
păcatului este moartea. Ei văd grupul sfânt, fericit al celor pe care
i-au urât, acum acoperiţi de slavă şi cinste şi înveşmântaţi în viaţă
fără de moarte, în timp ce ei se află în afara Cetăţii, alături de tot ce
poate fi mai josnic şi mai respingător.



Moartea a doua

Satana se avântă în mijlocul urmaşilor săi şi încearcă să împingă
mulţimea la acţiune. Dar foc de la Dumnezeu din cer este aruncat
ca o ploaie asupra lor şi oamenii cei mari, cei puternici, nobilii, cei
săraci şi nenorociţi, toţi sunt mistuiţi laolaltă. Am văzut că unii erau
nimiciţi cu repeziciune, în timp ce alţii sufereau mai mult timp, erau
pedepsiţi după faptele făcute în tru Unii ardeau multe zile la rând
şi, atâta vreme cât exista o parte din ei nemistuită, tot simţământul
suferinţei rămânea. Îngerul a spus: Viermele vieţii nu va muri; focul
lor nu se va stinge atâta timp cât va mai exista chiar şi o fărâmă
minusculă din ei, din care să se hrănească.

Satana şi îngerii lui au suferit mult tim Satana a purtat nu numai
povara şi pedeapsa cuvenită pentru propriile lui păcate, dar şi păca-
tele celor mântuiţi, care fuseseră puse asupra lui; şi el va trebui, de [295]
asemenea, să sufere şi pentru ruina pe care a adus-o asupra sufletelor.
Apoi, am văzut că Satana şi toată oştirea celor răi fuseseră mistuiţi
şi dreptatea lui Dumnezeu fusese împlinită; toată oştirea îngerească
şi toţi sfinţii mântuiţi au spus cu un glas puternic: „Amin!“

Îngerul a spus: „Satana este rădăcina, copiii lui sunt ramurile.
Acum, ei sunt mistuiţi, rădăcină şi ramură deopotrivă. Au murit de
o moarte veşnică. Ei nu vor mai avea parte vreodată de o înviere,
iar Dumnezeu va avea un Univers curat.“ M-am uitat apoi şi am
văzut cum focul care-i mistuise pe cei răi ardea resturile şi curăţa
pământul. M-am uitat iarăşi şi am văzut pământul purificat. Nu mai
exista nici măcar o urmă a blestemului. Scoarţa crăpată, neuniformă
a pământului arăta acum ca o câmpie întinsă, netedă. Întregul Uni-
vers al lui Dumnezeu era curat şi Marea Luptă se încheiase pentru
totdeauna. Oriunde priveam, toate lucrurile asupra cărora ne arun-
cam privirile erau frumoase şi sfinte. Şi ceata tuturor mântuiţilor,
vârstnici şi tineri, mari şi mici, şi-au aruncat coroanele la picioarele
Răscumpărătorului lor, s-au plecat în adorare înaintea Sa şi s-au
închinat Celui care este viu în veci de veci. Minunatul pământ nou,
cu toată slava sa, era moştenirea veşnică a sfinţilor. Apoi, împărăţia,

295
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domnia şi măreţia întregii împărăţii de sub soare au fost date sfinţilor
Celui Preaînalt, şi ale lor vor fi în nesfârşita veşnicie.[296]

[297]



Apendice

13-20: „Prima mea viziune“. — Cele prezentate în acest capitol
au fost publicate prima dată de editorul de la Day-Star, la data de 24
ianuarie 1846, ca „O scrisoare de la sora Harmon“, datată „Portland,
Maine, 20 decembrie 1845“. A văzut din nou lumina tiparului în
1846, 1847 şi 1851 sub titlul „Către rămăşiţa risipită între popoare“.
Titlul de faţă i-a fost dat în 1882, cu ocazia retipăririi Experienţelor
şi viziunilor.

Descrieri autobiografice detaliate — aşa cum au fost publicate în
1860 şi 1885 — prezintă ceea ce aici par să fie două viziuni distincte.
Vezi „Prima mea viziune“ în Daruri spirituale 2:30-35; Mărturii
pentru comunitate 1:58-61; şi „Viziunea despre pământul cel nou“,
în Daruri spirituale 2:52-55; Mărturii pentru comunitate 1:67-70.

15-20: Zugrăvirea unor evenimente viitoare. — Când Ellen
White a descris ceea ce i-a descoperit Dumnezeu despre eveni-
mentele viitoare, ea a făcut uneori acest lucru ca o persoană care
participa la aceste evenimente, fie că erau în trecut, în prezent sau
viitor. Ca răspuns legat de starea în care se afla când era în viziune,
E. White a scris:

„Când Domnul consideră potrivit să-mi dea o viziune, sunt luată
în prezenţa lui Isus şi a îngerilor şi sunt cu totul absentă faţă de
lucrurile pământeşti. [...] Atenţia îmi este adesea îndreptată către
scenele care se petrec pe pământ. Uneori sunt purtată mult înainte,
în viitor, şi mi se arată ce are să se întâmple. Apoi îmi sunt iarăşi
arătate lucruri aşa cum au avut ele loc în trecut.“ — Spiritual Gifts
2:292

Ellen White, ea însăşi adventistă, a scris ca una care a văzut şi a
auzit ceea ce încă nu s-a întâmplat; de exemplu, în Scrieri timpurii:
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„La scurtă vreme, am auzit vocea lui Dumnezeu, asemenea unor
ape multe, care ne-a spus ziua şi ceasul venirii lui Isus“. — 15.

„Am intrat împreună în nor şi am urcat timp de şapte zile până
la marea de cristal, când Isus ne-a adus cununile şi ni le-a pus pe
frunte cu propria Sa mână, cea dreaptă“. — 16.

„Am pătruns cu toţii şi am simţit că aveam tot dreptul să fim în
cetate“.

„Acolo am văzut pomul vieţii şi scaunul de domnie al lui Dum-
nezeu“.

„Cu Isus în frunte, am coborât cu toţii din cetate înapoi pe acest
pământ“. — 17.

„Iar când eram pe punctul să intrăm în templul cel sfânt....“
„Nu pot să descriu lucrurile minunate pe care le-am văzut acolo“.

— 19.
După viziune, Ellen White putea să-şi aducă aminte multe din

cele care-i fuseseră arătate, dar nu-şi putea aminti ceea ce era secret
şi nu trebuia descoperit. Ca o parte a scenei care urmează să aibă loc
când poporul lui Dumnezeu va fi izbăvit ( 285), ea a auzit anunţându-
se „ziua şi ceasul venirii lui Isus“ (15; vezi, de asemenea, 34). Dar
despre aceasta a scris mai târziu: „Nu cunosc absolut deloc timpul[298]
rostit de Dumnezeu. Am auzit cum a fost vestit ceasul, dar nu mi-am
mai amintit acea oră după ce am ieşit din viziune. Pe dinaintea mea
au trecut scene solemne, deosebit de interesante — cum nici o limbă
nu le-ar putea descrie. Totul era pentru mine asemenea unei realităţi
vii.“ Ellen G. White, Scrisoarea 38, din 1888, publicată în Selected
Messages 1:76.

Faptul că ea părea să participe la anumite evenimente nu oferea
nici o garanţie că va participa efectiv şi atunci când vor avea loc
evenimentele respective.

17: Fraţii Fitch şi Stockman. — Relatând prima sa viziune, Ellen
White aminteşte de „fraţii Fitch şi Stockman“ ca bărbaţi pe care i-a
întâlnit şi cu care a conversat în Noul Ierusalim. Amândoi fuseseră
pastori pe care Ellen White îi cunoscuse şi cu care lucrase activ în
vestirea soliei aşteptatei veniri a lui Hristos, dar care muriseră la
scurt timp după dezamăgirea de la 22 octombrie 1844.

Charles Fitch, un pastor presbiterian, a acceptat mesajul advent
citind prelegerile lui William Miller şi întâlnindu-l pe Josiah Litch.
S-a aruncat cu toată inima în lucrarea de vestire a aşteptatei veniri
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a lui Hristos la încheierea perioadei profetice a celor 2300 de ani
şi a devenit un lider important în Marea Trezire Adventă. În 1842,
el a conceput schema profetică ce a fost folosită cu atâta eficienţă
şi la care se face referinţă la pagina 74 a Scrierilor Timpurii. El a
murit cu ceva mai bine de o săptămână înainte de 22 octombrie 1844.
Moartea lui a survenit în urma expunerii prelungite la frig, când a
oficiat trei servicii de botez într-o zi rece de toamnă. (Vezi Credinţa
profetică a părinţilor noştri, 4, 533-545)

Levi F. Stockman era un tânăr pastor metodist din statul Maine
care, în 1842, împreună cu alţi circa treizeci de pastori metodişti au
îmbrăţişat şi au început să propovăduiască cea de-a doua venire a lui
Hristos. El lucra în Portland, Maine când, în 1843, sănătatea i-a fost
afectată. La 25 iunie 1844 a murit de tuberculoză. La el a mers Ellen
White, când era fată, pentru a primi un sfat când era descurajată.
Dumnezeu i-a vorbit în două vise. (Vezi Scrieri timpurii, 12, 78-81;
Credinţa profetică a părinţilor noştri 4, 780-782)

21: Mesmerismul. — Pentru a-şi justifica împotrivirea, unii duş-
mani de la început ai viziunilor au sugerat că experienţa lui Ellen
White venea din mesmerism, un fenomen cunoscut astăzi prin nu-
mele de hipnoză. Hipnoza este o stare care se aseamănă cu somnul,
indusă prin puterea de sugestie, subiectul hipnotizat raportându-se la
cel care i-a provocat această stare şi răspunzând la sugestiile lui. Cu
toate acestea, după cum povesteşte Ellen White aici, când un doctor
care practica mesmerismul a încercat să o hipnotizeze, acesta a fost
neputincios în prezenţa ei.

În experienţa sa timpurie, Ellen White a fost avertizată de pri-
mejdiile reprezentate de hipnoză şi, mai târziu, într-o serie de ocazii, [299]
a primit instrucţiuni în această privinţă. Ellen White a dat avertis-
mente privind pericolele grave care însoţesc orice practică prin care
o minte capătă controlul asupra alteia. (Vezi Divina vindecare, 242-
244; Lucrarea medicală, 110-112; Selected Messages 2:349, 350,
353)

33: Adventiştii nominali (cu numele). — Cei care s-au alăturat la
vestirea primei şi celei de-a doua solii îngereşti, dar care au respins
solia celui de-al treilea înger cu adevărul său despre Sabat sunt
numiţi de Ellen White „adventişti nominali“ sau cei care „resping
adevărul prezent“ (69) şi, de asemenea, „diferitele grupări ale aşa-
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zişilor credincioşi adventişti“ (124). În literatura noastră de început,
aceşti oameni erau numiţi şi „adventişti de ziua întâi“.

Un mare număr de creştini au fost dezamăgiţi în toamna lui 1844
când Hristos nu a venit, aşa cum se aşteptau ei. Adventiştii s-au
scindat în mai multe grupuri, ai căror supravieţuitori compun astăzi
Biserica Creştină Adventistă, un grup mic, şi Adventiştii de Ziua a
Şaptea.

Foarte puţini dintre adventişti şi-au păstrat încrederea în împlini-
rea profeţiei de la 1844; cei care au făcut-o însă, au păşit cu adevărat
înainte în solia celui de-al treilea înger, cu al ei Sabat al zilei a şaptea.
Despre experienţa acelei perioade critice, Ellen White a scris mai
târziu:

„Dacă adventiştii, după marea dezamăgire de la 1844, şi-ar fi
păstrat cu putere credinţa şi ar fi mers înainte în unitate în providenţa
deschizătoare de drumuri a lui Dumnezeu, primind solia celui de-al
treilea înger şi vestind-o lumii în puterea Duhului Sfânt, ei ar fi văzut
mântuirea lui Dumnezeu, Domnul ar fi lucrat cu putere, alăturându-
Se eforturilor lor, lucrarea ar fi fost sfârşită şi Hristos ar fi venit până
acum pentru a-i primi pe cei din poporul Lui în vederea răsplătirii
lor.

Dar în perioada de îndoială şi nesiguranţă care a urmat deza-
măgirii, mulţi dintre credincioşii adventişti au renunţat la credinţa
pe care o aveau. Au venit între ei dezbinările şi disensiunile. Cu
vocea şi cu tocul, cei mai mulţi s-au împotrivit celor puţini, care,
mergând în providenţa lui Dumnezeu, au primit reforma Sabatului şi
au început să vestească solia celui de-al treilea înger. Mulţi dintre cei
care ar fi trebuit să-şi consacre timpul şi talentele scopului unic de a
trâmbiţa avertizarea adresată lumii erau absorbiţi de lupta împotriva
Sabatului şi, în consecinţă, energia apărătorilor lui era în mod inutil
folosită în încercările de a răspunde acestor împotrivitori şi de a
apăra adevărul. În acest fel, lucrarea era împiedicată şi lumea a fost
lăsată în întuneric. Dacă întregul corp adventist s-ar fi unit pe temelia
poruncilor lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus, istoria noastră ar fi
fost total diferită!“ — Selected Messages 1:68

42-45: Uşa deschisă şi cea închisă. — Când Ellen White a co-
mentat, în Tragedia veacurilor, Marea Mişcare Adventă şi dezamă-
girea de la 22 octombrie 1844, şi s-a referit la poziţiile luate imediat
după Dezamăgire, ea menţionează concluzia inevitabilă care s-a tras[300]
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la scurtă vreme, că „uşa milei a fost închisă“. Dar, aşa cum declară
Ellen White, „o dată cu cercetarea chestiunii Sanctuarului a venit
o lumină mai clară“. Vezi „Prolog istoric“ în acest volum şi Trage-
dia veacurilor, 429 şi întreg capitolul intitulat „În Sfânta Sfintelor“,
paginile 423-432.

Referindu-se la modul în care s-a raportat la această chestiune,
chiar ea a scris în 1874 că „n-a avut niciodată o viziune în care să se
descopere că nu va mai fi convertit nici un păcătos“. Şi nici nu a dat
vreodată o învăţătură care să susţină aşa ceva. „Lumina pe care mi-a
dat-o Dumnezeu“, a scris Ellen White cu altă ocazie, „a fost aceea
care a îndreptat greşeala pe care o făcusem şi ne-a făcut în stare să
vedem poziţia cea corectă“. (Selected Messages 1:74, 63)

43, 44 şi 86: Ciocăniturile misterioase din New York şi ciocă-
niturile din Rochester. — Aici se face aluzie la întâmplările care
se leagă de începuturile spiritismului modern. În 1848, s-au făcut
auzite ciocănituri misterioase în casa familiei Fox din Hydesville,
o comunitate aflată la treizeci şi cinci de mile la est de oraşul Ro-
chester, New York. Într-o vreme în care existau diferite ipoteze în ce
priveşte cauza ciocăniturilor, Ellen White a anunţat, în baza autorită-
ţii viziunii ce-i fusese dată, că ele erau o manifestare a spiritismului,
că acest fenomen se va dezvolta rapid şi că, în numele religiei, va
câştiga popularitate şi va înşela o mulţime de oameni, ajungând în
zilele din urmă să fie capodopera amăgirii concepute de Satana.

50: Soli fără o solie. — Această expresie apare într-o relatare
a unei viziuni date lui Ellen White la 26 ianuarie 1850. La această
dată, adventiştii păzitori ai Sabatului nu aveau nici o organizaţie
bisericească. Aproape toţi se temeau că orice tip de organizaţie avea
să aducă formalismul printre credincioşi. Însă o dată cu scurgerea
timpului, elemente ale discordiei şi-au făcut loc în rândurile lor. Din
partea lui Ellen White au venit mesaje de avertizare, iar adventiştii
de ziua şaptea au fost conduşi pas cu pas să adopte formele organi-
zării bisericeşti. Ca rezultat, grupurile de credincioşi au fost sudate
laolaltă mai strâns decât vreodată înainte; s-a conceput o modalitate
prin care să se facă recunoaşterea pastorilor care făceau dovada că
puteau predica solia şi o puteau apăra cu viaţa proprie; s-au luat
măsuri pentru a-i exclude pe cei care predicau rătăcirile sub pretextul
că propovăduiesc adevărul. Vezi „Prolog istoric“.



302 Scrieri timpurii

61, 62: Unitatea păstorilor. — Vezi nota pentru 50, Soli fără o
solie.

75: Datoria de a merge la Ierusalimul istoric. — Ellen White se
referă la părerile greşite pe care le susţineau atunci un număr foarte
mic de persoane. În anul ce a urmat, în numărul din 7 octombrie 1851
al publicaţiei Review and Herald, James White scrie despre „părerile
nefolositoare şi aducătoare de tulburări legate de Ierusalimul cel
vechi şi iudei etc., care se vehiculează astăzi“ şi despre „noţiunile
ciudate pe care le-au îmbrăţişat unii, şi anume că sfinţii trebuie să
meargă acum la Ierusalimul istoric etc., etc.“[301]

77: Editorul lui Day-Star. — Enoch Jacobs locuia în Cincinnati,
Ohio şi publica Day-Star, unul din primele jurnale care vesteau cea
de-a doua venire a lui Hristos. Lui Enoch Jacobs i-a trimis Ellen
Harmon în decembrie 1845 o relatare a primei sale viziuni, sperând
să-l întărească şi să-l stabilizeze. Ea observase că acesta oscila în
încrederea pe care o avea în ce priveşte conducerea lui Dumnezeu
în experienţa adventă. În Day-Star a publicat editorul prima viziune
a lui Ellen White, în numărul din 24 ianuarie 1846. Într-un număr
special al acestui jurnal, Day-Star Extra, din 7 februarie 1846, a fost
publicat articolul memorabil despre Sanctuarul ceresc şi curăţirea
lui, pregătit de Hiram Edson, Dr. Hahn şi O. R. L. Crozier. Acesta
a expus învăţătura Scripturii referitoare la slujba Domnului Hristos
din Sfânta Sfintelor a Sanctuarului ceresc începând cu data de 22
octombrie 1844. Tot în acest jurnal, a fost publicat la 14 martie 1846
un al doilea comunicat scris de Ellen Harmon. (Vezi Scrieri timpurii,
paginile 32-35). Nota din paragraful în discuţie este făcută referitor
la opinii ulterioare pe care le-a susţinut Enoch Jacobs şi amăgirile
spiritiste pe care le-a îmbrăţişat.

86: Vezi nota din Apendice pentru 43, 44.
89: Thomas Paine. Scrierile lui Thomas Paine au fost bine cunos-

cute şi larg citite în Statele Unite în anii 1840. Cartea lui, Era raţiunii
a fost o lucrare deistă şi a adus prejudicii credinţei şi practicii creş-
tine. Cartea începea cu cuvintele: „Cred într-un singur Dumnezeu şi
nimic mai mult“. Paine nu avea deloc credinţă în Hristos şi a fost
folosit cu succes de către Satana în atacurile lui împotriva bisericii.
Aşa cum a indicat Ellen White, dacă un om ca Paine ar putea găsi
intrare în cer şi ar fi foarte onorat acolo, atunci orice păcătos ar
putea fi admis acolo fără o schimbare a vieţii şi fără credinţă în Isus
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Hristos. Ea a demascat această rătăcire într-un limbaj vehement şi a
arătat cât de iraţional este spiritismul.

101: Perfecţionismul. — Unii adventişti de la început, imediat
după experienţa de la 1844, s-au rătăcit de Dumnezeu şi au alunecat
pe panta fanatismului. Ellen White i-a înfruntat pe aceşti extremişti
cu un „aşa zice Domnul“. Ea i-a mustrat pe cei care propovăduiau o
stare de perfecţiune în trup, datorită căreia nu mai puteau păcătui.
Despre astfel de persoane, Ellen White a scris mai târziu:

„Ei au susţinut că persoanele sfinţite nu pot păcătui, iar acest
lucru a dus în mod firesc la credinţa că afecţiunea şi dorinţele celor
sfinţiţi erau întotdeauna corecte şi niciodată în primejdia de a-i
conduce la păcat. Conducându-se după aceste sofisme, ei practicau
păcatele cele mai rele — sub haina presupusei sfinţenii -, şi prin
influenţa lor amăgitoare, hipnotică, câştigau o putere stranie asupra
unora dintre cei cu care se întovărăşeau, care nu vedeau răul din
aceste teorii seducătoare şi frumoase numai în aparenţă. [...]

Amăgirile acestor învăţători mincinoşi au fost prezentate cu cla-
ritate înaintea mea şi am văzut raportul înfricoşător care era scris
împotriva lor în cartea rapoartelor şi vina îngrozitoare care stătea
asupră-le pentru a fi mărturisit sfinţenia desăvârşită în timp ce faptele
lor de zi cu zi erau jignitoare înaintea lui Dumnezeu.“ — Schiţe
din viaţa mea, 83, 84. 116, 117: Cina Domnului; femeile spălând [302]
picioarele bărbaţilor şi sărutarea sfântă. — Pionierii Bisericii Adven-
tiste de Ziua a Şaptea, acceptând adevărul despre Sabat, s-au apucat
cu o mare hotărâre să urmeze Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare
amănunt al său, fiind atenţi în acelaşi timp să se protejeze împotriva
interpretărilor sucite date de unii Cuvântului şi de orice extremă
sau fanatism. Ei au văzut cu claritate privilegiile şi obligaţiile Cinei
Domnului, stabilite pentru biserica Domnului nostru. S-au ridicat
nişte întrebări legate de spălarea picioarelor şi sărutarea sfântă. În
această viziune, Domnul a clarificat anumite puncte delicate, care
urmau să călăuzească şi să protejeze biserica în formare.

Cât despre chestiunea frecvenţei cu care ar trebui să se împli-
nească ritualurile sfinte, unii au insistat pentru o dată pe an; dar a
fost dată instrucţiunea ca Cina Domnului să fie luată mai des. Astăzi,
biserica urmează planul de înfăptuire a ceremonialelor de patru ori
pe an.
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Au fost date sfaturi privitoare la spălarea picioarelor. Se pare că
au fost diferenţe de opinii privind procedura care ar trebui urmată.
Unii acţionaseră fără înţelepciune şi rezultatul fusese „confuzia“. S-a
dat sfatul ca aceste ceremonii să fie împlinite cu grijă şi cumpătare,
într-un asemenea mod, încât să nu se stârnească prejudecăţile. Au
existat ceva întrebări legate de spălarea picioarelor bărbaţilor de
către femei şi invers. În acest punct, Ellen White a adus mărturia
Scripturii care indica faptul că se cuvenea ca o femeie — desigur, în
anumite condiţii — să spele picioarele unui bărbat, dar a dat sfatul
ca un bărbat să nu spele picioarele unei femei.

În privinţa sărutării sfinte, Comentariile Biblice AZŞ declară:
„Mai cu seamă în Orient, sărutarea era un mod obişnuit de a

exprima dragostea şi prietenia în salut. (Vezi Luca 7, 45; Faptele
Apostolilor 20, 37). «Sărutarea sfântă» sau «sărutarea de dragoste»
(1 Petru 5, 14) reprezenta un simbol al afecţiunii creştine. Se pare
că devenise un obicei la primii creştini să împărtăşească acest salut
la vremea Cinei Domnului (Prima apologie a lui Iustin Martirul,
65). Scrieri de mai târziu arată că nu era un obicei acela de a da o
«sărutare sfântă» cuiva de sex opus. (Apostolic Constitutions, ii. 57;
viii. 11)“ — Comentarii Biblice A.Z.Ş. 7: 257, 258.

Printre primii adventişti păzitori ai Sabatului era obiceiul de a
folosi reciproc o sărutare sfântă cu ocazia ceremonialului umilinţei.
Nu se face nici o referinţă privind faptul că este evident nepotrivit să
se schimbe sărutări sfinte între bărbaţi şi femei, dar există un apel
adresat tuturor de a ne feri de orice se pare că ar fi rău.

118: A face zgomot. — Năvodul Evangheliei prinde în el tot
felul de oameni. Erau unii care simţeau că experienţa lor religioasă
nu era veritabilă, dacă nu era însoţită de strigăte zgomotoase, „de-
monstrative“ de laudă la adresa lui Dumnezeu, de rugăciuni lungi şi
pasionale, de „amin-uri“ însufleţite. Şi în acest punct, iarăşi, bisericii
i s-a dat în experienţa ei de la început o notă de avertizare, care făcea
apel la bun-simţ şi solemnitate în actul închinării.[303]

229-232: William Miller. — William Miller este amintit adesea
în notele referitoare la Marea Trezire Adventă din America în anii
1830 şi 1840. În cartea Tragedia veacurilor este consacrat un capitol
întreg vieţii şi slujbei lui William Miller, sub titlul „Un reformator
american“ ( 317-342).
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William Miller s-a născut în Pittsfield, Massachusetts, în 1782
şi a murit în Low Hampton, New York, în 1849. Când avea vâr-
sta de patru ani, familia lui s-a mutat în Low Hampton, New York,
lângă lacul Champlain şi a crescut la o fermă de frontieră. A fost
întotdeauna studios şi un cititor atent. A devenit un lider în comuni-
tatea sa. În 1816 a început să facă un studiu atent al Cuvântului lui
Dumnezeu şi studiul său l-a condus la marile profeţii legate de timp
şi la acelea care vorbeau despre cel de-al doilea advent. El a tras
concluzia că a doua venire a lui Hristos era aproape. Revăzându-şi
părerile la care ajunsese în mai mulţi ani şi verificând corectitudinea
şi siguranţa pe care o prezentau, el a răspuns unei invitaţii de a-şi
prezenta public opiniile despre profeţii, în prima parte a lunii august
1831. Din acel moment, timpul său a fost devotat în mare măsură
vestirii soliei advente. La timpul potrivit, i s-au alăturat sute de alţi
pastori protestanţi care au participat la Marea Trezire Adventă din
anii 1840.

La vremea dezamăgirii de la 22 octombrie 1844, Miller era
epuizat şi bolnav. Depindea mai ales de tinerii săi tovarăşi care
fuseseră alături de el în vestirea soliei advente. Aceştia l-au convins
să respingă adevărul despre Sabat când acesta a intrat în atenţia sa
curând după Dezamăgire. Pentru acest lucru, nu William Miller, ci
ei vor fi consideraţi răspunzători. Ellen White scrie despre această
experienţă la pagina 258 şi ne asigură că Miller se va afla printre
aceia care vor fi chemaţi din mormintele lor la sunetul dat de ultima
trâmbiţă.

232-240, 254-258: Soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14. —
Într-o serie de trei capitole, care încep la 32, Ellen White pune în
discuţie prima, cea de-a doua şi cea de-a treia solie îngerească. Ea
scria pentru aceia care, alături de ea, trecuseră prin Marea Trezire
Adventă şi prin dezamăgirile din primăvara şi toamna anului 1844.
Nu s-a ocupat de explicarea acestor solii, presupunând că cititorii ei
aveau o cunoştinţă deplină a acestei experienţe. A prezentat ceea ce,
în lumina experienţei lor, avea să aducă înţelegere şi curaj tovarăşilor
săi credincioşi. Trebuie să revenim la cartea sa Tragedia veacurilor
pentru a avea o descriere detaliată a poverii acestor solii. Solia pri-
mului înger a făcut să răsune avertizarea despre apropierea ceasului
judecăţii lui Dumnezeu. Vezi Tragedia veacurilor, capitolele „Vesti-
torii dimineţii“, 299-316, „Un reformator american“, 317-342 şi „O
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mare redeşteptare religioasă“, 355-374. Pentru prezentarea soliei ce-
lui de-al doilea înger vezi capitolul „Avertizarea respinsă“, începând
cu 375. Relatarea despre Dezamăgire este prezentată în capitolele
„Profeţii împlinite“, 391-408, „Ce este Sanctuarul?“ 409-422, „În[304]
Sfânta Sfintelor“, 423-432. Solia celui de-al treilea înger este expusă
în capitolul „Legea lui Dumnezeu, de neschimbat“, 433-450 şi „O
lucrare de reformă“, 451-460.

238: Încheierea soliei celui de-al doilea înger. — Când înţelegem
cu claritate că soliile primului, celui de-al doilea şi celui de-al treilea
înger sunt mesaje care îşi găsesc aplicabilitatea în zilele noastre,
recunoaştem, de asemenea, că în prima fază a vestirii ei, declaraţia
primei solii îngereşti că „a sosit ceasul judecăţii lui Dumnezeu“ este
legată de vestirea aşteptatei veniri a lui Hristos în 1830 şi în prima
parte a deceniului următor. Cea de-a doua solie îngerească a răsunat
iniţial la începutul verii anului 1844, prin apelul făcut către credin-
cioşii adventişti ca să iasă din bisericile cu numele care respinseseră
vestirea primei solii îngereşti. Şi câtă vreme este adevărat că a doua
solie îngerească este în continuare adevăr prezent, a existat o înche-
iere culminantă a celei de-a doua solii îngereşti imediat după 22
octombrie 1844. Când soliile celor trei îngeri vin cu putere înaintea
lumii, chiar înainte de cea de-a doua venire a lui Hristos, îngerul
din Apocalipsa 18, 1 se alătură în vestirea mesajului celui de-al
doilea înger, că „a căzut Babilonul“, „ieşiţi din ea poporul Meu“.
Vezi capitolul „Ultima avertizare“ din Tragedia veacurilor, 603-612.

254: Vezi nota din Apendice pentru paginile 232-240.
276: Sclavi şi stăpâni de sclavi. — Conform Apocalipsei 6,

15.16, va exista sclavie la cea de-a doua venire a lui Hristos. Aici
găsim cuvintele „slobozi şi robi“. Declaraţia lui Ellen White, pe care
o avem în discuţie indică faptul că i s-a arătat în viziune sclavul şi
stăpânul de sclavi la cea de-a doua venire a lui Hristos. În aceasta,
Ellen White este în perfectă armonie cu Biblia. Atât lui Ioan, cât
şi lui Ellen White li s-au arătat stări de lucruri care vor exista la
cea de-a doua venire a Domnului nostru. Şi câtă vreme nu se poate
nega faptul că sclavii de culoare din Statele Unite au fost eliberaţi
prin Proclamaţia pentru eliberarea sclavilor , care a intrat în vigoare
la şase ani după scrierea declaraţiei în discuţie, nu este mai puţin
adevărat că mesajul nu este invalidat, căci în zilele noastre, în diferite
părţi ale lumii, există milioane de bărbaţi şi femei într-o stare de
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principiu sau chiar reală de sclavie. Nu este posibil să fie judecată o
profeţie despre viitor până nu ajungem în vremea împlinirii acelei
profeţii.
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