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Principii generale pentru  remunerarea lucrătorilor
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Lucrătorii din instituţiile noastre
Angajarea celor mai talentaţi oameni
Salarii pentru lucrătorii din instituţii
O viziune a pericolelor care ameninţau în 1890
Importanţa renunţării la sine
O ameninţare la adresa tuturor instituţiilor noastre



O trăsătură caracteristică a lucrării este pusă în pericol
Medicii şi pastorii, chemaţi la renunţare la sine
Sfat adresat unui medic cu privire la stabilirea salariului
Sfat împotriva propunerii legate de procente
„Nu pretindeţi un salariu mare”
Extravaganţa şi influenţa
O întrevedere importantă cu privire  la salariile medicilor
Tratarea unei situaţii urgente

Ajutor financiar pentru calificarea lucrătorilor
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Răspuns la o întrebare
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Pregătirea pentru criza finală
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CUVANT CATRE CITITOR
 
Alături de cartea 1 din Solii alese, volumul acesta umple un gol şi

păstrează, într-o formă permanentă, anumite sfaturi care au apărut
în articole, documente multiplicate la şapirograf şi broşuri.
Deoarece acum este o parte permanentă a literaturii disponibile din
Spiritul Profetic, acest volum este inclus în noul index al scrierilor
lui Ellen G. White. În „Cuvântul către cititor” din cartea 1 se află o
declaraţie cu privire la compilaţia aceasta şi la scopul cărţii Solii
alese, ca urmare nu este necesar să fie repetată aici.

Sfaturile conţinute în volumul acesta vor fi de o valoare deosebită
pentru adventiştii de ziua a şaptea în pregătirea lor pentru a rezista
atacurilor pe care vrăjmaşul sufletelor le va aduce asupra bisericii
rămăşiţei, sub forma fanatismului, a învăţăturilor amăgitoare şi a
mişcărilor greşite şi subversive. În unele situaţii, sfaturile sunt
prezentate în îndrumări specifice, adresate unor persoane
particulare, iar ideile exprimate tratează probleme similare acelora
care vor apărea cu siguranţă înainte de sfârşit. Unele dintre
materialele acestea se vor dovedi a fi folositoare prin faptul că
avertizează împotriva pericolelor care ameninţă biserica în
întregime. Alte sfaturi generale tratează subiecte cu privire la
asocieri neînţelepte, remunerarea lucrătorilor şi vindecările
adevărate şi false.

Unul dintre subiectele care vor fi deosebit de apreciate se află în
secţiunea a VII-a: „Folosirea mijloacelor de tratament medical.”
Declaraţiile care apar [10]* în secţiunea aceasta, extrase din scrierile
lui Ellen G. White şi adunate aici, vor fi de folos cititorului când va
studia subiectul folosirii medicamentelor.

Volumul se încheie cu note suplimentare valoroase. Prima
secţiune a notelor suplimentare conţine şase capitole, fiind o
retipărire a  articolelor intitulate „Boala şi cauzele ei”, scrise de
Ellen G. White şi publicate iniţial în şase numere despre sănătate
sau Cum să trăim.

În materialele tipărite după 1967, apar încă două secţiuni ale



notelor suplimentare: „Factori importanţi în alegerea unui tovarăş
de viaţă” şi „Toţi oamenii sunt fraţi”, fiind subiecte de un interes
deosebit, pe măsură ce teritoriul de răspândire a acestui volum se
extinde în diferite ţări de peste ocean şi este tradus în diferite limbi.

Cititorului i se atrage atenţia asupra declaraţiilor introductive ale
fiecăreia dintre diferitele secţiuni ale acestui nou volum şi îndeosebi
asupra introducerii Secţiunii a VII-a şi a Notei suplimentare 1.

În „Cuvânt către cititor” din Solii alese cartea 1, a fost evidenţiat
faptul că materialele din diferitele secţiuni nu au legătură între ele,
dar sunt adunate în aceste volume pentru a fi mai uşor de studiat.

Este potrivit ca volumele să se încheie cu secţiunea intitulată: „Pe
măsură ce ne apropiem de sfârşit”. Aici sunt o serie de mesaje care
inspiră încredere în triumful bisericii. Printre acestea se află două
mesaje pe care Ellen G. White le-a adresat în cadrul Conferinţei
Generale din 1913 – ultima sesiune a Conferinţei Generale care a
avut loc în timpul vieţii ei. Din cauza vârstei înaintate, ea nu a
putut să participe la aceste mari adunări. Mesajele acestea exprimă
încredere în tovarăşii ei de lucru şi în triumful cauzei căreia şi-a
dedicat viaţa.

Dorinţa sinceră a editorilor este ca volumul acesta de Solii alese
să încurajeze familia adventistă pe ultimii kilometri ai călătoriei ei,
în drumul spre cetatea lui Dumnezeu.

 
Consiliul de administraţie al publicaţiilor lui Ellen G. White

 
 



 

SECŢIUNEA I



FANATISMUL ŞI INVAŢATURILE
AMAGITOARE

 

INTRODUCERE

 
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este adusă în atenţie în

profeţie, în contextul marii lupte, deoarece Satana, balaurul, duce
un război neîncetat împotriva celor care „păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi au mărturia lui Isus”. Marele vrăjmaş ştie că, dacă are
succes în a-i duce în rătăcire şi a-i încurca pe adventiştii de ziua a
şaptea, va împiedica planurile lui Dumnezeu. De obicei, atacurile
lui au un caracter insidios şi, adesea, au o natură care tinde să-i
ducă pe bărbaţii şi pe femeile sincere la asemenea extreme, încât să
creadă o minciună.

Deşi a fost remarcabil de liberă de fanatism şi de extreme,
mişcarea adventistă s-a confruntat cu pericolul fanatismului încă
din perioada ei timpurie. Una dintre primele misiuni ale lui Ellen
G. White a fost aceea de a merge în biserici pentru a combate
fanatismul, folosind Cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul celor
şaptezeci de ani de slujire, ea a fost chemată din nou şi din nou să
combată învăţăturile fanatice sau amăgitoare într-o formă sau alta.
Numeroasele avertizări care arătau că fanatismul se va repeta
slujesc pentru a alerta biserica în legătură cu pericolele care o
ameninţă, iar sfaturile pe care solul Domnului le-a dat cu privire la
diferitele tipuri de izbucniri ale fanatismului şi ale unei religii
bazate pe emoţii sunt de un mare folos acum pentru ocrotirea
turmei lui Hristos.



Îndrumările conţinute în secţiunea aceasta se adaugă unor
averti-zări asemănătoare care au apărut în cărţile timpurii ale lui
Ellen G. White, deoarece majoritatea au fost adunate în 1933, într-o
compilaţie al cărei scop a fost acela de a trata o situaţie critică
apărută într-o Conferinţă locală. Acest material, disponibil într-o
formă multiplicată la şapirograf, a fost foarte preţuit şi folositor
pentru biserică. Consiliul de administraţie al publicaţiilor Ellen G.
White se bucură de ocazia de a prezenta aceste sfaturi importante
într-o formă permanentă.

Secţiunea se încheie cu diferite declaraţii care se referă la
manifestarea unei false puteri făcătoare de minuni şi la importanţa
relativă a minunilor pentru prezentarea adevărurilor cruciale.
Sfaturile acestea sunt deosebit de valoroase acum şi vor fi din ce în
ce mai importante, pe măsură ce ne apropiem de ultimele zile ale
acestui pământ, când Satana, folosind tot felul de şiretlicuri şi de
strategii, va încerca să-i înşele chiar şi pe cei aleşi.

Consiliul de administraţie



AVERTIZARI IMPOTRIVA INVAŢATURILOR
SENZAŢIONALE ŞI A RELIGIEI EMOŢIONALE
PERICOLUL IDEILOR SPECULATIVE

Asupra poporului lui Dumnezeu va veni un timp de necaz, dar noi
nu trebuie să le spunem oamenilor lucrul acesta fără încetare şi să
le dăm frâu liber pentru a aduce un timp de necaz înainte de vreme.
În poporul lui Dumnezeu va avea loc o zguduire, dar nu acesta este
adevărul prezent pe care să-l prezentăm bisericilor. Zguduirea va fi
urmarea refuzului de a primi adevărul.

Pastorii să nu simtă că au nişte idei minunate şi progresiste şi că,
dacă nu vor accepta cu toţii aceste idei, oamenii vor fi zguduiţi şi vor
cădea, iar un alt popor se va ridica pentru a merge înainte şi în sus,
până la biruinţă. Scopul lui Satana este îndeplinit la fel de sigur
când oamenii o iau înaintea lui Hristos şi fac o lucrare pe care El nu
a încredinţat-o niciodată în mâinile lor, ca şi atunci când ei rămân
în starea laodiceeană, căldicei, simţind că sunt bogaţi şi nu duc
lipsă de nimic. Cele două categorii sunt nişte pietre de poticnire în
aceeaşi măsură.

Unii care sunt zeloşi şi care îşi folosesc toate energiile pentru a fi
originali au făcut o greşeală gravă, pentru că au încercat să le
prezinte oamenilor ceva uimitor, minunat şi fermecător, lucruri
despre care ei cred că alţii nu le înţeleg, dar adesea ei înşişi nu ştiu
despre ce vorbesc. Ei fac speculaţii cu privire la Cuvântul lui
Dumnezeu, promovând idei care nu sunt de niciun folos nici pentru
ei înşişi, nici pentru [14] biserici. Pentru o vreme, ei pot să
stimuleze imaginaţia, dar va avea loc o reacţie şi tocmai aceste idei
vor ajunge o piedică. Credinţa este confundată cu fantezia, iar
concepţiile lor pot să îndrume minţile într-o direcţie greşită.
Declaraţiile simple şi clare ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt cele
care trebuie să constituie o hrană pentru minte, iar speculaţiile cu
privire la idei care nu sunt prezentate cu claritate în Cuvântul Său
constituie o lucrare periculoasă. – Manuscris nedatat 111

Pericolul care ameninţă bisericile noastre este acela de a fi aduse



idei noi şi ciudate, lucruri care încurcă mintea oamenilor şi nu le
conferă nicio putere, tocmai atunci când ei au cea mai mare nevoie
de putere în lucrurile spirituale. Este nevoie de un discernământ
clar pentru ca lucrurile noi şi ciudate să nu fie puse alături de
adevăr, ca şi cum ar fi o parte a mesajului care trebuie să fie vestit
în timpul acesta. Soliile pe care le-am vestit lumii trebuie să se afle
pe primul loc. – An Appeal for Canvassers, p. 1, 2
ATRACŢIA TEORIILOR NOI

Înaintea rămăşiţei poporului lui Dumnezeu, va fi adusă orice
formă posibilă de fanatism şi orice teorie greşită, cu pretenţia de a
fi adevărul. Aceste idei vor umple minţile cu păreri greşite, care nu
fac parte în niciun fel din adevărul pentru timpul acesta. Oricine
presupune că, prin puterea hotărârilor concepute de el însuşi, prin
tăria lui intelectuală, unită cu ştiinţa sau cu aşa-zisa cunoaştere,
este în stare să înceapă o lucrare care va cuceri lumea va ajunge să
zacă în mijlocul ruinelor propriilor speculaţii şi va înţelege cu
claritate de ce se află acolo. (…)

Din lumina pe care mi-a dat-o Domnul, ştiu că vor apărea oameni
care vor spune lucruri pervertite. Da, ei deja lucrează şi spun
lucruri pe care Dumnezeu nu le-a descoperit niciodată, punând
adevărul sfânt pe acelaşi nivel cu lucrurile obişnuite. Problemele au
fost şi vor continua să fie create de ideile false concepute de oameni,
şi nu de adevăr. Născocirile minţii omeneşti vor inventa teste care,
în realitate, nu sunt teste în niciun fel, pentru ca atunci când
adevăratul test va trebui să fie scos în evidenţă, acesta să fie
considerat egal cu testele inventate de oameni, teste care [15] nu au
avut nicio valoare. Ne putem aştepta să fie introduse tot felul de
idei, care vor fi amestecate cu învăţătura sănătoasă, dar, printr-un
discernământ spiritual clar şi prin ungerea cerească, putem să
facem deosebire între ce este sfânt şi ce a fost adus pentru a încurca
credinţa şi judecata sănătoasă şi pentru a degrada adevărul măreţ
şi crucial pentru timpul acesta. (…)

Niciodată adevărul nu a suferit mai mult din cauza faptului că
este reprezentat greşit, desconsiderat şi degradat prin dezbaterile
pervertite ale oamenilor, decât are de suferit în aceste zile din



urmă. Unii au venit cu masa lor eterogenă de erezii pe care le
reprezintă ca fiind învăţături pentru popor. Oamenii sunt fermecaţi
de unele idei noi şi ciudate, dar nu au înţelepciunea experienţei,
pentru a fi în stare să înţeleagă caracterul ideilor pe care unii le pot
prezenta în aşa fel încât să pară a fi ceva important. Totuşi dacă
spunem că o idee este foarte importantă şi o legăm de cuvintele
învăţăturii lui Dumnezeu, lucrul acesta nu face ideea să fie
adevărată. Oh, cât de mult mustră faptul acesta standardul scăzut
al evlaviei din biserici!

Oamenii care doresc să prezinte ceva original vor face să apară
lucruri noi şi ciudate şi vor păşi înainte fără nicio consideraţie,
bazându-se pe aceste teorii lipsite de temei, care au fost împletite
laolaltă pentru a fi prezentate ca fiind o teorie preţioasă şi înfăţişate
ca şi cum ar fi un subiect de care depinde viaţa sau moartea. –
Scrisoarea 136a, 1898



NEVOIA DE A AVEA UN DISCERNĂMÂNT CLAR
Pe măsură ce ne apropiem de timpul când stăpânirile şi puterile

nelegiuirii spirituale din locurile înalte vor intra în război cu
adevărul, când puterea amăgitoare a lui Satana va fi aşa de mare,
încât, dacă va fi posibil, îi va înşela chiar şi pe cei aleşi, noi trebuie
să avem un discernământ dezvoltat prin iluminarea divină, ca să
putem cunoaşte duhul care vine de la Dumnezeu şi să nu fim
neştiutori cu privire la strategiile lui Satana. Efortul omenesc
trebuie să se combine cu puterea divină, ca să fim în stare să
îndeplinim lucrarea finală pentru timpul acesta.

Domnul Hristos foloseşte vântul ca simbol al Duhului Sfânt. După
cum vântul bate şi îl auzim, dar nu putem să spunem de unde vine
şi unde se duce, tot aşa este şi cu Duhul lui Dumnezeu. Noi nu ştim
prin cine se va manifesta.

[16] Totuşi eu nu rostesc propriile cuvinte când spun că Duhul lui
Dumnezeu îi va ocoli pe aceia care au trecut prin ziua încercării şi a
ocaziei lor, dar nu au deosebit vocea lui Dumnezeu şi nici nu au
preţuit îndemnurile Duhului. În ceasul al unsprezecelea, mii de
oameni vor vedea şi vor înţelege adevărul.

„Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător,
şi cel ce calcă strugurii, pe cel ce împrăştie sămânţa” (Amos 9,13).

Aceste convertiri la adevăr vor avea loc cu o rapiditate care va
surprinde biserica, şi numai Numele lui Dumnezeu va fi slăvit. –
Scrisoarea 43, 1890



FANATISMUL VA APĂREA ÎN MIJLOCUL NOSTRU
Fanatismul va apărea chiar în mijlocul nostru. Amăgirile vor veni

şi vor avea un asemenea caracter, încât, dacă va fi cu putinţă, îi vor
duce în rătăcire chiar şi pe cei aleşi. Dacă, în manifestările acestea,
inconsecvenţele vizibile şi exprimările nedemne de încredere ar fi
evidente, cuvintele venite de pe buzele Marelui Învăţător nu ar fi
fost necesare. Avertizarea aceasta este adresată tocmai din cauza
pericolelor numeroase şi variate care vor apărea.

Motivul pentru care dau semnalul de avertizare este acela că,
prin iluminarea Duhului lui Dumnezeu, eu pot să văd ceea ce fraţii
mei nu observă. Poate că nu este o nevoie absolută ca eu să indic
aceste forme deosebite ale amăgirii de care vor trebui să se
păzească. Este suficient să vă spun: Fiţi precauţi, vegheaţi şi, ca
nişte străjeri credincioşi, feriţi turma lui Dumnezeu de acceptarea
fără discernământ a tuturor ideilor despre care unii pretind că le-au
fost date de Domnul. Dacă vom lucra pentru a crea emoţii
puternice, vom avea tot ce dorim şi chiar mai mult decât ar fi cu
putinţă să ştim cum să tratăm. „Propovăduiţi Cuvântul” calm şi
într-un mod clar. Nu trebuie să considerăm că lucrarea noastră este
aceea de a crea emoţii puternice.

Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să creeze un
entuziasm sănătos. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să lucreze, iar slujitorul
omenesc să umble cu grijă înaintea Lui, veghind, aşteptând,
rugându-se şi privind la Isus în fiecare clipă, [17] condus şi stăpânit
de Duhul cel preţios, care este lumină şi viaţă. – Scrisoarea 68, 1894

Sfârşitul este aproape. Copiii luminii trebuie să lucreze cu un zel
serios şi perseverent, pentru a-i determina pe ceilalţi să se
pregătească pentru marele eveniment care stă înaintea noastră, ca
să fie în stare să se împotrivească vrăjmaşului, îngăduind Duhului
Sfânt să lucreze asupra inimii lor. Lucruri noi şi ciudate vor apărea
continuu pentru a-l conduce pe poporul lui Dumnezeu la un
entuziasm fals, la înviorări religioase şi la manifestări ciudate.
Copiii lui Dumnezeu trebuie să continue să înainteze, având
privirile aţintite numai asupra Aceluia care este Lumina şi Viaţa
lumii. Să ştie că tot ce este numit „lumină” şi „adevăr” în Cuvântul



lui Dumnezeu este lumină şi adevăr, o emanare venită de la
înţelepciunea divină, nu o imitaţie a vicleşugurilor subtile ale lui
Satana. Pentru fiecare om credincios, statornic şi smerit, lumina
înţelepciunii lui Dumnezeu va fi ca o candelă pentru picioarele lui. –
Scrisoarea 45, 1899



SENTIMENTELE SĂ NU CONDUCĂ RAŢIUNEA
Ideile false, care sunt acceptate în semnificaţia lor extremă, sunt

amestecate cu mult adevăr, iar persoanele care au un temperament
pasional acţionează pe baza lor. În felul acesta, fanatismul va lua
locul eforturilor bine organizate, disciplinate şi rânduite de cer
pentru înaintarea lucrării până la încheierea ei. (…)

Nu există doar pericolul ca minţile dezechilibrate să fie conduse la
fanatism, ci şi ca persoanele viclene să profite de aceste emoţii
puternice pentru a-şi promova propriile scopuri egoiste. (…)

Am de dat o avertizare fraţilor noştri, ca să-L urmeze pe
Conducătorul lor şi să nu o ia înaintea lui Hristos. În timpurile
acestea, să nu se întreprindă nicio lucrare la voia întâmplării. Fiţi
atenţi, să nu folosiţi declaraţii exagerate, care vor determina minţile
dezechilibrate să creadă că au o lumină minunată de la Dumnezeu.
Acela care le vesteşte oamenilor o solie de la Dumnezeu trebuie să
exercite o stăpânire de sine deplină. Să îşi aducă aminte în
permanenţă că drumul încumetării se află aproape de drumul
credinţei. (…)

Odată ce impulsul şi emoţia obţin supremaţia asupra judecăţii
calme, se va manifesta o grabă întru totul prea mare, chiar şi în
călătoria pe calea cea dreaptă. Acela care merge prea repede va
întâlni nu doar unul, ci multe feluri de pericole. Poate că nu va trece
mult [18] până când se va îndepărta de calea cea dreaptă şi va intra
pe o cale greşită.

Simţămintelor nu trebuie să li se îngăduie să aibă stăpânire
asupra raţiunii nici măcar o singură dată. Există pericolul de a
face excese în ceea ce este permis, iar ceea ce nu este permis va
conduce cu siguranţă pe căi greşite. Dacă nu are loc o lucrare
atentă, stăruitoare, inteligentă, solidă ca o stâncă, în promovarea
fiecărei idei, a fiecărui principiu şi în fiecare cuvântare, sufletele

vor fi distruse. – Scrisoarea 6a, 1894
[1]



ASCULTAREA ŞI EMOŢIILE, SAU EXTAZUL
Unii dintre noi sunt în pericolul de a face o greşeală cu privire la

primirea Duhului Sfânt. Mulţi presupun că o emoţie, sau o stare de
extaz, este dovada prezenţei Duhului Sfânt. Există pericolul ca
părerile corecte să nu fie înţelese, iar cuvintele lui Hristos: „Şi
învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit” (Matei 28,20) să îşi
piardă semnificaţia. Spuneţi poporului nostru: Nu fiţi nerăbdători
să aduceţi ceva ce nu este descoperit în Cuvânt. Rămâneţi aproape
de Hristos. (…)

Să ne amintim că porunca lui Hristos de a predica tuturor
popoarelor, seminţiilor şi limbilor este confirmată de Duhul lui
Hristos. Acesta este planul de lucru al lui Dumnezeu. Hristos este
puterea care întăreşte Cuvântul, aducându-i pe oameni, prin
convertirea la adevăr, la o credinţă inteligentă şi făcându-i să
dorească să împlinească tot ce le-a poruncit El. Slujitorul omenesc,
unealta vizibilă, trebuie să predice Cuvântul, iar Domnul Isus,
Lucrătorul nevăzut, trebuie să facă acest Cuvânt să fie puternic şi
eficient prin Duhul Său Sfânt. – Scrisoarea 105, 1900



UN APEL PENTRU PREDICI DE MODĂ VECHE
În lucrarea pastorală s-a infiltrat o nouă stare de lucruri. Există o

dorinţă de a copia modelul altor biserici, iar simplitatea şi umilinţa
sunt aproape necunoscute. Pastorii tineri [19] caută să fie originali şi
să introducă idei şi planuri noi de a lucra. Unii încep adunări de
înviorare şi, prin aceste mijloace, cheamă un număr mare de
oameni în biserici. Totuşi, când emoţiile puternice au trecut, unde
sunt cei convertiţi? Pocăinţa şi mărturisirea păcatelor nu se văd.
Cei păcătoşi sunt îndemnaţi să creadă în Hristos şi să-L primească,
fără a lua în considerare viaţa lor din trecut şi răzvrătirea lor.
Inima nu este zdrobită. Nu are loc nicio umilire a sufletului.
Presupuşii convertiţi nu au căzut pe Stânca Isus Hristos.

Scripturile Vechiului şi Noului Testament ne arată singura cale
prin care trebuie să fie făcută lucrarea aceasta. Pocăiţi-vă, pocăiţi-vă,
pocăiţi-vă a fost mesajul care a răsunat în pustie de pe buzele lui
Ioan Botezătorul. Solia lui Hristos pentru oameni a fost: „Dacă nu
vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel” (Luca 13,5). Iar apostolilor li s-a
poruncit să predice pretutindeni că oamenii trebuie să se pocăiască.

Domnul doreşte ca slujitorii Săi din zilele noastre să predice
vechea învăţătură a Evangheliei, părerea de rău pentru păcat,
pocăinţa şi mărturisirea. Avem nevoie de predici de modă veche,
obiceiuri de modă veche, taţi şi mame în Israel de modă veche.
Trebuie să se lucreze cu perseverenţă, seriozitate şi înţelepciune
pentru cel păcătos, până când va înţelege că este un călcător al Legii
lui Dumnezeu şi se va pocăi faţă de Dumnezeu şi va crede în
Domnul Isus Hristos. – Manuscris nedatat 111



FORMALISMUL RECE SAU FANATISMUL
Formalismul, înţelepciunea lumească, precauţia lumească,

strategia lumească, toate acestea li se vor părea multora a fi chiar
puterea lui Dumnezeu, dar, când vor fi acceptate, ele vor fi un
obstacol care va împiedica lumina lui Dumnezeu să vină în lume
prin avertizări, mustrări şi sfaturi.

Satana lucrează cu toată puterea lui amăgitoare şi insidioasă
pentru a-i îndepărta pe oameni de solia îngerului al treilea, care
trebuie să fie proclamată cu putere. Dacă vede că Domnul îi
binecuvântează pe cei din poporul Său şi îi pregăteşte să discearnă
amăgirile lui, Satana va lucra cu puterea lui iscusită pentru a aduce
fanatismul, pe de o parte, şi formalismul rece, pe de altă parte, ca să
poată duce în rătăcire cât mai multe suflete. Acum este timpul să
veghem fără încetare. Vegheaţi, [20] blocaţi chiar şi cel mai mic pas
pe care Satana poate să-l facă în mijlocul nostru.

Există pericole de care trebuie să ne ferim şi la dreapta, şi la
stânga. Cei lipsiţi de experienţă, veniţi de curând la credinţă,
trebuie să fie întăriţi şi să aibă un exemplu bun. Unii nu vor folosi
corect doctrina îndreptăţirii prin credinţă. Ei o vor prezenta în
mod unilateral.

Alţii vor prinde ideile care nu au fost prezentate corect şi vor trece
dincolo de limită, ignorând întru totul importanţa faptelor.

Credinţa adevărată lucrează întotdeauna prin dragoste. Faptul de
a privi la Golgota nu are scopul de a aduce la tăcere conştiinţa
pentru neîndeplinirea datoriei, nici de a vă linişti ca să dormiţi, ci
de a crea o credinţă în Isus, care va lucra curăţind sufletul de
murdăria egoismului. Când ne bazăm pe Hristos, prin credinţă,
lucrarea este doar la început. Fiecare om are obiceiuri rele şi
păcătoase, pe care trebuie să le biruie printr-o luptă serioasă.
Fiecărui suflet i se cere să ducă lupta cea bună a credinţei. Un
urmaş al lui Hristos nu poate să fie lipsit de amabilitate în relaţiile
lui, nu poate să aibă o inimă împietrită şi lipsită de simpatie, nu
poate să fie arogant, nici să spună cuvinte aspre sau să critice şi să
condamne.

Lucrarea dragostei izvorăşte din lucrarea credinţei. Religia Bibliei



înseamnă o lucrare constantă. „Tot aşa să lumineze şi lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să
slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5,16). Duceţi
până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur, căci
Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea
Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea. Noi trebuie să fim zeloşi în fapte bune,
să fim atenţi să susţinem faptele bune. Iar Martorul credincios
spune: „Ştiu faptele tale” (Apocalipsa 2,2). 

Deşi este adevărat că activitatea energică, în ea însăşi, nu ne va
asigura mântuirea, este de asemenea adevărat că o credinţă care ne
uneşte cu Hristos va îndemna sufletul la activitate.

Aceia care nu au timp să acorde atenţie propriului suflet pentru a
se cerceta pe ei înşişi în fiecare zi, spre a vedea dacă păstrează
dragostea lui Dumnezeu şi a se aşeza în calea luminii, [21] vor avea
totuşi timp să se lase conduşi de sugestiile lui Satana şi să aducă la
îndeplinire planurile lui.

Satana se va strecura prin fisuri înguste, care se vor lărgi pe
măsură ce sunt lăsate nereparate. Planurile amăgitoare ale lui
Satana vor fi aduse în lucrarea specială a lui Dumnezeu pentru
timpul acesta. – Manuscrisul 16, 1890



IDEILE FALSE DESPRE BINECUVANTAREA LUI
DUMNEZEU

Mulţi pun diverse întrebări şi sunt tulburaţi. Lucrul acesta se
întâmplă din cauză că nu au credinţă în Dumnezeu. Pentru unii,
practicile religioase înseamnă doar cu puţin mai mult decât un timp
plăcut. Când simţămintele lor sunt stârnite, ei cred că sunt foarte
mult binecuvântaţi. Unii nu cred că sunt binecuvântaţi dacă
simţămintele lor nu sunt stârnite şi stimulate. Ei urmăresc o stare
de exaltare, iar dacă nu obţin lucrul acesta, cred că sunt întru totul
greşiţi sau că altcineva este greşit.

Oamenii nu trebuie să fie educaţi să creadă că religia emoţională,
care se află la limita fanatismului, este singura religie curată. Deşi
pastorul trebuie să reverse cu îmbelşugare curentul puternic al apei
vieţii, ei aşteaptă ca el să aducă o hrană spirituală stimulatoare,
care să fie pe placul apetitului omenesc. Dacă emoţiile lor nu sunt
stimulate în permanenţă, unii cred că pot să fie nepăsători şi
neatenţi. Oamenii aflaţi sub influenţa unei astfel de religii
emoţionale aşteaptă ca pastorul să-şi folosească toate energiile în
predicarea Evangheliei. – Scrisoarea 59, 1902



TOTUL ESTE LINIŞTIT, CALM ŞI FĂRĂ PRETENŢII
Vrăjmaşul se pregăteşte să înşele întreaga lume prin puterea lui

făcătoare de minuni. El va îndrăzni să ia înfăţişarea unui înger al
luminii şi pe cea a lui Isus Hristos. Oricine îi învaţă pe alţii
adevărul pentru timpul acesta trebuie să predice Cuvântul. Aceia
care se ataşează de Cuvânt nu vor deschide larg uşile pentru
Satana, făcând declaraţii cu privire la profeţii, la vise şi viziuni. De
la 1844, când am aşteptat a doua venire a lui Hristos, manifestările
false au pătruns într-o măsură mai mare sau mai mică, ici şi colo.
(…) Vom avea parte de ele din ce în ce mai mult şi [22] trebuie să fim
precauţi asemenea unor străjeri credincioşi. Primesc scrisori din
partea multor oameni care îmi vorbesc despre viziunile pe care le-au
avut, şi aceşti oameni simt că au datoria de a le relata. Fie ca
Domnul să-i ajute pe slujitorii Săi să fie precauţi.

Când Domnul are un mijloc veritabil de răspândire a luminii,
întotdeauna vor fi o mulţime de contrafaceri. Satana va intra cu
siguranţă pe orice uşă care îi este deschisă. El va vesti solii ale
adevărului, amestecându-şi ideile cu adevărul şi va fi pregătit să
ducă în rătăcire sufletele, să atragă mintea oamenilor spre făpturile
omeneşti şi spre declaraţiile lor şi să o împiedice să se bazeze cu
fermitate pe un „Aşa zice Domnul”. În lucrările lui Dumnezeu cu
poporul Său, totul este liniştit, iar pentru aceia care se încred în El,
totul este calm şi fără pretenţii. Ei vor avea o credinţă simplă, loială
şi statornică în Biblie şi vor fi ascultători şi împlinitori ai
Cuvântului. Ei Îl vor aştepta pe Domnul în mod real, stăruitor şi cu
toată seriozitatea. – Scrisoarea 102, 1894

	



EXEMPLUL LUI HRISTOS
Nimeni să nu se teamă că va ajunge la extreme, dacă este un

cercetător atent al Cuvântului, care îşi umileşte sufletul la fiecare
pas. Hristos trebuie să locuiască în el prin credinţă. El, Exemplul
nostru, a exercitat stăpânire de sine. El a fost smerit şi a avut o
adevărată demnitate. Dacă fiecare dintre noi are aceste trăsături de
caracter, primind îndreptăţirea prin credinţă, nu va exista niciun
extremist. (…)

Exemplul lui Hristos se află înaintea noastră, arătându-ne să
păstrăm fără încetare Legea şi Evanghelia într-o legătură strânsă.
Acestea nu pot fi separate. Calmul şi stăpânirea de sine să fie
cultivate şi menţinute cu perseverenţă, deoarece acesta a fost
caracterul lui Hristos. Auzim expresii vehemente sau oameni
religioşi falşi care au pretenţii îndrăzneţe, vorbesc mult şi tare,
spunând: „Sunt sfânt, sunt fără păcat”, în timp ce nu au nici cea
mai mică temelie pentru credinţa lor. La Autorul întregului adevăr
nu auzim declaraţii zgomotoase de credinţă, nici nu vedem
înfricoşătoare contorsionări ale corpului.

Să ne aducem mereu aminte că în El locuia trupeşte toată
plinătatea Dumnezeirii. Dacă Hristos locuieşte în inimile noastre,
prin credinţă, vom privi felul Său de a trăi şi vom căuta să fim
asemenea lui Isus, curaţi, împăciuitori şi neîntinaţi. În caracterul
nostru va fi văzut Hristos. [23] Nu numai că vom primi şi vom
absorbi lumina, dar o vom şi răspândi. Vom avea concepţii mai clare
şi mai distincte cu privire la ce este Isus pentru noi. Caracterul
echilibrat, plăcut şi binevoitor care s-a dat pe faţă în viaţa lui Isus
Hristos va străluci în vieţile noastre. – Manuscrisul 24, 1890



DORINŢA DE SCHIMBARE A ORDINII ACTUALE
În loc de a trăi în aşteptarea unor perioade deosebite de

entuziasm, noi trebuie să folosim înţelept ocaziile favorabile
prezente, făcând tot ce trebuie, pentru ca sufletele să poată fi
mântuite. În loc de a ne epuiza puterile minţii în speculaţii cu
privire la vremurile şi soroacele pe care Domnul le-a păstrat sub
propria autoritate şi le-a reţinut de la oameni, noi trebuie să ne
supunem conducerii Duhului Sfânt, să îndeplinim datoriile
prezente, să le oferim pâinea vieţii, neamestecată cu părerile
omeneşti, tuturor sufletelor care pier din lipsă de adevăr. (…)

Suntem continuu în pericolul de a ne ridica deasupra simplităţii
Evangheliei. Mulţi au o dorinţă intensă de a uimi lumea cu ceva
original, ceva care îi va ridica pe oameni într-o stare de extaz
spiritual şi va schimba ordinea actuală a experienţei. Cu siguranţă,
există o mare nevoie de schimbare a ordinii actuale a experienţei,
deoarece sfinţenia adevărului prezent nu a fost înţeleasă aşa cum ar
fi trebuit, dar schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a
inimii, iar aceasta poate să fie obţinută numai dacă Îl căutăm pe
Dumnezeu personal pentru a primi binecuvântarea Sa, cerându-I
putere şi rugându-ne fierbinte ca harul Său să vină asupra noastră
şi caracterul nostru să fie transformat. Aceasta este schimbarea de
care avem nevoie astăzi, iar pentru atingerea unei astfel de
experienţe, trebuie să exercităm o energie perseverentă şi să
manifestăm o stăruinţă din toată inima. – Review and Herald, 22
martie 1892



FĂRĂ COMPORTAMENTE EXCENTRICE ŞI CIUDATE
Aceia care rostesc Cuvântul adevărului să nu aibă

comportamente ciudate şi excentrice, deoarece lucrurile acestea vor
micşora impresia care trebuie să fie făcută de Cuvântul lui
Dumnezeu. Să fim precauţi, deoarece Satana este hotărât, dacă este
cu putinţă, să îşi amestece influenţa proprie cu serviciile religioase.
[24] Să nu aibă loc manifestări teatrale, pentru că acestea nu
contribuie la întărirea credinţei în Cuvântul lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, ele vor abate atenţia spre unealta omenească. –
Scrisoarea 352, 1908



CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU SĂ NU FIE
CONTAMINAT DE IDEILE FALSE

În mijlocul strigătelor confuze: „Iată, Hristos este aici! Iată, Hristos
este acolo!” va fi adusă o mărturie specială, o solie specială a
adevărului, care este potrivită pentru timpul acesta şi trebuie să fie
primită, crezută şi pusă în practică. Adevărul, nu ideile fanteziste,
este acela care are efect. Adevărul cel veşnic al Cuvântului va ieşi în
evidenţă, liber de toate ideile false seducătoare şi de interpretările
spiritiste, liber de toate imaginile fanteziste şi ademenitoare. Ideile
false vor fi prezentate cu insistenţă pentru a atrage atenţia
poporului lui Dumnezeu, dar adevărul trebuie să stea înveşmântat
în hainele lui curate şi frumoase. Cuvântul, care este preţios prin
sfinţenia lui şi prin influenţa lui înălţătoare, nu trebuie să fie înjosit
până la nivelul unor lucruri comune, obişnuite. El trebuie să
rămână întotdeauna necontaminat de ideile false prin care Satana
caută să-i înşele, dacă este cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. – Review
and Herald, 13 octombrie 1904



FANATISMUL TIMPURIU SE VA REPETA
ÎNLĂTURAREA PIETRELOR DE HOTAR

Poporul nostru trebuie să înţeleagă motivele credinţei şi
experienţele noastre din trecut. Cât de trist este faptul că mulţi din
poporul nostru par să îşi pună o încredere nelimitată în oamenii
care prezintă teorii ce tind să dezrădăcineze experienţele noastre
din trecut şi să înlăture vechile pietre de hotar! Aceia care pot să fie
conduşi aşa de uşor de un spirit fals arată că au urmat o căpetenie
greşită pentru un timp – atât de mult timp, încât nu sesizează
faptul că se îndepărtează de la credinţă sau că nu clădesc pe temelia
cea adevărată. Trebuie să-i îndemnăm pe toţi să-şi pună ochelarii
spirituali, să aibă ochii unşi cu alifia cerească pentru a vedea cu
claritate şi pentru a discerne adevăraţii stâlpi ai credinţei. Apoi vor
şti că „temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea
aceasta: «Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui»” 
(2 Timotei 2,19). Avem nevoie să reînviem vechile dovezi ale
credinţei date sfinţilor o dată pentru totdeauna.

Oameni care cred că au adevărul vor prezenta toate felurile de
învăţături amăgitoare şi fanteziste care pot fi concepute. Unii spun
că pe Noul Pământ se vor naşte copii. Este acesta adevărul prezent?
Cine i-a inspirat pe oamenii aceştia să prezinte o astfel de teorie? I-
a dat Domnul vreunuia astfel de concepţii? Nu, lucrurile care sunt
descoperite sunt pentru noi şi copiii noştri, dar, cu privire la
subiectele care nu sunt descoperite şi nu au nicio legătură cu
mântuirea noastră, tăcerea este elocvenţă. [26] Aceste idei noi nici
nu ar fi trebuit să fie menţionate, cu atât mai puţin să fie
prezentate ca fiind nişte adevăruri esenţiale.

Am ajuns într-un timp când lucrurilor trebuie să li se spună pe
nume. Aşa cum am făcut în zilele de la început, trebuie să ne
ridicăm şi, sub influenţa Duhului lui Dumnezeu, să mustrăm
lucrarea de amăgire. Unele dintre părerile care sunt exprimate
acum constituie „alfa” unora dintre ideile cele mai fanatice care ar
putea să fie prezentate. Învăţături asemănătoare cu acelea pe care a
trebuit să le înfruntăm curând după 1844 sunt prezentate acum de



unii care ocupă poziţii importante în lucrarea lui Dumnezeu.
În New Hampshire, în Vermont şi în alte locuri, a trebuit să ne

împotrivim lucrării insidioase şi amăgitoare a fanatismului. Sub
mantia sfinţirii, unii au săvârşit păcate pline de încumetare şi au
cultivat fără reţineri pofte nesfinte. A fost susţinută învăţătura
căsătoriilor spirituale. Am văzut împlinirea pasajului din Scriptură
care spune: „În vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca
să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor” (1
Timotei 4,1). – The Southern Watchman, 5 aprilie 1904



NU ESTE NEVOIE DE DEMONSTRAŢII ÎNDRĂZNEŢE
Adevărata religie nu cere mari demonstraţii îndrăzneţe. (…)

Acestea nu sunt o dovadă a prezenţei Duhului lui Dumnezeu. În
1843 şi 1844, am fost chemaţi să combatem tocmai acest fel de
fanatism. Oamenii spuneau: „Eu am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu”,
veneau la adunări şi se rostogoleau pe jos ca un cerc de butoi, iar cei
care nu acceptau faptul acesta ca pe o dovadă a lucrării Duhului lui
Dumnezeu erau priviţi ca nişte nelegiuiţi. Domnul m-a trimis în
mijlocul acestui fanatism. (…) Unii veneau la mine şi mă întrebau:
„De ce nu te alături lor?” Eu am spus: „Eu am un alt Conducător,
Unul care este blând şi smerit cu inima; Unul care nu a făcut
asemenea demonstraţii cum faceţi voi aici şi nici asemenea
declaraţii îndrăzneţe. Aceste demonstraţii nu sunt de la Hristos, ci
de la Diavol.” – Manuscrisul 97, 1909



PRETENŢIA DE A FI SIGILAT ŞI SFÂNT
În 1850, am vizitat împreună cu soţul meu Vermont, Canada,

New Hampshire şi Maine. Adunările aveau loc [27] în case
particulare. Era aproape imposibil să ajungi la inima celor
necredincioşi. Dezamăgirea din 1844 încurcase mintea multora şi
nu voiau să asculte nicio explicaţie cu privire la acel subiect. Ei erau
nerăbdători şi neîncrezători, iar mulţi păreau a fi răzvrătiţi,
împotrivindu-se experienţei lor adventiste din trecut în modul cel
mai hotărât. Alţii nu îndrăzneau să meargă până acolo încât să
nege calea pe care îi condusese Domnul. Aceştia erau bucuroşi să
audă argumentele din Cuvântul lui Dumnezeu, care se armonizau
cu poziţia noastră cu privire la istoria profetică. Pe măsură ce
ascultau explicaţia dezamăgirii care fusese aşa de amară pentru ei,
vedeau că Dumnezeu îi condusese cu adevărat şi se bucurau de
adevăr. Faptul acesta a stârnit împotrivirea cea mai înverşunată
din partea acelora care negau experienţa noastră din trecut.

Totuşi am avut de întâmpinat ceva chiar şi mai rău din partea
acelora care declarau că erau sfinţiţi, că nu mai puteau păcătui, că
erau sigilaţi şi sfinţi şi că toate impresiile şi concepţiile lor erau în
conformitate cu cerinţele lui Dumnezeu. Sufletele conştiincioase au
fost amăgite de pretinsa evlavie a acestor fanatici. Satana lucrase
cu viclenie spre a-i face pe aceşti oameni înşelaţi să accepte Sabatul
pentru ca, prin influenţa lor, în timp ce pretindeau a crede o parte
din adevăr, să poată aduna o mulţime de mari idei false, pe care să
le impună oamenilor. De asemenea, Satana a putut să-i folosească
într-un mod care i-a oferit un mare avantaj pentru a-i face pe cei
necredincioşi să se simtă dezgustaţi, spunând că aceşti oameni
iraţionali şi inconsecvenţi erau reprezentanţii adventiştilor de ziua
a şaptea. Cei din categoria aceasta impuneau nişte teste omeneşti şi
nişte cruci inventate de ei, pe care Hristos nu le dăduse să fie
purtate.

Ei pretindeau că vindecă bolnavi şi fac minuni. Ei aveau o putere
satanică şi fermecătoare, şi totuşi erau dictatoriali, aspri şi aveau o
atitudine asupritoare şi nemiloasă. Domnul ne-a folosit ca unelte
ale Sale pentru a-i mustra pe aceşti fanatici şi pentru a deschide



ochii poporului Său credincios, ca să vadă adevăratul caracter al
lucrării lor. Pacea şi bucuria au venit în inima acelora care s-au
despărţit de această amăgire a lui Satana, iar ei I-au dat slavă lui
Dumnezeu când au văzut înţelepciunea Sa care nu dă greş,
prezentându-le lumina adevărului şi roadele lui preţioase, în
contrast cu ereziile şi amăgirile satanice. Adevărul a strălucit [28] în
contrast cu aceste amăgiri, aşa cum străluceşte aurul curat în
mijlocul gunoiului pământului. – Review and Herald, 20 noiembrie
1883



PĂTAREA SFINŢENIEI LUCRĂRII
Am sarcina de a păstra mereu înaintea celor din poporul nostru –

înaintea slujitorilor Evangheliei şi a tuturor celor ce pretind a-i
vesti lumii lumina adevărului – pericolul de a păta sfinţenia lucrării
lui Dumnezeu prin faptul că îngăduie minţii lor să fie de acord cu o
interpretare ieftină a modului în care Dumnezeu doreşte să fie
făcută lucrarea Sa. Mi-au fost date îndrumări speciale cu privire la
introducerea unor planuri şi strategii omeneşti în lucrarea de a-i
face cunoscut lumii adevărul pentru timpul acesta.

În anii din trecut, mi s-a poruncit din nou şi din nou să protestez
împotriva strategiilor fanteziste şi interzise care au fost prezentate
de unul şi de altul. Solia mea a fost mereu aceasta: Propovăduiţi
Cuvântul cu simplitate şi cu toată umilinţa. Prezentaţi-le oamenilor
adevărul clar şi nealterat. Nu deschideţi nicio uşă pentru mişcările
fanatice, deoarece influenţa acestora va produce confuzie şi
descurajare şi va aduce în poporul lui Dumnezeu o lipsă de credinţă.
(...)

Ori de câte ori am fost chemată să combat fanatismul în formele
lui variate, am primit îndrumarea clară, categorică şi precisă de a-
mi ridica vocea împotriva influenţei lui. La unii, răul s-a dat pe faţă
singur, sub forma unor teste concepute de oameni pentru stabilirea
cunoaşterii voinţei lui Dumnezeu, şi mi-a fost arătat că aceasta era
o amăgire ce a ajuns să fie o încumetare şi că era contrară voinţei
lui Dumnezeu. Dacă urmăm astfel de metode, vom fi găsiţi ajutând
la împlinirea planurilor vrăjmaşului. În trecut, anumite persoane
din mijlocul credincioşilor au avut o mare încredere în stabilirea
unor semne prin care să decidă care este datoria lor. Unii au avut o
asemenea încredere în semnele acestea şi au mers până acolo încât
şi-au schimbat soţiile între ei, aducând astfel adulterul în biserică.

Mi-a fost arătat că amăgiri ca acelea pe care am fost chemaţi să le
combatem în experienţele din perioada de început a vestirii soliei se
vor repeta şi că va trebui să le combatem din nou în zilele încheierii
lucrării. În acest timp, ni se cere să aducem toate puterile noastre
sub conducerea lui Dumnezeu, exercitându-ne însuşirile
intelectuale în conformitate cu lumina pe care ne-a dat-o El. [29]



Citiţi capitolele patru şi cinci din Matei. Studiaţi Matei 4,8-10 şi
5,13. Meditaţi asupra lucrării sfinte pe care a îndeplinit-o Hristos.
Acesta este felul în care principiile Cuvântului lui Dumnezeu
trebuie să fie aplicate în lucrările noastre. – Scrisoarea 36, 1911



PĂSTRAREA DECENŢEI ÎN COMPORTAMENT
După ce a trecut data din 1844, fanatismul a intrat în rândurile

adventiştilor. Dumnezeu ne-a adresat solii de avertizare pentru a
opri răul ce pătrundea tot mai mult. Erau bărbaţi şi femei între care
se manifesta o familiaritate prea mare. Le-am prezentat standardul
sfânt al adevărului pe care trebuia să-l atingem, precum şi curăţia
comportamentului pe care trebuia să o păstrăm în scopul de a
corespunde aprobării lui Dumnezeu şi de a fi fără pată, fără
zbârcitură sau altceva de felul acesta. Condamnările cele mai
solemne venite din partea lui Dumnezeu le-au fost prezentate celor
ale căror gânduri mergeau pe o cale necurată, în timp ce pretindeau
că sunt favorizaţi de El într-un mod deosebit, dar solia pe care a
dat-o Dumnezeu a fost dispreţuită şi respinsă. (…)

Nici acum nu suntem în afara pericolului. Fiecare suflet care se
angajează în lucrarea de a-i vesti lumii solia de avertizare va fi
ispitit serios să urmeze o asemenea cale în viaţă, încât să îşi nege
credinţa.

Ca lucrători, în asocierea noastră unii cu alţii, trebuie să fim uniţi
în mustrarea şi în condamnarea oricărui lucru care se apropie de
rău chiar şi în cea mai mică măsură. Credinţa noastră este sfântă.
Lucrarea noastră este să apărăm onoarea Legii lui Dumnezeu şi nu
are menirea de a coborî pe nimeni la un nivel scăzut în gândire sau
în comportament. Mulţi care pretind că prezintă şi cred adevărul au
idei proprii, false şi fanteziste, amestecate cu adevărul. Totuşi, noi
avem o platformă înaltă pe care trebuie să stăm. Să credem şi să
prezentăm adevărul aşa cum este el în Isus. Sfinţirea inimii nu va
duce niciodată la fapte necurate. Când cineva care pretinde că
prezintă adevărul este înclinat să se afle mult timp în compania
tinerelor sau chiar a femeilor căsătorite, când le atinge într-un mod
familiar sau este găsit adesea conversând cu ele, să vă temeţi de el.
Principiile curate ale adevărului nu sunt întipărite în sufletul lui.
Astfel de oameni nu conlucrează cu Isus, [30] ei nu sunt în Hristos,
iar Hristos nu locuieşte în ei. Ei au nevoie de o convertire deplină
înainte ca Dumnezeu să poată primi lucrarea lor.

Adevărul de origine cerească nu-l înjoseşte niciodată pe cel ce îl



primeşte, nu-l conduce nici la cea mai mică abordare ce arată o
familiaritate necuvenită, ci, dimpotrivă, îl sfinţeşte pe cel credincios,
îi curăţeşte gusturile, îl înalţă, îl înnobilează şi îl aduce într-o
legătură strânsă cu Isus. Adevărul îl determină să ia în considerare
îndemnul apostolului Pavel de a se feri de orice se pare rău, ca nu
cumva binele săvârşit de el să fie vorbit de rău. – Review and

Herald, 10 noiembrie 1885
[2]

 



DOCTRINA „TRUPULUI SFANT”
INTRODUCERE

În anii 1900, în Indiana a început să fie răspândită o învăţătură
fanatică, numită „doctrina trupului sfânt”, ducându-l pe
preşedintele Conferinţei şi pe alţi lucrători la o gravă idee falsă.
Teoria aceasta pretindea că natura căzută a acelora care Îl urmează
pe Mântuitorul trebuie să ajungă desăvârşită, trecând printr-o
experienţă a agoniei din Ghetsimani şi obţinând în felul acesta o
stare fizică fără păcat, ca pregătire esenţială pentru schimbare.
Martorii oculari raportează că aceşti fanatici ajungeau la niveluri
înalte de entuziasm în serviciile lor religioase, prin folosirea unor
instrumente muzicale cum ar fi orga, flautul, vioara, tamburina,
cornul şi chiar tobele mari. Ei căutau să facă o demonstraţie fizică,
strigau, se rugau şi cântau până când cineva din adunare cădea de
pe scaun, leşina şi ajungea într-o stare de inconştienţă. Unul sau
doi bărbaţi mergeau încolo şi încoace pe culoar pentru a-i târî pe
acei oameni sus, pe amvon. Apoi, aproximativ zece indivizi se
adunau în jurul trupurilor leşinate, unii cântând, alţii strigând şi
alţii rugându-se, toţi în acelaşi timp. Când îşi reveneau, acei oameni
erau consideraţi a fi printre cei ce trecuseră prin experienţa
Ghetsimani, obţinuseră un trup sfânt şi transformarea prin
credinţă. După aceea, se pretindea că oamenii aceia nu mai pot să
păcătuiască şi nici nu vor muri niciodată. Fraţii S. N. Haskell şi A.
J. Breed, doi dintre conducătorii bisericii noastre, au fost trimişi la
adunarea de tabără ţinută la Muncie, Indiana, în perioada 13-23
septembrie 1900, pentru a combate acest fanatism. Evenimentele
acestea i-au fost relatate lui Ellen White în timp ce se afla în
Australia, în ianuarie 1900, iar ea a adresat o mărturie de
avertizare şi mustrare împotriva lor, după cum se va vedea în
următoarele două mesaje.
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REPETAREA FANATISMULUI TIMPURIU[3]

Mi-au fost date îndrumări cu privire la experienţa recentă a
fraţilor din Indiana şi cu privire la învăţătura pe care au [32] vestit-o
în biserici. Prin experienţa şi învăţătura aceasta, vrăjmaşul a lucrat
pentru a duce sufletele în rătăcire.

Învăţătura prezentată cu privire la „trupul sfânt” este falsă. Toţi
pot ajunge să aibă acum inimi sfinte, dar nu este corect să declarăm
că vom avea un trup sfânt în viaţa aceasta. Apostolul Pavel spune:
„Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea
mea pământească” (Romani 7,18). Acelora care au încercat din greu
să obţină prin credinţă aşa-zisul trup sfânt, aş dori să le spun: Nu
puteţi să-l obţineţi. Niciunul dintre voi nu are un trup sfânt acum.
Nicio făptură omenească de pe pământ nu are un trup sfânt.
Aceasta este o imposibilitate.

Dacă aceia care vorbesc atât de deschis despre desăvârşirea în
trup ar putea să vadă lucrurile în lumina lor adevărată, s-ar da
înapoi cu oroare de la ideile lor îngâmfate. Prin faptul că le arată
falsitatea pretenţiilor lor cu privire la trupul sfânt, Domnul caută
să-i împiedice să aşeze cuvintele Sale într-o formulare ce conduce la
întinarea trupului, a sufletului şi a spiritului. Dacă această etapă a
doctrinei va continua încă puţin, ea va conduce la pretenţia că
susţinătorii ei nu pot să păcătuiască şi că, având în vedere că au un
trup sfânt, toate faptele lor sunt sfinte. Ce poartă s-ar deschide în
felul acesta pentru ispită!

Scripturile ne învaţă să căutăm sfinţirea lui Dumnezeu pentru
trup, suflet şi spirit. În lucrarea aceasta, noi trebuie să colaborăm
cu Dumnezeu. Se poate face mult pentru refacerea chipului moral al
lui Dumnezeu în om, pentru îmbunătăţirea capacităţilor fizice,
mintale şi morale. Pot să fie săvârşite schimbări mari în organismul
fizic, prin ascultarea de legile lui Dumnezeu şi prin a nu introduce
în trup nimic care întinează. Deşi nu putem să pretindem
desăvârşirea trupului, noi putem să avem desăvârşirea creştină a
sufletului. Prin jertfa adusă pentru noi, păcatele pot să fie iertate pe
deplin. Noi nu depindem de ce poate să facă omul, ci de ce poate să
facă Dumnezeu pentru om, prin Hristos. Când ne predăm în



întregime lui Dumnezeu şi credem pe deplin, sângele lui Hristos ne
curăţeşte de toate păcatele. Conştiinţa poate să fie eliberată de
condamnare. Prin credinţa în sângele Său, toţi pot să fie făcuţi
desăvârşiţi în Hristos Isus. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că nu
avem de-a face cu imposibilităţi. Putem să cerem sfinţirea. Putem
să ne bucurăm de favoarea lui Dumnezeu. Nu trebuie să fim
preocupaţi cu privire la ce gândesc Hristos şi Dumnezeu despre noi,
[33] ci cu privire la ce gândeşte Dumnezeu despre Hristos,
Înlocuitorul nostru. Voi sunteţi primiţi în Cel Preaiubit. Domnul îi
arată celui pocăit şi încrezător că Hristos acceptă predarea
sufletului spre a fi modelat după chipul şi asemănarea Sa.

În viaţa Sa pe pământ, Domnul Hristos ar fi putut să facă
descoperiri care ar fi eclipsat şi ar fi făcut să fie date uitării toate
descoperirile omeneşti. El ar fi putut să deschidă poartă după
poartă în înţelegerea lucrurilor tainice şi, ca urmare, ar fi avut loc
multe descoperiri ale realităţilor veşnice. El ar fi putut să spună
cuvinte care ar fi fost ca o cheie ce dezleagă taine care ar fi captivat
minţile generaţiilor până la încheierea timpului. Totuşi Hristos nu
deschide numeroasele porţi prin care curiozitatea omenească s-a
străduit şi se străduieşte să intre. El nu a întins pentru oameni un
ospăţ care s-ar fi dovedit în detrimentul intereselor lor celor mai
înalte. El nu a venit pentru a sădi un pom al cunoştinţei pentru
oameni, ci un pom al vieţii. (…)

Am fost îndrumată să le spun celor din Indiana, care susţin
doctrine ciudate, următoarele: Voi alcătuiţi o structură greşită
pentru lucrarea preţioasă şi importantă a lui Dumnezeu. Rămâneţi
în interiorul hotarelor Bibliei. Luaţi învăţăturile lui Hristos şi
repetaţi-le adesea. Nu uitaţi că „înţelepciunea care vine de sus este
întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de
îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada
neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace” (Iacov
3,17.18).

Când vor primi un trup sfânt, făpturile omeneşti nu vor rămâne
pe pământ, ci vor fi luate în cer. Deşi păcatul este iertat în viaţa
aceasta, urmările lui nu sunt întru totul îndepărtate acum. Numai



la venirea Sa, Hristos „va schimba trupul stării noastre smerite şi-l
va face asemenea trupului slavei Sale” (Filipeni 3,21). (…)

Mişcările fanatice au apărut din nou şi din nou, pe măsura
înaintării lucrării noastre, iar când problema mi-a fost înfăţişată, eu
a trebuit să vestesc un mesaj similar celui pe care îl vestesc fraţilor
mei din Indiana. Am fost învăţată de Domnul că mişcarea aceasta
din Indiana are acelaşi caracter cu mişcările din trecut. [34] În
adunările voastre religioase, au avut loc practici similare cu cele la
care am fost martoră în timpul acelor mişcări din trecut.

În perioada dezamăgirii de după trecerea datei din 1844,
fanatismul a apărut în diferite forme. Unii au susţinut că învierea
neprihăniţilor a avut loc deja. Am fost trimisă spre a vesti o solie
pentru aceia care credeau ideea aceasta, aşa cum vă vestesc acum o
solie şi vouă. Ei declarau că erau desăvârşiţi, că trupul, sufletul şi
spiritul lor erau sfinte. Ei făceau demonstraţii similare cu acelea pe
care le-aţi făcut voi şi îşi încurcau propriile minţi şi minţile altora
prin presupunerile lor uimitoare. Totuşi oamenii aceia erau fraţii
noştri iubiţi, iar noi doream nespus să-i ajutăm. Am mers la
adunările lor. Acolo se manifesta o stare de entuziasm excesiv, cu
zgomote şi confuzie. Nimeni nu putea să spună care era sunetul de
orgă şi care era sunetul de harpă. Unii păreau să fie în viziune şi
cădeau pe podea. Alţii săreau, dansau şi strigau. Ei declarau că,
deoarece trupul lor era curăţit, erau gata pentru strămutarea la cer.
Ei repetau mereu lucrul acesta. Eu mi-am vestit mărturia în
Numele Domnului, adresând mustrarea Sa cu privire la
manifestările acestea.

Unii care erau implicaţi în mişcările acestea au fost făcuţi să-şi
vină în fire şi au înţeles amăgirea în care se aflau. Unii fuseseră
nişte oameni excelenţi, cinstiţi, dar au crezut că trupul sfinţit nu
putea să păcătuiască şi, astfel, fuseseră prinşi în capcana lui
Satana. Ei îşi duseseră ideile exagerate atât de departe, încât au
ajuns să fie o ruşine pentru lucrarea preţioasă a lui Dumnezeu.
Aceştia s-au pocăit cu părere de rău, iar după aceea unii au fost
printre oamenii noştri cei mai demni de încredere. Însă au fost alţii
care, după aceea, au trăit mereu în tristeţe. Noi nu am mai putut



să-i facem niciodată să simtă că erau vrednici să lucreze pentru
Domnul, a cărui cauză preţioasă o dezonoraseră într-o măsură aşa
de mare.

Ca rezultat al unor mişcări fanatice asemenea celor pe care le-am
descris, în unele cazuri, oameni care nu au fost în niciun fel
responsabili pentru aceste mişcări şi-au pierdut minţile. Ei nu au
putut să armonizeze scenele de entuziasm şi agitaţie cu experienţa
lor preţioasă din trecut. Au fost împinşi dincolo de limită pentru a
primi solia unei idei false, iar această solie le-a fost prezentată în
aşa fel încât au fost făcuţi [35] să creadă că, dacă nu o vor primi, vor
fi pierduţi şi, ca urmare, mintea lor s-a dezechilibrat şi au
înnebunit. Lucrurile acestea aduc ruşine asupra cauzei adevărului
şi împiedică proclamarea ultimei solii a harului pentru lume.

Strigătele	nu	sunt	dovada	sfinţirii
Modul în care s-au desfăşurat adunările din Indiana, cu zgomot şi

confuzie, nu le recomandă favorabil pentru minţile inteligente şi
gânditoare. În aceste manifestări nu se află nimic care va convinge
lumea că noi avem adevărul. Simplele zgomote şi strigăte nu sunt o
dovadă a sfinţirii sau a coborârii Duhului Sfânt. Manifestările
voastre nestăpânite creează numai dezgust în mintea celor
necredincioşi. Cu cât există mai puţine astfel de manifestări, cu atât
va fi mai bine pentru cei ce le promovează şi pentru oameni, în
general.

Odată început şi lăsat fără frâu, fanatismul este la fel de greu de
stins ca un incendiu care a pus stăpânire pe o clădire. Ar fi fost mult
mai bine ca aceia care s-au implicat în acest fanatism şi l-au
susţinut să se angajeze într-o muncă din afara bisericii, pentru că,
prin comportamentul lor inconsecvent, Îl dezonorează pe Dumnezeu
şi pun în pericol poporul Său. Multe asemenea mişcări vor apărea în
timpul acesta, când lucrarea Domnului trebuie să rămână nobilă,
curată şi nealterată de superstiţii şi de fabule. Trebuie să fim
precauţi, să păstrăm o legătură strânsă cu Hristos, ca să nu fim
amăgiţi de strategiile lui Satana.

Domnul doreşte ca în slujba Lui să fie ordine şi disciplină, nu



emoţii puternice şi confuzie. Nu suntem în stare acum să descriem
cu acurateţe evenimentele care vor avea loc în lumea noastră în
viitor, dar ştim un lucru, şi anume că acesta este timpul când
trebuie să veghem în rugăciune, deoarece ziua cea mare a Domnului
este aproape. Satana îşi adună forţele. Trebuie să fim înţelepţi şi
liniştiţi şi să contemplăm adevărurile descoperite. Emoţiile
puternice nu sunt favorabile pentru creşterea în har, pentru
adevărata curăţie şi sfinţire a spiritului.

Dumnezeu doreşte să ne ocupăm de adevărul sfânt. Numai acesta
îi va convinge pe adversari. Trebuie să fie făcută o lucrare calmă şi
înţeleaptă pentru a convinge sufletele cu privire la starea lor şi a le
arăta ce înseamnă zidirea caracterului [36] care trebuie să fie dusă
mai departe, dacă dorim să avem o clădire frumoasă pentru
Domnul. Minţile care sunt sensibilizate trebuie să fie învăţate cu
răbdare, dacă înţeleg corect şi preţuiesc cum se cuvine adevărurile
Cuvântului.

Dumnezeu îi cheamă pe cei din poporul Său să trăiască frumos,
cu seriozitate, cumpătare şi cu o consecvenţă sfântă. Ei trebuie să
fie foarte atenţi să nu reprezinte greşit şi să nu dezonoreze
învăţăturile sfinte ale adevărului prin manifestări ciudate, prin
confuzie şi agitaţie. Prin acestea, cei necredincioşi sunt determinaţi
să creadă că adventiştii de ziua a şaptea sunt un grup de fanatici.
Astfel, se creează o prejudecată care împiedică sufletele să
primească solia pentru timpul acesta. Când rostesc adevărul aşa
cum este el în Isus, credincioşii dau pe faţă un calm înţelept şi
sfânt, nu o furtună a confuziei. – General Conference Bulletin, 23
aprilie 1901

ÎNCHINAREA ÎNSOŢITĂ DE VACARM
Valoarea lucrării pe care Domnul o va realiza prin vasele pe care

le propune pentru a aduce la îndeplinire gândul şi planul Său nu
poate să fie înţeleasă pe deplin. Domnul mi-a arătat că lucrurile
pe care le-aţi descris ca având loc în Indiana vor avea loc chiar
înainte de încheierea timpului de probă. Vor avea loc tot felul de
manifestări ciudate. Vor fi strigăte, muzică, tobe şi dans. Simţurile



fiinţelor raţionale vor fi atât de confuze, încât nu se va mai putea
avea încredere în ele pentru luarea unor decizii corecte. Iar faptul
acesta va fi considerat a fi lucrarea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt nu Se descoperă niciodată prin astfel de metode şi
într-un asemenea vacarm. Aceasta este o invenţie a lui Satana, cu
scopul de a-şi acoperi metodele ingenioase de a anula efectul
adevărului curat, sincer, înălţător, înnobilator şi sfinţitor pentru
timpul acesta. Decât să faceţi lucrarea care mi-a fost arătat că a
avut loc în adunările noastre de tabără din ianuarie, ar fi fost mai
bine ca închinarea adusă lui Dumnezeu să nu fi fost însoţită
niciodată de muzică. Adevărul pentru timpul de acum nu are nevoie
de nimic de acest fel în lucrarea de convertire a sufletelor. Vacarmul
şi zgomotele şochează simţurile şi pervertesc lucrarea care, dacă ar
fi organizată corect, ar putea să fie o binecuvântare. Puterile
satanice se amestecă foarte bine cu zgomotul şi gălăgia, pentru a
produce un carnaval, iar acesta este numit apoi lucrarea Duhului
Sfânt.

[37] Când adunarea de tabără se încheie, binele care ar fi trebuit şi
ar fi putut să fie făcut prin prezentarea adevărului sfânt nu este
îndeplinit. Cei ce participă la presupusa înviorare spirituală rămân
cu impresii care îi duc în rătăcire. Ei nu pot să spună ce au cunoscut
mai înainte cu privire la principiile Bibliei.

Acest fel de închinare să nu primească nicio încurajare. Acelaşi fel
de influenţă a pătruns în mijlocul nostru după data stabilită în
1844. Au avut loc acelaşi fel de manifestări. Oamenii au ajuns să fie
exaltaţi şi erau conduşi de o putere despre care credeau că este
puterea lui Dumnezeu. (…)

Istoria	se	va	repeta
Nu voi descrie toată istoria dureroasă, pentru că este prea mult.

Totuşi, în ianuarie, Domnul mi-a arătat că în adunările noastre de
tabără vor fi aduse teorii şi metode greşite şi că istoria trecutului se
va repeta. M-am simţit foarte tulburată. Am fost îndrumată să spun
că la aceste manifestări sunt prezenţi demoni în chip de oameni,
lucrând cu toată ingeniozitatea pe care o poate folosi Satana spre a



face ca adevărul să fie dezgustător pentru oamenii inteligenţi, că
vrăjmaşul a încercat să organizeze lucrurile în aşa fel încât
adunările de tabără, care au fost mijloacele de a le vesti mulţimilor
adevărul soliei îngerului al treilea, să-şi piardă puterea şi influenţa.

Solia îngerului al treilea trebuie să fie vestită în propoziţii clare.
Ea trebuie să fie păstrată liberă de orice urmă a teoriilor ieftine şi
nenorocite, inventate de oameni, care sunt pregătite de tatăl
minciunii şi sunt deghizate la fel cum a fost şarpele cel strălucitor
pe care Satana l-a folosit ca medium, ca să-i înşele pe primii noştri
părinţi. În felul acesta, Satana încearcă să-şi pună amprenta pe
lucrarea pe care Dumnezeu a dorit să o scoată în evidenţă în toată
curăţia ei.

Duhul Sfânt nu are nimic de-a face cu o astfel de confuzie de
zgomote şi cu mulţimea de sunete, aşa cum mi-a fost arătat în
ianuarie. Dacă ar fi fost aleasă corespunzător, muzica ar fi fost o
laudă şi o slavă la adresa lui Dumnezeu, dar Satana lucrează în
mijlocul gălăgiei şi confuziei. El face ca efectul ei să fie asemenea
muşcăturii otrăvitoare a şarpelui.

[38] Lucrurile care au avut loc în trecut vor avea loc şi în viitor.
Satana va face ca muzica să fie o capcană prin felul în care este
aleasă. Dumnezeu îi cheamă pe cei din poporul Său, care au lumina
în faţa lor, în Cuvânt şi în Mărturii, să citească, să se gândească şi
să ia aminte. Au fost date învăţături clare şi precise, pentru ca toţi
să le poată înţelege. Totuşi marea dorinţă după idei noi are ca
urmare apariţia unor doctrine ciudate şi nimiceşte în mare parte
influenţa acelora care ar putea să fie o putere spre bine, dacă şi-ar
păstra încrederea nezguduită pe care au avut-o la început în
adevărul pe care li l-a dat Domnul.

„De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile pe
care le-am auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvântul
vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit şi dacă orice abatere şi orice
neascultare şi-au primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi,
dacă stăm nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce
a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-
o.” (Evrei 2,1-3). „Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul din voi să n-



aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de
Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă
vreme se zice: «Astăzi», pentru ca niciunul din voi să nu se
împietrească prin înşelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi
ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită
de la început” (Evrei 3,12-14). 

Frate şi soră Haskell, trebuie să îmbrăcăm fiecare piesă a armurii
şi, după ce am făcut totul, să rămânem neclintiţi. Noi suntem puşi
să fim o apărare pentru Evanghelie şi să alcătuim o parte a marii
armate a Domnului pentru un război puternic. Ambasadorii
credincioşi ai Domnului trebuie să prezinte adevărul în cuvinte
clare şi precise. Multe dintre ideile care sunt numite astăzi „un
adevăr crucial” sunt nişte vorbe goale, care conduc la împotrivire
faţă de Duhul Sfânt. (…)

Prezentarea	greşită	a	Duhului	Sfânt
S-a spus mult despre împărtăşirea Duhului Sfânt, iar unii o

interpretează în aşa fel încât aduc un prejudiciu bisericii. Viaţa
veşnică este primirea [39] elementelor vii ale Scripturilor şi
împlinirea voinţei lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a mânca trupul
Fiului lui Dumnezeu şi a bea sângele Său. Pentru cei ce fac lucrul
acesta, viaţa şi nemurirea sunt aduse la lumină prin Evanghelie,
deoarece Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, duh şi viaţă. Toţi
aceia care cred în Isus Hristos ca Mântuitor personal au
privilegiul de a se hrăni din 
Cuvântul lui Dumnezeu. Influenţa Duhului Sfânt face ca Biblia,
Cuvântul, să fie un adevăr nemuritor care îi dă putere şi rezistenţă
spirituală aceluia care o cercetează cu rugăciune.

„Cercetaţi Scripturile”, a declarat Hristos, „pentru că socotiţi că în
ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine”
(Ioan 5:39). Aceia care sapă adânc, şi nu doar la suprafaţă, vor
descoperi comorile ascunse ale adevărului. Duhul Sfânt este prezent
alături de cercetătorul stăruitor. Iluminarea lui străluceşte asupra
Cuvântului, întipărind adevărul în minte şi făcându-l să aibă o
importanţă nouă şi proaspătă. Cercetătorul este umplut de un



simţământ al păcii şi al bucuriei pe care nu l-a simţit niciodată
înainte. El îşi dă seama de valoarea adevărului, aşa cum nu şi-a dat
seama niciodată înainte. O lumină nouă, cerească, străluceşte
asupra Cuvântului, iluminând fiecare literă, ca şi cum ar fi poleită
cu aur. Dumnezeu Însuşi a vorbit minţii şi inimii, făcând Cuvântul
să fie duh şi viaţă.

Fiecare cercetător adevărat al Cuvântului îşi înalţă inima către
Dumnezeu, implorând ajutorul Duhului. Curând, el descoperă
lucruri care îl poartă mai presus de declaraţiile imaginare ale unora
care vor să fie învăţători, dar ale căror teorii slabe şi instabile nu
sunt susţinute de Cuvântul viului Dumnezeu. Teoriile acestea au
fost inventate de oameni care nu au învăţat prima mare lecţie, şi
anume că Duhul lui Dumnezeu şi viaţa se află în Cuvântul Său.
Dacă ar fi primit în inimă elementele veşnice aflate în Cuvântul lui
Dumnezeu, ar înţelege cât de lipsite de putere şi de semnificaţie
sunt toate eforturile lor de a prezenta ceva nou în scopul de a face
senzaţie. Ei au nevoie să înveţe chiar primele principii ale
Cuvântului lui Dumnezeu, iar apoi vor avea un cuvânt al vieţii pe
care să-l adreseze oamenilor şi vor face deosebire imediat între ce
este pleavă şi ce este grâu, pentru că Domnul Isus le-a lăsat
făgăduinţa Sa ucenicilor Lui. – Scrisoarea 132, 1900

 



AVERTIZARI IMPOTRIVA PRETENŢIEI
AMAGITOARE DE A FI CALAUZIT DE DUHUL
SFANT
INTRODUCERE

În 12 noiembrie 1908, în St. Helena, California, a venit un bărbat
zelos, împreună cu soţia lui. Ei au căutat să aibă o întrevedere cu
Ellen White şi i-au relatat nişte experienţe remarcabile, care
avuseseră loc în urmă cu aproximativ trei ani. Experienţele acestea
au început după câteva zile de post şi rugăciune pentru Duhul
Sfânt, până când, aşa cum spuneau ei, „picături mari de
transpiraţie au apărut pe frunţile noastre”. Ei credeau că primiseră
Duhul Sfânt, aşa cum primiseră apostolii de la început. Ei declarau
că vorbiseră în limbi şi lucraseră cu zel pentru ca şi alţii să poată
avea o experienţă similară.

Ei fuseseră arestaţi în Est, sub acuzaţia de a exercita o influenţă
spiritistă asupra unui copil. După audierea cazului, avocatul şi
primarul au spus despre aceşti oameni că, dacă nu erau la limita
nebuniei, se aflau totuşi periculos de aproape de aceasta. Iar ei
declarau că, în timp ce erau în închisoare, li s-a spus, „prin Duhul
Sfânt”, să se poarte ca şi când ar fi nebuni, iar urmarea va fi că
Dumnezeu „îi va face pe oamenii aceştia să se teamă într-o
asemenea măsură, încât să le fie frică să intre în celulă”.

Ei credeau că acel copil, cu privire la care au fost acuzaţi că l-au
hipnotizat, avea darul profeţiei şi că i-a îndrumat unde să meargă.
Ei au declarat că, prin rugăciune, vindecaseră bolnavi, scoseseră
demoni şi făcuseră multe alte minuni. Soţul spunea despre soţia lui
următoarele: „Duhul Sfânt lucrează prin ea, iar noi credem că
acesta este darul profeţiei care trebuie să fie revărsat asupra
tuturor oamenilor.”

Declaraţiile următoare au fost făcute de Ellen White cu privire la
situaţia aceasta şi cu privire la mişcări religioase asemănătoare.
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LUCRAREA LUI DUMNEZEU ESTE CARACTERIZATĂ
DE DEMNITATE ŞI CALM

Cu două săptămâni în urmă, în timp ce scriam, fiul meu William
C. White a intrat în camera mea şi a spus că jos se află două
persoane care doresc să stea de vorbă cu mine. Am coborât în
sufragerie şi am întâlnit acolo un bărbat şi pe soţia lui, care
declarau că urmează Cuvântul lui Dumnezeu şi cred în Mărturii. Ei
avuseseră o experienţă neobişnuită pe parcursul ultimilor doi sau
trei ani. Păreau să fie nişte persoane sincere.

I-am ascultat relatându-mi câteva dintre experienţele lor, iar apoi
le-am spus ceva despre lucrarea pe care a trebuit să o facem pentru
a înfrunta fanatismul şi a ne opune lui, curând după ce trecuse data
la care am aşteptat să-L vedem pe Domnul nostru. În timpul acelor
zile dificile, unii dintre credincioşii noştri cei mai valoroşi au fost
conduşi la fanatism. Mai departe, le-am spus că, înainte de sfârşitul
timpului, vom vedea manifestări ciudate la oameni care vor pretinde
că sunt conduşi de Duhul Sfânt. Unii vor trata aceste manifestări
aparte ca fiind foarte importante, dar ele nu sunt de la Dumnezeu, ci
sunt menite să abată gândurile multora de la învăţăturile
Cuvântului lui Dumnezeu.

În această etapă a istoriei noastre, noi trebuie să fim foarte atenţi
şi să ne ferim de tot ce seamănă a fi fanatism şi dezordine. Trebuie
să ne păzim de toate practicile ciudate care vor avea tendinţa de a
stârni gândurile celor necredincioşi şi de a-i determina să creadă că
noi, ca popor, suntem conduşi de impulsuri şi simţim plăcere în
zgomotele şi confuzia care însoţesc acţiunile excentrice. În zilele din
urmă, vrăjmaşul adevărului prezent va aduce în biserică
manifestări care nu sunt în armonie cu lucrările Duhului Sfânt, ci
au menirea să-i ducă în rătăcire pe aceia care sunt gata să adopte
idei noi şi ciudate.

I-am spus acestui frate şi soţiei lui că experienţa prin care am
trecut în tinereţe, la scurt timp după trecerea datei din 1844, mă
determinase să fiu cât se poate de precaută cu privire la acceptarea
oricărei manifestări asemănătoare cu acelea cu care ne-am
confruntat şi pe care le-am mustrat în Numele Domnului.



[42] Nu poate fi adus un prejudiciu mai mare lucrării lui
Dumnezeu din timpul acesta, decât să îngăduim să pătrundă în
bisericile noastre un fanatism însoţit de acţiuni ciudate, despre care
se presupune în mod greşit că sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu.

Pe măsură ce fratele acesta şi soţia lui îşi descriau experienţele,
pe care ei declarau că le avuseseră ca urmare a primirii Duhului
Sfânt cu puterea apostolică, mi se părea că erau o reproducere a
manifestărilor pe care am fost chemaţi să le înfruntăm şi să le
corectăm în experienţa noastră timpurie.

Spre încheierea întrevederii, fratele L a propus să ne rugăm
împreună, crezând că, în timp ce ne rugăm, era posibil ca soţia lui să
aibă acea manifestare pe care mi-o descriseseră ei, iar atunci eu voi fi
în stare să îmi dau seama dacă era de la Domnul sau nu. Eu nu am
putut să fiu de acord cu propunerea aceasta, deoarece am fost
învăţată că, atunci când cineva se oferă să prezinte astfel de
manifestări ciudate, faptul acesta constituie o dovadă hotărâtă că nu
este lucrarea lui Dumnezeu.

Noi nu trebuie să îngăduim ca astfel de experienţe să ne
determine să ne simţim descurajaţi. Vom întâlni asemenea
experienţe din când în când. Să nu lăsăm nicidecum loc pentru
manifestările ciudate care îndepărtează realmente mintea de la
lucrările adânci ale Duhului Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu este
caracterizată întotdeauna de calm şi demnitate. Noi nu ne putem
permite să aprobăm niciun lucru care ar putea să aducă o stare de
confuzie şi să slăbească zelul nostru pentru marea lucrare pe care
ne-a dat-o Dumnezeu, de a pregăti lumea pentru cea de-a doua
venire a lui Hristos. – Scrisoarea 338, 1908



DECLARAŢIILE FĂCUTE DE ELLEN G. WHITE ÎNTR-
UN INTERVIU

Vă relatez experienţele acestea, că să ştiţi prin ce am trecut noi.
(…) Unii [fanatici de după 1844] dansau, săreau încoace şi încolo şi
cântau: „Slavă, slavă, slavă, slavă, slavă, slavă, slavă.” Uneori, eu
stăteam pe scaun până când încetau şi apoi mă ridicam şi spuneam:
„Acesta nu este modul în care lucrează Domnul. El nu ne
impresionează în felul acesta. Noi trebuie să îndrumăm mintea
oamenilor la Cuvântul lui Dumnezeu ca fiind temelia credinţei
noastre.”

La data aceea, eu eram doar un copil, şi totuşi a trebuit să-mi [43]
prezint de repetate ori mărturia împotriva acestor lucrări ciudate.
De atunci, am căutat mereu să fiu cât se poate de atentă, ca nu
cumva ceva de felul acesta să pătrundă din nou în mijlocul
poporului nostru. Orice manifestare a fanatismului abate mintea de
la dovezile adevărului, de la Cuvântul lui Dumnezeu Însuşi.

Poate că voi aveţi un motiv pentru acest comportament, dar aceia
care vor fi influenţaţi de voi ar putea să meargă pe o cale greşită şi,
ca urmare, foarte curând, ne vom confrunta cu o mulţime de lucruri
care ne vor face să ne fie aproape imposibil să lăsăm asupra celor
necredincioşi o impresie corectă cu privire la solia şi lucrarea
noastră. Noi trebuie să le ducem oamenilor Cuvântul temeinic al lui
Dumnezeu, iar când ei primesc Cuvântul acesta, Duhul lui
Dumnezeu va veni, dar întotdeauna când vine, aşa cum am afirmat
mai înainte, El vine într-un mod care se recomandă de la sine, în aşa
fel încât să fie acceptat de oamenii cu judecată. În vorbirea noastră,
în cântec şi în toate practicile noastre religioase, noi trebuie să dăm
pe faţă calmul, demnitatea şi teama evlavioasă care îl motivează pe
fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu.

 Există un pericol continuu de a îngădui să se manifeste în
mijlocul nostru ceva ce noi am putea să considerăm a fi lucrarea
Duhului Sfânt, dar care, în realitate, este rodul spiritului
fanatismului. Atâta vreme cât îi îngăduim vrăjmaşului adevărului
să ne conducă pe o cale greşită, nu putem spera să ajungem la cei cu
inima sinceră pentru a le vesti solia îngerului al treilea. Noi trebuie



să fim sfinţiţi prin ascultarea de adevăr. Îmi este teamă de orice ar
putea să încline să abată mintea de la dovezile temeinice ale
adevărului, aşa cum este descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi
este teamă de lucrul acesta, îmi este teamă de lucrul acesta!
Trebuie să ne aducem gândurile în interiorul graniţelor raţiunii, ca
nu cumva vrăjmaşul să pătrundă şi să producă dezordine totală.
Oamenii cu un temperament iritabil sunt conduşi cu uşurinţă la
fanatism, iar dacă am îngădui să pătrundă în bisericile noastre ceva
care să conducă astfel de oameni pe o cale greşită, curând am vedea
că greşelile acestea vor fi duse până la extrem, iar apoi, din cauza
comportamentului acestor oameni dezordonaţi, întreaga biserică a
adventiştilor de ziua a şaptea va rămâne cu un stigmat.

Fanatismul	va	fi	văzut	din	nou
[44] Am căutat o modalitate de a publica din nou unele dintre

acele experienţe timpurii, aşa încât mai mulţi dintre cei aflaţi în
poporul nostru să poată fi informaţi, deoarece ştiu de multă vreme
că fanatismul se va manifesta din nou, pe căi diferite. Noi trebuie să
ne întărim poziţia, insistând asupra Cuvântului lui Dumnezeu şi
evitând orice practici neobişnuite şi ciudate pe care unii le vor
adopta şi le vor aplica foarte repede. Dacă vom îngădui confuziei să
intre în rândurile noastre, nu vom putea să ne încheiem lucrarea
aşa cum ar trebui. (…)

De-a lungul anilor de slujire a Domnului Hristos pe pământ,
femeile evlavioase au ajutat lucrarea îndeplinită de Mântuitorul şi
ucenicii Săi. Dacă aceia care se împotriveau lucrării Sale ar fi
putut să descopere ceva care nu era în regulă în comportamentul
acestor femei, lucrarea s-ar fi oprit imediat din cauza aceasta.
Deşi femeile au lucrat împreună cu Hristos şi cu apostolii,
întreaga lucrare a fost condusă la un nivel aşa de înalt, încât toţi
s-au aflat deasupra oricărei umbre de suspiciune. Nu a putut fi
găsită nicio ocazie pentru a fi adusă vreo acuzaţie. Mintea tuturor
a fost îndrumată mai degrabă spre Scripturi, decât spre oameni.
Adevărul a fost propovăduit într-un mod lămurit şi atât de clar,
încât toţi au putut să-l înţeleagă.



Cât de teamă îmi este ca nu cumva în mijlocul poporului nostru
să fie adus ceva care să aibă o natură fanatică. Sunt foarte mulţi
oameni care au nevoie de sfinţire, dar ei trebuie să fie sfinţiţi prin
ascultarea de mesajul adevărului. (…)

Nu putem să îngăduim ca oamenii iritabili din mijlocul nostru să
se manifeste într-o modalitate care ar nimici influenţa noastră
asupra acelora la care dorim să ajungem, ca să le vestim adevărul.
Am avut nevoie de ani de zile pentru a desfiinţa impresia
nefavorabilă pe care au avut-o cei necredincioşi despre adventişti,
din cauză că au aflat despre faptele ciudate şi nelegiuite ale
fanaticilor aflaţi în mijlocul nostru în primii ani ai existenţei
noastre ca popor deosebit. – Manuscrisul 115, 1908



SFAT ADRESAT UNUI FRATE ŞI SOŢIEI LUI
Dragă frate şi soră L,
Recent, într-o viziune din timpul nopţii, mi-au fost descoperite

câteva lucruri pe care trebuie să vi le comunic. [45] Mi-a fost arătat
că faceţi nişte greşeli jalnice. În studiul Scripturilor şi al
Mărturiilor, voi aţi ajuns la concluzii greşite. Lucrarea Domnului va
fi înţeleasă foarte greşit dacă veţi continua să lucraţi aşa cum aţi
început. Voi interpretaţi greşit Cuvântul lui Dumnezeu şi scrierile
Mărturiilor, iar apoi căutaţi să îndepliniţi o lucrare ciudată, în
conformitate cu propriile concepţii legate de semnificaţia lor. Aţi
ajuns chiar şi să presupuneţi că aţi primit puterea de a scoate
demoni. Prin influenţa voastră asupra minţii oamenilor, aceştia
sunt determinaţi să creadă că sunt posedaţi de demoni şi că Domnul
v-a rânduit ca slujitori ai Săi pentru a scoate aceste spirite rele.

Prin manifestările ei ciudate, prin vorbirea şi cântecele ei, care nu
sunt în acord cu adevărata lucrare a Duhului Sfânt, soţia ta
contribuie la aducerea unui fel de fanatism care, dacă va fi acceptat
în bisericile noastre, va produce un mare prejudiciu lucrării lui
Dumnezeu.

Fratele meu şi sora mea, am un mesaj pentru voi: Voi porniţi de
la o premisă falsă. În manifestările voastre este întreţesut mult eu.
Prin asemenea manifestări, Satana va pătrunde cu puterea lui de a
vrăji. Este timpul să vă opriţi. Dacă Dumnezeu v-ar fi dat o solie
specială pentru poporul Său, voi aţi trăi şi aţi lucra cu toată
umilinţa, nu ca şi când v-aţi afla pe o scenă de teatru, ci cu toată
blândeţea unor urmaşi ai lui Isus cel smerit din Nazaret. Voi aţi
exercita o influenţă întru totul diferită de aceea pe care aţi avut-o
până acum. (…)

Dorinţa sinceră de a le face bine altora îl va determina pe
lucrătorul creştin să renunţe la orice intenţie de a aduce în solia
adevărului prezent vreo învăţătură ciudată, care să-i ducă pe
oameni la fanatism. În această perioadă a istoriei lumii, noi trebuie
să exercităm grija cea mai mare cu privire la acest fapt.

Unele aspecte ale experienţei prin care treceţi voi pun în pericol
nu numai sufletul vostru, ci şi sufletul multor altora, deoarece



faceţi apel la cuvintele preţioase ale lui Hristos, aşa cum sunt
raportate în Scripturi, şi la Mărturii, dar le folosiţi ca garanţie
pentru autenticitatea mesajului vostru. [46] Vă înşelaţi când
presupuneţi că Biblia, Cuvântul preţios al lui Dumnezeu, care este
drept şi adevărat şi Mărturiile pe care Domnul le-a dat poporului
Său constituie autoritatea voastră. Sunteţi conduşi de impulsuri
greşite şi vă întăriţi poziţia cu declaraţii care induc în eroare. Voi
încercaţi să faceţi în aşa fel încât adevărul lui Dumnezeu să
susţină idei şi fapte greşite, care sunt inconsecvente şi fanatice.
Lucrul acesta face ca lucrarea bisericii să fie de zece ori, da, şi
chiar de douăzeci de ori mai grea, în efortul ei de a-i familiariza pe
oameni cu adevărurile soliei îngerului al treilea. – Scrisoarea 358a,
1908



MESAJ ADRESAT BISERICILOR DIN CALIFORNIA
Către fraţii noştri din California:
Noaptea trecută, mi-au fost date îndrumări pentru poporul

nostru. Mi se părea că mă aflu într-o adunare unde se vorbea despre
lucrarea ciudată a fratelui L şi a soţiei lui. Mi s-a spus că aceasta a
fost o lucrare asemănătoare cu cea care s-a desfăşurat în _____, în
statul Maine, şi în diferite alte locuri, după trecerea datei din 1844.
Mi s-a poruncit să vorbesc categoric împotriva acestei lucrări
fanatice.

Mi-a fost arătat că nu Duhul Domnului i-a inspirat pe fratele şi pe
sora L, ci acelaşi spirit al fanatismului care caută mereu să
pătrundă în biserica rămăşiţei. Felul în care ei aplică pasajele
Scripturii cu privire la practicile lor neobişnuite este greşit. Faptul
că declară că unele persoane sunt posedate de Diavol şi apoi se
roagă împreună cu ele şi pretind că scot afară duhurile rele
constituie un fanatism care va aduce dezonoare oricărei biserici care
aprobă o astfel de lucrare.

Mi-a fost arătat că nu trebuie să încurajăm în niciun fel aceste
manifestări, ci să-i ferim pe oameni printr-o mărturie hotărâtă
împotriva oricărui lucru care ar putea aduce o pată asupra numelui
de adventişti de ziua a şaptea şi distruge încrederea lor în solia
adevărului pe care trebuie să o vestească lumii. Domnul a făcut o
mare lucrare pentru cei din poporul Său, punându-i pe un teren
avantajos. Datoria bisericii este să cultive influenţa pe care o are.
Cât de preţioase sunt cuvintele: „Cercetaţi Scripturile, pentru că
socotiţi [47] că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine” (Ioan 5,39). Dacă sunt studiate cu atenţie şi respectate
cu un spirit de rugăciune, cuvintele Inspiraţiei ne vor oferi toată
puterea pentru a săvârşi orice faptă bună.

Ca denominaţiune, noi trebuie să-L căutăm mai mult şi fără
încetare pe Dumnezeu pentru a primi călăuzirea Sa. Trăim într-un
veac nelegiuit. Suntem în timpul pericolelor zilelor din urmă. Din
cauză că nelegiuirea există din abundenţă, Satana îndrăzneşte să
aducă tot felul de teorii amăgitoare în mijlocul acelora care au
încercat să trăiască smeriţi înaintea lui Dumnezeu şi care nu-şi pun



încrederea în ei înşişi. Oare aceşti oameni fanatici şi încrezători în
ei înşişi vor veni la sufletele umile, asigurându-le că sunt posedate
de duhuri rele şi, după ce se roagă împreună cu ele, vor afirma că
Diavolul este scos afară? Acestea nu sunt manifestările Duhului lui
Dumnezeu, ci ale unui alt duh.

Adresez tuturor bisericilor apelul de a fi precaute, ca să nu fie
determinate să gândească rău despre aceia care, din cauză că nu îşi
pun încrederea în ei înşişi, se tem că nu au Duhul Sfânt. Unii au
urmat propriile căi, în loc de a urma căile lui Dumnezeu. Ei nu au
recunoscut lumina pe care Dumnezeu a dat-o în marea Sa bunătate
şi, din cauza aceasta, au pierdut capacitatea de a face deosebire
între întuneric şi lumină. Multora li s-a spus care este calea pe care
ar trebui să o urmeze, dar ignoră cerinţele lui Dumnezeu. Lumina
lor nu străluceşte prin fapte care dau pe faţă principiile adevărului
şi ale sfinţeniei. Tocmai cei din categoria aceasta vor accepta ideile
şi teoriile false, în locul adevărului lui Dumnezeu.

Poporului lui Dumnezeu i-a fost dată o mare lumină. Fraţii noştri
trebuie să se trezească şi să înainteze spre desăvârşire. Veţi fi
expuşi la ideile false ale slujitorilor satanici. Valuri îngrozitoare de
fanatism vor veni. Totuşi Dumnezeu îi va elibera pe aceia care Îl
caută stăruitor şi se consacră în slujba Sa. – Pacific Union Recorder,
31 decembrie 1908

 
 



MINUNILE NU SUNT O DOVADA A
APROBARII LUI DUMNEZEU
CĂUTAREA MANIFESTĂRILOR MIRACULOASE

Nimeni să nu cultive ideea că ocaziile providenţiale deosebite sau
manifestările miraculoase trebuie să fie dovada autenticităţii
lucrării lui sau a ideilor pe care le susţine. Dacă le vom prezenta
oamenilor lucrurile acestea, ele vor avea un efect rău, vor produce o
emoţie nesănătoasă. Este făgăduit că adevărata lucrare a Duhului
Sfânt asupra inimii omeneşti va face Cuvântul lui Dumnezeu să fie
eficient. Domnul Hristos a declarat despre Cuvânt că este duh şi
viaţă. „Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca
fundul mării de apele care-l acoperă” (Habacuc 2,14).

Satana va lucra în modul cel mai subtil pentru a prezenta invenţii
omeneşti îmbrăcate în veşminte îngereşti. Totuşi lumina care vine
din Cuvânt străluceşte în mijlocul întunericului moral, iar
manifestările miraculoase nu vor fi niciodată mai presus de Biblie.
Adevărul trebuie să fie cercetat, el trebuie să fie căutat ca o comoară
ascunsă. Iluminările miraculoase nu vor fi date în afara Cuvântului,
şi nici nu vor lua locul Cuvântului. Prindeţi-vă de Cuvânt, primiţi
Cuvântul scris, care îi va face pe oameni să fie înţelepţi în vederea
mântuirii. Aceasta este semnificaţia cuvintelor lui Hristos cu privire
la faptul de a mânca trupul Său şi de a bea sângele Său. Iar El
spune: „Şi viaţa veşnică [49] este aceasta: să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis
Tu” (Ioan 17,3).

Vom întâlni declaraţii false, vor apărea profeţi falşi, vor fi vise şi
viziuni false, dar predicaţi Cuvântul, nu vă lăsaţi duşi departe de
vocea lui Dumnezeu, care este în Cuvântul Său! Nimic să nu vă
abată mintea. Lucrări uimitoare şi minunate vor fi prezentate şi
repetate. Prin amăgirile satanice, minunile uimitoare şi declaraţiile
oamenilor vor fi prezentate cu insistenţă. Fiţi precauţi faţă de toate
acestea!

Domnul Hristos ne-a avertizat, aşa încât nimeni nu trebuie să



accepte ideile false în locul adevărului. Singura cale prin care
lucrează Duhul Sfânt este calea adevărului. (…) Credinţa şi
nădejdea noastră nu sunt întemeiate pe simţăminte, ci pe
Dumnezeu. – Scrisoarea 12, 1894



CÂND FĂCĂTORUL DE MINUNI DESCONSIDERĂ
LEGEA LUI DUMNEZEU

Nu trebuie să ne încredem în declaraţiile oamenilor. Aşa cum
spunea Domnul Hristos, ei pot să pretindă că fac minuni de
vindecare. Oare sunt faptele acestea aşa de minunate, când în
spatele lor stă tocmai marele amăgitor, făcătorul de minuni, care va
ajunge până acolo, încât va face să coboare foc din cer sub privirile
oamenilor?

Nu putem să ne încredem nici în impresiile de moment. Vocea sau
duhul care îi spune unui om: „Tu nu ai nicio obligaţie să asculţi
Legea lui Dumnezeu, tu eşti sfânt şi fără păcat”, în timp ce omul
acela calcă Legea divină, nu este vocea lui Isus, pentru că Isus
declară: „Eu am păzit poruncile Tatălui Meu” (Ioan 15,10). Iar Ioan
mărturiseşte: „Cine zice: «Îl cunosc», şi nu păzeşte poruncile Lui
este un mincinos, şi adevărul nu este în el” (1 Ioan 2,4).

Aşadar, cum pot aceste manifestări ale unei mari puteri, aceste
impresii lăsate de minuni, să fie demne de încredere, când ştim că
sunt săvârşite prin influenţa acelui duh făcător de minuni, care a
pornit să înşele întreaga lume şi să o farmece prin amăgiri
puternice, aşa încât să creadă o minciună? Satana este mulţumit
când oamenii declară că au o mare putere spirituală, şi totuşi
desconsideră Legea lui Dumnezeu, deoarece, prin neascultarea lor, îi
duc în rătăcire şi pe alţii, iar el poate să se folosească de ei ca de
nişte mijloace de succes pentru îndeplinirea lucrării lui. – Signs of
the Times, 21 iulie 1887



NIMENI NU TREBUIE SĂ FIE ÎNŞELAT
[50] Fiecare dintre noi va fi ispitit în modul cel mai serios, iar

credinţa noastră va fi încercată până la maximum. Trebuie să avem
o legătură vie cu Dumnezeu, să fim părtaşi ai naturii divine şi
atunci nu vom fi amăgiţi de strategiile vrăjmaşului şi vom fugi de
stricăciunea care este în lume prin pofte.

Trebuie să fim ancoraţi în Hristos, înrădăcinaţi şi întemeiaţi în
credinţă. Satana lucrează prin slujitorii lui. El îi alege pe aceia care
nu au băut din apa vieţii, al căror suflet este însetat după ceva nou
şi ciudat şi care sunt gata mereu să bea din orice izvor care li se
arată. Se vor auzi voci spunând: „Iată, Hristos este aici” sau „Iată-L
acolo”, dar noi nu trebuie să le credem. Avem dovezi inconfundabile
după care să recunoaştem vocea Adevăratului Păstor, iar El ne
cheamă să-L urmăm. El spune: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.”
El Îşi conduce turma pe calea ascultării smerite de Legea lui
Dumnezeu, dar nu o încurajează niciodată la călcarea acestei Legi.

„Vocea străinului” este vocea unuia care nici nu respectă, nici nu
ascultă Legea cea bună, sfântă şi dreaptă a lui Dumnezeu. Mulţi fac
declaraţii mari şi pretenţioase de sfinţenie şi se laudă cu minunile
pe care le săvârşesc prin vindecarea bolnavilor, în timp ce nu iau în
considerare acest standard înalt al neprihănirii. Totuşi, prin
puterea cui sunt săvârşite aceste vindecări? Oare sunt ochii
fiecăruia deschişi pentru a vedea călcările Legii? Sunt ei în poziţia
copilului smerit şi ascultător, gata să împlinească toate cerinţele lui
Dumnezeu? Apostolul Ioan mărturiseşte astfel despre cei ce se
declară a fi copiii lui Dumnezeu: „Cine zice: «Îl cunosc», şi nu
păzeşte poruncile Lui este un mincinos, şi adevărul nu este în el” (1
Ioan 2,4).

Nimeni nu trebuie să fie înşelat. Legea lui Dumnezeu este la fel
de sfântă ca scaunul Său de domnie şi prin ea va fi judecat fiecare
om care a venit pe lume. Nu există niciun alt standard prin care va
fi verificat caracterul. „«La Lege şi la mărturie!» Căci dacă nu vor
vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” Prin
urmare, cazul acesta va fi hotărât în conformitate cu Scriptura,
Cuvântul Domnului, sau vor fi acreditate pretenţiile omeneşti?



Hristos spune: „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Dacă aceia prin
care sunt săvârşite [51] vindecările sunt dispuşi să-şi scuze
neglijarea Legii lui Dumnezeu pe baza acestor manifestări şi să
continue în neascultare, chiar dacă au putere nemăsurată, faptul
acesta nu înseamnă că au puterea cea mare a lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, aceasta este puterea făcătoare de minuni a marelui
amăgitor. El este un călcător al Legii morale şi foloseşte orice mijloc
de care poate să dispună pentru a-i orbi pe oameni cu privire la
caracterul lui adevărat. Suntem avertizaţi că, în zilele din urmă,
Satana va lucra prin semne şi minuni mincinoase. El va continua să
facă aceste minuni până la încheierea timpului de probă, ca să le
poată indica drept dovezi ale faptului că este un înger al luminii şi
nu al întunericului.

Fraţilor, trebuie să fiţi precauţi cu privire la pretinsa sfinţire care
îngăduie călcarea Legii lui Dumnezeu. Aceia care calcă în picioare
Legea aceasta şi se judecă folosind un standard conceput de ei înşişi
nu pot să fie sfinţiţi. – Review and Herald, 17 noiembrie 1885



AMĂGIREA VA CUPRINDE ÎNTREAGA LUME
Ajungem chiar în timpul în care Satana va lucra cu tot felul de

puteri amăgitoare, iar aceia care sunt fascinaţi de ele sau le acordă
chiar şi cea mai mică aprobare acum, mai târziu vor fi pregătiţi să
fie atraşi să acţioneze direct de partea Diavolului. Îngerii răi
lucrează tot timpul asupra inimii oamenilor. Satana lucrează cu
oricine nu se află sub conducerea Duhului lui Dumnezeu. Minunile
mincinoase ale Diavolului vor lua lumea în stăpânire, iar el va face
să coboare foc din cer sub privirile oamenilor. El va face minuni, iar
această putere uimitoare, făcătoare de minuni, va cuprinde lumea
întreagă. Acum este doar începutul.

Vreau să vă mai spun încă un lucru. Potirele mâniei lui
Dumnezeu sunt pline şi revărsarea lor deja vine. Din ce cauză nu le
observăm noi? Motivul este că lumina adevărului nu influenţează
inima. Duhul lui Dumnezeu Se retrage din lume.

Auziţi de nenorociri pe uscat şi pe mare, iar ele se înmulţesc
continuu. Care este motivul? Duhul lui Dumnezeu este luat de la
aceia care au în mâinile lor viaţa oamenilor, [52] iar Satana
intervine spre a-i lua în stăpânire, deoarece se supun conducerii lui.
Aceia care se declară a fi copiii lui Dumnezeu nu se aşază sub paza
îngerilor cereşti şi, pentru că Satana este un nimicitor, el lucrează
prin acei oameni, iar ei fac greşeli. Ei se vor îmbăta din cauza
necumpătării şi, de multe ori, vor aduce aceste nenorociri
îngrozitoare asupra noastră.

Priviţi furtunile şi calamităţile. Satana acţionează în atmosferă,
el otrăveşte aerul, iar în privinţa acesta noi depindem de Dumnezeu
pentru viaţa noastră – atât cea prezentă, cât şi cea veşnică. Pentru
că ne aflăm în situaţia aceasta, trebuie să fim foarte atenţi, întru
totul consacraţi, întru totul convertiţi, întru totul dedicaţi lui
Dumnezeu. Totuşi noi parcă stăm ca şi când am fi paralizaţi. Fie ca
Dumnezeul cerurilor să ne trezească! – Manuscrisul 1, 1890



MINUNILE NU SUNT UN TEST
Aceia care se angajează în lucrarea lui Dumnezeu din zilele

noastre vor întâmpina încercări asemănătoare celor pe care le-a
suportat apostolul Pavel în lucrarea lui. Prin aceeaşi lucrare
îngâmfată şi amăgitoare, Satana va încerca să-i abată de la credinţa
lor pe cei convertiţi. Vor fi aduse teorii de care nu este înţelept să ne
ocupăm. Satana este viclean şi va aduce idei false, subtile, pentru a
întuneca şi încurca mintea şi pentru a dezrădăcina învăţăturile cu
privire la mântuire. Aceia care nu primesc Cuvântul lui Dumnezeu
exact aşa cum este scris vor fi prinşi în capcana lui Satana.

În zilele noastre, trebuie să rostim adevărul cu o îndrăzneală
sfântă. Mărturia vestită bisericii primare de către solul Domnului
trebuie să fie ascultată de poporul Său din acest timp: „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!” (Galateni 1,8) 

Acela care face din săvârşirea minunilor un test al credinţei lui va
descoperi că Satana poate să facă, printr-o mulţime de amăgiri,
minuni care vor părea adevărate. El a încercat să facă în aşa fel
încât minunile să fie un test pentru israeliţi, în timpul eliberării lor
din Egipt. – Manuscrisul 43, 1907



MINUNILE UIMITOARE VOR AMĂGI
[53] Nu lăsaţi să treacă zilele, pierzând ocaziile preţioase de a-L

căuta pe Domnul cu toată inima, mintea şi sufletul. Dacă nu primim
adevărul cu dragoste, am putea să ne aflăm în rândurile celor ce vor
vedea şi vor crede minunile săvârşite de Satana în aceste zile din
urmă. Multe lucruri ciudate vor părea a fi nişte minuni uimitoare,
care ar trebui să fie privite ca fiind nişte amăgiri făcute de tatăl
minciunii. – Scrisoarea 136, 1906



CUM LUCREAZĂ SATANA ŞI UNELTELE LUI
Sunt îndrumată să spun că, în viitor, va fi nevoie de multă

veghere şi de precauţie. În poporul lui Dumnezeu nu trebuie să se
manifeste ignoranţă spirituală. Duhurile rele sunt angajate activ în
încercarea de a pune stăpânire pe mintea făpturilor omeneşti.
Oamenii sunt adunaţi ca nişte snopi pregătiţi pentru a fi mistuiţi de
flăcările zilelor din urmă. Cei ce Îl resping pe Hristos şi
neprihănirea Sa vor accepta ideile fanteziste care inundă lumea.
Creştinii trebuie să fie treji şi să vegheze, împotrivindu-se cu
perseverenţă vrăjmaşului lor, Diavolul, care dă târcoale ca un leu,
căutând pe cine să înghită. Oamenii aflaţi sub influenţa duhurilor
rele vor face minuni. Ei îi vor îmbolnăvi pe unii, prin intermediul
vrăjitoriei, iar apoi vor înlătura vraja, făcându-i pe ceilalţi să spună
că bolnavii aceia au fost vindecaţi în mod miraculos. Satana a făcut
lucrul acesta din nou şi din nou. – Scrisoarea 259, 1903

Noi nu trebuie să fim înşelaţi. Evenimente uimitoare, care vor
avea o legătură strânsă cu Satana, se vor petrece în curând.
Cuvântul lui Dumnezeu declară că Satana va face minuni. El îi va
îmbolnăvi pe oameni, iar apoi, deodată, va retrage de la ei puterea
lui satanică. Atunci se va considera că ei sunt vindecaţi. Lucrările
acestea de vindecare aparentă îi vor pune la încercare pe adventiştii
de ziua a şaptea. Mulţi care au avut o mare lumină vor înceta să
umble în ea, pentru că nu au ajuns să fie una cu Hristos. –
Scrisoarea 57, 1904



ELLEN G. WHITE NU A FĂCUT MINUNI
Unii declară că nu cred în lucrarea pe care Domnul mi-a

încredinţat-o, spunând: „Ellen G. White [54] nu face nicio minune.”
Însă aceia care caută minunile ca fiind semnul călăuzirii divine se
află într-un pericol grav de a fi amăgiţi. În Cuvântul lui Dumnezeu
este declarat că vrăjmaşul va lucra prin oamenii lui care s-au
îndepărtat de credinţă, iar ei vor părea că săvârşesc minuni chiar
până acolo, încât vor face să coboare foc din cer sub privirile
oamenilor. Prin intermediul „minunilor mincinoase”, Satana va
încerca să-i înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

Mulţi m-au auzit vorbind şi au citit scrierile mele, dar nimeni nu
m-a auzit vreodată pretinzând că fac minuni. Uneori am fost
chemată să mă rog pentru cei bolnavi, iar cuvântul Domnului s-a
împlinit (Iacov 5,14.15 citat). Hristos este marele făcător de minuni.
Lui trebuie să-I fie adusă toată slava. – Scrisoarea 410, 1907



DE CE MINUNILE SUNT MAI PUŢIN IMPORTANTE
ASTĂZI?

Felul în care a lucrat Domnul Hristos a fost acela de a propovădui
Cuvântul şi de a alina suferinţele prin minuni de vindecare. Totuşi
eu sunt îndrumată să spun că noi nu putem lucra acum în felul
acesta, deoarece Satana îşi va exercita puterea prin săvârşirea
minunilor. Slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre nu pot să
lucreze prin intermediul minunilor, din cauză că se vor săvârşi
minuni de vindecare false, despre care se va declara că sunt minuni
divine.

Din motivul acesta, Domnul a desemnat o cale prin care poporul
Său trebuie să ducă mai departe lucrarea de vindecare fizică,
asociată cu învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să fie
înfiinţate sanatorii, iar în instituţiile acestea vor fi angajaţi
lucrători care vor desfăşura o lucrare misionară medicală
adevărată. În felul acesta, cei care vin la sanatorii pentru tratament
vor fi înconjuraţi de o influenţă ocrotitoare.

Aceasta este prevederea stabilită de Domnul pentru modul în care
trebuie să fie făcută lucrarea misionară medicală pentru multe
suflete. – Scrisoarea 53, 1904



MINUNILE ÎN CONFLICTUL FINAL
Este imposibil să exprimăm vreo idee cu privire la experienţa

celor din poporul lui Dumnezeu care vor fi în viaţă pe pământ când
ultimele nenorociri şi slava cerească se vor manifesta în acelaşi
timp. Ei vor umbla în lumina care vine de la tronul lui Dumnezeu.
[55] Între cer şi pământ va exista o comunicare continuă, prin
intermediul îngerilor. Iar Satana, înconjurat de îngerii răi şi
pretinzând că este Dumnezeu, va face minuni de tot felul pentru a-i
înşela, dacă este cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Siguranţa celor din
poporul lui Dumnezeu nu se va baza pe săvârşirea de minuni,
deoarece Satana va contraface orice minune care poate fi săvârşită.
Poporul încercat şi dovedit a fi al lui Dumnezeu îşi va găsi puterea
în semnul despre care se vorbeşte în Exodul 31,12-18. El trebuie
să-şi ocupe poziţia pe temelia Cuvântului viu – „Este scris”. Aceasta
este singura temelie pe care pot să stea în siguranţă. Cei care au
rupt legământul cu Dumnezeu vor fi găsiţi în ziua aceea fără
speranţă şi fără Dumnezeu în lume.

Cei care I se închină lui Dumnezeu se vor evidenţia îndeosebi prin
faptul că respectă porunca a patra – deoarece acesta este semnul
puterii Sale creatoare şi dovada dreptului Său de a primi respectul
şi omagiul din partea omului. Cei nelegiuiţi se vor evidenţia prin
eforturile lor de a dărâma memorialul Creatorului şi de a înălţa
instituţia Romei. În conflictul acesta, creştinătatea va fi împărţită
în două mari clase – aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au
credinţa lui Isus şi aceia care se închină fiarei şi chipului ei şi
primesc semnul ei. Deşi biserica şi statul îşi vor uni puterile spre a-i
constrânge pe „toţi, mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi”
(Apocalipsa 13,16) să primească semnul fiarei, totuşi cei din poporul
lui Dumnezeu nu îl vor primi. Profetul de pe Patmos îi vede pe
biruitorii fiarei, ai icoanei ei şi ai numărului numelui ei stând pe o
mare de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână (Apocalipsa 15,2)
şi cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.

Pe cei din poporul lui Dumnezeu îi aşteaptă încercări
înspăimântătoare. Spiritul războiului tulbură popoarele de la un
capăt al pământului la celălalt. Totuşi, în acest timp de necaz care



vine – un timp cum n-a mai fost niciodată –, cei din poporul ales al
lui Dumnezeu vor sta neclintiţi. Satana şi îngerii lui nu pot să-i
nimicească, deoarece îngerii care excelează în putere îi vor ocroti. –
Scrisoarea 119, 1904

 



SIGURANŢA NOASTRA IMPOTRIVA
AMAGIRILOR
DOAR SINCERITATEA NU VA DUCE LA MÂNTUIRE

Credinţa într-o minciună nu va avea o influenţă sfinţitoare
asupra vieţii sau a caracterului. Nicio idee falsă nu este adevăr şi
nici nu poate fi făcută să fie adevăr prin repetare sau prin faptul că
este crezută. Sinceritatea nu va salva niciodată un suflet de
consecinţele credinţei într-o idee falsă. Fără sinceritate nu poate
exista o religie adevărată, dar sinceritatea manifestată într-o religie
falsă nu-i va mântui niciodată pe oameni. Eu pot să fiu întru totul
sinceră mergând pe o cale greşită, dar faptul acesta nu va face acea
cale să fie bună şi nici nu mă va duce acolo unde doream să ajung.
Domnul nu vrea ca noi să avem o credinţă oarbă şi să considerăm
această credulitate ca fiind credinţa care sfinţeşte. Adevărul este
principiul care sfinţeşte, prin urmare, se cuvine ca noi să cunoaştem
adevărul. Trebuie să comparăm lucrurile spirituale între ele. Să
cercetăm toate lucrurile, dar să rămânem statornici numai la ce
este bine, la lucrurile care poartă acreditarea divină şi care ne arată
adevăratele motive şi principii ce ne îndeamnă la acţiune. –
Scrisoarea 12, 1890



SCHIMBAREA VIZIBILĂ A CARACTERULUI
Atâta vreme cât sunt mulţumiţi cu o teorie a adevărului, şi totuşi

le lipseşte lucrarea zilnică a Duhului lui Dumnezeu asupra inimii,
care este manifestată printr-o schimbare vizibilă a caracterului,
oamenii pierd singuri [57] posibilitatea de a primi acea calificare
care i-ar face să fie potriviţi pentru a avea un succes mai mare în
lucrarea Domnului. Cei ce sunt lipsiţi de Duhul Sfânt nu pot să fie
nişte străjeri credincioşi pe zidurile Sionului, deoarece sunt orbi faţă
de lucrarea care ar trebui să fie făcută şi nu pot să sune din
trâmbiţă cu un ton clar.

Botezul cu Duhul Sfânt, aşa cum a fost în Ziua Cincizecimii, va
conduce la o reînviere a religiei adevărate şi la îndeplinirea multor
lucrări minunate. Inteligenţele cereşti vor veni între noi, iar
oamenii vor vorbi după cum vor fi conduşi de Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu. Totuşi, dacă Domnul ar lucra asupra oamenilor aşa cum
a lucrat în Ziua Cincizecimii şi după aceea, mulţi care acum declară
a crede adevărul şi-ar da seama aşa de puţin că este lucrarea
Duhului Sfânt, încât ar striga: „Feriţi-vă de fanatism!” Ei ar spune
despre cei care ar fi plini de Duhul Sfânt: „Oamenii aceştia sunt
plini de must.”

Nu este departe timpul când oamenii vor dori să aibă o relaţie
mult mai apropiată cu Hristos, o legătură mult mai strânsă cu
Duhul Său Sfânt, mai mult decât au avut sau vor avea vreodată,
dar nu le vor avea dacă nu renunţă la voinţa lor şi la calea lor şi
dacă nu se vor supune voinţei şi căii lui Dumnezeu. Marele păcat al
celor ce se declară creştini este că nu îşi deschid inima pentru a
primi Duhul Sfânt. Când sufletele tânjesc după Hristos şi caută să
ajungă una cu El, aceia care sunt mulţumiţi doar cu o formă de
evlavie exclamă: „Fiţi atenţi, să nu ajungeţi la extreme!” Când
îngerii cerului vor veni în mijlocul nostru şi vor lucra prin slujitorii
omeneşti, vor avea loc convertiri serioase şi substanţiale, de felul
celor care au avut loc după Ziua Cincizecimii.

Prin urmare, fraţilor, fiţi atenţi şi nu încercaţi să creaţi o stare de
entuziasm omenesc! Noi trebuie să fim atenţi să nu ajungem la o
stare emoţională puternică, dar nu trebuie să fim printre aceia care



vor ridica întrebări şi vor cultiva îndoieli cu privire la lucrarea
Duhului lui Dumnezeu, deoarece vor fi unii care vor pune întrebări
şi vor critica atunci când Duhul lui Dumnezeu îi va lua în stăpânire
pe oameni, din cauză că inima lor nu a fost mişcată, ci a rămas rece
şi împietrită. – Scrisoarea 27, 1894



NEVOIA DE A ÎNŢELEGE DOCTRINA
[58] Răzvrătirea şi apostazia se află chiar în aerul pe care îl

respirăm. Dacă nu ne prindem sufletele neajutorate de Hristos prin
credinţă, vom fi influenţaţi de ele. Dacă oamenii sunt duşi în
rătăcire atât de uşor, cum vor rezista când Satana Îl va personifica
pe Hristos şi va săvârşi minuni? Cine va rămâne neclintit în faţa
reprezentărilor lui false, când va pretinde că este Hristos, în timp ce
va fi chiar Satana care va contraface persoana lui Hristos şi va face
în aparenţă lucrările lui Hristos? Ce îi va reţine pe cei din poporul
lui Dumnezeu să nu treacă de partea hristoşilor mincinoşi? „Să nu
mergeţi după ei!” (Luca 21,8) 

Doctrinele trebuie să fie înţelese cu claritate. Oamenii care
acceptă să-i înveţe pe alţii adevărul trebuie să fie bine ancoraţi în el,
iar atunci vasul lor va rezista împotriva furtunilor, deoarece ancora
îi păstrează neclintiţi. Amăgirile vor spori. – Scrisoarea 1, 1897

Acum, Satana este angajat mai stăruitor decât a fost în orice alt
timp anterior în lupta de a câştiga sufletele şi, dacă nu veghem fără
încetare, el va înrădăcina în inima noastră mândria, dragostea de
sine, dragostea de lume şi multe alte trăsături rele. De asemenea, el
va folosi orice mijloc posibil pentru a tulbura credinţa noastră în
Dumnezeu şi în adevărurile Cuvântului Său. Dacă nu avem o
experienţă profundă în domeniul lucrurilor lui Dumnezeu şi dacă
nu avem o cunoaştere cuprinzătoare a Cuvântului Său, vom fi
amăgiţi de ideile false şi de fanteziile vrăjmaşului şi vom fi duşi la
ruină. Doctrinele false vor submina temeliile multora, pentru că nu
au învăţat să deosebească adevărul de minciună. Singura noastră
posibilitate de a fi în siguranţă împotriva şiretlicurilor lui Satana
este aceea de a cerceta Scripturile cu atenţie, de a avea o înţelegere
clară a dovezilor credinţei noastre şi de a îndeplini cu credincioşie
fiecare datorie cunoscută. Îngăduirea unui singur păcat cunoscut va
cauza slăbiciune şi întuneric şi ne va supune la ispite nemiloase. –
Review and Herald, 19 noiembrie 1908



PRIVIŢI NEÎNCETAT LA ISUS
În timpul revărsării ploii târzii, invenţiile oamenilor şi strategiile

omeneşti vor fi spulberate uneori, restricţiile impuse de autoritatea
oamenilor vor fi ca nişte trestii frânte, [59] iar Duhul Sfânt va vorbi
cu o putere convingătoare prin slujitorii Săi omeneşti. Atunci,
nimeni nu va căuta să vadă dacă propoziţiile sunt bine formulate
sau sunt fără greşeală. Apa vie se va revărsa prin mijloacele alese
de Dumnezeu.

Totuşi să fim atenţi acum să nu-i înălţăm pe oameni, declaraţiile
lor şi faptele lor, şi nimeni să nu considere că este ceva măreţ să
aibă o experienţă uimitoare de relatat, deoarece aici se află un teren
roditor în care li se va da crezare unor oameni nevrednici. Unii
tineri şi tinere vor fi scoşi în evidenţă şi vor considera că sunt
favorizaţi în mod minunat şi chemaţi să facă vreo lucrare mare. Vor
fi multe convertiri de o natură ciudată, dar ele nu vor purta
semnătura divină. Imoralitatea şi extravaganţa vor pătrunde în
biserică şi mulţi vor fi ca nişte epave din punct de vedere al
credinţei.

Singura noastră cale de a fi în siguranţă este aceea de a ne ţine
strâns legaţi de Isus. Nu trebuie să-L pierdem din vedere niciodată.
El spune: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5). Noi
trebuie să cultivăm un simţământ continuu al propriei ineficienţe şi
al stării noastre neajutorate şi să ne bazăm întru totul pe Isus.
Faptul acesta ne va face să rămânem calmi şi statornici în cuvinte
şi în comportament. Emoţiile intense ale unui vorbitor nu înseamnă
putere, ci slăbiciune. Seriozitatea şi puterea sunt esenţiale în
prezentarea adevărului Bibliei şi a Evangheliei, care este puterea
lui Dumnezeu pentru mântuire. (…)

Mulţi sunt în pericolul de a fi înghiţiţi de nisipuri mişcătoare.
Când căutăm să avem zelul Duhului lui Dumnezeu, noi suntem
întotdeauna în siguranţă dacă nu amestecăm zelul acesta cu o
putere şi o încumetare care nu sunt de origine cerească. Trebuie să
fim precauţi în toate expresiile pe care le rostim, ca nu cumva
sufletele sărmane, cu un temperament aprins, să ajungă la un zel
care nu este pe măsura cunoştinţei. Aceste suflete vor acţiona ca şi



când ar avea dreptul de a se folosi de Duhul Sfânt, în loc de a-L lăsa
pe Duhul Sfânt să Se folosească de ele, să le modeleze şi să le
formeze după chipul divin. Există pericolul de a o lua înaintea lui
Hristos pe cale. Noi trebuie să-L onorăm pe Duhul Sfânt, mergând
acolo unde ne conduce El. „Nu te bizui pe înţelepciunea ta!”
(Proverbele 3,5). Acesta este unul dintre pericolele în care se află cei
ce îi învaţă pe alţii adevărul. [60] Dacă mergem pe calea pe care ne
conduce Hristos, aceasta va fi o cale sigură pentru picioarele
noastre. Tot ce a zis Dumnezeu este adevărat.

Totuşi pastorii care le vestesc oamenilor căzuţi ultima solie a
harului nu trebuie să vorbească la întâmplare, ei nu trebuie să
deschidă uşi prin care Satana va găsi intrare în mintea oamenilor.
Nu este lucrarea noastră aceea de a face experimente, de a căuta
ceva nou şi uimitor, care va crea o stare de entuziasm fals. Satana
urmăreşte să găsească ocazia de a profita de orice manifestare de
felul acesta, ca să poată aduce în interiorul bisericii uneltele lui
amăgitoare. Lucrarea Duhului Sfânt asupra oamenilor va păstra
mintea într-o stare echilibrată. Nu vor fi emoţii puternice urmate de
căderi.

Satana se va folosi de fiecare expresie exagerată pentru a aduce
un prejudiciu nu numai asupra vorbitorului, ci şi asupra acelora
care vor împărtăşi acelaşi spirit şi îl vor inspira şi altora spre
paguba lor. Calmul şi solemnitatea trebuie să fie cultivate, iar
adevărurile solemne de care ne ocupăm ne vor determina să
manifestăm o seriozitate profundă. Cum am putea să procedăm
altfel, când avem răspunderea de a le vesti sufletelor care pier solia
cea mai sfântă şi când avem simţământul  viu al apropierii venirii
Mântuitorului nostru!

Dacă vom privi fără încetare la Isus şi vom primi Duhul Său, vom
avea o vedere spirituală clară. Atunci vom discerne pericolele aflate
de o parte şi de alta şi vom veghea asupra fiecărui cuvânt pe care îl
rostim, ca nu cumva Satana să găsească ocazia de a-şi urzi
amăgirile. Nu vrem ca mintea oamenilor să fie condusă la emoţii
puternice. Nu trebuie să încurajăm aşteptarea de a vedea lucruri
ciudate şi uimitoare, ci să-i învăţăm pe oameni să-L urmeze pe Isus



pas cu pas. Predicaţi-L pe Isus Hristos, care este centrul nădejdii
noastre pentru viaţa veşnică. – Scrisoarea 102, 1894

 
 



 

SECŢIUNEA A II-A



MIŞCARI FALSE ŞI SUBVERSIVE
 
 

INTRODUCERE

 
De-a lungul anilor, în mijlocul adventiştilor de ziua a şaptea, au

apărut câteva mişcări greşite sau subversive, întemeiate pe o
interpretare greşită a Scripturii sau pe o presupusă iluminare
divină. Ele au fost tratate cu fermitate şi promptitudine de sfaturile
Spiritului Profetic, date în scopul de a înfrunta situaţiile acestea, pe
măsură ce au apărut. Unele dintre sfaturile acestea sunt incluse în
secţiunea prezentă.

De obicei, presupusa lumină nouă a fost strâns legată de un mesaj
de condamnare a bisericii şi a conducătorilor ei, iar adesea au fost
învăţături cu privire la stabilirea de date. O astfel de mişcare,
cunoscută ca fiind „Strigătul cu glas tare al îngerului al treilea”,
condusă de dl Stanton, a fost combătută printr-o serie de articole
publicate în 1893, în Review and Herald, sub titlul: „Biserica
rămăşiţei nu este Babilon” (acum se află în Mărturii pentru pastori,
paginile 32-62, şi, de asemenea, în The Remnant Church, paginile
23-53). Materialele adunate în secţiunea aceasta fac referiri
suplimentare la acea mişcare şi tratează, în mod foarte detaliat,
câteva dintre mişcările asemănătoare.

De asemenea, două dintre cazurile importante în care a fost
implicată pretenţia de a avea darul profeţiei sunt prezentate aici
sub forma sfaturilor adresate de Ellen G. White celor direct
implicaţi sau celor preocupaţi în mod indirect. Ea a fost într-o
poziţie extrem de delicată în tratarea acestui fel de situaţii, totuşi,
în îndeplinirea rolului ei de sol al lui Dumnezeu, a prezentat



învăţături care au apărat biserica de aceşti pretendenţi la rolul de
profet. Ea a scos în evidenţă ideea că manifestarea adevărată a
darului profetic va avea propriile acreditări, însoţite de dovezi
ample, clare şi convingătoare.

Atâta vreme cât va exista un vrăjmaş al adevărului, mişcările
false şi subversive vor continua să apară şi va fi necesar să fie
combătute. Felul în care Ellen G. White descrie câteva dintre aceste
mişcări şi învăţăturile lor caracteristice, precum şi sfaturile
adresate în analizarea lucrării şi a învăţăturilor lor, oferă un
material amplu, care s-ar putea dovedi a fi de mare folos în vederea
identificării cu uşurinţă şi claritate a unor asemenea situaţii şi în
vederea combaterii lor atunci când vor apărea.

Consiliul de administraţie al Fundaţiei White



ACREDITAREA DIVINA
 

Frate M,
[4]

La începutul acestui Sabat, am primit scrisoarea pe care mi-ai
adresat-o. (…) Te-aş sfătui să mergi la şcoală şi să nu pleci din ţară,
înainte de a ajunge să fii pe deplin întemeiat în adevăr. Sper sincer
că vei merge la şcoală la cursurile din acest semestru şi vei învăţa
tot ce îţi este cu putinţă cu privire la solia adevărului care trebuie
să-i fie vestit lumii.

Domnul nu ţi-a dat solia de a numi Babilon Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea şi de a-i chema pe oameni să iasă din ea. Niciunul
dintre argumentele pe care ai putea să mi le prezinţi cu privire la
subiectul acesta nu are greutate pentru mine, deoarece Domnul mi-
a dat o lumină hotărâtă, care este opusă unei asemenea solii.

Nu mă îndoiesc de sinceritatea şi de onestitatea ta. În diferite
ocazii, am scris scrisori lungi, adresate acelora care îi acuzau pe
adventiştii de ziua a şaptea că sunt Babilon şi care spuneau că
adventiştii nu prezintă adevărul. Tu crezi că unele persoane mi-au
influenţat gândirea. Dacă este aşa, nu sunt potrivită pentru a mi se
încredinţa lucrarea lui Dumnezeu. [64] Totuşi subiectul acesta mi-a
fost prezentat şi în alte cazuri, în care unele persoane au pretins că
au nişte solii cu un caracter asemănător pentru Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea, iar îndrumarea care mi-a fost dată de Domnul a
fost: „Să nu-i credeţi. Nu i-am trimis Eu, şi totuşi ei aleargă.”

Amintirea	câtorva	cazuri

Fratele K
[5]

, un bărbat aflat pe moarte, era în spitalul din Battle
Creek, iar camera lui era plină de oameni interesaţi. Mulţi au fost
înşelaţi. Bărbatul acesta părea a fi inspirat. Totuşi mie mi-a fost
dată lumina următoare: „Lucrarea aceasta nu este de la Dumnezeu.
Să nu credeţi mesajul lui.”

La câţiva ani după aceea, un bărbat pe nume N, din Red Bluff,
California, a venit la mine pentru a-mi adresa o solie. El a spus că



acea solie era strigătul cu glas tare al îngerului al treilea, care urma
să lumineze pământul cu slava lui. El credea că Dumnezeu trecuse
cu vederea toţi lucrătorii de seamă şi îi dăduse lui această solie. Eu
am încercat să-i arăt că greşeşte. El spunea că Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea este Babilonul, iar când i-am spus care sunt
argumentele noastre şi i-am clarificat subiectul acesta, arătându-i
că greşeşte, o mare putere a venit asupra lui şi, într-adevăr, a
strigat foarte tare. (…) Am avut multe necazuri cu el. Mintea lui
ajunsese să fie dezechilibrată şi a trebuit să fie internat într-un
sanatoriu pentru bolnavi mintal.

Un altul, pe nume Garmire
[6]

, susţinea şi publica o solie cu
privire la strigătul cu glas tare al îngerului al treilea. El acuza
biserica aşa cum o acuzi tu acum. El spunea că fraţii din conducerea
bisericii vor cădea din cauza înălţării de sine, iar o altă categorie de
oameni smeriţi vor ieşi în faţă şi vor face lucrări minunate. Fiicele
acestui om pretindeau că au viziuni.

Amăgirea aceasta mi-a fost arătată cu claritate. El era un bărbat
inteligent, bun vorbitor, manifesta renunţare la sine şi era plin de
zel şi de seriozitate, lăsând impresia că este consacrat şi devotat.
Însă Cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit şi mi-a zis: „Să nu-i
credeţi. Nu i-am trimis Eu!”

[65] El pretindea a crede în mărturii. Declara că mărturiile sunt
adevărate şi le folosea în acelaşi fel în care le-ai folosit tu, pentru a
atribui putere şi aparenţă de adevăr declaraţiilor lui. Le-am spus că
solia aceasta nu era de la Dumnezeu, ci îi înşela pe cei naivi. El nu a
vrut să se lase convins. I-am spus că viziunile fiicei lui (Anna) erau
false, şi totuşi el declara că viziunile acestea erau asemenea
viziunilor sorei White, mărturisind în favoarea aceloraşi lucruri.
Fiica aceasta a înşelat familia ei şi alte câteva familii care au crezut
mesajele ei false. Mi-a fost arătat că tânăra aceasta nu era cinstită,
ci era imorală. (…)

Dacă am considerat vreodată că un om este inspirat, omul acesta
a fost cu siguranţă, dar i-am spus deschis că inspiraţia lui nu venea
de la Dumnezeu, ci de la Satana. Solia lui nu purta acreditarea
divină.



În scopul de a-şi răspândi mesajul în lume, el l-a convins pe un
tânăr onest şi conştiincios că are datoria de a fura lista abonaţilor la
Review and Herald. Aceasta este o infracţiune care se pedepseşte cu
închisoarea, iar tânărul a fugit din Battle Creek şi nu a îndrăznit să
se întoarcă pentru o vreme. Acel învăţător fanatic stabilise o dată
pentru încheierea timpului de probă, dar fiecare prezicere făcută de
el a dat greş şi, ca urmare, tânărul a înţeles că fusese înşelat, şi-a
mărturisit păcatul, iar acum este un membru onorabil al bisericii
din Battle Creek.

La numai doi ani după aceea, un alt bărbat, pe nume O, din
Connecticut, a venit cu o solie despre care credea că este o lumină
nouă cu privire la solia îngerului al treilea. Din cauza acestei
amăgiri, familia aceea inteligentă s-a despărţit de Biserica
Adventistă de Ziua a Şaptea. El s-a împotrivit lucrării şi mărturiilor
mele, deoarece eu am fost nevoită să adresez o mărturie hotărâtă
împotriva acelei aşa-zise lumini noi din _______, Connecticut, unde
locuia el.

Tatăl fraţilor O a participat la adunarea Conferinţei şi la
Institutul biblic pentru pastori din Battle Creek, dar a stat deoparte
şi nu a manifestat o atitudine în armonie cu spiritul adunării. El a
plecat acasă şi a început să înfiinţeze o mică biserică în ________.
Dacă eu nu aş fi lucrat în locul acela, ei ar fi putut să distrugă
întreaga biserică de acolo [66] prin ideile lor, care respingeau
adevărul şi poziţia adventiştilor de ziua a şaptea, precum şi pe Ellen
White în special.

În acelaşi timp, o anume P a venit din Washington, D. C.,
pretinzând că este cu totul sfinţită şi că are putere de vindecare.
Spiritul acesta i-a determinat pe mulţi să ajungă în confuzie. Ei
manifestau acelaşi spirit acuzator, spunând că întreaga biserică
este greşită, că Dumnezeu îi cheamă pe oameni să iasă din ea şi că
ei vor face minuni. O mare parte din poporul nostru din Battle
Creek s-a despărţit de biserică. Într-o viziune din timpul nopţii, eu
am fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să-i scriu poporului
nostru din Battle Creek.



Solia	către	laodiceeni
Dumnezeu conduce un popor. El are un popor ales, o biserică pe

pământ, pe care a făcut-o să fie depozitara Legii Sale. El i-a
încredinţat adevăruri sfinte şi veşnice pentru a le vesti lumii. El îi
va corecta şi îi va mustra pe cei din poporul Său. Solia către
laodiceeni este aplicabilă pentru acei adventişti de ziua a şaptea
care au avut o lumină mare, dar nu au umblat în ea. Este vorba
despre aceia care au făcut mari mărturisiri de credinţă, dar nu au
ţinut pasul cu Conducătorul lor şi vor fi „vărsaţi din gura Lui”, dacă
nu se vor pocăi. Solia care declară că Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea este Babilon şi cheamă poporul lui Dumnezeu să iasă din ea
nu vine de la niciun sol ceresc şi de la niciun slujitor omenesc
inspirat de Duhul lui Dumnezeu.

Martorul credincios spune: „Te sfătuiesc să cumperi de la Mine
aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti, şi haine albe, ca să te
îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie
pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe
toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te! Iată,
Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa,
voi intra la el, voi cina cu el şi el, cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da
să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am
biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie”
(Apocalipsa 3,18-21).

„Eu	mustru	şi	pedepsesc”
[67] Domnul Isus vine să le dea binecuvântări îmbelşugate tuturor

membrilor bisericii, dacă ei Îi vor deschide uşa. El nu-i numeşte
niciodată Babilon şi nu le cere să iasă din biserică. Însă El spune:
„Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc” (prin solii de
mustrare şi avertizare) (Apocalipsa 3,19). Eu nu sunt în
necunoştinţă cu privire la mustrările acestea. Eu am adresat
avertizări, deoarece Duhul lui Dumnezeu m-a constrâns să fac
lucrul acesta, şi am rostit mustrări, deoarece Domnul mi-a dat
cuvinte de mustrare. Eu nu m-am dat înapoi de la rostirea tuturor
sfaturilor pe care Dumnezeu mi le-a dat pentru biserică.



În temere şi dragoste de Dumnezeu, voi spune: Ştiu că Domnul
are gânduri de dragoste şi de milă pentru a-i reface şi pentru a-i
vindeca de toate alunecările lor. El are o lucrare pe care biserica Sa
trebuie să o facă. Cei din biserica Sa nu trebuie să fie declaraţi
Babilon, ci să fie sarea pământului şi lumina lumii. Ei trebuie să fie
nişte mesageri activi în lucrarea de proclamare a soliei vieţii pentru
aceste zile din urmă.

Babilonul	din	Apocalipsa	18
„După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care

avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a
strigat cu glas tare şi a zis: «A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A
ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o
închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte, pentru că toate
neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii
pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit
prin risipa desfătării ei.» Apoi am auzit din cer un alt glas, care
zicea: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la
păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au
îngrămădit şi au ajuns până în cer, şi Dumnezeu Şi-a adus aminte
de nelegiuirile ei. 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! Pe cât s-a slăvit [68] pe sine însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe
atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că zice în inima ei: <Şed ca
împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce este tânguirea!>
Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei: moartea,
tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru că Domnul
Dumnezeu, care a judecat-o, este tare»” (Apocalipsa 18,1-8).

Întregul capitol arată că Babilonul căzut este constituit din
bisericile care nu vor primi soliile de avertizare adresate de Domnul
prin prima, a doua şi a treia solie îngerească. Ele au refuzat
adevărul şi au primit o minciună. Vezi 2 Tesaloniceni 2,1-12. Solia
din capitolul 18 din Apocalipsa este simplă şi clar formulată.
„Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi
împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au



îmbogăţit prin risipa desfătării ei” (Apocalipsa 18,3). Oricine citeşte
capitolul acesta nu trebuie să fie înşelat.

Cum ar tresălta Satana, dacă s-ar putea răspândi mesajul că
singurul popor pe care Dumnezeu l-a făcut să fie depozitarul Legii
Sale îi reprezintă pe aceia cărora li se aplică solia din Apocalipsa 18!
Vinul Babilonului înseamnă înălţarea sabatului fals mai presus de
Sabatul pe care Domnul, Iehova, l-a binecuvântat şi l-a sfinţit
pentru om şi, de asemenea, înseamnă susţinerea învăţăturii cu
privire la nemurirea sufletului. Toate aceste erezii felurite şi
respingerea adevărului transformă bisericile în Babilon. Împăraţii,
negustorii, conducătorii şi învăţătorii religioşi se află cu toţii într-o
armonie nelegiuită.

Biserica	să	nu	fie	fărâmiţată
Spun din nou: Domnul nu a vorbit prin niciun mesager care

declară că biserica păzitoare a poruncilor lui Dumnezeu este Babilon.
Este adevărat că printre spicele de grâu se află neghină, dar Hristos
a zis că El îi va trimite pe îngerii Săi să adune mai întâi neghina în
snopi pentru a fi arsă, dar va aduna grâul în hambarul Său. Ştiu că
Domnul iubeşte biserica Sa. Ea nu trebuie să fie dezorganizată sau
fărâmiţată în grupări independente. Nu există nici cea mai mică
dovadă de consecvenţă în faptul acesta [69] şi nu există nici cea mai
mică dovadă că va avea loc lucrul acesta. Aceia care vor acorda
atenţie acestui mesaj fals şi vor încerca să-i atragă şi pe alţii vor fi
înşelaţi şi pregătiţi să primească amăgiri şi mai mari, iar în cele din
urmă nu vor ajunge nicăieri.

Unii membri ai bisericii cultivă mândria, mulţumirea de sine şi o
necredinţă încăpăţânată, refuzând să renunţe la ideile lor, deşi
dovezile care fac să fie aplicabilă solia către biserica laodiceeană
sunt numeroase. Cu toate acestea, solia aceasta nu distruge
biserica, aşa încât să o facă să înceteze să mai existe. Lăsaţi
neghina şi grâul să crească împreună până la seceriş. Atunci,
îngerii sunt aceia care vor face lucrarea de separare.

Îi avertizez pe cei din Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea să fie
foarte atenţi la felul în care primesc orice concepţie nouă şi pe aceia



care pretind că au o mare lumină. Caracterul lucrării lor pare să fie
acela de a acuza şi de a dărâma.

Fratele meu, aş dori să îţi spun: Fii precaut! Nu mai înainta nici
măcar un pas pe calea pe care ai pornit. Umblă în lumină: „ca unii
care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul” (Ioan 12,35).

Tu te plângi că eşti tratat cu răceală în Battle Creek. Te-ai purtat
tu cu un spirit smerit faţă de aceia care sunt evlavioşi şi spun: „Ai
dori să cercetezi Scripturile împreună cu mine? Ai dori să ne rugăm
cu privire la problema aceasta? Eu nu am lumina, dar o doresc,
pentru că ideile false nu vor sfinţi niciodată sufletul”? Oare poţi să
fii surprins de faptul că, după experienţa prin care au trecut, ei nu
îţi acordă toată încrederea pe care tu crezi că ar trebui să ţi-o
acorde? Oare cuvintele lui Hristos nu au nicio greutate? „Păziţi-vă
de proroci mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe
dinăuntru sunt nişte lupi răpitori” (Matei 7,15). Declaraţiile de felul
„Iată-L pe Hristos aici, iată-L acolo” se vor înmulţi. Cei credincioşi
trebuie să asculte glasul îngerului care i-a spus bisericii: „Mergeţi
înainte!” Tăria voastră se află în unitate. Iubiţi-vă ca fraţii, fiţi
miloşi, fiţi amabili. Dumnezeu are o biserică, iar Hristos a declarat
că „porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui” (Matei 16,18).
Mesagerii pe care îi trimite Domnul au acreditarea divină. Eu am
simţăminte pline de duioşie faţă de tine, dar te rog arzător: Vino la
lumină! – Scrisoarea 16, 1893



ROADELE UNEI LUCRĂRI SUBTILE
[70] Este foarte important ca toţi să ştie ce atmosferă le înconjoară

sufletul, să ştie dacă se află în parteneriat cu vrăjmaşul
neprihănirii şi fac lucrarea lui fără să-şi dea seama sau dacă se află
în legătură cu Hristos, îndeplinind lucrarea Sa şi căutând să
întărească sufletele, făcându-le să creadă adevărul cu mai multă
fermitate.

Lui Satana i-ar plăcea ca oricine şi chiar toţi să ajungă aliaţii lui
pentru a slăbi încrederea dintre fraţi şi pentru a semăna
dezbinarea printre cei care declară a crede adevărul. Satana poate
să-şi aducă la îndeplinire scopurile cu succesul cel mai mare prin
aşa-zişii prieteni ai lui Hristos, care nu trăiesc şi nu acţionează în
conformitate cu cerinţele Sale. Cei care se îndepărtează în mintea
şi în inima lor de lucrarea deosebită a Domnului pentru timpul
acesta, cei care nu conlucrează cu El pentru a întări sufletele în
credinţă, îndrumându-le să ia seama la cuvintele Sale de
avertizare, fac lucrarea vrăjmaşului lui Hristos.

Faptul că unii merg din casă în casă şi, sub pretenţia că fac
lucrare misionară, seamănă seminţele neîncrederii şi ale suspiciunii
este o problemă serioasă. Fiecare dintre acele seminţe germinează
repede şi se creează o neîncredere în slujitorii lui Dumnezeu, care le
vestesc oamenilor solia Sa. Iar când Dumnezeu vorbeşte prin
slujitorii Săi, acele seminţe ale neîncrederii şi suspiciunii au fost
deja semănate şi au reuşit să dezvolte rădăcinile amărăciunii. Ca
urmare, Cuvântul ajunge la inimi care nu doresc să-l audă şi nu vor
răspunde. Nicio putere pământească sau cerească nu mai poate găsi
intrare la astfel de suflete.

Cine este răspunzător pentru sufletele acestea? Cine va nimici
acea rădăcină otrăvitoare a amărăciunii, care le-a împiedicat să
accepte Cuvântul Domnului? Poate că o soră bună sau un frate bun
a semănat seminţele rele, dar cum poate cineva să refacă sufletul
care a fost pus în pericol în felul acesta? Limba care ar fi trebuit să
fie folosită spre slava lui Dumnezeu, prin rostirea unor cuvinte ale
speranţei, credinţei şi încrederii în lucrătorii lui Dumnezeu, a ajuns
să îndepărteze sufletele de la Isus Hristos. Aceia care au dispreţuit



ei înşişi cuvintele lui Hristos, care au refuzat să asculte vocea Lui şi
să fie convertiţi au influenţat minţile altora, [71] punând în ele
aluatul bănuielilor rele şi al vorbirii de rău.

Aceasta este ziua pregătirii pentru venirea Domnului. Nu avem
timp acum să exprimăm necredinţa şi să bârfim. Nu avem timp
acum să facem lucrarea Diavolului. Fiecare trebuie să fie atent, ca
nu cumva să tulbure credinţa altora prin semănarea seminţelor
invidiei, geloziei şi dezbinării, deoarece Dumnezeu aude cuvintele şi
judecă, dar nu după declaraţiile care sunt da şi nu, ci după roadele
pe care le aduce comportamentul fiecăruia. „Aşa că, după roadele lor
îi veţi cunoaşte” (Matei 7,20).



DOVADA CONVINGĂTOARE CARE ÎNSOŢEŞTE
MESAJUL INSPIRAT DE DUMNEZEU

Când îi dă unui om o solie, Dumnezeu îi dă şi un semn prin care
poporul Lui va şti că solia este de la El. Dumnezeu nu-i cere
poporului Său să creadă pe oricine vine cu o solie.

Domnul le trimite avertizări celor din poporul Său, dar nu pentru
a-i distruge, ci pentru a corecta ideile lor greşite. (…)

Trăim într-un timp plin de pericole. Din lumina pe care o am, eu
ştiu că Satana încearcă să aducă în biserică lucruri care îi vor face
pe unii să creadă că au de făcut o lucrare minunată. Însă, când
Dumnezeu îi dă unui om o lucrare, acel om va dovedi, prin
blândeţea şi modestia lui, că Dumnezeu lucrează prin el. Dumnezeu
trăieşte şi domneşte, iar El doreşte ca toţi să fim smeriţi înaintea
Lui. El nu vrea ca acest bărbat, pe nume N, să se impună înaintea
adunării. (…)

Noi nu vom accepta ca adunările noastre să fie întrerupte de aceia
care pretind că au de adresat o solie. Cel care insistă să iasă în faţă
într-un loc unde nu este dorit nu face lucrarea lui Dumnezeu. Noi
trebuie să lucrăm ca nişte soldaţi dintr-o armată. Să nu ieşim din
rânduri, începând să lucrăm pe cont propriu. – Manuscrisul 30,
1901

 
 



INTAMPINAREA PRETENŢIILOR
PROFEŢILOR FALŞI
CE PUTEM SĂ AŞTEPTĂM?

Mi-a fost arătat că mulţi vor pretinde că sunt învăţaţi de
Dumnezeu în mod special şi vor încerca să-i conducă pe alţii, iar din
cauza ideilor greşite cu privire la datoria lor, îşi vor asuma o lucrare
pe care El nu le-a încredinţat-o niciodată. Rezultatul va fi confuzia.
Fiecare să-L caute pe Dumnezeu pentru sine însuşi cu cea mai mare
seriozitate, ca să înţeleagă personal voia Sa. – Scrisoarea 54, 1893



VIZIUNILE UNUI COPIL GREŞIT ÎNDRUMAT[7]

Sunt obligată să declar că nu am avut nici cea mai mică încredere
în dl [J. M.] Garmire sau în lucrarea lui. Broşura care a fost
publicată toamna trecută, la adunarea noastră de tabără, nu a avut
nici cea mai mică aprobare din partea fraţilor noştri. Broşurile au
fost răspândite, furându-se lista abonaţilor la revista Review and
Herald.

[73] Fiica dlui Garmire pretinde, sau el pretinde cu privire la ea,
că are viziuni, dar aceste viziuni nu poartă pecetea lui Dumnezeu.
Ele au acelaşi caracter pe care l-au avut numeroasele lucruri cu
care a trebuit să ne confruntăm în experienţa noastră din trecut – o
amăgire a lui Satana.

La adunarea de tabără din Jackson, eu le-am declarat deschis
acestor grupări fanatice că făceau lucrarea vrăjmaşului sufletelor şi
erau în întuneric. Ele pretindeau că au marea lumină şi că timpul
de probă se va încheia în octombrie 1884.

Eu am declarat acolo, în public, faptul că Dumnezeu binevoise să-
mi arate că, după 1844, în soliile date de El nu va mai fi stabilită
nicio dată precisă, iar din motivul acesta eu am ştiut că acel mesaj
pe care patru sau cinci persoane îl susţineau cu un mare zel era o
erezie. Viziunile acelei copile sărmane nu erau de la Dumnezeu.
Lumina aceasta nu a venit din cer. Timpul este scurt, dar sfârşitul
nu a venit încă. O mare lucrare urmează să fie îndeplinită pentru a
pregăti un popor care va fi sigilat cu sigiliul viului Dumnezeu. – An
Exposure of Fanaticism and Wickedness (Pamphlet), p. 9, 10 (1885)



MESAJ ADRESAT LUI J. M. GARMIRE
Satana a organizat lucrurile în aşa fel încât tu să fii prins în

capcană. Fanatismul şi o amăgire puternică te-au ţinut captiv. Tu ai
vorbit despre ideile tale în familie, interpretând greşit pasajele
Scripturii, răstălmăcind Cuvântul lui Dumnezeu şi îndepărtându-te
de la interpretarea lui corectă. În felul acesta, i-ai făcut pe cei din
familia ta să creadă că ideile susţinute şi promovate de poporul
nostru nu sunt corecte. Interpretările tale cu privire la Scriptură nu
sunt în armonie cu poziţia adoptată de adventiştii de ziua a şaptea.
(…)

Felul în care ai format mintea copiilor tăi a favorizat ideile false
care le-au corupt gândirea. Tu i-ai educat să vadă pete şi greşeli la
alţii şi să-i critice. Prin cuvintele tale şi prin exemplul pe care l-ai
dat vorbind împotriva fraţilor tăi şi căutându-le greşeli, tu ai pus în
mişcare un şir de circumstanţe care, prin puterea ta, combinată cu
mijloacele lui Satana, au avut ca rezultat viziunile fiicei tale. Toată
această căutare de greşeli şi această acuzare a fraţilor tăi sunt
satanice. (…)

Acreditarea	divină
[74] Faptul că declari a avea o încredere aşa de mare în Mărturii şi

le scoţi în evidenţă aşa de mult nu este de niciun folos pentru mine
sau pentru lucrarea mea, deoarece tu pui viziunile fiicei tale pe
acelaşi nivel cu viziunile pe care mi le-a dat Domnul şi, în felul
acesta, înjoseşti caracterul sfânt şi înalt al lucrării pe care mi-a dat-o
Dumnezeu.

Domnul mi-a arătat cu claritate că lucrurile pe care tu le
consideri a fi nişte mesaje adresate de Dumnezeu ţie şi altora, prin
fiica ta Anna, nu sunt de la El. Aceste mesaje nu poartă acreditarea
divină. Copila ta este condusă de un alt spirit. În ea lucrează
vrăjmaşul. Asemenea manifestări vor fi din ce în ce mai frecvente în
aceste zile din urmă. Ele nu conduc la unitate, la tot adevărul, ci
îndepărtează de adevăr.

Una dintre dovezile pe care le avem că aceste manifestări nu sunt
de la Dumnezeu este aceea că ele coincid cu concepţiile tale, despre



care noi ştim că sunt greşite. Lucrurile pe care ea spune că le vede
în viziune nu sunt susţinute de Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt
contrare acestuia. Satana lucrează continuu pentru a o umple cu
spiritul lui, pentru ca, prin ea, sub mantia unei false neprihănirii,
să poată aduce erezii, idei false şi întinare morală. Dacă tu consideri
că declaraţiile ei sunt de la Dumnezeu, credinţa ta în mărturiile
adevărate este lipsită de valoare şi, în felul acesta, Satana speră să
vă facă, atât pe tine, cât şi pe toţi cei ce au încredere în ideile tale,
să rupeţi legătura cu mijloacele rânduite de Dumnezeu, aşa încât să
fiţi lăsaţi să credeţi o minciună. Scriptura vorbeşte despre aceia
care sunt amăgiţi. Aceasta este situaţia în care te afli. Tu o
amăgeşti pe fiica ta, iar ea te amăgeşte pe tine – un orb care
conduce un alt orb. Vrăjmaşul caută să-şi realizeze scopurile prin
diferite mijloace şi va folosi cât va putea mai bine situaţiile în care
se află oamenii pe care vede că poate să-i ademenească prin ispită.

Îţi spun deschis că mesajele fiicei tale Anna nu sunt trimise de
Dumnezeu. Domnul mi-a arătat lucrul acesta, iar El nu minte. Ea
poate să spună multe lucruri bune; poate să spună mult adevăr, dar
face lucrarea vrăjmaşului sufletelor. Contrafacerea [75] se va
asemăna din multe puncte de vedere cu ce este adevărat, însă
roadele mărturisesc despre natura ei reală. (…)

Repetarea	istoriei
În lucrarea în care, prin providenţa lui Dumnezeu, eu şi soţul

meu am fost chemaţi să îndeplinim o parte chiar de la începutul ei,
în anii 1843, 1844, am avut nevoie ca Domnul să ne conducă şi să
facă un plan pentru noi, iar El a adus la îndeplinire planurile prin
uneltele Sale. Căile false ne-au fost arătate aşa de adesea, iar căile
adevărate şi sigure ne-au fost descrise aşa de clar în toate acţiunile
care au avut legătură cu lucrarea care ne-a fost dată, încât pot să
spun cu adevărat că nu sunt neştiutoare nici cu privire la planurile
lui Satana, nici cu privire la căile şi lucrările lui Dumnezeu. Atunci
când a trebuit să revizuim teoriile diverse care au fost aduse în
atenţia noastră, a trebuit să ne solicităm fiecare putere a minţii,
bazându-ne pe înţelepciunea care vine de la Dumnezeu pentru a ne



călăuzi în toate cercetările noastre, cântărind meritele şi defectele
acelor teorii în lumina care străluceşte din Cuvântul lui Dumnezeu
şi a lucrurilor pe care Dumnezeu mi le-a descoperit prin Cuvântul
Său şi prin mărturii, ca să nu fim amăgiţi şi nici să nu-i amăgim pe
alţii. Noi I-am predat lui Dumnezeu voinţa şi calea noastră, am
cerut cât se poate de stăruitor ajutorul Său şi nu L-am căutat
niciodată în zadar. Numeroşii ani de experienţă dureroasă în
lucrarea lui Dumnezeu m-au făcut să fiu familiarizată cu tot felul de
mişcări false. De multe ori am fost trimisă în diferite locuri pentru a
vesti solia: „Am o lucrare de făcut acolo, pentru voi şi voi fi la voi.”
Când a sosit ocazia, Domnul mi-a dat o solie pentru cei care aveau
vise şi viziuni false şi, prin puterea lui Hristos, eu mi-am vestit
mărturia în conformitate cu porunca Domnului. Unii au adus
împotriva mea acuzaţiile cele mai îngrozitoare, despre care spuneau
că veneau de la Domnul deoarece mă împotriveam lucrării Sale. Ei
spuneau că asupra mea vor veni nenorociri îngrozitoare, întocmai
cum a profetizat fiica ta Anna, dar eu am mers mai departe, fiind pe
deplin conştientă că sunt păzită de îngerii cereşti.

În ultimii patruzeci şi cinci de ani, a trebuit să mă confrunt cu
persoane care pretindeau că au mesaje de la Dumnezeu, prin care îi
mustrau pe alţii. Acest fel de fanatism a răsărit din nou şi din nou
după 1844. Satana a lucrat [76] în multe feluri pentru a pune bazele
unor concepţii false. Unele lucruri spuse în aceste viziuni s-au
întâmplat, dar multe lucruri – cu privire la data venirii lui Hristos,
sfârşitul timpului de probă şi evenimente care urmau să aibă loc –
s-au dovedit a fi întru totul false, aşa cum s-au dovedit a fi atât
profeţiile tale, cât şi cele ale fiicei tale Anna. Totuşi oamenii aceia
au încercat să îşi scuze gafele, răstălmăcind declaraţiile făcute,
dându-le o altă semnificaţie şi continuând pe aceeaşi cale,
amăgindu-i pe alţii şi fiind ei înşişi amăgiţi.

Când Duhul Domnului mi-a vorbit pentru prima dată, mi-a fost
arătat că voi fi adusă în contact cu aceia care pretind că au viziuni,
dar că Domnul nu le va îngădui să mă amăgească. Lucrarea mea
era aceea de a arăta această falsitate şi de a o mustra în Numele
Domnului. Pe măsură ce sfârşitul avea să se apropie, eu aveam să



văd şi mai multe manifestări de felul acesta.

„Nu	i-am	trimis	Eu”
Diverse persoane mi-au trimis scrisori, relatându-mi viziuni

despre care spuneau că le fuseseră date de Dumnezeu, dar Domnul
Isus îmi spune: „Să nu-i credeţi. Nu i-am trimis Eu.” Unii îmi scriu,
spunând că Dumnezeu le-a descoperit că sora White greşeşte, că ea
este influenţată de conducători să creadă unele lucruri care nu sunt
adevărate şi să respingă unele lucruri care sunt adevărate. Totuşi
Cuvântul ne spune din nou: „Să nu-i ascultaţi, Eu nu am vorbit prin
ei, nici nu le-am dat vreun cuvânt sau vreo solie. Ei spun minciuni
subtile, pe care li le sugerează Satana.”

Unii au venit la mine pretinzând că ei sunt Hristos şi, în
aparenţă, au făcut minuni. Ei au spus că Domnul m-a călăuzit în
multe privinţe, dar că Sabatul nu este un subiect crucial, că Legea
lui Dumnezeu nu este obligatorie pentru oameni, că tot ce trebuie să
facem este să Îl primim pe Hristos şi că ei înşişi sunt Hristos. Am
avut experienţa de a cunoaşte toate aceste declaraţii pretenţioase şi
nu am nicio încredere în ele. „«La Lege şi la mărturie!» Căci dacă nu
vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia
8,20).

 Într-un loc, patru persoane dintr-o familie pretindeau că primesc
mesaje de la Domnul, mustrând greşeala, şi preziceau [77] lucruri
care au avut loc în mod real. Faptul acesta a inspirat încredere în
ele. Însă lucrurile prezise care nu au avut loc au fost trecute cu
vederea sau au fost tratate ca fiind nişte taine ce urmau să fie
înţelese mai târziu. De unde şi-au primit persoanele acestea
inspiraţia? De la slujitorii lui Satana, care sunt numeroşi. Domnul
mi-a dat misiunea de a combate lucrurile acestea şi de a vesti o
mărturie hotărâtă împotriva lor. (…)

Mai multe persoane au intrat în acea stare în care aveau viziuni,
dar când eu am mustrat spiritul care le controla, ele au ieşit imediat
din viziune şi au avut mintea foarte tulburată.

Subiectele	ieftine	şi	obişnuite



Astfel de experienţe au ajuns să fie foarte obişnuite. Câteva
persoane dintr-o familie s-au aflat sub influenţa acestui fel de
amăgire. (…) Ele au adresat mesaje pentru diferiţi membri ai
bisericii, spunându-i unui suflet sărman şi tremurând: „Tu eşti
mândru”, altuia: „Tu nu ai credinţă, vei fi pierdut”. În această
situaţie, Domnul mi-a dat lumina de a spune cuvinte de mângâiere
şi încurajare. Eu mi-am vestit mărturia pentru cei înşelaţi,
indiferent dacă au vrut să o asculte sau au respins-o. Viziunile lor
erau lucrarea lui Satana. Adesea, lucrurile descoperite erau nişte
lucruri obişnuite, treburi pământeşti, cum ar fi: cine trebuie să
aducă micul dejun a doua zi dimineaţa, cine trebuie să pregătească
cina, cine trebuie să spele vasele. Cu aceste lucruri de nimic erau
amestecate adevărurile sfinte pe care ei le găsiseră în Biblie şi în
Mărturii. Mâna lui Satana era în toate aceste manifestări, cu scopul
de a-i dezgusta pe oameni şi de a-i face să dispreţuiască tot ce are
legătură cu viziunile. În felul acesta, ideile false şi adevărul urmau
să fie respinse împreună. Chiar şi cei ce erau implicaţi în această
amăgire urmau a fi înclinaţi să aibă îndoieli cu privire la toate
viziunile, după ce ajungeau să fie obosiţi şi sătui de ele.

După o adunare foarte solemnă, aceşti oameni înşelaţi au făcut
mărturisiri, spunând că au încercat să aibă, atât cât au putut,
atitudini cât mai asemănătoare celei avute de sora White. Totul a
fost o farsă şi o amăgire. Totuşi, multe lucruri pe care le-au spus s-
au întâmplat aşa cum le-au prezis.

Au întrebat cum era posibil lucrul acesta, dacă toate viziunile
erau false. Le-am spus că scopul lui Satana este acela de a amesteca
adevărul cu minciuna, pentru ca, prin aceste manifestări
amăgitoare, [78] să poată anula efectul lucrării adevărate a lui
Dumnezeu. Din momentul acela, toate viziunile lor numeroase au
încetat. Ce s-a întâmplat cu cei ce avuseseră viziunile şi cu aceia
care le încurajaseră? Câţiva dintre ei trăiesc acum în scepticism şi
nu cred deloc în darurile spirituale ale bisericii, nu au nicio credinţă
în adevăr şi nicio religie. Mi-a fost arătat că aceasta este urmarea
sigură a viziunilor false.

Manifestările fiicei tale constituie o amăgire similară. Iar



încurajările pe care i le adresezi cu privire la lucrurile acestea se vor
dovedi a fi spre pierzarea ei şi a altora, dacă nu apare ceva care să
oprească amăgirea. Tu numeşti aceste viziuni false şi aceste visuri
fără însemnătate lumina cea minunată a lui Dumnezeu, dar ele
sunt ca pleava faţă de grâu. Aceasta este o problemă serioasă. Ea va
avea o influenţă categorică asupra familiei tale. Deşi consideri
cuvintele fiicei tale ca fiind rostite sub influenţa Duhului lui
Dumnezeu, totuşi, pentru tine, nu contează dacă sunt adevărate sau
nu. Tu te afli sub influenţa puternică a amăgirii lui Satana. Tu vei
pretinde că le acorzi credibilitate şi, în felul acesta, încrederea ta în
soliile autentice ale lui Dumnezeu va fi desfiinţată. Aşa se va
întâmpla cu toţi cei ce cred asemenea ţie. Acesta este motivul
pentru care Satana insistă cu atâta consecvenţă asupra
manifestărilor false. El vrea să-i ducă pe oameni departe de adevăr.

Chiar ultima amăgire a lui Satana va fi aceea de a anula efectul
mărturiei Duhului lui Dumnezeu. „Când nu este nicio descoperire
dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul care
păzeşte Legea!” (Proverbele 29,18). Satana va lucra cu ingeniozitate,
pe căi diferite şi prin mijloace diferite, pentru a tulbura încrederea
rămăşiţei poporului lui Dumnezeu în mărturia cea adevărată. El va
aduce viziuni false, va amesteca adevărul cu minciuna şi îi va
degusta pe oameni într-o asemenea măsură, încât ei vor considera
că tot ce poartă numele de „viziune” este o formă de fanatism, dar
sufletele sincere vor fi făcute în stare să compare adevărul cu
minciuna şi să facă deosebire între ele. (…)

Fiţi	atenţi	la	felul	în	care	ascultaţi
Oh, cât de înşelătoare este inima omenească! Cât de uşor este

pentru ea să se armonizeze cu răul! Nimic nu este mai dăunător
pentru interesele sufletului, pentru curăţia lui, pentru concepţiile
lui adevărate şi sfinte despre Dumnezeu şi despre lucrurile sfinte şi
veşnice, [79] decât a acorda atenţie fără încetare şi a înălţa lucruri
care nu vin de la Dumnezeu. Faptul acesta otrăveşte inima şi
degradează înţelegerea. Adevărul curat poate fi urmărit până la
Sursa lui divină, prin influenţa lui înălţătoare, înnobilatoare şi



sfinţitoare asupra caracterului celui care îl primeşte. Autorul
întregului adevăr S-a rugat Tatălui Său: „Şi Mă rog nu numai
pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă
rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi
ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis”
(Ioan 17,20-21). Vor apărea continuu lucruri care vor cauza
dezbinare, vor îndepărta de adevăr. Această punere la îndoială,
critică, acuzare, emitere de judecăţi la adresa altora nu este o
dovadă că harul lui Hristos se află în inimă. Ea nu produce unitate.
O asemenea lucrare a fost îndeplinită în trecut de persoane care
pretindeau că au o lumină minunată, în timp ce se aflau adânc în
păcat. Erezia, lipsa de onestitate şi minciuna erau împletite
laolaltă.

Timpul acesta este un timp de mare pericol pentru poporul lui
Dumnezeu. El conduce un popor, nu o persoană particulară ici şi
colo. El are o biserică pe pământ, care rămâne în adevăr, iar când
vedem, nu numai bărbaţi, ci şi fete tinere, strigând împotriva
bisericii, ne temem de aceste persoane. Noi ştim că Dumnezeu nu le-
a trimis, şi totuşi ele aleargă, şi toţi cei ce nu acceptă ideile lor
rătăcite sunt acuzaţi că luptă împotriva Duhului Domnului. Toate
aceste lucruri sunt lucrarea lui Satana, dar lucrarea lui Dumnezeu
va înainta, chiar dacă, din când în când, vor fi unii care vor lucra
direct împotriva rugăciunii lui Hristos. Lucrarea va înainta, lăsându-
i mult în urmă cu invenţiile lor satanice. (…)

„Luaţi seama dar la felul cum ascultaţi” (Luca 8,18) este
avertizarea lui Hristos. Noi trebuie să ascultăm ca să învăţăm
adevărul şi să putem umbla în el. Din nou: „Luaţi seama la ce
auziţi” (Marcu 4,24). Examinaţi cu atenţie, „cercetaţi toate
lucrurile” (1 Tesaloniceni 5,21), „să nu daţi crezare oricărui duh, ci
să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au
ieşit mulţi proroci mincinoşi” (1 Ioan 4,1). Acesta este sfatul lui
Dumnezeu; oare să nu-l ascultăm noi? – Scrisoarea 12, 1890 

 



SEMNELE DISTINCTIVE ALE
INVAŢATURILOR GREŞITE
ALTE MESAJE ADRESATE DOMNULUI GARMIRE

De când ţi-am făcut o vizită acasă în Sabat după-amiază, pe 23
august, mi-au rămas în minte câteva lucruri pe care vreau să ţi le
spun. Nu am nicio ezitare spunând că viziunile pe care le-a avut
Anna nu sunt de la Dumnezeu. Visele pe care membrii familiei tale
le-au avut sunt o amăgire a lui Satana. (…)

Satana a văzut că poate să lucreze asupra imaginaţiei tale
roditoare şi să te conducă, împreună cu alţii, în plasa lui. Oare
Dumnezeu ţi-a dat acel mesaj cu privire la timp? Nu, pentru că
niciun mesaj de felul acesta nu vine de la adevăratul Izvor al
luminii. (…) Timpul a dovedit că eşti un profet fals şi că viziunile
avute de Anna sunt false. Dumnezeu nu lucrează niciodată în felul
acesta.

Satana are pregătite pentru tine alte amăgiri mai puternice. Tu
vei declara, dacă nu ai făcut-o deja până acum, că ai de făcut o
lucrare în legătură cu viziunile fiicei tale, corespunzătoare cu aceea
a îngerului celui puternic care a coborât din cer şi a cărui slavă a
luminat pământul. Satana vede că mintea ta este pregătită pentru
a fi impresionată de sugestiile lui şi, dacă nu rupi în Numele
Domnului cătuşele care te leagă, el te va folosi spre ruina ta. (…)

De câteva ori, în conversaţia noastră, vorbind cu multă
seriozitate, ai repetat propoziţia: [81] „O, consecvenţă, tu eşti un
mărgăritar!” Îţi repet acelaşi lucru cu hotărâre. Tu spui că
viziunile avute de Anna plasează ridicarea icoanei fiarei după
încheierea timpului de probă. Nu este aşa. Tu declari că ai
credinţă în mărturii, prin urmare, lasă-le să te corecteze cu
privire la punctul acesta. Domnul mi-a arătat cu claritate că îi va fi
făcută o icoană fiarei înainte de încheierea timpului de probă,
deoarece acesta trebuie să fie cel mai mare test pentru cei din
poporul lui Dumnezeu, prin care va fi hotărât destinul lor veşnic.

Poziţia ta este alcătuită dintr-un asemenea amestec de idei



inconsecvente, încât doar puţini vor fi amăgiţi. (…)
Tu ai luat istoria unui profet neascultător, aşa cum este relatată

în Vechiul Testament, şi ai aplicat-o la sora White. Tu spui că ea
este întru totul sinceră, dar este un profet amăgit. Din acest motiv,
mărturiile Duhului lui Dumnezeu nu pot avea niciun efect asupra
ta. Ţi-a descoperit Domnul ţie sau fiicei tale, soţiei tale sau copiilor
tăi, neascultarea sorei White? Dacă ea a mers împotriva lui
Dumnezeu, vrei să arăţi în ce privinţă? Datoria mea este să fac
afirmaţii clare cu privire la poziţia mea, pentru că tu interpretezi
greşit mărturia mea, îi denaturezi adevărata semnificaţie şi
foloseşti numele meu ori de câte ori crezi că va întări ce ai tu de
spus. Totuşi, când mărturiile nu se armonizează cu teoriile tale, eu
sunt scuzată pe motiv că sunt un profet fals! Sunt multe căi de a
ocoli adevărul.

Tu pari să ai resentimente speciale împotriva fratelui [Uriah]
Smith şi împotriva altor fraţi ai noştri şi ai exprimat aceste
simţăminte în familia ta, influenţând-o. Domnul a considerat
potrivit să-l sfătuiască pe fratele Smith şi să-i adreseze cuvinte de
mustrare, deoarece greşise, dar este aceasta o dovadă că Dumnezeu
l-a părăsit? Nu! „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i
iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3,19).
Domnul mustră greşelile celor din poporul Său, dar oare este
aceasta o dovadă că El i-a respins? Nu. În biserică sunt greşeli, iar
Domnul le scoate în evidenţă prin mijloacele rânduite de El, nu
întotdeauna prin mărturii. Aşadar, vom căuta noi să folosim aceste
mustrări şi, pe baza lor, să spunem că Dumnezeu nu le dă
credincioşilor lumina şi dragostea Sa? – Nu. Tocmai lucrarea pe
care [82] Dumnezeu încearcă să o facă pentru ei arată că îi iubeşte şi
vrea să-i îndepărteze de căile periculoase.

Dumnezeu a vorbit cu privire la tine. Ceea ce tu ai denumit
lumină din cer, El a declarat că este întuneric, iar viziunile născute
din această idee falsă, El le numeşte o amăgire. Vrei tu să crezi
mărturia aceasta? Vrei să asculţi ce a spus Domnul prin sora White
sau vei arunca înapoia ta cuvântul Domnului? Vrei să citezi
mărturia aceasta tot aşa de repede şi să te foloseşti de ea, aşa cum



ai folosit mărturiile de mustrare adresate fraţilor tăi, care au greşit
în unele lucruri? „O, consecvenţă, tu eşti un mărgăritar!” –
Scrisoarea 11, 1890



FOLOSIREA GREŞITA ŞI CORECTA A UNUI SFAT
INSPIRAT[8]

Fratele meu, tu te-ai amăgit singur şi i-ai amăgit şi pe alţii. Tu nu
ai cercetat Scripturile aşa cum ar fi trebuit. Trebuie să le cercetezi
pentru a cunoaşte gândul lui Dumnezeu, nu pentru a-ţi dovedi
propria teorie. Tu citeşti Cuvântul lui Dumnezeu în lumina
concepţiilor tale. Construieşti o structură falsă, iar apoi o baricadezi
cu texte despre care declari că o dovedesc a fi adevărată, dar treci
peste acele pasaje care o dovedesc a fi neadevărată. Tu spui: „Biblia
este temelia credinţei mele.” Dar oare este aşa? Eu răspund: Biblia
nu susţine poziţia ta. Din nou, tu spui: „Arată-mi cu Biblia că
greşesc, iar eu voi renunţa la concepţiile mele.” Dar cum poţi să fii
convins de Biblie, atâta vreme cât denaturezi şi aplici greşit
declaraţiile ei? Pentru că procedezi aşa, tu tai singura cale prin care
Dumnezeu ar putea să ajungă la tine şi să te convingă.

Singura modalitate corectă de a cerceta Scripturile este aceea de a
lăsa la o parte, chiar la uşa cercetării, fiecare prejudecată, fiecare
părere preconcepută, iar apoi a începe lucrarea aceasta cu singurul
scop de a-L slăvi pe Dumnezeu cu o minte deschisă pentru
convingere şi cu o inimă sensibilă şi dispusă să creadă ce îţi spune
Domnul.

Părerile oamenilor cu privire la interpretarea Scripturii sunt
multe şi diverse, dar Scripturile nu sunt schimbate pentru a se
potrivi ideilor oamenilor. Cartea binecuvântată este „da” şi „amin”.
Ea rămâne veşnică şi neclintită. Nu toate comentariile oamenilor
[83] se potrivesc, dar faptele mari şi binecuvântate rămân aceleaşi.
Cuvântul lui Dumnezeu este neschimbător: „Este scris”.

Tu ai luat din contextul lor părţi din mărturiile pe care Domnul
le-a dat pentru binele celor din poporul Său şi le-ai aplicat greşit
pentru a susţine teoriile tale eronate împrumutând sau furând
lumina Cerului pentru a învăţa lucruri cu care mărturiile nu sunt
nicidecum în armonie şi pe care le-au condamnat întotdeauna. În
felul acesta, tu pui atât Scriptura, cât şi mărturiile într-un context
al ideilor false. Toţi cei care fac asemenea ţie greşesc. (…) Tu nu ai o



credinţă reală în mărturii. Dacă ai fi avut, ai fi primit acele mărturii
care au scos în evidenţă amăgirea ta. Tu ai băut din ape tulburi. (...)

 Tu ai fost pregătit să accepţi sugestiile lui Satana pentru a-i vesti
lumii ceva nou, ciudat şi uimitor, ceva aflat în opoziţie cu
învăţăturile pe care poporul nostru le-a susţinut atât de mult timp
ca fiind adevărul. Viziunile false ale fiicei tale te-au făcut să te înalţi
în ochii tăi şi să crezi că ai de îndeplinit o mare lucrare. Ai fost
flatat şi te-ai făcut singur un slujitor al vrăjmaşului pentru a face să
apară rezultate pe care nu eşti în stare să le estimezi. Ai publicat
erezii şi teorii care au putut doar să stârnească ură. Rezultatul este
lamentabil pentru familia ta şi pentru toţi aceia care simpatizează
cu teoriile false pe care le-ai promovat. Frate Garmire, tu ai de făcut
o lucrare pentru tine, pe care nimeni nu poate să o facă în locul tău,
şi anume să-ţi umileşti inima înaintea lui Dumnezeu, să-ţi
mărturiseşti păcatele şi să fii convertit.

Critica	şi	urmările	ei
Domnul are un popor şi El conduce poporul acesta. Deşi în

biserică există anumite lucruri care nu sunt corecte, Isus nu te-a
pus pe tine la cârmă, ca să călăuzeşti biserica. Dacă nu îţi schimbi
atitudinea, nu poţi să fii mântuit. „Pocăieşte-te şi întoarce-te la
faptele tale dintâi” (Apocalipsa 2,5) – aceasta este singura condiţie
ca Dumnezeu să poată să te aducă înapoi, ca să poţi avea aprobarea
Lui. Pe aceia pe care îi iartă, Domnul îi face mai întâi să se
pocăiască. În cazul tău este necesară adevărata lucrare a Duhului
lui Dumnezeu în inimă, dacă vrei să mai fii vreodată scăpat din
capcana vrăjmaşului. Nu am prea mari speranţe cu privire la cazul
tău, [84] deoarece principiile tale nu sunt curate. Tu ai un caracter
amăgitor, şi totuşi pretinzi lucruri mari cu privire la tine.

Satana a reuşit să te facă să crezi că eşti ales de Dumnezeu
pentru a îndeplini o lucrare specială, ca om reprezentativ, în
legătură cu vestirea soliei îngerului al treilea, pe măsură ce aceasta
înaintează cu putere. Dar tu nu eşti într-o relaţie corectă cu
Dumnezeu, iar El nu poate să slujească ideilor false. Tu faci mare
caz de greşelile pe care le vezi la oamenii cu poziţii de răspundere



din biserică şi te foloseşti de mustrările care le sunt adresate,
pentru că oamenii aceştia nu se armonizează cu tine, nici nu
consideră ca fiind corectă experienţa religioasă pe care tu o consideri
superioară luminii lăsate de Dumnezeu să strălucească asupra
bisericii. Cine te-a pus pe scaunul de judecător, ca să-i condamni pe
ceilalţi? Nu Dumnezeu, ci tu însuţi. (…)

Cuvintele pe care le-ai rostit condamnându-i pe fraţii tăi nu au
fost puţine. Se pare că a condamna este mâncarea şi băutura ta.
Experienţa ta spirituală este alcătuită din hrana pe care i-o dai. De
asemenea, îţi place să prezinţi ideile tale false atât familiei tale, cât
şi oricui vrea să te asculte. Prin urmare, oare poţi fi surprins că a
lucrat un aluat nesfânt? Poţi să numeşti lucrul acesta blasfemie,
dacă vrei, dar este ce mi-a arătat Domnul. Viziunile pe care le are
Anna vin pentru a-ţi confirma concepţiile greşite. Tu amăgeşti şi
eşti amăgit. Satana a aranjat lucrurile în aşa fel încât ţi-ai
baricadat sufletul cu idei false. – Scrisoarea 12, 1890



ÎNTOTDEAUNA VOR FI MIŞCĂRI FALSE ŞI
FANATICE

Întotdeauna, în biserică vor fi mişcări false şi fanatice, produse de
oameni care declară că sunt conduşi de Dumnezeu – oameni care
aleargă înainte de a fi trimişi şi vor prezenta ziua şi data pentru
profeţiile neîmplinite. Vrăjmaşul este mulţumit ca ei să facă aşa,
deoarece eşecurile lor succesive şi faptul că îndrumă în direcţii
greşite cauzează confuzie şi necredinţă. – Scrisoarea 28, 1897
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VIZIUNILE AVUTE DE ANNA PHILLIPS[9]

NU POARTĂ SEMNĂTURA CERULUI
Ştiu că trăim aproape de încheierea istoriei acestui pământ şi că

evenimente uimitoare se pregătesc să se desfăşoare. Sunt întru
totul de acord cu tine, în lucrarea pe care o faci, prezentând Biblia,
şi numai Biblia, ca temelie a credinţei noastre. Satana este un
vrăjmaş viclean şi va lucra prin mulţi la care ne aşteptăm cel mai
puţin. Am un mesaj pentru tine. Ai presupus tu că Dumnezeu te-a
însărcinat să îţi asumi răspunderea de a prezenta viziunile avute
de Anna Phillips, citindu-le în public şi asociindu-le cu mărturiile
pe care Domnul a binevoit să mi le dea? Nu, Domnul nu ţi-a
încredinţat răspunderea aceasta. El nu ţi-a dat lucrarea aceasta.
(…) Nu micşora importanţa lucrării, amestecând-o cu producţii
despre care nu ai nicio dovadă hotărâtă că sunt de la Domnul vieţii
şi al slavei. (…)

[86] Dragă frate, doresc să-ţi prezint câteva lucruri cu privire la
pericolele care ameninţă lucrarea în acest timp. Lucrarea făcută de
Anna Phillips nu poartă semnătura Cerului. Eu ştiu ce spun. În
experienţa noastră de la început, în perioada copilăriei acestei
lucrări, am fost nevoiţi să ne confruntăm cu manifestări
asemănătoare. Au fost prezentate multe astfel de descoperiri, iar
noi a trebuit să facem una dintre lucrările cele mai neplăcute în
confruntarea cu acest fenomen şi în înlăturarea lui. Unele lucruri
declarate în aceste descoperiri s-au împlinit, iar faptul acesta i-a
determinat pe unii să le accepte ca fiind adevărate. (…)

Dumnezeu nu a chemat-o pe Anna Phillips să continue mărturiile
pe care El le-a dat poporului Său şi să repete semnificaţia lor.
Totuşi aceasta a fost şi este lucrarea ei. Unele persoane au făcut
exact acelaşi lucru în experienţa de la începutul acestei lucrări. Noi
am fost nevoiţi să ne confruntăm cu tot felul de descoperiri false.

Cum se face, fratele meu, că tu ai preluat aceste mesaje şi le-ai
prezentat înaintea oamenilor, împletindu-le cu mărturiile pe care
Dumnezeu le-a dat sorei White? Unde este dovada că acestea sunt



de la Dumnezeu? Trebuie să fii foarte atent cu privire la ce auzi, ce
primeşti şi ce crezi. Trebuie să fii foarte atent cu privire la ce spui
despre darul profeţiei şi cu privire la declaraţiile mele legate de
subiectul acesta. Eu ştiu bine că asemenea declaraţii încurajează
bărbaţii, femeile şi copiii să-şi imagineze că au o lumină specială
primită prin descoperiri de la Dumnezeu, în timp ce, în realitate, nu
au primit o astfel de lumină. Mi-a fost arătat că aceasta va fi una
dintre capodoperele amăgirilor lui Satana. Tu ai denaturat
lucrarea, iar pentru corectarea ei va fi necesar timp preţios şi trudă
sufletească obositoare spre a salva cauza lui Dumnezeu de încă un
şoc al fanatismului. (…)

Mult	bine	şi	doar	o	mică	sămânţă	de	idee	falsă
Nu crezi că eu ştiu ceva despre lucrurile acestea? Pe întregul

parcurs al căii spre Canaanul ceresc, vedem multe suflete care şi-au
ruinat credinţa şi i-au dus şi pe alţii în rătăcire prin mişcările lor
false, din cauza presupunerii că erau conduse de Dumnezeu prin
descoperiri speciale. Am avut de scris multe, multe pagini pentru a
corecta ideile acestea false. Am fost împovărată şi apăsată noapte
[87] de noapte, incapabilă să dorm, din cauza agoniei sufletului meu
pentru moştenirea lui Dumnezeu, poporul Său, care este în pericol
de a fi dus în rătăcire. Multe lucruri din viziunile şi visele acestea
par a fi întru totul drepte, o repetare a lucrurilor care au fost
prezentate mulţi ani, dar apoi este introdusă o iotă aici, o frântură
de eroare acolo, întocmai ca o mică sămânţă care prinde rădăcini şi
înfloreşte şi mulţi sunt prejudiciaţi de ea.

Oh, aş dori să fi avut mult mai multă înţelepciune în toate
lucrurile, decât avem acum! Un lucru pe care trebuie să-l înveţe
fiecare lucrător din via Domnului este acela de a pune în practică
rugăciunea Domnului, de a acţiona în unitate în Hristos Isus.
Domnul Isus S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una, după cum El şi
Tatăl sunt una. Vrăjmaşul este la lucru pentru a dezbina şi pentru
a împrăştia. Acum, ca niciodată mai înainte, el va face eforturi
hotărâte pentru a risipi forţele noastre. Mai mult decât oricând,
dacă ieşim din rânduri acum, nu suntem în siguranţă. Adevărul



pentru timpul acesta are o structură vastă, cuprinzând multe
doctrine, dar doctrinele acestea nu sunt nişte elemente izolate unele
de altele, care semnifică puţin, ci sunt unite prin legături de aur,
alcătuind un întreg al cărui centru viu este Hristos. Adevărurile pe
care le prezentăm din Biblie sunt ferme şi neclintite cum este tronul
lui Dumnezeu.

Fratele meu, de ce a trebuit ca tu şi fratele R să mergeţi pe calea
pe care aţi mers cu privire la Anna Phillips, fără a avea o siguranţă
mai mare cu privire la faptul că Domnul a ales-o ca sol al Său
pentru popor, ca mijloc al Său pentru transmiterea luminii? Dacă
accepţi orice lucru de felul acesta, care va veni cu pretenţia că este o
descoperire de la Dumnezeu şi, dacă vei continua să-i susţii pe
aceşti presupuşi profeţi, aşa cum ai făcut-o, oferind influenţa
mărturiei tale pentru a susţine lucrarea lor, nu vei fi un păzitor
sigur al moştenirii Domnului. Avertizările pe care Hristos le-a dat
înseamnă ceva pentru noi. Citeşte Matei 24,21-23.

Satana va lucra cu toată amăgirea nelegiuirii pentru a-L
personifica pe Isus Hristos şi, dacă va fi cu putinţă, va căuta să-i
înşele chiar pe cei aleşi. Prin urmare, dacă o contrafacere se
aseamănă atât de mult cu ce este adevărat, oare nu este important
să fii precaut, pentru ca nimeni să nu te înşele? Domnul Îşi
întăreşte avertizările, spunând: „Iată că v-am spus mai dinainte”
(Matei 24,25). [88] Fraţilor, predicaţi Cuvântul, nu-i îndemnaţi pe
oameni să-şi bazeze credinţa pe lucruri nesigure sau să-şi pună
încrederea în slujitorul omenesc. Am un cuvânt de la Domnul. Mi-a
fost arătat fratele R stând înaintea unor persoane şi citind din aşa-
zisele descoperiri primite de Anna Phillips. O Persoană nobilă şi
plină de demnitate era prezentă şi, cu o expresie îndurerată pe faţă,
a luat documentul scris, a pus Biblia în mâna fratelui R şi a zis: „Ia
Cuvântul lui Dumnezeu ca manual al tău. «Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte,
să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu
să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună»” (2
Timotei 3,16.17).

Aceia care cercetează Scripturile vor găsi învăţături explicite care



arată ce anume cere Dumnezeu de la ei cu privire la punctele de
viaţă religioasă practică. Voi faceţi o greşeală când abateţi atenţia
turmei lui Dumnezeu de la Cuvântul negreşit al profeţiei. Luaţi
seama la ce auziţi şi fiţi precauţi cu privire la ce primiţi. Este nevoie
de precauţie, ca nu cumva turma cea mică să fie găsită aprobând
ceva ce nu este lucrarea adevărată a Duhului Sfânt. Aici este un
pericol foarte mare. Satana caută mereu să aducă în lucrare un
material fals, ca să distrugă mărturia şi să aducă discreditarea
adevărului. El va amesteca în lucrare un element care va fi o piatră
de poticnire pe calea celor din poporul lui Dumnezeu.

Poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus constituie mesajul pe
care trebuie să-l vestim lumii. Cuvântul lui Dumnezeu nu este
unilateral, ci este adevărul care trebuie să fie pus în practică.
Lumina lui se răspândeşte în toate părţile, asemenea razelor
soarelui. El este lumina care luminează pe oricine va citi, va
înţelege şi va practica învăţăturile lui. „Dacă vreunuia dintre voi îi
lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu
mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată” (Iacov 1,5). –
Scrisoarea 103, 1894



„SĂ NU-I CREDEŢI”
Am o solie de la Dumnezeu pentru voi. Fratele R nu este angajat

în lucrarea pe care Domnul doreşte ca el să o îndeplinească. [89]
Dumnezeu i-a dat fiecărui om o lucrare, dar fratele R iese în afara
limitelor lucrării pe care Domnul i-a încredinţat-o. El nu poate să
vadă urmările acestei lucrări pe care şi-a asumat-o. Annei Phillips i
se face un rău prin faptul că este încurajată într-o lucrare ce nu va
rezista când va fi pusă la probă de Dumnezeu.

Şi Annei Garmire i s-a făcut un rău de felul acesta. Tatăl şi mama
ei au făcut-o să creadă că visele ei copilăreşti erau descoperiri de la
Dumnezeu. Tatăl ei i-a vorbit acestei copile ca şi cum ar fi fost o
persoană aleasă de Dumnezeu. Toate fanteziile şi visele ei au fost
scrise ca fiind viziuni. Ei i-au fost descoperite figuri şi simboluri,
precum şi mustrări pentru mama şi tatăl ei. După o mustrare
usturătoare, au urmat reprezentările cele mai măgulitoare ale
lucrurilor minunate pe care Domnul le va face pentru ei. Aceste
lucruri mi-au fost indicate ca fiind false, o amăgire. Ele au venit cu
privire la lucrurile cele mai neînsemnate şi obişnuite, amestecând
subiectele ieftine şi obişnuite cu subiectele importante. Imaginaţia
s-a dezvoltat într-o mare măsură şi a avut loc un amestec al
lucrurilor sfinte cu cele obişnuite. Importanţa adevărului lui
Dumnezeu a fost micşorată, şi totuşi unii au primit aceste aşa-zise
descoperiri şi au pus în aplicare învăţăturile lor. A fost alcătuită o
mică grupare ce părea a fi inspirată de ele, iar viziunile au fost
declarate a fi mai spirituale decât viziunile sorei White. (…)

Amestecul	dintre	sublim	şi	ridicol
Am primit de la Dumnezeu avertizarea pe care v-o trimit acum.

Anna Phillips nu ar fi trebuit să primească încurajarea pe care a
primit-o. Aceasta i-a făcut un mare rău, întărind-o în amăgire. Îmi
pare rău când vreunul dintre fraţii şi surorile noastre este gata să
preia aceste presupuse descoperiri şi să-şi imagineze că vede în ele
acreditarea divină. Lucrurile acestea nu au caracterul corect,
necesar în vederea îndeplinirii lucrării importante pentru timpul
acesta. Imaginile şi ilustraţiile copilăreşti sunt folosite pentru a



descrie lucrurile sfinte şi cereşti şi aici se amestecă sublimul cu
ridicolul. Deşi are o aparenţă de mare sfinţenie, lucrarea aceasta
are scopul de a prinde sufletele în capcană şi de a le duce în
rătăcire. (…)

[90] Vor apărea diferite lucruri care vor pretinde că sunt
descoperiri de la Dumnezeu, dar care vin din imaginaţia unei minţi
vanitoase şi amăgite. Noi am fost nevoiţi să ne confruntăm cu aceste
lucruri în experienţa noastră timpurie. Au fost tineri şi copii,
precum şi oameni maturi care au pretins că sunt conduşi şi învăţaţi
de Dumnezeu şi că au de vestit o solie specială. Aceşti oameni
apăreau peste tot, având adevărul cu privire la anumite puncte şi
idei false cu privire la alte puncte. Mulţi ani, solia pe care mi-a
adresat-o Dumnezeu a fost: „Să nu-i credeţi, fiindcă ei conduc pe
cărări false. Nu i-a trimis Dumnezeu.” – Scrisoarea 4, 1893



VERIFICAŢI TOATE AŞA-ZISELE VIZIUNI
Pentru că a fost larg răspândit zvonul că sora White a susţinut

publicaţiile care conţineau aşa-zisele descoperiri primite de Anna
Phillips de la Dumnezeu, simt că este datoria mea să vorbesc. Eu nu
am susţinut aceste lucrări şi, cu privire la ele, mi-au fost date
avertizări care spun că vor duce cu siguranţă în rătăcire. În ele vor
fi întreţesute declaraţii care vor duce la extreme, iar cei care le vor
accepta vor întreprinde acţiuni greşite. Ar fi bine ca fraţii şi surorile
noastre să înainteze cu mai multă precauţie, în conformitate cu
lumina care le-a fost dată. Trebuie să verifice aceste aşa-zise viziuni,
înainte de a le accepta şi de a le prezenta în relaţie cu lumina pe care
mi-a dat-o Dumnezeu. Văd că poporul nostru se află în pericolul de a
face greşeli grave şi de a întreprinde acţiuni premature. Dumnezeu
spune despre profeţii aceştia care apar: „Nu i-am trimis Eu, şi totuşi
ei merg înainte. Să nu-i credeţi.”

Mă îndurerează faptul că fraţii noştri au asociat practicile Annei
Phillips cu mărturiile sorei White şi le-au prezentat oamenilor ca
fiind unul şi acelaşi lucru. Mulţi au primit totul ca venind de la
mine. Iar când rezultatul acestor lucrări va arăta adevăratul lor
caracter, când ideile false vor fi prezentate ca adevăruri venite de la
Dumnezeu, iar oamenii vor acţiona pe baza lor, crezând că sunt o
solie de la Domnul, vor [91] fi întreprinse acţiuni care nu poartă
acreditarea divină, iar lucrarea adevărată a Spiritului Profeţiei va fi
pusă la îndoială. Mărturiile pe care Dumnezeu le trimite oamenilor
vor purta stigmatul acestor declaraţii false. Descoperirile acestea
sunt în mare parte o repetare a lucrurilor care i-au fost prezentate
mulţi ani poporului lui Dumnezeu, în publicaţii, şi totuşi sunt
amestecate cu unele lucruri care vor duce în rătăcire.

Am o avertizare pentru fraţii noştri, şi anume că trebuie să-L
urmeze pe Conducătorul lor şi nu să o ia înaintea lui Hristos. În
aceste timpuri, lucrarea nu trebuie să fie făcută la întâmplare.
Feriţi-vă să faceţi declaraţii exagerate, care vor determina minţile
dezechilibrate să creadă că au o lumină minunată de la Dumnezeu.
Cel care îi vesteşte poporului o solie de la Dumnezeu trebuie să
exercite o stăpânire de sine deplină. Să îşi aducă aminte fără



încetare că drumul încumetării se află foarte aproape de drumul
credinţei. Să nu folosească expresii exagerate în nicio situaţie,
deoarece o anumită categorie de oameni va fi influenţată greşit, iar
influenţele puse în mişcare nu vor putea fi ţinute sub control mai
bine decât poate fi ţinut un cal sălbatic. Odată ce vor fi lăsate să se
dezlănţuie, impulsurile şi emoţiile vor pune stăpânire pe judecata
calmă. Chiar atunci când mergem pe drumul cel bun, putem să
mergem cu o viteză mult prea mare. Cel care merge prea repede va
constata că drumul este periculos din multe puncte de vedere. Poate
că nu va dura mult până când se va despărţi de drumul cel bun şi o
va lua pe o cale greşită.

Simţămintele nu trebuie să fie lăsate să câştige stăpânirea asupra
judecăţii nici măcar o singură dată. Există pericolul de a face excese
chiar şi în ce este permis, iar ce nu este permis va conduce cu
siguranţă pe căi greşite. Dacă în promovarea oricărei idei şi a
oricărui principiu şi în fiecare cuvântare nu se îndeplineşte o
lucrare atentă, stăruitoare, înţeleaptă, solidă ca o stâncă, sufletele
vor fi ruinate. (…) Cu privire la aceia care declară că primesc
descoperiri de la Dumnezeu, trebuie să fie exercitată atenţia cea
mai mare. Este necesară multă veghere atentă şi multă rugăciune.
Aceia care iau parte la lucrarea cea mare pentru aceste zile din
urmă trebuie să se sfătuiască unul cu altul cu privire la orice lucru
ce va fi prezentat, deoarece judecarea şi prezentarea publică a
subiectelor importante, care au legătură cu lucrarea lui Dumnezeu,
nu trebuie să fie lăsată în seama unui singur om. – Scrisoarea 6a,
1894



FĂRĂ DOVEZI SUFICIENTE
[92] Vreau să spun cât mai puţin cu putinţă cu privire la Anna

Phillips. Cu cât subiectul acesta este discutat şi agitat mai puţin, cu
atât este mai bine. Subiectul acesta strică imaginea lucrării. Înainte
ca acest mesaj să ajungă la voi, veţi primi o scrisoare care prezintă o
declaraţie mai amplă cu privire la ce putem să ne aşteptăm în
situaţia aceasta. Îmi pare mai rău decât pot să vă spun, pentru
faptul că subiectul acesta a fost tratat neînţelept. Dacă fraţii noştri
conducători vor prelua astfel de lucruri şi le vor susţine, aşa cum au
făcut în cazul acesta, vom avea zeci de astfel de evenimente şi vom
trece prin valurile cele mai puternice de fanatism care s-au văzut
vreodată în experienţa noastră. Vor avea loc manifestările cele mai
ciudate. Satana şi-a început deja lucrarea. Una dintre strategiile lui
este aceea de a acorda imediat credit acestor lucruri şi a face
declaraţii fără reţineri şi fără precauţie pentru a le susţine, fără
dovezi suficiente cu privire la caracterul lor adevărat. Domnul Isus
a dat cu siguranţă avertizări suficiente în legătură cu subiectul
acesta, aşa încât nimeni nu trebuie să fie amăgit.

În cazuri ca acestea, este foarte important să se vadă moderaţia
noastră. Domnul este aproape. Noi nu putem să ne permitem să
lucrăm ca aceia care au prezentat în bisericile noastre scrierile
Annei Phillips, fără o dovadă clară şi sigură că Dumnezeu îi
vorbeşte poporului Său prin ea. Când se grăbesc să le prezinte
oamenilor un lucru ca şi cum ar purta acreditarea divină, fără să
ştie cu siguranţă că vine de la Dumnezeu, pastorii noştri fac o
lucrare pe care Dumnezeu le-a spus să nu o facă. Vor veni multe
lucruri care au scopul de a amăgi şi care poartă unele caracteristici
ale adevărului. Îndată ce acestea vor fi prezentate ca fiind puterea
cea mare a lui Dumnezeu, Satana va fi deja pregătit să intervină
pentru a abate sufletele de la adevărul pentru timpul acesta. (…)

Idei	false	care	poartă	amprenta	adevărului
Orice solie care poate să fie concepută va fi prezentată pentru a

contraface lucrarea lui Dumnezeu şi va purta întotdeauna emblema
adevărului pe steagul ei. (…)



[93] A înlocui voinţa descoperită a lui Dumnezeu cu opiniile şi
declaraţiile, visele, simbolurile şi imaginile concepute de făpturile
limitate nu este ceva nesemnificativ. Faptele, cuvintele, spiritul şi
influenţa noastră sunt urmărite şi criticate. Aceia pe care
Dumnezeu i-a ales să fie slujitorii Săi trebuie să stea neclintiţi pe
temelia Cuvântului Său şi să lase Cuvântul lui Dumnezeu să fie
autoritatea lor. (…)

În timpul acesta, judecata grăbită, părerile formate neatent, fără
dovezi suficiente, pot să ducă la urmări mai dezastruoase decât
orice altceva. Când vom urmări lucrurile de la cauză la efect, vom
descoperi că răul care a fost făcut în unele situaţii nu va putea fi
reparat niciodată. Oh, ce înţelepciune şi ce înţelegere spirituală
ascuţită sunt necesare atunci când se dă hrană turmei lui
Dumnezeu, pentru ca hrana să fie curată, asemenea grâului bine
ales. Trăsăturile de caracter fireşti ereditare trebuie să fie ţinute în
frâu cu fermitate, deoarece, altfel, zelul fierbinte şi scopurile bune
vor duce la rău, iar excesul simţămintelor va produce asemenea
impresii asupra inimii oamenilor, încât ei vor fi duşi în rătăcire de
impulsuri şi vor îngădui ca impresiile să ajungă îndrumătorul lor.

Impulsurile spirituale trebuie să fie ţinute în frâu, aşa încât să nu
fie rostit niciun cuvânt lipsit de înţelepciune, să nu fie exprimată
nicio idee exagerată care îi va face pe cei impulsivi să-şi piardă
stăpânirea de sine. Simţămintele unora sunt stârnite repede de
afirmaţiile puternice pe care imaginaţia lor le măreşte foarte mult –
totul li se pare a fi real, iar ei ajung să fie fanatici. Experienţa lor
spirituală este aprinsă şi bolnavă. Când oamenii îşi supun pe deplin
voinţa faţă de voinţa lui Dumnezeu şi dacă spiritul lor este smerit şi
se lasă învăţat, Domnul îi va corecta prin Duhul Său Sfânt şi îi va
conduce pe căi sigure. – Scrisoarea 66, 1894



„NIMIC DE OBIECTAT” – UN TEMEI NESIGUR
PENTRU ACCEPTARE

Poate că suntem încurcaţi cu privire la cunoaşterea celei mai
bune căi de urmat, în legătură cu ceea ce a scris Anna Phillips. Aş
sugera ca nimic să nu fie făcut în grabă. Am simţăminte foarte
duioase faţă de sora aceasta. Nu aş spune sau face nimic pentru a-i
face rău. Pentru că scrierile au fost preluate şi răspândite [94] cu
atâta nerăbdare şi atât de puţin verificate, să nu fie întreprinsă
nicio acţiune pentru a le retrage şi pentru a le distruge ca şi când ar
fi o otravă. Acolo unde au fost trimise cu aprobarea fraţilor noştri
aflaţi în poziţii de răspundere, lăsaţi-le să rămână. Acum, acţiunile
bruşte ar face rău.

Mirarea mea cea mare este că fraţii noştri au acceptat scrierile
acestea pentru că nu au văzut nimic de obiectat în ele. De ce nu s-au
gândit ei la ce se află în ele şi la ce anume din ele are un caracter ce
poate fi susţinut şi transmis, pentru că este însoţit de o influenţă
care conferă putere?

Sunt multe lucruri pe care nu le voi spune acum şi care vor trebui
să fie spuse mai târziu. Deşi nu aş vrea să fac niciun lucru care ar
putea s-o rănească pe sora aceasta, nu îndrăznesc să păstrez
tăcerea. (…) Sunt pusă într-o poziţie dificilă, iar problema aceasta
nu ar fi trebuit să fie tratată niciodată în aşa fel încât să facă
necesar ca eu să vorbesc despre un astfel de subiect. Mă doare
inima că trebuie să fac lucrul acesta şi, dacă nu aş vedea pericolele
viitoare, nu aş rosti nici un singur cuvânt cu privire la problema
aceasta, ci aş lăsa-o să continue şi i-aş lăsa pe fraţii şi surorile mele
să meargă pe calea lor, cu privire la manifestările acestea, care nu
au nimic deosebit. (…) Nu reuşesc să văd în scrierile sorei Phillips
nimic care să tindă să creeze mişcări de felul celor pe care le-a creat.
Iar dacă lucrurile de felul acesta sunt primite cu atâta râvnă, veţi
avea atât de multe manifestări pe care, deşi vor fi diferite sub
anumite aspecte, le veţi trata cu o încredere la fel de mare. Îmi pare
atât de rău, atât de rău!

Voi păreţi a crede că eu ar trebui să fiu în stare să indic cu
exactitate unde se află părerile discutabile. În lucrurile care s-au



scris, nu este niciun rău aparent, iar voi nu aţi fost în stare să
descoperiţi nimic de obiectat, dar faptul acesta nu constituie un
motiv pentru a folosi scrierile acestea aşa cum le-aţi folosit voi.
Categoric, comportamentul vostru cu privire la subiectul acesta este
demn de criticat. Oare este necesar să sesizaţi imediat ceva ce ar
putea să-i facă rău poporului lui Dumnezeu, pentru a vă face să fiţi
precauţi? Oare faptul că aceste scrieri nu par a fi periculoase este
un motiv suficient ca voi să le susţineţi? (...)

Nu răspândiţi scrieri care au un astfel de caracter, fără mai multă
consideraţie [95] şi o înţelegere mai profundă a consecinţelor
ulterioare ale modului vostru de a acţiona. (…)

Fanatismul va apărea chiar în mijlocul nostru. Vor veni amăgiri
de un asemenea caracter încât, dacă va fi cu putinţă, îi vor înşela
chiar şi pe cei aleşi. Dacă expresiile inconsecvente şi neadevărate ar
fi vizibile în manifestările acestea, cuvintele venite de pe buzele
Marelui Învăţător nu ar fi fost necesare. Avertizarea a fost dată
tocmai din cauza pericolelor numeroase şi diverse care vor apărea.
Motivul pentru care fac să răsune semnalul de alarmă este acela că,
prin iluminarea Duhului lui Dumnezeu, pot să văd ceea ce fraţii mei
nu observă. Poate că nu este absolut necesar ca eu să evidenţiez
toate aspectele specifice ale amăgirii de care va trebui să ne păzim.
Este suficient să vă spun: Fiţi atenţi şi, asemenea unor păstori
credincioşi, feriţi turma lui Dumnezeu de acceptarea lipsită de
discernământ a tuturor lucrurilor despre care unii declară că le-au
fost transmise de Domnul!

Dacă vom lucra în scopul de a crea o agitaţie emoţională, vom
avea ce vrem şi chiar mai mult decât suntem în stare să tratăm.
Porunca este: „Propovăduieşte Cuvântul” (2 Timotei 4,2) cu calm şi
claritate. Nu trebuie să privim crearea entuziasmului ca fiind
lucrarea noastră. Numai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să
creeze un entuziasm sănătos. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să lucreze, iar
slujitorul omenesc să umble liniştit înaintea Lui, veghind,
aşteptând, rugându-se, privind la Isus în fiecare clipă, condus şi
stăpânit de Duhul cel preţios, care este lumină şi viaţă.

Oamenii vor cere un semn, ca în zilele lui Hristos. Atunci, El le-a



zis că nu le va fi dat niciun semn. Semnul care trebuie să fie evident
acum şi întotdeauna este lucrarea Duhului Sfânt asupra minţii
învăţătorului, ca să facă predicarea Cuvântului să fie cât mai
impresionantă cu putinţă. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o teorie
seacă, moartă, ci este duh şi viaţă. Satana nu ar dori nimic mai
mult, decât să abată minţile oamenilor de la Cuvânt, făcându-i să
caute şi să aştepte ceva din afara Cuvântului, care să le producă
sentimente. Atenţia lor nu ar trebui să fie atrasă de vise şi viziuni.
Dacă doresc să aibă viaţa veşnică, oamenii trebuie să mănânce
trupul şi să bea sângele Fiului lui Dumnezeu. – Scrisoarea 68, 1894
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TOTDEAUNA IN GARDA
ÎN LUCRAREA LUI DUMNEZEU, 
TOTUL ESTE LINIŞTIT ŞI CALM

Vrăjmaşul se pregăteşte să înşele întreaga lume prin puterea lui
făcătoare de minuni. El va personifica îngeri ai luminii şi Îl va
personifica pe Isus Hristos. Oricine îi învaţă pe alţii adevărul
pentru timpul acesta trebuie să predice Cuvântul. Cei care rămân
legaţi de Cuvânt nu vor deschide larg uşile pentru Satana, făcând
declaraţii neatente cu privire la profetizare sau cu privire la vise şi
viziuni. De la 1844, după data la care am aşteptat a doua venire a
lui Hristos, manifestările false au intrat în mijlocul nostru ici şi
colo, într-o măsură mai mare sau mai mică. Noi le-am avut în cazul

Garmire, în declaraţiile lui K şi în mişcarea Stanton
[10]

. Le vom
avea din ce în ce mai mult şi, asemenea unor străjeri credincioşi,
trebuie să fim în gardă. Primesc scrisori de la mulţi oameni care mă
întreabă despre viziunile pe care le-au avut şi pe care simt că au
datoria să le relateze. Fie ca Domnul să-i ajute pe slujitorii Săi să fie
precauţi.

Când Domnul are un canal bun de transmitere a luminii,
întotdeauna sunt o mulţime de contrafaceri. Satana va intra cu
siguranţă pe orice uşă care se deschide pentru el. El va transmite
solii ale adevărului, amestecând ideile adevărate cu ideile lui, care
sunt pregătite să ducă sufletele în rătăcire, să le atragă mintea spre
făpturile omeneşti şi spre [97] declaraţiile lor şi să le împiedice să
rămână cu fermitate la un „Aşa zice Domnul”. În felul lui
Dumnezeu de a-i trata pe cei din poporul Său, totul este liniştit, iar
pentru cei ce se încred în El, totul este calm şi fără pretenţii. Vor fi
cercetători simpli, adevăraţi şi serioşi ai Bibliei, iar aceştia vor fi
atât ascultători, cât şi împlinitori ai Cuvântului. Va exista o
aşteptare sănătoasă, serioasă şi inteligentă a îndrumării lui
Dumnezeu. Cel credincios îşi va prinde sufletul neajutorat de Isus
Hristos. Domnul Hristos va fi înălţat. Poziţia noastră este: Să
lucrăm şi să ne rugăm, să veghem şi să aşteptăm. – Scrisoarea 102,



1894



SOLIE ADRESATĂ UNEI PERSOANE CARE
PRETINDE CĂ ARE VIZIUNI[11]

Mi-a fost pusă o întrebare cu privire la atitudinea pe care trebuie
să o avem faţă de lucrarea unei surori din Germania, care pretinde
că are viziuni.

Cuvântul pe care Domnul mi l-a dat noaptea trecută este că El nu
îndrumă poporul Său să caute sfatul acestei surori. Dacă o vom
încuraja pe sora aceasta în lucrarea pe care ea crede că este
chemată să o facă şi dacă vom încuraja mesajele pe care le vesteşte
ea, va urma o confuzie mare. Domnul nu i-a încredinţat lucrarea de
a spune ce trebuie să facă unul sau altul. El îi spune poporului Său:
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară”
(Matei 11,28-30). „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea,
s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără
mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se
îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării,
tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se
aştepte să primească ceva de la Domnul” (Iacov 1,5-7). 

Învăţaţi-i pe oameni să-L caute pe Dumnezeu pentru a fi călăuziţi
de El, să cerceteze Scripturile şi să se sfătuiască unii cu alţii, cu
umilinţă şi rugăciune şi cu o credinţă vie. Totuşi nu o încurajaţi pe
sora aceasta să creadă că Domnul i-a dat solii pentru oameni.
Lumina care mi-a fost dată cu privire la cazul acesta [98] este că,
dacă ea va fi încurajată să creadă că i se dau solii pentru alţii,
rezultatul va fi dezastruos, iar ea va fi în pericolul de a-şi pierde
propriul suflet.

Mesajul meu pentru sora aceasta este: Umblă cu umilinţă
înaintea lui Dumnezeu şi caută-L pentru tine însăţi. Dumnezeu nu
ţi-a dat lucrarea de a le indica altora care este datoria lor, dar tu
poţi fi de folos, dacă eşti o creştină sinceră, căutând să-i încurajezi
pe alţii, nu pretinzând că ai descoperiri supranaturale. –



Manuscrisul 64, 1905



VERIFICAREA PRIN „LEGE ŞI MĂRTURIE”
În aceste zile ale amăgirii, oricine este întemeiat în adevăr va

trebui să lupte pentru credinţa dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna. În lucrările tainice ale lui Satana vor fi aduse tot felul de
idei false, prin care, dacă va fi cu putinţă, să fie înşelaţi chiar şi cei
aleşi şi să fie făcuţi să se întoarcă de la adevăr. Va fi nevoie să ne
confruntăm cu înţelepciunea omenească – înţelepciunea unor
oameni învăţaţi care, asemenea fariseilor, sunt învăţători ai Legii
lui Dumnezeu, dar ei înşişi nu respectă Legea. Va trebui să ne
confruntăm cu neştiinţa şi cu nesăbuinţa omenească, exprimate în
teorii lipsite de legătură între ele, care sunt prezentate într-un
veşmânt nou şi fanatic – teorii care vor fi foarte greu de combătut,
pentru că nu există nicio logică în ele.

Vor fi vise şi viziuni false, care conţin puţin adevăr, dar
îndepărtează de credinţa adevărată de la început. Domnul le-a dat
oamenilor o regulă prin care să detecteze viziunile false: „«La Lege
şi la mărturie!» Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile
pentru poporul acesta” (Isaia 8,20). Dacă micşorează importanţa
Legii lui Dumnezeu şi dacă nu acordă nicio atenţie voinţei Sale, aşa
cum este descoperită în mărturiile Duhului Său, oamenii aceştia
sunt nişte înşelători. Ei sunt conduşi de impulsuri şi impresii
despre care cred că sunt de la Duhul Sfânt şi pe care le consideră
mai demne de încredere decât Cuvântul Inspirat. Ei pretind că
fiecare gând şi simţământ constituie o impresie venită de la Duhul
Sfânt, iar când sunt confruntaţi cu Scripturile, ei declară că au ceva
mai demn de încredere decât ele. Totuşi, în timp ce cred că sunt
conduşi de Duhul lui Dumnezeu, [99] ei urmează în realitate o
imaginaţie asupra căreia lucrează Satana. – Bible Echo, septembrie
1886



VERIFICAREA „PRIN ROADELE LOR”
În aceste zile ale pericolului, noi nu trebuie să acceptăm tot ce ne

aduc oamenii ca fiind adevăr. Deoarece unii se declară a fi
învăţători veniţi de la Dumnezeu şi vin la noi afirmând că au o solie
de la El, trebuie să cercetăm cu atenţie, întrebându-ne: Cum ştim
noi că acesta este adevărul? Domnul Isus ne-a spus că se vor scula
mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi (Matei 24,11). Totuşi
nu trebuie să fim amăgiţi, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu ne dă
un test prin care putem să cunoaştem adevărul. Profetul spune:
„«La Lege şi la mărturie!» Căci, dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai
răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20).

Din declaraţia aceasta, este evident că se cuvine să fim nişte
cercetători sârguincioşi ai Bibliei, ca să putem şti ce anume este în
acord cu Legea şi cu mărturia. Aceasta este singura cale pe care
suntem în siguranţă. Domnul Isus spune: „Păziţi-vă de proroci
mincinoşi. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru
sunt nişte lupi răpitori. Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg
oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot aşa,
orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele”
(Matei 7,15-17). – Review and Herald, 23 februarie 1892



EXPUNEREA VOITĂ A DOVEZILOR UNEI LUCRĂRI
FALSE

Când fratele acesta şi soţia lui şi-au descris experienţa pe care
pretind că au avut-o ca rezultat al primirii Duhului Sfânt cu
puterea manifestată în biserica apostolică, această experienţă a
părut a fi o repetare a situaţiilor cu care am fost chemaţi să ne
confruntăm şi pe care a trebuit să le corectăm în experienţa noastră
timpurie.

Spre încheierea întrevederii noastre, fratele L a propus să ne
rugăm împreună, cu gândul că, probabil, în timp ce ne rugăm, soţia
lui va avea manifestările pe care mi le-au descris ei, [100] iar atunci
eu voi fi în stare să văd dacă erau de la Domnul sau nu. Eu nu am
putut să fiu de acord cu aceasta, deoarece am fost învăţată că, dacă
cineva se oferă să demonstreze nişte manifestări deosebite, însuşi
faptul acesta este o dovadă hotărâtă că acele manifestări nu sunt
lucrarea lui Dumnezeu. – Scrisoarea 338, 1908



MINUNILE SĂ NU FIE MAI PRESUS DE BIBLIE
Nimeni să nu cultive ideea că manifestările providenţiale

deosebite sau miraculoase trebuie să fie o dovadă a autenticităţii
lucrării lui sau a ideilor pe care le susţine. Dacă vom menţine aceste
lucruri înaintea poporului, ele vor produce un efect rău, o emoţie
nesănătoasă. Lucrarea adevărată a Duhului Sfânt asupra inimii
omeneşti este făgăduită pentru a face Cuvântul să fie eficient.
Domnul Hristos a declarat despre Cuvânt că este duh şi viaţă. „Căci
pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării
de apele care-l acoperă” (Habacuc 2,14).

Satana va lucra în modul cel mai subtil pentru a aduce invenţii
omeneşti îmbrăcate în haine îngereşti. Totuşi lumina care vine
din Cuvânt străluceşte în mijlocul întunericului moral, iar
manifestările miraculoase nu vor fi niciodată mai presus de
Biblie. Adevărul trebuie să fie cercetat şi căutat ca o comoară
ascunsă. Iluminările minunate nu vor fi date separat de Cuvânt
şi nici nu vor lua locul acestuia. Prindeţi-vă de Cuvânt, primiţi
Cuvântul scris, care îi va face pe oameni să fie înţelepţi în

vederea mântuirii.
[12]
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CEI TREI INGERI ŞI INGERUL 
DIN APOCALIPSA 18[13]

AMESTECAREA ADEVĂRULUI CU IDEI FALSE
Nu am mai fost în stare să dorm de la ora unu şi jumătate. Îi

vesteam fratelui T o solie pe care Domnul mi-a dat-o pentru el.
Concepţiile aparte pe care le susţine el sunt un amestec de adevăr şi
de idei false. Dacă ar fi trecut prin experienţele poporului lui
Dumnezeu, pe măsură ce Dumnezeu l-a condus în ultimii patruzeci
de ani, el ar fi fost mai bine pregătit să aplice corect Scriptura.
Marile semne de hotar ale adevărului, care ne arată direcţia
înaintării noastre în istoria profetică, trebuie să fie păzite cu
atenţie, ca nu cumva să fie doborâte şi înlocuite cu teorii care ar
aduce mai degrabă confuzie, decât o lumină adevărată. Aceia care
au susţinut teoriile acestea au prezentat citate din Scriptură, dar le-
au aplicat greşit şi le-au interpretat greşit. Teoriile despre care s-a
presupus a fi corecte au fost greşite, [102] şi totuşi mulţi le-au
prezentat ca fiind tocmai teoriile care trebuie să-i fie predicate
poporului nostru. Profeţiile lui Daniel şi Ioan să fie cercetate cu
atenţie.

Unii dintre cei care se află încă în viaţă au primit o mare lumină
de la Dumnezeu când au cercetat cărţile lui Daniel şi Ioan şi au
păşit pe terenul unde profeţiile speciale erau în curs de împlinire, în
ordinea lor. Ei le-au vestit oamenilor solia despre timp. Adevărul a
strălucit la fel de clar ca soarele de la miezul zilei. Evenimentele
istorice care arată împlinirea directă a profeţiei le-au fost
prezentate oamenilor, iar profeţia a fost înţeleasă ca o schiţă
simbolică a evenimentelor care conduc până la încheierea istoriei
acestui pământ. Evenimentele care au legătură cu lucrarea omului
fărădelegii sunt ultimele aspecte din istoria acestui pământ,
descoperite cu claritate. Oamenii au acum de vestit o solie deosebită
pentru lume, şi anume solia îngerului al treilea. Aceia care au păşit
pe terenul acesta în experienţa lor şi au luat parte la propovăduirea



primei, a celei de a doua şi a treia solii îngereşti nu sunt aşa de
predispuşi să fie conduşi pe căi false ca aceia care nu au avut o
cunoaştere din experienţă a poporului lui Dumnezeu. (…)

În studierea Bibliei, unii au crezut că au descoperit o mare lumină
şi teorii noi, dar acestea nu au fost corecte. Scriptura este întru totul
adevărată, dar, prin aplicarea ei greşită, oamenii ajung la concluzii
false. Suntem angajaţi într-o luptă puternică, iar aceasta va fi tot
mai strânsă şi mai hotărâtă, pe măsură ce ne apropiem de conflictul
final. Avem un vrăjmaş care nu doarme şi care lucrează continuu
asupra minţii oamenilor care nu au avut o experienţă personală în
cunoaşterea învăţăturilor poporului lui Dumnezeu din ultimii
cincizeci de ani. Unii vor lua adevărul care se aplică timpului lor şi
îl vor aplica pentru viitor. Evenimentele aflate în cursul profeţiei
care şi-au avut împlinirea în trecut sunt considerate ca având loc în
viitor şi, prin aceste teorii, credinţa unora este subminată.

Din lumina pe care Domnul a binevoit să mi-o dea, tu eşti în
pericolul de a face aceeaşi lucrare, prezentându-le altora adevăruri
care şi-au avut locul lor şi şi-au făcut lucrarea pentru timpul acela,
în istoria credinţei [103] poporului lui Dumnezeu. Tu recunoşti ca
fiind adevărate aceste fapte din Biblie, dar le aplici la viitor. Ele
încă au putere, dacă sunt puse la locul lor, în lanţul evenimentelor
care ne-au făcut să fim poporul de astăzi şi aşa trebuie să le fie
prezentate celor ce se află în întunericul ideilor false. Adevăraţii
slujitori ai lui Isus Hristos trebuie să conlucreze cu fraţii lor care au
avut o experienţă în lucrare încă de la apariţia soliei îngerului al
treilea. Ei au înaintat pas cu pas, primind lumina şi adevărul pe
măsură ce progresau, suportând încercare după încercare, ridicând
crucea care s-a aflat chiar pe calea lor şi perseverând în a-L cunoaşte
pe Domnul, ale cărui mijloace pentru înaintare sunt pregătite şi
clare cum este dimineaţa. Tu şi alţi fraţi ai noştri trebuie să
acceptaţi adevărul aşa cum l-a dat Dumnezeu cercetătorilor
profeţiei, pe măsură ce au fost conduşi de o experienţă vie şi
adevărată, înaintând pas cu pas în cunoaşterea punctelor de
credinţă care au fost verificate şi puse la încercare, până când
adevărul a ajuns să fie o realitate pentru ei. Adevărul prezentat de
ei în cuvântări sau în scrieri este strălucitor, razele lui calde au



mers în toate părţile lumii, iar ceea ce a fost pentru ei un adevăr
crucial, când le-a fost adus de solii trimişi de Dumnezeu, continuă
să fie un adevăr crucial pentru toţi aceia cărora le este propovăduită
solia.

Răspunderea de a avertiza acum lumea de aproape şi de departe
să vină la poporul lui Dumnezeu este solia îngerului al treilea. Cei
care caută să înţeleagă solia aceasta nu vor fi conduşi de Domnul să
interpreteze Cuvântul într-un mod care va submina temelia şi va
înlătura stâlpii credinţei care i-au făcut pe adventiştii de ziua a
şaptea să fie ce sunt astăzi. Adevărurile care au fost descoperite în
ordinea lor, pe măsură ce am înaintat de-a lungul liniei profeţiei
aflate în Cuvântul lui Dumnezeu, constituie adevărul cel sfânt şi
veşnic astăzi. Cei care au parcurs drumul pas cu pas în istoria
trecută a experienţei noastre, văzând lanţul adevărului în profeţii,
au fost pregătiţi să accepte şi să respecte fiecare rază de lumină. Ei
se rugau, posteau, cercetau în căutarea adevărului, săpând ca şi
cum ar fi căutat comori ascunse, iar noi ştim că Duhul Sfânt ne
învăţa şi ne călăuzea. Au fost propuse multe teorii care semănau cu
adevărul, dar erau atât de amestecate cu pasaje din Scriptură
interpretate şi aplicate greşit, încât au condus la idei false şi
periculoase. [104] Noi ştim foarte bine cum a fost stabilit fiecare
punct al adevărului şi cunoaştem sigiliul pus asupra lui de Duhul
Sfânt al lui Dumnezeu. Întotdeauna s-au auzit voci spunând: „Aici
este adevărul!”, „Eu am adevărul, urmează-mă!” Dar ne-a fost
adresată avertizarea: „Eu n-am trimis pe prorocii aceştia, şi totuşi
ei au alergat” (Ieremia 23,21). 

Călăuzirea Domnului a fost evidentă, iar descoperirile Sale cu
privire la adevăr au fost minunate. Domnul, Dumnezeul cerului, a
stabilit punct după punct. Ce a fost adevăr atunci este adevăr şi
astăzi. Totuşi nu încetează să se audă glasuri care spun: „Acesta
este adevărul. Am o lumină nouă!” Dar, în domeniul profetic,
luminile acestea noi se evidenţiază prin aplicarea greşită a
Cuvântului şi prin faptul că îi duc pe oameni departe de Dumnezeu,
făcându-i să plutească în derivă, fără nicio ancoră care să-i ţină.
Dacă aceia care cercetează Cuvântul ar lua adevărurile pe care
Dumnezeu le-a descoperit în modul în care a condus poporul Său şi



dacă şi-ar însuşi adevărurile acestea, le-ar asimila şi le-ar aplica în
viaţa practică, ar fi nişte mijloace vii de transmitere a luminii.
Totuşi aceia care încep să caute teorii noi au un amestec de adevăr
şi de idei false şi, după ce se străduiesc să scoată în evidenţă
lucrurile acestea, se dovedeşte că ei nu şi-au aprins sfeşnicul cu foc
de pe altarul divin, iar acesta se stinge în întuneric. – Manuscrisul
31, 1896



SOLIILE CELOR TREI ÎNGERI, ÎN CONTEXTUL LOR
MAI LARG

Propovăduirea primei, a celei de a doua şi a treia solii îngereşti a
fost localizată de Cuvântul Inspiraţiei. Niciun cui sau ac nu trebuie
să fie înlăturat. Nicio autoritate omenească nu are dreptul de a
schimba localizarea celor trei solii mai mult decât are dreptul de a
înlocui Noul Testament cu cel Vechi. Vechiul Testament este
Evanghelia prezentată în imagini şi simboluri. Noul Testament este
substanţa. Ambele sunt la fel de importante. Vechiul Testament
prezintă lecţiile venite de pe buzele lui Hristos, iar lecţiile acestea
nu şi-au pierdut puterea de influenţă în niciun amănunt.

Prima şi a doua solie au fost vestite în 1843 şi 1844, iar acum ne
aflăm în timpul propovăduirii [105] celei de a treia, dar încă trebuie
să fie propovăduite toate cele trei solii. Acum este la fel de
important ca oricând înainte ca ele să le fie repetate acelora care
caută adevărul. Noi trebuie să le proclamăm prin cuvântări şi
scrieri, arătând ordinea lor, prezentând şi aplicaţia profeţiilor care
ne aduc la solia îngerului al treilea. Fără prima şi a doua solie, nu
poate să fie a treia. Aceste solii trebuie să fie vestite lumii prin
publicaţii şi cuvântări, arătând în linia istoriei profetice lucrurile
care au fost şi cele care vor fi.

Cartea care a fost pecetluită nu a fost cartea Apocalipsei, ci partea
aceea din profeţia lui Daniel care are legătură cu zilele sfârşitului.
Scriptura spune: „Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi
pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului... Atunci mulţi o vor
citi, şi cunoştinţa va creşte” (Daniel 12,4). Când cartea a fost
deschisă, a fost făcută proclamaţia: „Nu va mai fi nicio zăbavă”
(Apocalipsa 10,6). Acum, cartea lui Daniel este desigilată, iar
descoperirea făcută de Hristos lui Ioan trebuie să ajungă la toţi
locuitorii pământului. Prin creşterea cunoştinţei, trebuie să fie
pregătit un popor care să reziste în zilele din urmă.

Sabatul	este	marele	subiect	al	conflictului
„Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o



Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului,
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El
zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a
venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi
pământul, marea şi izvoarele apelor!»” (Apocalipsa 14,6.7)

Dacă este ascultată, solia aceasta va atrage atenţia oricărui
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui popor la o
examinare atentă a Cuvântului şi la adevărata lumină cu privire la
puterea care a schimbat Sabatul zilei a şaptea cu un sabat fals.
Singurul Dumnezeu adevărat a fost părăsit, Legea Sa a fost
respinsă, instituţia Sabatului Său sfânt a fost trântită în ţărână de
omul fărădelegii. Porunca a patra, atât de clară şi explicită, a fost
[106] ignorată. Sabatul, memorialul care declară cine este
Dumnezeul cel viu, Creatorul cerurilor şi al pământului, a fost
dărâmat, iar lumii i-a fost dat un sabat fals în locul lui. În felul
acesta, în Legea lui Dumnezeu s-a făcut o spărtură. Un sabat fals
nu poate fi un standard adevărat.

În solia primului înger, oamenii sunt chemaţi să se închine lui
Dumnezeu, Creatorul nostru, care a făcut lumea şi toate lucrurile
din ea. Anulând Legea lui Iehova, oamenii au adus omagiu unei
instituţii a papalităţii, dar trebuie să aibă loc o creştere a
cunoştinţei cu privire la subiectul acesta. 

Solia proclamată de îngerul care zbura prin mijlocul cerului este
Evanghelia veşnică, aceeaşi Evanghelie care a fost proclamată în
Eden, când Dumnezeu i-a zis şarpelui: „Vrăjmăşie voi pune între
tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul” (Geneza 3,15). Aici a fost prima
făgăduinţă cu privire la un Mântuitor care va sta pe câmpul de
bătălie pentru a lupta cu Satana şi a-l birui. Domnul Hristos a venit
în lumea noastră pentru a reprezenta caracterul lui Dumnezeu, aşa
cum este prezentat de Legea Sa sfântă, deoarece Legea Sa este o
transcriere a caracterului Său. Domnul Hristos a fost atât Legea,
cât şi Evanghelia. Îngerul care proclamă Evanghelia veşnică
proclamă Legea lui Dumnezeu, deoarece Evanghelia mântuirii îi
aduce pe oameni la ascultarea de Lege, prin care caracterul lor este



format după chipul divin.
În capitolul cincizeci şi opt din Isaia este precizată lucrarea

acelora care se închină lui Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al
pământului: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte,
vei ridica din nou temeliile străbune” (Isaia 58,12). Memorialul lui
Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea, va fi înălţat. „Vei fi numit
«Dregător de spărturi», «Cel ce drege drumurile şi face ţara cu
putinţă de locuit». Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să
nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi
desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei
cinsti…, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu te voi sui pe
înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău
Iacov; căci [107] gura Domnului a vorbit” (Isaia 58,12-14). 

Aici este descoperită cu claritate istoria bisericii şi a lumii, a celor
credincioşi şi a celor necredincioşi. Cei care sunt credincioşi în
timpul propovăduirii soliei îngerului al treilea şi-au îndreptat paşii
pe calea poruncilor lui Dumnezeu, pentru a-L respecta, cinsti şi slăvi
pe Acela care a creat cerurile şi pământul. Forţele împotrivitoare L-
au dezonorat pe Dumnezeu, făcând o spărtură în Legea Sa, iar când
lumina care vine din Cuvântul Său a îndreptat atenţia spre
poruncile Sale sfinte, arătând spărtura făcută de autoritatea papală
în Lege, atunci,  pentru a scăpa de acuzaţie, oamenii au încercat să
nimicească întreaga Lege. Dar au putut ei să o nimicească? Nu,
deoarece toţi cei ce vor cerceta Scripturile pentru ei înşişi vor vedea
că Legea lui Dumnezeu este neschimbătoare, veşnică, iar
memorialul Său, Sabatul, va rămâne de-a lungul veacurilor veşnice,
arătând spre singurul Dumnezeu adevărat, care Se deosebeşte de
toţi zeii falşi.

Satana a perseverat şi a fost neobosit în eforturile lui de a-şi
continua lucrarea începută în cer, de a schimba Legea lui
Dumnezeu. El a avut succes în a face lumea să creadă teoria pe care
a prezentat-o în cer înainte de căderea lui, şi anume că Legea lui
Dumnezeu este greşită şi are nevoie de revizuire. O mare parte din
biserica declarată creştină arată, dacă nu prin cuvinte, cel puţin
prin atitudinea ei, că a acceptat acea idee falsă. Totuşi, dacă în



Legea lui Dumnezeu s-ar schimba o frântură de literă sau o iotă,
Satana ar câştiga pe pământ ceea ce nu a putut să câştige în ceruri.
El şi-a pregătit capcana amăgitoare, sperând să ia în robie biserica
şi lumea. Totuşi, nu toţi vor fi prinşi în capcană. O linie de
demarcaţie este trasată între copiii ascultării şi copiii neascultării,
între cei credincioşi şi cei necredincioşi. Se dezvoltă două mari
grupe: cei ce se închină fiarei şi chipului ei şi cei ce se închină
Dumnezeului celui viu şi adevărat.

Îngerul	din	Apocalipsa	10
Solia din Apocalipsa 14, care proclamă faptul că a sosit ceasul

judecăţii lui Dumnezeu, este vestită în timpul sfârşitului, iar
îngerul din Apocalipsa 10 este reprezentat ca având [108] un picior
pe mare şi un picior pe uscat, arătând că solia va fi vestită în ţări
îndepărtate, că oceanul va fi traversat şi insulele mării vor auzi
proclamarea ultimei solii de avertizare pentru lumea noastră.

„Şi îngerul pe care-l văzusem stând în picioare pe mare şi pe
pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel ce este
viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pământul şi
lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio
zăbavă” (Apocalipsa 10,5.6). Solia aceasta anunţă sfârşitul
perioadelor profetice. Dezamăgirea acelora care au aşteptat să-L
vadă pe Domnul în 1844 a fost într-adevăr amară pentru cei ce
doreau atât de arzător venirea Sa. Domnul a rânduit ca
dezamăgirea aceasta să vină, iar lucrurile din inima oamenilor să
fie date pe faţă.

Niciunul dintre norii care s-au abătut asupra bisericii nu L-a luat
pe Dumnezeu pe nepregătite, nicio putere împotrivitoare nu s-a
ridicat pentru a contracara lucrarea lui Dumnezeu, fără ca El să nu
o fi prevăzut. Totul a avut loc aşa cum a spus El prin profeţii Săi. El
nu Şi-a lăsat biserica în întuneric, părăsită, ci a schiţat, în declaraţii
profetice, lucrurile care vor avea loc, iar prin providenţa Sa, a făcut
să se desfăşoare lucrurile pe care i-a inspirat pe profeţii Săi să le
prezică, fiecare ocupându-şi locul rânduit în istoria lumii. Toate
planurile Sale vor fi îndeplinite. Legea Sa este într-o legătură



directă cu scaunul Său de domnie, iar slujitorii lui Satana nu pot să
o nimicească. Adevărul este inspirat şi apărat de Dumnezeu şi va
trăi, va avea succes, chiar dacă uneori pare să fie pus în umbră.
Evanghelia lui Hristos este Legea exemplificată în caracter.
Înşelăciunile cu privire la ea, fiecare mijloc de apărare a ideilor false
şi fiecare concepţie falsificată de slujitorii satanici vor fi sfărâmate
în cele din urmă pentru veşnicie, iar triumful adevărului va fi
asemenea soarelui de la miezul zilei. Soarele Neprihănirii va
străluci, aducând vindecarea pe aripile Lui, iar întregul pământ va
fi umplut de slava Sa.

Certitudinea	profeţiei
[109] Tot ce a precizat Dumnezeu în istoria profetică, spunând că

se va împlini, s-a împlinit în trecut şi tot ce urmează să vină se va
împlini în ordinea potrivită. Daniel, profetul lui Dumnezeu, se află
la locul lui de odihnă. Ioan se află la locul lui de odihnă. În
Apocalipsa, Leul din seminţia lui Iuda a deschis profeţia din cartea
lui Dumnezeu pentru aceia care o cercetează şi, astfel, Daniel a fost
pus la locul său. El îşi vesteşte mărturia despre lucrurile pe care
Domnul i le-a descoperit în viziunea cu privire la evenimentele mari
şi solemne, pe care noi trebuie să le cunoaştem, deoarece stăm chiar
în pragul împlinirii lor.

În istorie şi în profeţie, Cuvântul lui Dumnezeu descrie conflictul
îndelungat şi continuu dintre adevăr şi ideile false. Conflictul acesta
se desfăşoară încă. Lucrurile care au fost în trecut se vor repeta.
Vechile controverse vor învia din nou şi teorii noi vor apărea
continuu. Totuşi cei din poporul lui Dumnezeu, care, în credinţa lor
şi ca împlinire a profeţiei, au luat parte la propovăduirea primei, a
celei de a doua şi a treia solii îngereşti ştiu unde se află. Ei au o
experienţă mai preţioasă decât aurul curat. Ei trebuie să fie
neclintiţi ca o stâncă, păstrând cu statornicie până la sfârşit,
încrederea de la început.

O putere transformatoare a însoţit propovăduirea primei şi a celei
de a doua solii îngereşti, la fel cum însoţeşte şi solia îngerului al
treilea. În mintea oamenilor au fost stabilite convingeri durabile.



Puterea Duhului Sfânt s-a manifestat. A avut loc un studiu atent al
Scripturilor, punct cu punct. Aproape nopţi întregi au fost dedicate
unei cercetări stăruitoare a Cuvântului. Noi am cercetat adevărul
ca pe o comoară ascunsă. Domnul ni S-a descoperit. Lumina a venit
asupra profeţiilor, iar noi am ştiut că primeam învăţătura divină.

După marea dezamăgire, puţini au fost cei care s-au hotărât să
cerceteze Cuvântul cu toată inima. Unele suflete nu au vrut să
rămână descurajate şi să nege faptul că Domnul le condusese.
Acestora, adevărul li s-a descoperit punct cu punct şi s-a împletit cu
lucrurile pe care le-au iubit şi cu amintirile lor cele mai dragi.
Cercetătorii adevărului [110] au simţit că identificarea lui Hristos cu
natura şi cu interesele lor a fost deplină. Adevărul a fost făcut să
strălucească, fiind frumos în simplitatea lui, înnobilat cu putere şi
investit cu o siguranţă necunoscută înainte de dezamăgire. Atunci am
putut să propovăduim solia în unitate.

Cu toate acestea, printre aceia care nu şi-au păstrat cu statornicie
credinţa şi experienţa a fost o mare confuzie. Fiecare părere care
poate fi concepută a fost prezentată ca fiind solia adevărului, dar
Domnul a spus: „Să nu-i credeţi, pentru că nu i-am trimis Eu.”

Noi am umblat cu atenţie cu Dumnezeu. Solia a fost vestită lumii,
iar noi am ştiut că această lumină prezentă era darul special al lui
Dumnezeu. Împărtăşirea acestui dar a fost făcută de Dumnezeu.
Cei dezamăgiţi, care încă mai căutau adevărul, au fost conduşi pas
cu pas pentru a-i transmite lumii lucrurile care le-au fost
comunicate lor. Declaraţiile profetice au trebuit să fie repetate, iar
adevărul care este important pentru mântuire a trebuit să fie făcut
cunoscut. Lucrarea a înaintat greu la început. Adesea, ascultătorii
au respins solia ca fiind imposibil de înţeles, iar conflictul a început
cu seriozitate şi hotărâre, îndeosebi cu privire la subiectul
Sabatului. Totuşi Domnul Şi-a manifestat prezenţa. Vălul care a
ascuns tot timpul slava Sa de ochii noştri a fost dat la o parte. Noi
L-am văzut în locul Său înalt şi sfânt.

Domnul nu va conduce pe nimeni acum să înlăture adevărul pe
care Duhul Sfânt i-a inspirat pe slujitorii Săi să-l propovăduiască în
trecut.



Mulţi vor cerceta Cuvântul cu sinceritate pentru a descoperi
lumina, aşa cum l-au cercetat cei din trecut, şi vor vedea lumina în
Cuvânt. Totuşi ei nu au avut experienţa din timpul când soliile
acestea de avertizare au fost proclamate la început. Pentru că nu au
avut această experienţă, unii nu preţuiesc valoarea adevărurilor
care au fost pentru noi ca nişte pietre de hotar şi care ne-au făcut să
fim un popor deosebit, aşa cum suntem acum. Ei nu aplică în mod
corect pasajele Scripturii şi, în felul acesta, alcătuiesc teorii greşite.
Este adevărat că ei citează din abundenţă din Scripturi şi, astfel,
prezintă mult adevăr, dar adevărul este atât de amestecat cu ideile
false, încât duce la concluzii greşite. Cu toate acestea, [111] pentru că
amestecă pasajele Scripturii cu teoriile lor, ei cred că au un lanţ
direct al adevărului. Mulţi dintre cei care nu au trecut prin
experienţa de la începutul vestirii soliilor acceptă teoriile acestea
greşite şi sunt conduşi pe căi greşite, mergând înapoi, în loc să
meargă înainte. Acesta este planul vrăjmaşului.

Pericolul	aplicării	greşite	a	unui	pasaj	biblic
Satana lucrează cu scopul ca istoria poporului iudeu să se repete

în experienţa acelora care declară a crede adevărul prezent. Iudeii
au avut Scripturile Vechiului Testament şi au presupus că sunt
familiarizaţi cu ele. Şi totuşi au făcut o greşeală jalnică. Ei au
considerat profeţiile care se referă la cea de a doua venire a lui
Hristos pe norii cerului ca referindu-se la prima Sa venire. Pentru
că Hristos nu a venit în conformitate cu aşteptările lor, s-au
îndepărtat de El. Satana a ştiut bine cum să-i prindă pe oamenii
aceştia în plasa lui, să-i amăgească şi să-i nimicească. (…)

Tot Satana lucrează pentru a submina credinţa celor din poporul
lui Dumnezeu din timpul acesta. Unii oameni sunt gata să prindă
orice idee nouă. Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa sunt interpretate
greşit. Ei nu consideră că adevărul a fost stabilit la timpul potrivit
şi de către oamenii pe care Dumnezeu i-a condus să facă lucrarea
aceasta specială. Oamenii aceştia au înaintat pas cu pas tocmai ca
împlinire a profeţiei, iar aceia care nu au avut o experienţă în
lucrarea aceasta trebuie să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi să-i creadă



„pe cuvânt” pe aceia care au fost conduşi de Domnul în
propovăduirea primei, a celei de a doua şi a treia solii îngereşti.
Dacă sunt primite şi aplicate, soliile acestea îşi fac lucrarea de a
pregăti un popor care va rezista în marea zi a lui Dumnezeu. Dacă
vom cerceta Scripturile pentru a confirma adevărul pe care
Dumnezeu l-a dat slujitorilor Săi pentru lume, vom fi găsiţi
propovăduind prima, a doua şi a treia solie îngerească.

Este adevărat că încă mai sunt profeţii care trebuie să se
împlinească. Dar cei care caută să găsească o lumină nouă în
profeţii şi [112] încep prin a se îndepărta de lumina pe care
Dumnezeu a dat-o deja au făcut din nou şi din nou o lucrare foarte
greşită şi vor continua să o facă. Soliile din Apocalipsa 14 sunt
soliile prin care lumea trebuie să fie încercată. Ele sunt Evanghelia
veşnică şi trebuie să fie vestite pretutindeni. Însă Domnul nu le
încredinţează unora care nu au avut experienţă în lucrarea Sa
responsabilitatea de a face o nouă expunere a acelor profeţii, a căror
explicaţie le-a inspirat-o El Însuşi slujitorilor Săi, prin Duhul Său
Sfânt.

Cu toate acestea, nu tot aşa este cu cei ce au o cunoaştere din
experienţă a adevărului care se aplică la ultima perioadă a istoriei
pământului. Deşi văd că tu ai un adevăr preţios, totuşi ei văd şi că ai
aplicat greşit pasajele Scripturii, aşezându-le într-un context greşit,
căruia nu-i aparţin, şi făcându-le să susţină idei care nu constituie
adevărul prezent. Să nu te bucuri că unii acceptă ce ai scris tu.
Fraţilor tăi, care au încredere în tine şi te iubesc ca pe un creştin, le
este foarte greu să îţi spună că sistemul argumentelor tale, pe care tu
l-ai considerat a avea o importanţă atât de mare, nu este o teorie a
adevărului pe care l-a dat Dumnezeu poporului Său să-l proclame
pentru timpul acesta.

Lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu este că nici tu însuţi nu
înţelegi pe deplin pasajele Scripturii pe care le-ai împletit laolaltă.
Dacă le-ai fi înţeles, ai fi sesizat că teoriile tale dărâmă însăşi
temelia credinţei noastre.

Fratele meu, am avut multe mărturii de adresat pentru a-i
corecta pe aceia care au început să meargă pe calea [113] pe care



mergi tu acum. Ei păreau a fi siguri că sunt călăuziţi de Dumnezeu
şi le-au prezentat teoriile lor pastorilor care predicau adevărul. Eu
le-am spus acestor pastori următoarele: „Domnul nu este implicat în
lucrarea aceasta. Nu vă lăsaţi amăgiţi şi nici nu vă asumaţi
responsabilitatea de a-i amăgi pe alţii.” La adunările de tabără, a
trebuit să vorbesc deschis cu privire la aceia care îi conduceau pe
oameni departe de căile cele drepte. Atât în scris, cât şi prin
cuvântări, eu am vestit solia: „Nu mergeţi după ei!” 

Cum	să	tratezi	cu	om	aflat	pe	moarte
Sarcina cea mai grea pe care am avut-o de îndeplinit în acest sens

a fost aceea de trata cu un om despre care ştiam că voia să-L
urmeze pe Domnul. Pentru o vreme, el a crezut că primea o lumină
nouă. Era foarte bolnav şi trebuia să moară curând. Şi, oh, cât de
mult speram în inima mea că nu mă va obliga să-i spun ce făcea!
Cei cărora le prezenta concepţiile lui l-au ascultat nerăbdători, iar
unii îl considerau a fi inspirat. El făcuse o hartă şi argumenta din
Scriptură pentru a arăta că Domnul va veni la o anumită dată, cred
că în 1894. Pentru mulţi, raţionamentul lui părea a fi întru totul
corect. Li se vorbea despre îndemnurile lui puternice pe care le
adresa în camera de spital. El avea viziuni minunate. Totuşi, care
era sursa inspiraţiei lui? Era morfina care îi era administrată
pentru a-i alina durerea.

La adunarea noastră de tabără din Lansing, Michigan, chiar
înainte de a veni în Australia, a trebuit să vorbesc deschis despre
lumina aceasta nouă. Le-am spus oamenilor că acele cuvinte pe care
le auziseră nu erau adevărul inspiraţiei. Lumina cea minunată care
a fost prezentată ca o manifestare a adevărului era rezultatul
aplicării greşite a Scripturii. Lucrarea Domnului nu se va încheia în
1894. Cuvântul pe care mi l-a adresat Domnul a fost: „Acesta nu
este adevărul, ci va conduce pe căi ciudate, iar unii vor ajunge să fie
încurcaţi cu privire la reprezentarea aceasta şi vor renunţa la
credinţă”. (…)

Nicio	solie	adevărată	nu	stabileşte	date



Nimeni nu are o solie adevărată care stabileşte un timp exact
când trebuie să vină Domnul Hristos. Fiţi siguri că Dumnezeu nu-i
dă nimănui autoritatea de a spune că Hristos Îşi întârzie venirea cu
cinci ani, zece ani [114] sau douăzeci de ani. „De aceea, şi voi fiţi
gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi” (Matei
24,44). Aceasta este solia noastră, solia proclamată de cei trei îngeri
care zboară prin mijlocul cerului. Lucrarea care trebuie să fie făcută
acum este aceea de a-i vesti lumii căzute ultima solie a milei. O
viaţă nouă vine din cer şi pune stăpânire pe toţi cei din poporul lui
Dumnezeu. Totuşi în biserică vor veni dezbinări. Se vor dezvolta
două grupări. Grâul şi neghina cresc împreună pentru seceriş.

Pe măsură ce ne apropiem de încheierea timpului, lucrarea se va
dezvolta, va fi tot mai profundă şi mai serioasă. Toţi aceia care
conlucrează cu Dumnezeu vor lupta cât se poate de stăruitor pentru
credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Ei nu vor fi abătuţi
de la solia prezentă, care luminează deja lumea cu slava ei. Nu
merită să luptăm pentru niciun lucru, cu excepţia slavei lui
Dumnezeu. Stânca Veacurilor este singura care va rezista.
Adevărul, aşa cum este el în Isus, este locul de scăpare în aceste zile
ale ideilor false. (…)

Solii	date	pentru	timpul	nostru
Profeţia s-a împlinit rând cu rând. Cu cât stăm mai ferm sub

steagul soliei îngerului al treilea, cu atât vom înţelege mai clar
profeţia lui Daniel, deoarece Apocalipsa este suplimentul cărţii lui
Daniel. Cu cât primim mai mult lumina prezentată de Duhul Sfânt
prin slujitorii consacraţi ai lui Dumnezeu, cu atât mai solide şi mai
sigure, chiar ca scaunul de domnie cel veşnic, ne vor apărea
adevărurile profeţiei din vechime. Vom fi asiguraţi că oamenii lui
Dumnezeu au vorbit după cum au fost conduşi de Duhul Sfânt.
Pentru a înţelege declaraţiile făcute de Duhul prin profeţi, oamenii
trebuie să se afle ei înşişi sub influenţa Duhului Sfânt. Soliile
acestea nu au fost date pentru cei ce au rostit profeţiile, ci pentru
noi, cei care trăim evenimentele împlinirii lor.

Nu aş simţi că pot să prezint lucrurile acestea, dacă Domnul nu



mi-ar fi dat această lucrare. În afară de tine, mai sunt şi alţii, mai
mulţi decât unul sau doi, cărora le place faptul că tu crezi că ai o
lumină nouă şi sunt întru totul pregătiţi să le-o prezinte [115]
oamenilor. Însă lui Dumnezeu I-ar plăcea ca ei să primească lumina
care a fost deja dată, să umble în ea şi să-şi întemeieze credinţa pe
Scripturile care susţin poziţiile prezentate de oamenii lui Dumnezeu
de-a lungul multor ani. Slujitorii omeneşti trebuie să
propovăduiască Evanghelia veşnică. Noi trebuie să vestim soliile
îngerilor care sunt reprezentaţi ca zburând prin mijlocul cerului cu
o ultimă avertizare pentru lumea căzută. Deşi nu toţi suntem
chemaţi să profetizăm, totuşi suntem chemaţi să credem profeţiile
şi să conlucrăm cu Dumnezeu pentru a lumina şi alte minţi. Acesta
este lucrul pe care încercăm să-l facem.

Fratele meu, tu poţi să ne ajuţi în multe feluri. Am de la Domnul
misiunea de a-ţi spune că nu trebuie să te gândeşti numai la tine.
Fii atent la felul cum auzi, cum înţelegi şi cum îţi însuşeşti
Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul te va binecuvânta, dacă intri în
rânduri, alături de fraţii tăi. Cei pe care El i-a trimis să
propovăduiască solia îngerului al treilea au lucrat în unitate cu
fiinţele cereşti inteligente. Domnul nu îţi încredinţează răspunderea
de a propovădui o solie care va aduce discordie în rândul
credincioşilor. Repet, El nu conduce pe nimeni prin Duhul Sfânt, ca
să formuleze o teorie care va tulbura credinţa în soliile solemne pe
care le-a dat poporului Său pentru a le vesti lumii noastre.

Te sfătuiesc în legătură cu lucrurile pe care le-ai scris ca pe un
adevăr preţios. Nu ar fi recomandabil să le imortalizezi, tipărind
lucrurile care ţi-au produs aşa de multă nelinişte. Nu este voia
Domnului ca lucrurile acestea să fie aduse înaintea poporului Său,
deoarece ele vor împiedica tocmai solia adevărului pe care poporul
Său trebuie să o creadă şi să o pună în practică în aceste zile din
urmă, care sunt pline de pericole.

Vor fi propovăduite continuu teorii care vor abate mintea şi vor
tulbura credinţa. Aceia care au avut o experienţă reală în explicarea
profeţiilor au fost făcuţi tocmai de aceste profeţii să fie ce sunt
astăzi, şi anume adventişti de ziua a şaptea. Ei trebuie să stea



având mijlocul încins cu adevărul şi purtând întreaga armură. Cei
care nu au avut experienţa aceasta au privilegiul de a susţine solia
adevărului cu aceeaşi încredere. Lumina pe care Dumnezeu a
binevoit să le-o dea celor din poporul Său nu le va slăbi încrederea
[116] în calea pe care i-a condus Dumnezeu în trecut, ci îi va întări
pentru a ţine credinţa cu putere. Trebuie să ţinem cu fermitate
până la sfârşit credinţa  noastră de la început.

 „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12). Aici stăm, sub steagul soliei
îngerului al treilea. „După aceea, am văzut pogorându-se din cer un
alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava
lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: «A căzut, a căzut Babilonul cel
mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că
toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii
pământului au curvit cu ea şi negustorii pământului s-au îmbogăţit
prin risipa desfătării ei». Apoi am auzit din cer un alt glas, care
zicea: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la
păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au
îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte
de nelegiuirile ei»” (Apocalipsa 18,1-5). 

Solia	celuilalt	înger
Aşadar, conţinutul soliei celui de-al doilea înger îi este vestit

lumii din nou de celălalt înger, care luminează pământul cu slava
lui. Soliile acestea sunt reunite în una singură, ca să le fie
prezentate oamenilor în zilele finale ale istoriei pământului.
Întreaga lume va fi pusă la încercare şi toţi cei ce au fost în
întunericul ideilor false cu privire la Sabatul poruncii a patra vor
înţelege ultima solie a milei, care le este vestită oamenilor.

Lucrarea noastră este aceea de a vesti poruncile lui Dumnezeu şi
mărturia lui Isus Hristos. „Pregăteşte-te să întâlneşti pe
Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4,12) este avertizarea care trebuie
să-i fie dată lumii. Este o avertizare pentru fiecare dintre noi.
Suntem chemaţi să dăm la o parte orice piedică şi păcatul, care ne



înfăşoară aşa de lesne. Fratele meu, tu ai de făcut o lucrare, şi
anume aceea de a lua jugul lui Hristos. Asigură-te că ţi-ai zidit casa
pe stâncă. Nu risca veşnicia pe temeiul unei probabilităţi. Poate că
nu [117] vei trăi pentru a trece prin evenimentele periculoase care
încep să se desfăşoare acum. Viaţa nimănui nu este asigurată
pentru nicio perioadă precisă. Oare nu ar trebui să veghezi în
fiecare clipă? Nu ar trebui să te cercetezi pe tine însuţi cu atenţie şi
să te întrebi: Ce va fi veşnicia pentru mine?

Povara cea mare a sufletului tău să fie: Este inima mea înnoită?
Este sufletul meu schimbat? Sunt păcatele mele iertate prin
credinţa în Hristos? Am fost eu născut din nou? Răspund eu
invitaţiei: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi
da odihnă” (Matei 11,28)? Consideri tu toate lucrurile ca fiind o
pierdere faţă de preţul nespus de mare al  cunoaşterii lui Hristos
Isus? Simţi tu că ai datoria de a crede fiecare cuvânt care iese din
gura lui Dumnezeu? – Manuscrisul 32, 1896



DOUĂ CURĂŢIRI ALE TEMPLULUI – DOUĂ
CHEMĂRI 
DE A IEŞI DIN BABILON

În timp ce ţineţi cu statornicie steagul adevărului, propovăduind
Legea lui Dumnezeu, fiecare suflet să-şi aducă aminte un lucru:
credinţa lui Isus este pusă în legătură cu poruncile lui Dumnezeu.
Îngerul al treilea este reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului
şi strigând cu glas tare: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12).
Solia primului, a celui de-al doilea şi a celui de-al treilea înger sunt
legate între ele. Dovezile adevărului durabil şi veşnic din aceste solii
măreţe, care înseamnă atât de mult pentru noi şi care au stârnit o
împotrivire atât de puternică din partea lumii religioase, nu pot fi
stinse. Satana caută fără încetare să aştearnă umbra lui diabolică
peste soliile acestea, aşa încât copiii lui Dumnezeu care alcătuiesc
poporul rămăşiţei să nu înţeleagă cu claritate importanţa lor,
timpul lor şi locul lor, dar ele sunt vii şi trebuie să-şi exercite
puterea asupra experienţei noastre religioase până la sfârşitul
timpului.

Influenţa acestor solii s-a adâncit şi s-a lărgit, punând în mişcare,
în mii de inimi, dorinţa de a acţiona, aducând la existenţă instituţii
de învăţământ, case de editură, instituţii medicale, iar toate acestea
sunt mijloacele lui Dumnezeu de a conlucra în lucrarea cea mare
reprezentată de primul, al doilea şi al treilea înger [118] care zboară
prin mijlocul cerului pentru a-i avertiza pe locuitorii lumii că
Hristos vine din nou cu putere şi cu mare slavă.

Profetul spune: „După aceea, am văzut pogorându-se din cer un
alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava
lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: «A căzut, a căzut Babilonul cel
mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh
necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte»”
(Apocalipsa 18,1-2). Aceasta este aceeaşi solie care a fost vestită de
îngerul al doilea. Babilonul, cetatea cea mare, a căzut, pentru că „a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa



14,8). Ce este vinul acesta? Doctrinele lui false. Babilonul i-a
prezentat lumii un sabat fals în locul Sabatului poruncii a patra şi a
repetat ideile false pe care Satana i le-a spus Evei la început, în
Eden – nemurirea naturală a sufletului. El a răspândit până
departe tot felul de idei false, „învăţând ca învăţături nişte porunci
omeneşti” (Matei 15,9). 

Când Şi-a început lucrarea publică de slujire, Domnul Isus a
curăţit templul de lucrurile prin care era profanat. Printre ultimele
acţiuni ale lucrării Sale, a fost cea de-a doua curăţire a templului.
Tot aşa, în ultima lucrare de avertizare a lumii, bisericilor li se
adresează două apeluri distincte. Solia îngerului al doilea este: „A
căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate
neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apocalipsa 14,8). Iar
strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea este auzit din cer
spunând: „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” (Apocalipsa 18,4-5). – Review and Herald, 6
decembrie 1892

 



 

SECŢIUNEA A III-A



ASOCIERI NEINŢELEPTE
 

INTRODUCERE

La începutul călătoriei în Australia (1891-1900), Ellen White a
fost solicitată să-i adreseze un sfat unui lucrător de seamă de la
casa noastră de editură, care ajunsese profund implicat în
activităţile Lojii Masonice. Sfatul pe care ea i l-a dat acestui frate l-
a determinat să rupă legăturile cu Loja, în ciuda faptului că
atinsese gradul cel mai înalt de cinste în acea organizaţie.

Fără a condamna, Ellen G. White a indicat faptul că un creştin nu
poate să slujească la doi stăpâni, sau să se supună faţă de două
autorităţi. Fratele nostru, care ajunsese atât de implicat în
activităţile Lojii încât lucrarea lui pentru biserică fusese foarte mult
neglijată, a recunoscut adevărul simplu din sfaturile lui Ellen G.
White, iar încrederea lui în mesajul primit a fost confirmată când
Ellen G. White – fără să-şi dea seama – i-a prezentat semnul secret
folosit numai de membrii Lojii. El a renunţat imediat la calitatea de
membru al Lojii, deşi afirmase energic în mai multe ocazii că nimic
nu va zgudui încrederea lui în organizaţia frăţiei şi nici nu-l va
determina să rupă legătura cu ea. În anii de mai târziu, privind
înapoi la experienţa aceasta, el a mărturisit că mesajul Spiritului
Profetic i-a schimbat complet viaţa.

În legătură cu situaţia aceasta, Ellen G. White a scris destul de
amplu despre relaţia adventiştilor de ziua a şaptea cu astfel de
organizaţii. Lucrarea a fost publicată sub forma unei broşuri cu
titlul: „Should Christians Be Members of Secret Societies?” (Ar
trebui credincioşii să fie membri ai societăţilor secrete?) şi a fost
răspândită larg în Australia şi în Statele Unite, dar nu a mai fost



retipărită de mult timp. Broşura aceasta este publicată din nou în
întregime aici.

Capitolul al doilea este alcătuit din sfaturi scrise de Ellen G.
White cu privire la atitudinea pe care adventiştii de ziua a şaptea
trebuie să o aibă faţă de organizaţiile sindicale. Materialul acesta a
fost publicat în 1946, ca secţiunea a doua a unei broşuri despre
viaţa la ţară. El apare aici în formă permanentă pentru a continua
să fie studiat cu rugăciune.

Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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AR TREBUI CREŞTINII 
SA FIE MEMBRI AI SOCIETAŢILOR SECRETE?

 
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce

legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum pot sta
împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos
şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum
se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul
Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui şi voi
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul
Meu». De aceea: «Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice
Domnul, nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi
fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic»” (2
Corinteni 6,14-18). 

Porunca Domnului „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei
necredincioşi” (2 Corinteni 6,14) nu se referă numai la căsătoria
creştinilor cu oameni lipsiţi de evlavie, ci la toate asocierile în care
părţile sunt într-o legătură strânsă şi în care este nevoie de armonie
în spirit şi acţiune. Domnul i-a dat lui Israel o poruncă specială, de
a fi separat de cei ce se închinau la idoli. Israeliţii nu trebuiau [122]
să intre în legături de căsătorie cu păgânii sau să formeze vreo
organizaţie împreună cu ei. „Să nu cumva să faci legământ cu
locuitorii ţării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă
vor locui în mijlocul tău. Dimpotrivă, să le dărâmaţi altarele, să le
sfărâmaţi stâlpii idoleşti şi să le trântiţi la pământ idolii. Să nu te
închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul Se numeşte gelos,
este un Dumnezeu gelos” (Exodul 34,12-14). 

„Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău;
Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre
toate popoarele de pe faţa pământului. Nu doar pentru că întreceţi
la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi şi v-a
ales, căci voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că
Domnul vă iubeşte, pentru că a vrut să ţină jurământul pe care l-a
făcut părinţilor voştri… Să ştii dar că Domnul, Dumnezeul tău, este



singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios şi Îşi ţine
legământul şi îndurarea până la al miilea neam de oameni faţă de
cei ce-L iubesc şi păzesc poruncile Lui” (Deuteronomul 7,6-9).

De asemenea, Domnul declară, prin profetul Isaia, următoarele:
„«Scoateţi strigăte de război cât voiţi, popoare, căci tot veţi fi

zdrobite; luaţi aminte, toţi cei ce locuiţi departe! Pregătiţi-vă oricât
de luptă, căci tot veţi fi zdrobiţi… Faceţi la planuri cât voiţi, căci nu
se va alege nimic de ele! Luaţi la hotărâri cât voiţi, căci vor fi fără
urmări! Căci Dumnezeu este cu noi.» Aşa mi-a vorbit Domnul, când
m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea
poporului acestuia: «Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul
acesta uneltire şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi!
Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă
înfricoşaţi»” (Isaia 8,9-13). 

Unii întreabă dacă este bine ca un creştin să aparţină Masoneriei
libere sau altor societăţi secrete. Toţi aceştia trebuie să se
gândească la pasajele Scripturii pe care tocmai le-am citat. Dacă
suntem creştini întru totul, trebuie să fim creştini oriunde, să luăm
în considerare şi să ascultăm sfatul dat pentru a ne face să fim nişte
creştini în conformitate cu standardul Cuvântului lui Dumnezeu.

Conlucrarea	cu	mijloacele	divine
[123] Cei din poporul lui Dumnezeu de pe pământ sunt slujitori

omeneşti care trebuie să conlucreze cu mijloacele divine pentru
salvarea oamenilor. Domnul Hristos le spune sufletelor care s-au
alăturat Lui: Voi sunteţi una cu Mine, „împreună-lucrători cu
Dumnezeu” (1 Corinteni 3,9). Dumnezeu este Lucrătorul cel mare şi
nevăzut, în timp ce omul este slujitorul umil şi văzut, iar el poate
săvârşi ceva bun numai prin cooperarea cu mijloacele cereşti.
Oamenii pot să discearnă mijloacele divine numai când mintea le
este iluminată de Duhul Sfânt. De aceea, Satana caută fără încetare
să abată mintea oamenilor de la ce este divin la ce este omenesc,
pentru ca omul să nu conlucreze cu Cerul. El îndreaptă atenţia spre
invenţii omeneşti, determinându-i pe oameni să se încreadă în
oameni, să se bazeze pe puterea omenească, aşa încât credinţa lor



să nu se prindă de Dumnezeu.
„Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot

trupul tău va fi plin de lumină; dar, dacă ochiul tău este rău, tot
trupul tău va fi plin de întuneric. Aşa că, dacă lumina care este în
tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!”
(Matei 6,22-23) 

Când lumina noastră ajunge să fie întuneric, cum vom fi noi o
lumină pentru lume?

Lucrarea mântuirii personale depinde de conlucrarea noastră cu
mijloacele divine. Dumnezeu ne-a dat puteri morale şi receptivitate
religioasă. El L-a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru
păcatele noastre, pentru ca noi să putem fi împăcaţi cu Dumnezeu.
Domnul Isus a trăit o viaţă de sacrificiu şi de renunţare la sine,
pentru ca noi să putem urma exemplul Său. El a dat Duhul Sfânt
pentru a-L înlocui pe Hristos în orice loc unde este nevoie de
ajutor. El foloseşte făpturile cereşti inteligente pentru a aduce
puterea divină care se combină cu eforturile noastre omeneşti. Dar
noi trebuie să acceptăm darul lui Dumnezeu, să ne pocăim şi să
credem în Hristos. Trebuie să veghem, să ne rugăm, să împlinim
cerinţele lui Dumnezeu. Trebuie să practicăm renunţarea la sine şi
sacrificiul pentru Numele lui Hristos. Trebuie să creştem în
Hristos printr-o legătură continuă cu El. Orice abate mintea de la
Dumnezeu pentru a se încrede în om sau a se conforma cu un
standard omenesc ne va [124] împiedica să conlucrăm cu Dumnezeu
la mântuirea noastră. Acesta este motivul pentru care Domnul le-a
interzis celor din poporul Său să facă vreo alianţă cu păgânii, „ca
să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău” (Exodul
34,12). El a spus: „Căci ar abate de la Mine pe fiii tăi”
(Deuteronomul 7,4). Acelaşi principiu se aplică şi la asocierea
creştinilor cu cei necredincioşi. 

Legământul	cu	Dumnezeu
Când L-am primit pe Hristos ca Răscumpărător al nostru, am

acceptat şi condiţia de a ajunge să fim conlucrători cu Dumnezeu.
Noi am făcut un legământ cu El pentru a fi întru totul ai Domnului



şi a lucra pentru zidirea Împărăţiei Sale în lume, ca nişte ispravnici
credincioşi ai harului Său. Fiecare urmaş al lui Hristos are obligaţia
de a-I dedica Aceluia care a plătit preţul de răscumpărare pentru
sufletele noastre toate puterile minţii, sufletului şi trupului său. Noi
ne-am angajat să fim soldaţi, să intrăm într-o slujire activă, să
suferim încercări, ruşine, acuzaţii, să ducem lupta credinţei,
urmându-L pe Cel care este Căpetenia mântuirii noastre.

Când vă aflaţi în legătură cu societăţile lumeşti, respectaţi voi
legământul cu Dumnezeu? Oare asociaţiile acestea tind să îndrume
mintea voastră sau a celorlalţi spre Dumnezeu sau ele vă abat
interesul şi atenţia de la El? Întăresc ele legătura voastră cu
mijloacele divine sau vă abat mintea spre ce este omenesc, în locul
celor divine?

Îi slujiţi voi lui Dumnezeu, Îl cinstiţi şi Îl preamăriţi sau Îl
dezonoraţi şi păcătuiţi împotriva Lui? Adunaţi voi împreună cu
Hristos sau risipiţi? Toate gândurile, planurile şi interesele
stăruitoare pe care voi le dedicaţi acestor organizaţii au fost plătite
cu sângele preţios al lui Hristos. Oare Îi slujiţi voi lui Hristos când
vă asociaţi cu ateii şi necredincioşii, cu oameni care profanează
Numele lui Dumnezeu, care beau şi folosesc tutun?

Deşi în aceste societăţi pot fi multe lucruri care par a fi bune, cu
ele sunt amestecate foarte multe lucruri care anulează efectul celor
bune şi fac societăţile acestea să fie o pagubă pentru interesele
sufletului. Noi avem [125] o altă viaţă, în afară de aceea care este
susţinută de hrana trecătoare. „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci
cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4,4). „Dacă
nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi
viaţa în voi înşivă” (Ioan 6,53). Domnul Isus a zis: „Cine mănâncă
trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia
în ziua de apoi” (Ioan 6,54). Trupul nostru este construit din ceea ce
mâncăm şi bem şi, cum este în lumea naturii, tot aşa este şi în cea
spirituală. Lucrurile asupra cărora stăruie mintea sunt cele care
susţin natura noastră spirituală. Mântuitorul a zis: „Duhul este
acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi
le-am spus Eu sunt duh şi viaţă” (Ioan 6,63). Viaţa spirituală



trebuie să fie susţinută de comuniunea cu Hristos prin Cuvântul
Său. Mintea trebuie să stăruie asupra Cuvântului şi inima să fie
umplută cu el. Cuvântul lui Dumnezeu pus în inimă, cultivat şi
ascultat cu sfinţenie, prin puterea harului lui Hristos, poate să
îndrepte omul şi să-l păstreze drept, dar orice influenţă
omenească şi orice invenţie pământească sunt incapabile să-i dea
omului putere şi înţelepciune. Ele nu pot ţine în frâu patimile, nici
nu pot să corecteze diformităţile caracterului. Dacă adevărul lui
Dumnezeu nu conduce inima, conştiinţa va fi denaturată. Totuşi,
în societăţile acestea lumeşti, mintea este abătută de la Cuvântul
lui Dumnezeu. Oamenii nu sunt conduşi să facă din Cuvântul
acesta studiul şi călăuza vieţii lor.

Este	Dumnezeu	onorat?
Vă întreb pe voi, cei cărora vă place să faceţi parte din asociaţiile

acestea, cărora vă plac întrunirile dedicate satisfacerii simţurilor,
distracţiei şi petrecerilor: Îl luaţi pe Isus cu voi? Căutaţi voi să
salvaţi sufletul tovarăşilor voştri? Este acesta scopul asocierii
voastre cu ei? Simt ei şi văd în voi întruchiparea vie a Duhului lui
Hristos? Este vizibil faptul că voi sunteţi nişte martori ai lui
Hristos, că aparţineţi unui popor deosebit, plin de râvnă pentru
fapte bune? Este vizibil faptul că viaţa voastră este guvernată de
poruncile divine: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău” (Matei 22,37) şi
„Să iubeşti pe aproapele tău [126] ca pe tine însuţi” (Matei 19,19)? A
vorbi inimii şi conştiinţei acelora care sunt gata să piară este o
lucrare aflată dincolo de puterea unuia care nu se predă cu totul lui
Hristos. Totuşi, ce arată fluenţa şi căldura vorbirii voastre cu
privire la obiectul asupra căruia este concentrat interesul vostru?

Care sunt subiectele de conversaţie preferate de voi în societăţile
acestea? Care sunt temele care incită interesul şi oferă plăcere? Nu
sunt ele legate de satisfacerea simţurilor – mâncarea, băutura şi
căutarea de plăceri? Prezenţa lui Hristos este necunoscută în
întrunirile acestea. Nu se face nicio referire la El. Tovărăşia Lui nu
este dorită. Unde şi când este onorat Dumnezeu în astfel de



asociaţii? În ce privinţă beneficiază sufletul câtuşi de puţin? Dacă
voi nu-i influenţaţi pe tovarăşii voştri spre bine, oare nu vă
influenţează ei spre rău? Nu vă va face lucrul acesta să lăsaţi
deoparte candela vieţii, Cuvântul lui Dumnezeu, şi să vă amestecaţi
fără reţineri cu această categorie de tovarăşi, ajungând la nivelul
lor? Credeţi voi că puteţi găsi ceva care să satisfacă foamea
sufletului, în afară de adevărul şi de aprobarea lui Dumnezeu? Oare
aceia care declară a crede adevărul pentru timpul acesta pot să se
simtă confortabil în asemenea activităţi, în timp ce Dumnezeu nu
Se află deloc în gândurile lor?

Oamenii s-au adunat spre a I se închina lui Dumnezeu în aceeaşi
încăpere unde au avut loc întrunirile acestor societăţi. Aţi putut voi
să uitaţi scenele de distracţie, de petrecere şi de îngăduire a
paharului de vin, în timp ce aţi participat la orele sfinte de serviciu
divin? Toate aceste lucruri sunt scrise de Dumnezeu în cartea Sa, ca
fiind necumpătare. Cum se împleteşte ea cu realităţile veşnice?
Uitaţi voi că, la toate aceste întruniri dedicate plăcerii, este prezent
un Martor, aşa cum a fost la ospăţul lui Belşaţar? Dacă perdeaua
care ne desparte de lumea nevăzută ar putea să fie dată la o parte,
L-aţi vedea pe Mântuitorul întristat de priveliştea oamenilor
absorbiţi de plăcerile, glumele şi veselia de la masă, care Îl scot pe
Hristos, Centrul nădejdii lumii, în afara gândurilor lor.

Aceia care nu sunt în stare să facă deosebire între cei care Îi
slujesc lui Dumnezeu şi cei care nu Îi slujesc ar putea să fie
fermecaţi de societăţile acestea care nu au nicio legătură cu
Dumnezeu, dar niciun creştin nu poate să progreseze într-o astfel de
atmosferă. Aerul vital al cerului nu se află acolo. Sufletul lui este
pustiu, iar el [127] se simte la fel de lipsit de înviorarea Duhului
Sfânt cum au fost lipsite de rouă şi ploaie dealurile din Ghilboa.

Uneori, urmaşul lui Hristos poate fi forţat de circumstanţe să fie
martor la scene de plăcere nesfântă, dar el face lucrul acesta cu o
inimă întristată. Limbajul de acolo nu este limbajul Canaanului, iar
copilul lui Dumnezeu nu va alege niciodată astfel de asocieri. Când
este nevoit să ajungă într-o societate pe care nu o alege, să se bazeze
pe Dumnezeu, iar Domnul îl va păzi. Totuşi el nu trebuie să îşi



sacrifice principiile în niciun fel, oricare ar fi ispita.
 

Nu	de	la	Hristos
Domnul Hristos nu-i va călăuzi niciodată pe urmaşii Săi să-şi

asume legăminte ce îi vor uni cu oameni care nu au nicio legătură
cu Dumnezeu şi nu sunt sub influenţa conducătoare a Duhului Său
Sfânt. Singurul standard pentru caracter este Legea sfântă a lui
Dumnezeu, iar acelora care fac din Legea aceasta regula vieţii lor le
este imposibil să se unească într-o frăţietate cordială, bazată pe
încredere, cu aceia care schimbă adevărul lui Dumnezeu cu o
minciună şi consideră autoritatea lui Dumnezeu ca fiind un lucru de
nimic.

Între oamenii lumeşti şi aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu cu
credincioşie există o prăpastie mare. Gândurile, simpatiile şi
simţămintele lor nu sunt în armonie cu privire la subiectele cele mai
importante – Dumnezeu, adevărul şi veşnicia. O clasă se pregăteşte
ca grâul pentru hambarul lui Dumnezeu, iar cealaltă se pregăteşte
ca neghina pentru focul nimicirii. Cum poate să fie unitate în scop şi
acţiune între cele două?

„Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că
cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu”
(Iacov 4,4). 

„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va
iubi pe celălalt sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt: Nu
puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona” (Matei 6,24). 

Totuşi trebuie să fim precauţi şi să nu îngăduim un spirit de
bigotism şi de intoleranţă. Noi nu trebuie să stăm deoparte de
ceilalţi, într-un spirit care pare să spună: „Nu te apropia de mine.
Eu sunt mai sfânt decât tine.” Nu vă izolaţi de semenii voştri, [128]
ci căutaţi să le împărtăşiţi adevărul cel preţios care a binecuvântat
inima voastră. Faceţi să se vadă că religia voastră este o religie a
dragostei.

„Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care



este în ceruri” (Matei 5,16). 
Totuşi, dacă suntem creştini, având Duhul Aceluia care a murit

pentru a-i elibera pe oameni de păcatele lor, vom iubi sufletul
semenilor noştri atât de mult, încât nu vom aproba plăcerile lor
păcătoase prin prezenţa sau prin influenţa noastră. Noi nu putem
să aprobăm comportamentul lor prin faptul că ne asociem cu ei şi
luăm parte la petrecerile şi întrunirile lor, unde nu Dumnezeu
conduce. Departe de a le face bine, un asemenea comportament îi va
face numai să se îndoiască de realitatea religiei noastre. Noi am fi
nişte lumini false, conducând sufletele la ruină prin exemplul
nostru.

Am citit recent despre un vapor de lux care îşi croia drumul prin
mare, când, la miezul nopţii, s-a izbit de o stâncă. Pasagerii au fost
treziţi numai pentru a vedea cu groază situaţia lor disperată şi s-au
scufundat împreună cu vasul. Omul de la cârmă confundase lumina
farului şi sute de suflete au fost trimise la moarte într-o clipă. Dacă
dăm pe faţă un caracter care Îl reprezintă greşit pe Hristos, noi
prezentăm o lumină falsă, iar sufletele vor fi cu siguranţă duse în
rătăcire prin exemplul nostru.

Pericolul	întinării	spirituale
Creştinii care intră în societăţi lumeşti îşi fac rău lor înşişi şi, de

asemenea, îi duc în rătăcire pe ceilalţi. Cei ce se tem de Dumnezeu
nu pot să-i aleagă pe cei necredincioşi ca tovarăşi şi, în acelaşi timp,
ei înşişi să nu sufere niciun prejudiciu. În societăţile acestea, ei sunt
aduşi sub influenţa unor principii şi obiceiuri lumeşti, iar prin
puterea de influenţă a asocierii şi a obiceiurilor, mintea ajunge să se
conformeze din ce în ce mai mult cu standardul celor lumeşti.
Dragostea lor faţă de Dumnezeu se răceşte, iar ei nu mai au nicio
dorinţă după comuniunea cu El. Ei ajung orbi din punct de vedere
spiritual. Ei nu pot să vadă nicio deosebire între călcătorii Legii lui
Dumnezeu [129] şi aceia care se tem de Dumnezeu şi păzesc
poruncile Sale. Ei numesc răul bine şi binele rău. Strălucirea
realităţilor veşnice dispare. Adevărul le poate fi prezentat în orice
mod, oricât de convingător, dar ei nu flămânzesc după pâinea vieţii,



nici nu însetează după apele mântuirii. Ei beau din fântâni crăpate,
care nu pot să ţină apa. Oh, prin asocierea cu lumea, este uşor să
prindem spiritul ei, să fim modelaţi de concepţiile ei, aşa încât să nu
discernem valoarea lui Isus şi a adevărului. Măsura în care spiritul
lumii locuieşte în inima noastră dă măsura în care acesta va
controla viaţa noastră.

Când nu se află sub controlul Cuvântului şi al Duhului Sfânt al
lui Dumnezeu, oamenii sunt robi ai lui Satana, iar noi nu ştim până
unde îi poate duce el în păcat. Patriarhul Iacov i-a privit pe aceia
care simţeau plăcere în nelegiuire. El a văzut care va fi rezultatul
asocierii cu ei şi, inspirat de Duhul, a exclamat: „Nu vreau să intre
sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu
adunarea lor!” (Geneza 49,6). El dă semnalul de alarmă pentru a
avertiza fiecare suflet împotriva acestor asocieri. Apostolul Pavel
repetă avertizarea: „Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale
întunericului” (Efeseni 5,11). „Nu vă înşelaţi: «Tovărăşiile rele strică
obiceiurile bune»” (1 Corinteni 15,33).

Când se încrede în strategiile lumeşti şi în invenţiile omeneşti, în
loc să se încreadă în Domnul, Dumnezeul lui Israel, sufletul este
înşelat. Poate un om să găsească o călăuză mai bună decât 
Domnul Isus, un sfătuitor mai bun în timp de îndoială şi de
încercare, o apărare mai bună în vreme de pericol? A lăsa deoparte
înţelepciunea lui Dumnezeu în favoarea înţelepciunii omeneşti este
o amăgire care nimiceşte sufletul.

Dacă doriţi să vedeţi ce vor face oamenii când resping influenţa
harului lui Dumnezeu, uitaţi-vă la scena din sala de judecată, când
gloata înfuriată, condusă de preoţii şi bătrânii iudeilor, a cerut viaţa
Fiului lui Dumnezeu. Priviţi-L pe Suferindul divin stând alături de
Baraba, iar pe Pilat întrebând pe cine să elibereze. Strigătul
răguşit, sporit de sute de voci pătimaşe inspirate de Satana, a fost:
„La moarte cu Omul acesta şi slobozeşte-ne [130] pe Baraba!” (Luca
23,18). Iar când Pilat a întrebat ce ar trebui să fie făcut cu Isus, ei
au strigat: „Răstigneşte-L, răstigneşte-L!” (Luca 23,21)

Natura omenească de atunci este aceeaşi natură omenească şi
acum. Când Remediul divin care salvează şi înnobilează natura



omenească este dispreţuit, acelaşi spirit continuă să existe în inima
oamenilor, iar noi nu putem să ne încredem în călăuzirea lor şi, în
acelaşi timp, să ne păstrăm credincioşia faţă de Hristos. 

Dumnezeu	priveşte	dincolo	de	suprafaţă
Societăţile acestea care nu sunt conduse de dragostea şi temerea

de Dumnezeu nu vor fi găsite loiale şi corecte faţă de oameni. Multe
dintre afacerile lor sunt contrare dreptăţii şi cinstei. Cel care are
ochii prea curaţi ca să privească răul nu poate fi părtaş la
numeroasele lucruri care au loc în aceste asociaţii. Conştiinţa
voastră va aduce mărturie cu privire la adevărul pe care îl spun eu.
Prea adesea, în aceste asociaţii, talentele, abilităţile şi capacităţile
inventive cu care Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni sunt pervertite
pentru a sluji ca unelte ale cruzimii, nedreptăţii şi egoismului în
fraudarea semenilor lor.

Desigur, toate aceste lucruri sunt negate de membrii acestor
grupări. Însă Dumnezeu priveşte dincolo de aparenţele plăcute şi
atrăgătoare şi vede motivele tainice şi ascunse şi faptele reale ale
asociaţiei. Deşi unii dintre ei declară că la baza organizării lor se
află, într-un anumit sens, Cuvântul lui Dumnezeu, totuşi ei se
îndepărtează mult de principiile neprihănirii. Jurămintele impuse
de unele dintre aceste ordine cer ca, atunci când o persoană divulgă
secretele ordinului, aceasta să fie ucisă. De asemenea, în anumite
circumstanţe, membrii sunt obligaţi să-i scape de pedeapsă pe cei
vinovaţi. Iar faţă de aceia care acţionează împotriva ordinului, li se
cere să aibă un comportament care nu este deloc în armonie cu
Legea lui Dumnezeu.

Noi nu putem să ne abatem de la adevăr, nu putem să ne
îndepărtăm de principii, fără să renunţăm la Acela care este
puterea, neprihănirea şi sfinţirea noastră. Noi trebuie să fim
înrădăcinaţi ferm în convingerea că orice ne abate în vreun fel de la
adevăr şi dreptate în asocierea [131] şi în parteneriatul nostru cu
oamenii nu poate să ne facă bine şi Îl dezonorează mult pe
Dumnezeu. Orice formă de amăgire sau de îngăduire a păcatului
este respingătoare pentru Dumnezeu.



În toate aceste societăţi secrete au loc fraude şi nimeni nu poate
să fie în legătură cu ele şi, în acelaşi timp, să fie un om liber
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea cerului. Natura morală este
târâtă în jos, la nivelul lucrurilor pe care Dumnezeu le declară
nedrepte şi care sunt contrare voinţei şi poruncilor Sale. Cineva
care declară că Îl iubeşte pe Dumnezeu poate să fie pus în poziţii
considerate onorabile în societăţile acestea, dar în ochii lui
Dumnezeu îşi pătează onoarea de creştin şi se desparte tot mai mult
de principiile neprihănirii şi ale adevăratei sfinţiri. El îşi
perverteşte însuşirile care au fost răscumpărate de sângele lui Isus.
El îşi vinde sufletul pentru nimic.

Când va avea loc descoperirea dreptelor Sale judecăţi, Dumnezeu
va sfărâma toate aceste societăţi, iar când va avea loc judecata şi se
vor deschide cărţile, se va da pe faţă lipsa de asemănare cu Hristos
a întregii confederaţii. Aceia care aleg să intre în societăţi secrete
aduc omagiu unor idoli la fel de insensibili şi de lipsiţi de puterea de
a binecuvânta şi de a mântui sufletul, cum sunt zeii hinduismului.

Societăţile acestea oferă unele avantaje care, din punct de vedere
omenesc, par să fie nişte binecuvântări mari, dar nu sunt aşa când
sunt cântărite cu unitatea de măsură a Domnului. Dincolo de
avantajele aparente, sunt ascunse mijloace de lucru satanice. Cu cât
venitul atras în trezorerie este mai mare, cu atât răul este mai
adânc. Dacă se vor urmări rezultatele câştigului păcătos care a
îmbogăţit societăţile acestea, se va vedea că acest câştig este un
blestem. Cuvintele pe care Elifaz i le-a adresat lui Iov sunt
adevărate cu privire la societăţile acestea: „Am văzut pe un nebun
prinzând rădăcină; apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa” (Iov 5,3).
Ele sunt capcanele lui Satana, plasa în care prinde sufletele.

O	problemă	de	credincioşie	faţă	de	Dumnezeu
Lumea aprobă şi susţine multe, foarte multe lucruri care sunt o

ofensă pentru Sfântul lui Israel. Faptul că Eva s-a îndepărtat de
restricţiile precizate de Dumnezeu, făcând lucrul pe care El i-a spus
să [132] nu-l facă, şi faptul că Adam a urmat exemplul ei au părut a
fi ceva neînsemnat, dar tocmai acel lucru a fost plănuit de



arhiamăgitorul pentru a nimici sufletele oamenilor, conducându-i
să-şi urmeze mai degrabă propria imaginaţie decât voinţa
descoperită a lui Dumnezeu. Tot aşa, în societăţile acestea sunt
susţinute principii care îi aduc pe oameni sub puterea amăgitoare a
lui Satana, îndepărtându-i de căile sigure şi ducându-i la răzvrătire
împotriva lui Dumnezeu şi la desconsiderarea standardului Său
sfânt de neprihănire. Îndemnul pe care Mântuitorul nostru l-a
repetat adesea este: „Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în
ispită!” (Marcu 14,38). Vegheaţi, vegheaţi cu atenţie şi cu grijă, ca
nu cumva Satana să reuşească să prindă în capcană sufletul acelora
pentru care Hristos a plătit preţul de răscumpărare cu sângele Său!

Dumnezeu îi cheamă pe cei ce doresc să fie copiii Săi să acţioneze
ca şi când s-ar afla sub privirile divine şi să adopte standardul sfânt
al neprihănirii. Dreptatea şi adevărul Său sunt principiile care
trebuie să fie întemeiate în fiecare suflet. Acela care îşi păstrează
integritatea faţă de Dumnezeu va fi corect faţă de oameni. Niciun
om care Îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu nu îşi va expune
sufletul la ispită de dragul aurului şi al argintului, al onorurilor sau
al oricărui alt avantaj pământesc. „Şi ce foloseşte unui om să câştige
toată lumea, dacă îşi pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb
pentru sufletul său?” (Marcu 8,36-37)

Creştinii trebuie să rupă orice legătură cu aceste ordine secrete
care nu se află sub conducerea lui Dumnezeu. Ei nu pot să fie loiali
faţă de organizaţiile acestea şi, în acelaşi timp, să fie loiali faţă de
Dumnezeu. Ori veţi rupe legătura cu organizaţiile acestea, ori veţi
ajunge să vă asemănaţi tot mai mult cu ele şi, în cele din urmă, să
vă uniţi pe deplin cu ele şi să rupeţi legăturile cu aceia care Îl iubesc
pe Dumnezeu şi se tem de El. Creştinul va abandona lucrurile care
sunt o piedică pentru spiritualitatea lui, oricât de mare ar fi
sacrificiul. Mai bine să pierdeţi bani, proprietăţi şi viaţa însăşi,
decât să puneţi în pericol interesele vitale ale sufletului.

Ispravnici	ai	lui	Dumnezeu
Toţi cei care aţi intrat în legătură cu aceste societăţi secrete vă

încredeţi într-un toiag care va fi rupt în bucăţi. [133] Voi nu vă



încredeţi în Domnul, Dumnezeul lui Israel, căutând cu grijă să
cunoaşteţi voinţa Sa şi să mergeţi pe calea Sa. Când investiţi bani
în organizaţiile acestea, voi speraţi să vă faceţi rezerve pentru
viitor. Le-aţi dat timpul, gândurile, munca şi banii voştri, în timp
ce lucrarea lui Hristos a fost neglijată. Fiecare dolar plătit acestor
organizaţii este o deturnare de fonduri de la lucrarea lui
Dumnezeu, ca şi când ar fi înghiţit în ocean. Totuşi, oare nu este
acesta un capital pe care Dumnezeu vi l-a încredinţat spre a-l folosi
în slujba Sa pentru salvarea semenilor voştri? Prin investirea lui
acolo unde nu poate nici să-I aducă cinste lui Dumnezeu, nici să le
facă bine oamenilor, voi repetaţi păcatul robului netrebnic, care a
ascuns talantul Domnului în pământ.

Domnul nu-i încredinţase robului necredincios un capital mare,
ci doar un talant. Omul nu a investit talantul în interesul lui
Dumnezeu, ci l-a ascuns în pământ, plângându-se că Domnul este
un Stăpân aspru, care culege de unde nu a semănat şi adună de
unde nu a vânturat. Egoismul pe care l-a manifestat el şi
nemulţumirile pe care le-a exprimat, ca şi când Dumnezeu i-ar fi
cerut ceva ce nu avea dreptul să-i ceară, au arătat că nu-L
cunoştea pe Dumnezeu, nici pe Isus Hristos, pe care L-a trimis El.
Tot ce avea era proprietatea Domnului şi i-a fost încredinţat spre a
fi folosit pentru Dumnezeu. Când spune: „Mi-a fost teamă şi m-am
dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!”
(Matei 25,25), el recunoaşte că talantul era de la Dumnezeu.

Şi ce a zis Domnul? „Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde
n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat” (Matei 25,26).
Aici El repetă cuvintele slujitorului, nu ca pe o recunoaştere a
adevărului lor, ci pentru a arăta că slujitorul ar fi trebuit să facă
binele chiar pe temeiul propriilor cuvinte. Domnul spune realmente:
„Tu nu ai făcut niciun efort de a pune la schimbător capitalul Meu
ca să obţii un câştig pentru a promova slava Mea pe pământ.” „Prin
urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi şi, la venirea mea,
eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu! Luaţi-i dar
talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că, celui ce are, i se
va da [134] şi va avea de prisos; dar, de la cel ce n-are, se va lua şi ce



are! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară:
acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor” (Matei 25,27-30). Această
lecţie îi este dată fiecărui suflet la care a ajuns lumina adevărului.

Nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu ne-a pus la încercare
în lumea aceasta spre a hotărî dacă suntem pregătiţi sau nu pentru
viaţa viitoare. Nimeni nu poate să intre vreodată în cer dacă are un
caracter întinat de pata nesăbuită a egoismului. Aşadar, Dumnezeu
ne pune la încercare aici, încredinţându-ne proprietăţi trecătoare,
pentru ca, prin folosirea lor, să arătăm că ni se pot încredinţa
bogăţiile veşnice. Noi putem să fim în armonie cu cerul şi să fim
pregătiţi pentru a intra acolo, numai dacă viaţa de sacrificiu de sine
a lui Hristos este reflectată în viaţa noastră.

Unde	ne	depozităm	comorile?
Ambiţia şi marea căutare a lumii este aceea de a obţine avantaje

materiale trecătoare, cu preţul neglijării binelui spiritual. Aşa se
întâmplă şi cu unii membri ai bisericii. În cele din urmă, când vor
fi chemaţi să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu, nu numai că se
vor ruşina, dar vor fi uimiţi că nu au înţeles care sunt bogăţiile
adevărate şi nu şi-au adunat o comoară în cer. Ei le-au oferit
darurile lor vrăjmaşilor adevărului, aşteptând să vină un timp în
viaţa aceasta, când vor avea un câştig de pe urma investiţiei lor. Ei
au putut să le încredinţeze societăţilor secrete banii lor, însă, când
lucrarea lui Dumnezeu duce lipsă de banii pe care El i-a
încredinţat slujitorilor Săi omeneşti, ei nu simt niciun interes şi nu
se gândesc la darul pe care li L-a dat Domnul. Ei sunt orbiţi de
dumnezeul acestei lumi.

Ei spun: Nu am nimic de dat pentru această acţiune, deoarece nu
voi primi în schimb niciun câştig. Când plătesc Lojii, eu îmi
pregătesc rezerve pentru viitor şi, mai mult decât atât, trebuie să
suport partea de cheltuială pentru petrecerile care satisfac gustul
meu. Nu pot să renunţ la aceste satisfacţii. De ce aşteaptă biserica
de la mine să contribui la împlinirea acestor cereri care se repetă
continuu? „Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde
n-ai semănat şi strângi [135] de unde n-ai vânturat; mi-a fost teamă



şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ” (Matei 25,24-25),
aşteptând ca eu să beneficiez de el cândva.

Domnul ne porunceşte: „Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde
le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci
strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi
unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că, unde este comoara
voastră, acolo va fi şi inima voastră” (Matei 6,19-21). 

Mulţi îşi adună comorile în aceste societăţi secrete şi oare nu
putem noi să vedem că inima lor este acolo? Oricât de puternice ar fi
dovezile adevărului, puţin câte puţin, el îşi pierde strălucirea, îşi
pierde puterea, cerul se şterge din minte, iar greutatea veşnică a
slavei, darul lui Dumnezeu pentru o viaţă de ascultare, pare să fie
un lucru nevrednic de a fi luat în considerare, în comparaţie cu
presupusele beneficii care trebuie să fie obţinute din adunarea
comorilor pământeşti. Sufletele mor din lipsă de pâinea şi de apa
vieţii, dar ce înseamnă ele pentru cel a cărui inimă este îndreptată
spre lumea aceasta? Mulţi oameni spun, prin faptele lor, dacă nu în
cuvinte: „Eu nu pot să renunţ la interesul faţă de aceste comori
pământeşti pentru a le obţine pe cele veşnice. Viaţa care va veni
este prea departe de mine pentru a o lua în considerare. Aleg
bunurile pământeşti şi voi risca viitorul. Dumnezeu este bun şi
milos.”

Rob netrebnic, dacă vei continua să mergi pe calea aceasta, partea
ta este hotărâtă cu siguranţă, împreună cu ipocriţii şi cu cei
necredincioşi. Fascinaţia clubului, a cinelor, a asocierii cu iubitorii
de lume a condus, asemenea ospăţului lui Belşaţar, la a-L uita pe
Dumnezeu şi a dezonora Numele Său.

 

Veţi	conlucra	voi	cu	Dumnezeu?
Mintea oamenilor este orbită în mod voit. Domnul Isus a zis: „Căci

inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au
închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să
înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec”
(Matei 13,15). Lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea [136]



oamenilor este o lucrare de o importanţă supremă, care trebuie să
fie dusă mai departe în lumea noastră, dar mulţi nu înţeleg lucrul
acesta, deoarece interesul lor se aseamănă mai mult cu al celor din
rândurile vrăjmaşului decât cu interesul soldaţilor credincioşi ai lui
Hristos. Ei nu înţeleg necesitatea conlucrării dintre mijloacele
omeneşti şi cele divine. Domnul ne-a poruncit: „Duceţi până la
capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur… Căci Dumnezeu
este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa,
şi înfăptuirea” (Filipeni 2,12-13). Acesta este planul pe care
Dumnezeu ni l-a descoperit pentru a ne călăuzi în toate planurile şi
scopurile vieţii. Totuşi, în timp ce oamenii se roagă: „Vie împărăţia
Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ” (Matei 6,10), mulţi
resping tocmai mijloacele prin care Dumnezeu Îşi va întemeia
Împărăţia.

Dacă vor fi dispuşi să considere toate lucrurile ca fiind o pierdere,
ca să-L poată câştiga pe Hristos, ochii lor vor fi deschişi pentru a
vedea lucrurile aşa cum sunt în realitate. Atunci se vor îndepărta de
atracţiile pământeşti şi se vor apropia de cele cereşti. Atunci vor
vedea adevărata natură a plăcerilor lumeşti şi egoiste pe care le
preţuiesc aşa de mult şi vor renunţa la lucrurile pe care le reţin
acum cu atâta plăcere.

Tot cerul priveşte la cei ce declară a crede adevărul cel mai sfânt
care le-a fost încredinţat vreodată muritorilor. Îngerii aşteaptă cu o
dorinţă fierbinte să conlucreze cu voi în lucrarea de salvare a
sufletelor. Veţi refuza voi această alianţă cerească pentru a păstra
legătura cu o societate în care Dumnezeu nu este onorat, în care
poruncile Sale sunt călcate în picioare? Cum v-ar fi fost adus vouă
adevărul vreodată, dacă alţii ar fi simţit un interes aşa de mic
pentru înaintarea lui, cum manifestaţi unii dintre voi acum?
Lucrarea lui Dumnezeu cere ajutorul nostru, ca să poată fi
întemeiată pe o bază corespunzătoare şi pentru ca adevărul să
poată fi dus mai departe în teritorii noi, la aceia care sunt pe
punctul de a pieri. Puteţi voi, care vă declaraţi a fi copii ai lui
Dumnezeu, să refuzaţi să ajutaţi lucrarea aceasta? Veţi reţine voi
banii care ar trebui să fie daţi în vistieria lui Dumnezeu şi veţi lăsa
lucrarea Lui să fie neglijată în mod ruşinos, ca să primiţi în schimb



un câştig lumesc? Este dureros când ne gândim ce am fi putut să
realizăm în salvarea sufletelor, dacă inima şi slujirea tuturor
acelora care mărturisesc a [137] crede adevărul I-ar fi fost predate
lui Dumnezeu fără reţineri. Lucrarea a fost făcută în mod neglijent.
Dacă eul ar fi fost ascuns în Hristos, cei păcătoşi ar fi putut să fie
câştigaţi la adevăr prin metode înţelepte şi ingenioase, iar acum ar
fi conlucrători cu Dumnezeu.

Acum, înainte să vină timpul când va trebui să-I daţi socoteală lui
Dumnezeu, vă îndemn să acordaţi atenţie Cuvântului Său:
„Adunaţi-vă o comoară în cer” (Matei 6,20; Luca 12,33), nu în
societăţile secrete! Gândiţi-vă că există doar un singur Proprietar al
universului şi că timpul, intelectul şi resursele fiecărui om Îi
aparţin Aceluia care a plătit răscumpărarea pentru suflet.
Dumnezeu are dreptul de a cere o slujire continuă şi o dragoste
supremă. Criteriul vostru să fie voinţa lui 
Dumnezeu, nu plăcerea proprie. Puteţi aduna o comoară în cer,
chiar dacă adunarea acestei comori va dura mai mult. Cine din
biserică este hotărât să-şi păstreze spiritualitatea? Cine vrea să
dezvolte o experienţă în care se văd zelul creştin şi energia
perseverentă? Cine, asemenea lui Isus, nu va cădea, nici nu se va
descuraja în conlucrarea cu Dumnezeu şi nu va căuta mijloacele
necesare pentru slujirea eului?

Toţi aceia care luptă pentru cununa vieţii veşnice vor fi ispitiţi,
aşa cum a fost ispitit Domnul înaintea lor. Lui I s-au propus
împărăţiile lumii, dacă îi va aduce omagiu lui Satana. Dacă Domnul
Hristos ar fi cedat la ispita aceasta, lumea ar fi pierit pentru
totdeauna sub atacul celui rău. Totuşi mulţumim lui Dumnezeu,
pentru că divinitatea Sa a strălucit prin natura omenească. El a
făcut ce trebuie să facă fiecare făptură omenească în Numele şi în
puterea lui Isus. El a zis: „Pleacă, Satano, căci este scris:
«Domnului, Dumnezeului tău, să te închini şi numai Lui să-I
slujeşti»” (Matei 4,10). Dacă veţi înfrunta ispita în felul acesta,
Satana vă va lăsa în pace aşa cum L-a lăsat în pace pe Hristos, iar
îngerii vă vor sluji aşa cum I-au slujit Lui.

Acelora care s-au gândit şi care au vorbit despre marile avantaje



care urmează a fi obţinute prin asociaţiile lumeşti, Domnul le
spune, prin profetul Maleahi, următoarele:

„Cuvintele voastre sunt aspre împotriva Mea, zice Domnul. Şi mai
întrebaţi: «Ce-am spus noi împotriva Ta?» Aţi zis: «Degeaba slujim
lui Dumnezeu; şi ce am [138] câştigat, dacă am păzit poruncile Lui şi
am umblat trişti înaintea Domnului oştirilor? Acum fericim pe cei
trufaşi; da, celor răi le merge bine; da, ei ispitesc pe Dumnezeu şi
scapă!»” (Maleahi 3,13-15)

Acestea sunt gândurile multora, chiar dacă nu le exprimă în
cuvinte.

„Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul;
Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat; şi o carte de
aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui pentru cei ce se tem de
Domnul şi cinstesc Numele Lui. «Ei vor fi ai Mei», zice Domnul
oştirilor, «Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc
Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i
slujeşte. Şi veţi vedea din nou, atunci, deosebirea dintre cel
neprihănit şi cel rău, dintre cel ce slujeşte lui Dumnezeu şi cel ce
nu-I slujeşte.»” „«Căci iată, vine ziua care va arde ca un cuptor! Toţi
cei trufaşi şi toţi cei răi vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde»,
zice Domnul oştirilor, «şi nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramură»”
(Maleahi 3,16-18; 4,1).

Sunt oameni pe care lumea îi consideră foarte favorizaţi, dar vine
un timp când copiii lui Dumnezeu vor fi deosebiţi, ca fiind cei pe
care Dumnezeu îi onorează, pentru că ei L-au onorat.

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui
Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a
cunoscut nici pe El. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui
Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când
Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.
Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţeşte, după cum El este
curat” (1 Ioan 3,1-3). 

Calea	mai	bună
Deşi onorurile trecătoare, bogăţiile şi puterea sunt marile scopuri



ale ambiţiei oamenilor din lumea aceasta, Domnul scoate în
evidenţă ceva mult mai vrednic de aspiraţiile noastre cele mai
înalte:

[139] „Aşa vorbeşte Domnul: «Înţeleptul să nu se laude cu
înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu
se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are
pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac
milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere
Eu», zice Domnul. «Iată, vin zilele», zice Domnul, «când voi pedepsi
pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima»”
(Ieremia 9,23-25). 

„Căci este scris în Scriptură: «Iată că pun în Sion o piatră din
capul unghiului, aleasă, scumpă; şi cine se încrede în El nu va fi dat
de ruşine». Cinstea aceasta este dar pentru voi, care aţi crezut! Dar
pentru cei necredincioşi, «piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns
să fie pusă în capul unghiului»; şi «o piatră de poticnire şi o stâncă
de cădere». Ei se lovesc de ea, pentru că n-au crezut Cuvântul şi la
aceasta sunt rânduiţi. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie
împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a
câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce
v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2,6-9). 

„De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă
toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus
Hristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe
care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel
ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea
voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt». Şi, dacă
chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după
faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre; căci
ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost
răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi
de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul
fără cusur şi fără prihană” (1 Petru 1,13-19). – Broşură publicată
în 1892, Should Christian Be Members of Secret Societies?



Nu	pot	să	primească	sigiliul	lui	Dumnezeu
[140] Cei care stau sub steagul însângerat al Prinţului Emanuel

nu pot să fie uniţi cu masonii liberi sau cu vreo altă societate
secretă. Sigiliul viului Dumnezeu nu va fi pus asupra niciunuia care
păstrează o asemenea asociere, după ce lumina adevărului a
strălucit pe calea lui. Hristos nu este împărţit, iar creştinii nu pot să
slujească şi lui Dumnezeu, şi lui Mamona. Domnul spune: „«Ieşiţi
din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei… nu vă atingeţi de ce este
necurat, şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi
fiice», zice Domnul cel Atotputernic” (2 Corinteni 6,17-18). –
Scrisoarea 21, 1893 

 
 



14



EVITAREA CONFLICTELOR DE MUNCA[14]

INTRODUCERE
Se apropie repede timpul când puterile care conduc uniunile

sindicale vor fi foarte opresive. Domnul ne-a învăţat din nou şi din
nou că aceia care alcătuiesc poporul nostru trebuie să-şi ducă
familiile afară din oraşe, la ţară, unde pot să cultive pământul şi să
obţină propriile produse, deoarece în viitor problema cumpărării şi a
vânzării va fi foarte serioasă. Ar trebui să începem acum să
ascultăm îndrumarea care ne-a fost dată din nou şi din nou: Ieşiţi
din oraşe şi mergeţi în zone rurale, unde casele nu sunt îngrămădite
aşa de aproape una de alta şi unde veţi fi scutiţi de amestecul
vrăjmaşilor. – Scrisoarea 5, 1904

Evitarea	certurilor	dintre	partide
Oamenii s-au asociat în confederaţii pentru a I se împotrivi

Domnului oştirilor. Aceste confederaţii vor continua să existe până
când Hristos va părăsi locul în care face mijlocire înaintea tronului
harului şi va îmbrăca hainele răzbunării. Slujitorii satanici se află
în fiecare oraş, ocupându-se cu organizarea de partide care se
împotrivesc Legii lui Dumnezeu. Sfinţii cei falşi şi necredincioşii pe
faţă intră în aceste partide. Acesta nu este un timp în care cei din
poporul lui Dumnezeu să fie nişte oameni uşor influenţabili. Noi nu
putem să ne permitem să fim [142] luaţi prin surprindere nicio clipă.
– Mărturii, vol. 8, p. 42

Uniunile sindicale vor fi unul dintre mijloacele care vor aduce pe
pământul acesta un timp de necaz cum nu a mai fost de la începutul
lumii. – Scrisoarea 200, 1903

Conflictele	dintre	confederaţiile	şi	uniunile	sindicale
Lucrarea celor din poporul lui Dumnezeu este aceea de a se

pregăti pentru evenimentele viitorului, care vor veni curând asupra



lor cu o putere orbitoare. În lume vor fi formate monopoluri uriaşe.
Oamenii se vor asocia în uniuni care îi vor închide în ţarcurile
vrăjmaşului. Câţiva oameni se vor uni pentru a pune mâna pe toţi
banii care pot fi obţinuţi în anumite domenii de afaceri. Se vor
forma uniuni profesionale, iar aceia care vor refuza să intre în
aceste uniuni vor fi consemnaţi. – Scrisoarea 26, 1903

Pregătirea	pentru	conflict
Uniunile şi confederaţiile sindicale din lume sunt o capcană.

Feriţi-vă de ele şi staţi departe de ele, fraţilor! Să nu aveţi nimic de-
a face cu ele. Din cauza acestor uniuni şi confederaţii, curând va fi
foarte dificil ca instituţiile noastre să-şi desfăşoare activitatea în
oraşe. Avertizarea mea este: Staţi afară din oraşe. Nu construiţi
niciun sanatoriu în oraşe. Educaţi-i pe oamenii noştri să iasă din
oraşe şi să meargă la ţară, unde pot să obţină o mică bucată de
pământ, să-şi construiască acolo un cămin pentru ei şi pentru copiii
lor. (…)

Restaurantele noastre trebuie să fie în oraşe, deoarece altfel
lucrătorii din aceste restaurante nu pot să ajungă la oameni şi să-i
înveţe principiile vieţuirii corecte. De asemenea, deocamdată,
trebuie să avem săli de adunare în oraşe. Totuşi, în cele din urmă,
va fi un asemenea conflict şi o asemenea confuzie în oraşe, încât
aceia care vor dori să le părăsească nu vor fi în stare. Trebuie să ne
pregătim pentru conflictele acestea. Aceasta este lumina care mi-a
fost dată. – General Conference Bulletin, 6 aprilie 1903

Păstrarea	individualităţii
[143] De ani de zile, mi s-a dat o lumină specială cu privire la

faptul că nu trebuie să stabilim centrele lucrării noastre în oraşe.
Agitaţia şi confuzia de care sunt pline oraşele acestea şi stările de
lucruri aduse de uniunile sindicale şi de greve se dovedesc a fi o
mare piedică pentru lucrarea noastră. Oamenii caută să-i aducă pe
cei ce sunt angajaţi în diferite meserii sub robia unor anumite
uniuni. Acesta nu este planul lui Dumnezeu, ci este planul unei
puteri pe care nu ar trebui să o recunoaştem noi în niciun caz.



Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte, nelegiuiţii se leagă în snopi,
gata să fie arşi.

Noi trebuie să folosim acum toate puterile cu care am fost
înzestraţi pentru a-i face cunoscută lumii ultima solie de avertizare.
În lucrarea aceasta, noi trebuie să ne păstrăm individualitatea. Să
nu ne unim cu societăţi secrete sau cu uniuni sindicale. Noi trebuie
să fim liberi în Dumnezeu, privind mereu la Hristos pentru a primi
învăţătură. Toate mişcările noastre trebuie să fie făcute cu
înţelegerea însemnătăţii lucrării pe care trebuie să o facem pentru
Dumnezeu. – Mărturii, vol. 7, p. 84

	

Desconsiderarea	Decalogului
Aceste uniuni sunt unul dintre semnele zilelor din urmă. Oamenii

se adună în snopi, pregătiţi să fie arşi. Ei pot să fie membri ai
bisericii, dar, dacă aparţin acestor uniuni, nu le este cu putinţă să
păzească poruncile lui Dumnezeu, deoarece a aparţine acestor
uniuni înseamnă a desconsidera întregul Decalog.

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele
tău, ca pe tine însuţi” (Luca 10,27). Aceste cuvinte rezumă întreaga
datorie a omului. Ele înseamnă consacrarea întregii făpturi – trup,
suflet şi spirit – în slujba lui Dumnezeu. Cum pot oamenii să
respecte cuvintele acestea şi, în acelaşi timp, să se angajeze în
susţinerea unei organizaţii care îi lipseşte pe semenii lor de
libertatea de acţiune? Cum pot oamenii să respecte aceste cuvinte
şi, în acelaşi timp, să formeze combinaţii care jefuiesc clasele mai
sărace de avantajele care le aparţin de drept, împiedicându-le să
cumpere sau să vândă, dacă nu îndeplinesc anumite condiţii? –
Scrisoarea 26, 1903

Uniunile	sindicale	sunt	şi	vor	fi	înfiinţate
[144] Cei care se declară a fi copii ai lui Dumnezeu nu trebuie să

intre în niciun caz în uniunile sindicale care s-au format sau se vor



forma. Domnul interzice lucrul acesta. Oare nu pot aceia care
studiază profeţiile să vadă şi să înţeleagă ce se află înaintea
noastră? – Scrisoarea 201, 1902

 



 

SECŢIUNEA A IV-A



SFATURI PENTRU LUCRATORI
 

INTRODUCERE

 
O serie de mesaje folositoare, care au apărut în Notebook Leaflets, le-

au fost adresate în mod specific lucrătorilor adventişti de ziua a
şaptea. Sfaturile de acest fel, care nu au fost incluse şi nici nu au o
paralelă în alte cărţi publicate recent ale lui Ellen G. White, apar
acum, în volumul acesta. Cititorul va observa că mesajele acestea
ating multe subiecte de interes deosebit pentru lucrarea pastorală şi
pentru toţi cei ce şi-au consacrat talentele în slujba lui Dumnezeu.

Capitolul final al acestei secţiuni îi este adresat lui D. M.
Canright, un lucrător adventist de ziua a şaptea care a ales să iasă
din rândurile bisericii rămăşiţei. Numele lui ne este bine cunoscut
tuturor. El a fost un om pe care conducătorii şi membrii laici l-au
iubit şi în care au avut încredere, dar care a îngăduit în inima lui o
mică sămânţă de neîncredere şi de amărăciune, care a crescut la
asemenea dimensiuni, încât, în cele din urmă, l-a făcut să rupă
legătura cu biserica. D. M. Canright a părăsit biserica şi s-a întors
de trei ori. Ellen G. White a încercat din nou şi din nou să-l
încurajeze. Unul dintre apelurile ei este prezentat aici. În legătură
cu acest capitol vor fi făcute referinţe la alte mesaje.

În anul 1887, D. M. Canright a rupt pentru totdeauna legătura cu
biserica rămăşiţei. Apelul stăruitor care îi este adresat la încheierea
acestei secţiuni ar putea să-l determine pe fiecare adventist de ziua
a şaptea să-şi reevalueze experienţa şi să caute scăpare la Dumnezeu,
ca nu cumva să se dovedească a fi un trădător al cauzei şi să se
împotrivească tocmai lucrării pe care Dumnezeu o zideşte pe



pământ.
 

Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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AVERTISMENTUL VA FI AUZIT[15]

 
Trăim în ultimele zile ale istoriei acestui pământ şi nu ne mai

poate surprinde nimic cu privire la apostaziile şi negările
adevărului. Necredinţa a ajuns acum să fie o artă rafinată, cu care
oamenii se îndeletnicesc spre nimicirea sufletelor lor. Există un
pericol continuu de a avea la amvoane predicatori prefăcuţi, a căror
viaţă contrazice cuvintele pe care le rostesc, dar vocea de avertizare
şi de mustrare va fi auzită până la sfârşitul timpului, iar aceia care
sunt vinovaţi că au făcut tranzacţii în care nu ar fi trebuit să intre
niciodată se vor opune soliei şi vor refuza să fie corectaţi atunci
când vor fi mustraţi şi sfătuiţi prin mijloacele rânduite de Domnul.
Ei vor continua, asemenea lui Faraon şi Nebucadneţar, până când
Domnul le va lua raţiunea, iar inima lor va ajunge imposibil de
impresionat. Cuvântul Domnului va veni la ei, dar, dacă ei aleg să
nu-l audă, Domnul îi va face răspunzători pentru ruina pe care au
adus-o asupra lor.

Ioan Botezătorul a fost chemat de Dumnezeu ca sol al Său pentru a
pregăti calea Domnului. El trebuia să-i dea lumii o mărturie
neşovăitoare, mustrând şi denunţând păcatul. Când a vorbit despre 
misiunea şi lucrarea lui, Luca a zis: „Va merge înaintea lui
Dumnezeu, în duhul şi puterea lui [148] Ilie, ca să întoarcă inimile
părinţilor la copii, şi pe cei neascultători, la umblarea în
înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod
bine pregătit pentru El” (Luca 1,17).

Mulţi farisei şi saduchei au venit pentru a primi botezul lui Ioan,
iar Ioan le-a vorbit, spunându-le: „Pui de năpârci, cine v-a învăţat
să fugiţi de mânia viitoare? Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa
voastră. Şi să nu credeţi că puteţi zice în voi înşivă: «Avem ca tată
pe Avraam!» Căci vă spun că Dumnezeu, din pietrele acestea, poate
să ridice fii lui Avraam. Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina
pomilor: deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat şi
aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinţă;
dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, şi eu nu



sunt vrednic să-I duc încălţămintea. El vă va boteza cu Duhul
Sfânt şi cu foc. Acela Îşi are lopata în mână, Îşi va curăţi cu
desăvârşire aria şi Îşi va strânge grâul în grânar; dar pleava o va
arde într-un foc care nu se stinge” (Matei 3,7-12).

Vocea lui Ioan s-a ridicat ca un sunet de trâmbiţă. Misiunea lui a
fost: „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă
şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov, păcatele
ei!”  (Isaia 58,1). El nu avusese nicio pregătire care se primeşte în
vreo şcoală omenească. Dumnezeu şi natura au fost profesorii lui.
Totuşi, pentru a pregăti calea lui Hristos, era nevoie de cineva
suficient de îndrăzneţ pentru a-şi face auzită vocea, asemenea
profeţilor din vechime, avertizând  generaţia aceea coruptă.

Auzit	de	toate	clasele	sociale
Toţi au mers în pustie pentru a-l auzi. Pescarii neînvăţaţi şi

ţăranii veneau din localităţile învecinate şi din regiunile apropiate
şi îndepărtate. Soldaţii romani din cazărmile lui Irod veneau să-L
audă. Căpitanii veneau cu săbiile la cingătoare, ca să reprime orice
ar fi semănat cu o răscoală sau o răzvrătire. Vameşii cei avari
veneau din regiunile de primprejur, iar de la Sinedriu veneau
preoţii cu filacterii late. Toţi ascultau ca şi când ar fi fost fermecaţi
şi toţi, chiar şi fariseii, saducheii şi batjocoritorii reci,
neimpresionabili [149] ai timpului, plecau cu zâmbetele pierite de pe
chip şi cu inima străpunsă de un simţământ al păcatului lor. Nu
erau argumentări îndelungate, nu erau teorii formulate cu precizie
şi cuvântări elaborate cu „punctul unu”, „punctul doi” şi „punctul
trei”. Totuşi elocvenţa curată, naturală, se dădea pe faţă prin
propoziţii scurte, fiecare cuvânt transmiţând siguranţa şi adevărul
din avertizările serioase care erau adresate.

Solia de avertizare vestită de Ioan era asemănătoare cu
avertizarea adresată celor din Ninive: „Încă patruzeci de zile, şi
Ninive va fi nimicită!” (Iona 3,4). Locuitorii din Ninive s-au pocăit şi
s-au rugat lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a acceptat faptul că ei L-au
recunoscut. Lor le-au fost acordaţi patruzeci de ani de probă în care
să dea pe faţă sinceritatea pocăinţei lor şi să se întoarcă de la păcat.



Totuşi cei din Ninive s-au întors din nou la închinarea la chipuri
cioplite, nelegiuirea lor a ajuns mai adâncă şi mai disperată decât
înainte, deoarece lumina venise, dar nu fusese primită.

Ioan a chemat la pocăinţă oamenii din toate clasele sociale. El le-a
zis fariseilor şi saducheilor: Fugiţi de mânia viitoare! Pretenţia
voastră de a-l avea ca tată pe Avraam nu este nici de cea mai mică
valoare pentru voi. Ea nu vă împărtăşeşte principiile curate şi
sfinţenia caracterului. Sacrificiile ceremoniale nu au nicio valoare,
dacă nu înţelegeţi că ţinta lor este Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatul lumii. Voi vă întoarceţi de la cerinţele lui Dumnezeu pentru
a urma ideile voastre  pervertite şi pierdeţi acele caracteristici care
vă fac să fiţi copiii lui Avraam.

Ioan a arătat spre stâncile împrăştiate în jur, prin pustie, printre
care vânturile îşi croiau drum, şi a zis: „Căci vă spun că Dumnezeu,
din pietrele acestea, poate să ridice fii lui Avraam” (Matei 3,9).

Ioan Botezătorul a înfruntat păcatul cu o mustrare deschisă,
adresându-se atât oamenilor cu o ocupaţie umilă, cât şi oamenilor
din înalta societate. El le-a spus adevărul şi împăraţilor, şi nobililor,
indiferent dacă aceştia aveau să-l asculte sau să-l respingă. El s-a
adresat personal şi la subiect. I-a mustrat pe farisei şi pe saduchei,
pentru că religia lor consta în forme, şi nu în neprihănirea unei
ascultări curate şi de bunăvoie. (…) El i-a vorbit lui Irod despre
căsătoria lui cu Irodiada, spunându-i: „Nu îţi este îngăduit să o ai de
nevastă.” [150] El i-a vorbit despre pedeapsa viitoare, când
Dumnezeu îl va judeca pe fiecare om după faptele lui. (…)

„Au venit şi nişte vameşi să fie botezaţi şi i-au zis: «Învăţătorule,
noi ce trebuie să facem?»” (Luca 3,12). Oare le-a zis: „Părăsiţi-vă
tarabele şi casele de schimb?” Nu, ci le-a zis: „Să nu cereţi nimic mai
mult peste ce v-a fost poruncit să luaţi” (Luca 3,13). Dacă ei
continuau să strângă taxele [pentru romani], puteau să folosească
greutăţi şi cântare corecte. Ei puteau să facă o reformă în acele
lucruri care însemnau necinste şi asuprire.

„Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau: «Dar noi ce trebuie să
facem?» El le-a răspuns: «Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin
ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă



mulţumiţi cu lefurile voastre»” (Luca 3,14).

Sabia	adevărului	lucrează
Şi Domnul Hristos S-a adresat direct fiecărei categorii de oameni.

El i-a mustrat pe aceia care stăpâneau peste semenii lor, ale căror
patimi şi prejudecăţi i-au făcut pe mulţi să greşească şi i-au
determinat să rostească blasfemii la adresa lui Dumnezeu. Sabia
adevărului a fost tocită de scuze şi presupuneri, dar Hristos a spus
lucrurilor pe nume. Securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. El a
arătat că nici toate formele religioase de închinare adunate la un loc
nu puteau să salveze naţiunea iudaică, deoarece iudeii nu L-au
privit şi nu L-au primit prin credinţă pe Mielul lui Dumnezeu ca
Mântuitor al lor.

În aceste zile din urmă, va fi făcută exact aceeaşi lucrare şi va fi
adresată aceeaşi solie – solia lui Ioan. Domnul i-a adresat poporului
Său solii prin uneltele alese de El şi doreşte ca toţi să ia aminte la
îndemnurile şi avertizările pe care le trimite.

Solia care a precedat lucrarea publică a Fiului lui Dumnezeu a
fost: Pocăiţi-vă, vameşi! Pocăiţi-vă, farisei şi saduchei, pentru că
„Împărăţia cerurilor este aproape” (Matei 3,2). Solia noastră nu
trebuie să fie: „Pace şi linişte!” (1 Tesaloniceni 5,3). Ca popor care
crede în apropiata revenire a lui Hristos, noi avem de făcut o
lucrare, avem de vestit o solie: „Pregăteşte-te să întâlneşti pe
Dumnezeul tău!” (Amos 4,12). Trebuie să ridicăm stindardul şi să
vestim solia îngerului al treilea – poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus.

Solia	pentru	prezent
[151] Solia pe care o vestim trebuie să fie tot atât de directă, cum a

fost solia lui Ioan Botezătorul. El i-a mustrat pe regi pentru
păcatele lor. El a mustrat adulterul lui Irod. Fără a se teme că viaţa
lui era în pericol, a spus adevărul cu tărie. Lucrarea noastră din
acest veac trebuie să fie făcută cu credincioşie. Locuitorii lumii din
timpul acesta sunt reprezentaţi de locuitorii pământului din timpul
Potopului. Răutatea locuitorilor lumii din vechime a fost descrisă cu



claritate: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ
şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în
fiecare zi numai spre rău” (Geneza 6,5). Dumnezeu a ajuns să fie
obosit de oamenii aceştia, ale căror gânduri erau îndreptate numai
spre plăcere şi îngăduinţă de sine. Ei nu căutau sfatul lui
Dumnezeu, sfatul Aceluia care îi crease, nici nu le păsa de
împlinirea voinţei Sale. Mustrarea lui Dumnezeu a fost asupra lor,
pentru că au urmat fără încetare închipuirile inimii lor şi pământul
era plin de violenţă. „I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe
pământ şi S-a mâhnit în inima Lui. Dumnezeu S-a uitat spre
pământ şi iată că pământul era stricat; căci orice făptură îşi
stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe:
«Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au
umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu
pământul»” (Geneza 6,6.12-13). (...)

În această perioadă a istoriei lumii, există datorii precise care
trebuie să fie îndeplinite, mustrări speciale care trebuie să fie
vestite. Domnul nu va lăsa biserica Sa fără a-i adresa mustrări şi
avertizări. Păcatele au ajuns să fie o modă, dar nu sunt cu nimic
mai puţin grave în ochii lui Dumnezeu. Ele sunt comentate,
explicate şi scuzate, gravitatea lor este micşorată, mâna dreaptă a
prieteniei este întinsă spre fiecare om care aduce teorii şi idei false,
încurcând mintea celor din poporul lui Dumnezeu, amorţindu-le
sensibilitatea faţă de principiile drepte. În felul acesta, conştiinţa
ajunge insensibilă faţă de sfaturile şi mustrările care au fost
adresate. Lumina dată şi chemarea la pocăinţă au fost stinse în
norii necredinţei şi ai împotrivirii, care au fost aduşi prin planurile
şi invenţiile omeneşti.

[152] Dumnezeu cere un zel viu. Pastorii pot avea cunoştinţe
puţine din cărţi, dar, dacă fac tot ce pot mai bine cu talentele lor,
dacă lucrează când au ocazia favorabilă, dacă îşi înveşmântează
expresiile în limbajul cel mai clar şi mai simplu, dacă sunt nişte
oameni umili care trăiesc cu atenţie şi smerenie, căutând
înţelepciunea Cerului, lucrând pentru Dumnezeu din inimă şi fiind
motivaţi de un singur gând predominant – dragostea faţă de Hristos



şi faţă de sufletele pentru care a murit El – vor fi ascultaţi chiar şi
de oameni cu aptitudini şi talente superioare. În simplitatea
adevărurilor pe care le prezintă va fi un farmec deosebit. Domnul
Hristos este cel mai mare învăţător pe care l-a cunoscut vreodată
lumea.

Ioan Botezătorul nu învăţase în şcolile rabinilor. Totuşi regii şi
nobilii, fariseii şi saducheii, soldaţii şi ofiţerii romani, cei educaţi în
domeniul etichetei de la curte, vameşii cei vicleni şi calculaţi,
precum şi oamenii renumiţi ai lumii au ascultat cuvintele lui. Ei au
avut încredere în declaraţiile lui deschise şi au fost convinşi de
păcat. Ei l-au întrebat: „Dar noi ce trebuie să facem?” (Luca 3,14)

Este	nevoie	de	seriozitate
În veacul acesta, chiar înainte de cea de a doua venire a lui

Hristos pe norii cerului, Domnul cheamă oameni care vor fi serioşi
şi care vor pregăti un popor pentru a rezista în marea zi a
Domnului. Oamenii care au petrecut mult timp în studiul cărţilor
nu dau pe faţă, în viaţa lor, slujirea zeloasă care este necesară
pentru acest timp din urmă. Ei nu dau o mărturie simplă şi directă.
Printre pastori şi studenţi este nevoie de o revărsare a Duhului lui
Dumnezeu. Apelurile stăruitoare, făcute cu rugăciune, care vin din
inima unui sol ce vorbeşte din tot sufletul, vor crea convingeri. Nu va
fi nevoie de oameni învăţaţi pentru a face lucrul acesta, deoarece
oamenii învăţaţi depind mai mult de învăţătura din cărţi, decât de
cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos, pe care L-a trimis El.
Toţi aceia care Îl cunosc pe singurul Dumnezeu viu şi adevărat Îl vor
cunoaşte pe Isus Hristos, singurul Său Fiu, şi Îl vor predica pe Isus
Hristos, şi pe El răstignit. (…)

Presupune cineva că soliile adevărului nu vor ajunge la aceia pe
care Dumnezeu îi mustră? Cei mustraţi [153] ar putea să se ridice cu
indignare şi să caute să aducă o condamnare legală împotriva
solului lui Dumnezeu, dar, făcând lucrul acesta, ei nu aduc o
condamnare asupra solului, ci asupra lui Hristos, care a dat
mustrarea şi avertizarea. Când oamenii pun în pericol lucrarea lui
Dumnezeu prin comportamentul lor greşit, oare nu vor auzi ei nicio



mustrare? Dacă mustrarea se referă numai la cel greşit şi răul nu s-
a extins, el este singurul care trebuie să fie avertizat; dar, când
purtarea lui face un rău categoric lucrării adevărului şi sufletele
sunt puse în pericol, Dumnezeu cere ca avertizarea să fie la fel de
răspândită, pe cât de răspândit este prejudiciul adus. Mărturiile nu
vor fi împiedicate. Cuvintele de mustrare şi de avertizare, un clar
„Aşa zice Domnul” vor veni de la slujitorii rânduiţi de Dumnezeu,
deoarece cuvintele nu îşi au originea în unealta omenească, ele sunt
de la Dumnezeu, Cel care le-a încredinţat lucrarea aceasta. Dacă un
slujitor al lui Dumnezeu este dat în judecată în tribunalele
pământeşti, iar Dumnezeu îngăduie ca el să ajungă la procesul de
judecată, faptul acesta este pentru ca Numele Său să fie slăvit.
Totuşi, asupra omului care îl dă în judecată, va veni un blestem.
Dumnezeu cunoaşte motivele, oricare ar fi ele. Mă rog ca Domnul
să-i înveţe pe fraţii noştri să fie direcţi şi să nu facă niciun
compromis. Lucrarea lui Dumnezeu a fost defăimată şi lovită de
oamenii care au făcut compromisuri şi, cu cât aceştia se despart mai
curând de lucrare, cu atât este mai bine. (…)

Dumnezeu cheamă oameni cu o credinţă hotărâtă. În situaţii de
criză, El nu are niciun folos de pe urma unor oameni cu două feţe.
El doreşte oameni care vor arăta cu claritate lucrarea greşită şi vor
spune: „Lucrarea aceasta nu este conformă cu voinţa lui
Dumnezeu.” – Scrisoarea 19, 1897
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LUCRAREA VIEŢII LUI HRISTOS 
ŞI LUCRAREA NOASTRA[16]

 
Citim [în Biblie] despre Acela care a trăit pe pământul acesta cu

blândeţe şi umilinţă, „care umbla din loc în loc, făcea bine” (Faptele
10,38) şi care Şi-a petrecut viaţa într-o lucrare de slujire iubitoare,
mângâindu-i pe cei necăjiţi, slujindu-le celor nevoiaşi, ridicându-i pe
cei doborâţi. El nu a avut nicio casă în lumea aceasta, în afară de
găzduirea pe care I-au oferit-o prietenii, din bunătate, în călătoriile
Sale. Totuşi era o fericire să fii în prezenţa Sa. El a întâmpinat
încercări şi ispite zi de zi şi totuşi nici nu a dat greş, nici nu S-a
descurajat. El a fost înconjurat de nelegiuire şi totuşi a păzit
poruncile Tatălui Său. El a fost întotdeauna voios şi răbdător, iar
cei suferinzi L-au aclamat ca pe un sol al vieţii, al păcii şi al
sănătăţii. El a văzut nevoile tuturor  – bărbaţi şi femei – şi le-a
adresat invitaţia: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi
Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de
la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea
este uşoară” (Matei 11,28-30). 

Ce exemplu ne-a lăsat Hristos în lucrarea vieţii Sale! Cine dintre
copiii Săi trăieşte aşa cum a trăit El pentru slava lui Dumnezeu? El
este Lumina lumii, iar acela care lucrează cu [155] succes pentru
Domnul trebuie să-şi aprindă lumina din focul vieţii Sale divine.

Ucenicilor Săi, Domnul Hristos le-a zis: „Voi sunteţi sarea
pământului. Dar, dacă sarea îşi pierde gustul… atunci nu mai este
bună la nimic, decât să fie lepădată afară şi călcată în picioare de
oameni” (Matei 5,13). Prin urmare, cât de atenţi trebuie să fim în a
urma exemplul lui Hristos în lucrarea vieţii noastre! Dacă nu facem
aşa, suntem lipsiţi de valoare pentru lume – o sare care şi-a pierdut
gustul. (…)

Dumnezeu foloseşte în lucrarea Sa o diversitate de talente. El Îşi
duce mai departe lucrarea pentru biserică printr-o varietate de



unelte. Niciun om care doreşte să se facă pe sine unicul învăţător în
biserică nu lucrează pentru Dumnezeu. Niciun om care spune:
„Vreau ca influenţa mea să fie singura influenţă exercitată în
biserica pe care o conduc” nu face ca lumina lui să strălucească
pentru Dumnezeu. Aceia care sunt lipsiţi de amabilitate faţă de
tovarăşii lor de lucru trebuie să dea socoteală înaintea lui
Dumnezeu. Prin influenţa lor, ei ţin în afara bisericii lumina pe care
Dumnezeu doreşte să o aibă poporul Său. Ei manifestă un spirit pe
care Dumnezeu nu îl aprobă.

Hristos	este	Modelul
Domnul Hristos a fost trimis în lume pentru a Se îngriji de

interesele Tatălui Său. El este Modelul nostru în toate lucrurile.
Varietatea învăţăturilor Sale constituie o lecţie pe care trebuie să o
studiem.

Nu toţi lucrătorii sunt identici în înţelegerea şi experienţa lor sau
în felul în care administrează Cuvântul. Unii se împărtăşesc
continuu din trupul şi din sângele lui Hristos. Ei mănâncă frunzele
pomului vieţii. Ei sunt fără încetare elevi în şcoala lui Hristos. Ei
fac progrese zilnice în evlavie şi câştigă o experienţă care îi
pregăteşte să lucreze pentru Domnul. Influenţa lor este o mireasmă
de viaţă spre viaţă. Ei au o gândire atât de duhovnicească, încât
discern imediat lucrurile duhovniceşti. Biblia este obiectul studiului
lor. Ei nu simt nicio atracţie faţă de revistele, ziarele şi cărţile care
nu tratează niciun subiect ceresc sau divin. Dar Cuvântul lui
Dumnezeu este tot mai preţios pentru ei. Dumnezeu Se apropie şi le
vorbeşte într-o limbă care nu poate să fie înţeleasă greşit.

Alţii nu au învăţat cum să-şi îndrepte gândurile [156] aşa de
hotărât asupra Scripturilor, încât să ia din ele o nouă resursă de
har în fiecare zi.

Unii au o solie specială din cer. Ei trebuie să fie trimişi pentru a-i
trezi pe oameni, nu să stea pe lângă biserici atât pentru propria
pagubă, cât şi ca o piedică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Faptul că
o biserică are doi sau trei pastori nu-i face niciun bine. Dacă pastorii
aceştia ar merge să lucreze pentru cei ce se află în întuneric,



lucrarea lor ar avea rezultate. Bărbaţii cu experienţă şi tinerii care
se pregătesc pentru lucrarea pastorală trebuie să meargă în teritorii
noi pentru a vesti solia de avertizare.

Dacă împărtăşesc altora binecuvântările pe care Dumnezeu li le-
a dat, făcând ca lumina lor să strălucească prin fapte bune, aceia
care cred adevărul vor fi binecuvântaţi într-o mare măsură. Când
lumina lor va străluci prin evlavia personală, prin faptul că vor da
pe faţă principii serioase în toate tranzacţiile din afacerile lor, ei
vor mări importanţa principiilor Legii lui Dumnezeu. Domnul îi
cheamă pe slujitorii Săi să adauge teritorii noi pentru El. Noi
trebuie să lucrăm cu un zel fierbinte pentru aceia care sunt lipsiţi
de speranţă şi fără Dumnezeu în lume. Există câmpuri de lucru
bogate, care aşteaptă lucrători credincioşi.

Cei care slujesc în lucrarea lui Dumnezeu trebuie să
îngenuncheze înaintea Lui, în rugăciune umilă şi stăruitoare, iar
apoi să meargă mai departe, cu Biblia în mână, pentru a readuce la
viaţă simţurile amorţite ale acelora care sunt reprezentaţi în
Cuvânt ca fiind morţi în păcatele şi în nelegiuirile lor. Cei care fac
lucrarea aceasta vor fi binecuvântaţi într-o mare măsură. Cei care
cunosc adevărul trebuie să se întărească unul pe altul, spunându-le
pastorilor: „Mergeţi, în 
Numele Domnului, în câmpurile pregătite pentru seceriş, iar
rugăciunile noastre vor merge cu voi ca nişte seceri ascuţite.” În
felul acesta, bisericile noastre trebuie să aducă o mărturie hotărâtă
pentru Dumnezeu şi, de asemenea, să-I aducă lui Dumnezeu
darurile lor, pentru ca aceia care merg în teritoriul de lucru să aibă
mijloacele necesare lucrării pentru suflete.

Cine lucrează cu credincioşie pentru Domnul în acest veac al
lumii, când imoralitatea de pe pământ este la fel ca imoralitatea
Sodomei şi a Gomorei? Cine îi ajută pe cei din jurul lui să câştige
viaţa veşnică? Suntem noi curăţiţi, sfinţiţi şi pregătiţi să fim folosiţi
de Domnul ca nişte vase de cinste? [157] Oare îşi va aduce aminte
acum fiecare membru al bisericii de faptul că urâţenia şi
diformitatea nu vin de la Dumnezeu? Dumnezeu trebuie să
primească închinarea în frumuseţea sfinţirii, deoarece El este



minunat în maiestate şi putere. (…)
Dumnezeu doreşte ca aceia care alcătuiesc poporul Său să arate

prin viaţa lor care este avantajul creştinismului faţă de lucrurile
lumeşti. Noi trebuie să trăim în aşa fel încât Dumnezeu să ne poată
folosi în lucrarea Sa de a-i converti pe toţi oamenii, îndemnându-
i să-şi spele hainele caracterului şi să le albească în sângele
Mielului. Noi suntem lucrarea mâinilor Sale, „zidiţi în Hristos Isus
pentru faptele bune” (Efeseni 2,10). Prin noi, Dumnezeu doreşte să
Îşi dea pe faţă înţelepciunea Sa nespus de felurită. Prin urmare, El
ne porunceşte să facem lumina noastră să strălucească prin fapte
bune. – Manuscrisul 73a, 1900

UMBRELE LUI SATANA
[17]

Nu uitaţi că nu va veni niciodată o vreme în care umbra lui
Satana să nu fie aşezată pe cale pentru a pune piedici credinţei
noastre şi a eclipsa lumina care vine de la Soarele Neprihănirii.
Credinţa noastră nu trebuie să şovăie, ci să îşi croiască drum prin
umbra aceea. Noi avem o experienţă care nu trebuie să fie îngropată
în întunericul îndoielii. Credinţa noastră nu constă în simţăminte,
ci în adevăr. Niciunul dintre noi nu trebuie să se amăgească cu
gândul că, în timp ce lumea înaintează în nelegiuire, noi nu vom
avea nicio dificultate.

Tocmai dificultăţile acestea ne aduc în camera de audienţă a
Celui Preaînalt, pentru a cere sfatul Aceluia care este infinit în
înţelepciune. Lui Îi place să-L căutăm. Lui Îi place să ne încredem
în El şi să credem Cuvântul Său. Dacă nu am fi avut dificultăţi şi
încercări, am fi ajuns mulţumiţi de noi înşine şi ne-am fi înălţat pe
noi înşine. Sfinţii cei adevăraţi vor fi curăţiţi şi vor fi albiţi şi
încercaţi. – Scrisoarea 58, 1909
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UNITATEA ŞI DEVOTAMENTUL[18]

 
Domnul a rânduit ca lucrarea Lui să înainteze în domeniul

misionar, ca să răspândească învăţătura adevărului pentru aceste
zile din urmă. Aceia care ar fi trebuit să fie cât se poate de treji
pentru a vedea lucrarea cea mare care trebuia să fie făcută de
poporul ce poartă semnul lui Dumnezeu, aşa cum este reprezentat
el în Exodul 31,12-18, au fost cu siguranţă amăgiţi.

Domnul doreşte ca ispravnicii credincioşi să măsoare câmpurile în
care trebuie să lucreze, iar apoi să folosească înţelept mijloacele
Sale pentru înaintarea lucrării. Dumnezeu are un popor şi pastori
care trebuie să conlucreze cu El. (…)

Domnul va lucra pentru cei din poporul Său, dacă se vor supune
şi vor accepta ca Duhul Sfânt să lucreze asupra lor, fără să creadă
că ei trebuie să lucreze asupra Duhului. „Acum, Israele, ce alta cere
de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul,
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubeşti şi să slujeşti
Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul
tău, să păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe care ţi le dau
astăzi, ca să fii fericit?” (Deuteronomul 10,12.13). (…)

Slujitorii lui Dumnezeu au de făcut lucrarea cea mai solemnă şi
mai sfântă din lume. Sfârşitul este aproape. Solia adevărului
trebuie [159] să fie vestită. Ca nişte păstori credincioşi ai turmei,
slujitorii lui Dumnezeu trebuie să vestească o mărturie clară şi
precisă. Adevărul nu trebuie să fie pervertit. Harul divin nu
conduce niciodată departe de mila şi de dragostea lui Dumnezeu.
Numai puterea lui Satana face lucrul acesta. Când Domnul Hristos
predica, solia Lui era asemenea unei săbii ascuţite, cu două tăişuri,
străpungând conştiinţa oamenilor şi dând pe faţă gândurile lor
ascunse. Lucrarea pe care a făcut-o Hristos va trebui să fie făcută
de solii Săi credincioşi. Ei trebuie să predice Cuvântul în
simplitatea, curăţia şi integritatea cea mai strictă. Aceia care
lucrează în domeniul predicării şi al învăţării trebuie să fie
credincioşi faţă de răspunderea lor. Ei trebuie să vegheze asupra



sufletelor ca unii care vor fi chemaţi să dea socoteală. Ei nu trebuie
să îmbrace un „Aşa zice Domnul” în cuvintele ademenitoare ale
înţelepciunii omului. În felul acesta, ei nimicesc puterea lui vie,
făcându-l să fie atât de slab şi de lipsit de forţă, încât nu reuşeşte să
convingă de păcat. Fiecare cuvânt rostit sub îndrumarea Duhului
Sfânt va exprima interesul cel mai adânc pentru mântuirea
sufletelor.

Faptul că un pastor este bine primit de Dumnezeu nu depinde de
ceea ce se vede în afară, ci de îndeplinirea credincioasă a datoriei.
Drumul lui Hristos spre înălţare trece prin umilinţa cea mai
adâncă. Aceia care sunt părtaşi cu Hristos în suferinţele Sale, care
merg voioşi pe urmele paşilor Săi, vor fi părtaşi cu El în slava Sa.

Vrăjmaşul s-a străduit continuu să aducă în biserică persoane
care sunt de acord cu mult adevăr, dar care nu sunt convertite.
Creştinii care nu sunt credincioşi faţă de lucrarea încredinţată lor
sunt nişte mijloace prin care lucrează Satana. El poate să-i
folosească pe membrii neconvertiţi ai bisericii pentru a-şi promova
ideile proprii şi pentru a încetini lucrarea lui Dumnezeu. Influenţa
lor este întotdeauna de partea greşelii. Ei aşază criticile şi îndoielile
ca pe nişte pietre de poticnire în calea reformei. Ei aduc necredinţa
în interiorul bisericii, deoarece şi-au închis ochii faţă de
neprihănirea lui Hristos şi nu I-au dat slavă Domnului, ca Apărător
al lor.

Unitatea este puterea bisericii. Satana ştie lucrul acesta şi îşi
foloseşte toată puterea pentru a aduce dezbinare. El doreşte să vadă
lipsă de armonie între membrii bisericii lui Dumnezeu. Subiectului
unităţii trebuie să i se acorde [160] o atenţie mai mare. Care este
reţeta pentru tratarea leprei certurilor şi a dezbinării? Ascultarea
de poruncile lui Dumnezeu.

Dumnezeu m-a învăţat că nu trebuie să insistăm asupra
disensiunilor care slăbesc biserica. El prescrie un remediu pentru
ceartă. Prin sfinţirea Sabatului Său, noi trebuie să arătăm că
suntem poporul Său. Cuvântul Său declară că Sabatul este un semn
prin care va fi identificat poporul păzitor al poruncilor. Prin urmare,
cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să păstreze o cunoaştere a Sa,



în calitate de Creator al lor. Aceia care păzesc Legea lui Dumnezeu
vor fi una cu El în marea luptă care a început în cer între Satana şi
Dumnezeu. Lipsa de credincioşie faţă de Dumnezeu înseamnă
dispută şi luptă împotriva principiilor Legii Sale.

Tot ce are legătură cu lucrarea lui Dumnezeu este sfânt şi aşa
trebuie să fie privit de cei din poporul Său. Sfaturile care au vreo
legătură cu lucrarea lui Dumnezeu sunt sfinte. Domnul Hristos Şi-a
dat viaţa pentru a aduce la pocăinţă o lume păcătoasă. Aceia care
sunt umpluţi cu duhul care a locuit în Hristos vor lucra asemenea
unor gospodari ai lui Dumnezeu pentru îngrijirea viei Sale. Ei nu
vor lucra doar în locurile pe care ar dori să le aleagă. Ei trebuie să
fie nişte administratori înţelepţi şi nişte lucrători credincioşi,
punându-şi ca ţintă supremă scopul de a aduce la îndeplinire
misiunea pe care a dat-o Hristos. Chiar înainte de înălţarea Sa la
cer, Mântuitorul le-a spus ucenicilor că trebuie să înceapă cu
Ierusalimul şi să meargă apoi la toate neamurile, seminţiile, limbile
şi popoarele şi a adăugat: „Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului” (Matei 28,20). – Manuscrisul 14, 1901

LUCRAREA ÎNCERCĂRILOR
[19]

În experienţa creştină, Domnul îngăduie încercări de diferite
feluri pentru a-i chema pe oameni, bărbaţi şi femei, la un nivel mai
înalt de vieţuire şi la o slujire mai sfântă. Fără încercările acestea,
ar avea loc o continuă cădere de la asemănarea cu Hristos, iar
oamenii ar ajunge plini de spiritul filosofiei omeneşti, ştiinţifice,
fanteziste, care îi va conduce la unitate cu cei care îl urmează pe
Satana.

[161] În providenţa lui Dumnezeu, fiecare bine şi fiecare mare
întreprindere sunt supuse încercărilor pentru a se verifica atât
curăţia, cât şi puterea principiilor acelora care stau în poziţii de
răspundere şi pentru a modela caracterul omului după chipul lui
Dumnezeu. Aceasta este o educaţie de cel mai înalt nivel.

Desăvârşirea caracterului este atinsă prin exercitarea însuşirilor
minţii în timpul celei mai grele încercări, prin ascultarea de fiecare



cerinţă a Legii lui Dumnezeu. Oamenii aflaţi în poziţii de
răspundere trebuie să fie nişte unelte în mâinile lui Dumnezeu
pentru slava Sa, iar când îşi îndeplinesc datoriile cu credincioşia cea
mai mare, ei pot să atingă desăvârşirea caracterului.

În viaţa acelora care sunt credincioşi faţă de principiile drepte va
avea loc o creştere continuă în cunoaştere. Ei vor avea privilegiul de
a fi recunoscuţi ca fiind colaboratori cu Marele Meşter-Lucrător
pentru familia omenească şi vor îndeplini o parte plină de slavă în
realizarea scopurilor lui Dumnezeu. Astfel, prin învăţătură şi prin
exemplu, în calitate de colaboratori ai lui Dumnezeu, ei vor da slavă
Creatorului lor. – Manuscris nedatat 150
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APEL ADRESAT LUI D. M. CANRIGHT[20]

 
Battle Creek,

15 octombrie 1880

Frate D. M. Canright,
[21]

 
Dragă frate,
M-am întristat când am auzit de hotărârea ta, dar am avut

motive să mă aştept la ea. Este un timp când Dumnezeu îi pune la
încercare pe cei din poporul Său. Tot ce poate fi zguduit va fi
zguduit. Vor rezista numai acele suflete care sunt înrădăcinate în
Stânca veacurilor. Aceia care se bazează pe propria inteligenţă şi nu
rămân fără încetare în Hristos vor fi supuşi la schimbări de felul
aceasta. Dacă credinţa ta a fost bazată pe oameni, atunci putem să
ne aşteptăm la asemenea rezultate.

Totuşi, dacă ai hotărât să rupi orice legătură cu noi, ca popor, am
să-ţi adresez o cerere pentru binele tău şi pentru Numele lui
Hristos: Stai departe de cei din poporul nostru, nu-i vizita şi nu
vorbi în mijlocul lor despre îndoielile şi întunericul tău. Satana
tresaltă de bucurie pentru faptul că ai ieşit de sub [163] steagul lui
Dumnezeu şi stai sub steagul lui. El vede în tine un om din care
poate să facă un mijloc valoros pentru zidirea împărăţiei lui. Tu ai
început să mergi tocmai pe calea pe care m-am aşteptat că vei
merge dacă vei ceda ispitei.

Tu ai avut întotdeauna o dorinţă după putere, după popularitate,
iar acesta este unul dintre motivele pentru care ai ajuns în poziţia
pe care o ai acum. Totuşi te rog să îţi păstrezi pentru tine îndoielile,
întrebările şi scepticismul. Oamenii au avut încredere în tine,
considerând că ai un caracter mai ferm şi mai statornic decât ai
avut înainte. Ei au crezut că eşti un bărbat puternic, iar când dai
glas gândurilor şi simţămintelor tale negre, Satana stă pregătit să
facă în aşa fel încât caracterul amăgitor al acestor gânduri şi
simţăminte să fie atât de puternic, încât multe suflete să fie



amăgite şi pierdute prin influenţa unui singur suflet care a ales mai
degrabă întunericul decât lumina şi care s-a încumetat să se aşeze
de partea lui Satana, în rândurile vrăjmaşului.

Tu ai dorit să fii prea mult, să faci paradă şi zgomot în lume şi, ca
urmare, soarele tău va apune cu siguranţă în întuneric. În fiecare
zi, vei suferi o pierdere veşnică. Copilul de şcoală care chiuleşte de
la ore crede că îşi păcăleşte părintele şi profesorul, dar cine suferă
pierderea cea mai mare? Oare nu el însuşi? Oare nu se păcăleşte şi
nu se amăgeşte pe sine însuşi, lipsindu-se de cunoştinţa pe care ar
putea să o aibă? Dumnezeu doreşte să ajungem plini de succes în
copierea exemplului lui Hristos în faptele bune, dar tu te păcăleşti,
cultivi un simţământ care îţi va muşca şi otrăvi sufletul spre
propria ruină. Tu te păcăleşti cu privire la lucruri de o importanţă
veşnică, lipsindu-ţi sufletul de bogăţia cunoaşterii plinătăţii lui
Hristos. Ambiţia ta s-a înălţat mult şi nu va accepta nimic mai puţin
decât înălţarea de sine. Tu nu te cunoşti pe tine însuţi. Întotdeauna ai
avut nevoie de o inimă smerită.

Hristos	–	Omul-Model
Ce fel de viaţă a trăit Domnul Hristos? Când a lucrat ca tâmplar,

ascunzând faţă de lume secretul cel mare al misiunii Sale divine, El
Şi-a îndeplinit lucrarea, ca model al omului, tot aşa de sigur [164] ca
atunci când a păşit pe valurile înspumate ale Mării Galileei, când i-
a readus pe morţi la viaţă sau când a murit pe cruce ca jertfă pentru
om, ca să poată ridica întregul neam omenesc la o viaţă nouă şi
desăvârşită. Domnul Isus a locuit mult timp în Nazaret, fără a fi
cunoscut sau onorat, pentru ca lecţia dată prin exemplul Său să le
arate oamenilor cât de aproape pot să fie de Dumnezeu în umblarea
lor, chiar şi pe căile obişnuite ale vieţii de zi cu zi. Cât de umilitoare,
cât de aspră şi de fără pretenţii a fost această coborâre a Maiestăţii
cerului, ca să poată fi făcut una cu noi! El a atras simpatia tuturor
inimilor, arătându-Se în stare să simpatizeze cu toţi. Bărbaţii din
Nazaret au întrebat cuprinşi de îndoieli: „Nu este acesta tâmplarul”
(Marcu 6,3), fiul lui Iosif şi al Mariei?

Cerul şi pământul nu sunt mai departe unul de altul astăzi, decât



atunci când oamenii obişnuiţi, cu ocupaţii obişnuite, s-au întâlnit cu
îngerii ziua, în amiaza mare, sau când păstorii de pe câmpiile
Betleemului au auzit cântecele oştirilor îngereşti în timp ce îşi
păzeau turmele noaptea. Nu efortul de a te urca pe înălţimi te va
face să fii mare în ochii lui Dumnezeu, ci viaţa smerită, de bunătate
şi de credincioşie te va face să fii obiectul ocrotirii deosebite a
îngerilor din cer. Omul-Model, care nu a crezut ca un lucru de
apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, a luat asupra Sa natura
noastră şi a trăit aproape treizeci de ani într-un sat galileean
neînsemnat, ascuns printre dealuri. Toată oştirea îngerească a fost
la dispoziţia Lui, şi totuşi El nu a pretins că era o personalitate
mare şi înaltă. El nu a ataşat la numele Său titlul de „Profesor”
pentru propria mulţumire. El a fost un tâmplar care a lucrat pentru
plată, a fost un slujitor al acelora pentru care a lucrat, arătând că
cerul poate să fie foarte aproape de noi pe căile obişnuite ale vieţii şi
că îngerii din curţile cereşti vor avea grijă de paşii acelora care vin
şi pleacă la porunca lui Dumnezeu.

Oh, fie ca spiritul lui Hristos să rămână asupra acelora care
declară că sunt urmaşii Săi! Toţi trebuie să fim dispuşi să lucrăm şi
să trudim, deoarece aceasta este lecţia pe care Domnul Hristos ne-a
dat-o prin viaţa Sa. Dacă ai fi trăit pentru Dumnezeu în lucrurile
obişnuite, îndeplinindu-ţi lucrarea cu credincioşie şi curăţie când nu
a fost nimeni care să spună că a fost făcută bine, nu ai fi fost în
poziţia actuală. Tu ai fi putut [165] să trăieşti o viaţă plină de
credincioşie prin cuvintele bune rostite cu înţelepciune, prin faptele
amabile săvârşite cu atenţie, prin manifestarea zilnică a blândeţii, a
curăţiei şi a dragostei. Având în vedere toată lumina pe care ai
avut-o, mă tem că ai făcut ultimul pas. I-ai dat lui Satana toate
avantajele.

Hotărâri	pripite
Hotărârile pot fi luate într-un moment care pecetluieşte soarta

unui om pentru totdeauna. Satana a venit la tine aşa cum a venit la
Hristos, oferindu-ţi onoarea şi slava lumii, cu condiţia să recunoşti
supremaţia lui. Acesta este lucrul pe care îl faci acum. Totuşi,



înainte de a face încă un pas, te rog să te gândeşti bine.
Ce raport dau îngerii cu privire la tine? Cum te vei confrunta tu

cu raportul acela? Ce scuză vei aduce în faţa lui Dumnezeu pentru
apostazia ta prăpăstioasă şi neaşteptată? Întotdeauna ai avut
dorinţa de a face o lucrare mare. Dacă ai fi fost mulţumit să-ţi faci
mica ta lucrare cu credincioşie şi cu atenţie, faptul acesta ar fi fost
aprobat de Domnul. Totuşi adu-ţi aminte că va fi nevoie de o lucrare
de o viaţă întreagă pentru a recupera ce se risipeşte printr-o clipă
de neatenţie şi de cedare în faţa ispitei.

Noi suntem nişte străini şi călători care merg spre o ţară mai
bună, dar ar fi mai bine, pentru tine şi pentru mine, să fim nişte
animale înjugate la plug, în câmp, decât să fim în cer, fără a avea o
inimă care să simpatizeze cu locuitorii cerului. Printr-un act de o
clipă al voinţei, tu poţi să te aşezi sub puterea lui Satana, dar va fi
nevoie de mai mult decât atât pentru a rupe lanţurile lui şi pentru a
te îndrepta spre o viaţă mai înaltă şi mai sfântă. Scopul poate să fie
stabilit, lucrarea poate să fie începută, dar realizarea ei va cere
trudă, timp, răbdare şi sacrificiu. Omul care se îndepărtează de
Dumnezeu în mod deliberat, fiind în strălucirea deplină a luminii,
va constata că, atunci când va dori să se întoarcă, spinii şi pălămida
vor fi crescut pe calea lui şi nu trebuie să fie surprins sau descurajat
dacă este obligat să meargă mult cu picioarele rănite şi sângerânde.
Dovada cea mai înspăimântătoare şi mai înfiorătoare a căderii
omului dintr-o stare mai bună este faptul că îl va costa atât de mult
să se întoarcă. Calea întoarcerii poate să fie străbătută numai
printr-o luptă grea, centimetru cu centimetru, în fiecare oră.

[166] Calea spre cer este prea îngustă pentru ca rangul şi
bogăţiile să meargă pe ea, prea îngustă pentru jocul ambiţiei, prea
abruptă şi aspră pentru ca trăsurile comodităţii să urce pe ea.
Truda, răbdarea, sacrificiul de sine, ruşinea, sărăcia, munca grea,
suportarea împotrivirii celor păcătoşi faţă de El au fost partea lui
Hristos şi trebuie să fie partea omului, dacă va intra vreodată în
Paradisul lui Dumnezeu.

Tu cedezi atât de uşor la credinţa ta actuală, din cauză că nu ai
avut niciodată rădăcinile înfipte adânc în credinţa care creşte. Ea



te-a costat prea puţin. Această credinţă nu te susţine în încercare şi
nu te mângâie în necaz, din cauză că nu a fost întărită prin efort şi
nu a fost curăţită prin sacrificiu. Aceia care sunt dispuşi să sufere
pentru Hristos vor simţi mai multă bucurie în această suferinţă,
decât pentru faptul că Hristos a suferit pentru ei, arătându-le astfel
că i-a iubit. Cei care câştigă cerul vor depune eforturi nobile şi vor
lucra cu toată îndelunga răbdare, ca să poată culege roadele trudei.

Există o mână care va deschide larg porţile Paradisului pentru
aceia care au rezistat încercării ispitei şi au păstrat o conştiinţă
bună, renunţând la lume, la onorurile şi la aplauzele ei, din
dragoste faţă de Hristos, mărturisindu-L astfel înaintea oamenilor
şi aşteptând cu toată răbdarea ca El să-i mărturisească înaintea
Tatălui Său şi a sfinţilor îngeri.

Influenţa	îndoielii
Nu cer o explicaţie a comportamentului tău. Fratele [C. W.] Stone

a dorit să îmi citească scrisoarea ta. Am refuzat să o ascult.
Exprimarea îndoielii, a nemulţumirii şi a necredinţei este
contagioasă. Dacă eu îmi fac mintea să fie un canal pentru curentul
de apă murdară şi tulbure care vine din fântâna lui Satana, unele
sugestii ar putea să rămână în mintea mea şi să o murdărească.
Dacă sugestiile lui au avut o asemenea putere asupra ta, încât să te
determine să îţi vinzi dreptul de întâi născut pentru o supă de linte
– prietenia vrăjmaşilor Domnului –, eu nu vreau să aud nimic din
îndoielile tale şi sper că vei fi atent, ca nu cumva să contaminezi
alte minţi, pentru că însăşi atmosfera care înconjoară un om ce
îndrăzneşte să facă declaraţii de felul celor pe care le-ai făcut tu este
o miasmă otrăvitoare.

Te rog să te îndepărtezi cu totul de aceia care cred [167] adevărul,
pentru că, dacă ai ales lumea şi prietenia lumii, mergi cu aceia pe
care i-ai ales. Nu otrăvi mintea altora şi nu te face un agent special
al lui Satana pentru a aduce ruina asupra sufletelor. Dacă nu ţi-ai
stabilit poziţia pe deplin, grăbeşte-te să te împotriveşti Diavolului
înainte de a fi prea târziu pentru totdeauna. Nu mai face niciun pas
în întuneric, ci ocupă-ţi poziţia ca om al lui Dumnezeu.



Dacă vrei să atingi o ţintă măreaţă şi un scop în viaţă, fără să faci
o greşeală în alegerea ta sau să te temi că dai greş, trebuie să faci
din Dumnezeu cel dintâi, cel de pe urmă şi totul în toate – în fiecare
plan, în fiecare lucrare şi în fiecare gând. Dacă doreşti o cale care
duce direct în întuneric, trebuie doar să laşi lumina lui Dumnezeu
în spatele tău şi să trăieşti fără El. Când Dumnezeu îţi arată calea
şi spune: „Aceasta este calea pentru siguranţa şi pacea ta”, trebuie
doar să te îndrepţi într-o direcţie opusă căii Domnului, iar picioarele
tale vor merge spre pierzare. Vocea Mielului lui Dumnezeu este
auzită spunându-ne: „Veniţi după Mine şi nu veţi umbla în
întuneric.”

O	misiune	de	la	Împăratul	împăraţilor
Dumnezeu te-a ales pentru o lucrare mare şi solemnă. El a căutat

să te disciplineze, să te pună la încercare, să te curăţească şi să te
înnobileze, pentru ca lucrarea aceasta sfântă să poată fi făcută
având ca singură ţintă slava Sa, slavă care Îi aparţine în
totalitate lui Dumnezeu. Ce minunat este gândul că Dumnezeu
alege un om, îl aduce într-o legătură strânsă cu Sine şi îi dă o
misiune de îndeplinit, o lucrare de făcut pentru El! Cel slab este
făcut puternic, cel timid este făcut curajos, cel nehotărât ajunge
ferm şi prompt în decizii. Cum este posibil ca un om să aibă o
importanţă atât de mare, încât să primească o misiune chiar de la
Împăratul împăraţilor! Oare ambiţia lumească îl va ademeni şi îl
va atrage departe de încrederea sfântă care i-a fost acordată şi de
misiunea sfântă care i-a fost încredinţată?

Maiestatea cerului a venit în lumea noastră ca să-i dea omului un
exemplu de viaţă curată şi nepătată şi să Se jertfească pentru
bucuria de a-i mântui pe cei care pier. Oricine Îl urmează pe Hristos
este un colaborator al Său, împărtăşind cu El lucrarea divină de
salvare a sufletelor. Dacă ai gândul de a fi eliberat din lucrarea
aceasta, pentru că vezi vreo perspectivă [168] ca din alierea ta cu
lumea să îţi faci un renume, este pentru că uiţi cât de mare şi de
nobil este să faci ceva pentru Dumnezeu, cât de înaltă este poziţia
de a fi conlucrător cu Isus Hristos, un purtător de lumină în lume,



răspândind lumină şi dragoste pe calea altora.

Răsplata	credincioşiei
Vei avea o luptă mare cu puterea răului din inima ta. Tu ai simţit

că există o lucrare mai mare pentru tine, dar, oh, dacă nu ai face
altceva decât să îţi asumi lucrarea care se află chiar pe calea ta şi să
o faci cu credincioşie, necăutând nicio cale de a te înălţa pe tine,
pacea şi bucuria vor veni în sufletul tău mai curate, mai bogate şi
mai satisfăcătoare decât cuceririle din războaiele pământeşti! A trăi
şi a lucra pentru Dumnezeu şi a folosi cât poţi mai bine tot timpul şi
însuşirile tale înseamnă a creşte în har şi în cunoaştere. Acesta este
lucrul pe care putem să îl facem, deoarece este lucrarea noastră. Tu
trebuie să laşi la o parte îndoielile şi să ai o credinţă deplină în
realitatea misiunii tale divine, să fii cu adevărat plin de succes în
lucrare.

Bucuria, succesul, slava slujirii tale stau în a fi mereu gata, cu
urechile deschise pentru a auzi şi pentru a răspunde chemării
Domnului: „Iată-mă, trimite-mă” (Isaia 6,8). Iată-mă, Doamne, cu
toată inima mea şi cu simţămintele mele cele mai sfinte! Iată-mă, ia
mintea mea cu gândurile ei cele mai curate şi mai nobile, ia-mă şi
pregăteşte-mă să-Ţi slujesc Ţie!

Îţi adresez acum apelul de a face paşi înapoi cât mai repede cu
putinţă, de a-ţi asuma misiunea dată de Dumnezeu şi de a căuta
curăţia şi sfinţenia care să sfinţească acea misiune. Nu întârzia
deloc, nu te opri între două păreri! Dacă Domnul este Dumnezeu,
slujeşte-I Lui, dar dacă este Baal, slujeşte-i lui. Tu trebuie să înveţi
din nou lecţia cea veche a încrederii în Dumnezeu, în şcoala grea a
suferinţei. Îngăduie ca D. M. Canright să fie cufundat în Isus. (…)

Peste puţină vreme, cineva ar putea să ne cheme pe nume, dar nu
va fi nimeni care să răspundă. Viaţa ta să fie ascunsă în Dumnezeu,
iar numele acela să fie înscris în ceruri pentru totdeauna. Urmează-
L pe Hristos oriunde te-ar conduce şi fă ca urmele de paşi pe care le
laşi înapoia ta pe nisipul timpului să fie în aşa fel încât să-i conducă
pe alţii în siguranţă pe calea sfinţirii.

[169] De-a lungul căii care duce la moarte sunt dureri şi pedepse,



sunt necazuri şi dezamăgiri, sunt avertizări de la solii lui
Dumnezeu, care ne spun să nu continuăm, iar Dumnezeu va face
chiar pentru cei nepăsători şi cei încăpăţânaţi să fie greu de mers pe
această cale care duce la nimicire. Pe întregul parcurs al căii
abrupte care duce la viaţa veşnică sunt izvoare de bucurie care îi
înviorează pe cei obosiţi. Bucuria adevărată şi puternică a sufletului
începe cu faptul că Hristos, nădejdea slavei, este în ei. Dacă alegi
acum calea pe care te conduce Dumnezeu şi continui să înaintezi
acolo unde te cheamă glasul datoriei, dificultăţile pe care Satana le-
a făcut să pară mari înaintea ta vor dispărea.

Nicio cale nu este sigură, cu excepţia aceleia care ajunge tot mai
clară şi mai statornică pe măsură ce se înaintează pe ea. Piciorul
poate să alunece uneori de pe calea cea sigură. Ca să mergi fără
teamă, trebuie să ştii că mâna ta este ţinută ferm de mâna lui
Hristos. Nu trebuie să te gândeşti vreo clipă că nu este niciun
pericol pentru tine. Cei mai înţelepţi fac greşeli. Cei mai puternici
se clatină uneori. Cei nesăbuiţi, încrezători în sine, pripiţi, cu păreri
înalte despre ei înşişi, care înaintează nepăsători pe căile interzise,
măgulindu-se cu gândul că îşi pot schimba calea când vor dori, merg
pe un drum plin de capcane. Ei pot să repare o cădere, o greşeală pe
care o fac, dar cât de mulţi fac un pas greşit, care se va dovedi a fi
spre ruina lor veşnică!

Dacă aplici strategia de a nu-ţi asuma angajamente cu gândul de
a atinge scopuri pe care altfel nu ai reuşi să le atingi, dacă obţii prin
şiretlicuri şi viclenie ce ar trebui să fie câştigat prin perseverenţă,
trudă şi luptă, vei fi prins în plasa pe care o ţeşi tu însuţi şi vei fi
ruinat nu numai pentru lumea aceasta, ci şi pentru viaţa viitoare.

Ferească Dumnezeu să ajungi o epavă a credinţei aici! Priveşte la
apostolul Pavel! Ascultă cuvintele lui, care răsună de-a lungul
timpului, până la noi: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa. De acum, mă aşteaptă cununa
neprihănirii, pe care mi-o va da, în «ziua aceea», Domnul,
Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi
iubit venirea Lui” (2 Timotei 4,7.8). Acesta este strigătul de luptă şi
de biruinţă al lui Pavel. Care va fi strigătul tău?



[170] Aşadar, frate Canright, te implor, pentru binele sufletului
tău, prinde-te din nou cu fermitate de mâna lui Dumnezeu! Sunt
prea obosită ca să scriu mai mult. Rugăciunea mea este ca
Dumnezeu să te elibereze din capcana lui Satana. – Scrisoarea 1,
1880 

PREAMĂRIREA LUI HRISTOS
Fiecare suflet care Îl primeşte cu adevărat pe Hristos, prin

credinţă, va trăi cu o inimă smerită. Nu va fi nicio înălţare de sine,
ci Hristos va fi înălţat ca fiind Acela de care depinde nădejdea vieţii
veşnice. Apostolul Pavel a declarat: „Căci prin har aţi fost mântuiţi,
prin credinţă” (Efeseni 2,8). Harul lui Dumnezeu în noi este cel care
ne face să fim martorii Săi. Noi putem să fim biruitori numai prin
sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei noastre. Prin viaţa
noastră ordonată şi printr-o vorbire evlavioasă, noi ajungem să fim
nişte lumini în biserică şi în lume. Lucrurile spirituale trebuie să fie
înţelese spiritual. Aceia care beau cel mai mult din apele mântuirii
vor da pe faţă cel mai mult blândeţea şi smerenia lui Hristos.

Mi s-a poruncit să le spun acelora care au fost chemaţi să-i înveţe
pe alţii Cuvântul lui Dumnezeu, următoarele:

Nu-i încurajaţi niciodată pe oameni să caute la voi înţelepciunea.
Când oamenii vin la voi pentru a vă cere sfaturi, îndrumaţi-i spre
Acela care cunoaşte motivele inimii. În lucrarea noastră pastorală,
trebuie să existe un alt spirit. Nimeni nu trebuie să aibă rolul de
confesor. Niciun om nu trebuie să fie înălţat mai presus de orice.
Lucrarea noastră este să ne umilim pe noi înşine şi să Îl înălţăm pe
Hristos înaintea oamenilor. După înviere, Mântuitorul a făgăduit că
puterea Sa va fi cu toţi aceia care vor merge în Numele Său. Fie ca
puterea şi Numele acesta să fie înălţate! Trebuie să păstrăm fără
încetare în atenţia noastră rugăciunea făcută de Domnul Hristos
când a cerut ca inima să fie sfinţită prin adevăr şi neprihănire.

Puterea Tatălui veşnic şi jertfa Fiului trebuie să fie studiate mai
mult. Lucrarea extraordinară a lui Hristos a fost desăvârşită prin
moartea Sa pe cruce. Jertfa Sa şi înălţarea Sa la dreapta Tatălui
constituie singura noastră nădejde de mântuire. Bucuria noastră ar



trebui să fie aceea de a înălţa caracterul lui Dumnezeu înaintea
oamenilor şi de a face ca Numele Său să fie lăudat pe pământ. –
Manuscrisul 137, 1907



 

SECŢIUNEA A V-A



REMUNERAREA
LUCRATORILOR NOŞTRI

 

INTRODUCERE

 
Remunerarea pentru serviciile aduse este un subiect de interes

continuu şi practic pentru fiecare. Acest subiect este bine
reprezentat în câteva dintre cărţile actuale scrise de Ellen G. White.

În secţiunea aceasta, se află sfaturi suplimentare, care au fost
adunate pentru a fi studiate de comitetele numite de Conferinţa
Generală pentru a revizui principiile care ar trebui să guverneze
remunerarea lucrătorilor adventişti de ziua a şaptea. Materialul
acesta s-a dovedit a fi de folos pentru comitete şi, la sugestia lor, a
fost inclus aici.

Recapitularea acestor principii şi a altora, extrase din diferite
documente şi sfaturi date cu privire la relaţia lucrătorilor adventişti
de ziua a şaptea cu organizaţiile în care sunt angajaţi, va fi o lectură
folositoare.

Pentru oricine ar putea fi ispitit să accepte, din cauza presiunilor
financiare, oferta atrăgătoare a unui venit mai mare în domenii de
lucru care nu au o legătură directă cu lucrarea lui Dumnezeu,
capitolul: „Sfat adresat unuia care, din motive financiare, plănuia să
părăsească lucrarea lui Dumnezeu” va oferi gânduri cumpătate şi
motive de a ne reevalua atitudinea. În toate aceste solii ale lui Ellen
G. White, tonul de bază este spiritul lui Hristos, care este spiritul
sacrificiului. 

 



Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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O PARABOLA[22]

 
La începuturile apostaziei lui Solomon, se pot vedea multe

aparent mici abateri de la principii. Asocierea cu femeile idolatre
nu a fost nicidecum singura cauză a căderii lui. Printre cauzele
principale care l-au condus pe Solomon la extravaganţă şi la
asuprire tiranică a fost calea pe care a urmat-o, dezvoltând şi
cultivând un spirit de lăcomie.

În zilele Israelului din vechime, când, la poalele Sinaiului, Moise
i-a transmis poporului porunca divină: „Să-Mi facă un locaş sfânt,
şi Eu voi locui în mijlocul lor” (Exodul 25,8), răspunsul israeliţilor a
fost însoţit de daruri corespunzătoare. „Toţi cei cu tragere de inimă
şi bunăvoinţă au venit” (Exodul 35,21) şi au adus daruri. Pentru
construirea sanctuarului au fost necesare pregătiri mari şi
costisitoare. Era cerută o cantitate mare de material foarte preţios
şi scump, totuşi Domnul a acceptat numai darurile de bunăvoie.
Porunca divină pe care Moise a repetat-o adunării a fost: „Să-Mi
aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da
cu tragere de inimă” (Exodul 25,2). Devotamentul faţă de
Dumnezeu şi spiritul de sacrificiu [174] au fost cele dintâi cerinţe în
pregătirea unui locaş pentru Cel Preaînalt.

Un apel similar la sacrificiu de sine a fost adresat când David i-a
transferat lui Solomon responsabilitatea de a construi templul.
David a întrebat mulţimea adunată, care adusese daruri de
bunăvoie: „Cine vrea să-şi mai aducă de bunăvoie astăzi darurile
înaintea Domnului?” (1 Cronici 29,5). Acest apel ar fi trebuit să fie
păstrat fără încetare în mintea acelora care s-au ocupat de
construirea templului.

Dumnezeu a ales oameni pe care i-a înzestrat în mod deosebit cu
îndemânare şi cu pricepere pentru construirea sanctuarului din
pustie. „Moise a zis copiilor lui Israel: «Să ştiţi că Domnul a ales pe
Beţaleel… din seminţia lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui
Dumnezeu, duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul
de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur,



în argint şi în aramă, să sape în pietre şi să le lege, să lucreze
lemnul cu meşteşug şi să facă tot felul de lucrări meşteşugite. I-a
dat şi darul să înveţe pe alţii, atât lui, cât şi lui Oholiab… din
seminţia lui Dan. I-a umplut cu pricepere ca să facă toate lucrările
de săpătură în piatră, de cioplitură meşteşugită, de lucrat la
gherghef… să facă tot felul de lucrări şi născociri de planuri»”
(Exodul 35,30-35). „Beţaleel… şi toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese
Domnul înţelepciune şi pricepere… au făcut totul după cum
poruncise Domnul” (Exodul 36,1). Făpturile cereşti inteligente au
cooperat cu lucrătorii pe care i-a ales Dumnezeu Însuşi.

Urmaşii acestor oameni au moştenit într-o mare măsură
îndemânarea dată strămoşilor lor. În seminţiile lui Iuda şi Dan au
fost oameni care erau priviţi ca fiind deosebit de iscusiţi în artele
frumoase. Pentru un timp, oamenii aceştia au rămas smeriţi şi
neegoişti, dar treptat, aproape imperceptibil, au pierdut legătura cu
Dumnezeu şi cu adevărul Său. Ei au început să ceară o plată mai
mare din cauza îndemânării lor superioare. În anumite situaţii,
cererea lor a fost îndeplinită, dar mult mai adesea, aceia care au
cerut o plată mai mare au găsit de lucru la naţiunile înconjurătoare.
În locul spiritului nobil de sacrificiu de sine, care umpluse inima
strămoşilor lor iluştri, ei au cultivat un spirit de lăcomie, o dorinţă
de a obţine tot mai mult. Ei le-au slu j i t [175] regilor păgâni
folosindu-şi îndemânarea primită de la Dumnezeu şi L-au dezonorat
astfel pe Creatorul lor.

Angajarea	unor	lucrători	necredincioşi
Aceşti apostaţi au fost cei pe care Solomon i-a căutat atunci când

a avut nevoie de un meşter priceput care să supravegheze
construirea templului de pe Muntele Moria. Împăratului îi fuseseră
încredinţate în scris instrucţiuni precise cu privire la fiecare parte a
construcţiei sfinte, iar el ar fi trebuit să-I ceară lui Dumnezeu, cu
credinţă, ajutoare consacrate, cărora urma să le fie acordată o
îndemânare specială pentru a îndeplini cu exactitate lucrarea
cerută. Totuşi Solomon a pierdut din vedere ocazia aceasta de a
exercita credinţa în Dumnezeu. El i-a cerut împăratului Tirului „un



om iscusit în lucrarea aurului, argintului, aramei şi fierului, a
materiilor vopsite în purpură, a materiilor de culoarea cârmâzului
şi de culoare albastră, şi care să cunoască săpătura în lemn, ca să
lucreze cu meşterii iscusiţi… în Iuda şi la Ierusalim” (2 Cronici 2,7).

Împăratul fenician a răspuns trimiţându-l pe Huram, „un om
meşter şi priceput…, fiul unei femei dintre fetele lui Dan şi al unui
tată tirian” (2 Cronici 2,13-14). Din partea mamei, acest meşter
priceput, Huram, era un urmaş al lui Oholiab, căruia, cu sute de ani
înainte, Dumnezeu îi dăduse înţelepciune deosebită pentru
construirea tabernaculului. În felul acesta, în conducerea echipei de
lucrători ai lui Solomon a fost pus un om nesfânt, care a cerut o
plată mare pentru  îndemânarea lui neobişnuită.

Eforturile lui Huram nu au fost motivate de dorinţa de a-I aduce
lui Dumnezeu serviciul cel mai înalt. El a slujit dumnezeului lumii
acesteia – Mamona. Principiile egoismului fuseseră întreţesute în
întreaga lui fiinţă şi s-au dat pe faţă prin lăcomia după câştiguri
mai mari. Treptat, principiile acestea greşite au fost cultivate şi de
asociaţii lui. În timp ce lucrau cu el zi după zi şi cedau înclinaţiei de
a compara plata lui, cu cea a lor, ei au început să piardă din vedere
caracterul sfânt al lucrării lor şi să insiste asupra deosebirii dintre
câştigul lor şi al lui. Treptat, ei au pierdut spiritul de renunţare la
sine şi au cultivat un spirit de lăcomie. Urmarea [176] a fost faptul
că au cerut plăţi mai mari, iar acestea le-au fost acordate.

Influenţele dăunătoare puse în mişcare prin angajarea acestui om
cu un spirit lacom au pătruns în toate ramurile slujirii Domnului şi
s-au extins în toată împărăţia lui Solomon. Faptul că s-a cerut o
plată mare şi a fost primită a oferit multe ocazii favorabile pentru
îngăduirea luxului şi a extravaganţei. În efectele întinse ale acestor
influenţe pot fi regăsite cauzele principale ale apostaziei
îngrozitoare a aceluia care a fost cel mai înţelept dintre muritori.
Împăratul nu a fost singurul care a apostaziat. Extravaganţa şi
imoralitatea se vedeau la fiecare pas. Săracii erau asupriţi de cei
bogaţi, iar spiritul de sacrificiu de sine în slujirea lui Dumnezeu s-a
pierdut aproape cu totul.

Aici se află una dintre lecţiile cele mai importante pentru poporul



lui Dumnezeu din zilele noastre – o lecţie pe care mulţi o învaţă
greu. Spiritul de lăcomie, de căutare a poziţiei celei mai înalte şi a
salariului celui mai mare este foarte răspândit în lume. Spiritul din
vechime al renunţării la sine şi al sacrificiului de sine este întâlnit
prea rar. Totuşi acesta este singurul spirit care poate să-l motiveze
pe un adevărat urmaş al lui Isus. Domnul nostru divin ne-a dat un
exemplu cu privire la felul în care trebuie să lucrăm. Celor cărora
le-a poruncit: „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni”
(Matei 4,19), El nu le-a oferit nicio sumă prestabilită ca răsplată
pentru serviciile lor. Ei trebuiau să se împărtăşească de renunţarea
la sine şi de sacrificiul Său.

Aceia care declară că sunt urmaşi ai Marelui Maestru şi care se
angajează în slujba Sa, în calitate de colaboratori ai lui Dumnezeu,
trebuie să folosească în lucrarea lor precizia şi îndemânarea, tactul
şi înţelepciunea pe care le-a cerut Dumnezeul desăvârşirii în
construirea sanctuarului pământesc. Acum, la fel ca în timpul acela
şi la fel ca în zilele slujirii pământeşti a lui Hristos, spiritul de
sacrificiu şi devotamentul faţă de Dumnezeu trebuie să fie privite ca
fiind cele dintâi cerinţe ale unei slujiri vrednice. Dumnezeu pretinde
ca niciun fir de egoism să nu fie ţesut în lucrarea Sa.

 

O	experienţă	din	istoria	adventiştilor	de	ziua	a	şaptea
Cu privire la spiritul care domneşte în instituţiile Domnului,

trebuie să avem mare grijă. Instituţiile acestea au fost înfiinţate
prin sacrificiu de sine şi au fost construite din darurile pline de
renunţare la sine ale celor din poporul lui Dumnezeu şi cu munca
neegoistă a [177] slujitorilor Săi. Tot ce are legătură cu serviciul
instituţiilor noastre trebuie să poarte semnătura Cerului. Trebuie
să fie cultivat şi încurajat simţământul că instituţiile lui Dumnezeu
sunt sfinte. Lucrătorii trebuie să-şi umilească inima înaintea
Domnului, recunoscând suveranitatea Sa. Toţi să trăiască în
armonie cu principiile renunţării la sine. Când face eforturi
neegoiste pentru progresul intereselor instituţiei unde lucrează şi
are candela spirituală aprinsă, lucrătorul cel credincios şi plin de



sacrificiu de sine va avea o experienţă preţioasă şi va fi în stare să
spună: „Cu adevărat, Domnul este în locul acesta.” El va simţi că
este foarte privilegiat, pentru că i se îngăduie să pună la dispoziţia
instituţiei Domnului aptitudinile lui, slujirea lui şi vigilenţa lui
neşovăitoare.

În zilele de la începutul vestirii soliei îngerului al treilea, aceia
care au înfiinţat instituţiile noastre şi au lucrat în ele au fost
conduşi de motivele cele mai înalte ale altruismului. Ei nu au primit
pentru munca lor stăruitoare mai mult decât un biet salariu
derizoriu – aproape insuficient pentru un trai modest. Totuşi inima
lor era botezată cu slujirea dragostei. Răsplata generozităţii din
toată inima era vizibilă în părtăşia lor strânsă cu Duhul Marelui
Meşter Lucrător. Ei au practicat economia cea mai strictă, aşa încât
să fie cât mai mulţi alţi lucrători care să poată ridica steagul
adevărului în locuri noi.

Totuşi, cu timpul, a apărut o schimbare. Spiritul de sacrificiu nu a
mai fost atât de vizibil. În unele dintre instituţiile noastre, salariile
câtorva lucrători au fost mărite dincolo de limitele raţiunii. Cei ce
au primit aceste salarii au declarat că meritau o sumă mai mare
decât alţii, datorită talentelor lor superioare. Dar cine le-a dat
talentele, aptitudinile? Odată cu mărirea salariilor a venit o
creştere treptată a lăcomiei, care este idolatrie, şi un declin treptat
al spiritualităţii. S-au infiltrat rele grosolane, iar Dumnezeu a fost
dezonorat. Mintea multora care au fost martori la lăcomia aceasta
crescândă după salarii mai mari a fost afectată de îndoială şi de
necredinţă. Principiile străine, asemenea unui aluat rău, au
pătruns aproape în întreaga organizaţie a credincioşilor.

În providenţa Sa, Dumnezeu a cerut o reformă în lucrarea [178]
Lui sfântă, care trebuia să înceapă în inimă şi să lucreze în exterior.
Unii, care au continuat orbeşte să ceară sume mari pentru serviciile
lor, au fost înlăturaţi. Alţii au primit solia care le-a fost adresată, s-
au întors la Dumnezeu cu toată inima şi au învăţat să simtă
repulsie faţă de spiritul lor lacom. Atât cât a fost cu putinţă, ei s-au
străduit să le dea oamenilor un exemplu corect prin reducerea de
bunăvoie a salariilor lor. Ei şi-au dat seama că numai o schimbare
deplină a minţii şi a inimii îi va scăpa de faptul de a fi zguduiţi de



vreo ispită iscusită.

Pericolul	care	ameninţă	lucrarea	bisericii
Lucrarea lui Dumnezeu în toată extinderea ei este una. Ea

trebuie să fie condusă de aceleaşi principii şi trebuie să existe
acelaşi spirit în toate ramurile ei. Ea trebuie să poarte amprenta
lucrării misionare. Fiecare departament al lucrării este în legătură
cu toate părţile câmpului misionar, iar spiritul care conduce un
departament se va simţi în întreaga lucrare. Dacă o parte dintre
lucrători primesc salarii mari, vor fi şi alţii, din diferite ramuri ale
lucrării, care vor cere salarii mai mari, iar spiritul de sacrificiu va fi
pierdut treptat din vedere. Alte instituţii şi conferinţe vor prelua
acelaşi spirit, iar favoarea lui Dumnezeu va fi îndepărtată de la ele,
pentru că El nu poate să aprobe niciodată egoismul. În felul acesta,
se va pune capăt lucrării noastre energice. Ea poate fi continuată
numai printr-un sacrificiu continuu.

Dumnezeu va pune la încercare credinţa fiecărui suflet. Domnul
Hristos ne-a răscumpărat cu un preţ infinit. Deşi a fost bogat, totuşi
a ajuns sărac pentru noi, aşa încât, prin sărăcia Lui, noi să putem
ajunge să avem bogăţiile veşnice. Tot ce avem în domeniul
aptitudinilor şi al intelectului ne-a fost încredinţat de Domnul spre
a fi folosit pentru El. Faptul de a fi părtaşi cu Hristos la jertfa Sa
este un privilegiu pentru noi.
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PRINCIPII GENERALE PENTRU 
REMUNERAREA LUCRATORILOR
SATISFACŢIA ŞI BINECUVÂNTAREA MUNCII PLINE
DE SACRIFICIU

Aceia care au pe inimă lucrarea lui Dumnezeu trebuie să-şi dea
seama că nu lucrează pentru ei înşişi sau pentru salariul mic pe
care ar putea să-l primească şi că Dumnezeu poate face ca puţinul
pe care îl primesc să ajungă mai mult decât gândesc ei. El le dă
satisfacţie şi binecuvântare pe măsură ce progresează în munca lor
plină de sacrificiu de sine. El va binecuvânta pe fiecare, dacă
lucrează cu blândeţea lui Hristos. Când îi văd pe unii căutând
salarii mai mari, îmi spun mie însămi: „Ei pierd o binecuvântare
preţioasă.” Ştiu că va fi aşa. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se
din nou şi din nou.

Aşadar, fraţilor, haideţi să începem să facem tot ce putem mai
bine, fără să cerem salarii mai mari, cu excepţia faptului că vom
constata că, dacă nu primim mai mult, ne este imposibil să facem
lucrarea care ne-a fost dată. Totuşi, chiar şi în situaţia aceasta, să-i
facem pe ceilalţi să înţeleagă nevoia aşa cum o înţelegem noi,
pentru că Dumnezeu va pune în inima lor dorinţa de a o înţelege,
iar ei vor rosti un cuvânt care va avea o influenţă mai mare decât o
sută de cuvinte spuse de noi. Ei vor spune cuvinte care ne vor face
să avem un statut corespunzător înaintea oamenilor. Domnul este
ajutorul nostru şi Dumnezeul nostru, păzitorul nostru şi răsplata
noastră.

Dacă vom avea o relaţie bună cu Dumnezeu, vom avea succes
oriunde vom merge. Acesta este [180] succesul pe care îl vrem, nu
succesul câştigului de bani, iar Dumnezeu ni-l va da, pentru că El
ştie totul despre renunţarea noastră la noi înşine. El cunoaşte
fiecare sacrificiu pe care îl facem. Poate credeţi că renunţarea la
sine nu contează deloc, că ar trebui să fiţi trataţi cu mai multă
consideraţie, dar ea contează mult înaintea Domnului. Mi-a fost
arătat din nou şi din nou că, dacă oamenii încep să caute salarii mai



mari şi tot mai mari, în experienţa lor apare o situaţie în care nu
vor mai sta pe un teren avantajos. Dar, dacă primesc un salariu
care arată că ei sunt oameni care fac sacrificii, Domnul vede
renunţarea la sine şi le dă succes şi biruinţă. Lucrul acesta mi-a fost
prezentat din nou şi din nou. Domnul, care vede în ascuns, va
răsplăti pe faţă pentru fiecare sacrificiu pe care slujitorii Lui
încercaţi au fost dispuşi să îl facă. – Manuscrisul 21, 1913



NU PUNEŢI CONDIŢIA DE A PRIMI SUMA CERUTĂ
DE VOI

Domnul Hristos le adresează tuturor invitaţia: „Veniţi la Mine,
toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul
Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi
smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci
jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11,28-30).
Dacă toţi vor purta jugul lui Hristos şi vor învăţa în şcoala Sa
lecţiile pe care ni le dă El, vor exista mijloace suficiente pentru a
pune temeliile lucrării misionare medicale în multe locuri.

Nimeni să nu spună: „Mă voi angaja în lucrarea aceasta pentru
suma pe care am hotărât-o eu. Dacă nu primesc suma aceasta, nu
voi face lucrarea.” Cei care spun aşa arată că nu poartă jugul lui
Hristos, ei nu învaţă blândeţea şi smerenia Sa. (...)

Nu faptul de a fi bogat din punct de vedere al bogăţiei lumii este
cel care măreşte valoarea noastră în ochii lui Dumnezeu. Domnul îi
recunoaşte şi îi onorează pe cei blânzi şi smeriţi cu inima. Citiţi
capitolul 57 al cărţii Isaia. Studiaţi cu atenţie capitolul acesta,
deoarece înseamnă mult pentru poporul lui Dumnezeu. Eu nu voi
face niciun comentariu cu privire la el. – Scrisoarea 145, 1894



FACEŢI LUCRAREA ŞI ACCEPTAŢI SALARIILE
OFERITE

[181] Fiecărui om i s-a cerut să facă lucrarea pe care i-a rânduit-o
Dumnezeu. Noi trebuie să fim dispuşi să facem servicii mici,
îndeplinind lucrurile care trebuie să fie făcute şi pe care cineva
trebuie să le facă, folosind ocaziile mici. Dacă acestea sunt singurele
ocazii favorabile, trebuie să lucrăm cu credincioşie. Cel care
risipeşte orele, zilele şi săptămânile, deoarece nu este dispus să facă
lucrarea ce i se oferă, oricât de umilă ar fi, va fi chemat să-I dea
socoteală lui Dumnezeu pentru timpul petrecut greşit. Dacă simte
că poate să-şi permită să nu facă nimic, deoarece nu poate să obţină
salariul dorit, să se oprească şi să se gândească la faptul că ziua
aceea, acea unică zi, Îi aparţine Domnului. El este slujitorul
Domnului. El nu trebuie să risipească timpul. Să se gândească: „Voi
petrece timpul acela făcând ceva şi voi da tot ce câştig pentru
înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Nu voi fi considerat un om care
nu face nimic.”

Când cineva Îl iubeşte pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe
aproapele lui, ca pe el însuşi, nu se va opri să întrebe dacă lucrurile
pe care le face îi vor aduce venituri mari sau mici. El va face
lucrarea şi va accepta salariul oferit. El nu va da un exemplu rău,
prin refuzarea unui loc de muncă, pe motiv că acolo nu poate să
primească un salariu atât de mare cum crede că ar trebui să aibă.

Domnul cântăreşte caracterul omului în funcţie de principiile
după care se conduce în relaţia cu semenii lui. Dacă principiile lui
sunt deficitare în afacerile obişnuite, la fel vor fi şi în slujirea
spirituală adusă lui Dumnezeu. Ele sunt ca nişte fire întreţesute în
întreaga lui viaţă religioasă. Dacă ţi se pare nedemn pentru tine să
lucrezi pentru tine însuţi pentru un salariu mic, atunci lucrează
pentru Domnul şi dă plata muncii tale, ca dar pentru vistieria
Domnului. Dă-I lui Dumnezeu un dar de mulţumire pentru că ţi-a
cruţat viaţa. Dar nu fi inactiv din niciun motiv. – Manuscrisul 156,
1897



PLATA SĂ FIE ÎN CONFORMITATE CU MUNCA
Căile Domnului sunt drepte şi nepărtinitoare. Cei care lucrează în

şcoală trebuie să primească un salariu conform cu orele pe care le
dedică şcolii într-o muncă serioasă şi cinstită. Niciunui lucrător să
nu i se facă vreo nedreptate. Dacă un bărbat sau o femeie lucrează
[182] cu normă întreagă la şcoală, trebuie să primească un salariu
conform cu timpul pe care şcoala îl primeşte de la el. Dacă un om
îşi dedică mintea, munca şi puterea în purtarea răspunderilor, el
trebuie să primească în conformitate cu valoarea pe care o oferă
şcolii. Dreptatea şi adevărul trebuie să fie păstrate nu numai
pentru statutul prezent şi viitor al şcolii, ci şi pentru binele nostru
individual în neprihănire. Domnul nu va lua parte nici la cea mai
mică nedreptate. – Manuscrisul 69, 1898



PRIVILEGIUL DE A LUCRA ŞI SALARIZAREA
Cei care se gândesc mai mult la salariile lor decât la privilegiul de

a fi onoraţi ca slujitori ai Domnului, care îşi fac lucrul într-un spirit
de mulţumire de sine, din cauză că vor primi salarii, nu manifestă
renunţare la sine şi sacrificiu în lucrarea lor. Cei care au fost
angajaţi cei din urmă au crezut cuvântul gospodarului: „Veţi primi
ce va fi cu dreptul” (Matei 20,7). Ei au ştiut că vor primi tot ce
meritau şi au fost plătiţi cei dintâi, pentru că au adus credinţa în
munca lor. Dacă ar fi manifestat un spirit iubitor şi plin de
încredere, aceia care lucraseră pe întregul parcurs al zilei ar fi
continuat să fie cei dintâi.

Domnul Isus evaluează lucrarea după spiritul în care este făcută.
În ceasul cel din urmă, Domnul îi va primi pe păcătoşii pocăiţi, care
vin la El cu o credinţă umilă şi ascultă de poruncile Sale.

Domnul Hristos îi avertizează pe cei ce se află în slujba Sa că nu
trebuie să se târguiască pentru o sumă prestabilită, ca şi când
Stăpânul lor nu-i va trata corect. El a prezentat parabola aceasta,
pentru ca aceia care murmură să nu fie trataţi cu simpatie din
cauza presupuselor lor revendicări. – Manuscrisul 87, 1899

Adevărata prosperitate nu poate să vină niciodată la un suflet
care aspiră continuu la primirea unor salarii mai mari şi care
cedează unei ispite ce îl duce departe de lucrarea care i-a fost
rânduită de Domnul. Niciun om, nicio familie, nicio firmă sau
instituţie nu poate să prospere, dacă nu este condusă de
înţelepciunea lui Dumnezeu. – Scrisoarea 2, 1898 (Broşura „To the
Leading Men in Our Churches”, p. 4)



„O FAMILIE COSTISITOARE”
[183] Unii mi-au scris că trebuie să aibă salarii mari, prezentând

ca argument faptul că au o familie costisitoare. În acelaşi timp,
instituţia în care lucrau era obligată să calculeze îndeaproape
modul în care să facă faţă cheltuielilor obişnuite. De ce să aducă un
om ca scuză pentru cererea unor salarii mari faptul că are o familie
costisitoare? Oare nu este suficientă lecţia pe care a dat-o Hristos?
El spune: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze” (Matei 16,24).

Instituţiile noastre au fost înfiinţate pentru a sluji ca mijloace
eficiente pentru înaintarea lucrării de câştigare a sufletelor. Cei
care lucrează în ele trebuie să caute căi de a ajuta instituţia, nu
mijloace de a lua cât mai mult din trezorerie. Dacă vor căuta să
obţină mai mult decât li se cuvine, ei vor pune piedici lucrării lui
Dumnezeu. Oricine este angajat în instituţiile acestea să spună:
„Nu voi stabili o cifră mare pentru salariul meu, deoarece faptul
acesta ar jefui trezoreria, iar propovăduirea soliei harului ar fi
împiedicată. Trebuie să practic economia. Aceia care se află în
câmpul de lucru fac o lucrare la fel de importantă ca lucrarea pe
care o fac eu. Trebuie să fac tot ce stă în puterea mea pentru a-i
ajuta. Eu folosesc mijloacele financiare ale lui Dumnezeu şi voi face
aşa cum ar fi făcut Hristos în locul meu. Nu voi cheltui banii pe
obiecte de lux. Îmi voi aduce aminte de lucrătorii Domnului din
câmpurile misionare. Ei au o mai mare nevoie de bani decât am eu.
În lucrarea lor, ei intră în contact cu multă sărăcie şi mult necaz. Ei
trebuie să-i hrănească pe cei flămânzi şi să-i îmbrace pe cei goi. Eu
trebuie să-mi limitez cheltuielile, ca să pot contribui la lucrarea
dragostei lor.” – Special Testimonies, seria B, nr. 29, p. 19, 20

 



APEL PENTRU EGALITATE
Între noi trebuie să se manifeste mai mult spiritul de egalitate. Se

manifestă o dorinţă mult prea mare de a primi recompense. Se fac
evaluări egoiste ale muncii. Nimeni să nu primească un salariu aşa
de mare, din cauză că presupune că este capabil să facă o anumită
lucrare şi să aşeze în felul acesta lucrarea făcută pentru Dumnezeu
şi pentru înaintarea cauzei Sale pe nişte baze mercantile. [184] Celui
căruia i s-a dat mult i se va cere mult. Cei care susţin că trebuie să
primească salarii mari din cauza aptitudinilor şi a darurilor lor
deosebite ar trebui să se întrebe: „Ai cui sunt talanţii pe care îi pun
la schimbător? Am folosit eu talanţii aceştia astfel încât să-I aduc
lui Dumnezeu slava cea mai mare? Am dublat eu talanţii care mi-au
fost încredinţaţi?” O folosire consacrată a acestor talanţi ar aduce
un venit pentru lucrarea lui Dumnezeu. Toţi talanţii noştri Îi
aparţin lui Dumnezeu şi atât capitalul, cât şi dobânda vor trebui să-
I fie înapoiate Lui într-o zi.

Dacă aceia care au fost angajaţi în lucrarea lui Dumnezeu de
mulţi ani ar cerceta cu atenţie cât prejudiciu au adus viei
Domnului prin acţiuni neînţelepte, prin îndepărtarea de la
principiile corecte şi prin deturnarea banilor de la lucrarea lui
Dumnezeu, folosindu-şi influenţa pentru a-i conduce pe alţii pe căi
întortocheate, atunci, în loc de a căuta să obţină salarii mari, s-ar
umili înaintea lui Dumnezeu cu o pocăinţă de care nu le va părea
rău. Să-şi pună lor înşişi întrebarea: „«Cât eşti dator stăpânului
meu?» (Luca 16,5). Cum voi da seama pentru talantul folosit greşit
şi pentru faptul că am urmat închipuirile mele nesfinte? Ce pot să
fac pentru a şterge urmările rele ale acţiunilor mele neînţelepte
care au redus atât de mult resursele lucrării?” Dacă fiecare om şi-
ar fi ocupat cu credincioşie poziţia de încredere, nu ar fi lipsă de
mijloace financiare astăzi, în vistieria Domnului.



PLĂTIREA UNOR SALARII MARI
Relaţia noastră cu lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să fie

aşezată pe o bază mercantilă, în conformitate cu evaluarea omului:
atâta muncă, atâta plată. Este o mare greşeală ca oamenii să
presupună că serviciile lor sunt nepreţuite. Lăsaţi-L pe Dumnezeu
să Îşi ţină cuvântul şi va avea loc o mare schimbare în evaluarea
lucrării făcute pentru Domnul.

Oh, sunt multe lucruri care trebuie să fie corectate la oamenii
care sunt dornici să obţină atât de mult! Cât de nepotrivite sunt
căutările egoiste după răsplată! Această lăcomie după salarii mari a
alungat din multe inimi dragostea faţă de Dumnezeu. Mândria
poziţiei este un rău adânc înrădăcinat, care a ruinat mii de oameni.
Da, zeci de mii, plini de ambiţia după distincţii şi paradă, au fost
ruinaţi, din cauză că au pierdut [185] din vedere principiile. Ei s-au
comparat unii cu alţii. Căutarea lor dornică de credite şi răsplată a
avut ca rezultat o scădere a spiritualităţii. Toţi trebuie să studieze
cu atenţie lecţia aceasta, ca să fie avertizaţi împotriva egoismului şi
avariţiei, împotriva mândriei care nimiceşte dragostea faţă de
Dumnezeu şi degradează sufletul.

Când un angajat în lucrarea lui Dumnezeu refuză să lucreze
pentru salariul pe care îl primeşte, deşi primeşte o sumă rezonabilă
pentru serviciile lui, chiar dacă va obţine salariul pe care îl cere, îl
va obţine adesea cu preţul pierderii harului lui Dumnezeu din inima
lui, iar harul acesta este mai valoros decât aurul, argintul şi pietrele
preţioase. – Manuscrisul 164, 1899



PREŢUL SALARIILOR MARI
Întruparea Domnului Hristos a fost un act de sacrificiu de Sine,

viaţa Sa a fost o viaţă de continuă renunţare la Sine. Slava cea mai
înaltă a dragostei lui Dumnezeu faţă de om a fost manifestată prin
jertfirea Singurului Său Fiu, care era reprezentarea exactă a
persoanei Sale. Aceasta este taina cea mare a evlaviei. Fiecare om
care se declară a fi urmaş al lui Hristos are privilegiul şi datoria de
a avea gândul lui Hristos. Fără renunţare la sine şi fără purtarea
crucii, noi nu putem fi ucenicii Săi.

Când au fost propuse şi acceptate hotărârile de a plăti salarii
mari acelora care lucrează la Editura Review and Herald, vrăjmaşul
a avut succes în planul său de a deturna scopurile lui Dumnezeu şi
de a conduce sufletele pe căi greşite. Spiritul lacom şi egoist a
acceptat salariile mari. Dacă ar fi practicat principiile exprimate în
lecţiile date de Hristos, lucrătorii nu ar fi putut să primească
asemenea salarii. Care a fost efectul acestei măriri a salariilor?
Cheltuielile familiei s-au mărit mult. A avut loc o îndepărtare de la
îndrumările şi exemplele date în viaţa lui Hristos. Mândria a fost
stârnită şi îngăduită, iar mijloacele financiare au fost investite
pentru paradă, pentru satisfacerea de sine inutilă. Dragostea de
lume a pus stăpânire pe inimă, iar ambiţia nesfinţită a domnit în
[186] templul sufletului. Salariile mari au ajuns să fie o capcană.
Exemplul urmat nu a fost cel al lui Hristos, ci exemplul lumii.

Dragostea faţă de Hristos nu va conduce la îngăduinţă de sine; ea
nu va conduce la o cheltuire inutilă a banilor pentru a satisface eul
şi a-i face pe plac sau pentru a favoriza mândria inimii omeneşti.
Dragostea faţă de Isus în inimă conduce întotdeauna la umilinţă şi
la o conformare deplină cu voinţa lui Dumnezeu.

Când loveşte în interior, păcatul atacă partea cea mai nobilă a
făpturii omului. El aduce o confuzie îngrozitoare şi distruge
însuşirile şi puterile care îl aseamănă pe om cu Dumnezeu. În timp
ce boala fizică doboară trupul, boala egoismului şi a lăcomiei loveşte
sufletul. – Scrisoarea 26, 1897



SALARII MAI MARI PROPUSE PENTRU OAMENI
SUPERIORI

Inima mea este tulburată profund de scenele care au trecut pe
dinaintea mea în timpul nopţii trecute. În timpul nopţii, i-am auzit
pe unii dintre fraţii mei făcând propuneri cu care nu pot să fiu de
acord. Declaraţiile pe care le-au făcut ei indică faptul că se află pe o
cale greşită, că nu au o experienţă care îi va păzi de amăgire. Am
fost întristată să aud de pe buzele unora dintre fraţii noştri expresii
care nu arată nici credinţă în Dumnezeu, nici credincioşie faţă de
adevărul Său. Au fost făcute propuneri care, dacă vor fi urmate, vor
duce departe de calea cea dreaptă şi îngustă.

Unii cred că, dacă oamenilor cu talente superioare li s-ar fi plătit
salarii mai mari, aceştia ar fi rămas în mijlocul nostru şi ar fi putut
fi realizată o lucrare mai mare şi mai cuprinzătoare, iar lucrarea
adevărului ar fi stat pe o platformă mai înaltă.

Cu privire la subiectul acesta, am primit îndrumări de la Acela
care nu greşeşte niciodată. Să presupunem că planul acesta ar fi
fost urmat. „Cine”, întreb, „este competent să evalueze adevărata
capacitate de a fi folositori şi influenţa tovarăşilor de lucru?” Nimeni
nu este calificat să judece capacitatea altuia de a fi folositor în
slujba lui Dumnezeu.

Poziţia sau funcţia pe care poate să o deţină cineva nu este
singurul indiciu al capacităţii lui de a fi folositor în lucrarea lui
Dumnezeu, ci dezvoltarea unui caracter creştin, prin sfinţirea [187]
Duhului care îl va face să aibă influenţă spre bine. În evaluarea
făcută de Dumnezeu, valoarea serviciului este dată de nivelul
credincioşiei lucrătorului.

Dumnezeu acceptă serviciile acelora care sunt părtaşi ai naturii
divine. Fără Hristos, omul nu poate să facă nimic. Numai dragostea
faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni aşază făpturile omeneşti pe un
teren avantajos înaintea lui Dumnezeu. Ascultarea de porunca
divină ne face în stare să ajungem conlucrători cu Dumnezeu.
Dragostea este un rod produs de pomul creştin, un rod ce este
asemenea frunzelor pomului vieţii pentru vindecarea neamurilor. –
Manuscrisul 108, 1903



NECESITĂŢILE VIEŢII ŞI CONFORTUL
În vistieria Domnului trebuie să fie mijloace financiare suficiente

pentru a le oferi o susţinere corespunzătoare celor care îşi dedică
timpul lucrării de salvare a sufletelor. Salariile lor corecte nu
trebuie să fie invidiate. Nu trebuie să se îngăduie ca aceia care sunt
dispuşi să lucreze pentru Domnul să ducă lipsă de mijloace pentru
împlinirea necesităţilor vieţii. Ei trebuie să fie făcuţi în stare să
ducă o viaţă confortabilă şi, de asemenea, să aibă suficient ca să
poată face donaţii pentru lucrarea lui Dumnezeu, deoarece se
întâmplă adesea să se aştepte de la ei să ia iniţiativa în oferirea
darurilor. – Manuscrisul 103, 1906



ELIBERAREA DE ACTIVITĂŢILE LUMEŞTI ŞI DE 
ÎNDATORIRILE CARE VIN ÎN CONFLICT CU
LUCRAREA

Sunt multe lucruri care trebuie să fie îndreptate şi care vor fi
îndreptate, dacă aderăm strict la principii. Mi-au fost date
îndrumări speciale cu privire la pastorii noştri. Nu este voia lui
Dumnezeu ca ei să caute să fie bogaţi. Ei nu trebuie să se angajeze
în întreprinderi lumeşti, deoarece faptul acesta îi face incapabili să
îşi dedice puterile cele mai bune pentru lucrurile spirituale. Totuşi
ei trebuie să primească salarii suficient de mari pentru a se susţine
pe ei înşişi şi familiile lor. Nu trebuie să li se încredinţeze atât de
multe sarcini, încât să nu poată acorda o atenţie corespunzătoare
bisericii din propria casă. Ei au datoria de a-i învăţa pe copiii lor,
aşa cum i-a învăţat Avraam, [188] să ţină calea Domnului şi să facă
dreptate. (…)

Pastorii şi profesorii să nu uite că Dumnezeu îi consideră
responsabili pentru îndeplinirea slujbei lor în măsura cea mai bună
a abilităţii lor şi aşteaptă ca ei să aducă în lucrare tot ce le stă în
putere. Ei nu trebuie să-şi asume îndatoriri care intră în conflict cu
lucrarea pe care le-a dat-o Dumnezeu. Când pastorii şi profesorii,
apăsaţi continuu de povara răspunderilor de ordin financiar, urcă la
amvon sau merg în sala de clasă fiind îngrijoraţi şi obosiţi, cu o
minte agitată şi cu nervii suprasolicitaţi, ce altceva se poate
aştepta, decât să fie folosit un foc obişnuit în locul focului sfânt,
aprins de Dumnezeu? Eforturile încordate şi zdruncinate îi fac rău
vorbitorului şi îi dezamăgesc pe ascultători. El nu are timp să-L
caute pe Domnul, nu are timp să ceară cu credinţă ungerea cu
Duhul Sfânt. Oare nu vom schimba noi acest mod de a lucra? –
Manuscrisul 101, 1902



EVITAREA CULTIVĂRII UNOR GUSTURI
COSTISITOARE

Lucrătorii trebuie să înceapă să vadă mai departe. La mulţi,
renunţarea la sine şi sacrificiul sunt moarte, dar elementele acestea
trebuie să fie readuse la viaţă. Oamenii trebuie să înţeleagă că
salariile mari pe care le cer subminează vistieria Domnului. Ele
consumă banii lui Dumnezeu în interese particulare şi, prin faptele
lor, ei îi spun lumii: „Stăpânul meu zăboveşte să vină!” (Matei
24,48). Oare nu trebuie să fie schimbat lucrul acesta? Cine se va
ridica la înălţimea exemplului Marelui Meşter Lucrător? –
Scrisoarea 120, 1899

Nu vorbiţi despre salariile voastre mici! Nu cultivaţi gustul
pentru articole scumpe de îmbrăcăminte sau de mobilier! Faceţi
lucrarea să înainteze aşa cum a început, printr-o renunţare la sine
simplă şi prin credinţă. Trebuie să faceţi o schimbare în domeniul
acesta! – Scrisoarea 94, 1899



ACUM ESTE NEVOIE DE SPIRITUL DE RENUNŢARE
LA SINE DIN ZILELE DE LA ÎNCEPUT

Acum este tot atât de multă nevoie de renunţare la sine, cum a
fost atunci când am început lucrarea, când eram doar o mână de
oameni, când am ştiut ce înseamnă renunţarea la sine, [189] când
am încercat să publicăm mici pliante şi broşuri, care să meargă la
cei ce erau în întuneric. Astăzi, la editură sunt puţini care au fost
împreună cu noi în vremea aceea. Timp de mai mulţi ani, nu am
primit niciun salariu, cu excepţia unei sume care abia ajungea
pentru a ne asigura hrana şi îmbrăcămintea cea mai simplă. Am
fost bucuroşi să purtăm haine cumpărate la mâna a doua şi, uneori,
abia am avut suficientă hrană pentru a ne susţine puterile. Orice
altceva a fost investit în lucrare. După un timp, soţul meu a primit
şase dolari pe săptămână. Noi am trăit cu banii aceia, iar eu am
lucrat alături de el. Şi alţii au lucrat la fel. (...)

Cei care au venit să preia lucrarea, după ce aceasta a ajuns să
aibă succes, ar trebui să umble smeriţi. Ei ar trebui să manifeste un
spirit de sacrificiu de sine. Dumnezeu vrea ca instituţiile de aici să
meargă înainte prin sacrificiu de sine, aşa cum a fost pusă temelia.
– General Conference Bulletin, 20 martie 1891, p. 184

Când lucrarea aceasta este făcută aşa cum ar trebui, când lucrăm
cu zel divin pentru a adăuga convertiţi la adevăr, lumea va vedea că
o putere deosebită însoţeşte solia adevărului. Unitatea
credincioşilor vesteşte mărturia cu privire la puterea adevărului,
care este în stare să aducă în armonie deplină oameni cu înclinaţii
diferite, făcând ca interesele lor să fie una.

Rugăciunile şi darurile credincioşilor sunt combinate cu eforturile
stăruitoare şi pline de sacrificiu de sine, iar acestea sunt cu
adevărat o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni. Oamenii sunt
convertiţi din nou. Mâna care căuta cândva să apuce un salariu cât
mai mare a ajuns să fie mâna de ajutor a lui Dumnezeu.
Credincioşii sunt uniţi printr-un singur interes – dorinţa de a
înfiinţa centre ale adevărului, unde Dumnezeu va fi înălţat. Domnul
Hristos îi uneşte prin legăturile sfinte ale unităţii şi dragostei, care
au o putere irezistibilă.



Aceasta este unitatea pentru care S-a rugat Domnul Isus chiar
înainte de încercarea Sa, când Se afla numai la un pas de cruce. El
a spus: „Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu
în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu
M-ai trimis” (Ioan 17,21). – Scrisoarea 32, 1903
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LUCRATORII DIN INSTITUŢIILE NOASTRE
ANGAJAREA CELOR MAI TALENTAŢI OAMENI

Din când în când, m-am simţit îndemnată de Duhul Domnului să
le vestesc fraţilor noştri o mărturie cu privire la necesitatea de a
reuşi să-i angajăm pe oamenii cu talentele cele mai mari să lucreze
în instituţiile noastre variate şi în numeroase alte departamente ale
lucrării noastre. Cei care sunt implicaţi în felul acesta în lucrare
trebuie să fie oameni educaţi, pe care Dumnezeu poate să-i înveţe şi
pe care poate să-i onoreze cu înţelepciune şi înţelegere, aşa cum l-a
onorat pe Daniel. Ei trebuie să fie oameni care gândesc, oameni care
poartă amprenta lui Dumnezeu şi progresează constant în sfinţenie,
în demnitate morală şi în excelenţa cu care lucrează. Dacă sunt
oameni care cresc, dacă au o raţiune şi o inteligenţă sfinţite, dacă
ascultă vocea lui Dumnezeu şi caută să prindă fiecare rază de
lumină din cer, vor merge, asemenea soarelui, fără să se abată din
drum, şi vor creşte în înţelepciune şi în harul lui Dumnezeu. (…)

Cei care sunt puşi în poziţii de conducere în instituţiile noastre
trebuie să fie oameni care au suficientă deschidere a minţii pentru
a-i respecta pe cei cu un intelect cultivat şi pentru a-i recompensa
proporţional cu responsabilităţile pe care le au. Este adevărat că
aceia care se angajează în lucrarea Domnului nu trebuie să facă
lucrul acesta pentru salariile pe care le primesc, ci pentru onoarea
lui Dumnezeu, pentru înaintarea lucrării Sale şi pentru a obţine
[1 9 1 ] bogăţii nepieritoare. În acelaşi timp, nu ar trebui să ne
aşteptăm ca aceia care sunt capabili să îndeplinească o lucrare ce
necesită gândire şi efort istovitor şi care îndeplinesc lucrarea cu
precizie şi cu atenţie, să nu primească o recompensă mai mare decât
lucrătorii mai puţin înzestraţi cu aptitudini. Talentul trebuie să fie
estimat corect. Cei care nu pot să preţuiască o lucrare bună şi
aptitudinile intelectuale nu trebuie să ocupe poziţia de
administratori în instituţiile noastre, deoarece influenţa lor va tinde
să pună piedici lucrării, să ridice bariere în calea progresului ei şi să
îi coboare nivelul.

Dacă vrem ca instituţiile noastre să fie atât de prospere cum



plănuieşte Dumnezeu, trebuie să existe mai multă atenţie şi
rugăciune stăruitoare, amestecate cu un zel neşovăitor şi cu eforturi
făcute cu pricepere. Angajarea unor astfel de lucrători ar putea să
necesite o cheltuială mai mare. Deşi este esenţial să fie exercitată
economia oriunde este cu putinţă, se va constata că eforturile făcute
de unele minţi înguste pentru a economisi bani prin angajarea
acelora care vor face o lucrare ieftină, corespunzătoare cu micimea
salariilor lor, în cele din urmă, vor avea ca rezultat o pierdere.
Progresul lucrării va fi încetinit şi importanţa ei, diminuată. –
Scrisoarea 63, 1886



SALARII PENTRU LUCRĂTORII DIN INSTITUŢII
Lucrarea de publicare a fost întemeiată cu sacrificii, ea a fost

menţinută prin providenţa specială a lui Dumnezeu. Noi am început
într-o mare sărăcie. Abia am avut ce să mâncăm şi cu ce să ne
îmbrăcăm. Când cartofii se găseau greu şi a trebuit să plătim un
preţ mare pentru ei, i-am înlocuit cu napi. Tot ce am primit în
primii ani ai lucrării a fost un salariu de şase dolari pe săptămână.
Am avut o familie numeroasă, dar ne-am redus cheltuielile la limita
mijloacelor noastre. Nu am putut să ne cumpărăm tot ce am dorit şi
a trebuit să ne restrângem dorinţele. Însă am fost hotărâţi ca
lucrarea să aibă lumina adevărului prezent, iar spiritul, sufletul şi
trupul au fost întreţesute cu lucrarea. Am lucrat dimineaţa devreme
şi noaptea târziu, fără odihnă şi fără stimulentul salariilor. (…) Iar
Dumnezeu a fost cu noi. Pe măsură ce lucrarea de publicare a ajuns
să prospere, salariile au fost mărite aşa cum a trebuit.

Salarii	diferite,	dar	cu	nepărtinire
[192] Când am fost în Elveţia, am primit de la Battle Creek

mesajul că fusese alcătuit un plan prin care niciun om care lucrează
la editură nu trebuie să primească mai mult de doisprezece dolari
pe săptămână. Eu am spus: Planul acesta nu va funcţiona şi va fi
nevoie ca unii să primească salarii mai mari de atât. Totuşi, o
sumă dublă nu trebuie să-i fie acordată niciunei persoane angajate
la editură, deoarece, dacă sunt câţiva care iau din trezorerie atât
de mult, nu se va putea face dreptate tuturor. Acordarea de salarii
mari unui număr mic de oameni, în timp ce alţii sunt trataţi ca şi
când ar merita să primească mult mai puţin din toate punctele de
vedere, constituie un plan lumesc. Acest lucru nu este drept.

Domnul va avea oameni credincioşi, care Îl iubesc şi se tem de El
şi care vor fi angajaţi în fiecare şcoală, în fiecare tipografie, în
fiecare instituţie medicală şi în fiecare editură. Salariile lor nu vor fi
în conformitate cu standardul lumesc. Pe cât este cu putinţă, va
trebui să fie exercitată o judecată excelentă pentru a menţine nu o
aristocraţie, ci egalitatea, care este legea Cerului. „Toţi sunteţi
fraţi” (Matei 23,8). Nu trebuie să fie câţiva oameni care să ceară



salarii mari, iar salariile acestea nu trebuie să fie oferite ca o
modalitate de a avea oameni cu aptitudini şi talente. Faptul acesta
aşază lucrurile pe temelia unui principiu lumesc. Mărirea salariilor
aduce cu ea o mărire corespunzătoare a egoismului, a mândriei, a
paradei, a mulţumirii de sine şi a extravaganţei inutile, pe care
oamenii care fac tot ce pot pentru a-şi da zecimea şi a-I prezenta lui
Dumnezeu darurile lor nu le au. Sărăcia este văzută pretutindeni în
mijlocul lor. Domnul îi iubeşte pe aceştia la fel de mult ca pe ceilalţi,
numai că sufletele smerite şi dispuse la sacrificiu de sine, care Îl
iubesc pe Dumnezeu şi se străduiesc să-I slujească, sunt ţinute
întotdeauna mai aproape de inima Dragostei Infinite, decât oamenii
care se simt liberi să aibă toate lucrurile bune ale acestei vieţi.

Nu	copiaţi	standardul	lumii
Am avut multe mărturii cu privire la faptul că nu trebuie să

copiem standardul lumii. Noi nu trebuie să ne îngăduim înclinaţia
de a căuta să obţinem tot ce este cu putinţă şi de a ne cheltui banii
pe îmbrăcăminte şi pe obiectele de lux, aşa cum fac cei lumeşti.
Faptul de a trăi pentru noi înşine nu ne face cu nimic mai fericiţi.
[193] Cheltuielile inutile jefuiesc vistieria lui Dumnezeu, iar cineva
trebuie să completeze deficitul acesta. Facilităţile necesare pentru a
clădi Împărăţia lui Hristos în lumea aceasta sunt limitate într-o
mare măsură, deoarece oamenii Îl jefuiesc pe Dumnezeu în zecimi şi
daruri.

Să nu existe nicio clipă ideea că dreptul unui om de a pretinde un
salariu mare este o măsură a valorii lui ca lucrător în ochii Domnului.
În ochii lumii, valoarea omului este evaluată prin cât de multe
proprietăţi deţine. Totuşi, cărţile cerului înregistrează valoarea lui
proporţional cu binele pe care l-a realizat cu mijloacele pe care i le-a
încredinţat Dumnezeu. Omul poate şi îşi va arăta adevărata valoare
în temere de Dumnezeu şi cu iubire, având talentele pe deplin
sfinţite pentru promovarea slavei Sale. Numai când fiecare om îşi
va primi răsplata după evaluarea care i se va face lucrării lui la
judecată, se va putea şti cât de mult a trimis el mai înainte în cer.

Mai mulţi ani la rând, eu am dat mărturie împotriva salariului



prea mic plătit unora dintre pastorii noştri. Cercetaţi în cărţi şi veţi
găsi că ele s-au ocupat îndeaproape de situaţia unora dintre pastorii
noştri. Comitetul de revizie trebuie să-şi înţeleagă lucrarea şi să
aibă gândul lui Hristos. În comitetul acesta sunt unii oameni cu
mintea îngustă, care nu au o înţelegere corectă cu privire la
renunţarea la sine şi la sacrificiile care sunt cerute de la slujitorul
lui Dumnezeu. Ei nu fac o evaluare corectă a ceea ce înseamnă să-ţi
părăseşti căminul, familia şi copiii, să fii misionar pentru
Dumnezeu şi să lucrezi pentru suflete ca unul care trebuie să dea
socoteală. Un slujitor adevărat al lui Dumnezeu îşi va schimba
întreaga viaţă într-un sacrificiu.

Avertizarea	de	la	Salamanca
În noiembrie 1890, când eram la Salamanca, New York, mi-au

fost prezentate multe lucruri. Mi-a fost arătat că la editură se
manifestă un spirit pe care Dumnezeu nu l-a aprobat. În timp ce
unii primesc salarii mari, alţii, care au lucrat în postul lor cu
credincioşie de-a lungul anilor, primesc mult mai puţin. Mi-a fost
arătat de repetate ori că rânduiala lui Dumnezeu nu trebuie să fie
dărâmată şi spiritul misionar nu trebuie să fie stins. (…)

[194] Ştiu că sunt unii care practică multă renunţare la sine
pentru a da zecimea şi a oferi daruri pentru lucrarea lui Dumnezeu.
Aceia care se află la conducerea lucrării ar trebui să adopte un
asemenea comportament, încât să poată spune fără să roşească:
„Haideţi să pornim împreună în lucrarea aceasta, care a fost
începută cu sacrificiu şi susţinută printr-o continuă renunţare la
sine.” În practicarea economiei şi în restrângerea dorinţelor lor,
oamenii nu trebuie să-i întreacă pe aceia care se află la conducerea
instituţiilor noastre. – Manuscrisul 25a, 1891



O VIZIUNE A PERICOLELOR CARE AMENINŢAU ÎN
1890

Sunt alarmată de concepţiile care există atât în sanatoriu şi în
casa noastră de editură din Battle Creek, cât şi în instituţiile
noastre, în general. În instituţii s-a manifestat şi s-a întărit, an de
an, un spirit care are un caracter cu totul diferit de trăsăturile pe
care Domnul le-a descoperit în Cuvântul Său ca fiind cele care
trebuie să-i caracterizeze pe medicii şi lucrătorii angajaţi în
instituţiile noastre medicale şi în lucrarea de publicare. Este
cultivată ideea că medicii de la sanatoriu şi oamenii aflaţi în poziţii
de răspundere la editură nu au obligaţia de a fi conduşi de
principiile creştine ale renunţării la sine şi ale sacrificiului. Totuşi
ideea aceasta îşi are originea în consiliile lui Satana. Când dau pe
faţă faptul că se gândesc mai mult la salariile pe care trebuie să le
primească, decât la lucrarea instituţiei, medicii arată că nu sunt
oameni pe care te poţi baza ca fiind nişte slujitori ai lui Hristos,
altruişti şi temători de Dumnezeu, credincioşi în împlinirea lucrării
Domnului. Oamenii care sunt conduşi de dorinţe egoiste nu trebuie
să rămână angajaţi în instituţiile noastre. (…)

Dumnezeu va cere să renunţăm la oamenii care şi-au stabilit
singuri valoarea lor şi a serviciilor lor, deoarece vor fi judecaţi în
conformitate cu faptele lor şi în conformitate cu un standard cu
nimic mai mic decât acela pe care l-au stabilit ei înşişi. Dacă ei au
considerat că talentele lor au o valoare atât de mare şi pun un preţ
atât de mare pe aptitudinile lor, li se va cere să îndeplinească un
serviciu proporţional cu evaluarea şi cererile lor. Oh, cât de puţini
au o cunoaştere reală a [195] Tatălui sau a Fiului Său, Isus Hristos!
Dacă ar fi fost umpluţi de Duhul lui Hristos, ei ar fi săvârşit faptele
lui Hristos. „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos
Isus” (Filipeni 2,5).

Talentele	Îi	aparţin	lui	Dumnezeu
Acela care judecă drept a spus: „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face

nimic” (Ioan 15,5). Toate talentele, mari sau mici, le-au fost



încredinţate oamenilor de Dumnezeu spre a fi folosite în slujba Sa,
iar când îşi folosesc aptitudinile pur şi simplu pentru ei înşişi şi nu
au nicio grijă deosebită pentru a lucra în armonie cu ceilalţi care
sunt angajaţi în lucrarea medicală şi au aceeaşi credinţă, oamenii
arată că sunt înclinaţi să-i judece pe semenii lor, comparându-i cu ei
înşişi, şi nu caută să răspundă la rugăciunea în care Hristos cerea
ca ei să fie una, după cum El şi Tatăl sunt una. Când cer preţuri
exorbitante pentru serviciile lor, Dumnezeu, Judecătorul întregului
pământ, îi va considera răspunzători în conformitate cu măsura
propriei estimări supraevaluate şi le va cere să dea socoteală după
măsura deplină a valorii pe care şi-au atribuit-o ei înşişi.

Când ei îşi apreciază valoarea personală din punctul de vedere al
banilor, Dumnezeu va judeca faptele lor, comparând serviciile lor cu
evaluarea pe care şi-au făcut-o ei înşişi. Dacă nu va fi convertit,
nimeni dintre cei care îşi supraevaluează aptitudinile în felul acesta
nu va intra în cer, deoarece influenţa personală în slujba lui Hristos
nu va fi niciodată egală cu propria estimare sau cu pretenţiile lui
pentru serviciile aduse celorlalţi. (…)

Cel ce este egoist şi lacom, dornic să ia fiecare dolar pe care poate
să-l obţină de la instituţiile noastre pentru serviciile lui, împiedică
lucrarea lui Dumnezeu şi, cu siguranţă, îşi va primi răsplata. El nu
poate să fie considerat vrednic de a i se încredinţa răsplata
cerească, veşnică, în locaşurile pe care Hristos a plecat să le
pregătească pentru aceia care renunţă la sine, îşi iau crucea şi Îl
urmează. Pregătirea oamenilor pentru a primi moştenirea
cumpărată cu sânge este verificată în timpul de probă al vieţii
acesteia. Cei care au spiritul de sacrificiu de sine manifestat de
Hristos, când S-a dat pe Sine Însuşi pentru mântuirea omului
căzut, sunt cei care vor bea paharul pe care l-a băut El, care vor fi
botezaţi cu botezul cu care a fost botezat El şi se vor împărtăşi de
slava Mântuitorului. – Scrisoarea 41, 1890



IMPORTANŢA RENUNŢĂRII LA SINE
[196] Mi-a fost arătat că lucrarea de publicare nu trebuie să fie

condusă după aceleaşi principii după care sunt conduse alte case de
editură, deoarece lucrarea noastră de publicare trebuie să fie
asemănătoare unei şcoli. Toţi cei angajaţi în lucrarea aceasta să fie
nişte misionari adevăraţi şi să lucreze după principiile care au
adus-o la existenţă. Renunţarea la sine trebuie să-i caracterizeze pe
toţi lucrătorii. (…)

Renunţarea la sine trebuie să-i caracterizeze pe oamenii angajaţi
în poziţii de răspundere la editură, iar ei să fie un exemplu pentru
toţi lucrătorii. Editura a fost adusă la existenţă prin renunţare la
sine, iar acest spirit trebuie să fie manifestat şi păstrat. Marele ei
scop trebuie să fie avut în vedere continuu. Aceasta este o lucrare
misionară, iar cei care nu au spirit misionar să nu continue să lucreze
aici. – Scrisoarea 5, 1894



O AMENINŢARE LA ADRESA TUTUROR
INSTITUŢIILOR NOASTRE

Apostolul Pavel a putut să vadă relele care intrau în biserică şi a
spus: „Căci sunt gelos pentru voi cu o gelozie după voia lui
Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez
înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca, după
cum şarpele a amăgit pe Eva cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile
voastre să nu se strice de la curăţia şi credincioşia care sunt faţă de
Hristos” (2 Corinteni 11,2.3).

Acesta este răul care ameninţă astăzi şcolile noastre, instituţiile
şi bisericile noastre. Dacă nu este corectat, el va pune în pericol
sufletul multora. Poate că un angajat va crede că trebuie să fie
favorizat într-o mare măsură, deoarece îndeplineşte o lucrare
pentru care ar primi un salariu mare dacă ar lucra pentru cei
necredincioşi. Când va ajunge să fie nemulţumit, el se va estima la
valoarea cea mai mare. Pentru siguranţa principiilor care trebuie
să-i conducă pe toţi cei ce lucrează în instituţiile noastre, Domnul
îmi porunceşte să le spun tuturor celor ce poartă răspunderi:
„Întrerupeţi legătura cu astfel de oameni fără nicio întârziere,
deoarece răul acesta este urmarea egoismului şi a lăcomiei.”

Oamenii aceştia se evaluează după măsurile lor şi se compară cu
alţii. Lucrul cel mai rău pe care puteţi să li-l faceţi este să căutaţi să-
i păstraţi, chiar dacă [197] ar fi editori sau administratori.
Dumnezeu 
nu este cu un astfel de om, iar voi nu puteţi să-l păstraţi şi să fiţi în
siguranţă. O atmosferă de necredinţă îi înconjoară sufletul.
Comparaţiile pe care le-a făcut l-au determinat să fie duplicitar. El
îşi spune: „Dacă o astfel de persoană primeşte o asemenea sumă, şi
eu ar trebui să primesc tot aşa de mult.” În felul acesta, el jefuieşte
trezoreria Domnului. Dumnezeu priveşte lucrul acesta la fel cum a
privit păcatul lui Acan. El vede că astfel de oameni nu pot direcţiona
corect lucrarea. Ei nu pot să împlinească nevoile celor ce lucrează în
teritorii dificile, care trebuie să dea o parte din salariul lor pentru
nevoile din acele teritorii. Dumnezeu vede fiecare caz de felul acesta
şi îi va judeca pe aceia care se apreciază pe ei înşişi, îngrijindu-se cu



egoism să primească tot ce cred ei că trebuie să primească. –
Manuscrisul 97, 1899



O TRĂSĂTURĂ CARACTERISTICĂ A LUCRĂRII ESTE
PUSĂ ÎN PERICOL

Având în vedere lucrarea cea mare care trebuie să fie făcută,
lucrătorii ar trebui să fie dispuşi să lucreze pentru un salariu
rezonabil. Chiar dacă aţi putea să obţineţi salarii mari, ar trebui să
vă gândiţi la exemplul pe care l-a dat Hristos, prin faptul că a venit
în lumea noastră şi a trăit o viaţă de renunţare la sine. Chiar în
timpul acesta, salariile cerute de lucrători înseamnă foarte mult.
Dacă cereţi şi primiţi un salariu mare, este deschisă larg poarta
pentru ca şi alţii să facă la fel. Cererea de salarii mari printre
lucrătorii de la Battle Creek a contribuit la deteriorarea spiritului
lucrării de acolo. Doi oameni au condus mişcarea aceasta şi apoi li s-
au mai alăturat alţi trei sau patru, iar rezultatul a fost acela că au
deschis o cale care, dacă ar fi fost urmată de majoritatea, ar fi
nimicit una dintre trăsăturile caracteristice ale lucrării de vestire a
soliei. Lucrarea adevărului prezent a fost întemeiată pe renunţare
la sine şi sacrificiu. Spiritul acesta egoist şi lacom este total opus
principiilor ei. El este ca o lepră mortală, care va îmbolnăvi cu
timpul tot trupul. Mă tem de faptul acesta. Trebuie să fim atenţi,
ca nu cumva să renunţăm la spiritul simplu de sacrificiu de sine
care a caracterizat lucrarea noastră în anii ei de la început.

[198] Veţi constata că nu este dificil să exercitaţi o influenţă bună
în sanatoriul din ______. Dacă veţi face o lucrare neegoistă, fără să
cereţi salariile pe care aţi presupune în mod natural că trebuie să le
primiţi, Domnul vă va susţine în lucrarea voastră. Pe de altă parte,
dacă cereţi un salariu mare, un altul şi apoi încă un altul vor crede
că au dreptul să pretindă un salariu la fel de mare ca voi, iar în felul
acesta vor fi folosiţi banii care ar trebui să fie cheltuiţi pentru
zidirea lucrării de vestire a adevărului prezent în alte locuri.

Când luăm decizii importante, trebuie să cercetăm fiecare faţă a
problemei. Noi trebuie să ne aducem aminte fără încetare că ni s-a
dat un loc în lucrare spre a acţiona ca nişte oameni responsabili.
Unii ar dori să urmeze modelul lumii în privinţa salarizării, dar
Domnul nu vede lucrurile aşa cum le văd oamenii aceştia. El vede
datoriile şi responsabilităţile noastre în lumina exemplului lui



Hristos de renunţare la sine. Evanghelia trebuie să-i fie prezentată
lumii în aşa fel încât învăţătura şi exemplul să se armonizeze.

Sanatoriile noastre nu trebuie să fie conduse în conformitate cu
obiceiurile lumii. Să nu se considere necesar nici chiar ca
administratorul sau conducătorul instituţiei să primească un
salariu mare. Noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. – Scrisoarea 370,
1907



MEDICII ŞI PASTORII, CHEMAŢI LA RENUNŢARE LA
SINE

Mă simt îndemnată să îţi scriu în dimineaţa aceasta şi să îţi cer
să te asiguri că îi tratezi pe toţi cu nepărtinire. Am fost învăţată că
există pericolul să-i trataţi pe unii medici într-un mod care va fi
dăunător pentru ei. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putere
pentru a încuraja talentul în păstorire şi, de asemenea, talentul
medicilor, oferindu-le orice avantaj întemeiat, dar este o limită
dincolo de care nu trebuie să trecem.

Când am încercat să găsim un medic care să ocupe poziţia de
conducător al Sanatoriului Loma Linda, un medic cu experienţă a
fost de acord să vină, dar cu anumite condiţii. El a stabilit o
anumită sumă pentru serviciile lui şi a spus că nu va veni pentru
mai puţin. Unii au gândit că, [199] deoarece părea aşa de dificil să
găsim pe cineva, am putea să-l invităm pe medicul acesta,
îndeplinindu-i condiţiile. Totuşi eu i-am spus fratelui [J. A.] Burden:
„Nu ar fi bine să-l angajăm pe doctorul acesta şi să-i plătim atât de
mult, în timp ce alţii care lucrează cu tot atâta credincioşie primesc
mai puţin. Nu este drept să facem aşa, iar Domnul mi-a spus că nu
va aproba o asemenea discriminare.”

Domnul cere renunţare la sine în slujba Sa, iar cerinţa aceasta
este obligatorie atât pentru medici, cât şi pentru pastori. Avem în
faţă o lucrare energică, în care este nevoie de bani, şi trebuie să
chemăm în slujire tineri care să lucreze ca pastori şi medici nu
pentru salariile cele mai mari, ci datorită marilor nevoi ale lucrării
lui Dumnezeu. Domnul nu este mulţumit de spiritul acesta de
căutare a celor mai mari salarii. Avem nevoie de medici şi de pastori
a căror inimă este consacrată lui Dumnezeu şi care îşi primesc
ordinele de înaintare de la cel mai mare Misionar Medical care a
păşit vreodată pe pământul acesta. Ei trebuie să privească la viaţa
Sa de renunţare la Sine, iar apoi să sacrifice cu bucurie, ca să fie
angajaţi cât mai mulţi lucrători în semănarea seminţelor
Evangheliei. Dacă toţi vor lucra în spiritul acesta, vor fi cerute
salarii mai mici.

Unii au greşit în privinţa acesta. Dumnezeu i-a binecuvântat cu



abilitatea de a face o lucrare bună, dar ei nu au învăţat lecţiile
economiei, ale renunţării la sine şi ale umblării smerite cu
Dumnezeu. Cererile lor de salarii mari au fost aprobate, iar ei au
ajuns să fie extravaganţi în folosirea banilor, au pierdut influenţa
spre bine pe care ar fi trebuit să o exercite, iar mâna lui
Dumnezeu, care aduce prosperitate, nu a fost cu ei. (…) Feriţi-vă să
le acordaţi prea multă încredere acelora care cer salarii mari,
înainte de a se angaja în lucrarea Domnului. Vă scriu lucrul acesta
ca o avertizare. – Scrisoarea 330, 1906



SFAT ADRESAT UNUI MEDIC
CU PRIVIRE LA STABILIREA SALARIULUI

Planul ca tu să primeşti peste salariu şi alţi bani pe care poţi să-i
câştigi în anumite domenii ale lucrării deschide o uşă a ispitei, care
va conduce la rezultate rele. Nici tu, nici cei care au alcătuit aceste
[200] articole ale contractului nu aţi înţeles lucrul acesta. Dar acesta
va fi mijlocul prin care ţi se va aduce un mare prejudiciu şi va aduce
ruşine lucrării lui Dumnezeu. În planul acesta, se află un principiu
greşit, care trebuie să fie regândit. Nimic să nu fie lăsat în
neorânduială. Totul trebuie să fie lămurit. Tu trebuie să primeşti o
sumă precisă, ca salariu pentru munca ta, şi să trăieşti în limitele
acelei sume.

În negocierile cu dr. U, au continuat să fie aspecte care au
caracterul acesta. Este o tranzacţie frauduloasă. Dumnezeu vede
intenţia şi urmările ei. Metoda aceasta de remunerare nu trebuie să
fie aplicată în sanatoriile care urmează să fie înfiinţate. Această
instituţie trebuie să îţi plătească o sumă potrivită cu serviciile tale.
Toţi cei care sunt angajaţi în instituţie trebuie să primească o
remunerare proporţională cu serviciile lor. – Scrisoarea 99, 1900



SFAT ÎMPOTRIVA PROPUNERII LEGATE DE
PROCENTE

Cu privire la propunerea făcută de fratele V
[23]

, eu văd lucrurile
la fel ca voi. Nu putem să ne permitem să începem cu un plan de
salarii mari. Aceasta a fost nenorocirea celor din Battle Creek, iar
eu am ceva de spus cu privire la acest lucru. Avem înaintea noastră
un teritoriu larg pentru lucrarea misionară. Trebuie să fim siguri că
ascultăm cerinţele lui Hristos, care S-a oferit ca dar pentru lumea
noastră. Nimic din ce putem să facem nu trebuie să fie lăsat
nefăcut. Este necesară ordine şi precizie şi trebuie să se facă tot ce
este posibil pentru a arăta minuţiozitate în fiecare domeniu. Totuşi,
când vine vorba să se plătească douăzeci şi cinci de dolari pe
săptămână şi să se ofere un procent mare pentru operaţiile
chirurgicale, lumina care mi-a fost dată în Australia spune că lucrul
acesta nu poate fi făcut niciodată, deoarece este în joc renumele
nostru. Mi-a fost arătat că în California de Sud vor trebui să fie
înfiinţate multe sanatorii, deoarece va fi un aflux mare de oameni
acolo. Mulţi vor căuta clima aceea.

Este necesar să respectăm sfatul lui Dumnezeu şi fiecare dintre
noi trebuie [201] să fie pregătit să urmeze exemplul lui Isus Hristos.
Nu putem fi de acord să plătim salarii exagerate. Dumnezeu le cere
medicilor Săi să se conformeze invitaţiei: „Luaţi jugul Meu asupra
voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu
inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu
este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11,29.30).



„NU PRETINDEŢI UN SALARIU MARE”
Mi-ar face o mare plăcere să te văd şi să stau de vorbă cu tine. Am

o dorinţă fierbinte ca tu să copiezi modelul care ne-a fost dat în
Cuvântul lui Dumnezeu. (…)

Doctore W, te îndemn să nu pretinzi un salariu mare. Dacă faci
lucrul acesta, alţii vor urma exemplul tău, iar dacă va fi îngăduit,
vom constata curând că veniturile sanatoriului vor fi absorbite în
întregime pentru plata salariilor şi nu va fi nimeni care să ducă mai
departe lucrarea misionară ce trebuie să fie făcută în ţările străine.

Îţi scriu lucrul acesta pentru că înţeleg situaţia despre care
vorbesc. Domnul îi pune la încercare pe cei din poporul Său. Soţul
meu şi cu mine am trecut pe aici şi, pentru că nu am cerut un
salariu mare, ci am fost dispuşi să lucrăm cu renunţare la sine şi
sacrificiu, Domnul ne-a binecuvântat cu harul Său bogat. Dacă vei
merge pe calea renunţării la sine, vei fi  pentru alţii un exemplu
care va fi o binecuvântare pentru lucrare. În lucrarea ta din
________, predica cea mai eficientă pe care ai ţinut-o a fost atunci
când ai aplicat principiile adevărului în familia ta şi ai dat pe faţă
un devotament serios faţă de lucrare. Ştiu despre ce vorbesc când îţi
spun lucrul acesta.

Între salariile pastorilor şi ale medicilor ar trebui să fie egalitate.
De la pastorii noştri se aşteaptă să dea un exemplu de dărnicie
pentru membrii bisericii, iar salariul lor trebuie să fie suficient,
pentru ca ei să poată face donaţii. – Scrisoarea 372, 1907

 
 



EXTRAVAGANŢA ŞI INFLUENŢA
Printre pastorii, medicii, profesorii şi colportorii noştri este nevoie

de o totală consacrare a minţii, [202] a inimii şi a sufletului faţă de
Dumnezeu. (…) Nici îmbrăcămintea, nici casele scumpe, nici viaţa
stilată nu conferă prestigiu lucrării. Dar un duh blând şi smerit este
de o mare valoare în ochii lui Dumnezeu. Religia nu-l face pe om să
fie aspru sau nepoliticos. Credinciosul adevărat îşi dă seama de
propria slăbiciune şi va fi precaut asupra fiecărui aspect, punându-
şi toată încrederea în Dumnezeu. Evlavia creştină adevărată nu
poate să fie impusă, ci se revarsă de la sine dintr-o inimă sinceră.
(…)

Dumnezeu cheamă oameni prompţi, oameni care se roagă şi sunt
practici. Parada costisitoare nu îi înalţă pe bărbaţi şi pe femei în
ochii oamenilor inteligenţi. Nu este bine ca un medic să cheltuiască
în mod extravagant, iar apoi să ceară preţuri exorbitante pentru
operaţii mici. Dumnezeu vede toate lucrurile acestea în lumina lor
adevărată. – Manuscrisul 34, 1904



O ÎNTREVEDERE IMPORTANTĂ CU PRIVIRE 
LA SALARIILE MEDICILOR[24]

Prezenţi: Ellen G. White, fraţii F. M. Burg, G. W. Reaser, W. A.
Adams, J. H. Behrens, C. L. Taggart, A. G. Christiansen, William C.
White; de asemenea, C. C. Crisler.

După introduceri şi salut, fratele William C. White a spus:
Ieri, toată ziua, am discutat despre interesele diferitelor noastre

şcoli din Conferinţa Pacific Union. În şcolile acestea, aflate în
Angwin, Lodi, Fernando, Armona şi Loma Linda, sunt între şase şi
şapte sute de elevi. Când ne-am sfătuit cu privire la şcolile acestea,
ne-am simţit încurajaţi.

Astăzi trebuie să discutăm despre problemele sanatoriului,
îndeosebi despre salariile pe care trebuie să le plătim medicilor şi
chirurgilor. Avem în sanatoriul nostru din _______ [203] un medic
temător de Dumnezeu, care a câştigat încrederea tuturor asociaţilor
lui, un om pe care Dumnezeu l-a binecuvântat mult în lucrarea lui
de slujire pentru cei bolnavi. El vrea să rămână şi toţi vor ca el să
rămână, dar el consideră că ar fi bine să rămână, dacă fraţii lui ar
putea să-i acorde un salariu de aproape două ori mai mare decât
salariul mediu plătit lucrătorilor noştri. Lui îi place să dăruiască în
mod generos şi doreşte să aibă fonduri cu care să trăiască şi pe care
să le folosească în scopul acesta. Suntem foarte încurcaţi şi am fi
bucuroşi să ştim dacă aveţi vreo lumină cu privire la subiectul
acesta.

Sora White: Dacă acestui medic i se acordă considerabil mai mult
decât celorlalţi medici, ei vor ajunge să creadă că, dacă nu primesc
şi ei mai mult, nu sunt trataţi corect. Trebuie să acţionăm cu
precauţie şi înţelegere şi să nu îngăduim ca salariile să ajungă atât
de mari încât mulţi să fie ispitiţi. Ar putea să aibă loc o scădere, şi
nu o mărire a salariilor medicilor, pentru că este necesar să fie
făcută o lucrare mare. Dacă nu aveţi o lumină clară de la Domnul,
nu este recomandabil să-i plătiţi unui om considerabil mai mult
decât altuia care face o lucrare asemănătoare deoarece, dacă faceţi
aşa, ceilalţi vor crede că este foarte potrivit să se aştepte la salarii la



fel de mari. Trebuie să privim toate lucrurile din toate perspectivele
şi nu este de niciun folos să credem că putem să-i oferim unui
lucrător de succes un salariu mare, pur şi simplu, pentru că el cere
lucrul acesta. Mai degrabă, trebuie să ne gândim la ce putem să ne
permitem să facem în prezent, când se deschid teritorii în care de
aici înainte va fi nevoie să cheltuim mult mai multe resurse decât
până acum. Acestea sunt probleme care vor pune la încercare
credinţa celor din poporul nostru.

William C. White: Mamă, ele pun la încercare credinţa noastră,
îndeosebi pentru că un grup de lucrători au colaborat cu un om
până când au ajuns să-l iubească şi să-l admire, iar ei cred că el
poate să facă o lucrare mai bună decât oricare altul. Prin urmare,
este firesc pentru ei să creadă că este greşit ca fraţii să nu-i ofere
suma pe care el ar putea să o folosească pentru progres. Ei gândesc
aşa: „Ce înseamnă o mie de dolari sau o mie cinci sute de dolari în
plus, când este vorba de o viaţă?” Ei spun: „Iată cazul acesta sau
acela, pe care el tocmai l-a rezolvat şi mai este încă unul a cărui
viaţă a salvat-o”, iar ei cred că ar fi o răutate teribilă din partea
noastră să nu îndeplinim cererile lui. [204] Sau: „Nimeni nu trebuie
să lucreze şi să sufere atât cât chirurgul. Gândiţi-vă la orele de
muncă istovitoare, la îngrijorarea şi la tensiunea mintală pe care
trebuie să le suporte, când o viaţă preţioasă atârnă de un fir de aţă.”

Totuşi, pe de altă parte, când ne gândim la problema aceasta,
trebuie să ne aducem aminte că alte instituţii sunt influenţate de
decizia noastră. Vedem un sanatoriu sărac, care se luptă cu
dificultăţi şi care este situat într-un loc frumos, într-o poziţie
favorabilă unei dezvoltări mari şi cu toate perspectivele de a câştiga
bani, cu condiţia să avem un medic strălucit. Iar sanatoriul acela
poate să obţină un medic bun, dacă este încurajat să plătească doar
trei sau cinci sute de dolari în plus faţă de planul de salarizare
recomandat. Cei de acolo spun: «Dacă ne veţi lăsa să plătim doar
câteva sute de dolari mai mult decât aţi recomandat, noi putem să
câştigăm cinci mii de dolari pentru a acoperi această cheltuială
suplimentară mică pentru salarii.” Aşa par lucrurile, dacă le privim
din punct de vedere financiar.



Sora White: În spatele acestei probleme se află egoismul, şi Domnul
nu este mulţumit. Trebuie să lucrăm armonios. Lucrarea va fi dusă
mai departe prin acţiunea noastră armonioasă, iar unii vor trece
printr-o perioadă dificilă. Alţii vor trece printr-o perioadă mai
uşoară. Totuşi, toate aceste lucruri vor fi acceptate aşa cum vin, iar
lucrătorii trebuie să-şi aducă aminte ce a dat Isus prin faptul că a
venit în lumea noastră. Mă gândesc la subiectul acesta din nou şi
din nou şi mi se pare că putem să facem o lucrare excelentă, dacă
stabilim un exemplu corect. Totuşi, dacă dorim ceva ce majoritatea
fraţilor noştri nu pot să primească, faptul acesta prejudiciază
influenţa noastră. Un frate spune: „Fratele cutare sau cutare are un
anumit salariu şi trebuie să am şi eu un salariu corespunzător.” În
felul acesta, salariile vor urca şi vor continua să urce din ce în ce
mai mult. Adevărul este că salariile unora ar putea să scadă şi să
scadă mai mult, ca să fim în stare să împlinim cerinţele tot mai
mari ale lucrării pe care o avem de făcut pentru a avertiza lumea.
(…)

Anul trecut, când a fost discutat subiectul acesta, al salariilor, le-
am spus fraţilor mei că Domnul ştie totul despre spiritul care ne
îndeamnă la acţiune şi că El poate să schimbe lucrurile în favoarea
noastră, atunci când [205] nici nu ne aşteptăm. Dacă stabilim un
model bun, binecuvântarea Domnului va veni peste noi. L-am văzut
pe Domnul lucrând în multe feluri şi în multe locuri pentru a-i ajuta
tocmai pe aceia care văd lucrurile acestea într-o lumină corectă şi
dau un exemplu de sacrificiu de sine. Fraţilor, dacă lucraţi
stăruitor, cu rugăciune şi cu umilinţă, în spiritul lui Hristos,
Dumnezeu va deschide porţi înaintea voastră. Oamenii vor vedea
spiritul vostru de renunţare la sine.

Când i-am sfătuit pe fraţii mei să nu ceară salarii mari, eu m-am
exprimat foarte clar, deoarece nu acesta este motivul care ne
determină să ne investim energiile în lucrarea de salvare a
sufletelor.

Nu trebuie să îngăduim ca subiectul salariilor să stea în calea
noastră când răspundem la chemarea datoriei, indiferent care ar fi
serviciul care ni se cere. Domnul poate aranja lucrurile în aşa fel



încât munca noastră să primească o binecuvântare cu mult mai
mare decât orice recompensă pe care am putea să o primim sau nu,
iar El le va da slujitorilor Săi cuvinte care vor avea importanţa cea
mai mare pentru sufletele care pier.

Oamenii flămânzesc şi însetează după ajutorul din cer. Am
încercat să pun în practică principiile acestea de sacrificiu de sine şi
ştiu despre ce vorbesc când spun că, dacă veţi pune pe primul loc
chemarea datoriei, binecuvântarea va veni asupra voastră. Sunt
bucuroasă pentru privilegiul de a fi puşi la încercare în dimineaţa
aceasta, pentru că Domnul a schimbat ordinea lucrurilor din nou şi
din nou, în aşa fel încât să ne dea mai mult decât am fi putut să
cerem.

Domnul îi va pune la încercare pe slujitorii Săi, iar dacă ei îşi vor
dovedi credincioşia faţă de El şi Îi vor încredinţa Lui situaţiile în
care se află, El îi va ajuta în orice vreme de nevoie.

Noi nu suntem conlucrători cu Dumnezeu pentru salariile pe care
am putea să le primim în slujba Sa. Este adevărat, fraţilor, că
trebuie [206] să aveţi salarii cu care să vă întreţineţi familiile, dar,
dacă începeţi să stabiliţi exact cât de mult trebuie să primiţi, s-ar
putea să vă dovediţi o piatră de poticnire pentru cineva care poate
că nu are aceeaşi înclinaţie ca voi de a fi darnic, iar rezultatul va fi
confuzia. Alţii vor crede că nu sunt trataţi toţi egali. Curând veţi
constata că lucrarea lui Dumnezeu va ajunge în criză de bani, iar
voi nu doriţi acest lucru. Voi doriţi să vedeţi că lucrarea lui
Dumnezeu este pe un teren avantajos. Oamenii trebuie să aibă, atât
prin exemplul vostru, cât şi prin cuvintele voastre, asigurarea vie că
adevărul primit în inimă dă naştere spiritului de renunţare la sine.
Pe măsură ce înaintaţi în spiritul acesta, vor fi mulţi care vă vor
urma.

Domnul doreşte ca toţi copiii Săi să acţioneze într-o modalitate
caracterizată de renunţare la sine şi sacrificiu, care ne va aduce
satisfacţia de a ne fi îndeplinit bine datoria, pentru că a fost o
datorie. Singurul Fiu al lui Dumnezeu S-a dat pe Sine Însuşi pentru
a suporta o moarte ruşinoasă pe cruce; prin urmare, ar trebui să ne
plângem noi de sacrificiile pe care suntem chemaţi să le facem?



În timpul orelor din noapte în care nu am dormit, m-am rugat ca
Domnul să-i ferească pe fraţii noştri de înclinaţia de a făgădui să
meargă aici sau acolo, cu condiţia de a primi un salariu puţin mai
mare. Dacă merg într-un spirit de sacrificiu, încrezându-se în El,
Domnul le va asigura puterea care susţine mintea şi caracterul, iar
rezultatul va fi succesul.

În viitor, lucrarea noastră trebuie să fie dusă mai departe într-un
spirit de renunţare la sine şi de sacrificiu chiar mai mare decât am
văzut în anii precedenţi. Dumnezeu doreşte să-I încredinţăm Lui
sufletele noastre, pentru ca El să lucreze prin noi pe căi diverse. Sunt
foarte preocupată de problemele acestea. Fraţilor, haideţi să trăim cu
blândeţe şi smerenia inimii şi să le prezentăm asociaţilor noştri un
exemplu de sacrificiu de sine! Dacă ne facem partea cu credinţă,
Dumnezeu va deschide înaintea noastră căi pe care acum nici nu le
visăm. (…)

Dacă cineva propune ceva ce nu este în concordanţă cu principiile
sacrificiului de sine pe care este întemeiată lucrarea noastră, să ne
amintim că o singură lovitură a mâinii lui Dumnezeu poate să
spulbere tot aparentul beneficiu, pentru că nu a fost spre slava
Numelui Său. – Manuscrisul 12, 1913



TRATAREA UNEI SITUAŢII URGENTE
[207] Când sunteţi strâmtoraţi financiar, dacă îi veţi lăsa pe

lucrătorii competenţi să meargă şi să-şi creeze propriile afaceri, veţi
dori în scurt timp să-i aveţi înapoi. Problema finanţelor poate să fie
administrată foarte bine, dacă lucrătorii vor fi dispuşi să accepte
salarii mai mici, când există o presiune cu privire la bani. Acesta a
fost principiul pe care Domnul mi l-a descoperit pentru a fi aplicat
în instituţiile noastre de publicaţii. Va fi mult de făcut, iar lucrarea
voastră va avea nevoie tocmai de oamenii aceştia. Oare nu ar trebui
să fim dispuşi cu toţii să ne restrângem dorinţele într-un timp când
banii sunt aşa de greu de obţinut?

Soţul meu şi cu mine am lucrat pe baza acestui principiu. Am
spus: „Casa de editură este instituţia Domnului, iar noi vom face
economie, reducându-ne cheltuielile cât mai mult cu putinţă.”
Domnul cere sacrificiu de sine de la toţi slujitorii Săi, în vederea
înaintării şi a succesului lucrării Sale. Fiecare lucrător să facă acum
tot ce poate mai bine pentru a susţine şi a ocroti instituţia noastră
de publicaţii din _______. Nu credeţi că Domnul va fi mulţumit să
vadă că spiritul acesta domneşte în toate instituţiile noastre?
Trebuie să aplicăm principiul acesta în lucrarea noastră. Domnul
Isus a zis: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze” (Luca 9,23).
Suntem noi gata să-L urmăm pe Hristos? – Scrisoarea 25, 1896

Instituţiile noastre trebuie să se afle întru totul sub conducerea
lui Dumnezeu. Ele au fost înfiinţate prin sacrificiu şi lucrarea Lui
poate fi continuată cu succes numai prin sacrificiu. – Scrisoarea
129, 1903

Înţelepciunea omenească va duce departe de renunţarea la sine şi
departe de consacrare şi va concepe multe lucruri care tind să
anuleze soliile lui Dumnezeu. – Review and Herald, 13 decembrie
1892
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AJUTOR FINANCIAR PENTRU CALIFICAREA
LUCRATORILOR
AJUTOR OFERIT TINERILOR PROMIŢĂTORI

O parte a lucrării Evangheliei ar trebui să fie aceea de a-i ajuta pe
tinerii promiţători, care dau dovadă că sunt conduşi de dragostea
faţă de adevăr şi de neprihănire, care îi determină să se dedice
lucrării lui Dumnezeu ca misionari medicali, colportori şi
evanghelişti. Trebuie să fie constituit un fond pentru ca lucrarea
aceasta să fie dusă mai departe. Apoi, cei care au primit ajutor să
meargă să le slujească celor bolnavi şi suferinzi. Lucrarea aceasta
va deschide cu siguranţă o cale, pentru ca balsamul din Galaad să le
fie oferit sufletelor bolnave de păcat. – Manuscrisul 35, 1901



AJUTORUL DAT PRIMILOR NOŞTRI STUDENŢI LA
MEDICINĂ

Soţul meu şi cu mine am luat trei tineri promiţători de la ocupaţia
lor modestă şi i-am dat fiecăruia câte o mie de dolari pentru a obţine
o pregătire în domeniul medical. A fost o alegere pe care Domnul o
pusese în mintea soţului meu. Domnul dăduse lumină şi îi
favorizase pe aceşti trei tineri, iar ei urmau să se dedice profesiei de
medic. – Scrisoarea 322, 1905



CALIFICAREA CONDUCĂTORILOR ŞI A
EVANGHELIŞTILOR

[209] Trebuie să căutăm să ne ridicăm la un nivel mai înalt, nu
încercând să excelăm investind în clădiri mari şi în paradă, ci
căutând să ne sporim puterile, aptitudinile şi capacitatea de a şti
cum să administrăm aceste proprietăţi mari. Este necesar să se
creeze nişte fonduri şi să fie investiţi bani, să fie asigurat un fond
pentru educarea bărbaţilor şi femeilor din alte ţări şi din ţara
noastră, aşa încât să fie pregătiţi să ajungă la clasele sociale mai
înalte. Avem prea puţine talente la lucru în diferitele ramuri ale
lucrării. – Scrisoarea 44, 1887

 



MAI BINE SĂ SE DEA UN ÎMPRUMUT DECÂT UN
DAR

Toate aceste lucruri trebuie să fie făcute aşa cum propuneţi,
pentru a-i ajuta pe studenţi să obţină o educaţie, dar eu vă întreb:
„Oare n-ar fi bine să acţionăm fără egoism în acest domeniu,
constituind un fond şi păstrându-l pentru a avea de unde să luăm
bani în astfel de ocazii?” Când vedeţi un tânăr sau o tânără
promiţătoare, daţi-i un acont sau împrumutaţi-i suma necesară,
precizând că este un împrumut, nu un dar. Apoi, când este
înapoiată, suma poate fi folosită pentru pregătirea altora. Dar banii
aceştia să nu fie luaţi din zecime, ci dintr-un fond separat, constituit
în acest scop. Faptul acesta va face să se dezvolte un spirit sănătos
de corectitudine şi dărnicie în poporul nostru. Este necesară o
evaluare înţeleaptă şi o punere la punct potrivită a lucrării lui
Dumnezeu în toate departamentele ei. Totuşi, în folosirea părţii
destinate susţinerii lucrării pastorale, să nu fie planuri prea
modeste şi făcute cu zgârcenie, deoarece atunci trezoreria se va goli
curând. – Scrisoarea 40, 1897
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SFAT ADRESAT UNUI FRATE CARE PLANUIA
SA PARASEASCA LUCRAREA LUI 
DUMNEZEU DIN MOTIVE FINANCIARE[25]

 
Fratele meu, în scrisoarea ta spui că vei părăsi Editura Review.

Îmi pare rău că îţi doreşti să te desparţi de lucrare din motivele pe
care le menţionezi. Ele arată că ai de câştigat o experienţă mult mai
adâncă. Credinţa ta este foarte slabă. Alte familii, mult mai mari
decât familia ta, se susţin cu jumătate din salariul pe care îl
primeşti, fără să rostească niciun cuvânt de nemulţumire. Noi am
trecut pe aici şi ştiu despre ce vorbesc. Este evident că, indiferent
dacă rămâi la Editura Review sau te desparţi de ea, tu ai de învăţat
lecţii care vor fi de importanţa cea mai mare pentru tine. Nu mă
simt liberă să te îndemn să rămâi, deoarece, dacă nu vei bea mai
din adâncul Izvorului apei vieţii, serviciul tău nu va fi vrednic să fie
primit de Dumnezeu.

[211] Nu ştiu cine va ocupa poziţia care va rămâne vacantă dacă
vei pleca, dar, dacă Domnul doreşte să fie făcută lucrarea pe care o
are în plan pentru biserica din Battle Creek, sunt sigură că îi va
ajuta în orice criză. El nu vrea niciun serviciu adus din
constrângere. Cuvintele Sale trebuie să intre în suflet şi să aducă
întreaga făptură la supunere faţă de Hristos, deoarece, dacă nu va fi
astfel, când va fi ispitit şi încercat, omul va alege să urmeze mai
degrabă propriile înclinaţii, decât căile Domnului. Eu am sperat că
adevărul care a strălucit cu raze de lumină clare şi distincte de la
adunarea de la Minneapolis şi până acum a inundat sufletul tău.
Totuşi, din scrisorile pe care le-ai trimis, ştiu că nu umbli în lumină.
(…)

Oricare ar fi poziţia unui om la Casa de editură, el nu trebuie să
fie plătit cu o sumă exorbitantă, pentru că Dumnezeu nu lucrează în
felul acesta. Ţie ţi-a lipsit vederea spirituală şi aveai nevoie de
ungerea cerească ca să poţi vedea că lucrarea lui Dumnezeu a fost



întemeiată pe sacrificiu şi poate să fie dusă mai departe numai prin
sacrificiu. (…)

La Casa de editură au fost angajaţi unii care nu cunosc şi nici nu
doresc să cunoască din experienţă cât i-a costat pe predecesorii lor
dezvoltarea lucrării. Când au acceptat să ia parte la lucrare, aceşti
lucrători de mai târziu nu au intrat în parteneriat cu Dumnezeu. Ei
nu recunosc principiile şi condiţiile de care trebuie să fie condus
omul în conlucrarea cu Dumnezeu. „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3,16). Orice
om care nu împărtăşeşte această dragoste care se sacrifică pe sine
nu este pregătit să lucreze pentru Dumnezeu. Mulţi se poticnesc,
agăţându-se de povara egoismului lor, ca şi când aceasta ar fi o
comoară preţioasă, şi merg cu perseverenţă pe calea lor. Când vor
bate la poarta cerului, spunând: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”,
mulţi vor auzi cuvintele: „Aici intră numai aceia care pot să
primească binecuvântarea cerească: «Bine, rob bun şi credincios; ai
fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri;
intră [212] în bucuria stăpânului tău!» Dar voi v-aţi slujit cu
credincioşie vouă înşivă, aţi lucrat pentru interesul vostru egoist,
aţi fost buni pentru voi înşivă. Voi nu v-aţi adunat o comoară în
cer.”

Dacă vom cultiva indiferenţa şi nepăsarea faţă de mântuirea
sufletului nostru, nu vom fi în siguranţă nicio clipă. Ca să fie
mântuiţi, mulţi trebuie să se trezească şi să-şi schimbe
comportamentul. Trăim în timpul pericolelor zilelor din urmă.
Numai legătura cu puterea divină, printr-o credinţă puternică, vie
şi lucrătoare, este în stare să ne facă să fim conlucrători cu
Dumnezeu. Aceia care vor evita sacrificiul şi renunţarea la sine, ca
parte a religiei, nu vor fi niciodată părtaşi cu Hristos la slava Sa.
Toţi cei care vor câştiga cununa vieţii trebuie să studieze cu
rugăciune şi să depună un efort hotărât. 

Nimeni să nu creadă că poate să pretindă vreun merit, datorită
avantajelor pe care le are prin naştere, poziţie sau educaţie. Cum
au fost obţinute avantajele acestea? Numai prin Hristos. Pe toţi cei



ce doresc să aibă viaţa veşnică, Dumnezeu îi cheamă să copieze
Modelul divin. Adevărul şi neprihănirea sunt primele principii ale
Evangheliei şi sunt singurele principii pe care Domnul Hristos le
va recunoaşte la vreo făptură omenească. Trebuie să aibă loc o
predare din toată inima a voinţei noastre faţă de Dumnezeu. Să
renunţăm la toate meritele noastre presupuse şi să privim la
crucea de pe Golgota. Această consacrare în slujba lui Dumnezeu
implică din partea omului un efort de a conlucra cu mijloacele
divine. Mlădiţa trebuie să rămână în Viţă. (…)

Mulţi, oh, aşa de mulţi dintre credincioşi abia au suficientă
mâncare, şi totuşi, în sărăcia lor adâncă, ei aduc zecimi şi daruri în
vistieria Domnului. Mulţi care ştiu ce înseamnă a susţine lucrarea
Domnului în situaţii grele şi dificile au investit bani în Casa de
editură. Ei au suportat de bunăvoie greutăţi şi lipsuri, au vegheat şi
s-au rugat pentru succesul lucrării. Darurile şi sacrificiile lor
exprimă recunoştinţa fierbinte şi lauda inimii lor faţă de Acela care
i-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Nu există un
parfum mai plăcut care să se poată înălţa la cer. Rugăciunile şi
imnurile lor se înalţă ca o aducere-aminte înaintea lui Dumnezeu.

Dar lucrarea lui Dumnezeu, în marea ei extindere, este una
singură şi aceleaşi principii [213] trebuie să conducă, acelaşi spirit
trebuie să existe în toate ramurile ei. Ea trebuie să poarte amprenta
lucrării misionare. Fiecare departament al lucrării este în legătură
cu toate componentele ei din teritoriul misionar, iar spiritul care
conduce un departament va fi simţit în întregul teritoriu. Dacă o
parte dintre lucrători primesc salarii atât de mari, alţii, din alte
ramuri ale lucrării, vor cere salarii mai mari, iar spiritul
sacrificiului de sine va ajunge să se stingă în marea inimă a lucrării.
Alte instituţii vor prelua acelaşi spirit, iar favoarea Domnului va fi
îndepărtată de la ele, pentru că El nu poate să aprobe niciodată
egoismul. Astfel, se va pune capăt lucrării noastre energice.
Lucrarea poate să fie dusă mai departe numai printr-un sacrificiu
continuu. Din toate părţile lumii vin apeluri care cer oameni şi bani
pentru ca lucrarea să fie dusă mai departe. Oare vom fi noi nevoiţi
să spunem: „Trebuie să aşteptaţi, pentru că nu avem bani în



trezorerie?”
Fratele X cunoaşte istoria lucrării editurii. El cunoaşte mărturiile

pe care Dumnezeu i le-a trimis lui şi altora cu privire la renunţarea
la sine şi la sacrificiu. El nu este neştiutor cu privire la numeroasele
teritorii care se deschid şi în care trebuie să fie înălţat stindardul
adevărului şi ştie unde sunt necesari bani pentru întemeierea
lucrării. Dacă ar fi avut spiritul lui Hristos, ar fi dat pe faţă gândul
lui Hristos.

Dezertori	din	armata	Domnului
Prin ruperea legăturii cu lucrarea lui Dumnezeu de la editură,

fratele X a făcut exact lucrul pe care m-am temut că îl va face. Dacă
ar fi renunţat la sine, rămânând în poziţia lui în ascultare de voinţa
lui Dumnezeu pentru că aceasta este lucrarea Sa, punându-şi toată
inima în lucrare şi purtându-şi poverile şi răspunderile aşa cum le-
au purtat şi alţii înaintea lui, chiar dacă nu ar fi obţinut din punct
de vedere financiar atât de mult cât ar fi obţinut dintr-o afacere
proprie, ar fi dovedit că nu este un oportunist. Dar cât de mare a
fost interesul lui pentru binele editurii, dacă a putut să iasă din
lucrare când i-a plăcut şi când i s-a părut că e în interesul lui să
facă aşa? Oare aşa ar trebui să acţioneze soldaţii din [214] armata lui
Hristos? Dacă ar face aşa, soldaţii din armata unei ţări ar fi trataţi
ca dezertori. Oare cum îi priveşte universul ceresc pe astfel de
soldaţi din armata lui Hristos? Niciunul dintre cei ce se angajează
în lucrarea lui Dumnezeu, preţuind sfinţenia ei, nu poate să
întoarcă spatele lucrării cu scopul de a obţine vreun avantaj lumesc
de orice fel.

Frate Y, Dumnezeu a fost foarte milos cu tine şi cu fratele X. El a
cruţat cu bunătate viaţa care a fost foarte precară în cazul
amândurora. V-au fost acordate zile, luni şi ani, aducându-vă ocazii
pentru dezvoltarea caracterului. Dumnezeu v-a angajat în lucrarea
Lui, ca să puteţi ajunge plini de spiritul lui Hristos. Fiecare zi şi
fiecare oră vin la voi ca un privilegiu cumpărat cu sânge, nu numai
pentru propria mântuire, ci şi pentru ca voi să fiţi un mijloc de
aducere a sufletelor la Hristos, zidind Împărăţia Sa şi dând pe faţă



slava lui Dumnezeu. Domnul cere un devotament din toată inima
pentru lucrare. Aceia care sunt cu adevărat conlucrători cu
Dumnezeu vor purta povara lucrării şi, asemenea slujitorului pe
care îl trimite El, temerea lor va fi: „Vai de mine, dacă voi da greş în
a sta credincios faţă de poziţia mea de răspundere!”

Fratele meu, dacă în inima ta nu este un interes faţă de lucrare
mai mare decât acela care este indicat de faptul că poţi să o
părăseşti aşa de uşor, eu nu am nimic de spus, nicio pledoarie de
făcut pentru ca tu să rămâi la editură sau pentru ca fratele X să se
întoarcă. Amândoi dovediţi că nu sunteţi nişte oameni pe care poţi
să te bazezi. Iar exemplul care ar fi dat prin faptul că ţi se oferă
stimulente financiare suplimentare pentru a rămâne nu este pe
placul lui Dumnezeu.

Eu nu ţi-aş oferi, nici ţie, nici altui om, nici măcar pentru o clipă,
o mită în dolari sau cenţi pentru a te ţine angajat în lucrare, oricare
ar fi inconvenientul pe care ar putea să-l sufere pentru o vreme
lucrarea, din cauza retragerii tale. Domnul Hristos este la cârmă.
Dacă Duhul Său nu te face doritor să fii orice sau să faci orice de
dragul adevărului, atunci poţi să înveţi lecţia aceasta numai
trecând prin încercare. Dumnezeu va pune la încercare credinţa
fiecărui suflet. Domnul Hristos ne-a cumpărat cu un sacrificiu
infinit. Deşi [215] a fost bogat, totuşi a ajuns sărac pentru noi, aşa
încât, prin sărăcia Lui, noi să putem ajunge în posesia bogăţiilor
veşnice. Tot ce avem în domeniul aptitudinilor şi al intelectului este
doar ce ne-a încredinţat Domnul pentru a fi folosit pentru El. Noi
avem privilegiul de a fi părtaşi cu Hristos la sacrificiul Său, dacă
dorim acest lucru.

Oamenii evlavioşi şi cu experienţă care au condus lucrarea
aceasta, care au renunţat la ei înşişi şi nu au ezitat să sacrifice totul
pentru succesul ei, dorm acum în mormânt. Ei au fost mijloacele
rânduite de Dumnezeu, prin care principiile vieţii spirituale i-au
fost transmise bisericii. Experienţa lor a fost de cea mai mare
valoare. Ei nu au putut să fie cumpăraţi sau vânduţi. Curăţia,
devotamentul şi sacrificiul de sine, pe care le-au manifestat, şi
legătura lor vie cu Dumnezeu au fost binecuvântate pentru



dezvoltarea lucrării. Instituţiile noastre au fost caracterizate de
spiritul de sacrificiu de sine.

Totuşi, în anumite privinţe, lucrarea s-a deteriorat. Deşi a crescut
din punct de vedere al extinderii şi al facilităţilor, ea a scăzut din
punct de vedere al evlaviei. În zilele când ne luptam cu sărăcia,
aceia care au văzut cât de minunat a lucrat Dumnezeu pentru
dezvoltarea lucrării au simţit că nu poate să le fie acordată o cinste
mai mare, decât aceea de a fi părtaşi la interesele lucrării prin
legăturile sfinte care i-au unit cu Dumnezeu. Ar fi lăsat ei jos
povara pentru a negocia cu Domnul cu privire la bani? Nu, nu!
Chiar dacă vreun oportunist şi-ar fi părăsit postul datoriei, ei nu ar
fi abandonat lucrarea niciodată. Ei spuneau: „Dacă Domnul m-a
aşezat aici, El doreşte să fiu un ispravnic credincios, învăţând zi de
zi de la El cum să îndeplinesc lucrarea cu vrednicie. Eu voi sta în
postul meu până când Dumnezeu mă va elibera. Voi şti ce înseamnă
să fii un creştin practic şi cu toată inima. Îmi aştept răsplata după
aceea.”

Credincioşii care au sacrificat pentru dezvoltarea lucrării la
începuturile ei au avut acelaşi spirit. Ei au simţit că Dumnezeu cere
de la toţi cei angajaţi în lucrarea Sa o consacrare fără rezerve a
sufletului, a trupului şi a spiritului, a tuturor serviciilor şi a
capacităţilor lor, pentru a face ca lucrarea să aibă succes. Am primit
mărturii în care li se cerea să-I dedice lui Dumnezeu toate energiile
lor, în cooperare cu [216] mijloacele divine, şi să-şi dezvolte fiecare
aptitudine, prin exercitarea tuturor însuşirilor lor.

Efectele	nenorocite	ale	egoismului	şi	ale	lăcomiei
Cei care pot să rupă legătura cu lucrarea Domnului pentru vreo

atracţie lumească ar putea să creadă că au un oarecare interes
pentru cauza lui Dumnezeu, dar egoismul şi lăcomia care sunt
tăinuite în inima omului constituie pasiunile cele mai puternice, iar
rezultatul conflictului nu este doar o simplă întâmplare. Dacă
sufletul nu se hrăneşte zi de zi cu trupul lui Hristos şi nu bea
sângele Său, elementele evlaviei vor fi biruite de cele satanice.
Egoismul şi lăcomia vor îndepărta biruinţa. Un spirit independent



şi încrezător în sine nu va intra niciodată în Împărăţia lui
Dumnezeu. Numai cei ce sunt părtaşi cu Hristos la renunţarea la
sine şi la sacrificiul Său vor fi părtaşi cu El la slava Sa.

Cei care îşi dau seama, chiar şi într-o măsură limitată, ce
înseamnă mântuirea pentru ei şi pentru semenii lor vor umbla prin
credinţă şi vor înţelege nevoile mari ale omenirii. Inima lor este
mişcată de milă, când văd sărăcia din lumea noastră – mulţimile
suferind din lipsă de hrană şi de îmbrăcăminte – şi sărăcia morală a
mii şi mii de oameni care se află sub umbra unui blestem îngrozitor,
în comparaţie cu care suferinţele fizice ajung să nu însemne nimic.
Religia lui Isus Hristos a câştigat biruinţe minunate asupra
egoismului omenesc. Renunţarea la sine şi sacrificiul lui Hristos se
află mereu în atenţia acelora care conlucrează cu El, iar voia omului
ajunge să fie cufundată în voia lui Dumnezeu. (…)

Dumnezeu plănuieşte ca toţi cei ce sunt împreună-lucrători cu El
să aibă o experienţă bogată cu privire la dragostea şi puterea Sa de
a mântui. Să nu spunem niciodată: „Eu nu am experienţă”, pentru
că Dumnezeul care i-a dat experienţă apostolului Pavel Se va
descoperi fiecărui suflet care Îl va căuta stăruitor. Ce i-a zis
Dumnezeu lui Avraam? „Îl cunosc”, spune Dumnezeul care
cercetează inimile, „şi ştiu că are să poruncească fiilor lui şi casei lui
după el să ţină Calea [217] Domnului, făcând ce este drept şi bine”
(Geneza 18,19). Avraam a cultivat religia în cămin, iar temerea de
Domnul l-a condus la integritate. Cel care binecuvântează locuinţa
celor neprihăniţi spune: „Îl cunosc şi ştiu că are să poruncească…”
Nu are loc nicio trădare a încredinţării sfinte, nicio ezitare între
bine şi rău. Cel Sfânt a dat reguli pentru călăuzirea tuturor –
standardul caracterului, de la care nimeni nu poate să se abată şi,
în acelaşi timp, să fie fără vină. Voia lui Dumnezeu este să fim
sârguincioşi şi conştiincioşi, iar faptul acesta trebuie să fie suprem
în toate treburile vieţii. Legile pe care trebuie să le respecte fiecare
om vin din inima Iubirii infinite.

Acelaşi Veghetor Sfânt care spune: „Îl cunosc pe Avraam” l-a
cunoscut şi pe Corneliu şi l-a trimis pe îngerul Său cu o solie la
omul care primise şi folosise toată lumina pe care i-o dăduse



Dumnezeu. Îngerul a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit
înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele. Trimite acum
nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru.” Apoi, i-au
fost date îndrumări precise: „El găzduieşte la un om numit Simon
Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela îţi va spune ce
trebuie să faci” (Faptele 10,4-6). În felul acesta, îngerul Domnului
lucrează pentru a-l pune pe Corneliu în legătură cu slujitorul
omenesc prin care poate să primească o lumină mai mare. Studiază
capitolul cu atenţie şi vezi simplitatea întregii lucrări. Apoi,
gândeşte-te că Domnul ne cunoaşte pe fiecare pe nume, El ştie unde
locuim, spiritul pe care îl avem şi fiecare faptă din viaţa noastră.
Îngerii slujitori trec prin biserici observând credincioşia în
îndeplinirea datoriei noastre personale.

Ei observă, de asemenea, neglijarea datoriei. Vezi cazul Anania
şi Safira. Când au pretins că I-au consacrat lui Dumnezeu întreaga
lor proprietate, ei L-au minţit pe Duhul Sfânt, iar ca urmare a
înşelăciunii lor au pierdut nu numai viaţa de acum, ci şi viaţa care
va veni. Este trist că un om care se ocupă cu lucruri sfinte aduce în
slujire propriile trăsături de caracter, făcându-L astfel pe
Dumnezeu să slujească păcatelor lui. Dumnezeu doreşte ca aceia
care se află în poziţii de răspundere să exemplifice gândul lui
Hristos, [218] dar trăsăturile lor discutabile de caracter sunt
întreţesute cu întreaga lor lucrare şi cauza sfântă a lui Dumnezeu
este afectată de egoismul lor. Domnul ştie dacă aceia care poartă
povara responsabilităţii sunt nişte ispravnici credincioşi,
menţinând o integritate strictă în fiecare tranzacţie şi punând
amprenta aceasta asupra fiecărei părţi din lucrarea lor. (…)

Inima ta este tristă şi îndurerată, dar nu te mai înşela singur, nici
nu aştepta ca bărbaţii şi femeile să preţuiască lumina pe care le-a
dat-o Dumnezeu din sfinţenia Sa. Ei nu vor face aceasta înainte de
a-şi deschide inimile pentru Isus. „Bazează-te pe Mine”, spune El,
„încrede-te în Mine. Eu nu te voi părăsi niciodată. Voi fi pentru tine
un ajutor prezent în orice vreme de nevoie.”

Mi-a fost arătat că toţi cei ce ocupă acum poziţii importante la
Editura Review vor fi puşi la încercare. Dacă vor face din Hristos



modelul lor, El le va da înţelepciune, cunoştinţă şi înţelegere, iar ei
vor creşte în har şi în aptitudini pe calea Lui, iar caracterul lor va fi
modelat după chipul Său. Dar, dacă nu vor rămâne pe calea
Domnului, un alt spirit le va conduce mintea şi judecata, iar ei vor
face planuri fără Domnul şi vor merge pe propria cale, părăsind
poziţiile pe care le-au ocupat. Lumina le-a fost dată. Dacă se
îndepărtează de ea şi urmează propria cale, nimeni să nu le ofere
mită pentru a-i ademeni să rămână. Ei vor fi o piedică şi o capcană.
A sosit timpul când tot ce poate fi zguduit să fie zguduit, pentru ca
lucrurile care nu pot să fie zguduite să poată rămâne. – Scrisoarea
20a, 1893

 



 

SECŢIUNEA A VI-A



MANGAIERE ŞI INCURAJARE
 

INTRODUCERE

 
Ellen G. White, solul Domnului, a ştiut ce înseamnă suferinţa.

Speranţele copilăriei ei au fost distruse de un accident pe care l-a
avut la vârsta de nouă ani şi care aproape că a costat-o viaţa. Ea a
trecut prin experienţa de mamă de patru ori. De două ori a fost
îndoliată din cauza pierderii unui fiu. Aproape o jumătate din viaţa
publică a fost văduvă. Ea a ştiut ce înseamnă să suferi de boli
îndelungate. Soliile de încurajare adresate celor ce erau în
suferinţă, celor ce se confruntau cu moartea şi celor vârstnici şi
îndoliaţi au fost întărite de propria experienţă.

Nimeni nu poate să explice tainele Providenţei, dar aceia care s-
au încrezut în Dumnezeu în vremurile de încercare şi suferinţă ştiu
că Dumnezeu Îşi aduce la îndeplinire planul. Ellen G. White a ştiut
lucrul acesta şi l-a exprimat zi de zi în jurnalul ei pentru anul 1892,
când a scris, cu concizia caracteristică unui jurnal, reacţia ei faţă de
cele zece luni de suferinţă într-o ţară străină. Sunt descoperite aici
dezamăgirea ei pentru faptul că nu a fost vindecată ca răspuns la
rugăciune şi ungere şi încrederea ei neşovăitoare în Dumnezeu,
indiferent dacă va trăi sau va muri.

Mesajele personale scrise de Ellen G. White în diferite
circumstanţe şi prezentate aici pentru mângâierea celor care
trebuie să sufere vor contribui la răspunsul la întrebarea: Dacă
Dumnezeu este Dumnezeul iubirii, de ce îngăduie ca şi copiii Săi
iubiţi să sufere boli îndelungate? De ce trebuie să zacă şi pe patul de
suferinţă? Persoanele care trec prin experienţe asemănătoare celor



din paginile acestea vor primi mângâiere şi încurajare. Orice
repetare aparentă va avea doar scopul de a aduce mângâiere în cât
mai multe situaţii personale cu putinţă.

 
Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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CUVINTE ADRESATE CELOR AFLAŢI 
LA O VARSTA INAINTATA
SOARELE DE DUPĂ-AMIAZĂ – BLÂND ŞI RODITOR

Adevăratul slujitor al lui Hristos trebuie să se dezvolte continuu.
Soarele din după-amiaza vieţii lui poate să fie mai blând şi mai
productiv, să ajute la rodire mai mult decât soarele de dimineaţă. El
poate continua să crească în mărime şi strălucire, până când se lasă
în spatele dealurilor de la apus. Fraţii mei din lucrarea pastorală,
este mai bine, cu mult mai bine, să mori de muncă grea în vreun
teritoriu misionar de acasă ori din străinătate, decât să rugineşti
din cauza lipsei de activitate. Nu fiţi descurajaţi de dificultăţi. Nu
fiţi mulţumiţi să vă opriţi, încetând să mai studiaţi şi să faceţi
progrese. Cercetaţi cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu pentru a găsi
subiecte care îi vor învăţa pe cei neştiutori şi vor hrăni turma lui
Dumnezeu. Fiţi atât de plini de cunoştinţe, încât să ajungeţi
capabili să scoateţi lucruri vechi şi noi din vistieria Cuvântului Său.

Experienţa voastră să nu fie cea de acum zece, douăzeci sau
treizeci de ani, ci să aveţi o experienţă vie, zilnică, pentru a fi în
stare să-i daţi fiecăruia hrană la vreme potrivită. Priviţi înainte, nu
înapoi. Să nu fiţi obligaţi niciodată să vă folosiţi memoria pentru a
relata nişte experienţe trecute. Ce contează acestea pentru voi şi
pentru alţii astăzi? Deşi veţi păstra în vistierie tot ce este bun din
experienţa voastră din trecut, [222] voi aveţi nevoie de o experienţă
nouă, tot mai strălucitoare, pe măsură ce înaintaţi. Nu vă lăudaţi cu
ce aţi făcut în trecut, ci arătaţi ce puteţi să faceţi acum. Faptele
voastre, şi nu cuvintele, să fie cele care să vă aducă laude. Puneţi la
încercare făgăduinţa pe care a făcut-o Dumnezeu, când a spus: „Cei
sădiţi în Casa Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru.
Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi, ca să arate
că Domnul este drept, El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire”
(Psalmii 92,13-15). Menţineţi-vă inima şi mintea tinere, folosindu-
le continuu. – Review and Herald, 6 aprilie 1886

 



NICIO SCUZĂ PENTRU  LEJERITATEA ÎN
AUTODISCIPLINĂ

I-am auzit pe unii care au fost mulţi ani în credinţă, spunând că s-
au obişnuit să fie în stare să suporte încercarea şi dificultăţile, dar,
de când slăbiciunile vârstei au început să apese asupra lor, au ajuns
să fie foarte tulburaţi când au fost supuşi disciplinei. Ce înseamnă
acest lucru? Înseamnă că Isus a încetat să fie Mântuitorul vostru?
Înseamnă că atunci când sunteţi în vârstă şi cu părul cărunt, aveţi
privilegiul de a manifesta pasiuni nesfinte? Gândiţi-vă la lucrul
acesta. Ar trebui să vă folosiţi puterile raţiunii în această privinţă,
aşa cum le folosiţi în lucrurile trecătoare. Ar trebui să renunţaţi la
voi înşivă şi să faceţi din slujirea adusă lui Dumnezeu ocupaţia
principală a vieţii. Nu îngăduiţi niciunui lucru să vă tulbure pacea.
Nu este nevoie să fie aşa, ci trebuie să aibă loc o creştere continuă,
un progres constant în viaţa spirituală.

Domnul Hristos este scara pe care a văzut-o Iacov, a cărei bază se
sprijină pe pământ şi al cărei vârf atinge cerurile cele mai înalte, iar
voi trebuie să urcaţi pe scara aceasta treaptă după treaptă, până
când ajungeţi la Împărăţia cea veşnică. Nu este nicio scuză pentru a
ajunge mai asemănători cu Satana, mai asemănători cu firea
omenească. Dumnezeu a pus înaintea noastră înălţimea privilegiului
creştin, iar voi trebuie să fiţi „întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în
omul dinăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin
credinţă; pentru ca, având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să
puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea,
adâncimea [223] şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea
lui Dumnezeu” (Efeseni 3,16-19). – Review and Herald, 1 octombrie
1889



RIDICAŢI-VĂ ŞI NUMIŢI-I „BINECUVÂNTAŢI”
La ora două şi jumătate după-amiază, am vorbit într-o casă plină

[la Adams Center, N.Y.]. (…) Cu ocazia aceasta, ne-a făcut plăcere
să-i întâlnim pe slujitorii vârstnici ai lui Dumnezeu. L-am cunoscut
bine, încă de la începutul vestirii soliei îngerului al treilea, pe
fratele [Frederick] Wheeler, care acum se apropie de optzeci de ani.
În ultimii patruzeci de ani, i-am cunoscut bine pe fraţii [H. H.]
Wilcox şi [Chas. O.] Taylor. Vârsta îşi spune cuvântul la aceşti
bătrâni purtători de stindard, la fel ca în cazul meu. Dacă suntem
credincioşi până la sfârşit, Domnul ne va da o cunună a vieţii, care
nu se veştejeşte.

Bătrânii purtători de stindard sunt departe de a fi nefolositori şi
vrednici să fie lăsaţi deoparte. Ei au de făcut în lucrare o parte
asemănătoare cu aceea a apostolului Ioan. Ei pot să spună: „Ce era
de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce am privit
şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vieţii,
pentru că viaţa a fost arătată, şi noi am văzut-o şi mărturisim
despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă care era la Tatăl şi care
ne-a fost arătată; deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi
vouă ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu
Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos. Şi vă scriem aceste lucruri pentru
ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El
şi pe care v-o propovăduim este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu
este întuneric. Dacă zicem că avem părtăşie cu El şi umblăm în
întuneric, minţim şi nu trăim adevărul. Dar, dacă umblăm în
lumină, după cum El Însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu
alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice
păcat” (1 Ioan 1,1-7). 

Acesta a fost spiritul şi viaţa soliei pe care Ioan a vestit-o tuturor
când era înaintat în vârstă, când se apropia de o sută de ani.
Purtătorii de stindard ţin strâns steagul lor. [224] Ei nu-şi vor slăbi
mâinile de pe steagul adevărului până când vor dezbrăca armura.
Vocile bătrânilor luptători tac una după alta. Locul lor rămâne gol.
Nu-i mai vedem, dar ei vorbesc chiar dacă sunt morţi, pentru că
faptele lor îi urmează. Deşi puterile lor scad şi se istovesc, lucrurile



pe care le spun ei sunt de valoare. Cuvintele lor să fie tezaurizate ca
o mărturie preţioasă. Tinerii şi lucrătorii noi să nu-i respingă şi să nu
arate, din niciun punct de vedere, indiferenţă faţă de oamenii cu
părul alb, ci să se ridice în faţa lor şi să-i numească „binecuvântaţi”.
Să se gândească la faptul că ei înşişi au beneficiat de munca acestor
oameni. Am fi dorit ca în inima credincioşilor noştri să fie mult mai
mult din dragostea lui Hristos faţă de aceia care au fost primii în
propovăduirea soliei. – Manuscrisul 33, 1890



SFATURI ADRESATE ACELORA CARE AU
ÎNCĂRUNŢIT
ÎN SLUJIRE

Avertisment	adresat	lui	S.	N.	Haskell
Deşi eşti nerăbdător să faci tot ce îţi este cu putinţă, nu uita, frate

Haskell, că numai datorită milei şi harului lui Dumnezeu ai fost
cruţat în aceşti ani numeroşi pentru a-ţi vesti mărturia. Nu lua
asupra ta poveri pe care le pot purta alţii, mai tineri.

Datoria ta este să fii atent la obiceiurile vieţii. Trebuie să fii
înţelept în folosirea puterii tale fizice, mintale şi spirituale. Noi, cei
care am trecut prin experienţe atât de multe şi de diverse, trebuie
să facem tot ce ne este cu putinţă pentru a ne păstra puterile, ca să
fim în stare să lucrăm pentru Domnul atât cât ne îngăduie El, să ne
facem partea pentru a ajuta la înaintarea lucrării Sale.

Lucrarea are nevoie de ajutorul lucrătorilor vârstnici, care au
avut mulţi ani de experienţă în lucrarea Domnului şi i-au văzut
pe mulţi ajungând la fanatism, cultivând amăgiri şi teorii false şi
împotrivindu-se tuturor eforturilor depuse pentru a face lumina
adevărată să strălucească în întuneric şi să dea pe faţă
superstiţiile care pătrundeau în biserică pentru [225] a încurca
judecata oamenilor şi a anula efectul soliei adevărului care
trebuie să-i fie vestit poporului rămăşiţei lui Dumnezeu, în toată
curăţia lui, în aceste zile din urmă.

Mulţi slujitori încercaţi ai lui Dumnezeu au adormit în Isus.
Preţuim mult ajutorul acelora care au fost lăsaţi în viaţă până
acum. Noi preţuim mărturia lor. Citiţi capitolul unu din prima
Epistolă a lui Ioan, iar apoi lăudaţi-L pe Domnul că, în ciuda
numeroaselor voastre neputinţe, încă puteţi să aduceţi mărturie
pentru El. (…)

Fraţii	Smith	şi	Loughborough
Putem să-i enumerăm cu uşurinţă pe primii purtători de poveri

care sunt în viaţă acum [1902]. Fratele [Uriah] Smith a fost alături



de noi încă de la începutul lucrării de publicare. El a lucrat
împreună cu soţul meu. Sperăm să vedem întotdeauna numele lui
în Review and Herald, în capul listei editorilor, pentru că trebuie să
fie acolo. Cei care au început lucrarea şi au luptat plini de curaj,
când lupta a fost atât de grea, nu trebuie să-şi piardă influenţa
acum. Ei trebuie să fie onoraţi de cei ce au intrat în lucrare după ce
alţii suportaseră lipsurile cele mai grele.

Am un sentiment de duioşie profundă faţă de fratele Smith.
Implicarea mea de o viaţă în lucrarea de publicare este legată de
implicarea lui. El a venit la noi ca un tânăr cu talente care l-au
calificat să-şi îndeplinească partea şi să ocupe locul de editor. Cât de
mult mă bucur când citesc articolele lui în Review – sunt excelente,
atât de pline de adevăr spiritual! Îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru ele. Am o simpatie puternică faţă de fratele Smith şi cred că
numele lui trebuie să apară întotdeauna în Review ca fiind editorul
principal. Aşa doreşte Dumnezeu să fie. Cu câţiva ani în urmă, când
numele lui a fost pus pe locul al doilea, m-am simţit rănită. Când a
fost pus din nou pe primul loc, am plâns şi am zis: „Mulţumiri fie
aduse lui Dumnezeu!” Acesta să fie întotdeauna acolo, după cum
plănuieşte Dumnezeu, atâta vreme cât mâna dreaptă a fratelui
Smith poate să ţină un condei. Iar când puterile mâinii lui vor
scădea, fiii lui să scrie ce le dictează el.

Sunt mulţumitoare că fratele [J. N. Loughborough] încă poate să-
şi folosească aptitudinile şi darurile în lucrarea lui Dumnezeu. El a
stat cu credincioşie în mijlocul furtunii şi al încercării. Alături de
fratele Smith, de soţul meu, de fratele Butler, care ni s-a alăturat
mai târziu, [226] şi de tine [S. N. Haskell], el poate să spună: „Ce era
de la început… deci ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi
vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu
Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,1-3).

Fratele	Butler	–	lucrătorul	cel	mai	valoros
Avem simţăminte de satisfacţie şi de recunoştinţă faţă de

Dumnezeu, pentru faptul că îl vedem pe fratele [G. I.] Butler din
nou în slujirea activă. Perii lui cărunţi dovedesc că el înţelege ce



sunt încercările. Îi spunem bun venit în rândurile noastre încă o
dată şi îl considerăm ca fiind unul dintre lucrătorii noştri cei mai
valoroşi.

Fie ca Domnul să-i ajute pe fraţii care şi-au vestit mărturia în
zilele de început ale soliei să fie înţelepţi cu privire la păstrarea
puterilor lor fizice, mintale şi spirituale. Am fost îndrumată de
Domnul să spun că El v-a înzestrat cu puterea raţiunii şi doreşte să
înţelegeţi legile care influenţează sănătatea trupului şi să vă
hotărâţi să le respectaţi. Legile acestea sunt legile lui Dumnezeu. El
doreşte ca fiecare lucrător pionier să stea în poziţia lui, ca să-şi
poată îndeplini partea în a-i salva pe oameni de valul care îi duce
spre nimicire prin curentul puternic al răului necurăţiei fizice,
mintale şi spirituale. Fraţii mei, El doreşte ca voi să vă păstraţi
armura chiar până la sfârşitul luptei. Nu fiţi imprudenţi, nu lucraţi
peste măsură! Luaţi-vă perioade de odihnă!

Biserica luptătoare nu este biserica triumfătoare. Domnul doreşte
ca, atâta vreme cât trăiesc, slujitorii Săi încercaţi să susţină
reforma temperanţei. Fluturaţi steagul temperanţei! Învăţaţi-i pe
oameni să practice o cumpătare strictă în toate lucrurile şi să fie
campioni în ce priveşte respectarea legilor sănătăţii. Staţi neclintiţi
de partea adevărului lui Dumnezeu. Înălţaţi steagul pe care este
scris: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12). (…)

Respectarea	şi	onorarea	pionierilor
Câţiva dintre vechii purtători de stindard sunt încă în viaţă.

Doresc fierbinte ca fraţii şi surorile noastre să-i [227] respecte şi să-i
onoreze pe pionierii aceştia. Îi înfăţişăm înaintea voastră ca pe nişte
oameni care ştiu ce sunt încercările. Sunt îndrumată să spun:
„Fiecare credincios să-i respecte pe oamenii care au îndeplinit o
lucrare de seamă în timpul zilelor de la începutul vestirii soliei şi au
suportat greutăţi, încercări şi multe lipsuri. Aceşti oameni au
încărunţit în slujire. Nu mai este multă vreme până când îşi vor
primi răsplata. (…)

Domnul doreşte ca slujitorii Săi, care au încărunţit în susţinerea



adevărului, să stea credincioşi, vestindu-şi mărturia în favoarea
Legii.

Slujitorii încercaţi ai lui Dumnezeu nu trebuie să fie puşi în locuri
dificile. Aceia care I-au slujit Domnului când lucrarea a fost grea,
care au suportat sărăcia şi au rămas credincioşi în dragostea faţă de
adevăr când numărul nostru era mic, trebuie să fie onoraţi şi
respectaţi fără încetare. Cei care au venit la adevăr în anii de mai
târziu să ia seama la cuvintele acestea. Dumnezeu doreşte ca toţi să
ia seama la avertismentul acesta. – Scrisoarea 47, 1902



LUCRĂTORII ÎN VÂRSTĂ SĂ FIE ÎNVĂŢĂTORI ŞI
SFĂTUITORI

Dumnezeu îi cheamă pe slujitorii Săi vârstnici să ocupe rolul de
sfătuitori, să-i înveţe pe tineri ce să facă în situaţii de criză.
Lucrătorii vârstnici trebuie să prezinte, asemenea lui Ioan, o
mărturie vie a experienţei reale. Când lucrătorii aceştia credincioşi
sunt depuşi la odihnă prin cuvintele: „Ferice de acum încolo de
morţii care mor în Domnul” (Apocalipsa 14,13), în şcolile noastre
trebuie să fie găsiţi bărbaţi şi femei care pot să ia stindardul şi să-l
înalţe în locuri noi.

Dacă bătrânii purtători de stindard sunt prezenţi printre noi, cei
care au beneficiat de munca lor să se îngrijească de ei şi să-i
respecte. Nu-i împovăraţi. Preţuiţi sfaturile lor! Trataţi-i ca pe nişte
taţi şi mame care au purtat povara lucrării. Lucrătorii care au
anticipat în trecut nevoile lucrării fac un lucru nobil când, în loc să
poarte singuri toate poverile, le lasă pe umerii tinerilor şi ai
tinerelor şi îi educă aşa cum l-a educat Ilie pe Elisei.

David I-a adus Domnului un tribut al recunoştinţei pentru
învăţătura şi călăuzirea divină pe care le primise, declarând:
„Dumnezeule, Tu [228] m-ai învăţat din tinereţe şi, până acum, eu
vestesc minunile Tale” (Psalmii 71,17). Cei care au dus greul şi
zăduful zilei în istoria vestirii soliei trebuie să-şi aducă aminte că
acelaşi Domn care i-a învăţat în tinereţea lor, invitându-i: „Luaţi
jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine” (Matei 11,29), şi le-
a dat lumina adevărului este tot atât de doritor să-i înveţe pe tinerii
şi pe tinerele din zilele noastre, cum a fost de doritor să-i înveţe pe
ei.

Eliberaţi	de	poverile	istovitoare
Este înţelept ca aceia care au purtat poveri grele să vină deoparte

şi să se odihnească puţin. Aceşti lucrători credincioşi trebuie să fie
eliberaţi de orice povară istovitoare. Lucrarea pe care pot să o facă,
în calitate de educatori, trebuie să fie preţuită. Domnul Însuşi va
conlucra cu ei în eforturile lor de a-i învăţa pe alţii. Ei trebuie să



lase lupta în mâinile celor care sunt mai tineri, pentru că lucrarea
viitoare trebuie să fie îndeplinită de tineri puternici. Lucrarea este
sub conducerea Autorului şi Desăvârşitorului credinţei noastre. El
poate să-i pregătească şi îi va pregăti pe oameni pentru momentul
potrivit. El îi va ridica pe aceia care pot să ducă luptele Sale. El nu-
Şi lasă lucrarea la voia întâmplării. Lucrarea aceasta este mare şi
solemnă şi trebuie să înainteze.

Nu este voia lui Dumnezeu ca părinţii din lucrarea Lui să-şi
epuizeze vitalitatea care le-a rămas, prin purtarea de poveri grele.
Tinerii să poarte orice responsabilitate pe care pot să o
îndeplinească şi să lupte bărbăteşte în lupta cea bună a credinţei.
Domnul ştie mai bine pe cine să aleagă pentru a face lucrarea Sa,
decât ştiu oamenii cei mai înţelepţi, oricât de interesaţi ar fi ei.
Dumnezeu este acela care pune Duhul Său în inima tinerilor,
conducându-i să lupte pentru El în ciuda situaţiilor nefavorabile.
Aşa l-a inspirat El pe Pavel din Tars, care a luptat cu toate
capacităţile ce i-au fost încredinţate pentru adevărul descoperit al
Cerului, împotriva celor care apostaziaseră şi care ar fi trebuit să-l
susţină. Slujitorii lui Dumnezeu din zilele noastre vor fi nevoiţi să
se confrunte cu aceleaşi dificultăţi cu care s-a confruntat Pavel.
Dacă vor continua să fie ucenici, Dumnezeu poate să-i folosească
pentru înălţarea Legii Sale.

Tinerii	să	fie	asociaţi	cu	lucrătorii	care	au	experienţă
[229] Lucrătorii vârstnici cred că trebuie să poarte toate

responsabilităţile, toate poverile. Înaintea noastră se deschid
continuu noi teritorii de lucru. Tinerii să se asocieze cu lucrătorii
care au experienţă şi înţeleg Scripturile, cu aceia care au fost multă
vreme împlinitori ai 
Cuvântului şi au adus adevărul în viaţa practică, bazându-se pe
Hristos zi de zi, şi care Îl caută pe Domnul aşa cum L-a căutat
Daniel. Daniel îşi înălţa cererile către Dumnezeu de trei ori pe zi. El
ştia că Sfătuitorul cel puternic este izvorul înţelepciunii şi al
puterii. Adevărul, aşa cum este el în Isus – sabia Duhului care are
două tăişuri –, a fost arma lui de luptă.



Prin cuvintele, spiritul şi principiile lor, oamenii care şi-au pus
încrederea în Dumnezeu sunt un exemplu pentru tinerii asociaţi cu
ei. Aceşti slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu trebuie să intre în
legătură cu tinerii, atrăgându-i cu legăturile dragostei, pentru că ei
înşişi au fost atraşi prin legăturile dragostei lui Hristos. – Review
and Herald, 20 martie 1900

 



CHIAR DACĂ AŢI ÎNAINTAT ÎN VÂRSTĂ, 
CONTINUAŢI SĂ DAŢI MĂRTURIE

Stimate frate [G. I.] Butler,
Doresc mult ca bătrânii soldaţi care au încărunţit în slujba lui

Dumnezeu să continue să-şi prezinte mărturia la obiect, pentru ca
aceia care sunt mai tineri în credinţă să înţeleagă faptul că soliile
pe care ni le-a dat Domnul în trecut sunt foarte importante în acest
stadiu al istoriei pământului. Experienţa noastră din trecut nu şi-a
pierdut niciun strop din puterea ei. Îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru fiecare iotă şi frântură de literă din Cuvântul Sfânt. Nu m-
aş da înapoi de la părţile grele din experienţa noastră.

Nu trebuie să lucrezi peste măsura puterii tale. Presupun că
experienţa noastră din viitor va fi alta, dar cred că, în împlinirea
voinţei lui Hristos, tu şi eu îmbătrânim în slujba Sa şi câştigăm o
experienţă de cea mai mare valoare şi de cel mai serios interes.

Judecăţile Domnului sunt asupra acestui pământ. Trebuie să
lucrăm cu credincioşie şi din toată inima, investindu-ne întreaga
făptură în lucrarea pe care o facem, pentru a-i ajuta pe alţii să
meargă înainte şi în sus. [230] Să continuăm cu perseverenţă lupta
până la porţi. Să fim mereu gata să le adresăm cuvinte de
încurajare celor ce se opresc şi sunt obosiţi. Putem să umblăm în
siguranţă numai dacă umblăm cu Hristos. Nimic să nu îţi micşoreze
curajul. Ajută-i pe cei cu care intri în legătură să lucreze cu
credincioşie.

Sper că, în viitor, voi putea să te întâlnesc la unele dintre
adunările noastre. Noi doi suntem printre cele mai vârstnice
persoane care au ţinut credinţa vreme îndelungată şi încă sunt în
viaţă. Dacă nu vom trăi pentru a vedea venirea Domnului nostru,
totuşi, pentru că ne-am făcut lucrarea încredinţată, vom dezbrăca
armura cu o demnitate sfinţită. Să facem tot ce putem mai bine şi
să facem lucrul acesta cu credinţă şi speranţă. Inima mea este plină
de recunoştinţă faţă de Domnul, pentru că mi-a cruţat viaţa atât de
multă vreme. Mâna mea dreaptă încă poate să scrie despre
subiectele adevărului biblic fără să tremure. Spune-le tuturor că
mâna sorei White încă mai scrie cuvinte de învăţătură pentru



oameni. Acum închei încă o carte cu privire la istoria Vechiului

Testament.
[26]

Fie ca Domnul să te binecuvânteze şi să îţi păstreze speranţa şi
curajul. – Scrisoarea 130, 1910

 

 



MAI PUŢINĂ MUNCĂ ISTOVITOARE NEÎNCETATĂ
Stimate frate [S. N.] Haskell,
Te îndemn să nu lucrezi mai mult decât eşti în stare. Ar trebui să

depui mai puţină muncă istovitoare neîncetată, ca să fii în stare să
te menţii într-o condiţie bună. Ar trebui să dormi puţin în timpul
zilei. Apoi, vei putea să gândeşti mai rapid, iar gândurile tale vor fi
mai clare şi cuvintele mai convingătoare. Asigură-te că îţi aduci
întreaga făptură în legătură cu Dumnezeu. Primeşte Duhul Sfânt
pentru iluminarea ta spirituală şi continuă să-L cunoşti pe Domnul
prin călăuzirea Sa. Mergi acolo unde te îndrumă Domnul, împlinind
ce porunceşte El. Aşteaptă-L pe Domnul, iar El îţi va înnoi puterea.

Totuşi, nici de la tine, nici de la mine nu se cere să depunem un
efort continuu. Trebuie să ne supunem continuu faţă de cerinţele
Sale, iar El ne va arăta făgăduinţa Sa: „Prietenia Domnului este
pentru cei ce se tem de El” (Psalmii 25,14). Vom fi învăţaţi lucruri
mai adânci din tainele lui Dumnezeu [231] Tatăl şi ale lui Isus
Hristos. Vom avea viziuni ale Împăratului în frumuseţea Sa şi ni se
va descoperi odihna care rămâne pentru poporul lui Dumnezeu.
Curând vom intra în cetatea al cărei meşter şi ziditor este
Dumnezeu – cetatea despre care am vorbit multă vreme. –
Scrisoarea 78, 1906



ÎNCREDEŢI-VĂ ÎN DUMNEZEU ŞI BAZAŢI-VĂ PE EL
Stimată soră [S. N.] Haskell,
… Acum, când nu mai poţi fi activă şi neputinţele apasă asupra ta,

tot ce îţi cere Dumnezeu este să te încrezi în El. Încredinţează-I Lui
paza sufletului tău, ca unui Creator credincios. Mila Sa este sigură,
legământul Său este veşnic. Ferice de omul a cărui nădejde este în
Domnul, Dumnezeul lui, şi care păzeşte adevărul pentru totdeauna.
Mintea ta să caute făgăduinţele şi să se bazeze pe ele. Dacă nu poţi
să-ţi aduci aminte cu uşurinţă de asigurarea bogată conţinută în
făgăduinţele preţioase, ascultă-le rostite de buzele altcuiva. Ce
plinătate, ce dragoste şi asigurare se găsesc în cuvintele acestea care
vin de pe buzele lui Dumnezeu Însuşi, proclamând dragostea, mila şi
preocuparea Sa faţă de copiii care sunt obiectul grijii Sale: „Domnul
Dumnezeu este un 
Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de
bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul”
(Exodul 34,6.7).

Domnul este plin de milă pentru suferinzii Săi. Ce păcate sunt
prea mari pentru a fi iertate de El? El este milostiv şi este infinit
mai dispus şi mai doritor să ierte, decât să condamne. El este plin
de bunătate şi nu caută greşelile noastre. El ştie din ce suntem
făcuţi. Îşi aduce aminte că suntem ţărână. El este nelimitat în milă
şi vindecă toate alunecările noastre, iubindu-ne fără reţineri, încă
de când eram nişte păcătoşi! El nu-Şi retrage lumina, ci o revarsă
asupra noastră pentru Numele lui Hristos.

Vrei tu, sora mea, să te încrezi întotdeauna în Isus, care este
neprihănirea noastră? Dragostea lui Dumnezeu este turnată în
inima ta prin Duhul Sfânt, care îţi este dat cu bunătate. Tu eşti una
cu Hristos. El îţi va da harul de a fi răbdătoare, îţi va da harul de a
fi încrezătoare, îţi va da harul de a birui neliniştea, îţi va [232]
încălzi inima cu Duhul Său plăcut, îţi va înviora sufletul în
slăbiciune. Doar câteva zile mai suntem călători şi străini în lumea
aceasta, căutând o ţară mai bună, o ţară cerească. Cerul este
căminul nostru. Prin urmare, linişteşte-ţi sufletul prin încrederea în



Dumnezeu. Pune poverile tale asupra Lui!
Oh, de câte ori a fost inima ta atinsă de frumuseţea chipului

Mântuitorului, fermecată de frumuseţea caracterului Său şi
sensibilizată de gândul suferinţei Sale! Acum, El doreşte să pui
toată povara ta asupra Lui. Îţi voi da un capitol care să te mângâie
tot timpul: „În ziua aceea vei zice: «Te laud, Doamne, căci ai fost
supărat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat!» «Iată,
Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi
teme de nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina
laudelor mele şi El m-a mântuit». Veţi scoate apă cu bucurie din
izvoarele mântuirii” (Isaia 12,1-3). – Scrisoarea 14b, 1891 
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TARIE SUFLETEASCA IN NECAZ
 
Spre sfârşitul anului 1891, ca răspuns la o cerere din partea

Conferinţei Generale, Ellen G. White a fost în Australia pentru a
ajuta la întărirea lucrării începute recent acolo. Perioada petrecută
în Australia s-a prelungit până la nouă ani. Curând după sosire, ea
a fost copleşită de o boală îndelungată şi dureroasă. Următoarele
pagini redau tăria ei sufletească în timpul acestei suferinţe.
Observaţi lecţiile pe care le-a învăţat ea din experienţa aceasta. –
Compilatorii.



DE CE ACEASTĂ SUFERINŢĂ?[27]

Pentru fiecare scrisoare a fost necesar să scriu între una şi două
sute de pagini, iar majoritatea acestora au fost scrise fie aşa cum
stau acum, sprijinită de perne în pat, pe jumătate întinsă, pe
jumătate şezând, fie sprijinită, şezând pe un scaun incomod.

Statul pe scaun îmi produce o durere foarte mare în şold şi în
partea de jos a coloanei. Dacă în ţara aceasta [Australia] s-ar găsi
scaune la fel de confortabile cum sunt cele pe care le aveţi la
sanatoriu, aş cumpăra imediat unul, chiar dacă ar costa treizeci de
dolari. (…) Când stau pe scaun şi îmi ţin capul drept, obosesc foarte
tare. Trebuie să mă odihnesc lăsându-mă pe spate, pe pernele şi
spătarul scaunului. Aceasta este starea mea chiar acum.

Totuşi nu sunt descurajată deloc. Simt că sunt susţinută zi de zi.
În orele obositoare, îndelungate din noapte, când somnul a fost în
afara discuţiei, am dedicat mult timp [234] rugăciunii, iar când
fiecare nerv părea să ţipe de durere, când, dacă mă gândeam la
mine însămi, mi se părea că ar trebui să îmi pierd minţile, pacea lui
Hristos a venit în inima mea într-o asemenea măsură, încât am fost
umplută de recunoştinţă şi mulţumire. Ştiu că Isus mă iubeşte, iar
eu Îl iubesc pe Isus. În unele nopţi am dormit trei ore, în câteva
nopţi am dormit patru ore, iar o mare parte din timp, numai două,
şi totuşi, în aceste lungi nopţi australiene, în întuneric, totul pare a
fi lumină în jurul meu şi mă bucur de o comuniune plăcută cu
Dumnezeu.

La început, când m-am aflat într-o stare de neajutorare, am
regretat profund faptul că am traversat apele întinse. De ce nu
eram în America? De ce mă aflam în ţara aceasta cu un preţ aşa de
mare? Din când în când, mi-am îngropat faţa în aşternutul patului
şi am plâns mult. Totuşi nu mi-am îngăduit multă vreme luxul
lacrimilor.

Mi-am spus: „Ellen G. White, ce vrei să spui? Oare nu ai venit în
Australia, pentru că ai simţit că este datoria ta să mergi acolo unde
Conferinţa a considerat că este cel mai bine să mergi? Nu a fost
aceasta practica ta dintotdeauna?

Am spus: „Da”.



„Atunci, de ce te simţi aproape părăsită şi descurajată? Nu este
acest simţământ vrăjmaşul lucrării?”

Mi-am şters lacrimile cât mai repede cu putinţă şi am spus: „Este
destul. Nu mă voi mai uita la partea întunecată. Indiferent dacă voi
trăi sau voi muri, Îi încredinţez paza sufletului meu Aceluia care a
murit pentru mine.”

Apoi am crezut că Domnul va face toate lucrurile bine şi, în
timpul acestor opt luni de neajutorare, nu am mai avut nicio
descurajare sau îndoială. Privesc acum situaţia aceasta ca o parte a
marelui plan al lui Dumnezeu pentru binele poporului Său în ţara
aceasta, pentru cei din America şi pentru binele meu. Nu pot să
explic de ce şi cum, dar eu cred lucrul acesta. Sunt fericită în
suferinţa mea. Pot să mă încred în Tatăl meu ceresc. Nu am nicio
îndoială cu privire la dragostea Sa. Am un păzitor care veghează
mereu asupra mea, zi şi noapte, şi Îl voi lăuda pe Domnul, deoarece
lauda Sa este pe buzele mele pentru că vine dintr-o inimă plină de
recunoştinţă. – Scrisoarea 18a, 1892



MEDITAŢII ÎN ZILE DE NECAZ
Rugăciune	şi	ungere,	dar	nu	vindecare	imediată

[235] 21 mai 1892. Noaptea cea grea şi aproape lipsită de somn s-a
încheiat. Ieri după-amiază, fratele [A. G.] Daniells şi soţia lui,
fratele [G. C.] Tenney şi soţia lui şi fraţii Stockton şi Smith au venit
în casa noastră, la cererea mea, pentru a se ruga ca Domnul să mă
vindece. Am avut o oră de rugăciune cât se poate de stăruitoare şi
am fost foarte binecuvântaţi cu toţii. Suferinţa mi-a fost alinată, dar
nu am fost vindecată. Am făcut tot ce am putut pentru a urma
îndrumările Bibliei şi voi aştepta ca Domnul să lucreze, crezând că
El mă va vindeca la vremea potrivită. Credinţa mea se bazează pe
făgăduinţa: „Cereţi şi veţi căpăta” (Ioan 16,24).

Cred că Domnul a auzit rugăciunile noastre. Am sperat că robia
mea ar putea să fie schimbată imediat şi, în judecata mea limitată,
mi s-a părut că în felul acesta Dumnezeu va fi slăvit. Am fost
binecuvântată mult în ora noastră de rugăciune şi mă voi baza
neclintit pe asigurarea care mi-a fost dată: „Eu sunt
Răscumpărătorul tău. Te voi vindeca.” – Manuscrisul 19, 1892

Nu	îmi	voi	pierde	stăpânirea	de	sine
23 iunie 1892. A trecut încă o noapte. Am dormit numai trei ore.

Nu am avut dureri aşa de mari ca de obicei, dar am fost agitată şi
neliniştită. După ce am stat trează un timp, încercând să dorm, am
renunţat la efortul acesta şi mi-am îndreptat toată atenţia în
căutarea Domnului. Cât de preţioasă a fost pentru mine făgăduinţa:
„Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide”
(Matei 7,7). M-am rugat cât se poate de stăruitor Domnului,
cerându-I mângâierea şi pacea pe care numai Isus poate să le dea.
Vreau binecuvântarea Domnului, aşa încât, deşi am dureri, să nu-
mi pierd stăpânirea. Nu îndrăznesc să mă încred în mine însămi
nicio clipă.

Îndată ce şi-a întors privirile de la Hristos, Petru a început să se
scufunde. Când şi-a dat seama de pericolul în care se află, şi-a
ridicat privirile şi glasul spre Isus, strigând: „Doamne, scapă-mă



sau voi pieri!” Iar mâna care este gata întotdeauna să-i salveze pe
cei ce pier l-a prins şi l-a salvat. (…)

În casa mea, trebuie să caut zilnic pacea şi să o primesc. (…) [236]
Deşi trupul suferă, iar sistemul nervos este slăbit, nu trebuie să
credem că avem libertatea de a vorbi iritat sau să credem că nu
primim toată atenţia pe care ar trebui să o primim. Când dăm frâu
liber nerăbdării, Îl scoatem pe Duhul lui Dumnezeu din inima
noastră şi oferim loc atributelor lui Satana.

Când formulăm scuze pentru egoismul nostru, pentru gândurile
rele şi vorbirea de rău, noi ne educăm sufletul spre rău, iar dacă
vom continua să facem aşa, ne vom obişnui să cedăm ispitei. Atunci,
ne vom afla pe terenul lui Satana, biruiţi, slabi şi lipsiţi de curaj.

Dacă ne încredem în noi înşine, vom cădea cu siguranţă. Domnul
Hristos spune: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După
cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în
viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă dacă nu rămâneţi în
Mine” (Ioan 15,4). 

Care este roada pe care trebuie să o aducem? „Roada Duhului,
dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare,
bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 2,22.23).

Când am meditat la lucrurile acestea, am simţit tot mai profund
vina pentru păcatul de a neglija să-mi păstrez sufletul în dragostea
lui Dumnezeu. Domnul nu face nimic fără conlucrarea noastră.
Când S-a rugat Tatălui: „Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe
aceia pe care Mi i-ai dat”, Domnul Hristos nu a vrut să spună că noi
ar trebui să neglijăm să rămânem în dragostea lui Dumnezeu prin
credinţă. Trăim pentru Dumnezeu printr-o unire vie cu Hristos şi
ne încredem în făgăduinţe, obţinând continuu o putere tot mai
mare, privind la Isus. Ce poate să schimbe inima sau să zguduie
încrederea aceluia care, privind la Mântuitorul, este schimbat după
chipul Său? Va îngădui el ca lucrurile mici să-i nimicească pacea
sufletului? Cel în a cărui inimă locuieşte Hristos doreşte să fie
mulţumit. El nu se gândeşte la rău şi este mulţumit cu asigurarea
că Isus cunoaşte şi preţuieşte corect fiecare suflet pentru care a
murit. Dumnezeu spune: „Voi face pe oameni mai rari decât aurul



curat şi mai scumpi decât aurul din Ofir” (Isaia 13,12). Faptul
acesta să împlinească dorinţa arzătoare a sufletului şi să ne facă
atenţi şi precauţi, gata să-i iertăm pe alţii, pentru că şi Dumnezeu
ne-a iertat pe noi.

[237] Fericirea vieţii este alcătuită din lucruri mici. Fiecare are
capacitatea de a practica adevărata amabilitate creştină. Nu faptul
de a avea talente splendide ne va ajuta să biruim, ci îndeplinirea
conştiincioasă a datoriilor zilnice. Privirea binevoitoare, spiritul
smerit, atitudinea mulţumită, interesul sincer şi neegoist pentru
binele altora – acestea sunt lucrurile care ajută în viaţa creştină.
Dacă dragostea lui Isus umple inima, această dragoste va fi
manifestată în viaţă. Atunci nu vom manifesta hotărârea de a ne
îndeplini propria voie, o lipsă egoistă şi încăpăţânată a dispoziţiei de
a fi fericiţi sau mulţumiţi. Sănătatea trupului depinde de sănătatea
inimii mai mult decât presupun mulţi.

Cineva poate să-şi imagineze că este trecut cu vederea, să-şi
imagineze că nu este într-o poziţie îndeajuns de înaltă, potrivită cu
capacitatea sa şi, în felul acesta, se face pe sine un presupus martir.
El este nefericit, dar cine este vinovat? Un lucru este sigur –
bunătatea şi o atitudine binevoitoare vor face mai mult pentru a-l
înălţa, decât orice altă presupusă isteţime, cu blestemul unei
atitudini dezagreabile. – Manuscrisul 19, 1892

Isus	cunoaşte	suferinţele	şi	durerile	noastre
26 iunie 1892. Sunt bucuroasă când se face ziuă, pentru că nopţile

sunt lungi şi obositoare. Totuşi, când nu pot să dorm, recunoştinţa
îmi umple inima, gândindu-mă la Acela care nu doarme niciodată şi
veghează asupra mea. Ce gând minunat este acela că Isus cunoaşte
totul despre durerile şi suferinţele pe care le suportăm! El a suferit
toate necazurile noastre. Unii dintre prietenii noştri nu ştiu nimic
despre nenorocirea omenească sau despre durerile fizice. Ei nu sunt
bolnavi niciodată şi, ca urmare, nu pot să înţeleagă pe deplin ce
simt aceia care sunt bolnavi. Totuşi, Isus este mişcat de
simţământul neputinţelor noastre. El este Marele Misionar
Medical. El a luat natura umană şi S-a aşezat în fruntea unei noi



dispensaţiuni, ca să poată împăca judecata şi mila. – Manuscrisul
19, 1892

„Fă-mă	o	mlădiţă	sănătoasă	şi	aducătoare	de	roade”
29 iunie 1892. Când mă trezesc, rugăciunea mea este: Isuse,

păzeşte astăzi pe copilul Tău. Ia-mă sub paza Ta. Fă-mă o [238]
mlădiţă sănătoasă şi rodnică a adevăratei Viţe. „Despărţiţi de
Mine”, spune Hristos, „nu puteţi face nimic” (Ioan 15,5). În şi prin
Hristos, noi putem să facem totul.

Când a fost pe pământul acesta, Acela care fusese adorat de
îngeri, care ascultase imnurile corului ceresc, a fost mereu mişcat de
întristările copiilor, a fost mereu gata să-i asculte cum îşi povestesc
necazurile lor copilăreşti. El le-a şters adesea lacrimile, încurajându-i
cu simpatia duioasă a cuvintelor Sale, care păreau să liniştească
întristările lor şi să-i facă să-şi uite necazurile. Porumbelul care a
zburat deasupra lui Isus la botezul Său reprezintă bunătatea
caracterului Său. – Manuscrisul 19, 1892

„Niciun	cuvânt	lipsit	de	bunătate	să	nu	fie	rostit	de	mine”
30 iunie 1892. Aproape a trecut încă o noapte foarte obositoare.

Deşi sufăr în continuare multă durere, ştiu că nu sunt părăsită de
Mântuitorul meu. Rugăciunea mea este: „Ajută-mă, Doamne Isuse,
să nu Te dezonorez cu buzele mele. Niciun cuvânt lipsit de bunătate
să nu fie rostit de mine.” – Manuscrisul 19, 1892

„Nu	mă	voi	plânge”
6 iulie 1892. Sunt aşa de mulţumitoare că pot să-I spun Domnului

toate temerile şi încurcăturile mele. Simt că mă aflu sub scutul
aripilor Sale. Un necredincios l-a întrebat odată pe un tânăr
temător de Dumnezeu: „Cât de mare este Dumnezeul căruia I te
închini?” „Atât de mare”, a fost răspunsul, „încât umple imensitatea,
şi totuşi, atât de mic, încât locuieşte în fiecare inimă sfinţită.”

O, Mântuitor preţios, doresc nespus de mult mântuirea Ta! „Cum
doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte sufletul meu pe



Tine, Dumnezeule!” (Psalmii 42,1). Doresc nespus o imagine mai
clară a lui Isus. Îmi place să mă gândesc la viaţa Sa fără pată, să
meditez la lecţiile Sale. De multe ori repet cuvintele: „Veniţi la
Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei
11,28).

O mare parte din timp, trupul meu este plin de dureri, dar nu voi
ajunge să fiu nevrednică de numele de creştin, prin lamentările
mele. Sunt sigură că lecţia aceasta a suferinţei va fi, spre slava lui 
Dumnezeu, un mijloc de a-i avertiza pe alţii să evite [239] truda
continuă în circumstanţe dificile şi atât de nefavorabile pentru
sănătatea trupului. – Manuscrisul 19, 1892

„Domnul	mă	întăreşte”
7 iulie 1892. Domnul mă întăreşte prin harul Său pentru a scrie

scrisori importante. Fraţii vin adesea la mine pentru a fi sfătuiţi.
Simt o puternică asigurare că această suferinţă supărătoare este
spre slava lui Dumnezeu. Nu voi murmura, deoarece, atunci când
mă trezesc noaptea, mi se pare că Isus priveşte la mine. Capitolul
51 din Isaia este nespus de preţios pentru mine. Domnul poartă
toate poverile noastre. Citesc capitolul acesta cu speranţă şi
siguranţă. – Manuscrisul 19, 1892

Niciun	gând	de	a	bate	în	retragere

10 iulie 1892. O trezesc pe Emily
[28]

 la ora cinci pentru a aprinde
focul şi pentru a mă ajuta să mă îmbrac. Îi mulţumesc Domnului că
m-am odihnit noaptea mai bine ca de obicei. Folosesc orele în care
nu dorm pentru meditaţie şi rugăciune. Întrebarea care îmi vine în
minte cu insistenţă este: De ce nu primesc binecuvântarea refacerii
sănătăţii? Să interpretez aceste luni îndelungate de boală ca fiind
dovezi ale neplăcerii lui Dumnezeu, din cauză că am venit în
Australia? Eu răspund cu hotărâre: Nu, nu îndrăznesc să fac lucrul
acesta. Uneori, înainte de a pleca din America, am gândit că
Domnul nu mi-a cerut să merg într-o ţară aşa de îndepărtată, la
vârsta mea, şi într-un timp când eram epuizată de munca excesivă.



Totuşi am urmat vocea Conferinţei [Generale], aşa cum am încercat
să fac întotdeauna, atunci când nu am avut o lumină personală
clară. Am venit în Australia şi am găsit aici credincioşi care au
nevoie de ajutor. După ce am venit aici, am lucrat mai multe
săptămâni la fel de serios cum am lucrat întotdeauna în viaţă. Mi-
au fost date cuvinte pe care să le adresez cu privire la necesitatea
evlaviei personale. (…)

Sunt în Australia şi cred că sunt exact acolo unde doreşte Domnul
să fiu. Pentru că suferinţa este partea mea, nu am niciun gând să
bat în retragere. Îmi este dată asigurarea binecuvântată că Isus
este al meu şi că eu sunt copilul Său. [240] Întunericul este risipit de
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Cine poate să
înţeleagă durerea pe care o sufăr, în afară de Acela care a îndurat
toate suferinţele noastre? Cui pot să-i vorbesc, în afară de Acela
care este mişcat de simţământul neputinţelor noastre şi care ştie
cum să-i susţină pe cei ce sunt ispitiţi?

Când mă rog stăruitor pentru vindecare şi se pare că Domnul nu
răspunde, aproape că îmi pierd orice speranţă. Apoi, Mântuitorul
cel preţios mă face să îmi dau seama de prezenţa Sa. El îmi spune:
„Nu poţi tu să te încrezi în Acela care te-a răscumpărat cu sângele
Său? Eu te-am săpat pe palmele Mele.” Atunci, sufletul meu este
înviorat de Prezenţa divină. Sunt ridicată mai presus de mine
însămi, chiar în prezenţa lui Dumnezeu. – Manuscrisul 19, 1892

Dumnezeu	ştie	ce	este	cel	mai	bine
14 iulie 1892. Când a început suferinţa pe care am îndurat-o timp

de câteva luni, am fost surprinsă că nu a fost înlăturată îndată, ca
răspuns la rugăciune. Totuşi făgăduinţa: „Harul Meu îţi este de
ajuns” (2 Corinteni 12,9) s-a împlinit în cazul meu. Nu poate fi nicio
îndoială din partea mea. Orele mele de durere au fost ore de
rugăciune, pentru că am ştiut Cui să-I spun necazurile mele.
Privilegiul meu este că puterea mea slăbită a fost reîntărită, prin
faptul că mă bazez pe puterea infinită. Stau zi şi noapte pe stânca
neclintită a făgăduinţelor lui Dumnezeu.

Inima mea este cuprinsă de o încredere plină de dragoste faţă de



Isus. El ştie ce este mai bine pentru mine. Nopţile mele ar fi
singuratice dacă nu aş cere împlinirea făgăduinţei: „Cheamă-Mă în
ziua necazului şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!” (Psalmii
50,15) – Manuscrisul 19, 1892

LECŢII ÎNVĂŢATE DIN LUNILE DE SUFERINŢĂ
Am trecut printr-o încercare mare în dureri, suferinţe şi o stare de

neajutorare, dar, prin toate acestea, am obţinut o experienţă
preţioasă, mai valoroasă pentru mine decât aurul. [241] La început,
când am fost convinsă că trebuie să renunţ la planurile mele dragi
de a vizita bisericile din Australia şi Noua Zeelandă, am fost foarte
frământată de întrebarea dacă fusese datoria mea să plec din
America şi să vin în această ţară îndepărtată. Suferinţele mele erau
vii. Am petrecut multe ore fără somn, gândindu-mă din nou şi din
nou la experienţa pe care am avut-o de când am plecat din Europa
în America, iar aceasta a fost însoţită fără încetare de îngrijorare,
suferinţe şi poveri de purtat. Atunci am spus: Ce înseamnă toate
acestea?

Am revizuit cu atenţie istoria ultimilor câţiva ani şi a lucrării pe
care mi-a dat-o Domnul. El nu m-a dezamăgit nici măcar o singură
dată şi adesea mi S-a arătat într-o modalitate remarcabilă, iar eu
am văzut că nu am niciun motiv să mă plâng, ci am lucruri
preţioase care străbat experienţa mea ca nişte fire de aur. Domnul a
înţeles mai bine decât mine care erau lucrurile de care aveam
nevoie, am simţit că El mă atrage foarte aproape de Sine, iar eu
trebuie să fiu atentă, ca să nu-I dictez lui Dumnezeu ce trebuie să
facă pentru mine. Această nelinişte a existat la începutul
suferinţelor şi neajutorării mele, dar nu a trecut mult până când
am simţit că boala mea era o parte din planul lui Dumnezeu. Am
constatat că, dacă stăteam parţial culcată, parţial şezând, puteam
să îmi folosesc mâinile schilodite şi, deşi sufeream dureri mari,
puteam să scriu considerabil de mult. De când am venit în ţara
aceasta, am scris o mie şase sute de pagini de mărimea aceasta.

„Ştiu	în	cine	am	crezut”



În ultimele nouă luni, în multe nopţi, nu am fost în stare să dorm
decât două ore pe noapte, iar atunci, uneori, întunericul se aduna în
jurul meu, dar eu m-am rugat şi am simţit multă mângâiere plăcută
în apropierea de Dumnezeu. Făgăduinţele: „Apropiaţi-vă de
Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile,
păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!” (Iacov
4,8); „Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va
pune pe fugă” (Isaia 59,19) s-au împlinit faţă de mine. Am fost
bucuroasă în Domnul. Am simţit apropierea sfântă a lui Isus şi am
găsit harul care este îndeajuns, pentru că sufletul meu era
îndreptat spre Dumnezeu şi am fost plină de laudă şi de
recunoştinţă faţă de Acela care m-a iubit şi [242] Şi-a dat viaţa
pentru mine. Am putut să spun din toată inima: „Ştiu în cine am
crezut” (2 Timotei 1,12). „Dumnezeu, care este credincios, nu va
îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita,
a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1
Corinteni 10,13). Prin Isus Hristos, eu am ajuns mai mult decât
biruitoare şi am stat pe un teren avantajos.

Nu înţeleg scopul lui Dumnezeu cu privire la suferinţa mea, dar
El ştie ce este cel mai bine, iar eu Îi voi încredinţa sufletul meu,
trupul şi spiritul meu, Aceluia care este Creatorul meu credincios.
„Căci ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că El are putere să
păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea” (2 Timotei 1,12).
Dacă ne-am educat şi ne-am învăţat sufletul să aibă mai multă
credinţă, mai multă dragoste, mai multă răbdare şi o încredere
deplină în Tatăl nostru ceresc, ştiu că vom avea mai multă pace şi
fericire, zi de zi, când trecem prin luptele vieţii acesteia.

Domnului nu-I place să fim neliniştiţi şi să ne temem că nu mai
suntem în braţele lui Isus. Este nevoie de mai multă aşteptare
liniştită şi de veghere. Noi credem că trebuie să avem sentimentul
că ne aflăm pe calea cea bună, astfel, căutăm continuu vreun semn
care se potriveşte ocaziei, dar aprecierea aceasta nu trebuie făcută
după sentimente, ci prin credinţă.

Să	mergem	înainte	prin	credinţă



Când ne conformăm Cuvântului scris, potrivit celei mai bune
cunoaşteri pe care o avem, trebuie să mergem prin credinţă,
indiferent dacă simţim sau nu vreo mulţumire specială. Noi Îl
dezonorăm pe Dumnezeu când arătăm că nu ne încredem în El,
după ce ne-a dat asemenea dovezi minunate ale dragostei Sale celei
mari, care s-a manifestat prin faptul că L-a dat pe singurul Său
Fiu să moară ca jertfă pentru noi, aşa încât să putem crede în El,
să ne punem nădejdea în El şi să ne încredem în Cuvântul Său,
fără nicio întrebare sau îndoială.

Continuaţi să priviţi la Isus, înălţând cu credinţă rugăciuni
tăcute, bazându-vă pe puterea Sa, indiferent dacă aveţi vreun
simţământ evident sau nu. Înaintaţi ca şi cum fiecare rugăciune
făcută a ajuns la tronul lui Dumnezeu şi primeşte răspuns de la
Acela ale cărui făgăduinţe nu dau greş niciodată. Înaintaţi
continuu, cântând şi lăudându-L pe Dumnezeu [243] în inima
voastră, chiar atunci când sunteţi deprimaţi şi cuprinşi de
simţământul tristeţii şi al împovărării. Vă spun ca una care ştie:
Lumina va veni, veţi avea bucurie, iar ceaţa şi norii vor fi înlăturaţi,
iar noi vom ieşi din puterea apăsătoare a umbrei şi a întunericului
la strălucirea limpede a prezenţei Sale. 

Dacă ne vom exprima credinţa mai mult, ne vom bucura mai mult
de binecuvântările pe care ştim că le avem – mila cea mare,
îndurarea şi dragostea lui Dumnezeu – şi vom avea zi de zi o putere
mai mare. Oare nu au fost cuvintele preţioase rostite de Hristos,
Prinţul Ceresc, o asigurare care ar fi trebuit să aibă o influenţă mai
puternică asupra noastră cu privire la faptul că Tatăl nostru ceresc
este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor ce I-l cer, decât sunt
părinţii doritori să le dea daruri bune copiilor lor?

Trebuie să ne consacrăm zi de zi lui Dumnezeu şi să credem că El
primeşte jertfa noastră, fără să cercetăm pentru a vedea dacă avem
acel nivel de simţăminte care corespunde cu credinţa noastră.
Trebuie să strigăm stăruitor către Dumnezeu, indiferent dacă
simţim ceva sau nu, iar apoi să trăim în virtutea rugăciunilor
noastre. Asigurarea şi dovada noastră sunt Cuvântul lui Dumnezeu
şi, după ce am cerut, trebuie să credem fără să ne îndoim. Te laud,



o, Dumnezeule, Te laud! Tu nu m-ai dezamăgit niciodată în
împlinirea Cuvântului Tău. Tu mi Te-ai descoperit, iar eu sunt a Ta
pentru a face voia Ta.

Vegheaţi cu aceeaşi credincioşie cu care a vegheat Avraam, ca nu
cumva corbii sau vreo pasăre de pradă să vină asupra jertfei şi
darului aduse lui Dumnezeu. Să veghem asupra fiecărui gând de
îndoială cu atâta atenţie, încât să nu ajungă să vadă lumina zilei
prin faptul că este exprimat. Lumina fuge întotdeauna de cuvintele
care onorează puterile întunericului. Viaţa Domnului nostru cel
înviat trebuie să fie manifestată zi de zi în noi.

Calea	spre	cer	este	îngustă	şi	aparent	incomodă
Ce este calea noastră spre cer? Este un drum pe care se află toate

avantajele ademenitoare? Nu. Este o cale îngustă şi aparent
incomodă. Este o cale a luptei, a încercării, a necazului şi suferinţei.
Căpetenia noastră, Isus Hristos, [244] nu ne-a ascuns nimic cu
privire la luptele pe care trebuie să le ducem. El deschide harta
înaintea noastră şi ne arată calea. „Nevoiţi-vă”, spune El, „să intraţi
pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu
vor putea” (Luca 13,24). „Căci largă este poarta, lată este calea care
duce la pierzare şi mulţi sunt cei ce intră pe ea” (Matei 7,13). „În
lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea” (Ioan
16,33). Apostolul repetă cuvintele lui Hristos: „În Împărăţia lui
Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri” (Faptele 14,22).
Aşadar, oare aspectele descurajatoare sunt cele pe care trebuie să le
menţinem înaintea ochilor minţii? (...)

Adunaţi	fiecare	făgăduinţă
Acesta este Isus, Cel ce dă viaţă fiecărui har, Cel ce dă viaţă

fiecărei făgăduinţe, Cel ce dă viaţă fiecărei rânduieli, Cel ce dă viaţă
fiecărei binecuvântări. Isus este substanţa, slava şi mireasma
plăcută, este viaţa însăşi. „Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla
în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8,12). Prin urmare, calea
regală care se deschide pentru cei răscumpăraţi nu este un
întuneric descurajator. Peregrinajul nostru ar fi într-adevăr



singuratic şi dureros dacă nu ar fi pentru Isus. El spune: „Nu vă voi
lăsa orfani” (Ioan 14,18). Aşadar, să adunăm toate făgăduinţele
scrise. Să le repetăm, să medităm la ele în timpul nopţii şi să fim
fericiţi.

„În ziua aceea vei zice: «Te laud, Doamne, căci ai fost supărat pe
mine, dar mânia Ta s-a potolit şi m-ai mângâiat!» «Iată, Dumnezeu
este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de
nimic; căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor
mele, şi El m-a mântuit». Veţi scoate apă cu bucurie din izvoarele
mântuirii şi veţi zice în ziua aceea: «Lăudaţi pe Domnul, chemaţi
Numele Lui, vestiţi lucrările Lui printre popoare, pomeniţi mărimea
Numelui Lui! Cântaţi Domnului, căci a făcut lucruri strălucite: să
fie cunoscute în tot pământul!» Strigă de bucurie şi veselie,
locuitoare a Sionului, căci mare este în mijlocul tău Sfântul lui
Israel’” (Isaia 12,1-6).

Oare nu călătorim noi pe o cale cu adevărat regală, [245] care a
fost deschisă pentru cei răscumpăraţi de Domnul? Oare poate să fie
oferită o cale mai bună? O cale mai sigură? Nu! Nu! Prin urmare, să
punem în practică îndrumările care ne-au fost date. Să-L vedem pe
Mântuitorul nostru ca fiind cetatea noastră de scăpare, scutul care
stă la dreapta noastră spre a ne apăra de săgeţile lui Satana.

Ispitele ne vor asalta, grijile şi întunericul ne vor apăsa. Când
inima şi trupul sunt gata să cadă, cine ne prinde cu braţele Sale
veşnice? Cine împlineşte făgăduinţele preţioase? Cine ne aduce
aminte de cuvintele de asigurare şi nădejde? Al cui har este dat
într-o măsură bogată acelora care îl cer cu adevărat şi cu
sinceritate? Cine ne atribuie neprihănirea Sa şi ne mântuieşte de
păcat? A cui lumină înlătură ceaţa şi ne aduce la lumina
strălucitoare a prezenţei Sale? O, cine în afară de Isus? Prin
urmare, iubiţi-L şi lăudaţi-L! „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul!
Iarăşi zic: Bucuraţi-vă!” (Filipeni 4,4). „Dacă, deci, aţi înviat
împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos
şade la dreapta lui Dumnezeu” (Coloseni 3,1).

Noi suntem înviaţi împreună cu Hristos. Hristos este viaţa
noastră. Prin mila şi dragostea Sa plină de har, noi suntem



declaraţi aleşi, adoptaţi, iertaţi şi îndreptăţiţi. Prin urmare, să-L
mărim pe Domnul! – Scrisoarea 7, 1892
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ASIGURARI 
PENTRU CEI CARE INFRUNTA MOARTEA
MESAJE DE MÂNGÂIERE ADRESATE UNEI NURORI 

CARE SUFEREA
[29]

 
Battle Creek, Michigan

4 noiembrie 1889
 
Dragă fiică Mary,
Nu încetăm să ne rugăm pentru tine, draga mea copilă, iar

bunătatea şi mila lui Dumnezeu sunt atât de clare şi de distincte
pentru mine, încât, de fiecare dată când mă rog, mi se pare că
Mântuitorul te ţine în braţele Sale şi că te odihneşti acolo. Am
credinţă cu privire la cazul tău. Cred că Domnul a auzit rugăciunea
făcută pentru tine şi că El va lucra pentru binele tău şi pentru slava
Numelui Său. El a zis: „Cereţi orice veţi vrea şi vi se va da” (Ioan
15,7). „Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi”
(Matei 21,22).

Ştiu că înaintea noastră sunt vremuri furtunoase, iar noi trebuie
să ştim cum să ne încredem, cum să ne bazăm pe Izvorul puterii
noastre. Domnul este bun cu aceia care se încred în El, iar ei nu vor
fi biruiţi. Cu privire la situaţia ta, [247] eu cred cuvintele profetului:
„Pentru ce te mâhneşti, suflete, şi gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte
în Dumnezeu, căci iarăşi Îl voi lăuda: El este mântuirea mea şi
Dumnezeul meu” (Psalmii 43,5). 

Mary, odihneşte-te în Dumnezeu. Aşteaptă cu răbdare ajutorul
Domnului. El va fi pentru tine un ajutor prezent în orice vreme de
nevoie. Domnul este bun. Laudă Numele Său sfânt. Lui Dumnezeu
Îi place să ne încredem în El, Îi place să avem încredere în
făgăduinţele Sale. Crede doar, şi vom vedea lucrările lui Dumnezeu.
– Scrisoarea 71, 1889



Battle Creek, Michigan
6 decembrie 1889

Dragă Mary,
Nu te uităm, draga mea copilă suferindă. Ne rugăm cât se poate

de stăruitor pentru tine în fiecare zi. Simt o libertate în rugăciune.
Nu-i uităm nici pe fraţii [A. D.] Olsen şi [J. G.] Matteson şi pe
ceilalţi care sunt suferinzi. Ne rugăm. Aceasta este tot ce putem să
facem. Apoi, vă lăsăm cu o încredere umilă în mâinile Aceluia care
vă iubeşte cu o dragoste mai mare decât dragostea unei mame.
Prinde-te de Isus şi pune-ţi toată încrederea în El, deoarece El Se
îngrijeşte de tine şi nu-Şi va retrage mâna de la tine, ci te va
călăuzi.

Dragă Mary, cât de plăcut va fi să-L vezi pe Împărat în
frumuseţea Sa inegalabilă şi să fii acolo unde nu este durere, nici
necaz, nici boală, nici tristeţe. Simt atât de clar că vom fi biruitori şi
simt atât de clar că între Dumnezeu şi sufletul tău este deschisă o
comunicare. Mi se pare aşa de sigur că ai parte de Prezenţa divină
şi că Isus este ajutorul tău continuu. Oh, El te iubeşte şi priveşte
asupra ta cu o duioşie plină de milă. Nu te îndoi de El nicio clipă.
Încredinţează-I Lui cazul tău, având credinţa că El va face pentru
tine exact lucrul care este cel mai bun pentru interesele tale
veşnice.

Mă rog stăruitor pentru tine în fiecare zi. Dumnezeu trăieşte,
Domnul aude şi răspunde la rugăciune. Priveşte în sus, copila mea
dragă. Priveşte în sus, ai curaj, încrede-te întru totul în Domnul,
pentru că El este Ajutorul tău, Medicul tău, Mântuitorul tău. –
Scrisoarea 75, 1889

 
 

Battle Creek, Michigan
12 februarie 1890

[248] Dragă Mary,
Bolnavă, slabă şi singură, mă gândesc la tine în lumina aceasta.

(…) Mary, tu eşti însoţită de Făptura cea mai bună şi cea mai
iubitoare şi miloasă, chiar Soarele Neprihănirii care străluceşte



asupra ta. Priveşte în sus, priveşte în sus! Simt că odihna din
mormânt nu va fi un lucru atât de rău pentru mine. Sunt atât de
obosită, atât de descurajată, când văd atât de mult egoism şi atât de
mult din spiritul şi lucrarea lui Satana. Apoi, privesc la Isus şi
găsesc pace numai în Isus. (…)

Te aşez prin credinţă la sânul lui Isus Hristos. El te iubeşte. Ştiu
că tu nu stai departe de Hristos, ci te apropii de El cu asigurarea
deplină a credinţei în dependenţă umilă de sângele şi neprihănirea
lui Hristos. Tu primeşti mântuirea ca fiind darul harului Său,
crezând făgăduinţa, pentru că El este cel care a rostit-o. Priveşte la
Isus! Aceasta este singura mea mângâiere şi nădejde. Domnul te-a
condus pe calea unei umilinţe dureroase. Ai fost din ce în ce mai
slăbită. Ai fost condusă de El pas cu pas, tot mai adânc în valea
suferinţei, dar numai pentru a te aduce într-o comuniune strânsă cu
Isus în viaţa Sa de umilinţă.

Oare este vreun pas, draga mea copilă, pe care Isus să nu-l fi
făcut alături de tine? Este vreo durere a necazului pe care El să nu
o simtă? Este vreun păcat pe care El să nu-l fi purtat, o cruce pe
care El să nu o fi dus, o întristare pe care El să nu o fi simţit
împreună cu tine? El este mişcat de simţământul tuturor
neputinţelor noastre. Tu ştii ce înseamnă să fii părtaşă suferinţelor
lui Hristos. Tu eşti părtaşă cu Hristos în suferinţele Sale. Eşti o
copilă curajoasă, care renunţă la sine, iar Dumnezeu ştie totul. El îţi
întinde un pahar în care toarnă o picătură din suferinţele Sale. El
pune pe umerii tăi capătul uşor al crucii şi aduce o umbră asupra
sufletului tău. (…)

Încredinţează-te în mâinile lui Isus. Nu te îngrijora. Să nu crezi
că Dumnezeu a uitat să fie milos şi bun. Isus trăieşte şi nu te va
părăsi. Fie ca Domnul să fie toiagul tău, sprijinul tău, apărătorul
tău şi răsplata ta. – Scrisoarea 56, 1890

 
 

Battle Creek, Michigan
13 februarie 1890

[249] Dragi copii,



Mă gândesc la voi şi mă rog pentru voi. Oh, dacă starea lui Mary
s-ar fi îmbunătăţit măcar, câtă bucurie ar fi în inima mea! Domnul
va face lumina Lui să strălucească în jurul tău. El te va
binecuvânta, te va întări şi te va susţine în acest timp de încercare
şi necaz. Răscumpărătorul este milos, plin de simpatie şi dragoste
duioasă. Acum este timpul să-I încredinţezi lui Dumnezeu paza
sufletului tău, ca unui Creator credincios. Ce nădejde binecuvântată
avem – o nădejde care este tot mai puternică, pe măsură ce
încercările şi necazurile cresc. Arată-ţi acum încrederea în Acela
care Şi-a dat viaţa pentru tine.

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu, Mary, pentru că suferinţele uşoare,
care durează doar o clipă, îţi vor aduce o slavă nespus mai mare şi
veşnică. Tu ştii în cine ai crezut şi eşti încredinţată că El poate să
păzească tot ce I-ai încredinţat până în ziua aceea. Încercările pot să
fie aspre, dar priveşte la Isus în fiecare clipă – nu pentru a lupta, ci
pentru a te odihni în dragostea Sa. El are grijă de tine.

Ştim că, pe măsură ce încercările sunt tot mai apăsătoare,
nădejdea ajunge tot mai puternică. Razele Soarelui Neprihănirii să
strălucească în inima ta cu puterea lor vindecătoare. Priveşte
dincolo de nori strălucirea, chiar lumina Soarelui Neprihănirii.
Mulţumeşte-I lui Dumnezeu, pentru că El ţine ancora în furtuna
încercării. Noi avem un Mijlocitor viu şi biruitor, care pledează
pentru fiecare dintre noi [250] înaintea Tatălui. Bucuriile unei
răsplătiri veşnice au fost cumpărate cu un preţ infinit.

Rugăciunea mea zilnică este ca Domnul să te mângâie, să te
întărească şi să te binecuvânteze. Oh, ce zi de bucurie va fi când Îl
vom vedea pe Împărat în frumuseţea Lui! Ne vom odihni în
făgăduinţele bogate ale lui Dumnezeu. El nu ne va lăsa niciodată, ci
va fi pentru noi un ajutor prezent în orice vreme de nevoie. –
Scrisoarea 77, 1890

 
 

Battle Creek, Michigan
16 iunie 1890

Dragă Willie,



Sunt îngrijorată pentru voi, îndeosebi pentru Mary. Mă rog
pentru ea zi de zi, şi noaptea îmi spun: Ştiu că Domnul o ţine în
palmele Sale. Mary poate să spună acum cu toată încrederea:  „Ştiu
în cine am crezut şi sunt încredinţat că El are putere să păzească ce
I-am încredinţat până în ziua aceea” (2 Timotei 1,12).

Nu am nicio îndoială, nicio necredinţă cu privire la cazul lui
Mary. Ea este iubită de Domnul. „Scumpă este înaintea Domnului
moartea celor iubiţi de El” (Psalmii 116,15). Mary poate să spună
asemenea lui Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit
alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa
neprihănirii, pe care mi-o va da, în ziua aceea, Domnul, Judecătorul
cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea
Lui” (2 Timotei 4,7.8). 

Ce ne-am face fără un Mântuitor în ceasul încercării sufletului?
Îngerii slujitori sunt în jurul nostru, dându-ne să bem din apa vieţii
pentru a ne înviora sufletul în clipele finale ale vieţii. Cel ce este
Învierea şi Viaţa a dat asigurarea că aceia care dorm în Isus vor fi
scoşi de El din mormânt. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia pentru
a trăi veşnic. Dimineaţa veşnică a venit pentru ei, deoarece în
cetatea lui Dumnezeu nu va fi noapte.

Mary a luptat plină de curaj în ispite şi încercări. Ea a făcut tot ce
a putut. Ea a luat parte, prin harul lui Hristos, la modelarea
caracterului altora prin cuvintele şi faptele ei. Ea moare în credinţă,
dar faptele ei trăiesc. – Scrisoarea 78, 1890

 

 

MESAJE DE SIMPATIE ŞI SPERANŢĂ, ADRESATE

UNUI ASISTENT LITERAR CREDINCIOS
[30]

Melrose, Massachusetts
17 august 1904

 



[251] Dragă soră Marian Davis,
Mi-ar plăcea să fiu acasă, dar nu ştiu sigur la care dintre adunări

voi fi de acord să particip, prin urmare, vom face tot ce putem mai
bine. (…)

Îi cer Domnului să te întărească. Sperăm că eşti mai bine.
Continuă să te bazezi cu tărie pe Domnul, ţinând mâna ta în mâna
lui Hristos. (…)

Marian, nu trebuie să te descurajezi. Cazul tău este în mâinile
Domnului, iar cu privire la tratament, este necesar să-i laşi acum pe
medici, dr. A şi dr. B, să facă pentru tine acele lucruri care trebuie
să fie făcute. Avem alte cărţi pe care să ţi le încredinţăm, după ce
vei învinge boala de care suferi acum. Nu uita să mănânci, chiar
dacă îţi cauzează unele dureri. Cu cât te abţii mai mult de la
mâncare, cu atât vei ajunge mai slabă. (…) Se poate să ne întrebăm:
Cum poate Domnul să aibă nevoie de noi? Nu este Dumnezeul
nostru plin de tărie? Nu te vei baza tu pe puterea Lui? Nimeni nu
poate să te ajute aşa cum poate Domnul Isus. Încrede-te în El. El Se
va îngriji de tine. – Scrisoarea 378, 1904

 
Melrose, Massachusetts

24 august 1904
Dragă soră Marian Davis,
Nu îngădui să intre în mintea ta niciun gând de îngrijorare. Îmi

pare rău că eşti atât de bolnavă, dar fă tot ce poţi pentru
recăpătarea sănătăţii. Mă voi îngriji ca notele de plată să fie
achitate. Nu sunt bine, nu sunt în stare să călătoresc mai mult
decât o [252] mică distanţă cu trăsura. Nu îndrăznesc să întreprind
călătorii lungi cu trenul. Atâta vreme cât vei trăi, casa mea este
casa ta. (…)

Marian, aproape tot timpul cât am fost plecată nu am avut nicio
poftă de mâncare, dar nu îndrăznesc să încetez să mănânc, pentru
că după aceea nu mai pot să fac nimic. Am mâncat când nu am avut
poftă de mâncare, ca să pot trăi. De când am venit în locul acesta,
am avut poftă de mâncare. Îmi pun încrederea în Dumnezeu şi mă
rog Lui pentru tine şi pentru mine. Nu trebuie să ne temem şi să ne



îngrijorăm. Pune-ţi încrederea în Domnul. Tot ce avem nevoie este
să ne încredem în Acela care este în stare să-i mântuiască în chip
desăvârşit pe cei ce vin la El şi îşi pun încrederea în El. Isus îţi
spune ţie şi îmi spune şi mie: „Ţine-te strâns de mâna Mea.” Eşti
încurajată să ai gânduri corecte cu privire la Hristos, Mântuitorul
nostru – Mântuitorul tău şi Mântuitorul meu. Te-ai bucurat de
fiecare ocazie de a face tot ce ai putut pentru înaintarea slavei Sale
şi vei fi condusă în cetatea lui Dumnezeu când va suna ultima
trâmbiţă a lui Dumnezeu, iar noi vom fi primiţi cu o bucurie
adevărată.

Marian, ai fost asociată cu mine pentru a aduce învăţătura
sănătoasă într-un contact real cu sufletele omeneşti, pentru ca ele
să primească inspiraţia şi să aibă ca rezultat o practică sănătoasă.
„Forma cuvintelor expresive” trebuie să fie preţuită mai presus de
aur, de argint şi de orice atracţie pământească. Tu ai iubit adevărul.
Ai suferit mult din cauza neglijenţei celei mari cu care a fost tratat
Domnul şi Mântuitorul nostru. Oh, a avea gândul lui Dumnezeu!
Acesta este lucrul pe care l-ai dorit nespus. Fără adevărul lui
Dumnezeu, nu există nicio înălţare mântuitoare a omului.

„Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să
binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!” (Psalmii 103,1). Acum, te rog,
hai să-I adresăm împreună cuvinte de mulţumire în fiecare zi. Oare
nu I se cuvin mulţumiri Aceluia care ţi-a cruţat viaţa în aceşti ani
mulţi, ca răspuns la rugăciunea credinţei? Încredinţează-te în
mâinile Sale, în slăbiciunea ta, şi încrede-te în El pe deplin. Vom
face din Cuvântul lui Dumnezeu regula cea mare a vieţii noastre,
medicamentul ceresc aflat în mâinile noastre. Noi am încercat
împreună să aducem înaintea minţilor forma adevărată a
învăţăturii, combinând sfinţirea, mila, adevărul şi dragostea. Am
încercat să prezentăm aceste lucruri cu simplitate, aşa încât
sufletele să înţeleagă dragostea amestecată cu sfinţenia – [253] care
constituie pur şi simplu creştinismul aflat în inimă. Am făcut ce am
putut pentru a prezenta creştinismul ca fiind cununa şi slava vieţii
omului în lumea aceasta, ca o pregătire pentru intrarea în cetatea
lui Dumnezeu pentru a fi răscumpăraţii Săi iubiţi şi preţioşi, în



locaşurile pe care S-a dus să le pregătească pentru noi. Prin urmare,
lăudat fie Domnul! Să-L lăudăm pe El.

Te rog să mănânci, Marian, pentru că medicul tău pământesc
doreşte să mănânci şi Marele Misionar Medical doreşte să mănânci,
iar sora [M. J.] Nelson îţi va aduce orice vei cere. Nimeni nu poate fi
mai mulţumită decât mine, dacă viaţa ta va fi cruţată pentru a
continua să faci lucrarea, dar, dacă vine timpul tău sau al meu de a
adormi în Isus, nu trebuie să ne scurtăm viaţa, refuzând hrana de
care are nevoie organismul. Aşadar mănâncă, draga mea, indiferent
dacă vrei să mănânci sau nu şi fă-ţi partea pentru vindecarea ta. Fă
tot ce poţi mai bine ca să te vindeci, iar apoi, dacă Domnul vrea să-ţi
dea odihnă, tu ai făcut deja ce ai putut. Preţuiesc munca ta. Lăudat
fie Domnul, Marian, că Isus, Marele Medic, poate să te vindece! Cu
dragoste. – Scrisoarea 379, 1904

 
 

College View, Nebraska
16 septembrie 1904

Dragă soră,
Păstrez cazul tău în atenţia mea şi sunt întristată pentru

tulburarea sufletului tău. Te-aş mângâia, dacă mi-ar fi cu putinţă.
Nu a fost Isus, Mântuitorul cel preţios, de atâtea ori, un ajutor
prezent în vreme de nevoie pentru tine? Nu-L întrista pe Duhul
Sfânt, ci încetează să te îngrijorezi. Acesta este lucrul pe care l-ai
spus altora de multe ori. Îngăduie cuvintelor pe care ţi le adresează
cei care nu sunt bolnavi aşa cum eşti tu să te mângâie şi fie ca
Domnul să te ajute. Aceasta este rugăciunea mea.

Dacă voia Domnului este ca tu să mori, ar trebui să simţi că este
privilegiul tău să-ţi încredinţezi întreaga făptură, trup, suflet şi
spirit, în mâinile unui Dumnezeu drept şi milos. El nu are acele
simţăminte de condamnare pe care ţi le imaginezi tu. Vreau să
încetezi să te gândeşti că Domnul nu te iubeşte. Bazează-te fără
rezerve pe grija plină de milă a lui Dumnezeu. El aşteaptă ca tu să
asculţi invitaţia Sa. (…) Nu trebuie să te gândeşti că ai făcut ceva
care [254] L-ar fi determinat pe Dumnezeu să te trateze cu asprime.



Eu ştiu mai bine. Încrede-te în dragostea Sa şi crede-L pe
Dumnezeu pe cuvânt. (…) Nicio suspiciune sau neîncredere nu
trebuie să pună stăpânire pe mintea noastră. Nicio temere de
măreţia lui Dumnezeu nu trebuie să încurce credinţa noastră. Fie
ca Dumnezeu să ne ajute să ne umilim în supunere şi cu blândeţe.
Domnul Hristos a lăsat deoparte mantia Sa împărătească şi coroana
regală, ca să Se poată asocia cu omenirea şi să arate că făpturile
omeneşti pot să fie desăvârşite. El a fost înveşmântat în hainele
milei şi a trăit în lumea noastră o viaţă desăvârşită pentru a ne da
dovezi despre dragostea Sa. El a săvârşit o lucrare care ar trebui să
facă imposibilă neîncrederea în El. Domnul a coborât din poziţia Sa
înaltă de conducere din curţile cereşti pentru a lua asupra Sa
natura omenească. Viaţa Sa este un exemplu cu privire la ce pot să
fie vieţile noastre. Pentru ca nicio temere de măreţia lui Dumnezeu
să nu intervină pentru a şterge credinţa noastră în dragostea lui
Dumnezeu, Hristos a ajuns să fie un om al durerii şi obişnuit cu
suferinţa. Dacă Îi este dată Lui, inima omenească va ajunge să fie o
harpă sfântă, care produce o muzică sfântă. – Scrisoarea 365, 1904  

 
 

 College View, Nebraska
26 septembrie 1904

Dragă soră Marian,
Ne rugăm ca viaţa să îţi fie păstrată până când ne vom întâlni cu

tine încă o dată – ca să nu mori, ci să trăieşti. (…)
Priveşte la Isus! Încrede-te în Isus, indiferent dacă vei trăi sau vei

muri. El este Răscumpărătorul tău. El este Dătătorul vieţii noastre.
Dacă vei adormi în Isus, El te va scoate din mormânt la o nemurire
plină de slavă. Fie ca El să îţi dea pace, mângâiere şi bucurie de aici
înainte!

Pune-ţi toată încrederea în Isus. El nu te va lăsa niciodată şi nici
nu te va părăsi. El spune: „Te-am săpat pe palmele Mele”. Marian,
dacă pleci înaintea mea, ne vom cunoaşte una pe alta acolo. Vom
vedea aşa cum suntem văzuţi şi vom cunoaşte aşa cum suntem
cunoscuţi. Lasă pacea lui Hristos să vină în sufletul tău. Rămâi



credincioasă, pentru că El este credincios faţă de făgăduinţa Sa.
Pune-ţi mâna slabă şi tremurătoare în mâna Sa neclintită şi
îngăduie-I să te susţină, să te întărească, să te învioreze şi să te
mângâie. Acum mă voi pregăti să părăsesc locul acesta. Oh, aş dori
să fiu cu tine în momentul acesta! Cu multă dragoste. – Scrisoarea
382, 1904

MESAJE ADRESATE CELOR A CĂROR VIAŢĂ 
SE VA ÎNCHEIA CURÂND

[255] Deşi ne aflăm departe, simţim cu voi. Aş dori să vă spun: Nu
renunţaţi la speranţă, ci prindeţi-vă de făgăduinţa: „Cereţi şi vi se
va da” (Luca 11,9). Totuşi să nu vă simţiţi descurajaţi, dacă Acela
care poate să săvârşească lucrarea de vindecare, Acela care
cunoaşte sfârşitul de la început, îi îngăduie copilului Său să moară
pentru a învia în dimineaţa învierii. Spuneţi: „Nu voia mea, ci voia
Ta, Doamne, să se împlinească”. (…) Dacă soţia ta va cădea sub
povara suferinţei, adu-ţi aminte că există o viaţă viitoare. Ultima
trâmbiţă îi va chema afară pe toţi cei care L-au primit pe Hristos,
au crezut şi s-au încrezut în El pentru mântuire.

Draga mea soră, mă voi ruga pentru tine. Ai simpatia mea. Vom
prezenta cazul tău înaintea Marelui Medic. Înţeleg că lucrul acesta
a fost făcut deja. Ţine-te strâns de mâna Aceluia care poate să
binecuvânteze şi să vindece, dacă va considera că este pentru binele
tău prezent şi veşnic. Iar acum, fratele şi sora mea, atâta vreme cât
sunteţi amândoi în viaţă, luaţi-vă acest timp preţios pentru a vă
însuşi prin credinţă făgăduinţele preţioase ale Cuvântului lui
Dumnezeu. Sunt recunoscătoare că amândoi vă arătaţi a fi nişte
căutători umili ai iertării tuturor păcatelor. Acesta este privilegiul
vostru. Nu fiţi neîncrezători!

Mântuitorul nostru cel preţios Şi-a dat viaţa pentru păcatele
lumii şi Şi-a dat cuvântul că îi va mântui pe toţi cei ce vin la El.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică” (Ioan 3,16). Acestea sunt condiţiile pentru obţinerea



vieţii veşnice. Împliniţi-le, iar speranţa voastră va fi sigură,
indiferent dacă veţi trăi sau veţi muri. Încredeţi-vă în
Răscumpărătorul care mântuieşte. Încredinţaţi-I Lui sufletul
vostru neajutorat şi să ştiţi că El vă va primi, vă va binecuvânta şi
vă va mântui. Credeţi doar! Primiţi-L cu toată inima şi să ştiţi că
El vrea să câştigaţi cununa vieţii. Aceasta să fie cererea voastră
cea mai mare şi mai stăruitoare. Predaţi-vă pe deplin, iar El vă va
curăţi de orice întinare şi vă va face să fiţi nişte vase de cinste. Voi
puteţi fi spălaţi şi albiţi în sângele Mielului. În felul acesta, veţi
câştiga biruinţa. (…) Rămâneţi statornici în credinţă. – Scrisoarea
45, 1905

Cuvinte	de	încurajare	pentru	cei	ce	mor	de	cancer
[256] Nu te uităm, ci te amintim în rugăciunile noastre, la altarul

familiei. Stau noaptea trează, rugându-mă lui Dumnezeu pentru
tine.

Oh, îmi pare aşa de rău de tine! Voi continua să mă rog ca
binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână asupra ta. El nu te va
lăsa fără mângâiere. Lumea aceasta valorează puţin, dar, fratele
meu drag şi sora mea, Isus spune: „Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi
veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide” (Matei 7,7). Cer împlinirea
acestei făgăduinţe pentru voi. (…)

Fratele meu, într-o noapte mi s-a părut că mă aplecam spre tine şi
îţi spuneam: „Doar încă puţin, doar încă puţine dureri, încă puţine
ore de suferinţă, apoi urmează odihna, binecuvântata odihnă. Vei
găsi pacea, o pace desăvârşită. Toţi oamenii trebuie să fie puşi la
încercare. Toţi trebuie să bem paharul şi să fim botezaţi cu botezul
suferinţei. Totuşi Hristos a gustat moartea în forma cea mai amară,
pentru fiecare om. El ştie cum să arate milă şi simpatie. Odihneşte-
te în braţele Sale. El te iubeşte şi te-a răscumpărat cu dragostea Sa
veşnică. Fii credincios până la moarte şi vei primi cununa vieţii.

Toţi cei care vor trăi în lumea noastră de aici înainte vor şti ce
înseamnă încercarea. Eu ştiu că Dumnezeu îţi va da har, că nu te va
părăsi. Adu-ţi aminte de făgăduinţa lui Dumnezeu: „Scrie: «Ferice
de acum încolo de morţii care mor în Domnul!» «Da, zice Duhul, ei



se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!»”
(Apocalipsa 14,13) 

Îi adresez, de asemenea, cuvinte de mângâiere sorei C. Am
încurajat-o, iar camera părea să fie plină de îngerii lui Dumnezeu.
Fiţi amândoi curajoşi. Domnul nu vă va lăsa şi nici nu vă va părăsi.
– Scrisoarea 312, 1906

 
 



27



CEI INDOLIAŢI
DOLIUL SENSIBILIZEAZĂ ŞI SUPUNE

Eu am fost disciplinată prin suferinţa care a avut o influenţă
sensibilizatoare asupra mea, supunând, îndepărtând vrăjmăşia din
inima mea şi umplând-o cu simpatie şi dragoste. Viaţa mea de

doliu,
[31]  de durere şi de suferinţă nu a fost lipsită de descoperirile

preţioase ale prezenţei Mântuitorului meu. Privirile mele au fost
atrase spre cerul care străluceşte plin de frumuseţe deasupra
noastră. Mi-a fost îngăduit să arunc o privire asupra lumii celei
veşnice şi a răsplătirii  celei nespus de mari. Când totul părea
întunecat, în nori s-a făcut o deschizătură, iar razele de soare de la
tronul lui Dumnezeu au risipit ceaţa. Dumnezeu doreşte ca niciunul
dintre noi să nu rămână doborât de întristare mută, de durere şi de
frângerea inimii. El doreşte să privim în sus pentru a vedea
curcubeul făgăduinţei şi pentru a reflecta lumina asupra altora.

Oh, binecuvântatul Mântuitor stă alături de mulţi ai căror ochi
sunt atât de orbiţi de lacrimi, încât nu Îl văd. El doreşte nespus [258]
să apuce mâinile noastre cu fermitate, dacă noi ne prindem de El cu
o credinţă simplă, implorându-L să ne călăuzească. Avem
privilegiul de a ne bucura în Domnul. Dacă vom îngădui ca
mângâierea şi pacea lui Isus să vină în viaţa noastră, vom fi ţinuţi
aproape de marea inimă a dragostei Sale. – Review and Herald, 25
noiembrie 1884



ÎI VOM VEDEA DIN NOU PE COPIII NOŞTRI
Cuvinte	de	mângâiere	adresate	unei	mame	la	moartea	copilului	ei

Când îmi relatezi experienţa ta la moartea copilului şi felul cum
te-ai plecat în rugăciune, supunându-ţi voinţa faţă de voinţa Tatălui
tău ceresc, lăsând problema în mâinile Sale, inima mea de mamă
este mişcată. Am trecut printr-o experienţă asemănătoare cu aceea
prin care tocmai ai trecut tu.

Fiul meu cel mai mare a fost lovit de boală la vârsta de
şaisprezece ani. Situaţia lui a fost considerată critică, iar el ne-a
chemat lângă patul de suferinţă şi a spus: „Tată, mamă, va fi greu
pentru voi să vă despărţiţi de fiul vostru cel mai mare. Dacă
Domnul consideră că este potrivit să îmi cruţe viaţa, voi fi mulţumit
pentru voi. Dacă este spre binele meu şi spre slava Numelui Său ca
viaţa mea să se încheie acum, voi spune: Pentru sufletul meu este
bine. Tată, du-te singur, mamă, du-te singură şi rugaţi-vă. Apoi, veţi
primi un răspuns în conformitate cu voia Mântuitorului meu, pe care
Îl iubim, şi voi, şi eu.” Lui i-a fost teamă că, dacă ne vom ruga
împreună, compătimirea noastră se va întări şi vom cere ceva ce nu
va fi cel mai bun lucru pe care să ni-l acorde Domnul.

Am îndeplinit cererea lui şi rugăciunile noastre au fost
asemănătoare în fiecare punct cu rugăciunile pe care le-ai înălţat
tu. Nu am primit nicio dovadă că fiul nostru se va vindeca. El a
murit, punându-şi toată încrederea în Isus, Mântuitorul nostru.
Moartea lui a fost o mare lovitură pentru noi, dar a fost o biruinţă
chiar şi în moarte, pentru că viaţa lui a fost ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu.

Înainte de moartea băiatului meu mai mare, copilul meu cel mic
s-a îmbolnăvit grav. Ne-am rugat şi am crezut că Domnul îl va cruţa
pe copilul nostru drag, dar am închis ochii lui în moarte şi l-am
depus la odihnă în Isus, până când Dătătorul vieţii va [259] veni să-i
trezească pe iubiţii Săi preţioşi la o nemurire plină de slavă.

Apoi, mi-a fost luat soţul, slujitorul credincios al lui Hristos, care
a stat alături de mine timp de treizeci şi şase de ani, iar eu am fost
lăsată să lucrez singură. Nu mai am lacrimi de vărsat pe
mormântul lui. Dar cât de mult îmi lipseşte! Cât de mult doresc



sfaturile şi cuvintele lui înţelepte! Cât de mult doresc să aud
rugăciunile lui împletindu-se cu rugăciunile mele pentru lumină şi
călăuzire, pentru înţelepciunea de a şti cum să plănuiesc şi să
îndeplinesc lucrarea!

Dar Domnul a fost Sfătuitorul meu, iar Domnul îţi va da şi ţie
harul de a suporta doliul.

Te întrebi cu privire la mântuirea micuţului tău. Cuvintele lui
Hristos sunt răspunsul: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i
opriţi; căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei” (Luca 18,16).

Adu-ţi aminte de profeţia: „Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se
aude la Rama, plângeri şi lacrimi amare: Rahela îşi plânge copiii şi
nu vrea să se mângâie pentru copiii ei… Aşa vorbeşte Domnul:
Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi lacrimile din ochi; căci truda îţi va fi
răsplătită, zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara
vrăjmaşului. Este nădejde pentru urmaşii tăi, zice Domnul; copiii
tăi se vor întoarce în ţinutul lor!” (Ieremia 31,15-17)

Făgăduinţa aceasta îţi este făcută ţie. Poţi să fii mângâiată şi să
te încrezi în Domnul. Domnul m-a învăţat adesea că mulţi micuţi
trebuie să fie depuşi în mormânt înainte de timpul de necaz. Îi vom
vedea pe copiii noştri din nou. Îi vom întâlni din nou şi îi vom
recunoaşte în curţile cereşti. Pune-ţi încrederea în Domnul şi nu-ţi
fie teamă! – Scrisoarea 196, 1899



COPIII, LA ÎNVIERE
Rânduri	scrise	la	moartea	copilului	surorii	gemene

	a	lui	Ellen	G.	White
Speranţele noastre cele mai dragi sunt adesea spulberate aici. Cei

iubiţi ai noştri ne sunt luaţi de moarte. Le închidem ochii, îi
depunem în mormânt şi îi lăsăm departe de privirile noastre. [260]
Totuşi nădejdea ne înviorează sufletul. Nu suntem despărţiţi pentru
totdeauna, ci îi vom întâlni pe cei dragi ai noştri care dorm în Isus.
Ei vor veni din nou din ţara vrăjmaşului. Dătătorul vieţii vine. Mii
de îngeri sfinţi Îl însoţesc pe cale. El nimiceşte legăturile morţii,
rupe lanţurile mormântului, iar robii cei preţioşi ies afară sănătoşi
şi cu o frumuseţe nemuritoare.

Când ies nemuritori din paturile lor de ţărână, copilaşii zboară
imediat în braţele mamelor lor. Ei se întâlnesc din nou pentru a nu
se mai despărţi niciodată. Însă, mulţi dintre micuţi nu au nicio
mamă acolo. Ascultăm aşteptând în zadar cântecul fermecător, de
triumf, al mamei. Îngerii îi iau pe copilaşii fără mamă şi îi conduc
la pomul vieţii.

Isus pune cercul auriu de lumină, coroana, pe capetele lor mici.
Facă Domnul ca scumpa mamă a Evei să fie acolo, pentru ca aripile
ei mici să se poată strânge în îmbrăţişarea fericită a mamei ei. –
The Youth’s Instructor, aprilie 1858



ISUS SPUNE: „SPRIJINIŢI-VĂ PE MINE!”
Cuvinte	adresate	părinţilor	care	îşi	pierduseră	copiii	în	mare

Mângâierile Scripturilor sunt foarte mari. Ele sunt pline de
consolări pentru cei necăjiţi şi îndoliaţi, cei bolnavi şi suferinzi. Mi
se pare că Îl văd pe Isus spunându-vă vouă, tată şi mamă D:
„Sprijiniţi-vă pe Mine cu putere. Eu vă voi purta. Braţul Meu nu vă
va lăsa niciodată. El va fi puternic pentru a vă susţine în toate
locurile aspre şi dificile. Încredeţi-vă în Mine şi veţi fi călăuziţi în
siguranţă şi susţinuţi cu tărie.”

Oh, Biblia preţioasă! Adevărurile ei sunt pline de semnificaţie şi
conţinut. Putem să ne gândim şi să ne bucurăm în lumina
făgăduinţelor. Ele sunt cuvintele pline de bunătate ale unui
Dumnezeu infinit. Vocea Sa ne vorbeşte din Cuvântul Său. Sper că
aveţi curaj.

Poate că nu sunteţi în stare să explicaţi necazul acesta care a
venit asupra voastră. Totul poate să rămână o taină de nepătruns
[261] până când marea îi va da înapoi pe morţii ei. Totuşi nu
îngăduiţi ca inima voastră să fie doborâtă de întristare – ei sunt
proprietatea Domnului, iar El va face tot ce va voi cu ce este al Său.
Ştim un lucru, şi anume că dragostea Sa este mai mare decât ar fi
cu putinţă să fie dragostea noastră şi Domnul Isus i-a iubit aşa de
mult, încât Şi-a dat viaţa pentru a-i răscumpăra. Prin urmare,
lăsaţi-i să se odihnească şi faceţi ca inima voastră să-L caute cu mai
multă hotărâre pe Domnul Isus pentru a satisface foamea sufletului
şi orice nevoie. (…)

Oricare ar fi circumstanţele în care vă aflaţi, oricât de întunecate
şi de tainice ar putea să fie căile Providenţei, deşi calea ar putea să
treacă prin ape adânci, iar încercările şi doliul ar putea să lovească
din nou şi din nou, totuşi noi continuăm să primim asigurarea:
„Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu, şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul
Său” (Romani 8,28). „Ştiu în cine am crezut. Şi sunt încredinţat că
El are putere să păzească ce I-am încredinţat până în ziua aceea” (2
Timotei 1,12). – Scrisoarea 32, 1893



FERICE DE CEI CE MOR ÎN DOMNUL
Cuvinte	de	mângâiere	adresate	la	moartea	unei	mame

Dragă soră,
Am citit scrisoarea… cu privire la moartea mamei tale şi nu pot

decât să spun: „Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul”
(Apocalipsa 14,13). Mama ta a fost foarte slăbită vreme
îndelungată. Tu ai îngrijit-o continuu. Faptul că nu vei mai vedea
chipul ei va fi o mare întristare pentru tine. Dacă am fi locuit mai
aproape de tine, ţi-am fi spus: Vino deoparte şi odihneşte-te puţin.
Totuşi îndatoririle tale îţi cer timpul. Doresc să îţi spun: Încrede-te
în Domnul!

Tu vei simţi o durere foarte mare pentru moartea mamei tale, dar
îngăduie-mi să îţi spun că nu îmi pare rău pentru morţii cei
neprihăniţi, ci pentru oamenii care sunt în viaţă. Ştiu că ai depus-o
pe mama ta în mormânt, cu speranţa deplină că va ieşi din el când
va suna trâmbiţa lui Dumnezeu. (…) Ştiu ce înseamnă să-i
înmormântezi pe cei dragi. Tatăl, mama, fraţii şi surorile, soţul şi
cei doi fii ai mei dorm în mormintele lor. Sora mea Mary şi cei doi fii
ai mei sunt singurii care mi-au rămas. – Scrisoarea 98, 1903

 



AŞTEPTAŢI REUNIREA FERICITĂ A FAMILIEI
Cuvinte	de	mângâiere	adresate	la	pierderea	unei	soţii

[262] Dragă frate,
Am auzit veştile despre moartea soţiei tale, dar nu am primit

niciun detaliu cu privire la boala ei.
Simţim cu tine. Ne rugăm ca Domnul să te mângâie şi să-ţi dea

harul Său, aşa încât să nu fii doborât de prea multă întristare. Să-I
mulţumim lui Dumnezeu, pentru că ochii noştri sunt îndreptaţi
spre moştenirea făgăduită. Să-I mulţumim, pentru că mântuirea Sa
este aproape.

Când priveşti la micuţii tăi, faţă de care soţia ta şi-a îndeplinit cu
atâta credincioşie responsabilităţile de mamă, ai motive să te bucuri
că ea a făcut tot ce a putut pentru a-i creşte în mustrarea şi
învăţătura Domnului. Mântuitorul cel binecuvântat, care i-a luat pe
copilaşi în braţele Sale şi i-a binecuvântat, nu îi va părăsi pe copiii
tăi şi nici pe tine nu te va lăsa fără mângâiere. Acum, asupra ta se
află o responsabilitate dublă. Fie ca Domnul să inspire inima
acelora care se vor ocupa de aceşti mieluşei ai turmei, ca să-i trateze
cu bunătate, duioşie şi dragoste, aşa încât picioarele lor tinere şi
lipsite de experienţă să fie călăuzite mereu pentru a umbla în
siguranţă.

Dragi micuţi, sora White vă iubeşte şi Îl va ruga pe Mântuitorul
să vă binecuvânteze, pentru că El vă iubeşte ca pe copilaşii Săi.

Frate E, ştiu că eşti întristat, pentru că ai fost nevoit să o
înmormântezi pe aceea care a fost dragă inimii tale. Dar ce spune
Scriptura?

„Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus. Şi am auzit un glas din cer, care zicea: «Scrie:
Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!» – «Da», zice
Duhul, «ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi
urmează!»” (Apocalipsa 14,12.13)

Ne vom ruga pentru tine şi pentru micuţii tăi preţioşi, ca să îţi
poţi păstra privirile şi paşii îndreptaţi întotdeauna spre cer,
continuând cu răbdare să faci binele. Ne vom ruga să poţi avea
autoritate şi succes în îndrumarea [263] micuţilor tăi, pentru ca



împreună cu ei să poţi câştiga cununa vieţii şi acel cămin ceresc ce
se pregăteşte acum pentru noi, aşa încât tu, soţia şi copiii să fiţi o
familie fericită, reunită cu bucurie, pentru a nu mai fi despărţită
niciodată.

Cu multă dragoste şi simpatie. – Scrisoarea 143, 1903
 

 



VOR FI CHEMAŢI LA ÎNVIEREA SPECIALĂ
Cuvinte	adresate	unui	soţ	şi	copiilor	lui	

la	pierderea	soţiei	şi	a	mamei
Cu greu ştiu ce să vă spun. Veştile despre moartea soţiei tale au

fost copleşitoare pentru mine. Cu greu am putut să le cred şi acum
încă îmi este greu să le cred. În noaptea Sabatului trecut,
Dumnezeu mi-a dat o viziune pe care o voi scrie. (…)

Am văzut că ea [soţia ta] a fost sigilată şi va ieşi din mormânt la
chemarea lui Dumnezeu, va sta pe pământ şi va fi împreună cu cei
144.000. Am văzut că nu trebuie să o jelim. Ea se va odihni în
timpul de necaz şi singurul motiv de a jeli este pierderea pe care o
simţim, pentru că suntem lipsiţi de tovărăşia ei. Am văzut că
moartea ei va avea urmări pozitive.

Îl avertizez pe F şi pe ceilalţi copii să se pregătească să-L
întâlnească pe Isus şi atunci o vor întâlni din nou pe mama lor,
pentru a nu mai fi despărţiţi niciodată. O, copii, vreţi voi să
ascultaţi avertizarea credincioasă pe care ea v-a adresat-o când era
cu voi şi să nu lăsaţi ca toate rugăciunile pe care le-a înălţat ea spre
Dumnezeu pentru voi să fie ca o apă vărsată pe pământ? Pregătiţi-
vă să-L întâlniţi pe Isus şi totul va fi bine. Daţi-I inima voastră lui
Dumnezeu şi nu lăsaţi să treacă nicio zi, fără să fiţi siguri că Îl
iubiţi pe Isus.

Dragă frate, ne-am rugat lui Dumnezeu să te întărească pentru a
suporta pierderea. Dumnezeu va fi cu tine şi te va susţine. Ai
încredere! (…)

Nu te întrista ca aceia care nu au nicio nădejde. Mormântul poate
să o reţină doar puţină vreme. Nădăjduieşte în Dumnezeu şi
înviorează-te, dragă frate, şi o vei întâlni pe soţia ta peste puţină
vreme. Nu vom înceta să ne rugăm ca binecuvântările lui
Dumnezeu să rămână peste familia ta şi peste tine. Dumnezeu va fi
soarele şi pavăza ta. El va sta alături de tine în această suferinţă
adâncă şi în această încercare. Suportă încercarea şi vei primi o
cunună de slavă [264] alături de tovarăşa ta, la venirea lui Isus.
Rămâi neclintit în adevăr şi veţi fi încununaţi amândoi cu slavă,



cinste, nemurire şi viaţă veşnică. – Scrisoarea 10, 1850



NU ESTE PĂCAT SĂ PLÂNGI
Cuvinte	de	mângâiere	adresate	unei	văduve

Dragă soră,
Simţim cu tine în doliul şi văduvia ta. Eu am trecut pe unde treci

tu acum şi ştiu ce înseamnă. Cât de mult necaz este în lumea
noastră! Cât de multă tristeţe! Cât de mult plâns! Nu este bine să le
spui celor îndoliaţi: „Nu plângeţi. Nu este bine să plângeţi.”
Asemenea cuvinte nu conţin multă consolare. Nu este niciun păcat
să plângi. Deşi cel care a murit a suferit mai mulţi ani slăbiciuni şi
dureri, totuşi moartea lui nu şterge lacrimile din ochii noştri.

Cei dragi ai noştri mor. Socotelile lor cu Dumnezeu sunt
pecetluite. Deşi ne gândim că a muri este ceva serios şi solemn,
totuşi trebuie să ne gândim că a trăi este ceva şi mai solemn.
Fiecare zi este încărcată de responsabilităţi pe care trebuie să le
purtăm. Interesele noastre, cuvintele noastre, faptele noastre lăsă
impresii asupra celor cu care suntem în legătură. Trebuie să ne
găsim mângâierea la Isus Hristos, Mântuitorul cel preţios! El a fost
mişcat întotdeauna de durerile oamenilor. (…) Prinde-te de Izvorul
puterii tale. – Scrisoarea 103, 1898



EL DOARME ÎN ISUS
Cuvinte	adresate	la	moartea	unui	soţ	şi	tată

Draga mea soră întristată,
Sunt întristată împreună cu tine în necazul tău. Deşi nu m-am

aşteptat să-l mai întâlnesc pe soţul tău din nou în viaţa aceasta,
totuşi m-am întristat mult când am auzit despre moartea lui şi
despre responsabilităţile grele pe care le-a lăsat asupra ta în
îngrijirea familiei. Simţim cu tine şi ne vom ruga adesea pentru tine
şi pentru copiii tăi. Soţul tău doarme în [265] Isus. „Scrie: «Ferice de
acum încolo de morţii care mor în Domnul!» – «Da», zice Duhul, «ei
se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!»”
(Apocalipsa 14,13)

Tatăl îi iubeşte pe cei ce sunt credincioşi în fapte şi în adevăr, ca
membri ai acelui trup al cărui cap este Hristos. Trebuie să te aşezi
acum la umbra lui Hristos şi atunci vei gusta pacea Sa. Gândeşte-te
la El. Priveşte la El cu credinţă, crezând făgăduinţele Sale.
Păstrează-ţi încrederea. El va fi adăpostul tău. Sprijină-te pe El şi
bazează-te pe El. Nu fi îndurerată peste măsură, ci stăpâneşte-te; tu
ai de purtat poveri grele. Pune-ţi încrederea în Acela al cărui braţ
nu te va părăsi niciodată.

Eu mi-am pierdut soţul şi cunosc din experienţă care este necazul
tău. Totuşi, dacă priveşti la Isus, vei găsi încurajare.
Binecuvântarea Domnului să fie cu tine în fiecare zi. Sora mea
dragă, fie ca Domnul să te binecuvânteze şi să te susţină.

Acum este prea întuneric ca să văd, aşa că îţi voi spune noapte
bună. Fii cât mai voioasă cu putinţă, de dragul copiilor tăi. –
Scrisoarea 167, 1905

 
Dragi copii,
Trebuie să vă scriu câteva rânduri. Am fi dorit să venim la voi

acasă, să plângem împreună şi să îngenunchem în rugăciune cu voi.
Doreşte fiecare dintre voi să-L caute pe Domnul şi să-I slujească?
Voi puteţi să fiţi o mare binecuvântare pentru mama voastră, dacă
aveţi grijă să nu faceţi nimic care i-ar întrista inima. Domnul Isus



vă va primi, dacă Îi veţi da inima voastră. Faceţi tot ce este cu
putinţă să o scutiţi pe mama voastră de orice grijă şi povară.

Domnul a făgăduit că va fi Tatăl orfanilor. Dacă Îi veţi da inima
voastră, El vă va da puterea de a ajunge să fiţi fiii şi fiicele Sale.
Dacă cei mai mari dintre copii o vor ajuta pe mama, purtând cât
mai multe poveri cu putinţă şi tratându-i pe copiii mai mici cu
bunătate, învăţându-i să facă binele şi să nu o îngrijoreze pe mama,
Domnul îi va binecuvânta mult.

Daţi-I inima voastră Mântuitorului vostru iubitor şi faceţi numai
acele lucruri care sunt plăcute în ochii Săi. Nu faceţi nimic [266] care
să o întristeze pe mama voastră. Aduceţi-vă aminte că Domnul vă
iubeşte şi că fiecare dintre voi poate să ajungă un membru în
familia lui Dumnezeu. Dacă sunteţi credincioşi aici, când va veni
Domnul pe norii cerului, îl veţi întâlni pe tatăl vostru şi veţi fi o
familie unită.

Cu dragoste. – Scrisoarea 165, 1905



DOMNUL SĂ FIE MÂNGÂIEREA TA
Cuvinte	adresate	la	moartea	unui	soţ

Dragă soră,
Sora G tocmai mi-a dat o scrisoare, vorbindu-mi despre doliul tău.

Am o simpatie profundă pentru tine, sora mea. Dacă aş fi putut, te-
aş fi vizitat. (…)

Sora mea, îţi voi spune că Domnul nu doreşte să fii cuprinsă de
întristare. Soţul tău a fost cruţat mult mai mulţi ani decât am
presupus eu că va fi. Dumnezeu l-a cruţat plin de milă şi, tot plin de
milă, după multă suferinţă, a îngăduit să treacă la odihna în Isus.
(…) Soţul tău şi soţul meu se odihnesc. Ei nu mai au dureri, nu mai
au suferinţe. Se odihnesc.

Sora mea, îmi pare rău că suferi şi eşti îndurerată. Totuşi Isus,
Mântuitorul cel preţios, trăieşte. El trăieşte pentru tine. El vrea să
fii mângâiată prin dragostea Sa. Nu te îngrijora. Încrede-te în
Domnul. Adu-ţi aminte că nicio vrabie nu cade la pământ fără ca
Tatăl tău ceresc să ştie. (…)

Fii mângâiată în Domnul, sora mea. „Astfel dar, fiindcă Hristos a
pătimit în trup, înarmaţi-vă şi voi cu acelaşi fel de gândire” (1 Petru
4,1). În suferinţa ta, te îndemn să-ţi adăposteşti sufletul în
Dumnezeu. Domnul va fi ajutorul tău, tăria ta, mângâierea ta. Prin
urmare, priveşte la El şi încrede-te în El. Noi trebuie să primim
consolarea de la Hristos. Învaţă în şcoala Lui blândeţea şi
smerenia inimii. Fiecare cuvânt pe care îl rosteşti să arate că
recunoşti bunătatea, mila şi dragostea lui Dumnezeu. Hotărăşte-te
să fii o mângâiere şi o binecuvântare pentru toţi cei din cămin.
Creează o atmosferă plăcută, curată şi cerească. (…)

Deschide ferestrele sufletului spre cer şi lasă să intre lumina [267]
Soarelui Neprihănirii. Nu te lamenta. Nu jeli şi nu plânge. Nu privi
la partea întunecată. Lasă pacea lui Dumnezeu să domnească în
sufletul tău. Atunci vei avea tăria de a suporta toate suferinţele şi
te vei bucura că ai harul de a răbda. Laudă-L pe Domnul! Vorbeşte
despre bunătatea şi despre puterea Sa. Îndulceşte atmosfera care
înconjoară sufletul tău.

Nu-L dezonora pe Dumnezeu prin cuvinte de nemulţumire, ci



laudă-L cu inima, sufletul şi vocea. Priveşte partea luminoasă a
tuturor lucrurilor. Nu aduce nori sau umbră în casa ta. Laudă-L pe
acela care este lumina feţei tale şi Dumnezeul tău. Fă lucrul acesta
şi vei vedea cât de uşor va ajunge să fie totul.

Cu dragoste pentru tine şi fiica ta. – Scrisoarea 56, 1900



ELLEN WHITE ÎN CEASUL DOLIULUI EI
În doliul meu recent, am avut o viziune a veşniciei. Am fost dusă

înaintea marelui tron alb şi am văzut viaţa mea, aşa cum va fi
acolo. Nu găsesc niciun motiv de mândrie, niciun merit pe care să-l
aduc. „Nevrednică, nevrednică de cea mai mică dovadă de
bunăvoinţă din partea Ta, o, Dumnezeul meu!” – acesta este
strigătul meu. Singura mea nădejde este în Mântuitorul cel
răstignit şi înviat. Cer meritele sângelui lui Hristos. Domnul Isus îi
va mântui în chip desăvârşit pe cei care îşi pun încrederea în El.

Uneori, îmi este greu să păstrez o înfăţişare voioasă când inima
mea este sfâşiată de o durere nespusă. Totuşi nu voi îngădui ca
întristarea mea să împrăştie ceaţă pretutindeni, în jurul meu.
Perioadele de suferinţă şi doliu sunt făcute adesea mai tulburătoare
şi mai triste decât ar trebui să fie, deoarece este ceva obişnuit să
jelim fără nicio reţinere. Cu ajutorul lui Isus, sunt hotărâtă să evit
răul acesta, dar hotărârea mea a fost greu încercată. Moartea
soţului meu este o lovitură grea, pe care o simt mai adânc, pentru că
este atât de neaşteptată. Când am văzut pecetea morţii pe chipul
lui, simţămintele mele au fost aproape insuportabile. Am dorit
nespus să strig în durerea mea nespusă. Totuşi am ştiut că lucrul
acesta nu putea să-i salveze viaţa iubitului meu şi am simţit că ar fi
un gest necreştinesc să mă las pradă întristării. Am căutat ajutorul
şi mângâierea [268] de sus, iar făgăduinţele lui Dumnezeu s-au
împlinit pentru mine. Mâna Domnului m-a susţinut. Este un păcat
să te laşi fără reţineri în voia lamentărilor şi a jalei. Prin harul lui
Hristos, noi putem să fim liniştiţi şi chiar voioşi şi atunci când
trecem prin încercări dureroase.

Să învăţăm o lecţie a curajului şi a tăriei sufleteşti din ultima
întrevedere a Domnului Hristos cu apostolii. Erau pe punctul de a
se despărţi. Mântuitorul nostru intra pe calea însângerată care
avea să-L ducă la Golgota. Niciodată nu a fost o încercare mai grea
ca aceea prin care urma să treacă în curând. Apostolii auziseră
cuvintele lui Hristos, când a prevestit suferinţele şi moartea Sa, iar
inima lor era plină de întristare şi mintea lor era tulburată de
îndoială şi teamă. Totuşi nu au fost strigăte, nici nu s-au lăsat



pradă întristării. Acele ultime ore solemne şi cruciale au fost
petrecute de Mântuitorul rostind cuvinte de mângâiere şi asigurare
pentru ucenicii Săi, apoi toţi au cântat împreună un imn de laudă.
(…)

Un	timp	de	rugăciune	şi	de	laudă
Când dificultăţile şi încercările ne înconjoară, trebuie să fugim la

Dumnezeu şi să aşteptăm cu încredere ajutorul Aceluia care este
puternic pentru a mântui şi a elibera. Dacă vrem să primim
binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să o cerem. Rugăciunea este
o datorie şi o necesitate, dar oare nu neglijăm noi lauda? Nu ar
trebui să-I aducem mai des mulţumiri Dătătorului tuturor
binecuvântărilor? Trebuie să cultivăm recunoştinţa. Ar trebui să
contemplăm adesea şi să ne amintim de bunătăţile lui Dumnezeu,
să lăudăm şi să slăvim Numele Său sfânt, chiar şi când trecem prin
necazuri şi suferinţe. (…)

Bunătatea plină de milă a Domnului faţă de noi este mare.
Domnulnu-i va lăsa, nici nu-i va părăsi pe aceia care se încred în
El. Dacă ne-am gândi mai puţin la încercările noastre şi am vorbi
mai puţin despre ele şi mai mult despre mila şi bunătatea lui
Dumnezeu, am constata că suntem ridicaţi deasupra multora dintre
mâhnirile şi dificultăţile noastre. Fraţii şi surorile mele, voi, care
simţiţi că intraţi pe calea întunecată şi, asemenea robilor din
Babilon, trebuie să atârnaţi harpele în ramurile salciei, haideţi să
facem din încercare un cântec voios. Poate că spuneţi: Cum pot să
cânt când în faţa mea se află o perspectivă atât de întunecată, când
sufletul meu este apăsat de durere şi de doliu? [269] Oare necazurile
pământeşti ne-au lipsit de Prietenul cel atotputernic pe care Îl avem
în Isus? Oare nu ar trebui ca dragostea minunată a lui Dumnezeu
prin darul Fiului Său iubit să fie un subiect de bucurie continuă?
Când aducem cererile noastre la tronul harului, să nu uităm să
aducem şi imnuri de mulţumire. „Cine aduce mulţumiri ca jertfă,
acela Mă proslăveşte” (Psalmii 50,23). Atâta vreme cât Mântuitorul
nostru trăieşte, noi avem un motiv de a-I aduce neîncetat
recunoştinţă şi laudă. – Review and Herald, 1 noiembrie 1881



DIMINEAŢA ÎNVIERII, PLINĂ DE SLAVĂ
Mesaj	adresat	prietenilor	de	pe	Insula	Pitcairn

Am fost foarte trişti joia trecută, când am aflat de suferinţa
voastră profundă. Inima ne-a fost îndurerată să auzim despre
moartea celor din familia iubitului nostru frate [J. R.] McCoy.
Suntem alături de toţi cei ce sunt îndoliaţi din cauza acestei
suferinţe. Le adresăm condoleanţele noastre copiilor şi membrilor
familiei, care au fost atât de îndureraţi, dar dorim să vă îndrumăm
spre Isus, ca singura noastră nădejde şi consolare. Tovarăşa dragă a
fratelui nostru suferind, McCoy, şi mama copiilor pe care i-a iubit,
este tăcută în mormânt. Totuşi, în timp ce plângem cu cei ce plâng,
avem în inimă bucuria că această mamă şi fiică iubită, fratele
Young, prezbiterul bisericii voastre, şi ceilalţi care au fost luaţi
dintre noi au crezut în Isus şi L-au iubit.

Cuvintele apostolului Pavel să vă mângâie: „Nu voim, fraţilor, să
fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi
ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a
înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus,
pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin
Cuvântul Domnului: noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea
Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci Însuşi
Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui
Dumnezeu, Se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în
Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi
împreună cu ei în nori, [270] ca să întâmpinăm pe Domnul în
văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar
unii pe alţii cu aceste cuvinte” (1 Tesaloniceni 4,13-18). 

Noi nu suntem ca păgânii, ca să petrecem zile şi nopţi de jale,
când nu se aude nimic altceva decât cântece de jale pentru cei
morţi, în scopul de a stârni simpatia omenească. Noi nu trebuie să
ne îmbrăcăm în haine de doliu şi să avem o înfăţişare plină de jale,
ca şi cum am fi fost despărţiţi de prietenii şi de rudele noastre
pentru totdeauna. Ioan exclamă: „Aici este răbdarea sfinţilor, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Şi am auzit un
glas din cer, care zicea: «Scrie: Ferice de acum încolo de morţii care



mor în Domnul!» – «Da», zice Duhul, «ei se vor odihni de ostenelile
lor, căci faptele lor îi urmează!»” (Apocalipsa 14,12.13)

Cât de potrivite sunt cuvintele lui Ioan în cazul acestor persoane
dragi care dorm în Isus. Domnul le-a iubit, iar cuvintele pe care le-au
rostit ele în timpul vieţii şi faptele lor pline de dragoste, care vor
rămâne ca aducere-aminte, vor fi repetate de alţii. Efortul lor
stăruitor şi din toată inima în lucrarea lui Dumnezeu lasă un
exemplu de urmat pentru alţii, deoarece Duhul Sfânt a lucrat în ele
atât voinţa, cât şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere.

„Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte
în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile
voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi”
(Romani 8,11). O, cât de preţioase sunt cuvintele acestea pentru
fiecare suflet îndoliat! Hristos este Călăuzitorul şi Mângâietorul
nostru, care ne mângâie în toate necazurile noastre. Când ne dă să
bem o înghiţitură amară, El ţine şi paharul binecuvântării la buzele
noastre. El umple inima cu o atitudine de supunere, cu bucuria şi
pacea credinţei şi ne face în stare să spunem cu supunere: Nu voia
mea, ci voia Ta, Doamne, să se împlinească. „Domnul a dat şi
Domnul a luat, binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1,21). Cu
această supunere, nădejdea este înviată, mâna credinţei se sprijină
pe mâna Puterii infinite. „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus
dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din
morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului
Său, care locuieşte în voi” (Romani 8,11).

Chiar trupurile care sunt semănate în putrezire vor fi înviate [271]
în neputrezire. Ce este semănat în ruşine va fi înviat în slavă. Ce
este semănat în slăbiciune va fi înviat în putere. Ce este semănat în
trup firesc va fi înviat în trup spiritual. Trupurile muritoare sunt
însufleţite de Duhul Său, care locuieşte în voi.

Domnul Hristos îi cere pentru Sine pe toţi aceia care au crezut în
Numele Său. Puterea de viaţă a Duhului lui Hristos, care locuieşte
în trupul muritor, leagă de Hristos fiecare suflet care crede. Cei ce
cred în Domnul Isus sunt sfinţi pentru inima Sa, deoarece viaţa lor
este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dătătorul vieţii va porunci:
„Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! Căci roua Ta



este o rouă dătătoare de viaţă, şi pământul va scoate iarăşi afară pe
cei morţi” (Isaia 26,19).

Dătătorul vieţii îi va chema la prima înviere pe cei ce sunt
proprietatea Sa răscumpărată, dar, până la acea oră triumfătoare,
când va suna ultima trâmbiţă şi armata cea mare va ieşi din
morminte pentru biruinţa veşnică, fiecare sfânt care doarme va fi
păstrat în siguranţă şi va fi păzit ca un giuvaer preţios, cunoscut de
Dumnezeu pe nume. Ei sunt scoşi din moarte, prin puterea
Mântuitorului care a locuit în ei când erau în viaţă şi din cauză că
au fost părtaşi ai naturii divine.

Domnul Hristos a declarat despre Sine că este Singurul născut
din Tatăl, dar oamenii s-au închis în necredinţă, s-au baricadat cu
prejudecăţi, L-au negat pe Cel Sfânt şi Drept. El a fost acuzat de
blasfemie şi a fost condamnat la o moarte nemiloasă, dar a sfărâmat
lanţurile mormântului şi a înviat triumfător, iar deasupra
mormântului împrumutat de la Iosif, a declarat: „Eu sunt Învierea
şi Viaţa” (Ioan 11,25). Toate puterile cerului şi ale pământului I-au
fost date, iar cei neprihăniţi vor ieşi din mormânt liberi în Isus. Ei
vor fi consideraţi vrednici să primească acea lume şi învierea.
„Atunci, cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui
lor” (Matei 13,43). 

Ce dimineaţă plină de slavă va fi dimineaţa învierii! Ce scenă
minunată se va desfăşura când Hristos va veni pentru a fi admirat
de aceia care cred! Toţi cei care au fost părtaşi cu Hristos la
umilinţa şi suferinţele Sale vor fi părtaşi cu El la slava Sa. Prin
învierea [272] lui Hristos, fiecare sfânt credincios care adoarme în
Isus va ieşi triumfător din închisoarea mormântului. Sfinţii cei
înviaţi vor proclama: „Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este
boldul, moarte?” (1 Corinteni 15,55)

Isus Hristos a triumfat asupra morţii şi a rupt lanţurile
mormântului, iar toţi cei ce dorm în mormânt vor împărtăşi
biruinţa. Ei vor ieşi din morminte aşa cum a ieşit Biruitorul. (…)

Dumnezeu	nu	v-a	părăsit
Dragi suferinzi, îndoliaţi şi trişti, Dumnezeu nu v-a lăsat să fiţi



de batjocura ispitelor lui Satana. Deschideţi-vă inima ca să primiţi
cuvintele de mângâiere de la Răscumpărătorul vostru cel milos.
Domnul Isus vă iubeşte. Primiţi razele strălucitoare ale Soarelui
Neprihănirii şi fiţi mângâiaţi. Mulţumiţi-I Aceluia care a înviat din
morţi şi trăieşte veşnic ca să mijlocească pentru voi. Isus Hristos
este un Mântuitor viu. El nu Se află în mormântul cel nou al lui
Iosif. El a înviat, El a înviat! Bucuraţi-vă chiar şi în această zi a
durerii şi a doliului, pentru că aveţi un Mântuitor care simte cu voi
în toate întristările. El a plâns la mormântul lui Lazăr şi durerile
copiilor Săi întristaţi sunt durerile Sale.

În toate luptele voastre, în toate încercările şi încurcăturile vieţii,
căutaţi sfatul Domnului. Calea ascultării de Dumnezeu este ca o
lumină puternică ce străluceşte tot mai tare până la miezul zilei.
Mergeţi pas cu pas pe calea datoriei. Poate că va trebui să urcaţi
prin locuri abrupte, dar mergeţi înainte pe calea umilinţei, a
credinţei şi a renunţării la sine, lăsând înapoia voastră norii
îndoielii. Nu vă lăsaţi cuprinşi de disperare – aceia care sunt în
viaţă au nevoie de grija şi de dragostea voastră. Voi v-aţi înrolat în
armata Domnului. Fiţi nişte soldaţi curajoşi ai lui Isus Hristos.
Cuvintele de pocăinţă şi de laudă plină de recunoştinţă să se înalţe
înaintea lui Dumnezeu în Sanctuarul Său ceresc, ca o tămâie
plăcută.

Poate că sunteţi dezamăgiţi, iar voinţa şi calea voastră pot să fie
contestate, dar fiţi siguri că Domnul vă iubeşte. Focul cuptorului în
care sunteţi poate să fie aprins, dar nu cu scopul de a vă nimici, ci
pentru a arde zgura, ca să ieşiţi din el ca aurul curăţit de şapte ori.
Nu uitaţi că [273] Domnul vă va da cântece în noapte. Întunericul
poate să pară că vă cuprinde, dar nu trebuie să priviţi la nori.
Dincolo de norii cei mai întunecaţi, se află o lumină mereu
strălucitoare. Domnul are lumină pentru fiecare suflet. Deschideţi
uşa inimii pentru speranţă, pace şi bucurie. Domnul Isus spune: „V-
am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi
bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15,11). Dumnezeu îi dă
fiecăruia o lucrare specială de făcut şi fiecare dintre noi poate să
îndeplinească bine lucrarea pe care i-a rânduit-o Dumnezeu.



Singurul lucru de care trebuie să ne temem este ca nu cumva să nu
ne mai păstrăm privirile aţintite continuu la Isus sau să nu mai
avem ca unică ţintă slava lui Dumnezeu şi, dacă am fi chemaţi să
dezbrăcăm armura şi să adormim în moarte, să nu fim pregătiţi să
dăm socoteală pentru ceea ce ne-a fost încredinţat. Nu uitaţi nicio
clipă că sunteţi proprietatea lui Hristos, cumpărată cu un preţ
infinit, şi că trebuie să-I daţi slavă Lui în duhul şi în trupul vostru,
care sunt ale Sale.

Mângâiaţi-vă!
Celor suferinzi, le-aş spune: Mângâiaţi-vă cu nădejdea dimineţii

învierii! Apele pe care le-aţi băut sunt tot aşa de amare pentru voi,
cum au fost apele de la Mara pentru copiii lui Israel în pustie, dar
Isus poate să le facă dulci cu dragostea Sa. Când Moise I-a înfăţişat
Domnului necazurile şi întristarea copiilor lui Israel, Domnul nu a
prezentat vreun remediu nou, ci le-a atras atenţia la ceva ce se afla
la îndemână; de aceea era acolo un tufiş, sau un arbust, pe care îl
crease, pentru ca lemnul lui să fie aruncat în apă şi să facă izvorul
dulce şi curat. Când s-a făcut lucrul acesta, poporul suferind a putut
să bea apă în siguranţă şi cu plăcere.

Dumnezeu a prevăzut un balsam pentru fiecare rană. Există un
balsam în Galaad şi există un medic. Nu vreţi voi să cercetaţi
Scripturile acum, aşa cum nu aţi făcut-o niciodată? Cereţi-I
Domnului înţelepciune în fiecare situaţie de criză. În fiecare
încercare, cereţi-I lui Isus să vă arate o cale de ieşire din necazuri,
iar apoi ochii voştri vor fi deschişi  pentru a vedea remediul şi a
aplica, pentru cazul vostru, făgăduinţele vindecătoare care au fost
scrise în Cuvântul Său. În felul acesta, vrăjmaşul nu va găsi nicio
posibilitate de a vă conduce la [274] jale şi necredinţă, ci veţi avea
credinţă, nădejde şi curaj în Domnul. Duhul Sfânt vă va da un
discernământ limpede, ca să puteţi vedea şi să vă puteţi însuşi
fiecare binecuvântare ce va acţiona ca un antidot pentru tristeţe, ca
o ramură vindecătoare pentru fiecare înghiţitură amară ce este
pusă la buzele voastre. Fiecare înghiţitură de amărăciune va fi
amestecată cu dragostea lui Isus şi, în loc să vă plângeţi din cauza



amărăciunii, vă veţi da seama că dragostea şi harul lui Isus sunt
atât de amestecate acolo, în necaz, încât l-au transformat într-o
bucurie liniştită şi sfinţită.

Când zăcea pe patul de moarte, Henry White, fiul nostru cel
mare, a zis: „Patul  de suferinţă este un loc preţios, dacă avem
prezenţa lui Isus.” Când suntem obligaţi să bem apele amare, să ne
întoarcem gândul de la amărăciune şi să ne gândim la lucrurile de
preţ şi strălucitoare. În încercare, harul îi poate da sufletului
omenesc siguranţă, iar când stăm lângă patul de moarte şi vedem
cum poate un creştin să suporte suferinţa şi să treacă prin valea
morţii, prindem putere şi curaj pentru a lucra şi nu dăm greş, nici
nu ne descurajăm în a conduce sufletele la Isus. – Scrisoarea 65a,
1894

Cei	mai	buni	mângâietori
Aceia care au suportat cele mai mari necazuri sunt adesea cei

care pot să le aducă mângâierea cea mai mare altora, ducând
strălucirea soarelui oriunde merg. Asemenea oameni au fost
corectaţi şi făcuţi să fie mai plăcuţi prin suferinţele lor. Ei nu şi-au
pierdut încrederea în Dumnezeu când au fost asaltaţi de necaz, ci s-
au apropiat mai mult de dragostea Sa ocrotitoare. Astfel de oameni
sunt o dovadă vie a grijii duioase a lui Dumnezeu, care face
întunericul să fie la fel ca lumina şi ne corectează pentru binele
nostru. Domnul Hristos este Lumina lumii. În El nu este întuneric.
Ce lumină preţioasă! Să trăim în lumina aceasta! Spuneţi adio
tristeţii şi nemulţumirii! Bucuraţi-vă în Domnul întotdeauna şi
spun din nou: Bucuraţi-vă! – Health Reformer, vol. 12, nr. 10,
octombrie 1877
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FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
TRATAMENT MEDICAL

 

INTRODUCERE

 
În mai 1863, la scurt timp după organizarea Conferinţei Generale

a Adventiştilor de Ziua a Şaptea, într-o vreme în care biserica
număra 3.500 de membri, Ellen G. White a primit o viziune care le
atrăgea atenţia adventiştilor la importanţa sănătăţii şi la relaţia
strânsă dintre bunăstarea fizică şi experienţa spirituală. Lumina
dată a atins o serie de aspecte importante ale vieţii, inclusiv
alimentaţia, valoarea aerului proaspăt, folosirea apei,
îmbrăcămintea sănătoasă, exerciţiul fizic, odihna etc. În această
descoperire din 6 iunie 1863, un loc important l-a avut lumina cu
privire la efectele dăunătoare ale medicamentelor otrăvitoare pe
care medicii le prescriau fără reţinere.

În anii care au urmat, viziunea cea mare şi de bază cu privire la
reforma sănătăţii a fost urmată de multe viziuni care au explicat
mai detaliat principiile şi aplicarea principiilor în domeniul
păstrării sănătăţii şi al îngrijirilor acordate bolnavilor, apelul
adresat instituţiilor medicale şi modul în care adventiştii de ziua a
şaptea trebuie să organizeze aceste instituţii.

Ellen G. White a scris mult cu privire la subiectele acestea. Prima

prezentare cuprinzătoare a apărut în 1864, în Spiritual Gifts,
[32]

volumul 4, paginile 120-150, într-un articol intitulat „Health”.
Apoi, Ellen G. White a dezvoltat această declaraţie de treizeci de
pagini în şase articole separate, care urmau a fi publicate sub titlul
general „Disease and its Causes”. În 1865, acestea au fost publicate



în şase broşuri compilate de soţii White, intitulate Health or How to
Live, în fiecare broşură aflându-se câte un articol scris de Ellen G.

White.
[33]

 Din când în când, pe parcursul a peste şapte decenii,
diferitele publicaţii ale denominaţiunii au conţinut articole scrise
de Ellen G. White cu privire la subiectul sănătăţii. În 1890, ea a
prezentat o imagine cuprinzătoare a soliei cu privire la sănătate, în
prima jumătate a cărţii Christian Temperance and Bible Hygiene.
În 1905, a publicat Divina vindecare, volumul culminant cu privire
la acest subiect. Intenţia ei a fost ca acest volum să fie distribuit
larg în America şi în străinătate.  

[277] În fiecare dintre prezentările ei generale cu privire la
sănătate, Ellen G. White a discutat despre medicamentele
otrăvitoare şi despre folosirea lor în tratarea celor bolnavi. Acest
aspect al subiectului – aflat pe un loc important în viziunea iniţială
cu privire la reforma sănătăţii – a ocupat opt din cele treizeci de
pagini ale primei ediţii din Spiritual Gifts. Ea a dedicat subiectului
folosirii medicamentelor un articol întreg din seria Disease and its
Causes.

Vocea lui Ellen White nu a fost singură în timpul acela. Pe
ambele maluri ale Atlanticului erau anumiţi medici care
deplângeau diagnosticele greşite şi puneau serios sub semnul
întrebării folosirea multor medicamente otrăvitoare prescrise în
mod obişnuit. Ca urmare, au avut loc schimbări cu privire la
folosirea medicamentelor în tratarea bolnavilor. Schimbările
acestea au fost cele mai rapide şi mai izbitoare în anii care au
urmat după primul deceniu al secolului XX, când s-au dezvoltat atât
educaţia medicală modernă, cât şi domeniul ştiinţific şi cel
experimental.

Îndeosebi în scrierile ei timpurii, Ellen G. White a făcut declaraţii
unice şi puternice în legătură cu medicii din timpul ei şi în legătură
cu folosirea medicamentelor. Pentru a evalua corect aceste
declaraţii, trebuie să cunoaştem câte ceva despre practicile medicale
din acel timp. O astfel de cunoaştere poate să fie obţinută prin
examinarea literaturii medicale din timpul acela şi citind Story of



Our Health Message (Istoria soliei noastre cu privire la sănătate) de
D. E. Robinson, paginile 13-27.

În cărţile care tratează într-o modalitate specifică problemele şi
lucrarea bisericii, precum şi ale membrilor ei, Ellen G. White
dedică subiectului sănătăţii şi îngrijirii bolnavilor mai mult spaţiu
decât oricărui alt subiect. Sfaturile acestea sunt oferite publicului
general în mai mult de două mii de pagini reprezentate de cărţile:
Divina vindecare, Lucrarea misionară medicală, Dietă şi hrană,
Sfaturi pentru sănătate şi în articolele din Mărturii pentru biserică.
Pentru a obţine o imagine completă şi echilibrată cu privire la solia
reformei sănătăţii, cititorul este îndrumat spre aceste surse.

În volumul acesta, au fost adunate patru capitole compuse din
declaraţiile extrase din diferite surse – unele publicate, altele
nepublicate – adresate în cea mai mare parte personalului medical
angajat în instituţiile noastre. Aceste declaraţii ilustrează modul în
care Ellen G. White însăşi a aplicat principiile care i-au fost
descoperite în viziuni. În diferitele declaraţii cu privire la subiectul
îngrijirii bolnavilor, ea a susţinut mereu idealul pe care trebuie să
ne luptăm să-l atingem. În acelaşi timp, ea a recunoscut, aşa cum
se vede din terminologia folosită, că au fost momente şi
circumstanţe, [278] în situaţii speciale, când a fost justificat şi
necesar să folosească tratamente cu medicamente chiar din acelea
care erau cunoscute ca fiind otrăvitoare.

Este semnificativ faptul că Ellen White ne asigură că Domnul
Isus Hristos şi îngerii sunt prezenţi în sala de operaţie, însoţind şi
călăuzind medicul creştin consacrat în intervenţiile chirurgicale pe
care le face. Înainte de o operaţie importantă, organismul este
saturat cu un medicament puternic şi, într-un sens, dăunător, până
la punctul unei stări de inconştienţă şi insensibilitate completă. Din
aceleaşi motive, după procedurile chirurgicale, medicul poate să
considere necesar să administreze sedative care conţin aproape
sigur droguri, pentru a uşura durerile şi a-l împiedica pe pacient să
cadă într-o stare de şoc chirurgical şi, în anumite cazuri, să moară
din cauza durerilor puternice.

Când se străduiesc să cunoască şi să urmeze voia lui Dumnezeu,



nu puţini din zilele noastre pun întrebări asemănătoare cu acelea
care au fost exprimate de un student la medicină care i-a scris lui
Ellen White, în 1893, pentru a o întreba despre folosirea
medicamentelor. El spunea în scrisoare:

„Din studiul mărturiilor şi al broşurii How to Live (Cum să trăim),
putem vedea că Domnul Se împotriveşte categoric folosirii
medicamentelor în lucrarea noastră medicală. (…) Câţiva dintre
studenţi au îndoieli cu privire la semnificaţia cuvântului
«medicament» din broşura How to Live. Se referă numai la
medicamentele puternice precum mercurul, stricnina, arsenicul şi
alte otrăvuri de acest fel, lucruri pe care studenţii le numesc
«medicamente», sau expresia include şi remediile simple precum
potasiul, iodul, ceapa de mare etc.? Ştim că succesul nostru va fi
proporţional cu măsura în care aderăm la metodele lui Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care am pus întrebarea de mai sus.”

Prima parte din capitolul 28, care urmează imediat, este
răspunsul lui Ellen G. White la întrebarea acelui student la
medicină.

Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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DECLARAŢII CU PRIVIRE LA FOLOSIREA
MEDICAMENTELOR
O DECLARAŢIE DE RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE 
CU PRIVIRE LA MEDICAMENTE

Răspunsul la întrebările tale
[34]

 se află pe larg, dacă nu în
totalitate, în How to Live. În articole, medicamentele otrăvitoare
sunt cele pe care le-ai menţionat. Remediile mai simple sunt cu atât
mai puţin dăunătoare, cu cât sunt mai simple, dar în foarte multe
cazuri, acestea sunt folosite fără a fi necesar. Sunt plante şi rădăcini
simple, pe care le poate folosi fiecare familie, fără să aibă nevoie să
cheme un medic mai repede decât ar avea nevoie să cheme un
avocat. Eu nu cred că pot să îţi prezint vreo categorie de
medicamente combinate şi administrate de doctori, care să fie întru
totul nedăunătoare. Şi totuşi, nu ar fi înţelept să ne angajăm în
controverse cu privire la subiectul acesta.

Practicienii sunt foarte insistenţi în folosirea amestecurilor lor
periculoase şi mă împotrivesc categoric apelării la astfel de lucruri.
Ele nu tratează niciodată, ci ar putea ameliora un rău, pentru a
crea unul şi mai mare. Mulţi dintre cei care prescriu medicamente
nu le-ar lua sau nu le-ar da copiilor lor. Dacă au o cunoaştere
inteligentă a corpului omenesc, dacă înţeleg maşinăria umană
delicată şi minunată, ei trebuie să ştie că [280] suntem făcuţi într-un
mod minunat şi atent şi că nicio particulă din aceste medicamente
puternice nu ar trebui să fie introdusă în organismul uman.

Când mi-a fost descoperit subiectul acesta şi urmarea tristă şi
apăsătoare a folosirii medicamentelor, mi-a fost dată lumina că
adventiştii de ziua a şaptea ar trebui să înfiinţeze instituţii de
sănătate care să respingă toate aceste invenţii distrugătoare ale
sănătăţii, iar medicii ar trebuie să-i trateze pe bolnavi aplicând
principii igienice. Marea răspundere ar trebui să fie aceea de a avea
surori medicale şi medici bine pregătiţi, care să-i educe pe oameni:
„învăţătură peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, poruncă



peste poruncă, poruncă peste poruncă, puţin aici, puţin acolo” (Isaia
28,10). 

Învăţaţi-i pe oameni să-şi corecteze obiceiurile rele şi să cunoască
practicile sănătoase, amintindu-vă că un gram de prevenire este
mai valoros decât un kilogram de tratament. Lecturile şi studiile
din domeniul acesta se vor dovedi de cea mai mare valoare. –
Scrisoarea 17a, 1893



ALTE DECLARAŢII CLARIFICATOARE
Au ele şi efecte dăunătoare? – În organismul omenesc nu

trebuie să fie introdus nimic care va avea un efect dăunător. –
Lucrarea misionară medicală, p. 228 (Manuscrisul 162, „How to
Conduct Sanitariums”) 1897

Remediile cele mai simple pot să ajute natura şi nu lasă nimic
dăunător după folosirea lor. – Scrisoarea 82, 1897

Substanţe care otrăvesc sângele. – În sanatoriile noastre, noi
susţinem folosirea remediilor simple. Descurajăm folosirea
medicamentelor, deoarece otrăvesc fluxul sanguin. În instituţiile
acestea trebuie să fie oferite îndrumări înţelepte cu privire la modul
de a mânca, de a ne îmbrăca şi de a trăi în aşa fel ca sănătatea să
fie păstrată. – Dietă şi hrană, p. 303 (Predică la Lodi, California, 9
mai 1908)

Nu vă străduiţi să rezolvaţi dificultăţile, adăugând medicamente
otrăvitoare. – Divina vindecare, p. 235

Fiecare medicament este dăunător. – Fiecare medicament
dăunător introdus în stomac – fie la recomandarea medicului, fie din
proprie iniţiativă –, atacând organismul, [281] prejudiciază întreaga
maşinărie. – Manuscrisul 3, 1893 (Manuscris general)

Doboară puterile vitale. – Medicamentele au întotdeauna
tendinţa de a doborî şi de a nimici puterile vitale. – Lucrarea
misionară medicală, p. 223 (Manuscris general, intitulat
„Sanitarium”, 1887)

Preparate medicale otrăvitoare, care au efecte
dăunătoare. – Slujitorii lui Dumnezeu nu trebuie să administreze
medicamente despre care ştiu că au efecte dăunătoare asupra
organismului, chiar dacă alină suferinţa prezentă. Fiecare preparat
medical otrăvitor alcătuit din elemente din lumea vegetală şi
minerală, introdus în organism, îşi va lăsa efectul lui jalnic,
afectând ficatul şi plămânii şi deranjând organismul, în general. –
Spiritual Gifts, vol. 4, p. 140

Efectele secundare mortale şi medicamentele otrăvitoare.
– Remediile simple ale naturii vor contribui la vindecare fără a lăsa



efecte secundare mortale, care sunt simţite atât de adesea de cei ce
folosesc medicamentele otrăvitoare, care distrug capacitatea
pacientului de a se ajuta singur. Pacienţii trebuie să fie educaţi să
exercite puterea aceasta prin a învăţa să mănânce simplu, alimente
sănătoase, refuzând să-şi supraîncarce stomacul cu o mare varietate
de alimente la o singură masă. Toate aceste lucruri trebuie să facă
parte din educaţia celor bolnavi. Să le fie ţinute cuvântări care să le
arate cum să-şi păstreze sănătatea, cum să evite boala, cum să se
odihnească, atunci când odihna este necesară. – Scrisoarea 82, 1908
(adresată medicilor şi administratorului de la Loma Linda)



SFATURI CU PRIVIRE LA ADMINISTRAREA 
MEDICAMENTELOR

Rareori sunt necesare, folosiţi-le din ce în ce mai puţin. –
Tratamentul cu medicamente, aşa cum este practicat în general, este
o capcană. Învăţaţi-vă să vă feriţi de medicamente. Folosiţi-le din ce
î n ce mai puţin şi bazaţi-vă mai mult pe mijloacele de igienă.
Atunci, natura va răspunde faţă de medicii lui Dumnezeu – aerul
curat, apa curată, exerciţiul fizic corespunzător, o conştiinţă curată.
Cei care continuă să folosească ceai, cafea şi alimente cu carne vor
simţi nevoia de medicamente, dar mulţi ar putea să se vindece fără
nicio pastilă, dacă ar respecta legile sănătăţii. Rareori sunt necesare

medicamentele.
[35]

 – Sfaturi pentru sănătate, p. 261
[282] Căutaţi să diminuaţi folosirea lor. – În practica lor,

medicii ar trebui să caute să diminueze din ce în ce mai mult
folosirea medicamentelor, în loc de a o spori. Când a venit la
Sanatoriu, dr. A a lăsat deoparte cunoştinţa şi practica ei în
domeniul igienei şi a administrat mici doze homeopatice chiar şi
pentru o durere uşoară. Faptul acesta a fost împotriva luminii pe
care o dăduse Dumnezeu. În felul acesta, cei din poporul nostru,
care fuseseră învăţaţi să evite medicamentele de aproape orice
formă, au primit o altă învăţătură. – Scrisoarea 26a, 1899 (Unui
medic de seamă din lucrarea instituţională)

Medicamentele puternice nu trebuie să fie folosite. – Cea
mai importantă lucrare a unui medic trebuie să fie aceea de a-i
învăţa pe bolnavi şi pe suferinzi calea pe care să o urmeze pentru a
preveni boala. Binele cel mai mare care poate să fie făcut este
încercarea noastră de a ilumina mintea tuturor celor care ne vor
asculta cu privire la calea cea mai bună de urmat pentru a preveni
boala şi suferinţa, distrugerea organismului şi moartea prematură.
Cei care nu vor să-şi asume o lucrare care le solicită puterile fizice şi
intelectuale vor fi gata să prescrie medicamente care pun în
organismul omenesc temelia pentru un rău de două ori mai mare
decât acela pe care pretind că l-au tratat.

Un medic care are curajul moral de a-şi pune în pericol reputaţia,



iluminând înţelegerea oamenilor prin fapte simple, arătând natura
bolii şi modalitatea de prevenire a ei, precum şi practica periculoasă
de a apela la medicamente, va face o lucrare anevoioasă, dar va trăi
şi îi va lăsa şi pe alţii să trăiască. (…) Dacă va fi un reformator, el
va vorbi cu claritate despre poftele false, despre îngăduirea de sine
distrugătoare, care se manifestă în îmbrăcăminte, mâncare şi
băutură, şi despre suprasolicitarea prin îndeplinirea unei cantităţi
mari de lucru într-un timp dat; toate acestea au [283] o influenţă
distrugătoare asupra temperamentului şi asupra puterilor fizice şi
mintale. (…)

Dacă sunt practicate cu inteligenţă şi perseverenţă, obiceiurile
bune şi corecte vor îndepărta cauza bolii şi nu va fi nevoie să se
apeleze la medicamente puternice. Mulţi înaintează pas cu pas cu
îngăduinţele lor nenaturale, care duc la o stare de lucruri la fel de
nenaturală. – Lucrarea misionară medicală, p. 221, 222
(Manuscrisul general intitulat „Sanitariums”, 1887)

Aşa cum este practicat în general. – Tratamentul cu
medicamente, aşa cum este practicat în general, este un blestem. –
Healthful Living, p. 246, 1888

Dacă sunt administrate înţelept, medicamentele sunt mai
puţin periculoase. – Nu administraţi medicamente. Este adevărat
că, dacă ar fi administrate înţelept, medicamentele nu ar fi atât de
periculoase cum sunt de obicei, dar, în mâinile multora, ele vor fi
dăunătoare pentru proprietatea Domnului. – Scrisoarea 3, 1884
(Lucrătorilor de la Sanatoriul St. Helena)

Respingere aproape în întregime. – Instituţiile noastre sunt
înfiinţate pentru ca bolnavii să poată fi trataţi prin metode igienice,
respingând aproape în întregime folosirea medicamentelor. (…)
Oamenii care au un respect atât de mic faţă de viaţa omenească,
încât îşi  tratează atât de nemilos trupul prin administrarea
medicamentelor, vor fi îngroziţi când vor avea de dat seamă
înaintea lui Dumnezeu. (…) Noi nu avem nicio scuză dacă, din
cauza ignoranţei noastre, nimicim zidirea lui Dumnezeu prin faptul
că introducem în stomac medicamente otrăvitoare cu o varietate de
nume pe care nu le înţelegem. Datoria noastră este să refuzăm orice



asemenea reţete.
Dorim să construim un sanatoriu [în Australia] unde bolile să

poată fi tratate prin resurse naturale, unde oamenii să poată fi
învăţaţi cum să se trateze singuri când sunt bolnavi, unde să înveţe
să mănânce cumpătat alimente sănătoase, să fie educaţi să refuze
toate narcoticele – ceaiul, cafeaua, vinurile fermentate şi
stimulentele de orice fel – şi să renunţe la carnea animalelor
moarte. – Temperanţa, p. 88, 89 (Manuscris general, 1896)

Ideal este să încetăm să folosim medicamentele. – Când veţi
înţelege fiziologia în sensul ei adevărat, notele de plată pentru
medicamente vor fi mult mai mici şi, în cele din urmă, veţi [284]
înceta cu totul să folosiţi medicamentele. Medicul care depinde de
tratamentul cu medicamente în practica lui arată că nu înţelege
maşinăria delicată a organismului omenesc. El introduce în
organism o sămânţă care nu-şi va pierde proprietăţile
distrugătoare niciodată de-a lungul vieţii. Vă spun lucrul acesta,
pentru că nu îndrăznesc să nu vi-l spun. Domnul Hristos a plătit
prea mult pentru răscumpărarea omului, ca să îngăduie ca trupul
acestuia să fie tratat aşa de nemilos, introducând în el
medicamente.

Cu ani în urmă, Domnul mi-a descoperit că instituţiile medicale
trebuie să fie înfiinţate pentru a-i trata pe bolnavi fără
medicamente. Omul este proprietatea lui Dumnezeu, iar
distrugerea mediului de viaţă şi suferinţa cauzată de seminţele
morţii, care sunt semănate în organismul omenesc, sunt o ofensă la
adresa lui Dumnezeu. – Lucrarea misionară medicală, p. 229 (Unui
medic de seamă şi soţiei lui, 1896)



PREZENŢA DIVINĂ ÎN SALA DE OPERAŢIE[36]

Hristos în sala de operaţie. – Înainte de a face o operaţie
dificilă, medicul să ceară ajutorul Marelui Medic. Să-l asigure pe cel
suferind că Dumnezeu poate să-l treacă în siguranţă prin încercare,
că Domnul este un adăpost sigur în vreme de necaz pentru toţi cei
ce se încred în El. – Divina vindecare, p. 118

Mântuitorul este prezent în salonul bolnavului, în sala de
operaţie, iar puterea Sa face lucruri mari pentru slava Numelui
Său. – Manuscrisul 159, 1899 (Manuscript „The privileges and
Duties of a Christian Physician”)

Chirurgia nu este o negare a credinţei. – Avem privilegiul de
a folosi fiecare mijloc rânduit de Dumnezeu în concordanţă cu
credinţa noastră, iar apoi de a ne încrede în Dumnezeu, după ce am
prezentat făgăduinţa. Dacă este nevoie de o intervenţie
chirurgicală, iar medicul este dispus să se ocupe de acel caz, faptul
de a fi operat nu este o negare a credinţei. După ce şi-a supus voinţa
faţă de voinţa lui Dumnezeu, pacientul să se încreadă şi să se
apropie de Marele Medic, de Marele Vindecător şi să se încredinţeze
în mâinile Sale cu o încredere deplină. Domnul va onora credinţa lui
[285] în modul în care va considera că este spre slava Numelui Său.
„Celui cu inima tare, Tu-i chezăşuieşti pacea; da, pacea, căci se
încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul
Dumnezeu este Stânca veacurilor” (Isaia 26,3.4). – Manuscrisul 67,
1899 (Manuscris general) 

Isus a călăuzit mâinile tale. – Cine a fost alături de tine când
ai făcut aceste operaţii dificile? Cine te-a păstrat calm şi stăpân pe
tine în timpul crizei, dându-ţi un discernământ clar şi rapid, o
vedere clară, nervi tari şi o îndemânare plină de precizie? Domnul
Isus l-a trimis pe îngerul Său alături de tine, ca să-ţi spună ce să
faci. O mână a fost pusă pe mâna ta. Isus a călăuzit mişcările
instrumentului chirurgical, nu tu. Uneori ţi-ai dat seama de lucrul
acesta şi ai fost cuprins de o stare minunată de calm. Nu ai
îndrăznit să te grăbeşti, şi totuşi ai lucrat rapid, ştiind că nu era
nicio clipă de pierdut. Domnul te-a binecuvântat mult. – Mărturii,



vol. 8, p. 187, 188 (Unui conducător de la Sanatoriul Battle Creek,
1899)

Când L-ai căutat pe Dumnezeu în operaţiile tale dificile, îngerii
Săi au stat alături de tine, iar mâinile lor au fost văzute când mâna
ta săvârşea lucrarea cu o acurateţe care i-a surprins pe privitori. –
Scrisoarea 73, 1899 (Adresată medicului la care s-a făcut referire în
paragraful precedent)

Veghetorul Divin, alături de medic. – Domnul Hristos este cel
mai mare medic misionar care a trăit vreodată. El nu a pierdut
niciodată niciun caz. El înţelege cum să dea putere şi să-i
călăuzească pe medicii din instituţia aceasta. El stă alături de ei
când fac operaţii dificile. Noi ştim că este aşa. El a salvat vieţi care
puteau fi pierdute dacă bisturiul ar fi alunecat cât un fir de păr.
Îngerii lui Dumnezeu le slujesc continuu acelora pentru care
Domnul Hristos Şi-a dat viaţa.

Dumnezeu le dă medicilor din instituţia aceasta îndemânare şi
eficienţă, pentru că ei Îi slujesc Lui. Ei ştiu că îndemânarea lor nu
le aparţine, ci vine de sus. Ei îşi dau seama că alături Se află un
Veghetor Divin care le dă înţelepciune medicilor Săi, făcându-i în
stare să acţioneze inteligent în lucrarea lor. – Manuscrisul 28, 1901
(Cuvinte adresate lucrătorilor de la Sanatoriul St. Helena)
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FOLOSIREA REMEDIILOR PENTRU
TRATAREA BOLII
ALINAREA DURERII ŞI REFACEREA SĂNĂTĂŢII

Folosiţi fiecare mijloc. – Folosirea remediilor pe care
Dumnezeu le-a pus la dispoziţie pentru alinarea durerii şi pentru a
ajuta natura în lucrarea ei de refacere nu constituie o negare a
credinţei. Când bolnavii cer rugăciuni pentru vindecare, faptul de
a conlucra cu Dumnezeu şi a se pune în situaţia cea mai favorabilă
vindecării nu este o negare a credinţei. Dumnezeu ne-a dat puterea
de a cunoaşte legile vieţii. Cunoaşterea aceasta a fost pusă la
îndemâna noastră. Noi trebuie să utilizăm fiecare mijloc pentru
refacerea sănătăţii, folosind fiecare avantaj posibil şi lucrând în
armonie cu legile naturale. – Divina vindecare, p. 231, 232

Folosirea mijloacelor aflate la îndemâna noastră. – Ideea pe
care o susţii, conform căreia nu trebuie să folosim niciun fel de
remedii pentru cei bolnavi, este falsă. Dumnezeu nu îi vindecă pe
bolnavi fără ajutorul mijloacelor de vindecare care se află la
îndemâna omului, nici când oamenii refuză să beneficieze de
remediile simple pe care Dumnezeu le-a oferit prin aerul şi apa
curată.

Şi în zilele lui Hristos şi ale apostolilor au existat medici. Luca
este numit medicul preaiubit. El s-a încrezut în Domnul pentru a-l
face să fie priceput în aplicarea remediilor.

Când i-a spus lui Ezechia că îi va cruţa viaţa [287] timp de
cincisprezece ani şi, ca un semn că Îşi va împlini făgăduinţa, a făcut
ca soarele să se dea înapoi zece trepte, de ce nu Şi-a manifestat
Domnul puterea vindecătoare direct asupra împăratului? El i-a
spus să aplice o turtă de smochine pe locul dureros, iar acel remediu
natural binecuvântat de Dumnezeu l-a vindecat. Dumnezeul naturii
îl îndrumă pe slujitorul omenesc să folosească remediile naturale
acum.

Aş putea să continui subiectul acesta, fratele meu, dar mă opresc



acum, dându-ţi câteva exemple.
[37]

Toate aceste lucruri ne învaţă că trebuie să fim foarte atenţi, ca
nu cumva să acceptăm idei şi impresii radicale. Respect ideile tale
cu privire la tratamentul cu medicamente, dar chiar şi în acest
domeniu nu trebuie să le spui întotdeauna pacienţilor că respingi
medicamentele în totalitate, ci să aştepţi până când ajung să
înţeleagă subiectul acesta. Adesea te aşezi într-o poziţie în care îţi
prejudiciezi influenţa şi nu faci niciun bine exprimându-ţi toate
convingerile. În felul acesta, te separi de oameni. Trebuie să-ţi
schimbi prejudecăţile puternice. – Scrisoarea 183, 1899 (Unui
lucrător din teritoriile din străinătate)

Remediile lui Dumnezeu. – Sunt multe căi de a practica arta
vindecării, dar există doar una pe care Cerul o aprobă. Remediile lui
Dumnezeu sunt mijloacele simple ale naturii, care nu suprasolicită
şi nici nu deteriorează organismul prin proprietăţile lor puternice.
Aerul şi apa curată, curăţenia, o alimentaţie corespunzătoare,
curăţia vieţii şi o încredere fermă în Dumnezeu sunt remediile
pentru o suferinţă de care mor mii de oameni, şi totuşi remediile
acestea ajung să fie demodate, din cauză că folosirea lor cu abilitate
necesită o lucrare pe care oamenii nu o preţuiesc. Aerul curat,
exerciţiul fizic, apa curată şi locuinţa curată şi plăcută sunt la
îndemâna tuturor cu o cheltuială mică, dar medicamentele sunt
costisitoare, atât financiar, cât şi prin efectul produs asupra
organismului. – Mărturii, vol. 5, p. 443

Folosirea remediilor celor mai simple. – Natura va dori un
ajutor pentru a aduce lucrurile în starea lor corespunzătoare, iar
ajutorul acesta poate fi găsit în remediile cele mai simple, îndeosebi
în folosirea remediilor oferite chiar de natură: aerul curat şi
cunoaşterea preţioasă a modului de a respira corect, apa curată şi
[288] o cunoaştere a modului de a o folosi, mult soare în fiecare
încăpere a casei, dacă este posibil, şi o cunoaştere inteligentă a
avantajelor care pot fi obţinute din folosirea lui. Toate acestea sunt
puternice în eficienţa lor, iar pacientul care a învăţat cum să
mănânce şi să se îmbrace sănătos poate să trăiască pentru
mângâiere, pentru pace, pentru sănătate şi nu va fi convins să pună



pe buze medicamente care, în loc de a ajuta natura, îi paralizează
puterile. Dacă vor face doar ce ştiu cu privire la aplicarea cu
perseverenţă a principiilor reformei sănătăţii, în nouă cazuri din
zece, cei suferinzi şi bolnavi se vor vindeca. – Lucrarea misionară
medicală, p. 223, 224 (Manuscrisul 22, 1887)



REMEDIILE DIN LUMEA NATURII
Tratamentele cu apă şi plante simple. – Domnul ne-a învăţat

că marele succes pentru vindecare depinde de folosirea corectă a
apei. Tratamentele acestea pot să fie aplicate cu abilitate. Am fost
îndrumaţi că trebuie să refuzăm folosirea medicamentelor în
tratarea celor bolnavi. Există plante simple care pot fi folosite
pentru vindecarea bolnavilor şi al căror efect asupra organismului
este foarte diferit de efectul acelor medicamente care otrăvesc
sângele şi pun viaţa în pericol. – Manuscrisul 73, 1908 (Manuscris
intitulat „Counsels Repeated”)

Remedii care purifică organismul. – Domnul Hristos nu a
semănat niciodată seminţele morţii în organism. Satana a semănat
seminţele acestea când l-a ispitit pe Adam să mănânce din pomul
cunoştinţei, fapt care însemna neascultare de Dumnezeu. Nicio
plantă dăunătoare nu a fost pusă în marea grădină a Domnului, dar,
după ce Adam şi Eva au păcătuit, au răsărit plante otrăvitoare. În
parabola semănătorului, stăpânului i-a fost adresată întrebarea:
„Doamne, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are dar
neghină?” Stăpânul a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.” Şi
robii i-au zis: „Vrei dar să mergem s-o smulgem?” (Matei 13,27.28).
Orice neghină este semănată de cel rău. Fiecare plantă dăunătoare a
fost semănată de el şi, prin metodele lui ingenioase de combinare, el
a stricat pământul, făcând să crească neghină.

Prin urmare, ar trebui medicii să continue să recurgă la
medicamentele care lasă în organism un rău mortal, nimicind viaţa
pe care [289] Domnul Hristos a venit să o refacă? Remediile lui
Hristos purifică organismul. Totuşi Satana l-a ispitit pe om să
introducă în organism substanţe care slăbesc maşinăria corpului,
împiedicând şi nimicind felul precis şi frumos de funcţionare a
organismului, pe care l-a rânduit Dumnezeu. Medicamentele
administrate bolnavilor nu vindecă, ci distrug. Medicamentele nu
vindecă niciodată. În schimb, ele pun în organism seminţe care vor
aduce o recoltă foarte amară. (…)

Mântuitorul nostru scump este restauratorul chipului moral al lui
Dumnezeu în om. El a oferit în lumea naturală remedii pentru



bolile omului, aşa încât urmaşii Lui să aibă viaţă, şi să o aibă din
belşug. Putem să respingem amestecurile pe care oamenii le-au

folosit în trecut, fără să fim în pericol.
[38]

Domnul a pus la dispoziţie antidoturi pentru boli în plante simple,
[39]

 iar acestea pot să fie folosite prin credinţă, fără nicio negare a
credinţei, deoarece, prin folosirea binecuvântărilor oferite de
Dumnezeu pentru binele nostru, noi conlucrăm cu El. Domnul poate
să folosească apa, lumina soarelui şi plantele pe care le-a făcut să
crească, pentru a vindeca bolile apărute prin lipsă de atenţie sau prin
accidente. Noi nu manifestăm lipsă de credinţă când Îi cerem lui
Dumnezeu să binecuvânteze remediile Sale. Credinţa cea adevărată
Îi va mulţumi lui Dumnezeu pentru cunoaşterea modului în care
trebuie să fie folosite aceste binecuvântări preţioase, aşa încât să
refacă puterea fizică şi mintală.

Trupul trebuie să fie îngrijit cu atenţie. Domnul cere conlucrare
din partea omului în lucrarea aceasta. Omul trebuie să fie înţelept
în ce priveşte tratarea şi folosirea creierului, a oaselor şi a
muşchilor. Cea mai bună experienţă pe care putem să o câştigăm
este aceea de a ne cunoaşte pe noi înşine. – Manuscrisul 65, 1899
(Manuscris general)



TOŢI SĂ ÎNŢELEAGĂ CE SĂ FACĂ PENTRU EI ÎNŞIŞI
Întrebarea voastră este: „În situaţii urgente, ar trebui să

chemăm un medic din lume, deoarece doctorii de la sanatoriu sunt
atât de ocupaţi, încât nu au timp pentru tratarea la domiciliu?”
[290] Dacă medicii sunt atât de ocupaţi, încât nu pot să-i trateze pe
bolnavi în afara instituţiei, ar fi mai înţelept ca toţi să înveţe să
folosească remediile simple, în loc să îndrăznească să folosească
medicamentele care sunt date cu nume lungi, pentru a ascunde
defectele lor reale. Toţi ar trebui să cunoască remediile lui
Dumnezeu – cataplasme cu apă fierbinte (fomentaţii) şi comprese
reci şi fierbinţi. Este important să ne familiarizăm cu beneficiul
alimentaţiei în cazul celor bolnavi. Toţi trebuie să înţeleagă ce să
facă pentru ei înşişi. Ei pot să cheme pe cineva care înţelege
îngrijirea bolnavului, dar toţi ar trebui să aibă o cunoaştere
inteligentă a casei în care trăieşte. Toţi ar trebui să înţeleagă ce să
facă în caz de boală.

Dacă aş fi bolnavă, aş chema mai degrabă un avocat, decât un

medic dintre practicanţii generalişti.
[40]

 Nu m-aş atinge de
leacurile lor, cărora ei le dau nume latine. Sunt hotărâtă să ştiu
într-o engleză clară numele a tot ce introduc în organismul meu.

Cei care se obişnuiesc să ia medicamente păcătuiesc împotriva
[291] inteligenţei lor şi îşi pun în pericol chiar viaţa de apoi. Există
plante care nu sunt dăunătoare şi a căror folosire va învinge multe
aparente dificultăţi serioase. Totuşi, dacă toţi ar vrea să cunoască
nevoile corpului lor, boala ar fi rară, şi nu ceva obişnuit. Un gram de
prevenire este mai valoros decât un kilogram de tratament. –
Manuscrisul 86, 1897. (Manuscris general „Health Reform
Principles”, scris din Cooranbong, Australia)



REMEDII SIMPLE ÎN PROGRAMUL SANATORIULUI
Am primit multe îndrumări cu privire la aşezarea sanatoriilor.

Acestea trebuie să fie la câteva mile distanţă de oraşele mari, iar în
jurul lor să fie cumpărat un teren. Să fie cultivate zarzavaturi şi
pomi fructiferi, iar pacienţii să fie încurajaţi să muncească în aer
liber. Mulţi care suferă de boli pulmonare ar putea să fie trataţi,
dacă ar trăi într-un climat unde pot să stea în aer liber în cea mai
mare parte a anului. Mulţi care au murit de tuberculoză ar fi putut
să trăiască dacă ar fi respirat un aer mai curat. Aerul curat de afară
este la fel de vindecător ca un medicament şi nu are niciun efect
secundar dăunător. (…)

Ar fi fost mai bine dacă, încă de la început, toate medicamentele
ar fi fost ţinute afară din sanatoriile noastre şi dacă ar fi fost folosite
mai mult remediile simple, care se găsesc în apa curată, aerul curat,
lumina soarelui şi unele plante simple care cresc pe câmp. Acestea
ar fi la fel de eficiente ca medicamentele cu nume misterioase şi
amestecurile făcute de ştiinţa omenească. Ele nu ar avea niciun
efect dăunător asupra organismului.

Mii de oameni suferinzi ar putea să-şi recapete sănătatea, dacă,
în loc de a depinde de farmacie pentru a trăi, ar respinge toate
medicamentele, ar trăi simplu, fără folosirea ceaiului, a cafelei, a
lichiorului sau a condimentelor care irită stomacul şi îl lasă slăbit,
incapabil să digere fără stimulente chiar şi alimentele simple.
Domnul doreşte ca lumina Lui să strălucească în raze clare şi
distincte pentru toţi cei ce sunt slabi. – Manuscrisul 115, 1903
(Manuscris general cu privire la lucrarea sanatoriului)
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FELUL IN CARE ELLEN G. WHITE A FOLOSIT
MIJLOACELE DE TRATAMENT MEDICAL
INTRODUCERE

Ellen G. White vorbeşte de repetate ori despre remediile simple.
Ea exprimă într-un mod clar ce vrea să spună când vorbeşte în felul
acesta, menţionând aerul curat, lumina soarelui, abstinenţa,
odihna, exerciţiul fizic, alimentaţia corespunzătoare, folosirea apei

şi încrederea în puterea divină.
[41]

 Alături de acestea, în câteva
ocazii, în corespondenţa ei personală, Ellen G. White a făcut referire
la anumite medicamente simple pe care le cunoştea şi le folosea.
Fiecare dintre aceste remedii a fost menţionat de obicei doar într-o
singură ocazie. De asemenea, în corespondenţa ei, se referă la
câteva situaţii de urgenţă rare, care au determinat-o să folosească
remedii pe care nu le-ar fi folosit dacă nu ar fi fost într-o situaţie de
criză.

În evaluarea acestor referinţe la anumite medicamente, cititorul
trebuie să observe patru puncte:

1. Paginile următoare prezintă declaraţiile semnificative în care
Ellen G. White menţionează anumite medicamente care au un
caracter simplu, în măsura în care astfel de declaraţii au fost
cunoscute la data când a fost făcută această compilaţie.

2. Foarte puţine pagini sunt necesare pentru a tipări aceste
declaraţii, adică vreo unsprezece pagini, în comparaţie cu mai mult
de două mii de pagini dedicate prezentării cuprinzătoare a sfaturilor
pentru sănătate, care se găsesc în cărţile ei.

3. Timp de cincizeci de ani, Ellen G. White a scris pe larg, pentru
publicare, despre subiectul sănătăţii şi al îngrijirii bolnavilor. Totuşi
este interesant şi semnificativ faptul că, exceptând menţionarea
succintă a „turtei de smochine” pentru buba lui Ezechia şi aluzia
sumară la folosirea ineficientă a „plantelor simple” în tratarea

bolilor unuia dintre fiii ei
[42]

, [293] ea nu a făcut nicio referire la
folosirea medicală a plantelor sau a altor medicamente simple



specifice, în niciuna dintre declaraţiile ei publicate. Cel puţin faptul
acesta nu permite concluzia că folosirea plantelor are o importanţă
principală în întregul program medical pe care ea l-a prezentat atât
de cuprinzător.

4. În discutarea unor astfel de tratamente simple, Ellen G. White
nu afirmă nicăieri că nu ar putea să fie descoperite ulterior
tratamente diferite şi mai eficiente.

Datorită părerilor susţinute de unii că scrierile lui Ellen G. White
nu numai că susţin folosirea plantelor, ci le prezintă ca fiind
mijloacele principale pentru tratarea bolilor şi că, în legătură cu
punctul acesta, există o mulţime de materiale nepublicate, Consiliul
de administraţie al Fundaţiei White crede că tipărirea declaraţiilor
care urmează va fi de folos pentru adventiştii de ziua a şaptea, iar
zvonurile vor fi desfiinţate. Cu toată corectitudinea, cititorul nu
trebuie să atribuie acestor declaraţii o semnificaţie mai mare decât
le-a atribuit autoarea, care, în cărţile publicate, i-a prezentat
publicului general principiile largi ce trebuie să fie urmate în
tratarea celor bolnavi. – Compilatorii



NU POT SĂ MĂRTURISESC ÎN FAVOAREA LOR
După ce am văzut aşa de mult rău făcut prin administrarea

medicamentelor[43], eu nu pot să le folosesc şi nu pot să
mărturisesc în favoarea lor. Trebuie să fiu credincioasă faţă de
lumina pe care mi-a dat-o Domnul.

Tratamentul pe care l-am administrat când a fost înfiinţat
sanatoriul a făcut necesară o muncă stăruitoare de combatere a
bolii. Nu am folosit amestecuri medicamentoase, ci am urmat
metode igienice. Lucrarea aceasta a fost binecuvântată de
Dumnezeu. A fost o lucrare în care slujitorul omenesc a putut să
conlucreze cu Dumnezeu în salvarea vieţii. În organismul omenesc
nu trebuie să fie introdus nimic care ar lăsa în urmă o influenţă
dăunătoare. Mi-a fost descoperit că motivul pentru care trebuie să
înfiinţăm sanatorii în diferite localităţi este acela de a aplica lumina
cu privire la subiectul acesta, de a aplica tratamente igienice şi de a
educa în domeniul unor metode total diferite de tratare a bolnavilor.

Am fost îndurerată când mulţi studenţi au fost încurajaţi să

meargă la _______[44]
 pentru a primi o educaţie în domeniul

folosirii medicamentelor. Lumina pe care am primit-o a pus într-o
perspectivă cu totul diferită folosirea medicamentelor [294] care sunt
administrate la ________ sau la sanatoriu. Trebuie să ajungem să
fim iluminaţi cu privire la subiectele acestea. Denumirile complicate
date medicamentelor sunt folosite pentru a ascunde substanţa sau
pentru ca nimeni să nu ştie ce i să dă ca remediu, dacă nu face rost
de un dicţionar pentru a descoperi semnificaţia acestor denumiri.

Domnul a dat câteva plante simple de pe câmp, care sunt benefice
uneori, iar dacă fiecare familie ar fi fost educată cu privire la
folosirea acestor plante în caz de boală, multă suferinţă ar fi putut fi
prevenită şi nu ar fi fost necesar să fie chemat niciun doctor.
Plantele simple, de modă veche, folosite inteligent, ar fi vindecat
mulţi bolnavi care au murit sub tratamentul cu medicamente.

Unul dintre remediile cele mai eficiente este praful de cărbune,
pus într-un săculeţ şi aplicat ca o compresă. Acesta este remediul
cel mai de succes. Dacă este umezit cu o fiertură de piper de baltă,



este chiar mai bun. Am recomandat remediul acesta în cazuri în
care bolnavii aveau dureri mari. Când medicul mi-a spus
confidenţial că, după părerea lui, era ultimul remediu înainte de

încheierea vieţii, am sugerat cărbunele
[45]

, iar pacientul a
adormit; acesta a fost un moment de cotitură şi a urmat
vindecarea. Studenţilor care se loveau, aveau mâinile rănite şi
sufereau de inflamaţii, eu le-am recomandat acest remediu simplu,
cu un succes deplin. Otrava inflamaţiei a fost învinsă, durerea a
fost înlăturată, iar vindecarea a continuat rapid. Inflamaţiile cele
mai severe ale ochilor vor fi vindecate cu o cataplasmă cu cărbune,
pusă într-un săculeţ şi înmuiată în apă fierbinte sau rece, după
cum se potriveşte situaţiei. Remediul acesta funcţionează în mod
minunat. 

Mă aştept să râzi de lucrul acesta, dar, dacă aş putea să-i dau
acestui remediu vreun nume bizar, pe care nu l-ar şti nimeni în
afară de mine, ar avea o influenţă mai mare. (…) Totuşi remediile
cele mai simple pot să ajute natura şi nu lasă niciun efect secundar
dăunător după folosirea lor. – Scrisoarea 82, 1897 (Adresată lui J.
H. Kellogg)



CÂND VI SE CERE SFATUL, 
RECOMANDAŢI REMEDII SIMPLE

[295] Sunt multe plante pe care, dacă le-ar cunoaşte valoarea,
surorile noastre medicale ar putea să le folosească în locul
medicamentelor şi ar fi foarte eficiente. De multe ori, mi s-a cerut
sfatul cu privire la ce ar trebui să facem în caz de boală sau de
accident, iar eu am menţionat câteva dintre aceste remedii simple şi
s-au dovedit folositoare.

Cu o ocazie, un medic a venit la mine, fiind foarte tulburat. El a
fost chemat să ajute o tânără bolnavă şi în pericol. Ea a contractat o
febră în timp ce se afla în campus şi a fost adusă la şcoala noastră
de lângă Melbourne, Australia. Dar starea ei s-a înrăutăţit atât de
mult, încât se temeau că nu va mai trăi. Medicul, dr. Merritt
Kellogg, a venit la mine şi a zis: „Soră White, ai vreo lumină pentru
mine în cazul acesta? Dacă nu putem să-i dăm ceva surorii noastre
pentru a-i ameliora starea, ea nu mai poate să trăiască mai mult de
câteva ore.” Eu am răspuns: „Trimite pe cineva la o fierărie să
aducă nişte pulbere de cărbune. Fă o cataplasmă din el şi pune-o pe
stomac şi în părţile laterale.” Doctorul s-a grăbit să urmeze
îndrumările mele. Curând, s-a întors spunând: „Boala s-a ameliorat
în mai puţin de jumătate de oră după aplicarea cataplasmelor.
Tânăra doarme acum primul somn natural pe care l-a avut de mai
multe zile.”

Am recomandat acelaşi tratament altora, care sufereau dureri
mari, şi le-a adus ameliorarea, fiind un mijloc de salvare a vieţii.
Mama mea mi-a spus că muşcăturile de şarpe şi înţepăturile
reptilelor şi ale insectelor otrăvitoare puteau să fie adesea
neutralizate prin folosirea cataplasmelor cu cărbune. Când lucram
pământurile de la Avondale, Australia, muncitorii îşi răneau adesea
mâinile şi picioarele şi, în multe cazuri, rănile produceau inflamaţii
atât de severe, încât muncitorul era nevoit să-şi întrerupă lucrul
pentru o vreme. Într-o zi, cineva a venit la mine în starea aceasta,
cu mâna bandajată. El era foarte supărat de situaţia aceasta.
Deoarece ajutorul lui era necesar pentru curăţirea pământului, eu i-
am spus: „Mergi acolo unde ai ars lemn şi adu-mi nişte cărbune de



lemn de eucalipt, zdrobeşte-l, iar eu îţi voi trata mâna.” A făcut
lucrul acesta, [296] iar în dimineaţa următoare a spus că durerea
dispăruse. Curând a fost pregătit să se întoarcă la muncă.

Scriu lucrurile acestea ca să ştiţi că Domnul nu ne-a lăsat fără
remedii simple care, atunci când sunt folosite, nu vor lăsa
organismul în starea slăbită în care îl lasă adesea folosirea
medicamentelor. Avem nevoie de surori medicale bine instruite,
care pot să înţeleagă cum să folosească remediile simple pe care
natura le oferă pentru refacerea sănătăţii şi sunt capabile să-i
înveţe pe cei ce nu cunosc legile sănătăţii, cum să folosească aceste
tratamente simple, dar eficiente.

Acela care i-a creat pe oameni este interesat de cei ce suferă. El ne-
a îndrumat în ce priveşte înfiinţarea sanatoriilor noastre şi
construirea şcolilor în apropierea sanatoriilor, pentru ca acestea să
ajungă nişte mijloace eficiente de a-i educa pe oameni, bărbaţi şi
femei, în vederea lucrării de slujire a omenirii suferinde. În tratarea
bolnavilor, nu este nevoie să fie folosite medicamente otrăvitoare.
Alcoolul şi tutunul, în orice formă, nu trebuie să fie recomandate, ca
nu cumva unii să deprindă gustul pentru aceste lucruri rele. –
Scrisoarea 90, 1908 (Adresată lui J. A. Burden şi altora care poartă
răspunderi la Loma Linda)



REMEDII SIMPLE ŞI SIGURE
Cu privire la ce putem să facem pentru noi înşine, există un

punct care necesită o consideraţie atentă şi înţeleaptă. Trebuie să
mă familiarizez cu mine însămi, trebuie să învăţ mereu cum să
îngrijesc de această zidire – trupul pe care Dumnezeu mi l-a dat ca
să îl păstrez în cea mai bună stare de sănătate. Trebuie să mănânc
acele lucruri care vor fi pentru binele meu fizic cel mai mare şi să
mă îngrijesc în mod deosebit să folosesc o îmbrăcăminte care va
contribui la o circulaţie sănătoasă a sângelui. Trebuie să nu mă
lipsesc de exerciţiu fizic şi de aer curat şi să beneficiez de toată
lumina soarelui pe care pot să o obţin.

Trebuie să am înţelepciune pentru a fi un păzitor credincios al
trupului meu. Ar fi un lucru foarte neînţelept să intru într-o cameră
rece când sunt transpirată. M-aş dovedi un ispravnic necredincios,
dacă mi-aş permite să stau în curent şi să mă expun la răceli. Aş fi
neînţeleaptă dacă aş sta cu picioarele reci şi, în felul acesta, aş face
sângele să se întoarcă de la extremităţi [297] la creier şi la organele
interne. Când este vreme umedă, trebuie să îmi protejez picioarele.

Ar trebui să mănânc regulat alimentele cele mai sănătoase, care
vor face un sânge de cea mai bună calitate, şi să nu lucrez
necumpătat, dacă am posibilitatea de a evita lucrul acesta.

Când calc legile pe care Dumnezeu le-a stabilit în făptura mea,
trebuie să mă pocăiesc, să fac o reformă şi să mă pun în poziţia cea
mai favorabilă, sub grija doctorilor pe care Dumnezeu i-a oferit –
aerul curat, apa curată, lumina vindecătoare şi preţioasă a soarelui.

Apa poate să fie folosită în multe feluri pentru a alina suferinţa.
Înghiţituri de apă curată, fierbinte, înainte de a mânca (o jumătate
de litru, mai mult sau mai puţin), nu vor face niciodată vreun rău,
ci, mai degrabă, bine.

O ceaşcă de ceai din iarba-vântului linişteşte nervii.
Ceaiul de hamei aduce somn. Cataplasmele cu hamei aplicate pe

stomac alină durerea.
Dacă ochii sunt slabi, dacă sunt dureri de ochi sau inflamaţii, o

flanelă moale înmuiată în apă fierbinte şi sare aduce alinare repede.
Când capul este congestionat, dacă picioarele şi extremităţile sunt



puse într-o baie cu puţin muştar, se va obţine alinarea.
Sunt multe remedii simple care vor face mult pentru a readuce

trupul la o funcţionare sănătoasă. Domnul aşteaptă de la noi să
folosim toate aceste remedii simple, dar greutăţile omului sunt
ocaziile lui Dumnezeu. Dacă neglijăm să facem ce este la îndemână
pentru aproape orice familie şi Îi cerem Domnului să aline durerea,
în timp ce noi suntem prea nepăsători pentru a folosi toate aceste
remedii pe care le avem, ne facem vinovaţi de încumetare. Domnul
aşteaptă să lucrăm, ca să obţinem hrana. El nu propune ca noi să
adunăm o recoltă, dacă nu arăm solul şi nu îl cultivăm. Apoi,
Dumnezeu trimite ploaia, lumina soarelui şi norii pentru a face
vegetaţia să crească. Dumnezeu lucrează, iar omul conlucrează cu
El. Astfel, este un timp al semănatului şi un seceriş.

Dumnezeu a făcut să crească pe pământ plante pentru folosul
omului şi, dacă am înţelege natura acelor rădăcini şi plante şi le-am
folosi corect, nu ar fi nevoie [298] să alergăm la doctor aşa de
frecvent, iar oamenii ar avea o sănătate mult mai bună decât au
astăzi. Cred în rugăciunea adresată Marelui Medic, după ce am
folosit remediile pe care le-am menţionat. – Scrisoarea 45, 1890
(Adresată unui lucrător din străinătate)



SFATUL ADRESAT DIRECTORULUI NOULUI
SANATORIU

Fă tot ce îţi este cu putinţă pentru o întreţinere desăvârşită a
instituţiei, pe dinăuntru şi pe dinafară. Asigură-te că toate clădirile
sunt în ordinea cea mai bună. Să nu fie nimic care să lase o
impresie neplăcută asupra minţii pacienţilor.

Încurajează-i pe pacienţi să trăiască sănătos şi să facă mult
exerciţiu fizic. Lucrul acesta va face mult pentru a le reda
sănătatea. Să fie aşezate scaune la umbra copacilor, pentru ca
pacienţii să fie încurajaţi să petreacă mult timp în aer liber. Să fie
pregătit un loc înconjurat fie cu pânză, fie cu sticlă, unde, în vreme
mai rece, pacienţii să poată sta la soare, fără să simtă vântul. (…)

Aerul curat, lumina soarelui, voioşia în interiorul şi în afara
instituţiei, cuvintele plăcute şi faptele amabile – acestea sunt
remediile de care au nevoie cei bolnavi, iar Dumnezeu va încununa
cu succes eforturile pe care le faceţi pentru a le oferi aceste remedii
bolnavilor care vin la sanatoriu. Prin fericire şi voioşie şi prin
expresii de simpatie şi speranţă, sufletul tău va fi umplut de lumină
şi de pace. Nu uita niciodată că strălucirea binecuvântării lui
Dumnezeu valorează totul pentru noi.

Învaţă surorile şi pacienţii despre valoarea mijloacelor de refacere
a sănătăţii care sunt oferite în dar de Dumnezeu şi despre folosirea
lucrurilor simple, care sunt obţinute uşor.

Îţi voi spune puţin despre experienţa mea în folosirea cărbunelui
ca remediu. Pentru unele forme de indigestie, cărbunele este mai
eficient decât medicamentele. Puţin ulei de măsline în care este
presărată pudra aceasta tinde să curăţească şi să vindece. Constat
că este excelent. Noi am folosit cărbune de lemn de eucalipt pentru
inflamaţii. (…)

Cercetează mereu şi învaţă-i pe alţii despre folosirea remediilor
celor mai simple, iar binecuvântarea deosebită a lui Dumnezeu
poate fi aşteptată să [299] urmeze după folosirea acestor mijloace
care sunt la îndemâna oamenilor obişnuiţi. – Scrisoarea 100, 1903



ALTE EXPERIENŢE CU CĂRBUNELE
O vindecare rapidă. – Un frate s-a îmbolnăvit de o inflamaţie

abdominală şi de dizenterie hemoragică. Bărbatul acesta nu făcuse
o reformă atentă în sănătate, ci a fost foarte îngăduitor cu sine în ce
priveşte apetitul. Tocmai ne pregăteam să plecăm din Texas, unde
lucraserăm câteva luni, şi aveam trăsurile pregătite pentru a-i lua
pe acest frate şi familia lui, precum şi pe alţi câţiva care sufereau de
malarie. Soţul meu şi cu mine ne-am gândit că e mai bine să facem
faţă acestei cheltuieli, decât să moară capii câtorva familii, lăsându-
şi soţiile şi copiii fără cineva care să aibă grijă de ei.

Doi sau trei au fost luaţi într-o trăsură mare şi aşezaţi pe nişte
saltele. Totuşi, bărbatul acesta, care suferea de inflamaţie
abdominală a trimis pe cineva să mă cheme să merg la el. Soţul
meu şi cu mine am hotărât că nu va fi bine să-l mişcăm. Ne temeam
că moartea începuse să se instaleze. Atunci, mi-a venit gândul, ca
un mesaj de la Domnul, să iau praf de cărbune, să-l pun în apă şi
să-i dau omului bolnav să bea apa aceasta, punând, de asemenea,
comprese cu cărbune pe abdomen şi pe stomac. Eram la aproximativ
o milă depărtare de oraşul Denison, dar fiul omului bolnav s-a dus
la o fierărie, a obţinut cărbune, l-a pisat şi apoi l-a folosit în
conformitate cu îndrumările date. Rezultatul a fost că, într-o
jumătate de oră, a avut loc o schimbare în bine. A trebuit să ne
continuăm călătoria şi să lăsăm familia aceea în urmă, dar, spre
surprinderea noastră, în ziua următoare, am văzut trăsura lor
depăşindu-ne. Bolnavul stătea într-un pat, în trăsură.
Binecuvântarea lui Dumnezeu lucrase prin mijloacele simple

folosite. – Scrisoarea 182, 1899.
[46]

Cărbunele şi seminţele de in. – Avem o nevoie aşa de mare de

un spital! Joi, sora Sara McEnterfer
[47]

 a fost chemată să vadă
dacă poate să facă ceva pentru fiul cel mic al fratelui B, care avea
optsprezece luni. [300] De câteva zile, suferea de o inflamaţie
dureroasă a genunchiului şi se presupunea că era din cauza
înţepăturii vreunei insecte. A zdrobit cărbune, l-a amestecat cu
seminţe de in şi l-a pus pe inflamaţie, iar această cataplasmă a avut



rezultate benefice imediat. Copilul ţipase de durere toată noaptea,
dar, când a fost aplicată această cataplasmă, a adormit. Astăzi, ea a
fost să-l vadă pe micuţ de două ori. Ea a deschis inflamaţia în două
locuri şi a ieşit o cantitate mare de substanţă galbenă şi de sânge.
Copilul a fost eliberat de suferinţa cea mare. Îi mulţumim
Domnului că putem cunoaşte folosirea mijloacelor simple aflate la
îndemâna noastră pentru a alina suferinţa şi pentru a înlătura cu
succes cauza ei. – Manuscrisul 58, 1899 (Manuscris general)



ALTE REMEDII MENŢIONATE
O cataplasmă din smochine pentru Ezechia. – Când Ezechia

a fost bolnav, profetul lui Dumnezeu i-a adus solia că va muri.
Împăratul a strigat către Domnul, iar Domnul l-a auzit şi i-a trimis
făgăduinţa că vor fi adăugaţi încă cincisprezece ani la viaţa lui. Un
cuvânt de la Dumnezeu, o atingere a degetului divin ar fi fost
suficiente pentru a-l vindeca pe Ezechia imediat. În schimb, el a
primit îndrumarea de a face o cataplasmă din smochine şi de a o
pune pe partea bolnavă. Lucrul acesta a fost făcut, iar Ezechia şi-a
recăpătat sănătatea. Ar fi bine să preţuim mai mult reţeta aceasta
pe care a poruncit-o Domnul. – Manuscrisul 29, 1911 (Manuscris
general)

Valoarea uleiului de eucalipt. – Îmi pare foarte rău să aflu că
sora C nu este bine. Eu nu pot să recomand niciun remediu mai bun
pentru tusea ei, decât eucalipt şi miere. Puneţi câteva picături de
ulei de eucalipt într-un pahar cu miere, agitaţi bine şi luaţi ori de
câte ori vine tusea. Am avut necazuri serioase cu gâtul, dar, ori de
câte ori folosesc amestecul acesta, înving orice dificultate foarte
repede. A trebuit să îl folosesc numai de câteva ori şi tusea a fost
îndepărtată. Dacă veţi folosi reţeta aceasta, veţi putea fi propriul
medic. Dacă prima încercare nu are ca rezultat vindecarea, încercaţi
din nou. Cel mai bun timp pentru a-l folosi este înainte de a merge
la culcare. – Scrisoarea 348, 1908 (Adresată unui lucrător)

[301] Deja v-am spus despre remediul pe care îl folosesc când am
probleme cu gâtul. Iau un pahar cu miere încălzită şi pun în el
câteva picături de ulei de eucalipt, agitând bine amestecul. Când
vine tusea, iau o lingură din amestecul acesta şi alinarea vine
aproape imediat. Întotdeauna am folosit metoda aceasta cu
rezultatele cele mai bune. Vă cer să folosiţi acelaşi remediu când
sunteţi deranjaţi de tuse. Reţeta aceasta poate să pară atât de
simplă, încât să simţiţi că nu aveţi nicio încredere în ea, dar eu am
încercat-o mulţi ani şi pot să o recomand foarte bine.

De asemenea, faceţi băi fierbinţi la picioare şi puneţi în apă
frunze de eucalipt. Aceste frunze au calităţi mari şi, dacă veţi
încerca metoda aceasta, se va dovedi că am dreptate. Uleiul de



eucalipt este deosebit de benefic în caz de tuse şi dureri de piept şi
plămâni. Vreau să încercaţi remediul acesta care nu vă va costa
nimic. – Scrisoarea 20, 1909 (Adresată lucrătorului din scrisoarea
precedentă)

Pomi cu proprietăţi medicinale. – Domnul mi-a dat lumină cu
privire la multe lucruri. El mi-a arătat că sanatoriile noastre
trebuie să fie construite atât de înalte pe cât este necesar pentru a
obţine rezultatele cele mai bune şi să fie înconjurate de suprafeţe
mari de pământ, înfrumuseţate cu flori şi pomi ornamentali.

Într-un anumit loc, se fac pregătiri pentru a curăţa pământul
pentru construirea unui sanatoriu. Mi-a fost dată lumina că mirosul
parfumat de pin, cedru şi brad oferă sănătate. Sunt câteva alte
soiuri de pomi care au proprietăţi medicinale favorabile sănătăţii.
Aceşti pomi să nu fie tăiaţi fără milă. (…) Lăsaţi-i să trăiască. –
Scrisoarea 95, 1902 (Adresată lucrătorilor din Sud)

„Băutura mea din plante”. – Nu trebuie să mergem în China
pentru a obţine ceai sau în Java pentru a obţine cafea. Unii au zis
că sora White foloseşte ceai, îl ţine în casă şi l-a servit la masă. Ei
nu au spus adevărul, pentru că nu îl folosesc şi nici nu îl ţin în casă.
Odată, când am călătorit cu vaporul, am fost bolnavă, nu am putut
să mănânc nimic şi am luat puţin ceai slab ca medicament, dar nu
vreau ca vreunul dintre voi să facă afirmaţia [302] că „sora White
foloseşte ceai”. Dacă veţi veni în casa mea, vă voi arăta săculeţul
care conţine băutura mea din plante. Cer să mi se aducă trifoi roşu
din Michigan, de dincolo de munţi. Cu privire la cafea, eu nu am
putut să o beau niciodată, iar cei care au spus că sora White bea
cafea au făcut o greşeală. – Manuscrisul 3, 1888 (Predică, Oakland,
California).

Flori de trifoi – prima recoltă. – Am o rugăminte. Doresc
aceşti copii să adune pentru mine la fel de mult trifoi sau chiar mai
mult decât au adunat anul trecut? Dacă pot face lucrul acesta, îmi
vor face o mare favoare. Eu nu pot să fac lucrul acesta aici. Nu avem
trifoi în jurul nostru. Prima recoltă este de preferat, dar, dacă este
prea târziu, ar fi bine să fie adunată recolta a doua. – Scrisoarea 1,
1872 (Adresată unei familii din Michigan)



Ceaiul folosit ca medicament, nu ca băutură. – Eu nu
folosesc ceai, nici verde, nici negru. Nu am pus pe buze nici măcar o
lingură, de mulţi ani, cu excepţia ocaziei când am traversat
oceanul şi, o dată după aceea, l-am folosit ca medicament, când am
fost bolnavă şi vomitam. În asemenea situaţii, se poate dovedi un
remediu la îndemână.

Nu am folosit ceai când aţi fost cu noi. Am folosit întotdeauna
infuzie de trifoi roşu, aşa cum v-am spus. Vă ofer acest ceai şi v-am
spus că a fost o băutură bună, simplă şi sănătoasă. (…)

De ani de zile, nu am cumpărat ceai nici măcar de un bănuţ.
Deoarece cunosc influenţa lui, nu aş îndrăzni să-l folosesc, cu
excepţia cazurilor de vomă severă, când îl folosesc ca medicament,
nu ca băutură. (…)

Eu nu predic un lucru şi practic un altul. Nu le prezint
ascultătorilor mei reguli de viaţă pe care să le urmeze, în timp ce eu
însămi fac o excepţie. (…)

Eu nu sunt vinovată de faptul că beau vreun fel de ceai, cu
excepţia ceaiului de trifoi roşu, şi, chiar dacă mi-ar fi plăcut vinul,
ceaiul şi cafeaua, nu aş fi folosit aceste narcotice care distrug
sănătatea, deoarece eu preţuiesc sănătatea şi faptul de a fi un
exemplu sănătos în toate lucrurile. Vreau să fiu un model de
cumpătare şi de fapte bune pentru alţii. – Scrisoarea 12, 1888
(Adresată unui pastor de pe Coasta de Vest)

Cafeaua ca medicament. – Nu am băut o ceaşcă de cafea
adevărată de douăzeci de ani, doar, aşa cum am afirmat, în timpul
bolii, ca medicament, am băut o ceaşcă de cafea [3 0 3 ] tare,
împreună cu un ou crud amestecat în ea. – Scrisoarea 20, 1882
(Adresată prietenilor)

Sucul de struguri şi ouăle. – Am primit lumina că faceţi rău
corpului vostru printr-o dietă săracă. (…) Lipsa unei alimentaţii
corespunzătoare v-a făcut să suferiţi aşa de intens. Voi nu aţi
consumat alimentele esenţiale pentru a vă susţine puterea fizică
fragilă. Nu trebuie să vă refuzaţi alimentele bune şi sănătoase. (…)
Obţineţi ouă de la găini sănătoase. Folosiţi ouăle acestea gătite sau
crude. Amestecaţi-le crude cu cel mai bun vin nefermentat pe care



puteţi să-l găsiţi. Acest aliment va asigura ce este necesar pentru
organismul vostru. (…) Ouăle conţin substanţe care sunt un
remediu pentru contracararea otrăvurilor. – Sfaturi pentru dietă şi
hrană, p. 203, 204 (Scrisoare adresată doctorului D. H. Kress, 1901)



APROBAREA PROCEDEELOR MEDICALE AVANSATE
Transfuziile de sânge. – Există un lucru care a salvat vieţi –

transfuzia de sânge de la o persoană la alta, dar lucrul acesta ar
putea să fie dificil sau chiar imposibil pentru voi. Eu doar îl sugerez.
– Lucrarea misionară medicală, p. 286, 287 (Scrisoare adresată
doctorului D. H. Kress)

Vaccinarea.
[48]

 – „Voi cereţi informaţii clare şi concise cu
privire la ce a scris sora White despre vaccinare şi ser.

„La întrebarea aceasta se poate răspunde foarte pe scurt,
deoarece, având în vedere rapoartele pe care le deţinem, ea nu s-a
referit la aceste lucruri în niciuna dintre scrierile ei.

Cu toate acestea, poate sunteţi interesaţi să ştiţi că, atunci când a
fost o epidemie de variolă în vecinătate, ea însăşi a fost vaccinată şi
şi-a îndemnat ajutoarele, pe cei aflaţi în legătură cu ea, să fie
vaccinaţi. Prin acest pas, sora White a recunoscut că vaccinarea face
pe cineva să fie imun la variolă sau diminuează într-o mare măsură
efectele ei, dacă se îmbolnăveşte. Ea a recunoscut, de asemenea,
pericolul de a-i expune şi pe alţii, dacă nu au luat măsura aceasta
de precauţie”. – Semnat D. E. Robinson

Tratamente cu raze X la Loma Linda. – Timp de câteva
săptămâni, am făcut tratament cu raze X pentru pata neagră de pe
frunte. Am făcut douăzeci şi trei de şedinţe, iar acestea au avut
succes şi au îndepărtat în totalitate pata. Sunt foarte
recunoscătoare pentru acest fapt. – Scrisoarea 30, 1911 (adresată
fiului ei J. E. White)
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EXPERIENŢE PERSONALE
EXPERIENŢE TIMPURII ÎN TRATAREA
PNEUMONIEI

În iarna lui 1864, fiul meu Willie a fost doborât subit şi violent de
pneumonie. Tocmai îl înmormântasem pe fiul nostru mai mare din
cauza bolii acesteia şi eram foarte neliniştiţi cu privire la Willie,
temându-ne că şi el ar putea să moară. Am hotărât să nu chemăm
un medic, dar să facem tot ce putem pentru el, folosind apa şi
rugându-ne Domnului pentru copilul nostru. Am chemat câţiva fraţi
care aveau credinţă să ni se alăture în rugăciune. Am avut
asigurarea plăcută a prezenţei şi a binecuvântării lui Dumnezeu.

A doua zi, Willie s-a simţit rău. Era confuz. Părea că nu mă vedea
şi nu mă auzea când îi vorbeam. Inima nu-i bătea regulat, ci avea
un puls rapid şi agitat. Am continuat să-L căutăm pe Dumnezeu
pentru el şi să-i punem comprese cu apă pe frunte şi pe piept.
Curând, a părut a fi la fel de raţional ca întotdeauna. A suferit o
durere puternică în partea dreaptă şi nu a putut să stea pe partea
aceea nicio clipă. Durerea a fost liniştită de compresele cu apă rece,
a căror temperatură varia în funcţie de febră. Am fost foarte atenţi
să-i păstrăm mâinile şi picioarele calde.

Ne-am aşteptat ca această criză să se prelungească şi în a şaptea
zi. Ne-am odihnit doar puţin în timpul bolii lui şi am fost obligaţi
să-l [305] încredinţăm în grija altora în noaptea a patra şi a cincea.
În ziua a cincea, eu şi soţul meu am fost foarte îngrijoraţi. Copilul a
tuşit mult şi a scuipat sânge. Soţul meu a petrecut mult timp în
rugăciune. L-am lăsat pe copilul nostru în mâna unor persoane
grijulii în noaptea aceea. Înainte de culcare, soţul meu s-a rugat
mult şi stăruitor. Deodată, povara din suflet a dispărut şi se părea
ca şi când o voce i-ar fi vorbit şi i-ar fi zis: „Du-te şi culcă-te! Mă voi
îngriji Eu de copil.”

Eu m-am culcat bolnavă şi nu am putut să dorm câteva ore din
cauza îngrijorării. Am simţit că nu pot să respir. Deşi dormeam într-o
cameră spaţioasă, m-am ridicat şi am deschis uşa spre holul larg; m-



am simţit uşurată imediat şi am adormit curând. Am visat că un
medic cu experienţă stătea lângă copilul meu, veghind fiecare
respiraţie, cu o mână pe inima lui şi cu cealaltă luându-i pulsul. El s-a
întors spre noi şi a spus: „Criza a trecut. Aceasta a fost noaptea cea
mai rea. Acum se va reface rapid, pentru că nu a suferit influenţa
dăunătoare a medicamentelor. Natura şi-a făcut lucrarea cu nobleţe
pentru a elibera organismul de impurităţi.” I-am vorbit despre
starea mea de istovire, despre greutatea respiraţiei şi despre faptul
că am găsit uşurare deschizând uşa.

El a zis: „Ce ţi-a dat ţie uşurare îi va da uşurare şi copilului tău.
Are nevoie de aer. L-ai ţinut în căldură prea mare. Aerul cald care
vine de la sobă este dăunător şi, dacă nu ar fi fost aerul care vine
prin crăpăturile ferestrelor, ar fi fost otrăvitor şi i-ar fi distrus viaţa.
Căldura de la sobă distruge vitalitatea din aer şi slăbeşte plămânii.
Plămânii copilului au fost slăbiţi de faptul că încăperea a fost ţinută
prea caldă. Persoanele bolnave sunt slăbite de boală şi au nevoie de
tot aerul înviorător pe care pot să-l suporte, ca să întărească
organele vitale pentru se împotrivi bolii. Totuşi, în majoritatea
cazurilor, aerul şi lumina sunt excluse din camera bolnavului ca şi
cum ar fi nişte duşmani periculoşi, chiar când sunt cel mai mult
necesare.”

Visul acesta şi experienţa soţului meu au fost o mângâiere pentru
amândoi. Dimineaţa, am descoperit că băiatul nostru avusese o
noapte neliniştită. S-a părut că are febră mare până după amiază.
Apoi, febra l-a lăsat şi el părea a fi destul de bine, dar slăbit.
Mâncase doar câte un mic biscuit pe parcursul celor cinci zile de
boală. Şi-a revenit rapid şi [306] a avut o sănătate mai bună decât
avusese în ultimii ani. Experienţa aceasta este valoroasă pentru
noi. – Spiritual Gifts, vol. 4 (prima secţiune), p. 151-153



REFACEREA LUI JAMES WHITE[49]

Cu mulţi ani în urmă [1865], când soţul meu purta răspunderi
grele la Battle Creek, efortul a început să aibă efecte asupra lui.
Sănătatea lui a slăbit repede. În cele din urmă, mintea şi trupul lui
au fost doborâte şi nu a fost în stare să facă nimic. Prietenii mei mi-
au zis: „Doamnă White, soţul tău nu poate să trăiască.” M-am
hotărât să-l duc într-un loc mai favorabil pentru vindecare. Mama
lui a zis: „Ellen, tu trebuie să rămâi şi să îngrijeşti de familie.”

„Mamă”, am răspuns, „nu voi îngădui niciodată ca o minte aşa de
iscusită să cadă întru totul. Voi lucra cu Dumnezeu, iar Dumnezeu
va lucra cu mine pentru a salva mintea soţului meu.”

Ca să obţin bani pentru călătorie, am scos covoarele şi le-am
vândut. (…) Cu banii obţinuţi din vânzarea covoarelor, am
cumpărat o trăsură acoperită şi m-am pregătit pentru călătorie,
punând în trăsură o saltea pe care să stea tata. Însoţită de Willie,
care era doar un băiat de unsprezece ani, am plecat spre Wright,
Michigan.

În timpul călătoriei, Willie a încercat să pună zăbalele la unul
dintre cai, dar şi-a dat seama că nu putea. I-am spus soţului meu:
„Pune-ţi mâna pe umărul meu şi hai să punem zăbalele.”

El a spus că nu vede cum ar putea. „Da, poţi”, i-am răspuns eu.
„Ridică-te şi vino!” El s-a ridicat şi a reuşit să pună zăbalele. Atunci
a ştiut că va trebui să facă lucrul acesta şi data următoare.

L-am pus continuu pe soţul meu să facă lucruri mici. Nu i-am
îngăduit să rămână tăcut, ci am încercat să-l ţin activ. Acesta este
planul pe care medicii şi ajutoarele de la sanatoriile noastre trebuie
să-l urmeze. Să-i conducă pe pacienţi pas cu pas, pas cu pas,
menţinându-le mintea atât de ocupată, încât să nu aibă timp să se
gândească la starea lor.

Încurajarea	activităţii	fizice	şi	mintale
[307] Adesea, fraţii vin la noi pentru a ne cere sfatul. Soţul meu nu

a vrut să mai vadă pe nimeni. Când veneau oamenii, el prefera mai
degrabă să meargă într-o altă cameră. Totuşi, de obicei, înainte ca



el să-şi dea seama că a venit cineva, îl aduceam pe vizitator la el şi
îi spuneam: „Dragul meu soţ, iată aici un frate care a venit să pună
o întrebare, iar tu poţi să-i răspunzi mult mai bine decât mine, aşa
că l-am adus la tine.” Desigur, atunci el nu putea să se reţină.
Trebuia să rămână în cameră şi să răspundă la întrebare. În felul
acesta şi în multe alte feluri, l-am făcut să-şi folosească mintea.
Dacă nu ar fi fost făcut să-şi folosească mintea, în scurt timp ar fi
căzut complet.

Zi de zi, soţul meu ieşea la plimbare. Iarna, a venit o furtună de
zăpadă îngrozitoare, iar tata s-a gândit că nu poate să iasă în
furtună şi zăpadă. M-am dus la fratele Root şi i-am zis: „Frate Root,
ai o pereche de ghete în plus?” „Da”, a răspuns el. „Aş fi bucuroasă
dacă mi le-ai împrumuta în dimineaţa aceasta”, am spus. M-am
încălţat cu ghetele, am pornit prin zăpada înaltă şi am mers un
sfert de milă. La întoarcere, i-am cerut soţului meu să facă o
plimbare. El a spus că nu poate să iasă pe o astfel de vreme. „Oh,
sigur că poţi”, i-am răspuns. „Sigur că poţi să păşeşti pe urmele
mele.” El era un bărbat care avea un mare respect faţă de femei, iar
când a văzut urmele mele, s-a gândit că, dacă o femeie a putut să
meargă prin zăpada aceea, va putea şi el. În dimineaţa aceea şi-a
făcut plimbarea obişnuită.

În primăvară, trebuiau să fie plantaţi nişte pomi fructiferi şi să fie
cultivată grădina. „Willie”, am spus, „te rog să cumperi trei sape şi
trei greble. Nu uita să cumperi câte trei din fiecare.” Când mi le-a
adus, i-am spus să ia o sapă şi tata altă sapă. Tata a obiectat, dar a
luat o sapă. Eu am luat o sapă şi am început să lucrăm şi, deşi am
făcut băşici la mâini, eu i-am condus la săpat. Tata nu a putut să
facă mult, dar a început să facă mişcare. Prin metode ca acestea, eu
am încercat să conlucrez cu Dumnezeu la refacerea sănătăţii soţului
meu. Oh, cum ne-a binecuvântat Domnul!

Întotdeauna l-am luat pe soţul meu cu mine şi am mers împreună
cu trăsura. [308] L-am luat cu mine când am mers să predic din loc
în loc. Aveam un circuit regulat de adunări. Nu am putut să-l oblig
să meargă la amvon când predicam. În cele din urmă, după multe,
multe luni, i-am zis: „Acum, dragul meu soţ, tu vei predica astăzi.”



El nu a vrut să meargă, dar eu nu am cedat. L-am luat la amvon cu
mine. În ziua aceea, el le-a vorbit oamenilor. Deşi adunarea a fost
plină de necredincioşi, eu nu am putut să mă abţin din plâns o
jumătate de oră. Inima mea era plină de bucurie şi recunoştinţă.
Am ştiut că biruinţa fusese câştigată.

Răsplata	efortului	perseverent
După optsprezece luni de conlucrare continuă cu Dumnezeu în

efortul de a reface sănătatea soţului meu, l-am dus înapoi acasă. L-
am înfăţişat părinţilor lui şi am zis: „Tată, mamă, iată fiul vostru.”

„Ellen”, a zis mama lui, „numai lui Dumnezeu şi ţie însăţi trebuie
să mulţumeşti pentru această refacere minunată. Energiile tale au
adus-o la îndeplinire.”

După refacere, soţul meu a trăit un număr de ani, timp în care a
făcut lucrarea cea mai bună din viaţa lui. Oare anii aceia
suplimentari în care a fost folositor nu m-au răsplătit pentru cele
optsprezece luni de îngrijire istovitoare?

V-am prezentat o repetare succintă a experienţei personale, ca să
vă arăt că ştiu ceva despre folosirea mijloacelor naturale pentru
refacerea celor bolnavi. Dumnezeu va face minuni pentru fiecare
dintre noi, dacă vom lucra şi ne vom purta în conformitate cu
credinţa noastră, deoarece, dacă vom conlucra cu El, Dumnezeu este
gata să Îşi facă partea. Doresc să fac tot ce pot pentru a-i îndruma
pe fraţii mei să meargă pe o cale înţeleaptă, pentru ca eforturile lor
să fie cele mai pline de succes. Mulţi care au intrat în mormânt ar fi
putut să trăiască astăzi, dacă ar fi conlucrat cu Dumnezeu. Să fim
nişte oameni înţelepţi în această privinţă. – Manuscrisul 50, 1902

 



 

SECŢIUNEA A VIII-A



SFATURI GENERALE
 

INTRODUCERE

 
Sfaturile Spiritului Profetic sunt întotdeauna practice. În scrierile

lui Ellen G. White, găsim sfaturi şi învăţături care abordează
aproape fiecare aspect al vieţii şi experienţei creştine. Deşi
majoritatea domeniilor de învăţătură sunt reprezentate în Mărturii
şi în alte cărţi ale lui Ellen G. White, reindexarea materialelor care
au fost publicate şi nu se mai tipăresc, precum şi a manuscriselor
nepublicate a scos la lumină sfaturi din anumite domenii, care
ajung să fie de o importanţă tot mai mare astăzi, odată cu apariţia
unor situaţii noi şi dificile. Aceste sfaturi vor contribui, în mod real,
la bogăţia învăţăturilor care se află acum în mâinile adventiştilor de
ziua a şaptea.

Ca un exemplu, oferim declaraţiile nepublicate în trecut cu privire
la problema hipnozei, care este privită favorabil în unele cercuri
medicale, ca un mijloc terapeutic. Sfaturile specifice ale lui Ellen G.
White, care se referă la folosirea hipnozei în tratarea bolnavilor şi
indică riscurile folosirii ei, sunt foarte oportune în timpul acesta.

Secţiunea se încheie cu sfaturile care îi cheamă pe adventiştii de
ziua a şaptea să ia în considerare valoarea mediului rural pentru
casele lor. Acestea sunt extrase din alte surse decât cărţile
publicate, dar au fost prezentate anterior într-o broşură intitulată
„Viaţa la ţară”, cu accentul pe importanţa de a acţiona cu atenţie şi
precauţie în alegerea unui nou loc pentru casă la ţară şi departe de
oraşele aglomerate. Aici vor apărea sub formă permanentă şi vor fi
disponibile pentru referirile ulterioare.

 
Consiliul de administraţie al Fundaţiei White
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ATITUDINEA POTRIVITA IN RUGACIUNE[50]

 
Am primit scrisori în care am fost întrebată cu privire la

atitudinea potrivită când se înalţă rugăciuni către Suveranul
universului. De unde au primit fraţii noştri ideea că trebuie să stea
în picioare când se roagă lui Dumnezeu? Cineva care a fost educat
timp de cinci ani la Battle Creek a fost invitat să conducă
rugăciunea înainte ca sora White să le vorbească oamenilor. Totuşi,
când l-am văzut stând în picioare, în timp ce buzele lui erau pe
punctul să se deschidă în rugăciune către Dumnezeu, mi s-a
tulburat sufletul şi am simţit că trebuie să-i adresez o mustrare
publică. L-am chemat pe nume şi am zis: „Apleacă-te pe genunchi.”
Aceasta este poziţia potrivită întotdeauna.

„Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a
îngenuncheat şi a început să Se roage” (Luca 22,41). 

„Petru a scos pe toată lumea afară, a îngenuncheat şi s-a rugat;
apoi, s-a întors spre trup şi a zis: «Tabita, scoală-te!». Ea a deschis
ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor” (Faptele
9,40).

„Şi aruncau cu pietre în Ştefan, care se ruga şi zicea: «Doamne
Isuse, primeşte duhul meu!» Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas
tare: «Doamne, nu le ţine în seamă [312] păcatul acesta!» Şi, după
aceste vorbe, a adormit” (Faptele 7,59.60).

„După ce a vorbit astfel, a îngenuncheat şi s-a rugat împreună cu
ei toţi” (Faptele 20,36). 

„Dar, când s-au împlinit zilele, am plecat şi ne-am văzut de drum;
şi ne-au petrecut toţi, cu nevestele şi copiii, până afară din cetate.
Am îngenuncheat pe mal şi ne-am rugat” (Faptele 21,5). 

„Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu
hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins
mâinile spre Domnul, Dumnezeul meu, şi am zis: «Dumnezeule,
sunt uluit şi mi-e ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine.
Căci fărădelegile noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre
şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri»” (Ezra 9,5.6).



„Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul
înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” (Psalmii 95,6)

„Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului
nostru Isus Hristos” (Efeseni 3,14). 

A îngenunchea când ne rugăm lui Dumnezeu este atitudinea cea
mai potrivită. Actul acesta de închinare le-a fost cerut celor trei
tineri evrei care erau robi în Babilon. (…) Dar un astfel de act era
un omagiu care trebuia să-I fie adus numai lui Dumnezeu,
Suveranul lumii, Conducătorul universului, iar cei trei evrei au
refuzat să acorde o asemenea cinste vreunui idol, chiar dacă era
făcut din aur curat. Prin acest fapt, ei s-ar fi închinat, practic
vorbind, împăratului Babilonului. Pentru că au refuzat să facă aşa
cum le poruncise împăratul, ei au suferit pedeapsa şi au fost
aruncaţi în cuptorul aprins. Însă Domnul Hristos a venit personal şi
a umblat alături de ei prin foc, iar lor nu li s-a făcut niciun rău.

Atât în public, cât şi în închinarea particulară, datoria noastră
este să ne plecăm pe genunchi înaintea lui Dumnezeu atunci când Îi
adresăm cererile noastre. Actul acesta arată dependenţa noastră de
Dumnezeu.

La dedicarea Templului, Solomon a stat cu faţa spre altar. În
curtea Templului era o treaptă de aramă, sau [313] o platformă, şi,
după ce a urcat pe ea, el a stat în picioare, şi-a ridicat mâinile spre
cer şi a binecuvântat adunarea uriaşă a lui Israel, iar toată
adunarea lui Israel a stat în picioare. (…)

„Căci Solomon făcuse o treaptă de aramă şi o pusese în mijlocul
curţii. Ea era lungă de cinci coţi, lată de cinci coţi şi înaltă de trei
coţi; a şezut pe ea, s-a aşezat în genunchi în faţa întregii adunări a
lui Israel şi a întins mâinile spre cer” (2 Cronici 6,13). 

Rugăciunea lungă pe care a înălţat-o atunci a fost potrivită
pentru ocazia aceea. Ea a fost inspirată de Dumnezeu, exprimând
sentimente de cea mai înaltă evlavie, împletite cu umilinţa cea mai
adâncă.

O	delăsare	crescândă
Prezint aceste texte cu întrebarea: „Unde şi-a obţinut fratele H



educaţia?” – La Battle Creek. Oare este posibil ca, în ciuda întregii
lumini pe care Dumnezeu i-a dat-o poporului Său cu privire la
subiectul respectului, pastorii, directorii şi profesorii din şcolile
noastre să-i înveţe pe tineri, atât prin cuvinte, cât şi prin exemplu, să
stea în picioare când se roagă, aşa cum făceau fariseii? Să privim noi
lucrul acesta ca pe o atitudine care reprezintă mulţumirea lor de sine
şi simţământul propriei importanţe? Să lăsăm ca ei să se facă
remarcaţi în felul acesta?

„A mai spus şi pilda aceasta, pentru unii care se încredeau în ei
înşişi că sunt neprihăniţi şi dispreţuiau pe ceilalţi. «Doi oameni s-au
suit la Templu să se roage; unul era fariseu, şi altul, vameş.
Fariseul stătea în picioare şi a început să se roage în sine astfel:
Dumnezeule, Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni –
hrăpăreţi, nedrepţi, preacurvari – sau chiar ca vameşul acesta. Eu
postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile
mele»” (Luca 18,9-12). Observaţi că fariseul, care era cuprins de
simţământul propriei neprihăniri, nu se afla într-o poziţie care să
exprime umilinţa şi respectul faţă de Dumnezeu, ci stătea în
picioare, în mulţumire de sine trufaşă, vorbindu-I Domnului despre
toate faptele lui bune. „Fariseul stătea în picioare şi a început să se
roage în sine” (Luca 18,11), iar rugăciunea lui nu a ajuns mai sus
decât se afla el însuşi.

„Vameşul stătea departe şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice
spre cer; ci se bătea în piept [314] şi zicea: «Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul!» Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a
pogorât acasă socotit neprihănit, decât celălalt. Căci oricine se
înalţă va fi smerit, şi oricine se smereşte va fi înălţat” (Luca
18,13.14). 

Sperăm că fraţii noştri, când se apropie de singurul Dumnezeu
adevărat şi viu, nu vor manifesta mai puţin respect şi veneraţie
decât manifestă păgânii faţă de zeităţile lor idolatre, pentru că, dacă
vor face aşa, oamenii aceştia vor fi judecătorii noştri în ziua
hotărârii finale. Aş dori să le vorbesc tuturor celor ce ocupă poziţia
de profesor în şcolile noastre. Bărbaţi şi femei, nu-L dezonoraţi pe
Dumnezeu prin lipsa voastră de respect şi prin încumetarea
voastră! Nu staţi în picioare în fariseismul vostru, adresând



rugăciuni lui Dumnezeu. Nu vă încredeţi în puterea voastră. Nu
depindeţi de ea, ci aplecaţi-vă adesea pe genunchi înaintea lui
Dumnezeu şi închinaţi-vă Lui!

Pe	genunchi
Când vă adunaţi pentru a vă închina lui Dumnezeu, nu uitaţi să

vă aplecaţi pe genunchi înaintea Lui. Actul acesta să dovedească
faptul că sufletul, trupul şi spiritul vostru sunt supuse în întregime
Duhului adevărului. Cine a cercetat cu atenţie Cuvântul pentru
exemple şi îndrumări cu privire la subiectul acesta? În cine putem
să ne încredem pentru a fi profesori în şcolile noastre din America şi
din ţările străine? Oare după ani de studiu, studenţii se vor întoarce
în ţările lor cu idei pervertite despre respectul, onoarea şi veneraţia
care trebuie să-I fie aduse lui Dumnezeu şi nu vor simţi nicio
obligaţie de a-i cinsti pe oamenii cu perii cărunţi, oamenii cu
experienţă, slujitorii aleşi ai lui Dumnezeu, care au fost angajaţi în
lucrarea lui Dumnezeu pe aproape întregul parcurs al vieţii lor? Îi
sfătuiesc pe toţi cei ce frecventează şcolile din America sau din orice
alt loc, să nu prindă spiritul lipsei de respect. Asiguraţi-vă că
înţelegeţi pentru voi înşivă de ce fel de educaţie aveţi nevoie, ca să-i
puteţi educa şi pe alţii să îşi formeze un caracter potrivit, care va
rezista încercării ce va fi adusă curând asupra tuturor celor care
trăiesc pe pământ. Păstraţi tovărăşia celor mai serioşi creştini. Nu
alegeţi îndrumători sau elevi pompoşi, ci pe aceia care manifestă
evlavia cea mai adâncă, pe aceia care au un duh de înţelepciune în
lucrurile lui Dumnezeu.

Trăim vremuri periculoase. Adventiştii de ziua a şaptea se
declară a fi poporul păzitor al poruncilor lui [315] Dumnezeu, dar
pierd spiritul de devoţiune. Spiritul respectului faţă de Dumnezeu îi
învaţă pe oameni cum să se apropie de Creatorul lor – cu sfinţenie şi
veneraţie, prin credinţă, nu în ei înşişi, ci în Mijlocitorul lor. În felul
acesta, omul este păstrat statornic, indiferent de circumstanţele în
care este pus. Omul trebuie să vină pe genunchi, ca un supus al
harului, ca unul care se roagă la piciorul tronului harului. Când
primeşte zi de zi bunătăţile din mâna lui Dumnezeu, el trebuie să



cultive mereu recunoştinţă în inimă şi să o exprime prin cuvinte de
mulţumire şi laudă pentru aceste favoruri nemeritate. Îngerii au
vegheat pe calea lui pe parcursul întregii vieţi şi a fost eliberat din
multe capcane pe care nu le-a văzut. El trebuie să recunoască în
fiecare rugăciune serviciul pe care i l-a făcut Dumnezeu, datorită
acestei ocrotiri şi vegheri din partea ochilor care nu aţipesc şi nici
nu dorm niciodată.

Toţi să se bazeze pe Dumnezeu în neajutorarea şi nevoia lor
zilnică. Ei trebuie să rămână umili, să vegheze şi să se roage. Lauda
şi mulţumirea să se reverse cu recunoştinţă şi dragoste sinceră faţă
de Dumnezeu.

În adunarea celor drepţi, ei trebuie să-L laude pe Dumnezeul cel
Preaînalt. Toţi cei care au un simţ al legăturii vitale cu Dumnezeu
trebuie să stea înaintea Domnului ca nişte martori pentru El,
exprimând dragostea, mila şi bunătatea lui Dumnezeu. Cuvintele să
fie sincere, simple, serioase, cuvinte care dovedesc înţelegere, inima
să ardă de dragostea lui Dumnezeu, buzele să fie sfinţite spre slava
Sa, nu numai pentru a face cunoscute bunătăţile lui Dumnezeu în
adunarea sfinţilor, ci şi pentru a fi martorii Săi în orice loc.
Locuitorii pământului trebuie să ştie că El este Dumnezeu, singurul
Dumnezeu adevărat şi viu.

Toţi să ştie bine cum să vină la Dumnezeu cu respect şi temere
sfântă şi cu dragoste evlavioasă. Se manifestă o lipsă tot mai mare
de respect pentru Creatorul nostru, o desconsiderare tot mai mare a
măreţiei şi a maiestăţii Sale. Totuşi, Dumnezeu ne vorbeşte în
aceste zile din urmă. Noi auzim vocea Lui în furtună şi în tunete.
Auzim despre calamităţile pe care le îngăduie El prin cutremure,
inundaţii, elemente distrugătoare, care mătură totul în calea lor.
Auzim despre vapoare care se scufundă în oceanul furtunos. [316]
Dumnezeu le vorbeşte familiilor care au refuzat să-L recunoască,
uneori în mijlocul vântului şi al furtunii, alteori faţă către faţă, aşa
cum a vorbit cu Moise. De asemenea, El îi şopteşte cuvinte de
dragoste atât copilaşului care se încrede, cât şi bătrânului cu perii
cărunţi. Înţelepciunea pământească este înţelepciune când priveşte
la cele nevăzute. 

Când se aude vocea suavă care urmează după vântul puternic şi



furtuna ce mută stâncile din locul lor, toţi să-şi acopere faţa, pentru
că Dumnezeu este foarte aproape. Să se ascundă în Isus Hristos,
pentru că El este locul lor de adăpost. Crăpătura din stâncă este
acoperită de mâna Sa străpunsă, când căutătorul umil aşteaptă pe
genunchi, cu o atitudine smerită, să audă ce îi spune Domnul
slujitorului Său. – Manuscrisul 84b, 1897

Niciun	loc	nepotrivit	pentru	rugăciune
Nu există timp sau loc nepotrivit pentru a-I adresa o rugăciune

lui Dumnezeu. (…) În aglomeraţia de pe stradă, în timp ce suntem
angajaţi în ocupaţia noastră, noi putem să înălţăm o rugăciune
către Dumnezeu şi să ne rugăm pentru călăuzirea divină, aşa cum a
făcut Neemia, când i-a adresat cererea sa împăratului Artarxerxe. –
Calea către Hristos, p. 99

Noi putem să vorbim cu Isus când mergem pe drum, iar El spune:
Sunt la dreapta ta. Putem să comunicăm cu Dumnezeu în inima
noastră, putem să umblăm în tovărăşia lui Hristos. Când ne
angajăm în munca noastră zilnică, putem să exprimăm dorinţa
inimii noastre, fără să fie auzită de vreo ureche omenească, dar
cuvântul acela nu va pieri în tăcere, nici nu va fi pierdut. Nimic nu
poate îneca dorinţa sufletului. Ea se ridică deasupra gălăgiei de pe
stradă, deasupra zgomotelor maşinilor. Dumnezeu este Cel căruia Îi
vorbim, iar rugăciunea noastră este auzită. – Slujitorii Evangheliei,
p. 258

Nu este întotdeauna necesar să îngenunchem pentru a ne ruga.
Cultivaţi obiceiul de a vorbi cu Mântuitorul când sunteţi singuri,
când mergeţi pe stradă şi când sunteţi ocupaţi cu munca zilnică. –
Divina vindecare, p. 510, 511
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„SA NU AI ALŢI DUMNEZEI AFARA DE
MINE”[51]

 
Fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu va fi cernut ca grâul, iar

în procesul de cernere, fiecare plăcere îndrăgită care abate mintea
de la Dumnezeu trebuie să fie sacrificată. În multe familii, rafturile,
cuierele şi mesele sunt pline de ornamente şi picturi. Albumele
pline de fotografii ale familiei şi prietenilor sunt puse într-un loc
unde vor atrage atenţia vizitatorilor. În felul acesta, gândurile care
ar trebui să fie îndreptate spre Dumnezeu şi spre interesele veşnice
sunt coborâte la nivelul lucrurilor obişnuite. Nu este aceasta o
formă de idolatrie? Oare banii cheltuiţi în felul acesta nu ar fi
trebuit să fie folosiţi pentru binecuvântarea omenirii, pentru
alinarea suferinţei, pentru a-i îmbrăca pe cei goi şi a-i hrăni pe cei
flămânzi? Oare nu ar fi trebuit să fie puşi în vistieria Domnului
pentru înaintarea lucrării Sale şi pentru zidirea Împărăţiei Sale pe
pământ?

Subiectul acesta este foarte important şi vă este prezentat pentru
a vă salva de păcatul idolatriei. Dacă veţi asculta cuvintele rostite
de Sfântul lui Israel: „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine” (Exodul
20,3), binecuvântarea va veni în sufletul vostru. Mulţi îşi creează
griji şi tulburări inutile, dedicând timpul şi gândurile unor
ornamente nenecesare, cu care sunt umplute casele lor. Este nevoie
de puterea lui Dumnezeu pentru [318] a-i face să nu îşi mai dedice
acestui scop timpul şi gândurile, căci este o idolatrie din toate
punctele de vedere.

Acela care cercetează inima doreşte să îi câştige pe copiii Săi de la
orice formă de idolatrie. Cuvântul lui Dumnezeu, cartea
binecuvântată a vieţii, să ocupe mesele care acum sunt ocupate de
ornamentele inutile. Cheltuiţi-vă banii cumpărând cărţile care vor fi
nişte metode de iluminare a minţii cu privire la adevărul prezent.
Timpul pe care îl irosiţi cu mutarea şi ştersul prafului de pe
nenumăratele obiecte din casa voastră ar putea fi petrecut scriind



câteva rânduri către prieteni, trimiţând ziare şi broşuri sau cărţi
mici cuiva care nu cunoaşte adevărul. Primiţi Cuvântul Domnului
ca pe comoara înţelepciunii şi a dragostei infinite. Acesta este
ghidul care scoate în evidenţă calea spre cer. El Îl evidenţiază pe
Mântuitorul care iartă, spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii!” (Ioan 1,29)

Oh, dacă aţi cerceta Scripturile cu inimi pline de rugăciune şi de
un spirit de predare faţă de Dumnezeu! Oh, dacă v-aţi cerceta inima
ca şi când aţi privi-o cu o lumină aprinsă şi dacă aţi descoperi şi aţi
rupe firul cel mai firav care vă leagă de obiceiurile lumeşti care vă
abat gândurile de la Dumnezeu! Rugaţi-L pe Dumnezeu să vă arate
fiecare practică şi fiecare obicei care vă abat gândurile şi
simţămintele de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat omului Legea Sa
sfântă, ca măsură a Sa pentru caracterul omului. Prin Legea
aceasta, puteţi să vedeţi şi să biruiţi fiecare defect din caracterul
vostru. Puteţi să vă despărţiţi de orice idol şi să vă legaţi de tronul
lui Dumnezeu prin lanţul de aur al harului şi al adevărului. –
Review and Herald, 14 mai 1901



AVERTIZARE ÎMPOTRIVA POZIŢIILOR
EXTREMISTE

Unii aveau capacitatea de a ajuta biserica, dar ei aveau nevoie ca,
mai întâi, să-şi pună inima în rânduială. Unii stabiliseră teste false
şi făcuseră un criteriu din ideile şi concepţiile proprii, exagerând
lucrurile de mică importanţă, făcând din ele nişte condiţii pentru
părtăşia creştină şi punând poveri grele pe umerii altora. Un astfel
de spirit de critică, de căutare a greşelilor şi de dezbinare a pătruns
în biserică şi i-a adus un mare prejudiciu. Impresiile care au fost
lăsate în mintea celor necredincioşi au fost că adventiştii păzitori ai
Sabatului [319] sunt nişte fanatici şi extremişti, iar credinţa lor
deosebită i-a făcut să fie lipsiţi de bunătate, de amabilitate şi să
aibă un caracter întru totul necreştinesc. În felul acesta,
comportamentul câtorva extremişti a împiedicat influenţa
adevărului să ajungă la oameni.

Unii au făcut din îmbrăcăminte un subiect de cea mai mare
importanţă, criticând articolele de îmbrăcăminte purtate de alţii sau
stând gata să pedepsească pe oricine nu a corespuns exact cu ideile
lor. Câţiva au condamnat picturile (fotografiile), spunând că acestea
sunt interzise de porunca a doua şi că orice astfel de lucru trebuie să
fie nimicit.

Aceşti oameni înguşti nu pot să înţeleagă nimic, cu excepţia
faptului de a insista asupra unui singur lucru pe care li se pare că îl
înţeleg. Cu ani în urmă, am fost nevoiţi să ne confruntăm cu acelaşi
spirit şi aceeaşi lucrare. S-au ridicat oameni care au pretins că erau
trimişi cu o solie pentru a condamna picturile şi pentru a îndemna
ca orice lucru de felul acesta să fie nimicit. Ei au mers până acolo
încât să condamne hainele care aveau imagini imprimate sau
„picturi” pe ele.

Noi citim în Biblie despre o conştiinţă curată, dar nu există numai
conştiinţe curate, ci şi conştiinţe rele. Există o conştiinciozitate care
va duce totul la extreme şi va face datoriile creştine să fie la fel de
împovărătoare, cum au făcut iudeii să fie păzirea Sabatului.
Mustrarea pe care Domnul Isus le-a adresat-o cărturarilor şi
fariseilor se aplică la fel de bine acestei categorii: „Dar vai de voi,



fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate
zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu”
(Luca 11,42). Un fanatic, cu spiritul lui puternic şi ideile lui
radicale, care va asupri conştiinţa celor ce doresc să fie corecţi, va
face mult rău. Biserica trebuie să fie curăţită de orice astfel de
influenţe.

Imaginile	folosite	de	Dumnezeu
Porunca a doua interzice închinarea la imagini, dar Dumnezeu

Însuşi a folosit imagini şi simboluri pentru a le ilustra profeţilor Săi
lecţiile pe care a dorit ca ei să le prezinte oamenilor, iar ele au putut
să fie înţelese mai bine în felul acesta, decât dacă ar fi fost
prezentate în alt fel. El a apelat la inteligenţă prin simţul văzului.
Istoria profetică le-a fost prezentată lui Daniel şi lui Ioan prin
simboluri, iar acestea [320] trebuiau să fie reprezentate clar în
tabele, pentru ca aceia care le citesc să poată înţelege.

Este adevărat că se cheltuiesc mult prea mulţi bani pentru
picturi. Niciun bănuţ care ar trebui să intre în vistieria lui
Dumnezeu să nu-i fie plătit unui artist. Totuşi răul care va urma în
biserică din comportamentul acestor extremişti este cu mult mai
mare decât răul pe care ei încearcă să-l corecteze. Uneori, este dificil
să spui cu precizie unde este linia, unde ajunge să fie păcat pictarea
imaginilor. Totuşi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi doresc din toată
inima să păzească poruncile Sale vor fi conduşi de El. Dumnezeu nu
doreşte ca aceştia să depindă de vreun om care să fie conştiinţă
pentru ei. Acela care primeşte toate ideile şi impresiile unor minţi
dezechilibrate va ajunge să fie confuz şi încurcat. Scopul lui Satana
este să abată atenţia de la solia îngerului al treilea spre subiecte
colaterale, aşa încât minţile şi inimile care ar fi trebuit să crească în
har şi în cunoaşterea adevărului să ajungă pipernicite şi slăbite,
pentru ca Dumnezeu să nu fie slăvit de aceşti oameni. – Historical
Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, p.
211, 212
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OCUPAŢIA FOLOSITOARE ESTE MAI BUNA
DECAT JOCURILE[52]

 
Educaţi-i pe bărbaţi şi pe femei să-i crească pe copiii lor liberi de

practicile false, care sunt la modă, şi să-i înveţe să fie folositori.
Fiicele să fie educate de mame să facă o muncă folositoare, nu
numai în casă, ci şi afară. Mamele pot, de asemenea, să-i înveţe pe
fiii lor, la o anumită vârstă, să facă lucruri folositoare în casă şi
afară.

Sunt o mulţime de lucruri folositoare şi necesare care pot fi făcute
în lumea noastră şi care ar face ca plăcerea de amuzamente să
ajungă aproape întru totul inutilă. Creierul, oasele, muşchii vor
dobândi soliditate şi putere prin folosirea lor pentru un scop, printr-
o gândire serioasă şi prin alcătuirea de planuri care îi vor educa pe
tineri să dezvolte puterile intelectului şi tăria organelor trupului şi
vor pune în aşa fel la lucru talentele primite, încât să-I aducă slavă
lui Dumnezeu.

Faptul acesta a fost prezentat cu claritate în instituţia noastră de
sănătate şi în colegiul nostru, ca fiind motivul convingător pentru
care a fost nevoie ca acestea să fie înfiinţate, dar, cum a fost în zilele
lui Noe şi Lot, tot aşa este şi în timpul nostru. Oamenii cu căutat
multe invenţii şi s-au îndepărtat mult de scopurile şi căile Lui
Dumnezeu.

Pericolul	sporturilor
[322] Eu nu condamn exerciţiul simplu al jocului cu mingea, dar

acesta, chiar şi în simplitatea lui, ar putea să fie exagerat. Mi se
strânge inima în mine când văd rezultatul aproape sigur care vine pe
calea acestor amuzamente. Ele conduc la o cheltuială de bani ce ar fi
trebuit să fie folosiţi pentru a le duce lumina adevărului sufletelor
care pier fără Hristos. Amuzamentele şi cheltuirea banilor pentru
satisfacerea eului, care conduc pas cu pas la slăvirea de sine, precum
învăţarea practicării acestor jocuri pentru plăcere, produc o dragoste



şi o pasiune după astfel de lucruri care nu sunt favorabile
desăvârşirii caracterului creştin.

Felul în care au fost educaţi la colegiu nu poartă amprenta
Cerului. Nu întăreşte puterea intelectului. Nu înnobilează şi nu
curăţeşte caracterul. Există legături care duc la obiceiuri şi practici
lumeşti, iar jucătorii ajung să fie atât de captivaţi şi de înnebuniţi
de ele, încât în cer sunt declaraţi a fi iubitori mai mult de plăceri decât
de Dumnezeu. În loc ca intelectul să ajungă mai puternic pentru a
face o lucrare mai bună în calitate de elevi şi pentru a fi mai bine
calificaţi ca să-şi îndeplinească datoriile în calitate de creştini,
practicarea acestor jocuri le umple creierul cu gânduri care le
distrag mintea de la studii.

O	cale	mult	mai	bună
Aşadar, aceeaşi capacitate de a pune la lucru mintea şi muşchii ar

putea să inventeze căi şi mijloace de o categorie cu mult mai înaltă
pentru folosirea lor în lucrarea misionară, care i-ar face pe oameni
să fie conlucrători cu Dumnezeu şi i-ar educa pentru a fi mai
folositori în viaţa prezentă, îndeplinind o lucrare necesară. Aceasta
este cea mai importantă ramură a educaţiei.

Sunt multe căi prin care tinerii pot să-şi pună la schimbător
talanţii care le-au fost încredinţaţi de Dumnezeu pentru zidirea
lucrării Sale, nu pentru a-şi face pe plac lor înşişi, ci pentru a-L
slăvi pe Dumnezeu. Maiestatea cerului, Împăratul slavei, a făcut un
sacrificiu infinit prin faptul că a venit în lumea noastră pentru a
înălţa şi înnobila omenirea. El a fost [323] un lucrător perseverent şi
harnic. Citim că El „umbla din loc în loc, făcea bine” (Faptele 10,38).

Oare nu este aceasta lucrarea pe care trebuie să o caute fiecare
tânăr, mergând pe urmele lui Hristos? Aveţi ajutorul lui Hristos.
Ideile elevilor se vor lărgi. Mintea va fi mult mai cuprinzătoare şi
capacitatea de a fi folositori chiar şi în viaţa de elev va creşte
continuu. Braţele, mâinile pe care vi le-a dat Dumnezeu trebuie să
fie folosite în facerea binelui, în fapte care vor purta semnătura
cerului, ca să puteţi auzi în cele din urmă cuvintele: „Bine, rob bun
şi credincios” (Matei 25,21). 



Din felul în care mi-a fost prezentat subiectul acesta, eu nu cred
că jocurile voastre cu mingea se desfăşoară în aşa fel încât raportul
elevilor va avea, în ochii Aceluia care cântăreşte faptele, un
asemenea caracter, încât să le aducă jucătorilor o răsplată.

Să fie format un grup oarecum asemănător cu ordinul Străduinţa
Creştină şi să vedeţi ce poate să facă fiecare persoană care are
simţământul răspunderii, dacă urmăreşte şi foloseşte ocaziile de a
lucra pentru Domnul. El are o vie în care fiecare poate să
îndeplinească o lucrare bună. Omenirea suferindă are nevoie de
ajutor pretutindeni. Elevii pot să câştige calea spre inimi, adresând
cuvinte la vremea potrivită, făcându-le servicii chiar şi acelora care
au nevoie de munca fizică. Aceasta ar însemna să puneţi la
schimbător talanţii care v-au fost încredinţaţi pentru o folosire
înţeleaptă. Dacă vor fi puşi la schimbător, talanţii se vor înmulţi.

Pot fi plănuite metode sănătoase de exerciţiu fizic, care vor fi
benefice atât pentru suflet, cât şi pentru trup. Există o mare lucrare
de făcut şi este important ca fiecare persoană responsabilă să se
educe pentru a face lucrarea aceasta într-un mod vrednic de a fi
primit de Dumnezeu. Toţi au mult de învăţat şi nu poate fi
inventată o metodă mai bună de folosire a creierului, a oaselor şi a
muşchilor, decât aceea de a primi înţelepciunea lui Dumnezeu prin
facerea binelui şi de a adopta unele mijloace omeneşti pentru a
repara relele existente în acest veac extravagant şi risipitor.

Datoria noastră este să căutăm mereu să facem binele prin
folosirea creierului şi a muşchilor pe care Dumnezeu ni i-a dat ca să
putem fi [324] de folos altora, uşurându-le truda, mângâindu-i pe cei
necăjiţi, încurajându-i pe cei descurajaţi, adresându-le cuvinte de
mângâiere celor disperaţi, întorcând minţile elevilor de la distracţia
şi amuzamentele care îi duc adesea dincolo de demnitatea
maturităţii, la ruşine şi dispreţ. Domnul doreşte ca mintea să fie
înnobilată, căutând căi mai înalte şi mai nobile pentru a fi folositori.

Pericole	pentru	spiritualitate
Oare în jocurile acestea se manifestă scopul unic de a-I da slavă

lui Dumnezeu? Ştiu că nu este aşa. Calea şi planurile lui Dumnezeu



se pierd din vedere. În acest timp de probă, activitatea făpturilor
inteligente se suprapune voinţei descoperite a lui Dumnezeu, pe
care o înlocuieşte cu speculaţiile şi invenţiile omeneşti, avându-l pe
Satana de partea lor pentru a-i umple cu spiritul lui. Ţineţi
Cuvântul lui Dumnezeu aproape de voi. Dacă veţi fi călăuziţi de el,
veţi fi înţelepţi, statornici, neclintiţi şi îmbogăţiţi întotdeauna în
lucrarea Domnului. Acum, în aceste zile din urmă, trebuie să
veghem în vederea rugăciunii. Domnul Dumnezeul cerurilor
protestează împotriva cultivării pasiunii arzătoare pentru
supremaţie în jocurile care sunt atât de captivante.

În nicio perioadă din viaţă nu aţi fost aşezaţi într-un loc mai
dificil decât acela în care vă aflaţi în timp ce urmaţi studiile
medicale în Ann Arbor. Satana urmăreşte orice cale prin care poate
să obţină avantajul de a pătrunde cu ispitele lui viclene, ca să
distrugă sufletul. Veţi întâlni idei ale necredinţei la oameni foarte
inteligenţi, care se autodenumesc creştini. Rămâneţi la
înţelepciunea care vă este descoperită în Cuvântul lui Dumnezeu,
deoarece, dacă respectaţi învăţăturile lui, ele vă vor lega de tronul
lui Dumnezeu.

Îmi este teamă acum, mai mult ca în oricare alt timp, ca nu
cumva creştinii, ca indivizi, să se despartă de Dumnezeu, deoarece
pierd din vedere Modelul, pe Isus Hristos, în timp ce cred că sunt în
siguranţă, mergând după scânteile propriilor luminiţe şi amăgindu-
şi sufletul cu gândul că aceasta este calea Domnului. – Scrisoarea
17a, 1893
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CALAUZIREA PRIN MIJLOACE DE
GHICIRE[53]

 
Tu te străduieşti să ajungi la deciziile corecte cu privire la

datoriile religioase şi să iei hotărâri cu privire la afacerile tale, dând
cu banul şi lăsând ca poziţia în care cade să decidă calea pe care o
vei urma. Sunt îndrumată să spun că nu trebuie să încurajăm în
niciun fel o astfel de metodă. Acestea sunt nişte metode prea slabe,
prea asemănătoare cu prestidigitaţia. Ele nu sunt de la Domnul, iar
cei care depind de ele pentru îndrumare se vor confrunta cu eşecul
şi dezamăgirea. Ele nu sunt nimic mai mult decât o chestiune de
ghicire, iar influenţa adoptării acestor mijloace de aflare a datoriei
este menită să determine mintea să depindă de soartă şi de ghicit,
în timp ce lucrarea şi planurile noastre de lucru trebuie să fie
fundamentate pe temelia sigură a Cuvântului lui Dumnezeu.

Cei din poporul lui Dumnezeu pot să ajungă la o înţelegere
corectă a datoriei lor numai prin rugăciune sinceră şi printr-o
căutare stăruitoare a sfinţirii Duhului Sfânt. Dacă vor căuta corect
învăţătura cu privire la calea lor de a acţiona, nu vor accepta aceste
metode ciudate şi nedemne de încredere. Atunci, vor fi scutiţi de o
lucrare făcută la întâmplare şi de confuzia care este întotdeauna
rezultatul dependenţei de planurile omeneşti. (…)

[326] Doresc să le spun celor din poporul nostru: Nimeni să nu fie
îndepărtat de la principiile temeinice şi inteligente pe care
Dumnezeu le-a stabilit pentru călăuzirea poporului Său, aşa încât
să depindă, pentru îndrumare, de metode precum datul cu banul.
Un asemenea comportament îi place vrăjmaşului sufletelor,
deoarece el va lua controlul asupra monedei şi îşi va aduce la
îndeplinire planurile prin intermediul acesteia. Nimeni să nu fie
amăgit cu uşurinţă pentru a-şi pune încrederea în asemenea
metode. Nimeni să nu desconsidere propria experienţă, apelând la
metode ieftine pentru a fi îndrumat în domenii importante legate de
lucrarea lui Dumnezeu.



Dumnezeu nu lucrează la întâmplare. Căutaţi-L cât se poate de
stăruitor în rugăciune. El va impresiona mintea şi va inspira
cuvintele potrivite. Cei din poporul lui Dumnezeu să fie educaţi să
nu se încreadă în invenţii omeneşti şi în mijloace nesigure pentru a
afla voia lui Dumnezeu. Satana şi slujitorii lui sunt gata să
pătrundă pe orice poartă pe care o vor găsi deschisă pentru a
conduce sufletele departe de principiile curate ale Cuvântului lui
Dumnezeu. Poporul care este condus şi învăţat de Dumnezeu nu va
acorda niciun loc mijloacelor care nu sunt un „Aşa zice Domnul”.

Toţi cei care pretind că se pregătesc pentru venirea Domnului să-
L caute în umilinţă pentru a cunoaşte voia Sa şi a primi un spirit
doritor să meargă în toată lumina pe care o trimite El. Ca popor,
nouă ni s-a dat multă învăţătură cu privire la datoria noastră de a
depinde de Dumnezeu pentru a primi sfat şi înţelepciune. Să
mergem la Cuvântul lui Dumnezeu pentru a primi învăţătură.
„Cercetaţi Scripturile”, a zis Mântuitorul. (…) Trebuie să ne umilim
inima şi să ne curăţim sufletul zi de zi, învăţând fără încetare să
umblăm prin credinţa Fiului lui Dumnezeu.

Fraţii şi surorile mele, lăsaţi deoparte toate mijloacele mărunte
pe care aţi fi ispitiţi să le folosiţi şi puneţi-vă la încercare sufletul
prin mărturia Cuvântului lui Dumnezeu! Cercetaţi Cuvântul
acesta, ca să cunoaşteţi caracterul şi voia lui Dumnezeu. Este foarte
important ca fiecare credincios să facă din adevărurile Bibliei
călăuza şi paza lui. Tinerilor şi tinerelor, precum şi celor înaintaţi în
vârstă, le mărturisesc că studiul Cuvântului este singura pază
pentru sufletul care doreşte să rămână statornic până la sfârşit. –
Special Testimonies, Seria B, nr. 17, p. 25-29

Răspunsuri	la	întrebări,	într-un	interviu
[327] William C. White: Care este părerea dumneavoastră cu

privire la practica unei persoane de a lua decizii în probleme de
afaceri şi în problemele vieţii de zi cu zi, cerându-I Domnului să
răspundă la întrebare cu „da” sau „nu”? Aceasta scrie cuvintele pe o
parte şi pe alta a unui cartonaş, iar apoi îl lasă să cadă şi acceptă ca
răspuns felul în care cade cartonaşul, crezând că Dumnezeu îi arată



astfel ce doreşte sau nu doreşte să facă în legătură cu un anumit
lucru.

Ellen G. White: Este o metodă riscantă, pe care Dumnezeu nu o
aprobă. Celor care au sugerat astfel de teste, eu le-am spus: „Nu,
nu!” Lucrurile sfinte, care au legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, nu
trebuie să fie tratate prin metode de felul acesta. Dumnezeu nu ne
îndrumă nicidecum să aflăm voia Sa pe o astfel de cale.

Oare faptul de a hotărî care este voia lui Dumnezeu prin
aruncarea unei monede sau a unui cartonaş, observând cum cade,
ne va oferi o experienţă care Îi va da slavă lui Dumnezeu? Nu, nu!
Asemenea teste vor strica experienţa religioasă a celui care o
adoptă. Toţi cei ce depind de astfel de lucruri pentru a fi călăuziţi au

nevoie să fie reconvertiţi.
[54]

După marea dezamăgire a poporului adventist, în 1844, am avut
de luptat din nou şi din nou cu toate aceste lucruri. Atunci am fost
ridicată de pe patul de boală şi am fost trimisă pentru a vesti o solie
de mustrare cu privire la un astfel de fanatism. Oamenii foloseau
metode diferite. Alegeau un semn şi apoi urmau calea indicată de
semnul acela.

Într-o situaţie, nu au vrut să înmormânteze un copil care murise,
deoarece înţeleseseră, din semnul pe care îl puseseră, că acel copil
urma să fie înviat.

Am fost trimisă să-mi aduc mărturia cu privire la falsitatea acelor
lucruri pe care ei le foloseau ca semne. În conformitate cu lumina pe
care Dumnezeu mi-a dat-o, dacă nu acceptăm un „Aşa zice Domnul”,
nu suntem în siguranţă. (…)

William C. White: Să presupunem că întreprind o afacere. Văd o
proprietate care mi se pare a fi bună şi Îi cer Domnului să îmi
spună dacă este bine să o cumpăr sau nu. Apoi, adopt metoda de
[328] a da cu banul şi, dacă va cădea cu o anumită parte în sus,
cumpăr proprietatea, iar dacă va cădea cu partea cealaltă în sus, nu
o voi cumpăra.

Ellen G. White: Dumnezeu mi-a dat solia că niciun astfel de lucru
nu trebuie să intre în lucrarea Sa. Acest lucru ar înjosi-o până la
ţărână. Aşa mi-a fost prezentat faptul acesta. El ar abate mintea de



la Dumnezeu, de la puterea Sa şi de la harul Său, spre lucruri
mărunte, iar vrăjmaşul ar folosi astfel de lucruri mărunte, făcându-
le să pară a fi minunate, ca rezultat al aplicării acestor teste
inventate de oameni. (…)

William C. White: Sora Harris spune că fratele Harris se roagă
întotdeauna înainte de a da cu banul. Oare faptul acesta nu face o
deosebire?

Ellen G. White: Niciun fel de deosebire. Oare fanaticii cărora le-
am vorbit întotdeauna nu s-au rugat când au trecut prin acele
experienţe uluitoare din statul Maine? Planul acesta ne determină
să ne încredem în ce poate să facă omul. Noi nu vrem cu nimic mai
puţin din puterea lui Dumnezeu, ci mai mult. Noi vrem o
solemnitate care va veni numai de la Dumnezeul cerului. Atunci,
vom lucra în conformitate cu învăţătura Sa divină. (…)

Noi am lucrat cu toată puterea pentru a-i încuraja pe cei din
poporul nostru să vină la Dumnezeu prin credinţă şi să creadă că
Duhul Său Sfânt le va fi dat fără reţineri ca învăţător şi călăuză şi
că, prin lucrarea Sa, pot să cunoască voia lui Dumnezeu. – Idem, p.
16-20

 



TRAGEREA LA SORŢI 
ÎN ALEGEREA SLUJBAŞILOR BISERICII

Nu am nicio încredere în tragerea la sorţi. Avem în Biblie un clar
„Aşa zice Domnul” cu privire la toate îndatoririle bisericii. (…)

Membrilor bisericii din ________, aş dori să le spun: Citiţi Biblia
cu multă rugăciune. Nu încercaţi să-i umiliţi pe alţii, ci umiliţi-vă
voi înşivă înaintea lui Dumnezeu şi trataţi-vă cu amabilitate unii pe
alţii. A trage la sorţi pentru alegerea slujbaşilor bisericii nu face
parte din rânduiala lui Dumnezeu. Oamenii cu simţ de răspundere
să fie chemaţi să-i aleagă pe slujbaşii bisericii. – Scrisoarea 37, 1900
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RESURSELE PENTRU VREME DE NEVOIE
RECOMANDAREA ECONOMIEI SISTEMATICE

În fiecare săptămână, ar trebui să fie puşi deoparte, într-un loc
sigur, cinci sau zece dolari, care să fie folosiţi numai în caz de boală.
Dacă faceţi economie, aţi putea să depuneţi ceva cu o dobândă.
Printr-o administrare înţeleaptă, puteţi să economisiţi ceva, după ce
v-aţi plătit datoriile. – Scrisoarea 29, 1884

Am cunoscut o familie care primea douăzeci de dolari pe
săptămână şi cheltuia fiecare bănuţ din ei, în timp ce o altă familie
de aceeaşi mărime primea doar doisprezece dolari pe săptămână şi
punea deoparte unul sau doi dolari pe săptămână, reuşind să facă
aşa, pentru că se abţinea să cumpere lucruri care păreau a fi
necesare, dar de care putea să se lipsească. – Scrisoarea 156, 1901



PREGĂTIREA PENTRU ZILELE CÂND VENITURILE 
VOR FI REDUSE

Dacă aţi fi economisit aşa cum trebuia, astăzi aţi fi avut un
capital pe care să-l folosiţi în caz de necesitate şi pentru a ajuta
lucrarea lui Dumnezeu. În fiecare săptămână, o parte din salariul
vostru ar trebui să fie pusă deoparte şi să nu vă atingeţi de ea, decât
în cazul în care există  o necesitate reală sau pentru a-I înapoia
Dătătorului, prin daruri aduse lui Dumnezeu. (…)

Banii pe care i-aţi câştigat nu au fost cheltuiţi cu înţelepciune şi
cu economie, aşa încât să aveţi o rezervă pentru situaţia [330] în care
veţi fi bolnavi şi familia voastră va fi lipsită de mijloacele necesare
pentru a o susţine. Familia voastră trebuie să aibă ceva pe care să
se bazeze, dacă aţi ajunge în strâmtorare. – Scrisoarea 5, 1877



UN TÂNĂR SFĂTUIT SĂ FACĂ ECONOMII
Este sigur că nu ai economisit în toate lucrurile, pentru că, dacă

ai fi economisit, ai fi avut acum ceva de arătat ca rezultat al acelei
economii înţelepte, care este vrednică de laudă în dreptul fiecărui
tânăr. Regula ta ar fi trebuit să fie aceea de a păstra cu atenţie o
parte din salariul săptămânal şi de a pune deoparte în fiecare
săptămână o sumă de care nu trebuie să te atingi. (…)

Sârguinţa în muncă, abţinerea de la plăceri, chiar acceptarea
lipsurilor, atâta vreme cât sănătatea nu este pusă în pericol, ar fi
trebuit să fie menţinute cu voioşie de orice tânăr aflat în situaţia ta,
iar tu ai fi avut o mică rezervă neatinsă, pentru situaţia în care ai fi
ajuns bolnav, aşa încât să nu depinzi de binefacerile altora. Tu ai
cheltuit inutil mulţi bani care ar fi putut fi depuşi cu dobândă şi
acum ai fi avut unele venituri. (…)

Chiar şi din salariile tale limitate, ai fi putut avea o rezervă de
bani pentru orice nevoie. Aceştia ar fi putut fi investiţi într-o bucată
de pământ a cărei valoare ar creşte. Totuşi faptul că un tânăr
foloseşte până la ultimul dolar pe care îl câştigă arată o mare lipsă
de discernământ şi de înţelepciune.

Deoarece oamenii muritori au trupuri, capete şi inimi de care
trebuie să se îngrijească, este necesar să fie făcute nişte rezerve
pentru întreţinere şi pentru a menţine o poziţie corespunzătoare în
lume. Nu pentru a corespunde standardelor lumii – oh, nu, nu,
nicidecum! – ci pentru a fi o influenţă spre bine în lume. Trebuie să
fie exercitate dragostea, simpatia şi spiritul de frăţietate. –
Scrisoarea 41, 1877
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BATRANII CARE NU AU UN CAMIN[55]

 
La ora nouă, ne-am adunat cu câţiva fraţi în cortul cel mare

pentru a discuta despre subiectul care a fost adus mereu în atenţia
noastră – şi anume acela al persoanelor în vârstă care nu au un
cămin. Ce se va face cu ei?

Lumina pe care Domnul mi-a dat-o a fost repetată: Fiecare familie
să poarte de grijă de propriile rude, oferindu-le mijloace potrivite.
Dacă lucrul acesta nu este posibil, biserica trebuie să poarte povara.
Domnul Îşi va binecuvânta biserica în exercitarea bunăvoinţei.
Aceşti bătrâni sunt săracii lui Dumnezeu şi nu trebuie să fie lăsaţi
nefericiţi şi lipsiţi.

Dacă biserica nu poate să facă lucrul acesta, atunci Conferinţa
trebuie să îl preia şi să îngrijească de nevoiaşii Domnului. De
asemenea, să fie întocmite prevederi pentru orfani. Dacă aceştia nu
pot să fie îngrijiţi de rudele lor, biserica [locală] sau Conferinţa
trebuie să aibă grijă de ei şi să-i plaseze în cămine potrivite. –
Manuscrisul 151, 1898
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SERVICIUL MILITAR
RĂZBOIUL ÎN TIMPURILE VECHIULUI TESTAMENT

„Moise, preotul Eleazar şi toţi mai-marii adunării le-au ieşit
înainte, afară din tabără. Şi Moise s-a mâniat pe căpeteniile oştirii,
pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută care se
întorceau de la război. El le-a zis: «Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate
femeile? Iată, ele sunt acelea care, după cuvântul lui Balaam, au
târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în
fapta lui Peor; şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului»”
(Numeri 31,13-16). 

Moise le-a poruncit soldaţilor să nimicească femeile şi copiii de
parte bărbătească. [333] Balaam îi vânduse pe copiii lui Israel pentru
o răsplată şi murise împreună cu poporul a cărui favoare o obţinuse
cu sacrificiul a douăzeci şi patru de mii de israeliţi.

Domnul este privit de mulţi ca fiind nemilos, deoarece i-a cerut
poporului Său să intre în război cu celelalte naţiuni. Ei spun că
faptul acesta este contrar caracterului Său milostiv. Totuşi Acela
care a făcut lumea şi l-a creat pe om pentru a locui pe pământ are
un control nelimitat asupra lucrărilor mâinilor Sale şi are dreptul
să facă aşa cum Îi place şi ce Îi place cu lucrarea mâinilor Sale.
Omul nu are niciun drept să-I spună Creatorului lui: De ce faci aşa?
Nu este nicio nedreptate în caracterul Său. El este Conducătorul
lumii, dar o mare parte dintre supuşii Lui s-au răzvrătit împotriva
autorităţii Sale şi au călcat în picioare Legea Sa. Deşi El a revărsat
asupra lor un belşug de binecuvântări şi i-a înconjurat cu tot ce era
necesar, totuşi ei s-au închinat chipurilor de lemn, piatră, argint şi
aur, pe care le-au făcut cu mâinile lor. Ei îşi învaţă copiii că aceste
chipuri sunt zeii care le dau viaţă şi sănătate, fac pământurile să fie
roditoare şi le dau bogăţii şi onoare. Ei şi-au bătut joc de Dumnezeul
lui Israel. Ei îi dispreţuiesc pe cei din poporul Său, pentru că faptele
lor sunt neprihănite. „Nebunul zice în inima lui: «Nu este
Dumnezeu!» S-au stricat oamenii, fac fapte urâte; nu este niciunul
care să facă binele” (Psalmii 14,1). Dumnezeu i-a suportat până
când au umplut măsura nelegiuirii şi apoi a adus asupra lor o



nimicire rapidă. El i-a folosit pe cei din poporul Său ca pe nişte
unelte ale mâniei Sale, pentru a pedepsi naţiunile nelegiuite, care
le-au făcut rău şi i-au atras în idolatrie.

Mi-a fost arătată imaginea unei familii. O parte dintre copii par a
fi nerăbdători să înveţe şi să asculte cerinţele tatălui, iar ceilalţi
calcă în picioare autoritatea lui şi par a se bucura să arate dispreţ
faţă de conducerea familiei. Ei folosesc bunurile din casa tatălui lor
şi primesc continuu din bogăţia lui. Ei sunt întru totul dependenţi
de el pentru tot ce primesc, şi totuşi nu sunt recunoscători, ci sunt
mândri, ca şi când şi-ar asigura ei înşişi toate favorurile pe care le
primesc de la părintele lor îngăduitor. Tatăl observă toate faptele
lipsite de respect [334] ale copiilor lui neascultători şi
nerecunoscători, şi totuşi îi suportă.

În cele din urmă, aceşti copii răzvrătiţi merg chiar mai departe şi
caută să-i influenţeze şi să-i conducă la răzvrătire şi pe acei membri
ai familiei tatălui lor care până atunci au fost credincioşi. Apoi, toată
demnitatea şi autoritatea tatălui sunt chemate să acţioneze, iar el îi
alungă din casă pe copiii răzvrătiţi, care nu numai că au abuzat ei
înşişi de dragostea şi binecuvântările sale, ci au încercat să-i corupă
pe puţinii care se supuseseră legilor înţelepte şi drepte ale casei
tatălui lor.

De dragul celor puţini care sunt credincioşi şi a căror fericire a
fost expusă influenţei rebele a membrilor răzvrătiţi ai casei lui, el îi
desparte pe aceşti copii neascultători de familia lui şi, în acelaşi
timp, se străduieşte să-i aducă mai aproape de sine pe cei care au
rămas credincioşi. Toţi trebuie să onoreze comportamentul înţelept
şi corect al unui astfel de părinte, manifestat prin faptul că i-a
pedepsit cât se poate de aspru pe copiii lui neascultători şi
răzvrătiţi.

Aşa îi tratează Dumnezeu pe copiii lui. Totuşi, în orbirea lui,
omul va trece cu vederea nelegiuirile celor răi şi nu va observa
nerecunoştinţa continuă, răzvrătirea şi păcatele strigătoare la cer
ale acelora care calcă în picioare Legea lui Dumnezeu şi sfidează
autoritatea Sa. Ei nu se opresc aici, ci se bucură să-i corupă pe cei
din poporul Său, influenţându-i prin nelegiuirile lor să arate un



dispreţ deschis şi să calce poruncile înţelepte ale lui Iehova.
Unii nu pot să vadă decât nimicirea vrăjmaşilor lui Dumnezeu,

care li se pare a fi aspră şi nemiloasă. Ei nu văd şi partea cealaltă.
Dar mulţumiri veşnice să fie aduse, pentru că nu omul impulsiv şi
schimbător, care se îngâmfă cu bunătatea lui, este conducătorul
evenimentelor. „Inima celui rău este fără milă” (Proverbele 12,10). –
Spiritual Gifts, vol. 4, p. 49-52



LUMINA CU PRIVIRE LA RECRUTĂRI
Voi întrebaţi cu privire la calea de urmat pentru a obţine dreptul

celor din poporul nostru de a se închina în conformitate cu cerinţele
conştiinţei lor. Faptul acesta a  fost [335] o povară în sufletul meu
pentru o vreme, întrebându-mă dacă nu ar fi o negare a credinţei
noastre şi o dovadă că nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu.
Totuşi îmi aduc aminte de multe lucruri pe care Dumnezeu mi le-a
arătat în trecut cu privire la situaţii care aveau un caracter
asemănător, cum ar fi recrutările şi altele. Pot să vorbesc în temere
de Domnul: Este drept să luăm orice măsură care ne stă în putere
pentru a abate presiunea care este exercitată asupra poporului
nostru. – Scrisoarea 55, 1886



INSTRUCŢIA MILITARĂ
Tocmai le-am spus „la revedere” celor trei persoane aflate în

poziţii de răspundere la editura noastră, care au fost convocate de
guvern pentru trei săptămâni de instrucţie militară. Era un stadiu
foarte important al lucrării noastre la Casa de editură, dar cerinţele
guvernului nu se potrivesc cu dorinţele noastre. S-a cerut ca tinerii
care au fost primiţi ca soldaţi să nu neglijeze exerciţiul şi instrucţia
necesare pentru serviciul militar. Suntem bucuroşi să vedem că
aceşti bărbaţi îmbrăcaţi în uniformă militară au primit medalii de
onoare pentru credincioşie în activitatea lor. Ei au fost nişte tineri
vrednici de încredere.

Tinerii aceştia nu au mers în armată pentru că aşa au ales ei, ci
pentru că legile ţării lor au cerut lucrul acesta. Noi i-am încurajat să
fie nişte soldaţi adevăraţi ai crucii lui Hristos. Rugăciunile noastre
îi vor însoţi pe tinerii aceştia, pentru ca îngerii lui Dumnezeu să
meargă împreună cu ei şi să-i păzească de orice ispită. –
Manuscrisul 33, 1886 (scris de la Basel, Elveţia, 2 septembrie 1886)
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SFATURI CU PRIVIRE LA VOTARE
 
Lucrarea noastră este să veghem, să aşteptăm şi să ne rugăm.

Cercetaţi Scripturile. Domnul Hristos v-a avertizat să nu vă
amestecaţi cu lumea. Noi trebuie să ieşim din mijlocul lumii şi să
fim separaţi de ea. „Nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi
primi. Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel
Atotputernic” (2 Corinteni 6,17.18). Oricare ar fi părerile pe care le
susţineţi cu privire la votul vostru în probleme politice, nu trebuie
să le propovăduiţi nici în scris, nici prin cuvântări. Cei din poporul
nostru trebuie să păstreze tăcerea cu privire la subiectele care nu
au nicio legătură cu solia îngerului al treilea. Dacă a fost vreodată
un popor care trebuie să se apropie de Dumnezeu, acesta este
poporul adventiştilor de ziua a şaptea. Au fost concepute strategii şi
planuri minunate. Unii bărbaţi şi femei au fost luaţi în stăpânire de
o dorinţă fierbinte de a propovădui ceva ori de a se asocia cu ceva
despre care nu ştiu nimic. Dar tăcerea lui Hristos cu privire la
multe subiecte a fost adevărată elocvenţă. (…)

Fraţii mei, aduceţi-vă aminte că niciunul dintre voi nu a primit
din partea Domnului vreo răspundere de a-şi expune preferinţele
politice în publicaţiile noastre sau de a le prezenta public, când
poporul lui Dumnezeu se adună pentru a asculta Cuvântul
Domnului. (…)

Ca popor, noi nu trebuie să ne amestecăm în probleme politice.
Toţi ar face bine să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, care spune să
nu ne înjugăm la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi, [337] să nu
ne angajăm în lupte politice, nici să nu ne asociem cu ei. Nu putem
să stăm şi să lucrăm împreună cu ei pe un teren sigur. Cei
credincioşi şi cei necredincioşi nu au un teren comun pe care să
stea.

Cel care calcă o singură poruncă din Legea lui Dumnezeu este un
călcător al întregii Legi. Păstraţi pentru voi înşivă opţiunea
personală de a vota. Nu consideraţi că aveţi datoria de a îndemna
pe cineva să facă la fel ca voi. – Scrisoarea 4, 1898



Pionierii	noştri	ajung	la	o	hotărâre	importantă[56]

Am participat la întrunirea din seara aceasta. Am avut o adunare
interesantă şi deschisă. După ce a sosit timpul să se încheie, s-a
discutat despre subiectul votării. James a vorbit primul, apoi a
vorbit fratele [J. N.] Andrews, iar ei au considerat că este cel mai
bine să îşi exercite influenţa în favoarea binelui şi împotriva
greşelii. Ei cred că este corect să voteze în favoarea unor persoane
cumpătate, care să ocupe poziţii în administraţia oraşului nostru,
decât să îngăduie prin tăcerea lor riscul de a fi alese persoane
necumpătate în acele poziţii. Fratele [David] Hewitt vorbeşte despre
experienţa lui de acum câteva zile şi este convins că este corect să
voteze. Fratele [Josiah] Hart vorbeşte bine. Fratele [Henry] Lyon se
opune. Nimeni altcineva nu obiectează cu privire la votare, dar
fratele [J. P.] Kellogg începe să considere că este bine să voteze.
Între fraţi se manifestă sentimente plăcute. O, dacă toţi ar acţiona
în temere de Dumnezeu!

Oameni necumpătaţi au fost astăzi la editură şi au exprimat, într-
o modalitate care flatează, aprobarea lor cu privire la faptul că
adventiştii de ziua a şaptea nu votează şi speranţele lor că vor
rămâne la decizia de a nu vota, asemenea quakerilor. Satana şi
îngerii lui sunt activi în vremea aceasta şi cel rău are lucrători pe
pământ. Rugăciunea mea este ca Satana să fie dezamăgit. – E. G.
White Diary, duminică, 6 martie 1859  
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HAMEIUL, TUTUNUL ŞI CARNEA DE PORC
 
Ca răspuns la multe întrebări, noi vom spune că, în obţinerea

mijloacelor de existenţă, adventiştii de ziua a şaptea trebuie să
caute ocupaţii mai compatibile cu credinţa lor decât cultivarea
hameiului şi a tutunului sau creşterea porcilor.

Le recomandăm să nu cultive hamei sau tutun şi să reducă
numărul de porci. Deja pot să înţeleagă, asemenea majorităţii
credincioşilor consecvenţi, că au datoria de a nu mai creşte porci
deloc. Noi nu vom impune nimănui părerea aceasta. Cu atât mai
puţin ne vom asuma responsabilitatea de a spune: „Araţi-vă
câmpurile cu hamei şi tutun, sacrificaţi-vă porcii şi daţi carnea la
câini.”

Deşi le spunem celor care sunt hotărâţi să-i discrediteze pe toţi
cultivatorii de hamei, tutun şi pe crescătorii de porci din poporul
nostru că nu au niciun drept să facă din aceste lucruri o condiţie a
apartenenţei la familia creştină, le spunem, de asemenea, celor care
au toate aceste lucruri murdare în mâini: „Dacă puteţi să renunţaţi
la ele fără o mare pierdere, este bine să o faceţi. Dacă vreţi să fiţi
consecvenţi faţă de credinţa acestui popor, ale cărui publicaţii şi
învăţături au aşa de mult de spus cu privire la subiectul reformei,
veţi înţelege că sfatul de a renunţa la aceste lucruri cât mai curând
cu putinţă este mai mult decât o sugestie.” – Review and Herald, 24

martie 1868
[57]

 
 
 



41



SFATURI CU PRIVIRE LA ANUMITE SITUAŢII
MARITALE
UN CAZ ÎN CARE A DOUA CĂSĂTORIE A FOST
ÎNDREPTĂŢITĂ

Înţeleg că sunteţi îngrijoraţi cu privire la căsătoria fiicei voastre
cu J. Totuşi căsătoria a avut loc cu consimţământul vostru, fiica
voastră l-a acceptat ca soţ ştiind totul despre el, iar acum nu văd
niciun motiv pentru care să mai simţiţi vreo povară cu privire la
subiectul acesta. Fiica voastră îl iubeşte pe J şi este posibil ca
această căsătorie să fie în conformitate cu rânduiala lui Dumnezeu,
pentru ca atât J, cât şi fiica voastră să aibă o experienţă creştină
mai bogată şi să fie întăriţi în punctele în care sunt deficitari. Fiica
voastră s-a angajat în legământul căsătoriei cu J şi a rupe
legământul acesta ar fi departe de a fi corect. Ea nu poate să-şi
anuleze acum obligaţiile faţă de el. (…) Am cunoscut personal
relaţia lui din trecut cu prima soţie, K. J a iubit-o pe K prea mult,
dar ea nu a fost vrednică de atenţia lui. El a făcut tot ce i-a fost cu
putinţă să o ajute şi a căutat orice cale posibilă de a o păstra ca
soţie. El nu ar fi putut să facă mai mult. Eu am vorbit cu ea şi am
încercat să-i arăt lipsa de consecvenţă a comportamentului ei, am
rugat-o să nu ceară divorţul, dar ea a fost hotărâtă, îndărătnică şi
încăpăţânată şi a vrut să facă aşa cum gândea ea. Cât timp a trăit
cu el, ea a căutat [340] să obţină cât mai mulţi bani cu putinţă de la
el, dar nu l-a tratat cu bunătate, aşa cum trebuie să îl trateze o
soţie pe soţul ei.

J nu şi-a îndepărtat soţia. Ea l-a părăsit, l-a îndepărtat şi s-a
căsătorit cu altcineva. Nu văd în Scriptură nimic care să îi interzică
lui să se căsătorească din nou în Domnul. El are dreptul la
dragostea unei femei. (…)

Nu pot să văd că această unire nouă este tulburată. A-l despărţi
pe un bărbat de soţia lui este o problemă serioasă. Nu este niciun
temei biblic pe care să se facă un astfel de pas în cazul acesta. El nu
şi-a părăsit soţia, ci ea l-a părăsit. El nu s-a recăsătorit până când



ea nu a obţinut divorţul. Când K a divorţat de J, el a suferit cât se
poate de mult şi nu s-a recăsătorit până când K nu s-a căsătorit cu
altcineva. Sunt sigură că aceea pe care a ales-o va fi un ajutor
pentru el, iar el poate să fie un ajutor pentru ea. (…) Nu văd nimic
în Cuvântul lui Dumnezeu care i-ar cere să se despartă de el.
Pentru că mi-aţi cerut sfatul, vi-l voi da fără reţineri. – Scrisoarea
50, 1895

 



SFAT ADRESAT UNEI TINERE CARE SE GÂNDEA LA
CĂSĂTORIA CU UN BĂRBAT DIVORŢAT[58]

Partea	care	provoacă	divorţul	nu	are	niciun	drept	să	se
recăsătorească

M-am gândit la situaţia ta în legătură cu L şi nu am de dat niciun
alt sfat diferit de cel pe care l-am dat. Consider că nu ai niciun drept
moral de a te căsători cu L. El nu are niciun drept moral de a se
căsători cu tine. El şi-a părăsit soţia, după ce a provocat-o într-o
mare măsură. El a părăsit-o pe cea pe care a jurat lui Dumnezeu că
o va iubi şi o va îndrăgi atâta vreme cât vor trăi. Încă înainte ca ea
să fi obţinut divorţul, când era soţia lui de drept, el a părăsit-o timp
de trei ani, iar apoi a părăsit-o în inima lui şi şi-a exprimat
dragostea faţă de tine. Subiectul a fost negociat în mare parte între
tine şi un bărbat căsătorit, în timp ce el era legat din punct de
vedere legal de soţia cu care s-a căsătorit şi cu care avea doi copii.

[341] Nu văd nicio fărâmă de îngăduinţă în pasajele Scripturii,
pentru ca vreunul dintre voi să se căsătorească, deşi soţia lui a
divorţat. El a fost cel care a provocat-o, comportamentul lui este în
mare parte acela care a adus rezultatul acesta şi nu pot să văd în
nicio lumină mai favorabilă faptul că el ar avea vreun drept legal de
a-şi uni interesele cu ale tale sau ca tu să-ţi uneşti interesele cu ale
lui. (…)

Sunt uluită de faptul că tu te-ai gândit chiar şi pentru o clipă la
lucrul acesta şi ţi-ai îndreptat sentimentele spre un bărbat căsătorit
care şi-a părăsit soţia şi copiii în astfel de circumstanţe. Te sfătuiesc
să le prezinţi fraţilor noştri cu răspundere gândurile şi planurile
tale cu privire la subiectul acesta, aşa cum sunt ele, ca să primeşti
sfatul lor şi să le îngădui să-ţi arate din Legea lui Dumnezeu
greşeala în care ai căzut. Amândoi aţi călcat Legea, chiar şi
gândindu-vă că aţi putea să vă uniţi în căsătorie. Ar fi trebuit să
respingeţi gândul chiar de la prima sugestie. – Scrisoarea 14, 1895

 



SITUAŢIA NU VA FI MAI BUNĂ PRIN PĂRĂSIREA
SOŢIEI ACTUALE[59]

Tocmai am citit scrisoarea ta cu privire la M. Privesc situaţia în
aceeaşi lumină ca tine şi cred că este un lucru nemilos şi rău ca
tatăl lui M să adopte comportamentul pe care l-a adoptat. (…)
Doresc să spun că situaţia lui M nu poate să fie îmbunătăţită prin
părăsirea soţiei actuale. Mergând la cealaltă femeie aflată în
discuţie nu va face situaţia să fie mai bună.

Consider că situaţia acestui tată este unică, iar raportul lui este
unul cu care nu îi va plăcea să se întâlnească în ziua judecăţii lui
Dumnezeu. El trebuie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu
pentru spiritul şi faptele lui. Cel mai bun lucru pe care poate să-l
facă este să înceteze să provoace certuri. (…) Tatăl şi fratele să facă
o lucrare atentă pentru ei înşişi. Amândoi au nevoie de puterea lui
Dumnezeu. Fie ca Domnul să ajute aceste suflete sărmane să
îndepărteze orice pată şi zbârcitură din propriul caracter, să se
pocăiască de greşelile lor şi să-l lase pe M în grija Domnului.

[342] Îmi pare rău pentru acest bărbat. Calea pe care a mers este
de aşa natură, încât amestecul cuiva din afară nu va fi de niciun
folos, deoarece sunt dificultăţi peste dificultăţi. Vreau să spun că
Domnul înţelege situaţia, iar dacă M Îl va căuta cu toată inima, Îl
va găsi. Dacă vrea să facă tot ce poate mai bine, Dumnezeu îl va
ierta şi îl va primi.

Oh, cât de preţios este să ştim că avem un Dumnezeu care ştie şi
înţelege şi care îi va ajuta pe cei care sunt foarte neajutoraţi. Totuşi
Dumnezeu îl mustră pe tatăl şi pe fratele care vor să împingă la
nimicire şi la pierzare pe cineva care, în ochii lui Dumnezeu, nu se
află sub o condamnare cu nimic mai mare decât cea sub care se află
ei înşişi, şi totuşi ei îşi folosesc darul vorbirii ca să îl descurajeze şi
să-l împingă pe M la disperare.

M poate să nădăjduiască în Dumnezeu şi să facă tot ce poate mai
bine pentru a-I sluji lui Dumnezeu cu toată umilinţa,
încredinţându-I sufletul lui neajutorat Marelui Purtător al
păcatului. Nu i-am scris niciun cuvânt nici tatălui, nici fiului. Aş



face cu bucurie ceva pentru a-l ajuta pe sărmanul M să îndrepte
lucrurile, dar, având în vedere felul în care stau lucrurile, nu se
poate face aşa ceva fără a nedreptăţi pe cineva. – Scrisoarea 175,
1901

 



TOŢI SUNT UNA ÎN HRISTOS
Orice om care se consacră lui Hristos, oricine aude adevărul şi îl

împlineşte, ajunge copil într-o familie unică. Neştiutori şi înţelepţi,
bogaţi şi săraci, păgâni şi sclavi, albi sau negri – Domnul Isus a
plătit răscumpărarea pentru sufletele lor. Dacă ei cred în El,
sângele Său îi va curăţi. Numele omului de culoare este scris în
cărţile cerului alături de numele omului alb. Toţi sunt una în
Hristos. Naşterea, statutul, naţionalitatea sau culoarea nu pot să-i
înalţe sau să-i degradeze pe oameni. Ceea ce îl face pe un om să aibă
valoare este caracterul lui. Dacă un amerindian, un chinez sau un
african Îi dă lui Dumnezeu inima sa, în ascultare şi credinţă, Isus
nu îl iubeşte mai puţin din cauza culorii lui. El îl numeşte fratele
Său preaiubit. – Manuscrisul 6, 1891
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SFAT CU PRIVIRE LA CASATORIA
INTERRASIALA[60]

 
Toţi suntem fraţi. Indiferent care este câştigul sau pierderea,

trebuie să ne purtăm cu nobleţe şi curaj înaintea lui Dumnezeu şi a
Mântuitorului nostru. În calitate de creştini, să acceptăm principiul
că toţi oamenii – albi şi negri – sunt liberi şi egali, să aderăm la
principiul acesta şi să nu fim nişte laşi în faţa lumii, nici în faţa
fiinţelor cereşti inteligente. Să-i tratăm pe oamenii de culoare la fel
de respectuos cum i-am trata pe cei albi. Prin învăţătura şi
exemplul nostru, noi putem să-i câştigăm şi pe alţii de partea unui
astfel de comportament.

Totuşi există o obiecţie cu privire la căsătoria între cei din rasa
albă şi cei din rasa neagră. Toţi trebuie să ia în considerare că nu au
niciun drept să atragă asupra urmaşilor lor o situaţie care va fi în
dezavantajul lor. Ei nu au niciun drept să le ofere ca moştenire o
situaţie care i-ar supune la o viaţă de umilinţă. Copiii din căsătorii
mixte au un simţământ de amărăciune faţă de părinţii care le-au
dat [344] o astfel de moştenire pe viaţă. Din motivul acesta, şi nu din
altul, nu ar trebui să se încheie căsătorii între cei din rasa albă şi
cei din rasa neagră. – Manuscrisul 7, 1896



RĂSPUNS LA O ÎNTREBARE
Dragă prietene,
Ca răspuns la întrebările cu privire la caracterul recomandabil al

căsătoriei dintre tinerii creştini de rasă albă cu cei de rasă neagră,
aş spune că întrebarea aceasta mi-a fost pusă în experienţa mea din
trecut, iar lumina pe care Domnul mi-a dat-o a fost că pasul acesta
nu trebuie să fie făcut, deoarece va crea cu siguranţă controverse şi
confuzie. Întotdeauna am avut de dat acelaşi sfat. În poporul nostru
să nu fie adresată nicio recomandare pentru căsătoriile de felul
acesta. Fratele de culoare să ia în căsătorie o soră de culoare care
este vrednică, Îl iubeşte pe Dumnezeu şi păzeşte poruncile Sale.
Sora albă care se gândeşte la căsătoria cu un frate de culoare să nu
facă pasul acesta, deoarece Domnul nu conduce în această direcţie.

Timpul este prea preţios pentru a fi pierdut în controversele care
vor apărea cu privire la subiectul acesta. Să nu se îngăduie ca
problemele de felul acesta să-i cheme pe pastorii noştri de la
lucrarea lor. Un asemenea pas va crea confuzie şi piedici. Nu va fi
pentru înaintarea lucrării, nici pentru slava lui Dumnezeu. –
Scrisoarea 36, 1912
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VINDECARI MIRACULOASE[61]

O SITUAŢIE DELICATĂ
Cu privire la subiectul rugăciunii pentru bolnavi, sunt promovate

multe idei confuze. Unul spune: „Cel pentru care s-a făcut
rugăciunea trebuie să păşească prin credinţă, dându-I slavă lui
Dumnezeu şi nefolosind niciun remediu. Dacă se află într-o
instituţie medicală, trebuie să o părăsească imediat.”

Ştiu că ideile acestea sunt greşite şi, dacă sunt acceptate, vor
conduce la multe rele.

Pe de altă parte, nu vreau să spun nimic care ar putea fi
interpretat ca fiind lipsă de credinţă în eficienţa rugăciunii.

Calea credinţei se află aproape de calea încumetării. Satana caută
mereu să ne ducă pe căi false. El vede că înţelegerea greşită a
credinţei va încurca şi va dezamăgi. Lui îi place să-i convingă pe
oameni să raţioneze pe baza unor premise false.

Pot să mă rog pentru cei bolnavi într-un singur fel: „Doamne, dacă
este în acord cu voinţa Ta, pentru slava Ta şi pentru binele celui
[346] care este bolnav, Te rugăm să-l vindeci pe suferind. Facă-se nu
voia noastră, ci voia Ta.”

Neemia nu a considerat că datoria lui a fost îndeplinită când a
jelit, a plâns şi s-a rugat Domnului. El nu s-a rugat doar. El a
lucrat, împletind cererile cu eforturile lui.

Folosirea înţeleaptă a tratamentelor nu este o negare a credinţei.
– Manuscrisul 31, 1911



POT SĂ PARĂ A FI NATURALE
Minunile lui Dumnezeu nu poartă întotdeauna semnele

exterioare ale unor minuni. Adesea, ele sunt îndeplinite într-un mod
care pare a fi cursul natural al evenimentelor. Când ne rugăm
pentru cei bolnavi, trebuie să şi lucrăm pentru ei. Noi contribuim la
răspunsul pe care îl aşteptăm la rugăciunile noastre, prin folosirea
tratamentelor aflate la îndemână. Apa folosită înţelept este unul
dintre remediile cele mai puternice. Când este folosită inteligent, se
văd rezultate favorabile. Dumnezeu ne-a dat inteligenţă şi doreşte
să folosim la maximum binecuvântările Sale dătătoare de
sănătate. Îi cerem lui Dumnezeu să le dea pâine celor flămânzi,
dar apoi trebuie să acţionăm ca unelte ale Sale pentru ajutorarea
celor flămânzi. Trebuie să folosim fiecare binecuvântare pe care
Dumnezeu a pus-o la îndemâna noastră pentru eliberarea celor
aflaţi în pericol.

Mijloacele naturale, folosite în concordanţă cu voia lui Dumnezeu,
aduc rezultate supranaturale. Noi cerem o minune, iar Dumnezeu
ne îndrumă gândurile spre unele remedii simple. Cerem să fim
păziţi de molima care umblă în timpul nopţii şi care se furişează cu
atâta putere în lume, dar apoi trebuie să conlucrăm cu Dumnezeu,
respectând legile sănătăţii şi ale vieţii. După ce am făcut tot ce ne
este cu putinţă, trebuie să continuăm să ne rugăm cu credinţă
pentru sănătate şi putere. Trebuie să consumăm alimente care vor
păstra sănătatea trupului. Dumnezeu nu ne încurajează
asigurându-ne că va face pentru noi lucrul pe care suntem în stare
să-l facem singuri. Legile naturale trebuie să fie respectate. Noi nu
trebuie să dăm greş în a ne face partea. Dumnezeu ne spune:
„Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur…
Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după
plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea” (Filipeni 2,12.13).

Noi nu putem să desconsiderăm legile naturii, fără [347] să
desconsiderăm legile lui Dumnezeu. Nu putem să ne aşteptăm ca
Dumnezeu să facă o minune pentru noi, în timp ce neglijăm
remediile simple pe care El ni le-a oferit pentru a le folosi şi care,
dacă sunt aplicate cu abilitate şi la vremea potrivită, vor avea un



rezultat miraculos.
Prin urmare, rugaţi-vă, credeţi şi lucraţi! – Scrisoarea 66, 1901



UN CAZ DE VINDECARE
Mi-a fost prezentat un caz din _________. Un pastor a fost trimis

la o distanţă de 130 de kilometri ca să se roage pentru o soră
bolnavă, care l-a chemat în conformitate cu învăţăturile lui Iacov. El
s-a dus şi s-a rugat stăruitor, iar ea s-a rugat de asemenea. Ea a
crezut că pastorul era un om al lui Dumnezeu, un om al credinţei.
Medicii au renunţat la cazul ei, spunând că va muri de tuberculoză.
Ea a fost vindecată imediat. S-a ridicat şi a pregătit cina, lucru pe
care nu îl făcuse de zece ani. Pastorul era un păcătos, viaţa lui era
imorală, şi totuşi a avut loc o mare lucrare. El şi-a atribuit şieşi
toată slava.

Apoi, scena menţionată mai sus mi-a fost înfăţişată din nou. Am
văzut că femeia era o ucenică adevărată a lui Hristos. Ea credea că
trebuie să fie vindecată. Am văzut rugăciunile ei: Una a fost o
rugăciune întunecată, confuză, în care se simţea doborâtă, cealaltă
rugăciune a fost amestecată cu lumină şi scânteieri care mi se
păreau asemenea unor diamante şi s-a înălţat la Isus, iar El a
prezentat-o Tatălui Său ca pe o tămâie plăcută şi o rază de lumină a
fost trimisă imediat la femeia suferindă. Ea şi-a revenit şi s-a
întărit sub influenţa ei. Îngerul a zis: „Dumnezeu va aduna fiecare
fărâmă de credinţă adevărată şi sinceră, acestea vor fi adunate ca
nişte diamante şi vor aduce un răspuns, iar Dumnezeu va face
deosebire între ce este preţios şi ce este rău. Deşi El îl rabdă multă
vreme pe cel ipocrit şi păcătos, totuşi cazul lui va fi cercetat. Chiar
dacă el poate să înflorească pentru o vreme alături de cel cinstit aşa
cum înfloreşte dafinul verde, totuşi va veni timpul când nebunia lui
va fi dată pe faţă şi el va ajunge în mare încurcătură.” – Scrisoarea
2, 1851



CÂND VINDECAREA NU AR FI LUCRUL CEL MAI
BUN

Cunoaştem situaţii în care Domnul a făcut ca inima celor din
poporul Său să fie mişcată de un caz de boală şi a pus în sufletul lor
o dorinţă nespusă, iar ei s-au rugat cât se poate de stăruitor [348]
pentru vindecare şi au presupus că aveau dreptul de a cere
împlinirea făgăduinţei, dar cel bolnav a murit. Domnul, care vede
sfârşitul de la început, ştia că, dacă ar fi lucrat prin puterea Sa
pentru a vindeca, voia divină ar fi fost înţeleasă greşit.

Uneori, vindecarea nu ar fi lucrul cel mai bun nici pentru prieteni,
nici pentru biserică, deoarece ar avea ca rezultat un entuziasm
nestăpânit şi fanatism, conducându-i pe unii la concluzia că la
temelia credinţei lor se află impulsul de moment. Singura cale de a
fi în siguranţă este aceea de a urma Cuvântul scris. După ce aţi
făcut tot ce aţi putut pentru cel suferind, puneţi cazul în mâinile
Domnului. Este posibil ca moartea să fie spre slava Sa. Domnul
îngăduie să moară unii care au zăcut pe patul de suferinţă luni sau
ani de zile. El vede că este potrivit să le dea odihnă celor suferinzi. –
Manuscrisul 67, 1899
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PERICOLELE HIPNOZEI[62]

AVERTIZARE ADRESATĂ MEDICILOR CARE
FOLOSESC MIJLOACE DE HIPNOZĂ

Frate şi soră N, în Numele Domnului, vă rog să vă aduceţi aminte
că, dacă părerile voastre cu privire la ştiinţa minţii nu se schimbă,
dacă nu înţelegeţi amândoi că aveţi o nevoie hotărâtă de convertire
şi de schimbare a minţii, veţi fi nişte pietre de poticnire şi o
privelişte vrednică de milă pentru îngeri şi oameni.

Adevărul are doar o mică influenţă asupra voastră. Este periculos
ca un om, indiferent cât de bun ar fi, să îndrăznească să influenţeze
mintea altui om, aşa încât acesta să ajungă sub controlul minţii lui.
Îngăduiţi-mi să vă spun că tratarea minţii este o ştiinţă satanică.
Voi aţi ajuns deja prea departe în domeniul acesta şi vă puneţi într-un
pericol serios experienţa viitoare. De când a intrat pentru prima
dată în mintea voastră şi, până în prezent, practica aceasta a avut
urmările cele mai dăunătoare. Dacă nu puteţi să înţelegeţi că
Satana este iniţiatorul acestei ştiinţe, nu vă va fi aşa de uşor cum
presupuneţi să vă rupeţi de ea în totalitate. Întreaga filosofie a
acestei ştiinţe este o capodoperă a amăgirii satanice. De dragul
sufletelor voastre, rupeţi orice legătură cu tot ce ţine de domeniul
acesta. De fiecare dată [350] când puneţi în mintea altui om idei cu
privire la ştiinţa aceasta, ca să câştigaţi stăpânirea asupra minţii
lui, vă aflaţi pe terenul lui Satana, conlucrând cu el în mod
categoric. De dragul sufletelor voastre, ieşiţi din această capcană a
vrăjmaşului.

Niciunul dintre voi nu trebuia să studieze ştiinţa de care aţi fost
interesaţi. A studia ştiinţa aceasta înseamnă a rupe fructe din
pomul cunoştinţei binelui şi răului. Dumnezeu vă interzice, atât
vouă, cât şi oricărui alt muritor, să învăţaţi sau să le prezentaţi
altora o astfel de ştiinţă. Faptul că aţi avut de-a face cu ştiinţa
aceasta ar fi suficient pentru a-ţi arăta, frate N, inconsecvenţa ta ca
medic din conducerea sanatoriului.

În preocuparea faţă de ştiinţa tratării minţii, tu ai mâncat din



pomul cunoştinţei binelui şi răului, pe care Dumnezeu ţi-a interzis
să-l atingi. Acum este timpul cel mai potrivit să priveşti la Isus şi,
contemplând caracterul Său, să fii schimbat după chipul divin.

Rupe orice legătură cu tot ce seamănă a fi hipnoză, ştiinţă prin
care lucrează slujitorii satanici. – Scrisoarea 20, 1902



SFAT CU PRIVIRE LA PUBLICAREA CĂRŢILOR
DESPRE HIPNOZĂ[63]

Oare administratorii ar trebui să fie de acord să fie slujitorii lui
Satana prin publicarea unor cărţi care tratează subiectul hipnozei?
Oare lepra aceasta ar trebui să fie introdusă în editură? (...) Satana
şi slujitorii lui au lucrat şi lucrează sârguincios. Va binecuvânta
Dumnezeu casele de editură, dacă ele acceptă amăgirile
vrăjmaşului? Oare instituţiile care au fost înfăţişate poporului
nostru ca fiind consacrate Domnului trebuie să ajungă nişte şcoli în
care lucrătorii să mănânce din roadele pomului interzis al
cunoştinţei? Îl vom încuraja noi pe Satana să se furişeze în citadela
adevărului pentru a-şi depozita [351] acolo ştiinţa lui diabolică, aşa
cum a făcut în Eden? Oare bărbaţii aflaţi în centrul lucrării sunt
nişte oameni care nu pot să facă deosebire între adevăr şi minciună?
Sunt ei nişte oameni care nu pot să înţeleagă consecinţele
îngrozitoare ale influenţării altora în rău?

Chiar dacă aţi câştiga milioane de dolari printr-o lucrare de felul
acesta, ce valoare are câştigul acesta în comparaţie cu pierderea
îngrozitoare adusă prin publicarea minciunilor lui Satana, făcând
cu putinţă ca lumea să spună că acele cărţi care conţin idei false au
fost publicate de Casa de Editură a adventiştilor de ziua a şaptea
pentru a fi răspândite în lume?

Treziţi-vă şi daţi-vă seama că tiparniţele voastre au publicat
minciunile lui Satana! Oamenii care cunosc adevărul să acţioneze
ca nişte înţelepţi, punându-şi toată influenţa de partea adevărului
şi a neprihănirii. – Scrisoarea 140, 1901 (Adresată administratorilor
caselor noastre de editură, 16 octombrie 1901)



ŞTIINŢELE CARE SE OCUPĂ DE MINTE
În aceste zile, când scepticismul şi necredinţa apar aşa de adesea

îmbrăcate în haine ştiinţifice, trebuie să fim precauţi la fiecare pas.
Prin aceste mijloace, marele nostru vrăjmaş amăgeşte mii de
oameni şi îi duce în robie aşa cum vrea el. Avantajele pe care le
obţine din ştiinţele care se ocupă de mintea omenească sunt teribile.
Aici, asemenea unui şarpe, se strecoară pe neobservate pentru a
degrada lucrarea lui Dumnezeu.

Această pătrundere a lui Satana prin ştiinţe este bine plănuită.
Prin intermediul frenologiei, psihologiei şi mesmerismului, el
ajunge mai uşor la oamenii din generaţia aceasta şi lucrează cu
acea putere care va caracteriza eforturile lui pe măsură ce se
apropie încheierea timpului de probă. În felul acesta, mintea a mii
de oameni a fost otrăvită şi dusă la necredinţă. Deşi se crede că o
minte omenească influenţează în mod atât de minunat alte minţi,
Satana, care este gata să obţină orice avantaj, se interpune şi
lucrează la fiecare pas. În timp ce aduc laude cerului pentru
lucrările mari şi bune despre care afirmă că sunt săvârşite, aceia
care sunt dedicaţi acestor ştiinţe înţeleg prea puţin că susţin o
putere care lucrează spre rău. [352] Totuşi aceasta este o putere care
va lucra cu toate semnele şi minunile mincinoase – cu toată
amăgirea nelegiuirii. Dragă cititorule, observă influenţa acestor
ştiinţe, deoarece lupta dintre Hristos şi Satana nu s-a încheiat încă.
(…)

Neglijarea rugăciunii îi determină pe oameni să se bazeze pe
puterea proprie şi deschide uşa ispitei. În multe situaţii, imaginaţia
este captivată de cercetările ştiinţifice, iar oamenii sunt flataţi de
conştienţa cu privire la puterea proprie. Ştiinţele care se ocupă de
mintea omenească sunt foarte lăudate. Ele sunt bune la locul lor,
[64]

 dar sunt preluate de Satana şi folosite ca nişte mijloace
puternice de a amăgi şi de a nimici sufletele. Şiretlicurile lui sunt
primite ca venind din cer şi, în felul acesta, el primeşte închinarea
pe care o doreşte el. Lumea, despre care se presupune că beneficiază
aşa de mult datorită frenologiei şi magnetismului animal, nu a fost



niciodată aşa de decăzută cum este acum. Prin ştiinţele acestea,
virtutea este nimicită şi sunt puse bazele spiritismului. – Signs of
the Times, 6 noiembrie 1884



CUM SĂ FII FERIT DE INFLUENŢELE
AMĂGITOARE[65]

Adesea, Satana găseşte posibilitatea de a exercita o puternică
atracţie spre rău prin influenţa pe care mintea omenească este
capabilă să o exercite asupra unei alte minţi omeneşti. Influenţa
aceasta este atât de amăgitoare, încât, adesea, omul asupra căruia
este exercitată nu îşi dă seama ce fel de putere este aceasta.
Dumnezeu mi-a poruncit să vorbesc împotriva acestui rău, pentru
ca slujitorii Săi să nu ajungă sub puterea amăgitoare a lui Satana.
Vrăjmaşul este marele lucrător şi, dacă nu sunt conduşi fără
încetare de Duhul lui Dumnezeu, cei din poporul lui Dumnezeu vor
fi prinşi în capcană şi înrobiţi.

Mii de ani, Satana a făcut experienţe în legătură cu proprietăţile
minţii omeneşti şi a învăţat să le cunoască bine. În aceste zile din
urmă, prin lucrările lui subtile, el pune în legătură mintea omului
cu mintea lui, umplând-o [353] cu gândurile lui, şi face lucrarea
aceasta într-un mod atât de amăgitor, încât cei care acceptă
călăuzirea lui nu ştiu nimic despre faptul că sunt conduşi de el,
după cum voieşte. Marele amăgitor speră să încurce mintea
oamenilor într-o asemenea măsură, încât să nu audă nimic altceva
decât vocea lui.

Când Domnul Hristos i-a descoperit lui Petru timpul de încercare
şi suferinţă care se afla chiar în faţa Lui, iar Petru a răspuns: „Să
Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu Ţi se întâmple aşa ceva!”
(Matei 16,22), Mântuitorul i-a poruncit: „Înapoia Mea, Satano!”
(Matei 16,23). Satana vorbea prin Petru, făcându-l să joace rolul de
ispititor. Petru nu bănuia prezenţa lui Satana, dar Domnul Hristos
putea să sesizeze prezenţa amăgitorului, iar mustrarea pe care i-a
adresat-o lui Petru i-a fost adresată adevăratului vrăjmaş.

Cu o ocazie, când le-a vorbit celor doisprezece şi S-a referit la
Iuda, Domnul Hristos a declarat: „Unul din voi este un drac” (Ioan
6,70). Adesea, în zilele lucrării Sale de slujire pe pământ,
Mântuitorul l-a înfruntat pe vrăjmaşul Său aflat în chip de om,
când Satana, ca un duh necurat, punea stăpânire pe oameni.



Satana pune stăpânire pe mintea oamenilor şi în zilele noastre. În
activitatea mea în lucrarea lui Dumnezeu, am întâlnit iar şi iar
oameni care au fost posedaţi în felul acesta şi am mustrat duhul cel
rău în Numele Domnului.

Satana nu pune stăpânire pe mintea omenească prin forţă, ci
vrăjmaşul seamănă în biserică neghina, când oamenii dorm. Când
oamenii dorm din punct de vedere spiritual, vrăjmaşul îşi face
lucrarea nelegiuirii. El îndepărtează seminţele bune din inimă când
omul nu „înţelege” Cuvântul (Matei 13,19). Când oamenii sunt în
starea aceasta, când viaţa lor spirituală nu este hrănită continuu de
Duhul lui Dumnezeu, Satana poate să-i umple cu spiritul lui şi să-i
determine să facă lucrările lui. (…)

Eu vă îndemn cu insistenţă să înlăturaţi din viaţă orice faptă care
nu poartă aprobarea lui Dumnezeu. Ne apropiem de încheierea
istoriei pământului, iar bătălia este tot mai aprigă pe zi ce trece. –
Scrisoarea 244, 1907

 
 



45



CHEMAREA DE A LOCUI IN ZONE
RURALE[66]

 
În dimineaţa aceasta, nu am putut să dorm după ora două. În

timpul unei viziuni, mă aflam la o întrunire. Rugam câteva familii
să folosească mijloacele rânduite de Dumnezeu şi să iasă din oraşe,
ca să-şi salveze copiii. Unii amânau, nefăcând niciun efort hotărât.

Îngerii milei i-au grăbit pe Lot, pe soţia lui şi pe fiicele lui,
luându-i de mână. Dacă Lot s-ar fi grăbit aşa cum dorea Domnul,
soţia lui nu ar fi ajuns un stâlp de sare. Lot a manifestat prea mult
spiritul de amânare. Să nu fim ca el! Aceeaşi voce care l-a avertizat
pe Lot să iasă din Sodoma ne porunceşte: „Ieşiţi din mijlocul lor şi
despărţiţi-vă de ei… nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi
primi” (2 Corinteni 6,17). Cei care ascultă avertizarea aceasta vor
găsi un loc de scăpare. Fiecare om să fie cât se poate de precaut şi să
încerce să îşi salveze familia. Să înceapă să lucreze. Dumnezeu va
descoperi de la un punct la altul ce trebuie să fie făcut mai departe.

Ascultaţi vocea lui Dumnezeu prin apostolul Pavel: „Duceţi până
la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur… Căci Dumnezeu
este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa,
şi înfăptuirea” (Filipeni 2,12.13). Lot a părăsit câmpia [355] păşind
încet, ca şi cum nu ar fi vrut să plece. El s-a asociat atât de multă
vreme cu cei ce săvârşeau răul, încât nu a putut să vadă pericolul
până când soţia lui nu a ajuns să rămână pentru totdeauna în
câmpie, ca un stâlp de sare. – Review and Herald, 11 decembrie
1900

Copiii nu trebuie să fie expuşi la ispitele din oraşele care sunt
pregătite pentru nimicire. Domnul ne-a trimis avertizarea şi sfatul
de a ieşi din oraşe. Să nu mai facem nicio investiţie în oraşe. Taţi şi
mame, cum consideraţi voi sufletul copiilor voştri? Îi pregătiţi voi pe
membrii familiilor voastre pentru mutarea în curţile cereşti? Îi
pregătiţi voi pentru a ajunge să fie nişte membri ai familiei regale?
Copiii îi aparţin Împăratului ceresc? „Şi ce foloseşte unui om să



câştige toată lumea, dacă îşi pierde sufletul?” (Marcu 8,36). Cum se
vor compara comoditatea, confortul şi avantajele cu valoarea
sufletului copiilor voştri? – Manuscrisul 76, 1905

 



REFUGIUL ÎN ZONELE RURALE
Părinţii să înţeleagă faptul că educarea copiilor lor este o lucrare

importantă pentru salvarea sufletelor. În zonele rurale, în
îndeplinirea lucrurilor care trebuie să fie făcute, se va găsi un
exerciţiu folositor, care va conferi sănătate fizică, prin dezvoltarea
nervilor şi a muşchilor. Mesajul meu pentru educarea copiilor noştri
este: „Afară din oraşe!”

Când i-a îndrumat să cultive pământul şi să îngrijească de
căminul lor din grădină, Dumnezeu le-a dat primilor noştri părinţi
mijloacele pentru adevărata educaţie. După ce a intrat păcatul, prin
neascultarea de cerinţele Domnului, munca necesară pentru
cultivarea pământului s-a îngreunat într-o mare măsură, deoarece
pământul aducea spini şi pălămidă, din cauza blestemului. Totuşi
munca în sine nu a fost dată din cauza păcatului. Însuşi Marele
Stăpân a binecuvântat munca de cultivare a pământului.

Scopul lui Satana este acela de a-i atrage pe oameni în oraşe şi,
pentru a-şi atinge scopul, el inventează tot felul de noutăţi şi
amuzamente, tot felul de distracţii. Oraşele de pe pământ ajung
astăzi în situaţia în care au fost oraşele dinainte de potop. (…)

Cine va fi avertizat? Spunem din nou: „Afară din oraşe!” [356] Nu
consideraţi faptul că trebuie să mergeţi în zone de deal şi munte ca
fiind o mare pierdere, ci căutaţi acel loc retras unde puteţi să fiţi
singuri cu Dumnezeu pentru a învăţa voia şi calea Sa. (…)

Îi îndemn pe cei din poporul nostru să facă din căutarea
spiritualităţii lucrarea vieţii lor. Hristos este la uşă. Acesta este
motivul pentru care le spun: „Nu consideraţi ca o pierdere când
sunteţi chemaţi să părăsiţi oraşele şi să vă mutaţi în zonele rurale.
Aici, binecuvântări îmbelşugate îi aşteaptă pe cei care le vor căuta.
Când contemplăm peisajele din natură, lucrările Creatorului, când
studiem lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, fără să ne dăm seama,
vom fi schimbaţi după acelaşi chip.” – Manuscrisul 85, 1908



NU AŞTEPTAŢI NICIO MINUNE CARE SĂ REPARE
URMĂRILE ALEGERII UNEI CĂI GREŞITE

Mă uit la florile acestea şi, de fiecare dată când le văd, mă
gândesc la Eden. Ele sunt o exprimare a dragostei lui Dumnezeu
pentru noi. Astfel, El ne dă în lumea aceasta o mică pregustare a
Edenului. El doreşte să simţim plăcere privind lucrurile frumoase
ale creaţiunii Sale şi să vedem în ele o expresie a lucrurilor pe care
le va face pentru noi.

El vrea să trăim acolo unde putem să avem loc destul. Cei din
poporul Său nu trebuie să se mute în oraşele aglomerate. El vrea ca
ei să îşi scoată familiile din oraşe pentru a putea fi pregătiţi mai
bine pentru viaţa veşnică. Peste puţină vreme, vor trebui să
părăsească oraşele.

Oraşele acestea sunt pline de nelegiuiri de tot felul – de certuri,
crime şi sinucideri. Satana se află în ele, conducându-i pe oameni în
lucrarea lor nimicitoare. Sub influenţa lui, ei vor ucide de dragul de
a ucide şi vor face lucrul acesta din ce în ce mai mult. (…)

Dacă ne aşezăm singuri sub influenţe discutabile, oare putem să
ne aşteptăm ca Dumnezeu să facă o minune pentru a repara
urmările alegerii unei căi greşite? – Nu, nicidecum. Ieşiţi din oraşe
cât mai curând cu putinţă şi cumpăraţi o mică bucată de pământ,
unde puteţi să aveţi o grădină, unde copiii pot să vadă florile
crescând şi să înveţe de la ele lecţiile simplităţii şi ale curăţiei. –
General Conference Bulletin, 30 martie 1903



ZONE RURALE PENTRU INSTITUŢII
[357] Încă ne este dată îndrumarea: „Ieşiţi din oraşe. Înfiinţaţi-vă

sanatoriile, şcolile şi casele de editură departe de centrele populate.”
Mulţi vor susţine acum că trebuie să rămânem în oraşe, dar, în
scurtă vreme, va veni timpul când toţi cei ce doresc să evite
priveliştile şi sunetele celui rău se vor muta la ţară, deoarece
nelegiuirea şi degradarea vor spori într-o asemenea măsură, încât
însăşi atmosfera din oraşe va părea a fi poluată. – Scrisoarea 26,
1907

Dumnezeu a trimis avertizare după avertizare, spunându-ne că
şcolile, casele noastre de editură şi sanatoriile noastre trebuie să fie
înfiinţate în afara oraşelor, în locuri unde tinerii pot să înveţe ce
este adevărul într-o modalitate cât se poate de eficientă. Nimeni să
nu încerce să folosească Mărturiile pentru a susţine înfiinţarea
marilor centre în oraşe. Nu anulaţi lumina care a fost dată cu
privire la subiectul acesta.

Se vor ridica oameni care vor spune lucruri pervertite pentru a
contracara tocmai hotărârile pe care Domnul îi conduce pe slujitorii
Lui să le ia. Totuşi este timpul ca bărbaţii şi femeile să raţioneze de
la cauză la efect. Este prea târziu, mult prea târziu, pentru a
înfiinţa centre mari de afaceri în oraşe, prea târziu pentru a-i
chema pe bărbaţi şi pe femei de la ţară la oraş. În oraşe, apar
situaţii care vor face ca acelora care au credinţa noastră să le fie
foarte greu să rămână în ele. Prin urmare, ar fi o mare greşeală să
investim bani în înfiinţarea centrelor de afaceri în oraşe. –
Manuscrisul 76, 1905

 



LUCRAREA ÎN ORAŞE SĂ FIE FĂCUTĂ DIN CENTRE 
AFLATE ÎN AFARA LOR

Atât cât este posibil, instituţiile noastre să fie situate în afara
oraşelor. Trebuie să avem lucrători pentru instituţiile acestea şi,
dacă ele se află în oraşe, înseamnă că familiile din poporul nostru
vor trebui să locuiască aproape de ele. Totuşi nu este voia lui
Dumnezeu ca poporul Său să se stabilească în oraşe, unde există
confuzie şi o agitaţie continuă. Copiii trebuie să fie cruţaţi de
acestea, deoarece graba, zgomotul şi agitaţia corup întregul sistem.
Domnul doreşte ca poporul Său să se mute la ţară, unde poate să
[358] aibă un teren, să îşi cultive fructe şi zarzavaturi şi unde copiii
pot fi aduşi în contact direct cu lucrările lui Dumnezeu din natură.
Luaţi-vă familiile afară din oraşe. Aceasta este solia mea.

Adevărul trebuie să fie rostit, indiferent dacă oamenii îl vor
asculta sau dacă se vor reţine de la aceasta. Oraşele sunt pline de
ispite. Trebuie să ne plănuim lucrarea în aşa fel încât să-i ţinem pe
tinerii noştri cât mai departe cu putinţă de contaminarea aceasta.

În oraşe trebuie să se lucreze din centre aflate în afara lor. Solul
lui Dumnezeu a zis: „Oare oraşele nu trebuie să fie avertizate? Da,
dar nu de un popor al lui Dumnezeu care locuieşte în ele, ci prin
vizitarea lor pentru a le avertiza cu privire la ce va veni pe pământ.”
– Scrisoarea 182, 1902



BISERICILE SĂ FIE ÎN ORAŞE, DAR NU
INSTITUŢIILE

Domnul ne-a spus de repetate ori că trebuie să lucrăm în oraşe
din centre aflate în afara lor. În oraşele acestea, trebuie să avem
case de închinare, ca nişte memoriale ale lui Dumnezeu, dar
instituţiile pentru publicarea literaturii noastre, pentru vindecarea
celor bolnavi şi pentru educarea lucrătorilor trebuie să fie
amplasate în afara oraşelor. Este important îndeosebi ca tinerii
noştri să fie apăraţi de ispitele vieţii de la oraş.

Este în armonie cu îndrumarea aceasta ca locaşurile de adunare
să fie cumpărate şi reconsacrate în Washington şi în Nashville, dar
casele de editură şi sanatoriile din centrele acestea să fie amplasate
departe de zonele aglomerate ale oraşelor, ca nişte avanposturi.
Acesta este planul care a fost urmat în mutarea celorlalte case de
editură şi sanatorii în zone rurale, iar el este urmat acum în Marea
Britanie cu privire la Casa de Editură din Londra şi a şcolii de
acolo. Acum ni se dă ocazia de a progresa, folosind oportunităţile
deosebite pe care ni le oferă Dumnezeu, ajutându-i pe fraţii noştri
din aceste centre şi din multe alte centre importante să pună
lucrarea pe o temelie fermă, ca să înainteze cu putere. – Special
Testimonies, seria B, nr. 8, p. 7, 8

[359] Trebuie să fim înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii
în eforturile noastre de a cumpăra proprietăţi la ţară cu un preţ
mic, iar din aceste avanposturi să lucrăm în oraşe. – Idem., nr. 14,
p. 7



PREGĂTIREA 
PENTRU CRIZA ADUSĂ DE LEGEA DUMINICALĂ

Noi nu trebuie să ne stabilim în locuri unde vom fi obligaţi să
intrăm în legături strânse cu aceia care nu Îl cinstesc pe Dumnezeu.
(…) Curând va veni o criză cu privire la respectarea duminicii. (…)

Gruparea care susţine duminica se întăreşte în pretenţiile ei false
şi faptul acesta va însemna asuprirea acelora care sunt hotărâţi să
păzească Sabatul Domnului. Trebuie să ne stabilim în locuri unde
putem să păzim porunca Sabatului pe deplin. „Să lucrezi şase zile”,
declară Domnul, „şi să-ţi faci lucrul tău”. „Dar ziua a şaptea este
ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci
nicio lucrare în ea” (Exodul 20,9.10). Să fim atenţi să nu ne stabilim
în locuri unde va fi prea greu pentru noi şi pentru copiii noştri să
păzim Sabatul.

Dacă, prin providenţa lui Dumnezeu, putem să cumpărăm locuri
afară din oraşe, Domnul doreşte să facem astfel. În faţa noastră se
află vremuri de necaz. – Manuscrisul 99, 1908

Când puterea cu care sunt învestiţi împăraţii este aliată cu
binele, faptul acesta are loc pentru că persoana aflată în poziţia de
răspundere este sub conducerea divină. Când puterea este aliată cu
nelegiuirea, omul acela este aliat cu uneltele satanice şi va lucra
pentru a-i nimici pe cei ce sunt proprietatea Domnului. Lumea
protestantă a pus un sabat idolatru în locul în care ar trebui să fie
Sabatul lui Dumnezeu şi acum ea păşeşte pe urmele papalităţii. Din
motivul acesta, consider că este necesar ca aceia care alcătuiesc
poporul lui Dumnezeu să iasă din oraşe şi să se mute în locuri
retrase, la ţară, unde pot să cultive pământul şi să aibă propriile
produse. În felul acesta, pot să-i crească pe copii cu obiceiuri simple
şi sănătoase. Văd că trebuie să ne grăbim să pregătim toate
lucrurile în vederea crizei. – Scrisoarea 90, 1897
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CALAUZIRE PRIN PROVIDENŢA
LUI DUMNEZEU

 
A sosit timpul când familiile trebuie să se mute afară din oraşe,

după cum le va deschide Dumnezeu calea. Copiii să fie duşi la ţară.
Părinţii să obţină un loc potrivit, în măsura în care le vor îngădui
mijloacele financiare. Chiar dacă locuinţa este mică, totuşi, alături
de ea, să fie un teren care poate fi cultivat. – Manuscrisul 50, 1903

Părinţii pot să cumpere case mici la ţară, cu teren pentru
cultivare, unde pot să aibă livezi şi unde pot cultiva zarzavaturi şi
fructe care să ia locul cărnii, deoarece aceasta este atât de
dăunătoare pentru sângele care ne curge prin vene. În astfel de
locuri, copiii nu vor fi înconjuraţi de influenţele imorale ale vieţii de
la oraş. Dumnezeu îi va ajuta pe cei din poporul Său să găsească
astfel de case în afara oraşelor. – Lucrarea misionară medicală, p.
310

Pe măsură ce timpul înaintează, cei din poporul nostru vor trebui
să părăsească oraşele din ce în ce mai mult. Ani de zile i-am
îndrumat pe fraţii şi pe surorile noastre, şi îndeosebi familiile cu
copii, să plănuiască să plece din oraşe, după cum li se deschide o
cale de a face lucrul acesta. Mulţi vor trebui să facă eforturi
stăruitoare pentru a contribui la deschiderea căii. Totuşi, până când
se iveşte posibilitatea de a pleca, dacă rămân în oraşe, trebuie să fie
cât se poate de activi în lucrarea misionară, oricât de limitată ar fi
sfera lor de influenţă. – Review and Herald, 27 septembrie 1906



SFAT ŞI AVERTIZARE ADRESATE ACELORA CARE
ANTICIPEAZĂ PĂRĂSIREA ORAŞELOR[67]

[361] Fratele meu, scrisoarea ta îmi spune că mulţi au fost
impresionaţi profund de îndemnul de a pleca din Battle Creek. Este
nevoie, o mare nevoie, ca lucrarea aceasta să fie făcută acum. Cei
care au simţit în cele din urmă că trebuie să ia o decizie să nu o ia în
grabă, în mod pripit, într-o stare de agitaţie sau în aşa fel încât
după aceea să regrete profund faptul că au plecat. (…)

Luaţi seama să nu aibă loc mişcări pripite în ascultarea sfatului
de a vă muta din Battle Creek. Nu faceţi nimic fără să cereţi
înţelepciunea pe care Dumnezeu a făgăduit că o va da din belşug
tuturor celor ce o cer. Tot ce poate să facă cineva este să-i sfătuiască
şi apoi să-i lase pe aceia care sunt convinşi cu privire la datorie să
acţioneze sub călăuzirea divină şi cu inima deschisă pentru a-L
cunoaşte pe Dumnezeu şi a-L asculta.

Sunt tulburată când mă gândesc că până şi printre profesorii
noştri ar putea să fie unii care au nevoie de o judecată mult mai
sănătoasă şi mai echilibrată. Mesagerii care îi vestesc lumii solia
harului şi care beneficiază de încrederea oamenilor vor fi solicitaţi să
ofere sfaturi. Aceşti oameni care nu au o experienţă autentică în
domeniul vieţii practice trebuie să dea dovadă de multă precauţie,
deoarece vor fi în pericolul de a da sfaturi fără să ştie ce ar putea să-i
determine pe alţii să facă.

Unii au o cunoaştere pătrunzătoare a lucrurilor şi sunt capabili să
ofere sfaturi. Acesta este darul lui Dumnezeu. În momente când
lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de cuvinte sănătoase, solemne şi
temeinice, ei pot să adreseze cuvinte care vor face ca aceia care sunt
încurcaţi şi se află în întuneric să înţeleagă calea pe care trebuie să
o urmeze, ca şi cum ar vedea o străfulgerare rapidă a razelor de
soare, şi să înţeleagă răspunsul la întrebarea care i-a pus în
încurcătură şi le-a frământat [362] mintea timp de săptămâni sau
luni. Înaintea lor, calea se deschide şi se lămureşte, iar Domnul lasă
ca lumina Lui să strălucească pe ea, pentru ca ei să vadă că
rugăciunile lor primesc răspuns şi calea lor este clarificată. Totuşi



pot fi adresate sfaturi grăbite, care spun doar că trebuie să iasă din
Battle Creek, fără a lua în considerare că nu este definit cu claritate
care va fi progresul spiritual obţinut din faptul că vor proceda în
felul acesta.

Gândiţi	cu	atenţie	fiecare	mutare
Fiecare să îşi ia timp să gândească atent, nu asemenea omului

din parabolă, care a început să construiască, dar nu a fost în stare
să termine ce a început. Să nu se facă nicio mutare, decât după ce a
fost luat în considerare cu atenţie tot ce presupune ea, după ce totul
a fost cântărit. (…) Fiecăruia i-a fost dată o lucrare potrivită cu
abilitatea lui. Prin urmare, să nu acţioneze cu ezitare, ci cu
fermitate, şi totuşi încrezându-se cu umilinţă în Dumnezeu.

Pot fi unii care se vor grăbi să facă o lucrare şi să intre în unele
afaceri despre care nu ştiu nimic. Dumnezeu nu cere lucrul acesta.
Gândiţi cu sinceritate şi rugăciune, cercetând Cuvântul cu toată
atenţia, cu rugăciune, cu mintea şi cu inima deschise pentru a
asculta vocea lui Dumnezeu. (…) A înţelege voia lui Dumnezeu este
un lucru mare. (…)

Eu îi adresez bisericii din Battle Creek îndemnul de a acţiona în
conformitate cu sfaturile lui Dumnezeu. Este nevoie ca mulţi să se
mute din Battle Creek şi, de asemenea, este nevoie să avem planuri
bine definite cu privire la ce veţi face când veţi pleca. Nu plecaţi în
grabă, fără să ştiţi ce aveţi de gând să faceţi. (…) Oh, este nevoie de
conducători, de oameni înţelepţi şi prudenţi, care să fie nişte
sfătuitori siguri, oameni care au o bună înţelegere a naturii
omeneşti, care ştiu cum să îndrume şi să sfătuiască în temere de
Dumnezeu.

Pericolul	care	însoţeşte	o	experienţă	nouă
Am văzut că fiecare etapă nouă a experienţei în biserică este

însoţită de pericole, deoarece unii ascultă într-un spirit exagerat ce
li se spune. Deşi unii învăţători pot să fie puternici şi [363] eficienţi
în prezentarea doctrinelor biblice, nu toţi sunt oameni care au o
cunoaştere a vieţii practice şi nu toţi pot să ofere minţilor încurcate



un sfat sigur şi neprimejdios. Ei nu înţeleg situaţiile dificile prin
care va trebui să treacă fiecare familie care va face o schimbare.
Prin urmare, toţi să fie atenţi la ce spun şi, dacă nu cunosc gândul
lui Dumnezeu cu privire la unele lucruri, să nu vorbească niciodată
întemeindu-se pe bănuieli sau presupuneri. Dacă nu ştiu nimic
sigur, să declare deschis lucrul acesta şi să lase ca fiecare să se
bazeze în exclusivitate pe Dumnezeu. Să fie făcute multe rugăciuni
şi chiar cu post, pentru ca nimeni să nu păşească în întuneric, ci să
păşească în lumină, după cum Dumnezeu este lumină. (…)

Nimic să nu fie făcut dezordonat, aşa încât să aibă loc pierderi
mari sau sacrificarea proprietăţilor, din cauza unor cuvântări
arzătoare şi impulsive, care stârnesc un entuziasm ce nu este
conform cu rânduiala lui Dumnezeu, iar biruinţa care era important
să fie câştigată să fie schimbată în înfrângere, din cauză că au lipsit
moderaţia, o gândire corespunzătoare, echilibrată şi nişte scopuri şi
principii temeinice. În acest domeniu, este nevoie de o conducere
înţeleaptă şi toţi trebuie să acţioneze sub călăuzirea Sfătuitorului
nevăzut şi înţelept, care este Dumnezeu. Elementele care aparţin
firii omeneşti vor lupta pentru supremaţie şi poate să fie făcută o
lucrare ce nu poartă semnătura lui Dumnezeu. Prin urmare,
îndemn fiecare suflet să nu privească prea încrezător la sfătuitorii
omeneşti, ci să privească foarte stăruitor la Dumnezeu, singurul
Sfătuitor înţelept. Supuneţi-vă toate căile şi voinţa voastră căilor şi
voinţei lui Dumnezeu. (…)

 

	

Urmările	unor	mutări	grăbite
Dacă se vor muta în grabă şi vor fugi din Battle Creek, unii vor

ajunge să fie descurajaţi, pentru că s-au mutat în mod necugetat şi
îi vor învinui pe ceilalţi, nu pe ei înşişi. Tot disconfortul şi
înfrângerea vor fi puse în seama acelora care nu ar trebui să fie
acuzaţi pentru ele.

Acum, când pericolele din zilele de pe urmă se înmulţesc în jurul



nostru, avem nevoie de sfătuitori înţelepţi, nu de oameni care vor
simţi că au datoria de a stârni tulburare [364] şi de a crea dezordine,
dar care nu sunt în stare să dea un sfat înţelept, să organizeze şi să
rânduiască lucrurile în aşa fel încât să aducă ordine unde este
confuzie şi pace şi linişte în ascultarea de Cuvântul Domnului.
Fiecare să fie găsit la locul lui şi să facă o lucrare pentru Domnul, în
conformitate cu abilitatea lui. (…)

Cum se va îndeplini lucrul acesta? „Luaţi jugul Meu asupra
voastră”, a zis Isus Hristos, „şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele
voastre. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei
11,29.30). Dacă toţi vor veni la Isus într-un spirit care se lasă
învăţat, cu inima smerită, atunci vor avea o stare a minţii în care
vor putea să fie îndrumaţi, vor putea să înveţe de la Isus şi să
asculte poruncile Sale. (…) 

Puneţi	fiecare	plan	înaintea	lui	Dumnezeu
Nu putem să avem o credinţă slabă acum, nu putem să fim în

siguranţă dacă avem o atitudine leneşă, nepăsătoare, indolentă.
Trebuie să fie folosit fiecare strop de aptitudine, o gândire ascuţită,
calmă şi profundă. Înţelepciunea niciunui om nu este suficientă
pentru a alcătui planuri în timpul acesta. Puneţi fiecare plan
înaintea lui Dumnezeu, cu post şi cu umilinţa sufletului faţă de
Domnul Isus, şi încredinţaţi-I Domnului căile voastre. Făgăduinţa
sigură este că El va conduce paşii voştri. El este infinit în resurse.
Sfântul lui Israel, care cheamă oştirile cerului pe nume şi ţine
stelele cerului în poziţia lor vă are în paza Lui pe fiecare dintre voi,
individual. (…)

Aş dori ca toţi să-şi poată da seama ce posibilităţi au, dar şi la ce
trebuie să se aştepte cei ce fac din Hristos ajutorul lor, Cel în care
îşi pun toată încrederea lor. Acela a cărui viaţă este ascunsă cu
Hristos în Dumnezeu are întotdeauna un loc de scăpare. El poate să
spună: „Pot totul în Hristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4,13).

Vă las să decideţi singuri cu privire la subiectul acesta, deoarece
am fost îngrijorată şi m-am temut de pericolele care îi asaltează pe



toţi în Battle Creek, ca nu cumva să acţioneze fără precauţie şi să-i
acorde un avantaj vrăjmaşului. Nu trebuie să fie aşa, pentru că,
dacă vom umbla smeriţi cu Dumnezeu, vom umbla în siguranţă. –
Scrisoarea 45, 1893

 



 

SECŢIUNEA A IX-A



PE MASURA CE NE APROPIEM
DE SFARŞIT

 

INTRODUCERE

 
În pregătirea unui volum cu diverse sfaturi publicate la mai

multe decenii după moartea lui Ellen G. White, este de aşteptat ca
unele pagini să fie dedicate crizei care vine şi experienţei bisericii,
pe măsură ce ne apropiem de timpul celei de a doua veniri a lui
Hristos. Sfaturile conţinute de secţiunea aceasta au fost extrase în
mare parte din articolele lui Ellen G. White, care au apărut în
diferitele noastre publicaţii, precum şi din articolele publicate în
Notebook Leaflets.

Aceste mesaje tulburătoare nu prezintă nimic nou şi uimitor şi
vedem o repetare considerabilă a gândurilor, dar, pentru un popor
care se aşteaptă să-L întâmpine curând pe Domnul lui, fiecare
declaraţie care are o legătură cu criza din faţa noastră [este foarte
importantă] şi va fi citită cu un mare interes.

Capitolul final, „Ultimele mesaje adresate Conferinţei Generale”,
reprezintă cele două declaraţii oficiale pe care Ellen G. White le-a
pregătit şi le-a trimis pentru a fi citite la adunarea Conferinţei
Generale din 1913 – ultima care a avut loc în timpul vieţii ei.
Extrase din aceste două mesaje au apărut tipărite şi în altă parte.
Pare potrivit ca toate declaraţiile să fie incluse aici, indicând
încrederea lui Ellen G. White în conducători şi în triumful final al
bisericii.

 
Consiliul de administraţie al Fundaţiei White

 



47



PREGATIREA PENTRU CRIZA FINALA[68]

 
Fraţi şi surori, ca adventişti de ziua a şaptea, vă adresez apelul de

a fi tot ce semnifică numele acesta. Există pericolul de a ne
îndepărta de spiritul soliei noastre. (…)

Cei din poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie călăuziţi de
părerile sau de practicile lumii. Iată ce le-a zis Mântuitorul
ucenicilor Săi: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac, şi anume Duhul
adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi
nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în
voi” (Ioan 14,16.17).  „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne
numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte,
pentru că nu L-a cunoscut nici pe El” (1 Ioan 3,1).

Cuvântul lui Dumnezeu declară cu claritate că Legea Sa urmează
să fie batjocorită, călcată în picioare de către lume, că nelegiuirea va
ajunge să domnească. Lumea care se declară a fi protestantă se va
alia cu omul fărădelegii, iar biserica şi lumea vor fi într-o armonie
imorală.

În aceasta constă criza cea mare care vine asupra lumii.
Scripturile învaţă că papalitatea îşi va recâştiga supremaţia
pierdută, [368] iar focurile persecuţiilor vor fi aprinse din nou prin
concesiile ipocrite ale aşa-zisei lumi protestante. În acest timp de
pericol, putem să rezistăm numai dacă avem adevărul şi puterea lui
Dumnezeu. Oamenii pot să cunoască adevărul, numai fiind ei înşişi
părtaşi ai naturii divine. Acum avem nevoie de mai mult decât de o
înţelepciune omenească în citirea şi cercetarea Scripturilor, iar dacă
venim cu inimi smerite la Cuvântul lui Dumnezeu, El va ridica un
stindard pentru noi împotriva elementelor nelegiuirii.

Este dificil să păstrăm cu tărie până la sfârşit credinţa noastră de
la început, iar dificultatea creşte când influenţele ascunse lucrează
continuu pentru a aduce un alt spirit, un element ce contracarează
lucrarea şi este de partea lui Satana. În absenţa persecuţiei, în
rândurile noastre s-au strecurat unii care par a fi serioşi, iar



creştinismul lor pare a fi indiscutabil, dar care, dacă va apărea
persecuţia, vor ieşi din mijlocul nostru. În timpul crizei, ei vor vedea
o putere convingătoare în raţionamentele amăgitoare care au avut
influenţă asupra minţilor lor. Satana a pregătit capcane potrivite
pentru diferite minţi. Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată,
biserica va fi zguduită de încercări nemiloase şi o parte mai mare
decât anticipăm acum va asculta de duhurile amăgitoare şi de
învăţăturile demonilor. În loc să fie întăriţi când sunt trecuţi prin
dificultăţi, mulţi vor dovedi că nu sunt nişte mlădiţe vii ale
Adevăratei Viţe. Ei nu aduc niciun rod, iar gospodarul îi va
înlătura.

Cei	cu	adevărat	ascultători	nu	vor	cădea
Când lumea va anula Legea lui Dumnezeu, care va fi efectul

acestui lucru asupra celor cu adevărat ascultători şi neprihăniţi?
Oare vor fi duşi ei de valul puternic al răului? Se vor abate cei din
poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu de la supunerea lor faţă
de El, din cauză că aşa de mulţi oameni trec sub steagul prinţului
întunericului? Niciodată! Niciunul dintre cei ce rămân în Hristos nu
va da greş şi nu va cădea. Urmaşii Săi se vor închina în ascultare
faţă de o autoritate mai înaltă decât a oricărui suveran pământesc.
În timp ce dispreţul faţă de poruncile lui Dumnezeu îi conduce pe
mulţi să înăbuşe adevărul şi să arate mai puţin respect faţă de el,
cei credincioşi vor ţine sus [369] învăţăturile distinctive ale
adevărului cu un zel mai mare. Noi nu suntem lăsaţi în voia
noastră. Trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu în toate căile
noastre, iar El ne va călăuzi paşii. Trebuie să cercetăm Cuvântul
Său cu inimi smerite, să cerem sfatul Său şi să renunţăm la voia
noastră în favoarea voinţei Sale. Nu putem să facem nimic fără
Dumnezeu.

Cel mai înalt motiv de a preţui adevăratul Sabat şi a-l apăra este
faptul că el este semnul care îl deosebeşte pe poporul lui Dumnezeu
de lume. Porunca pe care lumea o anulează este porunca pe care
poporul lui Dumnezeu o va cinsti cel mai mult, tocmai din cauza
aceasta. Când cei necredincioşi arată dispreţ faţă de Cuvântul lui



Dumnezeu, este nevoie de oameni credincioşi, asemenea lui Caleb.
Atunci, ei vor sta neclintiţi la postul datoriei, fără paradă şi fără să
şovăie pentru că le este ruşine. Iscoadele necredincioase au fost gata
să-l nimicească pe Caleb. El a văzut pietrele în mâinile celor care
aduseseră un raport fals, dar faptul acesta nu l-a clintit. El avea o
solie şi voia să o vestească. Acelaşi spirit va fi manifestat astăzi de
aceia care Îi sunt credincioşi lui Dumnezeu.

Psalmistul spune: „Ei calcă Legea Ta. De aceea, eu iubesc
poruncile Tale mai mult decât aurul, da, mai mult decât aurul
curat” (Psalmii 119,126.127). Când oamenii trec de partea lui Isus,
când Hristos locuieşte în inimile lor prin credinţă, dragostea lor faţă
de poruncile lui Dumnezeu ajunge să fie tot mai puternică, să
crească aşa cum creşte dispreţul pe care lumea îl arată faţă de
învăţăturile Sale sfinte. Tocmai în timpul acesta, Sabatul adevărat
trebuie să le fie prezentat oamenilor atât prin scrieri, cât şi prin
cuvântări. Când porunca a patra şi cei ce o respectă sunt ignoraţi şi
dispreţuiţi, cei credincioşi simt că este timpul să nu-şi ascundă
credinţa, ci să înalţe Legea lui Iehova, desfăşurând steagul pe care
este scrisă solia îngerului al treilea – poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus.

Nicio	concesie	faţă	de	taina	fărădelegii
Cei care au adevărul aşa cum este el în Isus să nu aprobe nici

chiar prin tăcerea lor lucrarea tainei fărădelegii. Să nu înceteze
niciodată să vestească solia de avertizare. Educaţia membrilor [370]
bisericii noastre să fie de aşa fel încât copiii şi tinerii noştri să
înţeleagă că nu trebuie să îi facă nicio concesie puterii acesteia, nici
omului fărădelegii. Învăţaţi-i că, deşi va veni timpul când vom
putea duce un război numai cu riscul pierderii proprietăţii şi
libertăţii, totuşi conflictul acesta trebuie să fie întâmpinat în
spiritul lui Hristos şi cu blândeţea Sa, adevărul trebuie să fie
susţinut şi apărat aşa cum este el în Isus. Bogăţia, onorurile,
confortul, casa – orice altceva – trebuie să ocupe un loc secundar.
Adevărul nu trebuie să fie ascuns, nu trebuie să fie negat sau
deghizat, ci aprobat pe deplin şi propovăduit cu îndrăzneală.



Domnul are străjeri credincioşi pe zidurile Sionului, care vor
striga cu glas tare, îşi vor ridica glasul ca o trâmbiţă şi îi vor arăta
poporului Său nelegiuirea lui, şi casei lui Iacov, păcatele ei. Domnul
a îngăduit ca vrăjmaşul adevărului să facă un efort hotărât
împotriva Sabatului poruncii a patra. Prin acest mijloc, El
plănuieşte să stârnească un interes hotărât cu privire la subiectul
acesta, care este un test pentru zilele din urmă. Faptul acesta va
deschide calea pentru ca solia îngerului al treilea să fie
propovăduită cu putere.

Niciunul dintre cei ce cred adevărul să nu tacă acum. Nimeni să
nu fie nepăsător acum. Toţi să-şi îndrepte cererile spre tronul
harului, apelând la făgăduinţa: „Şi orice veţi cere în Numele Meu
voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul” (Ioan 14,13). Acum
trăim într-un timp periculos. Dacă ţara aceasta care se laudă cu
libertatea se pregăteşte să sacrifice fiecare principiu din constituţia
ei, alcătuind legi care să reprime libertatea religioasă şi să impună
amăgirea şi ideile false ale papalităţii, atunci cei din poporul lui
Dumnezeu trebuie să îşi prezinte cu credinţă cererile lor înaintea
Celui Preaînalt. În făgăduinţele lui Dumnezeu, se află toate
încurajările pentru aceia care îşi pun încrederea în El. Perspectiva
de a fi adus în pericol şi necaz nu trebuie să cauzeze descurajarea,
ci să mărească puterea şi speranţele celor din poporul lui
Dumnezeu, deoarece timpul de pericol este timpul în care
Dumnezeu le va acorda o manifestare mai clară a puterii Sale.

Noi nu trebuie să stăm într-o aşteptare liniştită a asupririi şi a
necazului, cu mâinile încrucişate şi nefăcând nimic pentru a abate
răul. Strigătele noastre unite să se înalţe spre cer. Rugaţi-vă şi
lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă! Nimeni să nu acţioneze în grabă.
Învăţaţi ca [371] niciodată mai înainte că trebuie să fiţi blânzi şi
smeriţi cu inima. Nu trebuie să aduceţi nicio acuzaţie ofensatoare
împotriva cuiva, fie că este vorba de o persoană sau de o biserică.
Învăţaţi să-i abordaţi pe oameni aşa cum i-a abordat Hristos.
Uneori este necesar să fie rostite cuvinte tăioase, dar, înainte de a
spune adevăruri foarte precise, asiguraţi-vă că Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu locuieşte în inimă, apoi lăsaţi adevărul să taie. Nu voi



sunteţi cei care trebuie să taie.

Nu	vă	uniţi	cu	lumea
Nu trebuie să faceţi niciun compromis cu aceia care socotesc nulă 

Legea lui Dumnezeu. Dacă ne bazăm pe ei ca să ne fie sfătuitori, nu
suntem în siguranţă. Mărturia noastră nu trebuie să fie mai puţin
hotărâtă acum decât a fost în trecut. Poziţia noastră adevărată nu
trebuie să fie ascunsă cu scopul de a le face pe plac oamenilor mari ai
lumii. Ei ar putea să dorească să ne unim cu ei şi să acceptăm
planurile lor şi pot să ne facă propuneri cu privire la acţiunile pe care
le întreprindem, dar aceste propuneri ar putea să-i dea vrăjmaşului
un avantaj asupra noastră. „Nu numiţi uneltire tot ce numeşte
poporul acesta uneltire şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă
speriaţi!” (Isaia 8,12). Deşi nu ar trebui să intrăm în controverse şi
nu ar trebui să ofensăm pe nimeni inutil, noi trebuie să prezentăm
adevărul cu claritate şi cu hotărâre şi să stăm neclintiţi de partea
lucrurilor pe care le-am învăţat de la Dumnezeu prin Cuvântul Său.
Nu vă uitaţi la lume cu scopul de a învăţa ce să scrieţi şi ce să
publicaţi sau ce să spuneţi. Toate cuvintele şi faptele voastre să fie o
dovadă că noi „nu ne întemeiem pe nişte basme meşteşugit
alcătuite” (2 Petru 1,16). „Şi avem cuvântul prorociei, făcut şi mai
tare, la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care
străluceşte într-un loc întunecos până se va crăpa de ziuă şi va
răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre” (2 Petru 1,19).

Apostolul Pavel spune: „Căci, întrucât lumea, cu înţelepciunea ei,
n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu,
Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia
propovăduirii crucii” (1 Corinteni 1,21). Aceasta a fost împlinirea
planului lui Dumnezeu pentru convingerea şi convertirea oamenilor
care sunt ispitiţi fără încetare să-şi preamărească puterile proprii.
Domnul va face să se vadă dacă oamenii pot să obţină cunoaşterea
adevărului prin înţelepciunea lor limitată, dacă ei pot să-L cunoască
pe Dumnezeu,Creatorul lor. Când Hristos a venit în lumea noastră,
experienţa aceasta a fost făcută pe deplin şi a dovedit că
înţelepciunea cu care se lăudau oamenii nu era decât o nebunie.



Înţelepciunea limitată [372] a fost întru totul incapabilă să ajungă la
concluzii corecte cu privire la Dumnezeu şi, ca urmare, omul a fost
întru totul incompetent să judece Legea Sa. Domnul a îngăduit ca,
în înălţarea ideilor false mai presus de adevăr, unele lucruri din
zilele noastre să ajungă la un punct de criză, pentru ca El,
Dumnezeul lui Israel, să lucreze cu putere pentru a înălţa adevărul
Său la un nivel mai înalt decât ideile false.

Domnul a vegheat asupra bisericii şi, din nou şi din nou, a
îngăduit ca lucrurile să ajungă la un punct de criză, pentru ca, în
disperarea lor, cei din poporul Său să caute ajutorul numai la El.
Rugăciunile şi credinţa lor, împreună cu hotărârea lor statornică de
a fi credincioşi, au făcut necesară intervenţia lui Dumnezeu, iar
atunci El Şi-a împlinit făgăduinţa: „Atunci tu vei chema, şi Domnul
va răspunde, vei striga, şi El va zice: Iată-Mă!” (Isaia 58,9). Braţul
Său puternic S-a întins pentru a-l elibera pe poporul Său.
Dumnezeu amână intervenţia Sa plină de bunătate în favoarea
copiilor Săi, până când ei ajung la limitele puterilor lor. În felul
acesta, El face ca eliberarea lor să fie mai remarcabilă şi biruinţele
lor, mai pline de slavă. Când toată înţelepciunea omenească dă greş,
intervenţia Domnului va fi recunoscută cu mai multă claritate, iar
El va primi slava care I se cuvine. Chiar şi vrăjmaşii credinţei
noastre şi persecutorii noştri îşi vor da seama că Dumnezeu
lucrează pentru cei din poporul Său, scoţându-i din robie.

Rugăciunea,	credinţa	şi	dependenţa	de	Dumnezeu
În acest timp de pericol, când Satana îşi aşterne umbrele peste

poporul lui Dumnezeu, este nevoie de rugăciune fierbinte,
amestecată cu o credinţă stăruitoare şi cu dependenţă de
Dumnezeu. Fiecare să-şi aducă aminte că lui Dumnezeu Îi place să
asculte cererile poporului Său, deoarece nelegiuirea care stăpâneşte
face necesară rugăciunea cea mai stăruitoare, iar Dumnezeu a
făgăduit că îi va răzbuna pe aleşii Săi care strigă zi şi noapte către
El, totuşi El îi ascultă cu multă răbdare.

Oamenii sunt înclinaţi să abuzeze de îndelunga răbdare a
Domnului şi să se bazeze prea mult pe îndurarea Sa. Însă există un



punct al nelegiuirii omeneşti, când este timpul ca Dumnezeu să
intervină, iar urmările sunt îngrozitoare. „Domnul este îndelung
răbdător, dar de o mare tărie şi nu lasă nepedepsit pe cel rău”
(Naum 1,3). Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este minunată,
deoarece El [373] nu este limitat decât de propriile atribute. Cu toate
acestea, pedeapsa este sigură. Fiecare secol de imoralitate a
acumulat pedeapsa pentru ziua mâniei, iar când vine ziua şi când
cupa nelegiuirii este plină, Dumnezeu Îşi va face lucrarea Sa
neobişnuită. Când răbdarea divină se va termina, vor avea loc
lucruri îngrozitoare, deoarece mânia lui Dumnezeu va veni atât de
vizibil şi de puternic, încât este prezentată ca fiind neamestecată cu
milă şi pământul întreg va fi pustiit. Va veni un timp de apostazie
naţională, când conducătorii ţării vor pune în aplicare strategia lui
Satana şi se vor uni trecând de partea omului fărădelegii. Atunci
cupa vinovăţiei va fi plină. Apostazia naţională este semnul care
anunţă ruina naţională.

Dumnezeu i-a pus pe cei din poporul Său să stea la spărtură, să
repare zidurile, să ridice temelia care există de multe generaţii.
Fiinţele cereşti inteligente, îngerii care excelează în putere
aşteaptă ca, la porunca Lui, să se alăture slujitorilor Săi omeneşti,
iar Domnul va interveni atunci când lucrurile vor ajunge într-o
asemenea situaţie, încât numai o putere divină va fi în stare să
contracareze mijloacele prin care lucrează Satana. Când poporul
Său va fi în pericolul cel mai mare, părând a fi incapabil să reziste
puterii lui Satana, Dumnezeu va lucra pentru el. Disperarea
omului este ocazia lui Dumnezeu de a interveni.

Acum este timpul când cei credincioşi trebuie să se ridice şi să
strălucească, deoarece slava Domnului răsare peste ei. Acum nu
este timpul să ne ascundem identitatea, nu este timpul să fim
trădători. Când lupta devine dureroasă, nu este timpul să lăsăm jos
armele. Străjerii de pe zidurile Sionului trebuie să fie treji.

Sunt atât de recunoscătoare, în timpul acesta, că putem să ne
abatem gândurile de la greutăţile care ne înconjoară şi de la
asuprirea care urmează să vină peste poporul lui Dumnezeu şi
putem să privim în sus spre cerul luminii şi al puterii! Dacă ne



aşezăm de partea lui Dumnezeu, de partea lui Hristos şi a făpturilor
cereşti inteligente, scutul cel larg al Celui Atotputernic este deasupra
noastră, Dumnezeul cel puternic al lui Israel este ajutorul nostru şi
nu trebuie să ne temem. Cei ce se ating de poporul lui Dumnezeu se
ating de lumina ochilor Săi. (…)

Fraţilor, când vă veţi întoarce la casele şi bisericile voastre, veţi
duce cu voi spiritul lui Hristos? [374] Veţi renunţa la necredinţă şi la
spiritul de critică? Ajungem la un timp când, mai mult ca niciodată,
trebuie să strângem rândurile, să lucrăm în unitate. În unitate se
află putere. În discordie şi dezbinare este doar slăbiciune.
Dumnezeu nu a plănuit niciodată ca un om, sau patru, sau douăzeci
să ia în mâinile lor o lucrare importantă şi să o ducă mai departe,
independent de ceilalţi lucrători. Dumnezeu vrea ca poporul Său să
se sfătuiască, să fie o biserică unită, un întreg desăvârşit în Hristos.
Singura cale de a fi în siguranţă este să înţelegem sfatul cerului,
căutând mereu să facem voia lui Dumnezeu, şi să ajungem
conlucrători cu El. Nicio grupare nu trebuie să formeze o alianţă şi
să spună: „Vom prelua lucrarea aceasta şi o vom face în felul nostru,
iar dacă nu se va face aşa cum vrem noi, nu o vom susţine prin
influenţa noastră, chiar dacă nu va mai fi făcută deloc.” Acesta este
glasul lui Satana, nu al lui Dumnezeu. Nu ascultaţi astfel de
sugestii.

Noi vrem să se manifeste spiritul lui Isus. Dacă dorim lucrul
acesta, ne vom iubi unii pe alţii. Iată acreditarea pe care trebuie să
o avem: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă
veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ioan 13,35). 

Strângeţi	rândurile!	Strângeţi	rândurile!
Să presupunem că ne străduim zi de zi să avem inimile unite prin

legăturile dragostei creştine. „Dar ce am împotriva ta”, spune
Martorul credincios, „este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi”
(Apocalipsa 2,4). Şi adaugă: „Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua
sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti” (Apocalipsa 2,5). De ce?
Pentru că, dacă ne separăm unii de alţii, suntem despărţiţi de
Hristos. Noi trebuie să strângem rândurile. Oh, de câte ori, când mi



s-a părut că mă aflu în prezenţa lui Dumnezeu şi a îngerilor sfinţi,
am auzit vocea îngerului spunând: „Strângeţi rândurile! Strângeţi
rândurile! Strângeţi rândurile! Nu-l lăsaţi pe Satana să-şi aştearnă
umbrele între fraţi! Strângeţi rândurile! În unitate este putere.”

Vă repet această solie. Când mergeţi acasă, fiţi hotărâţi să
strângeţi rândurile. Căutaţi-L pe Dumnezeu [375] cu toată inima şi
Îl veţi găsi, iar dragostea lui Hristos, care întrece orice pricepere, va
intra în inima şi în viaţa voastră. – General Conference Daily
Bulletin, 13 aprilie 1891 



CRIZA ADUSĂ DE LEGEA DUMINICALĂ
Într-o viziune din timpul nopţii, se părea că enumăr în minte

dovezile pe care le avem pentru a confirma credinţa pe care o
susţinem. Vedem că amăgitorii merg din rău în mai rău. Vedem că
lumea se îndreaptă spre punctul în care va fi instituit prin lege un
sabat fals, făcând din acesta un test pentru toţi. Subiectul acesta va
fi adus curând în atenţia noastră. Sabatul lui Dumnezeu va fi călcat
în picioare şi va fi înălţat un sabat fals. Este posibil ca legea
duminicală să le aducă suferinţe mari acelora care păzesc ziua a
şaptea. Dar cei ce sunt slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu nu
trebuie să se teamă de urmările conflictului. Dacă vor urma
exemplul care le-a fost dat în viaţa lui Hristos, dacă vor fi
credincioşi faţă de cerinţele lui Dumnezeu, răsplata lor va fi viaţa
veşnică, o viaţă care durează cât viaţa lui Dumnezeu.

În acest timp, între cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să aibă
loc o lucrare foarte hotărâtă, de formare a caracterului. Lumea
trebuie să vadă că noi dezvoltăm trăsăturile caracterului
Mântuitorului. Fără exercitarea unei credinţe adevărate şi
sfinţitoare, este imposibil să-I fim pe plac lui Dumnezeu. Credinţa
adevărată nu este o credinţă care va da greş în timpul încercării. Ea
este darul lui Dumnezeu pentru poporul Său. – Review and Herald,
30 septembrie 1909

Dacă a trebuit vreodată să manifestăm bunătate şi amabilitate
adevărată, timpul acela este acum. Poate că vom fi nevoiţi să
pledăm cât se poate de serios în faţa curţilor legislative pentru
dreptul de a ne închina lui Dumnezeu în conformitate cu ceea ce ne
dictează conştiinţa noastră. Prin urmare, în providenţa Sa,
Dumnezeu a plănuit ca preceptele Legii Sale să le fie prezentate
oamenilor aflaţi în poziţiile de cea mai înaltă autoritate. Totuşi,
când vom sta înaintea acestor oameni, să nu dăm pe faţă nicio
răutate. Să ne rugăm fără încetare pentru ajutor divin. Numai
Dumnezeu poate să ţină în frâu cele patru vânturi până când
slujitorii Săi vor primi sigiliul pe frunte. – Review and Herald, 11
februarie 1904 
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NEVOIA UNEI LUCRARI DE CURAŢIRE
MORALA

 
8 decembrie, 1886

 
Stimaţi fraţi [G. I.] Butler şi [S. N.] Haskell,
De câteva săptămâni, nu am mai putut să dorm după ora trei şi

jumătate. Mintea îmi este profund frământată cu privire la starea
noastră, ca popor. Noi ar trebui să fim cu mult în avans faţă de
oricare alt popor de pe pământ, deoarece avem o lumină mai mare şi
o cunoaştere mai mare a adevărului, care ne fac să fim mai
răspunzători pentru promovarea luminii, şi nu doar să declarăm a
crede adevărul, ci şi să-l punem în practică. Dacă punem adevărul
în practică, Îl urmăm pe Isus, care este Lumina lumii, şi, dacă noi,
ca popor, nu vom înainta continuu, ajungând să fim tot mai evlavioşi,
vom ajunge ca fariseii – mulţumiţi de neprihănirea proprie, deşi nu
împlinim voia lui Dumnezeu.

Trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Eul nostru
trebuie să se manifeste mult mai puţin, iar Isus Hristos să fie
implicat mult mai mult în viaţa noastră de zi cu zi. Trăim într-o
perioadă importantă din istoria lumii acesteia. Sfârşitul tuturor
lucrurilor este aproape, nisipul timpului se scurge rapid şi, în
curând, în cer se va spune: „S-a isprăvit!” (Apocalipsa 21,6). [377]
„Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat să
se întineze şi mai departe” (Apocalipsa 22,11).

Mărturiile noastre să fie mai hotărâte. Să ne bazăm mai ferm pe
Dumnezeu. Nu pot să mă abţin să nu mă rog la orele unu, două şi
trei dimineaţa, ca Domnul să lucreze asupra inimii oamenilor. Mă
gândesc că tot cerul este interesat de lucrarea care are loc pe
pământ. Îngerii slujitori aşteaptă în jurul scaunului de domnie să
asculte imediat porunca lui Isus Hristos de a răspunde la fiecare
rugăciune înălţată cu o credinţă vie şi stăruitoare. Mă gândesc cât
de mulţi sunt cei care, deşi pretind a crede adevărul, îl ţin departe
de viaţa lor. Ei nu aduc puterea lui sfinţitoare şi înnobilatoare în



inima lor. (…)
 

	

O	viaţă	sub	nivelul	privilegiilor
Suntem departe de a fi poporul pe care Dumnezeu l-ar dori,

deoarece nu ne înnobilăm sufletul şi nu ne curăţim caracterul în
armonie cu descoperirea minunată a adevărului şi a scopurilor lui
Dumnezeu. „Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este
ruşinea popoarelor” (Proverbele 14,34). Păcatul aduce
dezorganizare. Oriunde este cultivat – în inimă, în cămin, în
biserică – există dezordine, ceartă, conflicte, vrăjmăşie, invidie,
gelozie, deoarece vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului are o putere
dominatoare asupra minţii. Dar dacă un om iubeşte adevărul şi îl
trăieşte, îl aplică în viaţa lui de zi cu zi aşa cum îl susţine în
cuvintele lui, acel om va urî păcatul şi va fi un reprezentant viu al
lui Isus Hristos în lume.

Oamenii care pretind a crede adevărul nu vor fi condamnaţi
pentru că nu au avut lumina, ci pentru că au avut o mare lumină,
dar nu şi-au testat inima prin marele standard moral al
neprihănirii lui Dumnezeu. Oamenii care pretind a crede adevărul
trebuie să fie înnobilaţi prin trăirea lui. Religia biblică adevărată
trebuie să schimbe viaţa, să curăţească şi să înnobileze caracterul,
făcându-l să fie tot mai mult asemenea Modelului divin. Atunci, în
cămine se vor auzi rugăciuni, mulţumiri şi laude aduse lui
Dumnezeu. Îngerii vor sluji în cămin şi îi vor însoţi pe închinători în
casa de rugăciune.

[378] Bisericile care pretind a crede adevărul şi care apără Legea
lui Dumnezeu trebuie să respecte Legea aceasta şi să se îndepărteze
de orice nelegiuire. Membrii bisericii să se împotrivească ispitei de a
face rele şi de a-şi îngădui păcatul. Biserica să înceapă o lucrare de
curăţire înaintea lui Dumnezeu, prin pocăinţă, umilinţă şi cercetare
profundă a inimii, deoarece noi trăim în timpul simbolizat prin Ziua
Ispăşirii – un timp solemn, cu urmări veşnice.



Cei care îi învaţă pe alţii adevărul trebuie să-l prezinte aşa cum
este el în Isus. Sub influenţa modelatoare şi sfinţitoare a adevărului
lui Dumnezeu, ei sunt ca nişte vase curate. Ce influenţă ar avea ei
în lume, dacă ar fi schimbaţi de religia Bibliei! Dacă ar fi curaţi,
statornici, neclintiţi, mereu plini de dragostea lui Isus, membrii
bisericii ar fi o lumină pentru lume. Oamenii care stau ca străjeri şi
păstori ai turmei să proclame adevărul solemn, să facă să răsune
avertizarea pentru orice neam, orice limbă şi orice popor. Să fie
nişte reprezentanţi vii ai adevărului pe care îl susţin, să cinstească
Legea lui Dumnezeu printr-o conformare strictă şi sfântă cu
cerinţele ei, trăind înaintea Domnului în curăţie şi sfinţenie, şi,
dacă vor fi astfel, propovăduirea adevărului va fi însoţită de o
putere ce va reflecta lumina pretutindeni.

 

Întristarea	Duhului	lui	Dumnezeu
Dumnezeu nu-i părăseşte niciodată pe oameni până când ei nu-L

părăsesc. Împotrivirea din exterior nu va micşora credinţa
poporului lui Dumnezeu, care păzeşte poruncile Sale. Faptul că ei
neglijează să pună în practică adevărul şi curăţia Îl va întrista pe
Duhul Sfânt şi îi va face pe ei să fie slabi, deoarece Dumnezeu nu va
fi în mijlocul lor pentru a-i binecuvânta. Decăderea interioară va
aduce condamnările lui Dumnezeu asupra acestui popor, aşa cum
le-a adus asupra Ierusalimului. Oh, să se audă voci care se roagă
stăruitor ca aceia care le predică altora să nu fie ei înşişi lepădaţi!
Fraţii mei, nu ştim ce ne aşteaptă în viitor şi singura noastră cale
de a fi în siguranţă este aceea de a-L urma pe Cel ce este Lumina
lumii. Dumnezeu va lucra cu noi şi pentru noi, dacă nu vom săvârşi
păcatele care au adus mânia Sa asupra [379] lumii din vechime,
asupra Sodomei şi Gomorei şi asupra Ierusalimului.

Cea mai mică încălcare a Legii lui Dumnezeu aduce vinovăţia
asupra celui păcătos şi, fără o pocăinţă serioasă şi renunţare la
păcat, el va ajunge negreşit un apostat. (…) Ca popor, atât cât este
posibil, trebuie să curăţim tabăra de întinarea morală şi de păcatele
care se agravează. Dacă păcatul biruieşte asupra celor ce pretind că



înalţă standardul moral al neprihănirii, cum putem să ne aşteptăm ca
Dumnezeu să-Şi folosească puterea în favoarea noastră şi să ne
salveze ca şi cum am fi un popor care a săvârşit fapte neprihănite? (...)
Dacă noi, ca popor, nu rămânem în credinţă şi dacă doar susţinem
poruncile lui Dumnezeu prin scrieri şi predicare, dar nu le respectăm
pe toate, fără a călca de bunăvoie nici măcar o singură regulă, atunci
slăbiciunea şi ruina vor veni peste noi. Aceasta este o lucrare pe care
trebuie să o îndeplinim în fiecare dintre bisericile noastre. Fiecare
trebuie să fie un creştin adevărat.

Înlăturarea	păcatului
Păcatul mândriei trebuie să fie înlăturat, toate excesele în

îmbrăcăminte să fie biruite şi trebuie să ne pocăim înaintea lui
Dumnezeu pentru jaful samavolnic pe care l-am săvârşit faţă de El,
reţinând banii care ar fi trebuit să intre în vistierie pentru a susţine
lucrarea Sa în teritoriile misionare. Poporului nostru trebuie să i se
prezinte o lucrare de reformă şi convertire adevărată şi să fie
îndemnat la aceasta. Faptele şi comportamentul nostru trebuie să
corespundă cu lucrarea necesară pentru timpul acesta, ca să putem
spune: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui
Hristos.” Să ne umilim sufletul înaintea lui Dumnezeu, postind şi
rugându-ne, pocăindu-ne şi înlăturând păcatul din viaţa noastră.

Vocea străjerului credincios trebuie să se audă pretutindeni:
„Vine dimineaţa, şi este tot noapte” (Isaia 21,12). Trâmbiţa trebuie
să sune cu claritate, deoarece ne aflăm în marea zi a pregătirii
Domnului. (…)  În lumea noastră circulă multe învăţături. Există
multe curente religioase la care aderă mii şi zeci de mii de oameni,
dar numai unul poartă semnătura şi pecetea lui Dumnezeu. Există
o religie a omului şi o religie a lui Dumnezeu. Sufletul nostru
trebuie să aibă temelia săpată adânc [380] în Stânca veşnică. Toate
câte există în lumea lui Dumnezeu, atât oameni, cât şi învăţături şi
natura însăşi, împlinesc cuvântul sigur al profeţiei Sale şi aduc la
îndeplinire măreaţa Sa lucrare finală din istoria lumii acesteia.

Noi trebuie să fim pregătiţi şi să aşteptăm porunca lui Dumnezeu.
Popoarele vor fi tulburate până în adâncul fiinţei lor. Cei care



proclamă ca singur test al caracterului standardul neprihănirii lui
Dumnezeu vor înceta să primească orice sprijin. Toţi aceia care nu
vor respecta hotărârea consiliilor naţionale şi legile naţionale care
înalţă sabatul instituit de omul fărădelegii, desconsiderând ziua
sfântă a lui Dumnezeu, vor simţi nu numai puterea asupritoare a
papalităţii, ci şi pe cea a lumii protestante, chipul fiarei.

Satana va face minuni pentru a amăgi. El îşi va instaura
autoritatea mai presus de orice. Biserica poate să pară că este pe
punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rămâne, în timp ce
păcătoşii din Sion vor fi vânturaţi, iar pleava va fi separată de grâul
preţios. Aceasta va fi o încercare îngrozitoare, dar trebuie să aibă
loc. Numai cei care au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul
mărturiei lor vor fi găsiţi credincioşi, fără pată sau zbârcitură, fără
nicio minciună în gura lor. Noi trebuie să fim dezbrăcaţi de
neprihănirea proprie şi să fim îmbrăcaţi cu haina neprihănirii lui
Hristos.

Îmbrăcaţi	în	neprihănirea	lui	Hristos
Cei ce alcătuiesc rămăşiţa îşi curăţesc sufletul prin ascultarea de

adevăr şi acumulează putere din procesul de încercare, dând pe faţă
frumuseţea sfinţeniei în mijlocul apostaziei care îi înconjoară.
Tuturor acestora, Domnul le spune: „Iată că te-am săpat pe mâinile
Mele” (Isaia 49,16). Ei sunt păstraţi în raportul amintirii veşnice şi
nepieritoare. Acum avem nevoie de o credinţă vie. Trebuie să vestim
o mărturie vie care să străpungă inima celor păcătoşi. Se ţin prea
multe predici, dar este prea puţină păstorire. Trebuie să avem
ungerea sfântă. Avem nevoie de spiritul şi de zelul adevărului.
Mulţi pastori sunt pe jumătate paralizaţi din cauza propriilor
defecte de caracter. Ei au nevoie de puterea de convertire pe care o
dă Dumnezeu.

Înainte de cădere, Dumnezeu i-a cerut lui Adam [381] o ascultare
desăvârşită de Legea Sa. Dumnezeu cere acum acelaşi lucru pe care
i l-a cerut lui Adam, o ascultare desăvârşită, o neprihănire deplină,
fără nicio pată, fără niciun cusur înaintea ochilor Săi. Dumnezeu să
ne ajute să împlinim tot ce este cerut de Legea Sa. Nu putem să



facem lucrul acesta fără acea credinţă care aduce neprihănirea lui
Hristos în practica vieţii de zi cu zi.

Iubiţi fraţi, Domnul vine! Înălţaţi-vă capetele şi gândurile şi
bucuraţi-vă! Oh, am dori să credem că aceia care aud veştile
îmbucurătoare şi declară că Îl iubesc pe Isus vor fi plini de slavă şi
de o bucurie de nedescris. Acestea sunt veştile bune şi fericite care
ar trebui să umple de fior fiecare suflet, care ar trebui să fie
repetate în căminele noastre şi să le fie spuse celor cu care ne
întâlnim pe stradă. Ce alte veşti mai pline de bucurie pot să fie
transmise? Criticile şi certurile cu cei credincioşi sau necredincioşi
nu constituie lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu.

Dacă Hristos este Mântuitorul meu, jertfa mea de ispăşire, atunci
nu voi pieri niciodată. Deoarece cred în El, am viaţa veşnică. Oh, ce
bine ar fi dacă toţi cei care cred adevărul ar crede în Domnul Isus
ca Mântuitor al lor! Nu mă refer la acea credinţă ieftină, care nu
este dovedită prin fapte, ci la o credinţă serioasă, vie, continuă,
stăruitoare, care se hrăneşte cu trupul Fiului lui Dumnezeu şi bea
sângele Său. Vreau nu numai să fiu iertată de călcarea Legii sfinte
a lui Dumnezeu, ci şi să fiu înălţată în lumina strălucitoare a feţei
Sale. Nu doar să fiu acceptată în cer, ci să fiu primită acolo cu
braţele deschise.

Mântuirea	înseamnă	unire	cu	Hristos
Oare suntem aşa de insensibili, ca popor deosebit şi sfânt, faţă de

dragostea de nedescris pe care Dumnezeu a manifestat-o faţă de
noi? Mântuirea nu înseamnă a fi botezat, nu înseamnă a avea
numele scris în registrele bisericii, nu înseamnă a predica adevărul,
ci înseamnă o unire vie cu Isus Hristos, înseamnă a avea o inimă
nouă, a săvârşi faptele lui Hristos cu credinţă şi a lucra cu dragoste,
răbdare, blândeţe şi speranţă. Fiecare suflet unit cu Hristos va fi un
misionar activ pentru toţi cei din jurul lui şi va lucra pentru cei de
aproape şi de departe. Nu va avea o inimă împărţită, nu va fi
interesat să dezvolte doar [382] ramura lucrării pe care o conduce,
fiind lipsit de zel pentru toate celelalte ramuri ale lucrării. Toţi vor
lucra cu scopul ca fiecare ramură a lucrării să fie întărită. Nu se va



manifesta dragoste de sine, nici interes egoist. Lucrarea este una,
iar adevărul este un întreg.

Cu inima stăruitoare şi temătoare, ar fi bine să ne întrebăm:
„Oare eu cultiv invidia? Oare îi îngădui geloziei să îşi găsească loc în
inima mea?” Dacă este aşa, Hristos nu Se află acolo. „Iubesc eu
Legea lui Dumnezeu? Este dragostea lui Isus Hristos în inima
mea?” Dacă ne iubim unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Hristos, atunci
ne pregătim pentru cerul binecuvântat al păcii şi odihnei. Atunci nu
are loc nicio luptă pentru a fi cel dintâi, pentru a deţine supremaţia,
ci toţi îi vor iubi pe semeni ca pe ei înşişi. Oh, aş dori ca Dumnezeu
să vorbească inimii bisericilor noastre şi să le facă să înţeleagă,
trezindu-l pe fiecare membru în parte. (…)

Cei care sunt comozi în Sion trebuie să fie treziţi. Mare este
răspunderea celor care vestesc adevărul, şi totuşi nu simt nicio
povară pentru suflete. Oh, este nevoie ca bărbaţii şi femeile care
mărturisesc a crede adevărul să se trezească, să ia jugul lui Hristos
şi să poarte poverile Sale! Este nevoie de oameni care au nu doar un
interes personal, ci un interes neegoist, asemenea lui Hristos, un zel
fierbinte care nu va şovăi sub povara dificultăţilor şi nu se va răci
din cauză că nelegiuirea abundă.

Vreau să le vorbesc celor din poporul nostru care se află în fiecare
biserică, în America. Treziţi-vă din moarte, iar Hristos vă va da
viaţă! Sufletele pier pentru că le lipseşte lumina adevărului, aşa
cum este el în Isus. Ne aflăm chiar la hotarele lumii veşnice. Pentru
lucrarea aceasta nu este nevoie de creştini de vreme bună. Religia
sentimentală şi plăcută nu este de folos pentru timpul acesta. În
credinţa noastră şi în propovăduirea adevărului este nevoie de zel.
Vă spun că o nouă viaţă vine de la Satana, care va lucra cu o putere
de care nu ne-am dat seama până acum. Oare cei din poporul lui
Dumnezeu nu ar trebui să fie luaţi în stăpânire de o putere nouă?
Celor din poporul nostru trebuie să le fie prezentat adevărul cu
influenţa lui sfinţitoare. Este nevoie de rugăciuni stăruitoare către
Dumnezeu, de rugăciuni fierbinţi, până la agonie, pentru ca
nădejdea noastră ca popor să nu fie întemeiată pe presupuneri, ci pe
realităţi veşnice. Trebuie să ştim personal, pe baza dovezilor din



[383] Cuvântul lui Dumnezeu, dacă suntem în credinţă şi mergem
spre cer sau nu. Standardul moral al caracterului este Legea lui
Dumnezeu. Împlinim noi cerinţele ei? Investesc cei din poporul
Domnului proprietăţile lor, timpul, talentele lor şi toată influenţa
lor în lucrarea ce trebuie făcută în timpul acesta? Să ne trezim!
„Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile
de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu” (Coloseni 3,1). –
Scrisoarea 55, 1886

 

Pe măsură ce ne apropiem de sfârşitul timpului, alianţele vor
spori ca număr şi putere. Aceste alianţe vor exercita o influenţă
împotriva adevărului, formând noi grupări de aşa-zişi credincioşi,
care vor acţiona pe baza teoriilor lor amăgitoare. Apostazia va
creşte. „Unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor” (1 Timotei 4,1). Oamenii  s-
au aliat pentru a se opune Domnului, Dumnezeului cerului, iar
biserica este numai pe jumătate conştientă de situaţia aceasta.
Între cei ce se declară a fi credincioşi este nevoie de mai multă
rugăciune, mai mult efort stăruitor.

Îngerii lui Satana vor lua chip de om şi vor participa la acest mare
conflict final, pentru a se împotrivi zidirii Împărăţiei lui Dumnezeu.
Îngerii lui Dumnezeu, de asemenea, vor lua chip de om şi vor fi pe
câmpul de luptă. Cele două tabere potrivnice vor continua să existe
până la încheierea ultimului mare capitol al istoriei lumii acesteia.
Agenţii lui Satana se află în fiecare oraş. Nu putem să ne permitem
să fim luaţi prin surprindere sau să fim nepregătiţi nici măcar o
clipă. Credincioşii cei adevăraţi şi de nădejde se vor ruga tot mai
mult şi vor vorbi tot mai puţin despre lucrurile lipsite de
importanţă. Mărturii tot mai hotărâte vor ieşi de pe buzele lor,
pentru a-i încuraja pe cei slabi şi pe cei care au nevoie de încurajare.
Acesta nu este un timp în care cei din poporul lui Dumnezeu să fie
slabi şi influenţabili, trecând uşor când de o parte, când de cealaltă.
Toţi trebuie să fie nişte cercetători sârguincioşi ai Cuvântului. Noi
trebuie să fim puternici în Domnul şi în puterea tăriei Sale. Nu



putem să trăim la voia întâmplării şi, în acelaşi timp, să fim creştini
adevăraţi. – Review and Herald, 5 august 1909
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UN NUME DEOSEBIT ŞI UN POPOR DEOSEBIT
SĂ NU NE FIE RUŞINE DE NUMELE NOSTRU

Noi suntem adventişti de ziua a şaptea. Ne este ruşine de numele
nostru? Noi răspundem: „Nu, nu! Nu ne este ruşine. Este numele pe
care ni l-a dat Domnul. El indică adevărul care urmează să fie
testul prin care vor fi puse la încercare bisericile.” – Scrisoarea 110,
1902

Noi suntem adventişti de ziua a şaptea şi nu ne este ruşine
niciodată de numele acesta. Ca popor, trebuie să stăm pe o poziţie
neclintită de partea adevărului şi a neprihănirii. În felul acesta, Îi
vom da slavă lui Dumnezeu. Trebuie să ne eliberăm de pericole şi să
nu fim prinşi în capcană sau degradaţi de ele. Pentru aceasta,
trebuie să privim mereu la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei
noastre. – Scrisoarea 106, 1903



SEMNUL NOSTRU DISTINCTIV
Pe steagul îngerului al treilea este scris: „Poruncile lui Dumnezeu

şi credinţa lui Isus.” Instituţiile noastre au primit un nume care
prezintă caracterul credinţei noastre, iar nouă nu ne este ruşine
niciodată de numele acesta. Mi-a fost arătat că numele acesta
înseamnă mult şi că, prin adoptarea lui, noi am urmat lumina
care ne-a fost dată din cer. (…) Sabatul este memorialul lui
Dumnezeu cu privire la lucrarea Sa creatoare şi este un semn care
trebuie să fie păstrat în atenţia lumii.

[385] Nu trebuie să aibă loc niciun compromis cu aceia care se
închină unui sabat-idol. Noi nu trebuie să ne irosim timpul în
controverse cu cei care cunosc adevărul şi asupra cărora a strălucit
lumina, dacă ei întorc spatele adevărului şi acordă atenţie unor
poveşti. Mi s-a spus că oamenii vor folosi toate strategiile pentru a
face mai puţin evidentă deosebirea dintre credinţa adventiştilor de
ziua a şaptea şi credinţa acelora care păzesc prima zi a săptămânii.
În controversa aceasta va fi angajată lumea întreagă, iar timpul
este scurt. Nu este timpul să coborâm steagul.

Mi-a fost arătat un grup de oameni ce purtau numele de
adventişti de ziua a şaptea şi recomandau ca steagul, sau semnul
care ne face să fim un popor deosebit, să nu fie susţinut într-un mod
atât de izbitor, deoarece, declarau ei, aceasta nu e strategia cea mai
bună pentru a asigura succesul instituţiilor noastre. Acest steag
distinctiv trebuie să fie purtat prin întreaga lume până la
încheierea timpului de probă. Când descrie poporul rămăşiţei, Ioan
spune: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12). Aceasta
înseamnă Legea şi Evanghelia. Lumea şi bisericile sunt în armonie
în călcarea Legii lui Dumnezeu, în doborârea memorialului lui
Dumnezeu şi în înălţarea unui sabat care poartă semnătura omului
fărădelegii. Totuşi Sabatul Domnului, Dumnezeului tău, trebuie să
fie un semn care arată deosebirea dintre cei ascultători şi cei
neascultători. I-am văzut pe unii întinzându-şi mâinile pentru a
înlătura steagul şi a ascunde semnificaţia lui. (…)

Când vor accepta şi vor înălţa un sabat fals şi vor abate sufletele



de la ascultarea şi credincioşia faţă de Dumnezeu, oamenii vor
atinge punctul care a fost atins de cei din zilele lui Hristos. (…)
Oare va alege cineva atunci să îşi ascundă identitatea şi să-şi
micşoreze devotamentul? Oare poporul pe care Dumnezeu l-a
onorat, l-a binecuvântat şi l-a făcut să prospere va refuza să depună
mărturie în favoarea memorialului lui Dumnezeu, chiar în timpul
când mărturia aceasta va trebui să fie vestită? Oare poruncile lui
Dumnezeu nu ar trebui să fie şi mai preţuite când oamenii
dispreţuiesc Legea lui Dumnezeu? – Manuscrisul 15, 1896



LUMEA NE PRIVEŞTE
[386] Profetul îi descrie pe cei din poporul păzitor al poruncilor lui

Dumnezeu ca fiind nişte „oameni ce vor sluji ca semne”. Noi trebuie
să fim un popor deosebit de lume. Ochii lumii sunt îndreptaţi
asupra noastră şi suntem observaţi de mulţi care nu au nicio
cunoaştere a adevărului. Sunt unii care ştiu ceva despre
învăţăturile pe care noi declarăm că le credem, iar aceşti oameni
urmăresc efectul credinţei noastre asupra caracterului. Ei aşteaptă
să vadă ce fel de influenţă exercităm şi cum ne purtăm în faţa unei
lumi lipsite de credinţă. Îngerii din cer ne privesc. „Fiindcă am
ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni” (1 Corinteni 4,9). –
Review and Herald, 18 iunie 1889



VIITORUL POPORULUI LUI DUMNEZEU
Poporul nostru a fost considerat ca fiind prea nesemnificativ

pentru a merita să fie luat în seamă, dar va avea loc o schimbare,
iar acum se desfăşoară acţiuni în direcţia aceasta. Lumea creştină
întreprinde acum acţiuni care, inevitabil, îl vor aduce în atenţie pe
poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Zi de zi, adevărul lui
Dumnezeu este înlăturat în favoarea unor teorii şi învăţături false,
de origine omenească. Se fac planuri şi se pregătesc acţiuni pentru a
înrobi conştiinţa acelora care doresc să fie credincioşi faţă de
Dumnezeu. Autorităţile legislative vor fi împotriva poporului lui
Dumnezeu. Fiecare suflet va fi pus la încercare. Oh, ce bine ar fi
dacă noi, ca popor, am fi înţelepţi şi le-am împărtăşi înţelepciunea
aceasta copiilor noştri atât prin învăţături, cât şi prin exemplu!
Fiecare poziţie a credinţei noastre va fi investigată îndeaproape şi,
dacă nu suntem nişte cercetători atenţi ai Bibliei, bine întemeiaţi şi
puternici, nu vom face faţă înţelepciunii marilor oameni ai lumii. –
Scrisoarea 12, 1886
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STALPII CREDINŢEI NOASTRE[69]

 
În timpul ultimilor cincizeci de ani ai vieţii mele, am avut ocazii

preţioase de a câştiga experienţă. Am avut o experienţă cu privire la
prima, a doua şi a treia solie îngerească. Îngerii sunt reprezentaţi ca
zburând prin mijlocul cerului, proclamându-i lumii o solie de
avertizare şi având o influenţă directă asupra oamenilor care
trăiesc în ultimele zile ale istoriei lumii. Nimeni nu aude vocea
acestor îngeri, deoarece ei sunt un simbol care reprezintă poporul
lui Dumnezeu care lucrează în armonie cu universul. Oamenii,
iluminaţi de Duhul lui Dumnezeu şi sfinţiţi prin adevăr,
propovăduiesc cele trei solii în ordinea lor.

Eu am luat parte la lucrarea aceasta solemnă. Aproape toată
experienţa mea creştină este întreţesută cu lucrarea aceasta. Mai
sunt şi alţii care au avut o experienţă asemănătoare cu experienţa
mea. Ei au recunoscut adevărul care se descoperă pentru timpul
acesta şi au ţinut pasul cu Marele Conducător, Căpetenia oştirii
Domnului.

În propovăduirea soliilor, fiecare detaliu precizat de profeţie s-a
împlinit. Cei ce au avut privilegiul de a lua parte la propovăduirea
acestor solii [388] au câştigat o experienţă care este de cea mai mare
valoare pentru ei, iar acum, când suntem înconjuraţi de pericolele
zilelor din urmă, când din toate părţile se vor auzi voci spunând:
„Aici este Hristos”, „Aici este adevărul”, când preocuparea multora
este aceea de a zdruncina temelia credinţei noastre, care ne-a adus
din biserici şi din lume pentru a sta ca popor deosebit în mijlocul
oamenilor, mărturia noastră va fi vestită asemenea mărturiei lui
Ioan:

„Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noştri, ce



am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul
vieţii…, deci, ce am văzut şi am auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi
voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu
Fiul Său, Isus Hristos” (1 Ioan 1,1-3). 

Eu mărturisesc despre lucrurile pe care le-am văzut, lucrurile pe
care le-am auzit, lucrurile pe care le-am pipăit cu mâinile mele cu
privire la Cuvântul vieţii. Iar despre mărturia aceasta ştiu că este
de la Tatăl şi de la Fiul. Noi am văzut şi mărturisim că puterea
Duhului Sfânt a însoţit prezentarea adevărului, avertizând prin
scrieri şi prin vorbire şi vestind soliile în ordinea lor. A nega
lucrarea aceasta ar însemna să-L negăm pe Duhul Sfânt şi lucrul
acesta ne-ar pune în grupul celor care s-au îndepărtat de la credinţă
şi „s-au alipit de duhuri înşelătoare”.

Încrederea	pusă	la	încercare
Vrăjmaşul va pune în acţiune toate mijloacele pentru a zdruncina

încrederea credincioşilor în stâlpii credinţei noastre cu privire la
soliile din trecut, care ne-au aşezat pe platforma înaltă a adevărului
veşnic, au consolidat lucrarea şi i-au adus o reputaţie. Domnul,
Dumnezeul lui Israel, Şi-a condus poporul, descoperindu-i adevărul
de origine divină. Vocea Sa a fost auzită şi continuă să fie auzită
spunând: „Mergeţi înainte, din putere în putere, din har în har şi
din slavă în slavă.” Lucrarea se întăreşte şi se extinde, pentru că
Domnul, Dumnezeul lui Israel, este apărătorul poporului Său.

Cei care au susţinut adevărul doar din punct de vedere teoretic,
atingându-l doar cu vârful degetelor, dar nu au adus principiile lui
[389] în sanctuarul lăuntric al sufletului, ci au ţinut adevărul dătător
de viaţă în curtea de afară, nu vor vedea nimic sfânt în istoria celor
ce alcătuiesc acest popor, nu vor vedea ce i-a făcut să fie ce sunt
astăzi şi i-a întărit ca misionari serioşi şi hotărâţi în lume.

Adevărul pentru timpul acesta este preţios, dar cei a căror inimă
nu a fost zdrobită, căzând pe Stânca Isus Hristos, nu vor vedea şi
nici nu vor înţelege ce este adevărul. Ei vor accepta lucrurile care se
potrivesc ideilor lor şi vor începe să conceapă o altă temelie, în locul
celei puse. Ei se vor flata plini de sine şi de vanitate, crezând că



sunt în stare să dea la o parte stâlpii credinţei noastre şi să pună în
locul lor stâlpii pe care i-au plănuit ei.

Lucrarea aceasta va continua până la sfârşitul timpului. Oricine a
fost un cercetător atent al Bibliei va vedea şi va înţelege poziţia
solemnă pe care se află cei ce trăiesc în perioada evenimentelor
finale ale istoriei pământului. Ei îşi vor simţi propria slăbiciune şi
lipsă de eficienţă, iar preocuparea lor principală va fi aceea de a
avea nu doar o formă de evlavie, ci o legătură vitală cu Dumnezeu.
Ei nu vor îndrăzni să-şi găsească liniştea până când chipul lui
Hristos nu va fi modelat în ei, ca nădejde a slavei. Eul va muri,
mândria va fi alungată din suflet, iar ei vor avea blândeţea şi
bunătatea lui Hristos. – Manuscrisul 28, 1890  

 



NICIO ORGANIZAŢIE NOUĂ
Odată cu trecerea timpului, Dumnezeu le-a încredinţat urmaşilor

Săi credincioşi principiile preţioase ale adevărului Său. Principiile
acesta nu le-au fost date celor ce nu avuseseră nicio parte în
vestirea soliilor primului şi celui de-al doilea înger. Ele le-au fost
date lucrătorilor care luaseră parte la lucrare încă de la început.

Cei ce au trecut prin experienţele acestea trebuie să fie la fel de
neclintiţi ca o stâncă faţă de principiile care ne-au făcut să fim
adventişti de ziua a şaptea. Ei trebuie să fie conlucrători cu
Dumnezeu, legând mărturia şi pecetluind Legea în mijlocul
ucenicilor Săi. Cei care au luat parte la stabilirea lucrării noastre pe
temelia adevărului Bibliei şi cunosc pietrele de hotar care au indicat
[390] calea cea dreaptă trebuie să fie consideraţi ca fiind nişte
lucrători de cea mai mare valoare. Ei pot să vorbească din
experienţă despre adevărurile care le-au fost încredinţate. Aceşti
oameni nu trebuie să îngăduie ca încrederea lor să fie înlocuită de
necredinţă. Ei nu trebuie să îngăduie ca steagul îngerului al treilea
să fie luat din mâinile lor, ci să-şi păstreze cu fermitate până la
sfârşit credinţa de la început.

Domnul a declarat că istoria trecutului se va repeta, pe măsură ce
vom începe să îndeplinim lucrarea finală. Fiecare adevăr pe care El
l-a dat pentru aceste zile din urmă trebuie să fie propovăduit lumii.
Fiecare stâlp pe care l-a aşezat El trebuie să fie întărit. Noi nu
putem să coborâm acum de pe temelia pe care a stabilit-o
Dumnezeu. Nu putem să intrăm acum într-o organizaţie nouă,
deoarece faptul acesta ar însemna apostazie de la adevăr. –
Manuscrisul 129, 1905



NICIUN MOTIV DE TEAMĂ
Nu este niciun motiv de îndoială, niciun motiv de teamă că

lucrarea nu va avea succes. Dumnezeu este conducătorul lucrării şi
El va pune totul în ordine. Dacă sunt lucruri de îndreptat în
conducerea lucrării, Dumnezeu ne va ajuta şi va lucra pentru a
corecta fiecare greşeală. Să avem încredere că Dumnezeu urmează
să conducă în siguranţă, în port, vasul cel nobil care îl poartă pe
poporul Său.

Cu mulţi ani în urmă, când am călătorit de la Portland, Maine, la
Boston, a venit o furtună, şi valurile mari ne-au împins încoace şi
încolo. Candelabrele au căzut şi cuferele au fost rostogolite dintr-o
parte în alta ca nişte mingi. Pasagerii erau înspăimântaţi şi mulţi
ţipau, aşteptând moartea.

După un timp, pilotul a venit pe punte. Căpitanul a stat lângă
pilot şi, luând cârma, şi-a exprimat teama cu privire la direcţia în
care se îndrepta corabia. „Vrei să iei cârma?” a întrebat pilotul.
Căpitanul nu era pregătit să facă lucrul acesta, deoarece ştia că îi
lipsea experienţa.

Atunci, câţiva dintre pasageri s-au tulburat şi au spus că se
temeau că pilotul îi va izbi de stânci. „Vreţi voi să luaţi cârma?” a
întrebat pilotul, dar ei ştiau că nu puteau să ţină cârma.

[391] Când credeţi că lucrarea este în pericol, rugaţi-vă: „Doamne,
stai Tu la cârmă! Condu-ne prin dificultăţi. Du-ne în siguranţă în
port!” Oare nu avem noi motive să credem că Domnul ne va conduce
triumfător?

În faţa mea sunt mulţi care au îmbătrânit în lucrare. Pe unii
dintre voi vă cunosc de treizeci de ani. Fraţilor, oare nu am văzut
noi criză după criză venind asupra lucrării şi oare nu ne-a purtat
Domnul prin ele, lucrând pentru slava Numelui Său? Nu puteţi să
vă încredeţi în El? Nu puteţi să-I încredinţaţi Lui lucrarea? Voi nu
puteţi să înţelegeţi cu mintea voastră limitată lucrările providenţei
lui Dumnezeu. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să poarte de grijă lucrării
Sale. – Review and Herald, 20 septembrie 1892



„MÂNA MEA ESTE LA CÂRMĂ”
Venirea Domnului este mai aproape decât am crezut. Ce gând

minunat este că marea luptă se apropie de sfârşit! La încheierea
lucrării, ne vom confrunta cu pericole pe care nu ştim cum să le
tratăm, dar să nu uităm că Cele Trei Mari Puteri ale cerului sunt la
lucru, că mâna divină este la cârmă şi că Dumnezeu Îşi va aduce
scopurile la îndeplinire. El va aduna din lume un popor care Îi va
sluji în neprihănire.

În faţa celor ce poartă responsabilităţi în lucrarea Domnului se
află pericole înspăimântătoare, la gândul cărora mă cutremur. Însă
ni se adresează cuvântul: „Mâna mea este la cârmă şi providenţa
Mea va aduce la îndeplinire planul divin.” – Review and Herald, 5
mai 1903



JUDECĂŢILE LUI DUMNEZEU PRETUTINDENI
Înaintea noastră sunt vremuri de necaz. Judecăţile lui Dumnezeu

sunt pretutindeni în ţară. Nenorocirile urmează una după alta într-
o succesiune rapidă. În curând, Dumnezeu Se va ridica din locul
Său ca să zguduie pământul în mod îngrozitor şi să-i pedepsească
pe locuitorii lui pentru nelegiuirile lor. Atunci, El va sta de partea
poporului Său şi îi va acorda grija Sa protectoare. El Îşi va întinde
braţele veşnice în jurul copiilor Săi pentru a-i apăra de orice rău. –
Review and Herald, 14 aprilie 1904
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CREDINCIOS SAU NECREDINCIOS
APOSTAZIILE[70]

Sufăr foarte mult în sufletul meu pentru poporul nostru. Trăim în
timpul pericolelor zilelor din urmă. O credinţă superficială are ca
urmare o experienţă superficială. Are loc o pocăinţă de care trebuie
să ne căim. Orice experienţă adevărată în domeniul învăţăturilor
religioase va purta amprenta lui Iehova. Toţi trebuie să înţeleagă
nevoia de a înţelege adevărul pentru ei înşişi. Noi trebuie să
înţelegem doctrinele care au fost cercetate cu atenţie şi rugăciune.
Mi-a fost descoperit că în poporul nostru există o mare lipsă de
cunoştinţă cu privire la apariţia şi progresul soliei îngerului al
treilea. Este o mare nevoie să studiem cartea lui Daniel şi
Apocalipsa şi să învăţăm bine textele, ca să ştim ce este scris.

Lumina care mi-a fost dată mi-a arătat cât se poate de clar că
mulţi vor ieşi din mijlocul nostru, ascultând de duhurile amăgitoare
şi de învăţăturile demonilor. Domnul doreşte ca fiecare suflet care
declară a crede adevărul să aibă o cunoaştere raţională a acestuia.
Vor apărea profeţi falşi şi-i vor înşela pe mulţi. Tot ce poate fi
zguduit va fi zguduit. Prin urmare, oare nu se cuvine ca fiecare să
înţeleagă motivele credinţei noastre? În loc de atât de multe predici,
[393] ar trebui să aibă loc o cercetare mai atentă a Cuvântului lui
Dumnezeu, text cu text, deschizând Scripturile şi căutând dovezile
puternice pentru susţinerea doctrinelor fundamentale care ne-au
adus acolo unde suntem acum, pe platforma adevărului veşnic.

Fermecaţi	de	o	sfinţenie	falsă
Sufletul meu este foarte întristat când văd cât de repede vor

accepta amăgirile lui Satana unii care au avut lumina şi adevărul şi
vor fi fermecaţi de o sfinţenie falsă. Când se îndepărtează de
pietrele de hotar pe care Domnul le-a stabilit pentru a ne face în
stare să înţelegem poziţia noastră aşa cum este consemnată în
profeţie, oamenii merg într-o direcţie despre care nu ştiu unde îi va
duce.



Mă întreb dacă răzvrătirea adevărată va putea fi vindecată
vreodată. Studiaţi în Patriarhi şi profeţi răzvrătirea lui Core, Datan
şi Abiram. Răzvrătirea aceasta a fost extinsă şi la ea au luat parte

mai mult de doi oameni.
[71]

 Ea a fost condusă de două sute
cincizeci de căpetenii ale adunării, oameni cu renume. Spuneţi-i
răzvrătirii pe nume şi apostaziei pe nume, iar apoi gândiţi-vă că
experienţa poporului lui Dumnezeu din vechime, cu toate aspectele
ei discutabile, a fost raportată cu credincioşie în istorie. Scripturile
declară: „Aceste lucruri… au fost scrise pentru învăţătura noastră,
peste care au venit sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10,11).
Faptul că oamenii care cunosc adevărul sunt despărţiţi de Marele
lor Conducător atât de mult, încât îl vor accepta pe marele
conducător al apostaziei şi îl vor numi Hristos, Neprihănirea
noastră, are loc pentru că ei nu au săpat adânc în minele
adevărului. Ei nu sunt în stare să facă deosebire între minereul
preţios şi materialul lipsit de valoare.

Citiţi avertizările date din abundenţă în Cuvântul lui Dumnezeu
cu privire la profeţii falşi care vor veni cu ereziile lor şi, dacă va fi cu
putinţă, îi vor înşela chiar şi pe cei aleşi. Având în vedere
avertizările acestea, de ce biserica nu face deosebire între ce este
fals şi ce este adevărat? Cei care au fost amăgiţi în vreun fel trebuie
să se umilească înaintea lui [394] Dumnezeu şi să se pocăiască sincer
pentru faptul că au fost duşi în rătăcire aşa de uşor. Ei nu au făcut
deosebire între vocea Păstorului adevărat şi vocea unui străin.
Astfel de oameni trebuie să revizuiască acest capitol al experienţei
lor.

Timp de mai bine de un secol, Dumnezeu i-a dat poporului Său
lumină prin mărturiile Duhului Sfânt. Este posibil ca, după tot
acest timp, câţiva bărbaţi şi soţiile lor să înşele întreaga biserică,
declarând că Ellen White este o impostoare şi o amăgitoare? „Aşa că
după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7,20). 

Cei care pot să ignore toate dovezile pe care li le-a dat Dumnezeu
şi să schimbe binecuvântarea aceasta într-un blestem ar trebui să
tremure pentru siguranţa sufletului lor. Dacă nu se pocăiesc,
sfeşnicele lor vor fi luate din locul lor. Domnul a fost insultat.



Stindardul adevărului, constituit de soliile primului, celui de-al
doilea şi al treilea înger, a fost lăsat în praf, pe cale. Dacă străjerii
sunt lăsaţi să ducă în rătăcire poporul în modul acesta, Dumnezeu îi
va considera responsabili pe unii din cauză că nu au avut
discernământul fin necesar pentru a descoperi ce fel de hrană i s-a
dat turmei Sale.

Au avut loc apostazii, iar Domnul a îngăduit ca astfel de lucruri
să progreseze în trecut, cu scopul de a arăta cât de uşor vor fi duşi
în rătăcire cei din poporul Său, dacă vor depinde de cuvintele
oamenilor, în loc să cerceteze Scripturile ei înşişi, aşa cum au făcut
bereenii cei nobili, ca să vadă dacă ce li se spune este adevărat.
Domnul a îngăduit ca lucruri de acest fel să aibă loc pentru a fi
adresate avertizări care arată că ele se vor mai întâmpla.

Răzvrătirea	şi	apostazia
Răzvrătirea şi apostazia sunt chiar în aerul pe care îl respirăm.

Dacă nu ne prindem sufletul neajutorat de Hristos, prin credinţă,
vom fi afectaţi de ele. Dacă oamenii sunt atât de uşor duşi în
rătăcire acum, oare cum vor rezista când Satana Îl va personifica pe
Hristos şi va face minuni? Cine va rămâne neclintit de
reprezentările false atunci când Satana va pretinde că este Hristos
şi va părea că face lucrările lui Hristos? Ce îi va reţine pe aceia care
alcătuiesc poporul lui Dumnezeu să nu treacă de partea [395]
hristoşilor mincinoşi? „Să nu-i urmaţi!” (Luca 17,23)

Doctrinele trebuie să fie înţelese cu claritate. Oamenii care au
acceptat să predice adevărul trebuie să fie bine ancoraţi şi atunci
vasul lor va rezista împotriva furtunii, deoarece ancora îl ţine cu
putere. Amăgirile vor spori, dar noi trebuie să-i spunem răzvrătirii
pe nume. Să stăm, fiind îmbrăcaţi cu toată armura. În conflictul
acesta, nu ne vom confrunta doar cu oamenii, ci şi cu domniile şi
stăpânirile din locurile cereşti. Noi nu luptăm contra cărnii şi a
sângelui. Pasajul din Efeseni 6,10-18 să fie citit cu atenţie şi cu
putere în bisericile noastre.

Cei care ajung în apostazie dau glas cuvintelor balaurului. Noi
trebuie să ne confruntăm cu agenţii lui Satana, care au pornit să



facă război cu sfinţii. „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă
război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi ţin mărturia lui Isus Hristos” (Apocalipsa 12,17). Cei care ajung
în apostazie părăsesc poporul cel credincios şi adevărat al lui
Dumnezeu şi fraternizează cu cei ce îl reprezintă pe Baraba. „Aşa că
după roadele lor îi veţi cunoaşte” (Matei 7,20). 

Scriu aceste lucruri, deoarece mulţi din biserică îmi sunt arătaţi
ca fiind asemenea unora care văd oameni, dar li se pare că văd nişte
copaci umblând. Ei trebuie să aibă o experienţă nouă şi mai adâncă,
înainte de a discerne capcanele care sunt răspândite ca să-i prindă
în mreaja amăgitorului. Acum nu trebuie să fie îndeplinită o lucrare
făcută pe jumătate. Domnul cheamă bărbaţi şi femei plini de curaj,
hotărâţi şi pe deplin consacraţi pentru a sta la spărtură şi a repara
zidurile de apărare. [Isaia 58,12-14 citat].

Toţi pastorii din bisericile noastre au de vestit o solie hotărâtă.
Dumnezeu a îngăduit să aibă loc apostaziile pentru a arăta cât de
puţină încredere se poate avea în oameni. Noi trebuie să privim
întotdeauna la Dumnezeu. Cuvântul Său nu este „da” şi „nu”, ci
„da” şi „Amin”. – Manuscris nedatat 148
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BISERICA TRIUMFATOARE
O ASIGURARE REPETATĂ ADESEA[72]

Tatăl îi iubeşte pe cei din poporul Său, din zilele noastre, aşa cum
Îl iubeşte pe Fiul Său. Într-o zi, vom avea privilegiul de a-L vedea
faţă în faţă. – Manuscrisul 103, 1903 (Scris în 15 septembrie 1902)

Ar trebui să ne aducem aminte că biserica, deşi ar putea să fie
slabă şi cu defecte, este singurul obiect de pe pământ căruia Hristos
îi acordă atenţia Sa supremă. El veghează continuu asupra ei cu
grijă şi o întăreşte cu Duhul Său cel Sfânt. – Manuscrisul 155, 1902
(22 noiembrie 1902)

Încredeţi-vă în paza lui Dumnezeu. Biserica Sa trebuie să fie
învăţată. Chiar dacă este slabă şi cu defecte, ea este obiectul grijii
Sale supreme. – Scrisoarea 279, 1904 (1 august 1904)



ÎNTOTDEAUNA, PE UN TEREN AVANTAJOS
Biserica trebuie să îşi sporească activitatea şi să îşi extindă

graniţele. Eforturile noastre misionare trebuie să fie cuprinzătoare,
iar noi trebuie să ne lărgim graniţele. (…) Deşi au avut loc lupte
aprige în efortul de a ne păstra caracterul distinctiv, [397] totuşi noi
am câştigat continuu teren în calitate de creştini ai Bibliei. –
Scrisoarea 170, 1907 (6 mai 1907)

Dovada pe care am avut-o în ultimii cincizeci de ani cu privire la
prezenţa Duhului lui Dumnezeu cu noi, ca popor, va rezista
verificării acelora care se aliniază acum de partea vrăjmaşului şi se
pregătesc să lupte împotriva soliei lui Dumnezeu. – Scrisoarea 356,
1907 (24 octombrie 1907)

Vă scriu aceste lucruri, fraţilor, deşi nu toţi puteţi să le înţelegeţi
pe deplin. Dacă nu aş fi crezut că Dumnezeu veghează asupra
poporului Său, nu aş fi avut curajul să scriu iar şi iar aceste lucruri.
(…) Dumnezeu are un popor pe care îl conduce şi îl îndrumă. – 
Scrisoarea 378, 1907 (11 noiembrie 1907)

Sunt îndrumată să le spun adventiştilor de ziua a şaptea din
toată lumea, următoarele: Dumnezeu ne-a chemat ca popor spre a fi
o comoară deosebită pentru El Însuşi. El a rânduit ca biserica Sa de
pe pământ să fie unită pe deplin în Duhul şi sfatul Domnului
oştirilor până la sfârşitul timpului. – Scrisoarea 54, 1908 (21
ianuarie 1908)

Nimic din lumea aceasta nu Îi este aşa drag lui Dumnezeu, cum Îi
este biserica Sa. El îi păzeşte cu o grijă atentă pe cei care Îl caută.
Nimic nu Îl supără pe Dumnezeu atât de mult, cum Îl supără faptul
că slujitorii lui Satana se străduiesc să-i lipsească abuziv de
drepturile lor pe cei din poporul Său. Domnul nu i-a părăsit pe copiii
Săi. Satana arată spre greşelile pe care le-au făcut ei şi încearcă să-i
facă să creadă că, în felul acesta, s-au despărţit de Dumnezeu.
Îngerii răi caută toate căile de a-i descuraja pe cei care luptă să
câştige biruinţa asupra păcatului. Ei le arată nevrednicia lor din
trecut şi le prezintă cazul lor ca fiind lipsit de speranţă. Însă noi
avem un Mântuitor atotputernic. Domnul Hristos a venit din cer
sub veşmântul naturii omeneşti pentru a trăi principiile



neprihănirii în lumea aceasta. El a fost înzestrat cu putere pentru a
le sluji tuturor celor ce Îl primesc ca Mântuitor al lor şi pentru a-i
ajuta pe cei pocăiţi, care au fost convinşi de păcat. „Căci n-avem un
Mare-Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre; ci unul care
în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat” (Evrei 4,15).
– Scrisoarea 136, 1910 (26 noiembrie 1910)
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ULTIMELE SOLII 
ADRESATE CONFERINŢEI GENERALE[73]

 
Sanatoriul „Elmshaven”, California,
4 mai 1913

Salutări	celor	adunaţi	la	Conferinţa	Generală!
Scumpii mei fraţi,
„Har şi pace vouă de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul

Isus Hristos! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului
nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei
mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca,
prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de
Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz!” (2
Corinteni 1,2-4) 

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu
carul Lui de biruinţă în Hristos şi care răspândeşte prin noi, în orice
loc, mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem, înaintea lui
Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea
mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.” (2 Corinteni 2,14-
15) 

„Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos
Isus. [399] Noi suntem robii voştri, pentru Isus. Căci Dumnezeu, care
a zis: «Să lumineze lumina din întuneric», 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 ca această putere nemaipomenită să fie de
la Dumnezeu, şi nu de la noi.” (2 Corinteni 4,5-7) 

„De aceea, noi nu cădem de oboseală. Ci, chiar dacă omul nostru
de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în
zi. 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 4,16-18) 

Speranţă	şi	curaj
Reprezentanţii noştri la Conferinţa Generală au privilegiul de a

nutri un spirit de speranţă şi curaj. Fraţii mei, Mântuitorul vi S-a
descoperit în diferite feluri. În timp ce aţi lucrat în ţările
îndepărtate şi acasă, El v-a umplut inima cu lumina prezenţei Sale.
El v-a păzit în pericolele văzute şi nevăzute, iar acum, când vă
întâlniţi încă o dată cu fraţii voştri, aveţi privilegiul de a fi voioşi în
Domnul şi de a vă bucura de cunoaşterea harului Său susţinător.
Dragostea Lui să pună stăpânire pe mintea şi inima voastră. Feriţi-
vă să ajungeţi suprasolicitaţi, istoviţi de griji şi deprimaţi. Vestiţi o
mărturie înălţătoare. Îndepărtaţi-vă privirile de la lucrurile
întunecoase şi descurajatoare şi uitaţi-vă la Isus, Marele nostru
Conducător. Sub vegherea Lui atentă, lucrarea de vestire a
adevărului prezent, pentru care ne dăm viaţa şi tot ce avem, este
destinată să triumfe plină de slavă.

Atitudinea pe care o vor păstra reprezentanţii noştri la Sesiunea
Conferinţei Generale va avea o influenţă convingătoare asupra
tuturor celor aflaţi în biserică, precum şi asupra delegaţilor. Oh,
fraţilor, faceţi să se vadă că Isus locuieşte în inimă, susţinând,
întărind şi mângâind! Voi aveţi privilegiul de a fi înzestraţi zi de zi
cu o măsură îmbelşugată a Duhului Sfânt şi de a avea concepţii mai
largi cu privire la [400] importanţa şi scopul soliei pe care o
proclamăm în lume. Domnul vrea să vă descopere lucrurile
minunate ale Legii Sale. Aşteptaţi înaintea Lui cu umilinţă. Rugaţi-
vă cât se poate de stăruitor pentru a înţelege timpurile în care
trăim, pentru a primi o înţelegere mai amplă a planului Său şi a
avea un succes mai mare în câştigarea de suflete.

Adesea, în timpul nopţii, mi se porunceşte să-i îndemn pe fraţii
noştri aflaţi în poziţii de răspundere să facă eforturi stăruitoare
pentru a continua să-L cunoască pe Domnul pe deplin. Când
lucrătorii noştri vor înţelege aşa cum ar trebui importanţa
timpurilor în care trăim, se va vedea o intenţie hotărâtă de a fi de



partea Domnului, iar ei vor ajunge să fie cu adevărat conlucrători
cu Dumnezeu. Dacă îşi vor consacra inima şi sufletul în slujba lui
Dumnezeu, vor constata că o experienţă mai adâncă decât cea pe
care au câştigat-o până acum este esenţială, dacă vor să triumfe
asupra tuturor păcatelor.

Ar fi bine să ne gândim la ce va veni în curând asupra
pământului. Nu este timp pentru glume sau pentru satisfacţia
personală. Dacă timpul în care trăim nu reuşeşte să imprime
seriozitatea în mintea noastră, ce altceva poate să ne impresioneze?
Oare nu cer Scripturile o lucrare mai curată şi mai sfântă decât am
văzut până acum?

 

	

Apel	la	reconsacrare
Acum este nevoie de oameni cu înţelegere clară. Dumnezeu îi

cheamă pe aceia care sunt dispuşi să fie conduşi de Duhul Sfânt să
înceapă o lucrare de reformă deplină. Văd că în faţa noastră se află
o criză, iar Domnul îi cheamă pe lucrătorii Lui să intre în rânduri.
Fiecare suflet trebuie să stea acum pe o poziţie de consacrare
adevărată faţă de Dumnezeu, mai adâncă decât în anii care au
trecut.

În timpul Conferinţei Generale din 1909, în inima celor ce au
participat ar fi trebuit să se facă o lucrare care nu s-a făcut. Ar fi
trebuit să se dedice mai multe ore pentru cercetarea inimii – lucrul
acesta ar fi condus la desţelenirea unui ogor în sufletul celor care au
fost la întrunire. Faptul acesta le-ar fi dat o înţelegere
pătrunzătoare a lucrării pe care este aşa de important să o
îndeplinească prin pocăinţă şi mărturisire. Deşi au fost ocazii
pentru mărturisirea păcatului, pentru o pocăinţă din toată inima şi
pentru o reformă hotărâtă, [401] nu s-a făcut o lucrare deplină. Unii
au simţit influenţa Duhului Sfânt şi au răspuns, dar nu toţi s-au
supus acestei influenţe. Mintea unora a alergat pe căi interzise.
Dacă toţi cei prezenţi în adunare şi-ar fi smerit inimile, s-ar fi dat



pe faţă o binecuvântare minunată.
Mai multe luni după încheierea acelei adunări, am avut în suflet o

povară grea şi le-am atras atenţia fraţilor aflaţi în poziţii de
răspundere asupra acelor lucruri pe care Domnul m-a îndrumat să
le spun cu claritate. În cele din urmă, după multă rugăciune şi un
studiu atent al soliilor primite, unii dintre cei aflaţi în poziţii de
răspundere au îndrăznit, prin credinţă, să facă lucrarea cerută – o
lucrare pe care nu au putut să o înţeleagă pe deplin şi, pe măsură ce
au înaintat în temere de Dumnezeu, au primit o binecuvântare
îmbelşugată.

Faptul că am văzut schimbările minunate care au avut loc în
viaţa unora dintre cei ce au ales mai degrabă să înainteze prin
credinţă pe calea Domnului, decât să meargă pe o cale aleasă de ei,
mi-a adus o mare bucurie în inimă. Dacă ar fi continuat să înţeleagă
lucrurile într-o lumină falsă, fraţii aceia aflaţi în poziţii de
răspundere ar fi creat o situaţie care ar fi prejudiciat lucrarea în
mod jalnic, dar, când au ascultat îndrumările care le-au fost trimise
şi L-au căutat pe Domnul, Dumnezeu i-a condus la o lumină deplină
şi i-a făcut în stare să aducă o slujire vrednică de apreciere şi să
producă reforme spirituale.

Când Domnul începe să pregătească o cale înaintea slujitorilor
Săi, datoria lor este să meargă acolo unde îi îndrumă El. Domnul
nu-i va părăsi, nici nu-i va lăsa în nesiguranţă pe cei ce urmează cu
toată inima îndrumările Sale.

 

O	exprimare	a	încrederii
„Mă bucur”, fraţii mei, „că mă pot încrede în voi în toate

privinţele” (2 Corinteni 7,16). Deşi încă simt îngrijorarea cea mai
adâncă pentru atitudinea pe care o au unii faţă de măsurile
importante luate pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu pe
pământ, totuşi am o încredere puternică în lucrătorii de
pretutindeni şi cred că, [402] atunci când se vor întâlni, se vor umili
înaintea Domnului şi se vor consacra din nou în slujba Sa, vor fi
făcuţi în stare să îndeplinească voia Sa. Unii nu înţeleg nici măcar



acum lucrurile într-o lumină corectă, dar pot să înveţe să aibă
aceleaşi păreri ca tovarăşii lor de lucru şi pot să evite săvârşirea
unor greşeli serioase, dacă Îl caută stăruitor pe Domnul de data
aceasta şi dacă îşi supun pe deplin voinţa faţă de voinţa lui
Dumnezeu.

Am fost impresionată profund de scenele care au trecut recent pe
dinaintea mea într-o viziune din timpul nopţii. Părea să aibă loc o
mare mişcare – o lucrare de înviorare – care înainta în multe locuri.
Cei din poporul nostru înaintau în rânduri, răspunzând la
chemarea lui Dumnezeu. Fraţii mei, Domnul ne vorbeşte. Nu vreţi
să ascultăm vocea Sa? Nu vreţi să ne aprindem candele, acţionând
ca nişte oameni care aşteaptă venirea Domnului lor? Timpul în care
trăim cere să fim purtători de lumină, cere acţiune.

„Vă sfătuiesc, fraţilor,”… „să vă purtaţi într-un chip vrednic de
chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu
îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste şi căutaţi
să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efeseni 4,1-3).  –
General Conference Bulletin, 19 mai 1913, p. 33, 34

CURAJUL ÎN DOMNUL
[74]

Recent, în timpul nopţii, Duhul Sfânt mi-a inspirat gândul că,
dacă Domnul vine atât de curând cum credem noi, ar trebui să fim
chiar mai activi decât am fost în anii din trecut în lucrarea de a le
prezenta oamenilor adevărul.

În legătură cu faptul acesta, gândurile mele s-au întors la
activitatea credincioşilor adventişti din 1843 şi 1844. În timpul
acela, s-au făcut multe vizite din casă în casă şi s-au depus eforturi
neobosite pentru a-i avertiza pe oameni cu privire la lucrurile
despre care vorbeşte Cuvântul lui Dumnezeu. Ar trebui să depunem
un efort chiar mai mare decât efortul depus de cei ce au propovăduit
cu atâta credincioşie solia primului înger. Ne apropiem rapid [403]
de sfârşitul istoriei acestui pământ şi, când ne vom da seama că,
într-adevăr, Isus vine curând, vom fi motivaţi să lucrăm aşa cum nu
am lucrat niciodată mai înainte. Ni se porunceşte să dăm semnalul



de alarmă pentru oameni. Trebuie să arătăm puterea adevărului şi
a neprihănirii în viaţa noastră. Lumea urmează să-L întâlnească în
curând pe Dătătorul Legii şi să dea socoteală pentru călcarea Legii
Sale. Numai cei ce se întorc de la nelegiuire la ascultare pot spera
să primească iertarea şi pacea.

Noi trebuie să înălţăm steagul pe care este scris: „Poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Ascultarea de Legea lui Dumnezeu
este o lucrare importantă. Să nu fie trecută cu vederea. Noi trebuie
să ne străduim să-i trezim pe membrii bisericii şi pe aceia care nu
fac nicio mărturisire de credinţă, ca să înţeleagă şi să respecte
cerinţele Legii cerului. Trebuie să preamărim Legea aceasta şi să o
facem să fie demnă de cinste.

Domnul Hristos ne-a dat misiunea de a semăna seminţele
adevărului şi de a-i îndemna pe oameni să ia seama la importanţa
lucrării ce trebuie să fie făcută de aceia care trăiesc în timpul
evenimentelor finale ale istoriei pământului. Pe măsură ce cuvintele
adevărului sunt vestite la drumuri şi la răspântii, urmează să aibă
loc o descoperire a lucrării Duhului lui Dumnezeu asupra inimii
oamenilor.

Oh, cât de mult bine ar putea fi îndeplinit dacă toţi cei care au
adevărul, Cuvântul Vieţii, ar lucra pentru iluminarea acelora care
nu îl au! Când samaritenii au venit la Hristos, la invitaţia femeii de
la fântână, El le-a spus ucenicilor că samaritenii erau ca un câmp
pregătit pentru seceriş. „Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la
seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele care
sunt albe acum, gata pentru seceriş” (Ioan 4,35). Domnul Hristos a
rămas două zile cu samaritenii, deoarece erau flămânzi după
ascultarea adevărului. Ce zile de muncă au fost acelea! Ca urmare a
lucrării din zilele acelea, „mult mai mulţi au crezut în El din pricina
cuvintelor Lui” (Ioan 4,41). Iată mărturia lor: „...din pricină că L-am
auzit noi înşine şi ştim că acesta este în adevăr Hristosul,
Mântuitorul lumii” (Ioan 4,42).

Cine dintre cei ce se declară a fi parte din poporul lui Dumnezeu
îşi va asuma lucrarea aceasta sfântă şi va lucra pentru sufletele
care pier [404] din lipsă de cunoştinţă? Lumea trebuie să fie



avertizată. Multe locuri îmi sunt indicate ca având nevoie de un
efort consacrat, credincios şi neobosit. Domnul Hristos deschide
inima şi mintea multora din marile oraşe. Aceşti oameni au nevoie
de adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu şi, dacă ne vom apropia cu
sfinţenie de Hristos şi vom căuta să ne apropiem de oamenii aceştia,
vom avea o influenţă spre bine. Trebuie să ne trezim şi să începem
să simţim cu Hristos şi cu semenii noştri. Trebuie să se lucreze în
oraşele mici şi mari, în locurile de aproape şi de departe, şi să se
lucreze în mod inteligent. Nu vă retrageţi niciodată. Dacă vom lucra
în armonie cu Duhul Său, Domnul va lăsa impresii corecte asupra
inimilor.

Fraţii mei, doresc să vă spun cuvinte de încurajare. Trebuie să
înaintăm în credinţă şi speranţă, aşteptând lucruri mari de la
Dumnezeu. Vrăjmaşul va căuta să împiedice pe toate căile eforturile
care se fac pentru înaintarea adevărului, dar, prin puterea
Domnului, veţi fi în stare să aveţi succes.

Să nu fie rostite cuvinte de descurajare, ci numai cuvinte care vor
tinde să-i întărească şi să-i susţină pe tovarăşii voştri de lucru.

Un	mesaj	personal
Doresc mult să fiu angajată personal în lucrarea serioasă din

câmp şi, cu siguranţă, aş fi fost angajată mai mult în lucrarea
publică, dacă nu aş fi crezut că, la vârsta mea, nu este înţelept să te
bazezi pe puterea fizică. Am de făcut lucrarea de a-i transmite
bisericii şi lumii lumina care mi-a fost încredinţată din când în când
de-a lungul tuturor acestor ani în care a fost propovăduită solia
îngerului al treilea. Inima îmi este plină de dorinţa cea mai
stăruitoare de a le prezenta adevărul tuturor celor la care se poate
ajunge. Încă îndeplinesc o parte în pregătirea materialului pentru
publicare. Totuşi trebuie să acţionez foarte atent, ca nu cumva să
ajung în situaţia de a nu mai fi în stare să scriu deloc. Nu ştiu cât
voi mai trăi, dar nu sufăr din punct de vedere al sănătăţii atât de
mult cât ar fi de aşteptat.

După Conferinţa Generală din 1909, am petrecut câteva
săptămâni participând la adunările de tabără şi la alte adunări [405]



generale, precum şi vizitând diferite instituţii din New England, din
statele centrale şi din Vestul Mijlociu.

La întoarcerea acasă, în California, am început din nou să lucrez
la pregătirea materialului pentru tipar. În ultimii patru ani, am
scris destul de puţine scrisori. Mi-am dedicat toată puterea
disponibilă în cea mai mare parte pentru încheierea scrierii unei
lucrări importante.

Din când în când, am participat la adunări şi am vizitat
instituţiile din California, dar partea cea mai mare de timp de la
ultima Conferinţă Generală până acum a fost petrecută scriind în
casa mea de la ţară – „Elmshaven”, în apropiere de Saint Helena.

Sunt mulţumitoare că Domnul îmi cruţă viaţa pentru a lucra
puţin mai mult la cărţile mele. Oh, dacă aş fi avut puterea să fac tot
ce înţeleg că ar fi trebuit să fie făcut! Mă rog ca El să îmi dea
înţelepciune, pentru ca adevărurile de care are nevoie aşa de mult
poporul nostru să poată fi prezentate în mod clar şi uşor de înţeles.
Sunt încurajată să cred că Dumnezeu mă va face în stare să
îndeplinesc lucrarea aceasta.

Interesul meu pentru lucrare, în general, continuă să fie la fel de
profund cum a fost întotdeauna şi doresc mult ca lucrarea de vestire
a adevărului prezent să ajungă treptat în toate părţile lumii. Totuşi
consider că este recomandabil să nu încerc să fac multă lucrare
publică, în timp ce publicarea scrierilor mele are nevoie de
supravegherea mea. Am câţiva dintre cei mai buni lucrători – cei pe
care Dumnezeu, în providenţa Sa, i-a pus în legătură cu mine în
Australia, precum şi alţii care mi s-au alăturat de la întoarcerea în
America. Îi mulţumesc Domnului pentru aceste ajutoare. Toţi
lucrăm mult, făcând tot ce putem mai bine, ca să pregătim
materialul pentru publicare. Vreau ca lumina adevărului să ajungă
peste tot, ca să-i poată ilumina pe cei ce nu cunosc acum dovezile
credinţei noastre. În unele zile, am probleme cu ochii şi mă dor foarte
tare. Totuşi Îl laud pe Domnul, pentru că mi-a păstrat vederea. La
vârsta mea, nu ar fi neobişnuit să nu mai văd deloc.

Sunt mult mai recunoscătoare decât pot să spun pentru că Duhul
Domnului mă întăreşte, pentru harul şi mângâierea pe care mi le
dă fără încetare şi pentru că El îmi acordă puterea şi ocazia de a



împărtăşi curaj şi ajutor poporului Său. Atâta vreme cât Domnul
îmi va cruţa viaţa, voi fi credincioasă faţă de El, căutând să fac voia
Lui şi să slăvesc [406] Numele Său. Fie ca Domnul să îmi mărească
mereu credinţa, ca să pot continua să Îl cunosc şi să fac voia Sa mai
bine. Lăudat să fie Domnul cel bun şi mare!

Influenţa	lucrătorilor	mai	în	vârstă
Doresc mult ca bătrânii soldaţi ai crucii, aceia care au încărunţit

în slujba Domnului, să continue să-şi vestească mărturia la timpul
potrivit, pentru ca aceia care sunt mai tineri în credinţă să
înţeleagă faptul că soliile pe care Domnul ni le-a dat în trecut sunt
foarte importante în această etapă a istoriei pământului.
Experienţa noastră din trecut nu a pierdut nimic din puterea ei.

Toţi să fie atenţi să nu-i descurajeze pe pionieri sau să-i facă să
simtă că nu mai pot face decât puţin. Influenţa lor încă poate să fie
exercitată cu putere în lucrarea Domnului. Mărturia pastorilor în
vârstă va fi întotdeauna un ajutor şi o binecuvântare pentru
biserică. Dumnezeu va veghea zi şi noapte asupra purtătorilor Săi
de stindard încercaţi şi credincioşi, până când vine timpul ca ei să-şi
dezbrace armura. Să fie asiguraţi că se află sub grija ocrotitoare a
Aceluia care nu doarme, nici nu dormitează niciodată, că sunt
vegheaţi de santinele neobosite. Dacă ştiu lucrul acesta şi îşi dau
seama că rămân în Hristos, ei pot să se odihnească plini de
încredere în providenţa lui Dumnezeu.

Chiar	până	la	sfârşit
Mă rog stăruitor ca lucrarea pe care o facem în timpul acesta să

lase o impresie adâncă asupra inimii, minţii şi sufletului.
Dificultăţile vor creşte, dar, ca unii care credem în Dumnezeu, să ne
încurajăm unii pe alţii. Să nu coborâm stindardul, ci să-l ţinem sus,
privind la Acela care este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei
noastre. Când nu pot să dorm noaptea, îmi înalţ inima în rugăciune
către Dumnezeu, iar El mă întăreşte şi îmi dă asigurarea că este cu
slujitorii Săi care lucrează acasă şi în ţările îndepărtate. Sunt
încurajată şi binecuvântată când îmi dau seama că Dumnezeul lui



Israel îşi călăuzeşte încă poporul şi că va continua să fie cu el chiar
până la sfârşit.

Sunt îndrumată să le spun fraţilor noştri pastori următoarele:
Soliile care ies de pe buzele voastre [407] să fie pline de puterea
Duhului lui Dumnezeu. Dacă a fost vreodată un timp când am avut
nevoie de călăuzirea specială a Duhului Sfânt, timpul acela este
acum. Avem nevoie de o consacrare deplină. Este timpul să-i oferim
lumii o demonstrare a puterii lui Dumnezeu în viaţa şi în lucrarea
noastră pastorală.

Domnul doreşte să vadă că lucrarea de vestire a soliei îngerului al
treilea este dusă mai departe cu un succes tot mai mare. Aşa cum a
lucrat în toate veacurile pentru a-i da biruinţa poporului Său, tot
astfel doreşte să Îşi ducă la o împlinire triumfătoare planurile
pentru biserica Sa. El le porunceşte sfinţilor Săi credincioşi să
înainteze în unitate, fiind tot mai puternici, şi să aibă o credinţă şi o
siguranţă tot mai mari în adevărul şi neprihănirea lucrării Sale.

Trebuie să rămânem neclintiţi ca o stâncă la principiile
Cuvântului lui Dumnezeu, aducându-ne aminte că El este cu noi
pentru a ne da puterea de a ne confrunta cu fiecare experienţă
nouă. Să păstrăm fără încetare în viaţa noastră principiile
neprihănirii, pentru a putea să înaintăm din putere în putere, în
Numele Domnului. Trebuie să păstrăm ca fiind foarte sfântă
credinţa care a fost susţinută de învăţătura şi aprobarea Duhului
lui Dumnezeu încă de la experienţa noastră cea mai timpurie şi
până în prezent. Să iubim, ca fiind foarte preţioasă, lucrarea pe care
Domnul a făcut-o să înainteze prin poporul Său păzitor al
poruncilor şi care, prin puterea harului Său, va ajunge tot mai
puternică şi va avea tot mai mult succes odată cu trecerea timpului.
Vrăjmaşul caută să întunece discernământul celor din poporul lui
Dumnezeu şi să micşoreze eficienţa lor, dar, dacă vor lucra aşa cum
îi îndrumă Duhul lui Dumnezeu, El le va oferi ocazii favorabile
pentru lucrarea de refacere a vechilor locuri pustiite. Experienţa lor
va fi una de creştere continuă, până când Domnul va coborî din cer
cu putere şi mare slavă pentru a pune sigiliul triumfului final
asupra credincioşilor Săi.



Făgăduinţa	triumfului	final
În faţa noastră se află o lucrare ce va solicita fiecare putere a

făpturii omeneşti. Ea va face necesară [408] exercitarea unei credinţe
puternice şi a unei vigilenţe continue. Uneori, greutăţile cu care ne
vom confrunta vor fi dintre cele mai descurajatoare. Însăşi mărimea
lucrării ne va înspăimânta. Totuşi, cu ajutorul lui Dumnezeu,
slujitorii Săi vor triumfa în cele din urmă. Fraţii mei, „vă rog iarăşi
să nu vă pierdeţi cumpătul” (Efeseni 3,13), din cauza experienţelor
dificile care se află în faţa voastră. Domnul Isus va fi cu voi. El va
merge înaintea voastră prin Duhul Său Sfânt, pregătind calea, şi va
fi Ajutorul vostru în orice vreme de nevoie.  

„Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului
nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri
şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă
să vă întăriţi în putere prin Duhul Lui, în omul dinăuntru, aşa încât
Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca,
având rădăcina şi temelia puse în dragoste, să puteţi pricepe
împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi
înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.

Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în
biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”
(Efeseni 3,14-21) – General Conference Bulletin, 27 mai 1913, p. 164,
165

 
 



NOTA SUPLIMENTARĂ 1
BOALA ŞI CAUZELE EI
(ARTICOLE PUBLICATE DE E. G. WHITE IN HOW	TO

LIVE)

 

INTRODUCERE

 
Cele şase articole care poartă titlul „Boala şi cauzele ei” alcătuiesc

una dintre referinţele cele mai timpurii la o colecţie destul de vastă
de scrieri ale lui Ellen G. White cu privire la subiectul sănătăţii.
Iată originea lor. Mai întâi, a fost viziunea istorică referitoare la
reforma sănătăţii, în 6 iunie 1863. Apoi, în anul 1864, Ellen White a
prezentat public subiectul într-un articol de 30 de pagini, intitulat
„Sănătatea”, în Spiritual Gifts, volumul al IV-lea. După aceea, în
1865, ea a scris câte un articol pentru fiecare dintre cele şase
broşuri compilate din scrierile unor autori diferiţi şi publicate sub
titlul Health, or How to Live. Cele şase articole scrise de Ellen G.
White au dezvoltat articolul de 30 de pagini din Spiritual Gifts,
scris cu un an înainte. Ellen G. White nu a avut o altă contribuţie la
broşurile How to Live.

Raportul istoric complet al declaraţiilor timpurii publicate de
Ellen G. White cu privire la sănătate, precum şi articolele ei apar
aici într-o reproducere exactă. Deoarece sunt reproduse cuvânt cu
cuvânt şi propoziţie cu propoziţie, ele conţin anumite greşeli
gramaticale care s-au strecurat în text, în condiţiile improprii de
tipărire ce au existat cu un secol în urmă.



Ar trebui să fie menţionat că, deşi Ellen G. White nu a cerut
niciodată retipărirea acestor articole, ele au fost publicate din nou,
în secvenţe scurte, în Review and Herald din 1899 şi 1900.
Prezentările ulterioare ale lui Ellen G. White cu privire la subiectul
sănătăţii, mai ample, au atins punctul culminant în 1905, în cartea
Divina vindecare, luând locul numeroaselor articole anterioare,
inclusiv seriei „Boala şi cauzele ei”.

Cititorul trebuie să aibă în vedere condiţiile care au existat în
domeniul practicii medicale din timpul când au fost pregătite aceste
articole. Îndeosebi ultimul articol trebuie să fie citit în lumina
situaţiilor care existau în timpul scrierii. Pentru o înţelegere a
acestor situaţii, citiţi Story of Our Health Message, ediţia 1955, p.
112-130, 166-169, 427-431; Ellen G. White and Her Critics, p. 136-
160 şi Believe His Prophets, p. 253-264.

 
Consiliul de administraţie al Fundaţiei White

 



 
CAPITOLUL 1

 
De la căderea din Eden, neamul omenesc a degenerat continuu.

Diformitatea, debilitatea mintală, boala şi suferinţa omenească au
apăsat tot mai greu asupra fiecăreia dintre generaţiile care s-au
succedat de la căderea în păcat, şi totuşi cei mai mulţi oameni nu
înţeleg care sunt cauzele reale. Ei nu se consideră prea vinovaţi
pentru această stare deplorabilă a lucrurilor. În general, ei acuză
Providenţa pentru suferinţele lor şi Îl privesc pe Dumnezeu ca fiind
autorul nenorocirilor lor. Totuşi, la baza tuturor acestor suferinţe,
se află, într-o măsură mai mare sau mai mică, necumpătarea.

Eva a fost necumpătată în împlinirea dorinţelor ei, când a întins
mâna pentru a lua fructul din pomul oprit. Încă de la cădere,
satisfacerea sinelui a exercitat o putere aproape supremă în inima
oamenilor, bărbaţi şi femei. Ei şi-au îngăduit apetitul în mod
exagerat şi au fost conduşi de el, în loc să fie conduşi de raţiune. De
dragul satisfacerii gustului, Eva a călcat porunca lui Dumnezeu. El
îi dăduse tot ce ar fi putut să ceară, şi totuşi ea nu a fost mulţumită.
Încă de atunci, fiii şi fiicele ei căzute au urmat dorinţele ochilor şi
ale gustului lor. Asemenea Evei, ei au desconsiderat interdicţiile
puse de Dumnezeu, au mers pe calea neascultării şi, la fel ca ea, s-
au mângâiat cu gândul că urmările nu vor fi atât de îngrozitoare
cum era de aşteptat să fie.

Omul a desconsiderat legile corpului lui, iar boala a crescut
treptat. Cauza a urmat efectului. Omul nu a fost mulţumit cu hrana
care era cea mai sănătoasă, ci şi-a satisfăcut gustul chiar cu preţul
sănătăţii.

Dumnezeu a stabilit legile fiinţei noastre. Dacă vom călca legile
acestea, mai curând sau mai târziu, vom fi nevoiţi să suportăm
pedeapsa. Una dintre călcările cele mai grave ale legilor corpului
nostru este umplerea stomacului cu o hrană nesănătoasă, din cauză



că [412] aceasta este poftită de un apetit bolnav. A mânca în exces,
chiar şi o hrană simplă, va distruge în cele din urmă organele
digestive, dar pe lângă consumul unei mari cantităţi de mâncare,
dacă aceasta este nesănătoasă, răul este sporit într-o mare măsură.
Organismul va suferi.

Familia omenească a ajuns să fie tot mai îngăduitoare cu sine,
până când sănătatea a fost sacrificată tot mai mult pe altarul
poftelor. Locuitorii lumii din vechime au fost necumpătaţi în
mâncare şi băutură. Ei au mâncat carne, deşi Dumnezeu nu le
dăduse permisiunea să mănânce asemenea alimente. Ei au mâncat
şi au băut în exces şi apetitul lor degradat nu a mai avut limite. Ei
s-au dedat la o idolatrie dezgustătoare. Au ajuns violenţi, cruzi şi atât
de imorali, încât Dumnezeu nu a putut să-i mai suporte. Paharul
nelegiuirii lor s-a umplut, iar Dumnezeu a curăţit pământul de
întinarea morală prin potop. După potop, când s-au înmulţit pe faţa
pământului, oamenii au uitat de Dumnezeu şi au ajuns din nou pe
calea imoralităţii. Necumpătarea sub toate formele a sporit într-o
mare măsură.

Domnul i-a scos pe israeliţi din Egipt în mod triumfător. El i-a
condus prin pustie pentru a-i pune la încercare. El Şi-a manifestat
de repetate ori puterea minunată, eliberându-i de vrăjmaşi.
Dumnezeu le-a făgăduit să-i ia la Sine, ca pe o comoară preţioasă a
Sa, cu condiţia să asculte glasul Lui şi să respecte poruncile Lui. El
nu le-a interzis să mănânce din carnea animalelor, dar a ţinut-o
departe de ei într-o mare măsură. El le-a oferit hrana cea mai
sănătoasă. A făcut să cadă pâine din cer şi le-a dat apa cea mai
curată din stânca de cremene. Domnul a făcut un legământ cu ei,
spunându-le că, dacă Îl vor asculta în toate lucrurile, El îi va feri de
boli.

Însă evreii nu au fost mulţumiţi. Ei au dispreţuit hrana primită
din cer şi au dorit să se întoarcă în Egipt, unde puteau să stea în
jurul oalelor cu carne. Ei au preferat sclavia şi chiar moartea, decât
să fie lipsiţi de carne. În mânia Sa, Dumnezeu le-a dat carne ca să-
şi satisfacă poftele şi, ca urmare, mulţi dintre ei au murit în timp ce
mâncau carnea pe care o poftiseră.



Nadab şi Abihu au fost ucişi de focul mâniei lui Dumnezeu din
cauza necumpătării lor în folosirea vinului. Dumnezeu a vrut ca
poporul Său să înţeleagă că va fi răsplătit în conformitate cu
ascultarea sau neascultarea lui. Nelegiuirea şi boala au crescut cu
fiecare generaţie. Necumpătarea în [413] mâncare şi băutură,
precum şi îngăduirea patimilor josnice au tocit însuşirile nobile.
Pofta a pus stăpânire pe raţiune într-o măsură alarmantă.

Familia omenească şi-a satisfăcut dorinţa tot mai mare după
alimente bogate, până când a ajuns o modă să-şi umple stomacul cu
toate delicatesele posibile. Îndeosebi la petreceri, pofta este
îngăduită fără reţineri. Se iau prânzuri bogate şi cine târzii,
alcătuite din alimente foarte condimentate cu sosuri picante,
prăjituri cu creme, plăcinte şi îngheţată etc.

În general, cei ce se declară creştini iau iniţiativa în aceste
întruniri la modă. Sume mari sunt sacrificate zeilor modei şi
apetitului, prin pregătirea de dineuri cu mâncăruri rafinate care
distrug sănătatea şi ispitesc pofta, pentru ca în aceste ocazii să se
poată aduna bani în scopuri religioase. Ca urmare, pastorii şi aşa-
zişii creştini au participat şi şi-au exercitat influenţa – atât prin
cuvinte, cât şi prin exemplu – în favoarea îngăduirii necumpătării
în mâncare şi i-au condus pe oameni la o îmbuibare care distruge
sănătatea. În loc de a face apel la raţiunea oamenilor, la bunăvoinţa
lor, la omenia lor, la însuşirile lor nobile, apelul cel mai plin de
succes care poate fi făcut se adresează apetitului.

Satisfacerea apetitului îi va determina pe oameni să dea bani,
când prin alte mijloace nu s-ar obţine nimic. Ce tablou trist pentru
creştini! Oare Dumnezeu este mulţumit de un asemenea sacrificiu?
Cu cât mai vrednică de primit a fost pentru El paraua văduvei! Cei
ce urmează din inimă exemplul ei vor face bine. Binecuvântarea
Cerului asupra unui sacrificiu făcut în felul acesta poate să dea
valoarea cea mai mare darului celui mai simplu.

Bărbaţii şi femeile care se declară a fi urmaşi ai lui Hristos sunt
adesea nişte robi ai modei şi ai lăcomiei în mâncare. Pentru
pregătirea unor adunări la modă, timpul şi puterea care ar trebui să
fie dedicate unor scopuri mai înalte şi mai nobile sunt risipite cu



gătitul unei varietăţi de feluri de mâncare nesănătoasă. Deoarece
este la modă, pentru mulţi care sunt săraci şi depind de munca lor
de zi cu zi va fi costisitor să pregătească pentru vizitatori diferite
feluri de prăjituri cu cremă, alimente conservate, plăcinte şi o
varietate de mâncăruri la modă, care nu vor face decât să le
dăuneze celor ce le mănâncă, în timp ce ei au nevoie de banii
cheltuiţi astfel pentru a cumpăra îmbrăcăminte pentru ei şi copii.
Timpul acesta, ocupat cu gătitul unor mâncăruri care să satisfacă
[414] gustul în detrimentul sănătăţii stomacului, ar trebui să fie
dedicat învăţăturii morale şi religioase a copiilor lor. 

Vizitele mondene au ajuns o ocazie de exces în mâncare. Se
consumă mâncare şi băutură dăunătoare într-o asemenea măsură
încât suprasolicită organele digestive. Puterile vitale sunt folosite
într-o activitate inutilă de digerare a hranei, care produce epuizare
şi tulbură circulaţia sângelui şi, ca urmare, lipsa de energie vitală
este simţită în întregul organism. Binecuvântările care ar putea să
rezulte în urma vizitelor sociale sunt pierdute adesea din cauză că
gazda voastră, în loc de a beneficia de conversaţia cu voi, trudeşte
pe lângă soba de gătit, pregătind o varietate de feluri de mâncare cu
care să vă ospătaţi. Bărbaţii şi femeile creştine nu ar trebui să
îngăduie niciodată ca influenţa lor să aprobe un astfel de
comportament prin mâncarea delicateselor pregătite. Faceţi-i să
înţeleagă faptul că scopul cu care îi vizitaţi nu este satisfacerea
apetitului, ci acela de a face timpul petrecut împreună şi schimbul
de gânduri şi simţăminte să fie o binecuvântare pentru toţi.
Conversaţia ar trebui să aibă un caracter înalt şi înnobilator, aşa
încât, când îşi vor aduce aminte de ea mai târziu, să simtă o plăcere
deosebită.

Cei care găzduiesc vizitatori ar trebui să aibă o mâncare
sănătoasă, alcătuită din fructe, cereale şi zarzavaturi pregătite în
mod simplu şi gustos. Pregătirea unor astfel de mâncăruri va cere
doar puţină muncă şi cheltuială în plus şi, dacă vor fi consumate în
cantităţi moderate, nu vor face rău nimănui. Dacă oamenii lumeşti
aleg să sacrifice timp, bani şi sănătate pentru satisfacerea
apetitului, lăsaţi-i să facă aşa şi să plătească pentru călcarea legilor



sănătăţii, dar creştinii ar trebui să aibă o altă poziţie cu privire la
aceste lucruri şi să-şi exercite influenţa în direcţia cea bună. Ei pot
să facă mult prin reformarea acestor obiceiuri mondene care distrug
sănătatea şi sufletul.

Mulţi îşi îngăduie obiceiul dăunător de a mânca tocmai înainte de
orele de somn. Chiar dacă iau trei mese obişnuite pe zi, totuşi,
pentru că au o senzaţie de slăbiciune, ca şi când ar fi flămânzi, vor
mai lua o a patra masă. Din cauză că şi-au îngăduit o astfel de
practică greşită, ea a devenit un obicei, iar ei simt că nu pot să
doarmă dacă nu mănâncă înainte de a merge la culcare. În multe
situaţii, cauza acestei slăbiciuni este că organele digestive au fost
deja solicitate prea mult de-a lungul zilei pentru a digera hrana
nesănătoasă impusă forţat stomacului, prea des şi în cantităţi prea
mari. Organele digestive suprasolicitate în felul acesta obosesc şi
[415] au nevoie de o perioadă de odihnă deplină pentru a-şi recăpăta
energiile epuizate. A doua masă nu ar trebui să fie luată niciodată
până când stomacul nu a avut timp să se odihnească după munca
de digerare a mesei precedente. Dacă totuşi va fi servită o a treia
masă, aceasta ar trebui să fie uşoară şi cu câteva ore înainte de a
merge la culcare.

Totuşi, în cazul multora, sărmanul stomac obosit se va plânge
zadarnic de oboseală. El este obligat să primească mai multă hrană,
care pune organele digestive în mişcare pentru a îndeplini din nou
aceeaşi muncă pe parcursul orelor de somn. Somnul unor astfel de
oameni este tulburat de vise neplăcute, iar dimineaţa se scoală
neodihniţi. Ei simt o stare de slăbiciune şi o pierdere a apetitului.
Lipsa de energie este simţită în întregul organism. Organele
digestive obosesc repede, pentru că nu au avut timp de odihnă.
Aceşti oameni ajung să fie nişte suferinzi nenorociţi şi se întreabă ce
i-a făcut să fie aşa. Cauza a adus efectul sigur. Dacă practica
aceasta este tolerată o perioadă îndelungată, sănătatea va fi
prejudiciată serios. Sângele ajunge să fie murdar, faţa este palidă şi
adesea apar erupţii. Din partea unor asemenea oameni, veţi auzi
adesea plângeri, dureri frecvente în regiunea stomacului şi, în timp
ce muncesc, stomacul lor oboseşte atât de tare, încât sunt obligaţi să



întrerupă lucrul şi să se odihnească. Ei par să nu înţeleagă motivul
acestei stări de lucruri, deoarece, de altfel, par să fie sănătoşi.

Cei care trec de la trei mese pe zi la două vor simţi la început o
oarecare slăbiciune, îndeosebi la ora când obişnuiau să ia masa a
treia. Totuşi, dacă perseverează, în scurt timp slăbiciunea aceasta va
dispărea.

Când ne culcăm, stomacul trebuie să îşi fi încheiat lucrarea, ca să
se poată bucura de odihnă, la fel ca şi celelalte părţi ale trupului.
Digestia nu ar trebui să continue pe parcursul orelor de somn. După
ce şi-a încheiat lucrarea, stomacul suprasolicitat este obosit, iar
faptul acesta cauzează o stare de slăbiciune. Mulţi sunt amăgiţi în
privinţa aceasta şi cred că senzaţia de slăbiciune este produsă de
lipsa de mâncare. De aceea, fără să-i dea stomacului timp de
odihnă, ei mănâncă mai mult, fapt care înlătură senzaţia de
slăbiciune pentru o vreme. Cu cât apetitul este satisfăcut mai mult,
cu atât va cere o satisfacţie mai mare. În general, slăbiciunea
aceasta este urmarea consumului de carne, a obiceiului de a mânca
frecvent [416] şi în exces. Stomacul oboseşte din cauză că este pus
fără încetare la lucru, digerând o mâncare ce nu este cea mai
sănătoasă. Pentru că nu au timp de odihnă, organele digestive
ajung să fie slăbite şi, de aceea, apare senzaţia de „sfârşeală” şi
dorinţa de a mânca des. Remediul pentru starea aceasta este acela
de a mânca mai rar şi mai puţin şi de a fi mulţumiţi cu o hrană
simplă, mâncând de două ori sau, cel mult, de trei ori pe zi.
Stomacul trebuie să îşi aibă perioadele regulate pentru muncă şi
odihnă, deoarece mâncatul la ore neregulate şi între mese constituie
călcarea cea mai dăunătoare a legilor sănătăţii. Prin obiceiul
regularităţii meselor şi al consumului de hrană corespunzătoare,
stomacul se va reface treptat.

Din cauză că este o modă, stomacul este umplut cu prăjituri cu
cremă, plăcinte şi budinci şi cu toate lucrurile dăunătoare, în
armonie cu apetitul nesănătos. Masa trebuie să fie încărcată cu o
varietate de mâncăruri, deoarece pofta degradată nu poate fi
satisfăcută altfel. Adesea, dimineaţa, aceşti sclavi ai apetitului au
respiraţia urât mirositoare şi limba încărcată. Ei nu se bucură de



sănătate şi se întreabă de ce suferă dureri, migrene şi diferite boli.
Cauza a adus efectul. 

Pentru a ne păstra sănătatea, este nevoie de cumpătare în toate
lucrurile – în muncă, în mâncare şi băutură.

Mulţi sunt atât de necumpătaţi, încât nu-şi vor schimba din
niciun motiv obiceiul de a-şi satisface lăcomia. Decât să-şi ţină în
frâu apetitul nestăpânit, ei aleg mai degrabă să îşi sacrifice
sănătatea şi să moară prematur. Mulţi nu cunosc relaţia dintre
mâncare, băutură şi sănătate. Dacă ar putea fi iluminaţi, aceşti
oameni ar avea curajul moral de a-şi înfrânge pofta, mâncând mai
rar şi numai o hrană sănătoasă, iar prin comportamentul lor s-ar
scuti singuri de multă suferinţă.

Ar trebui să se facă eforturi pentru a păstra cu grijă ce a mai
rămas din puterile vitale, evitând orice povară suprasolicitantă.
Poate că stomacul nu îşi va mai recăpăta sănătatea niciodată, dar o
dietă corespunzătoare îl va scuti de o deteriorare şi mai mare, iar
mulţi se vor vindeca într-o măsură mai mare sau mai mică, dacă nu
au ajuns prea departe în sinuciderea prin lăcomie.

Adesea, cei ce îşi îngăduie să fie nişte robi ai apetitului nesănătos
merg chiar mai departe şi se degradează singuri, îngăduindu-şi
pasiunile înjositoare care au fost stârnite de necumpătarea în
mâncare şi băutură. Ei lasă să se [417] dezlănţuie pasiunile
înjositoare, până când sănătatea şi intelectul ajung să sufere grav.
Însuşirile raţionale sunt distruse într-o mare măsură de obiceiurile
rele.

M-am mirat că locuitorii pământului nu au fost nimiciţi asemenea
locuitorilor Sodomei şi Gomorei. Am văzut că sunt suficiente motive
pentru starea actuală de degenerare şi pentru mortalitatea crescută
din lume. Pasiunea oarbă stăpâneşte asupra raţiunii şi mulţi
sacrifică orice motiv înalt în favoarea poftei.

Primul mare rău a fost necumpătarea în mâncare şi băutură.
Bărbaţii şi femeile s-au făcut robi ai poftei.

Deşi este unul dintre alimentele cele mai obişnuite, carnea de
porc este dintre cele mai dăunătoare. Dumnezeu nu le-a interzis
evreilor să consume carne de porc doar pentru a-Şi arăta



autoritatea, ci pentru că nu era un aliment potrivit pentru om.
Această carne i-ar fi îmbolnăvit de tuberculoză şi, îndeosebi în clima
caldă, ar fi produs lepră şi tot felul de boli. Influenţa ei asupra
organismului în clima aceea era cu mult mai dăunătoare decât într-
o climă mai rece. Totuşi Dumnezeu nu a plănuit niciodată ca porcul
să fie mâncat în vreo situaţie. Păgânii au folosit porcul ca aliment,
iar poporul american l-a folosit fără reţineri, ca fiind un aliment
important. Carnea de porc nu ar fi plăcută la gust în stare naturală.
Ea este făcută să fie gustoasă prin condimente excesive care fac
dintr-un lucru foarte rău unul şi mai rău. Carnea de porc
deteriorează sângele mai mult decât orice altă carne. Cei care
mănâncă această carne fără reţineri nu pot să fie altfel decât
bolnavi. Cei care fac mult exerciţiu fizic în aer liber nu îşi dau
seama de efectele negative ale consumului de carne de porc, aşa
cum îşi dau seama cei care îşi petrec viaţa în cea mai mare parte în
casă, ale căror obiceiuri sunt sedentare şi a căror muncă este
intelectuală.

Totuşi nu numai sănătatea fizică este afectată de consumul cărnii
de porc. Prin folosirea acestui aliment necurat, mintea este
deteriorată şi organele de simţ cele mai fine sunt tocite. Carnea
niciunei creaturi vii nu poate să fie sănătoasă atâta vreme cât
mediul ei natural este murdar şi se hrăneşte cu orice lucru
respingător. Carnea porcului este compusă din ce mănâncă. Dacă
oamenii vor mânca această carne, sângele şi carnea lor vor fi
degradate de necurăţiile care le sunt transmise de la porc.

Consumul cărnii de porc a produs tuberculoză, lepră şi cancer.
Această carne încă îi produce neamului omenesc suferinţele cele
mai puternice. Apetitul decăzut pofteşte [418] lucrurile care sunt cele
mai dăunătoare pentru sănătate. Blestemul care a apăsat greu
asupra pământului şi a fost simţit de întregul neam omenesc a fost
simţit şi de animale. Animalele au scăzut din punct de vedere al
mărimii şi al duratei vieţii. Ele au fost făcute să sufere şi mai mult,
din cauza obiceiurilor greşite ale omului.

Doar puţine animale nu sunt bolnave. Multe au fost făcute să
sufere grav din cauza lipsei de lumină, aer curat şi hrană



sănătoasă. Când sunt puse la îngrăşat, animalele sunt legate
adesea în grajduri strâmte şi nu li se îngăduie să se mişte şi să se
bucure de circulaţia liberă a aerului. Multe animale sărmane sunt
lăsate să respire otrava murdăriei din grajduri şi coteţe. Plămânii
lor nu vor rămâne sănătoşi multă vreme dacă inhalează astfel de
murdării. Boala este transmisă la ficat şi întregul organism al
animalului se îmbolnăveşte. Aceste animale sunt sacrificate şi
pregătite pentru vânzare, iar oamenii consumă fără reţineri carnea
lor otrăvitoare. Faptul acesta este cauza multor boli. Totuşi oamenii
nu pot fi făcuţi să creadă că această carne pe care au mâncat-o le-a
otrăvit sângele şi le-a cauzat suferinţele. Mulţi mor de boli cauzate
întru totul de consumul de carne, totuşi lumea nu pare să fie mai
înţeleaptă.

Faptul că aceia care mănâncă alimente din carne nu simt imediat
efectul lor nu este o dovadă că ele nu le dăunează. Ele îşi fac
lucrarea sigură în organismul lor, şi totuşi, pentru o vreme, oamenii
nu îşi dau seama de nimic.

Animalele sunt înghesuite în mijloace de transport închise, fiind
aproape cu totul lipsite de aer, lumină, hrană şi apă, şi sunt
transportate astfel mii de kilometri, respirând aerul infect care vine
din murdăria acumulată, iar când ajung la destinaţie şi sunt
descărcate, multe sunt înfometate, sufocate, pe moarte şi, dacă ar fi
lăsate, ar muri de la sine. Totuşi, măcelarul finalizează lucrarea şi
pregăteşte carnea pentru vânzare.

Adesea, animalele sunt transportate o distanţă foarte mare
pentru a fi sacrificate. Sângele lor se înfierbântă. Sunt pline de
grăsime, lipsite de mişcare fizică şi, după o călătorie atât de lungă,
sunt umflate şi epuizate, şi aceasta este starea în care sunt
sacrificate pentru vânzare. Sângele lor este foarte inflamat, iar cei
ce consumă carnea lor mănâncă otravă. Unii nu sunt afectaţi
imediat, în timp ce alţii suferă atacuri de durere intensă şi mor de
febră, holeră sau alte boli necunoscute. Foarte multe [419] animale
sunt vândute în pieţele din oraş, deşi cei care le-au vândut ştiau că
erau bolnave, iar cei ce le cumpără nu sunt întotdeauna în
necunoştinţă de cauză. Practica aceasta este destul de extinsă în



oraşele mai mari, iar consumatorii de carne nu ştiu că mănâncă
animale bolnave.

Unele animale care sunt duse la măcelărie par să îşi dea seama ce
se întâmplă, se înfurie şi înnebunesc literalmente. Ele sunt ucise în
starea aceasta, iar carnea lor este pregătită pentru vânzare. Carnea
lor este otrăvitoare şi le produce consumatorilor crampe, convulsii,
apoplexie şi moarte subită. Totuşi, cauza tuturor acestor suferinţe
nu îi este atribuită cărnii. Unele animale sunt tratate inuman când
sunt duse la măcelar. Ele sunt torturate literalmente şi, după ce au
îndurat multe ore de suferinţă extremă, sunt tăiate. Porcii au fost
pregătiţi pentru vânzare chiar în timp ce erau bolnavi, iar carnea
lor otrăvitoare a răspândit boli contagioase, urmate de o mortalitate
crescută. – How to Live, nr. 1, p. 51-60

 
 



 
CAPITOLUL 2

 
Oamenii îşi creează pofte nenaturale, pentru că îşi satisfac

apetitul mâncând alimente bogate în grăsimi şi foarte
condimentate, gătite îndeosebi din carne, cu sosuri bogate, şi
folosind băuturi stimulatoare, cum ar fi ceaiul şi cafeaua.
Organismul se înfierbântă, organele digestive sunt afectate şi
facultăţile mintale sunt înceţoşate, în timp ce pasiunile josnice sunt
stimulate şi pun stăpânire pe însuşirile mai nobile. Apetitul ajunge
să fie tot mai nenatural şi tot mai dificil de stăpânit. Circulaţia
sângelui nu este echilibrată, iar sângele ajunge să fie intoxicat.
Întregul organism este deranjat şi cererile apetitului sunt tot mai
iraţionale, poftind lucruri excitante şi dăunătoare, până când este
degradat în totalitate.

În cazul multora, pretenţiile apetitului după marijuana, tutun şi
bere dezgustătoare au ajuns să fie puternice, din cauza
amestecurilor otrăvitoare şi dăunătoare sănătăţii. Mulţi nu se
opresc nici măcar aici. Poftele lor degradate cer băuturi mai tari,
care au o influenţă şi mai ameţitoare asupra creierului. În felul
acesta, ei se dedau la toate excesele, până când pofta deţine pe
deplin controlul asupra însuşirilor raţionale, iar omul creat după
chipul Făcătorului său se coboară sub nivelul animalelor. Cinstea şi
onoarea sunt sacrificate pentru apetit. Sensibilitatea minţii se
toceşte în timp. Lucrul acesta se produce treptat, dar sigur.
Apetitul, îngăduit la început prin consumul unor mâncăruri foarte
condimentate, creează pofte dăunătoare şi pregăteşte calea pentru
tot felul de plăceri, până când sănătatea şi intelectul sunt jertfite pe
altarul poftei.

Mulţi s-au căsătorit fără să fi avut o proprietate sau o moştenire.
Ei nu au avut puterea fizică, nici energia mintală necesare pentru a
obţine o proprietate. Tocmai astfel de oameni au fost cei ce s-au



grăbit să se căsătorească şi şi-au asumat responsabilităţi pe care nu
le înţelegeau bine. Ei nu au avut sentimente nobile şi înalte şi nicio
idee cu privire la [421] datoria unui soţ şi a unui tată şi cu privire la
preţul pe care trebuie să-l plătească pentru a asigura împlinirea
nevoilor unei familii. De asemenea, în sporirea numărului de
membri ai familiei, aceşti oameni nu au manifestat o înţelepciune
mai mare decât cea dovedită în afacerile lor. În general, cei care
sunt foarte deficitari în administrarea banilor şi nu sunt înzestraţi
cu calificările necesare pentru a se descurca în viaţă îşi umplu casa
de copii, în timp ce aceia care au abilitatea de a obţine proprietăţi,
în general, nu au copii mai mulţi decât sunt în stare să întreţină.
Cei care nu sunt în stare să se întreţină singuri nu ar trebui să aibă
copii. S-a întâmplat ca mulţi copii ai acestor administratori
nepricepuţi ai banilor să fie lăsaţi să crească asemenea unor
animale. Ei nu sunt hrăniţi şi îmbrăcaţi corespunzător, nu primesc
nicio educaţie fizică sau intelectuală şi, în căminul lor, nici copiii,
nici părinţii lor nu au nimic sfânt.

Instituţia căsătoriei a fost rânduită de Cer pentru a fi o
binecuvântare pentru om, dar, în general, ea a fost degradată într-o
asemenea măsură, încât a ajuns să fie un blestem îngrozitor. Când
au intrat în relaţia de căsătorie, majoritatea bărbaţilor şi femeilor
au acţionat ca şi când singurul motiv pentru a se căsători era faptul
că se iubeau. Însă ei ar trebui să îşi dea seama că, în căsătorie, au o
responsabilitate mai mare. Ar trebui să se întrebe dacă odraslele lor
vor avea sănătate fizică şi mintală şi putere morală. Totuşi puţini
au acţionat din motive înalte şi din considerente nobile, gândindu-se
că societatea are nişte cerinţe pe care nu pot să le ignore cu
uşurinţă şi că influenţa familiei lor va conduce fie în sus, fie în jos.

Societatea este alcătuită din familii, iar capii familiilor sunt
responsabili pentru modelarea ei. Dacă aceia care aleg să intre în
relaţia de căsătorie fără consideraţia cuvenită ar fi singurii care ar
suferi, răul nu ar fi atât de mare, iar păcatul lor ar fi mult mai mic.
Însă nenorocirea care vine din familiile nefericite este simţită de
copii. Ele i-au condamnat la o viaţă de mizerie şi, deşi sunt
nevinovaţi, copiii suferă consecinţele comportamentului necugetat



al părinţilor lor. Bărbaţii şi femeile nu au dreptul de a-şi urma
impulsul şi pasiunea oarbă în relaţia de căsătorie, aducând apoi pe
lume copiii nevinovaţi care îşi vor da seama că, din diferite motive,
viaţa are doar puţină bucurie, doar puţină fericire şi, ca urmare,
este o povară.

În general, copiii moştenesc trăsăturile particulare ale părinţilor
şi, [422] pe lângă toate acestea, mulţi cresc lipsiţi de orice influenţă
salvatoare. Prea adesea, ei sunt înghesuiţi în sărăcie şi murdărie.
Într-un astfel de mediu şi cu asemenea exemple, când aceşti copii
vor ajunge să ia decizii proprii, ce altceva se poate aştepta, decât să
ajungă mai jos pe scara valorii morale, în comparaţie cu părinţii lor,
şi defectele lor să fie mai evidente decât ale părinţilor lor din toate
punctele de vedere? Astfel, oamenii din această categorie şi-au
transmis defectele mai departe şi şi-au blestemat urmaşii cu
sărăcie, debilitate mintală şi degradare. Asemenea oameni nu ar fi
trebuit să se căsătorească. Cel puţin, nu ar fi adus la existenţă copii
nevinovaţi, care să ia parte la nenorocirea lor şi să îşi transmită mai
departe propriile defecte, cu nenorocirea acumulată de la o
generaţie la alta – aceasta a fost una dintre marile cauze ale
degenerării neamului omenesc.

Dacă ar fi acţionat întotdeauna din considerente înalte,
înţelegând că generaţiile viitoare vor fi înnobilate sau degradate
prin comportamentul lor, femeile din generaţiile trecute ar fi luat
poziţie şi ar fi decis că nu pot să-şi unească interesele vieţii cu
bărbaţi care cultivau un apetit nenatural pentru băuturi alcoolice şi
pentru tutunul care este o otravă lentă, dar sigură, slăbind sistemul
nervos şi degradând însuşirile nobile ale minţii. Dacă bărbaţii au
rămas înrădăcinaţi în aceste obiceiuri rele, femeile ar fi trebuit să-i
părăsească şi să-i lase să-şi trăiască burlăcia bucurându-se de
tovarăşii pe care şi i-au ales. Femeile nu ar fi trebuit să se considere
a avea o valoare atât de mică, încât să îşi unească destinul cu
bărbaţi care nu aveau niciun control asupra apetitului lor şi a căror
fericire principală consta în a mânca, a bea şi a-şi satisface
pasiunile animalice. Femeile nu au urmat întotdeauna îndemnurile
raţiunii, ci îndemnurile impulsurilor. Ele nu au simţit într-un grad



suficient de înalt responsabilităţile care le aveau cu privire la faptul
de a intra în relaţii pe viaţă care să nu pună asupra odraslelor lor
amprenta unui nivel scăzut de moralitate şi a unei pasiuni pentru
satisfacerea poftelor degradate, cu preţul sănătăţii şi chiar al vieţii.
Dumnezeu le va considera responsabile într-o mare măsură pentru
sănătatea fizică şi pentru caracterul moral transmis în felul acesta
generaţiilor viitoare.

Bărbaţii şi femeile care şi-au degradat propriul trup prin obiceiuri
imorale şi-au degradat, de asemenea, intelectul şi au nimicit
sensibilitatea fină a sufletului. Foarte mulţi din categoria aceasta s-
au căsătorit şi le-au lăsat odraslelor lor, ca moştenire, urmele
propriei slăbiciuni fizice şi ale însuşirilor lor morale decăzute. [423]
Satisfacerea pasiunilor animalice şi senzualitatea vulgară au fost
semnele caracterului urmaşilor lor, transmiţându-se din generaţie
în generaţie, sporind nenorocirea omenească într-o măsură
îngrozitoare şi grăbind degradarea neamului omenesc.

Adesea, în relaţiile lor de căsătorie, bărbaţii şi femeile care au
ajuns bolnavi s-au gândit în mod egoist numai la propria fericire. Ei
nu au luat în considerare cu seriozitate căsătoria din perspectiva
principiilor nobile şi înalte, gândindu-se ce anume ar putea să
aştepte societatea de la urmaşii lor, ci şi-au micşorat energia
trupului şi a minţii, neducând societatea pe o treaptă mai înaltă, ci
făcând-o să ajungă şi mai jos.

Adesea, bărbaţii bolnavi au câştigat dragostea unor femei aparent
sănătoase şi, pentru că s-au iubit, au simţit că au libertatea deplină
de a se căsători, fără ca vreunul dintre ei să se gândească la faptul
că, prin unirea lor, soţia urma să sufere din cauza soţului ei bolnav.
În multe cazuri, soţul bolnav şi-a îmbunătăţit sănătatea, în timp ce
soţia a împărtăşit boala lui. El trăieşte într-o măsură foarte mare pe
seama vitalităţii ei şi, curând, ea se plânge de înrăutăţirea
sănătăţii. El îşi prelungeşte zilele, scurtându-le pe ale soţiei lui. Cei
care se căsătoresc în felul acesta săvârşesc păcatul de a trata cu
uşurătate sănătatea şi viaţa pe care Dumnezeu le-a dat-o spre a fi
folosită pentru slava Sa. Totuşi, dacă aceia care intră, în felul
acesta, în relaţia de căsătorie ar fi singurii care ar suferi, păcatul nu
ar fi aşa de mare. Însă copiii lor sunt obligaţi să ajungă nişte



suferinzi, din cauza bolilor care le-au fost transmise. Astfel, boala a
fost perpetuată de la o generaţie la alta. Mulţi Îl acuză pe
Dumnezeu pentru nenorocirea omenească, deşi comportamentul lor
greşit a adus acest rezultat. Ei au trimis în societate urmaşi slabi şi
şi-au făcut partea în degradarea neamului omenesc, transmiţând
bolile ereditare şi mărind astfel suferinţa omenească.

O altă cauză a degradării generaţiei actuale din punct de vedere
al puterii fizice şi al valorii morale este căsătoria unor bărbaţi şi
femei între care există o mare diferenţă de vârstă. Adesea, bărbaţii
în vârstă aleg să ia în căsătorie femei tinere. În felul acesta, viaţa
bărbatului s-a prelungit adesea, în timp ce soţia a fost nevoită să
simtă lipsa acelei energii vitale pe care i-a oferit-o soţului ei în
vârstă. Nicio femeie nu are datoria de a-şi sacrifica viaţa şi
sănătatea, chiar dacă îl iubeşte atât de mult pe cel mai în vârstă
decât ea şi doreşte să facă un asemenea sacrificiu. Ea ar fi trebuit să
îşi reţină sentimentele. Ea ar fi trebuit să aibă în vedere
considerente mai înalte [424] decât interesele proprii. Ea ar fi trebuit
să ia în considerare care urma să fie situaţia copiilor lor, dacă li s-ar
fi născut. Chiar mai rău de atât este faptul că unii tineri se
căsătoresc cu femei mult mai în vârstă decât ei. În multe cazuri,
copiii din astfel de căsătorii sunt foarte diferiţi ca vârstă şi nu au
minţi echilibrate. Aceşti copii sunt deficitari şi din punct de vedere
fizic. Adesea, în astfel de familii, se manifestă trăsături de caracter
diverse, ciudate şi, de multe ori, dureroase. Deseori, copiii aceştia
mor prematur, iar cei care ajung la maturitate sunt, în multe
cazuri, deficitari din punct de vedere fizic, mintal şi moral.

Din cauză că îl lasă puterile, tatăl este rareori pregătit să-i
crească pe copii corespunzător. Copiii aceştia au trăsături de
caracter ciudate, care au nevoie fără încetare de corectare, deoarece
altfel vor ajunge la o ruină sigură. Ei nu sunt educaţi corect. Prea
adesea, disciplina copiilor a fost făcută din impulsurile de moment
cauzate de vârsta tatălui. El a fost înclinat să aibă o stare de spirit
schimbătoare. Uneori a fost prea îngăduitor, iar alteori a fost
nejustificat de aspru. În astfel de familii, totul este greşit, iar
nefericirea din cămin este foarte mare. Ca urmare, în lume ajunge o



clasă de oameni care constituie o povară pentru societate. Părinţii
acestor copii sunt răspunzători, într-o mare măsură, pentru
caracterele dezvoltate de copii, iar acestea sunt transmise din
generaţie în generaţie.

Aceia care continuă să adauge la numărul copiilor lor, deşi, dacă
şi-ar fi consultat raţiunea, şi-ar fi dat seama că aceşti copii vor
moşteni slăbiciunea lor fizică şi mintală, sunt călcători ai ultimelor
şase porunci ale Legii lui Dumnezeu, care precizează datoria omului
faţă de semenii lui. Ei îşi fac partea în sporirea degradării neamului
omenesc şi în înjosirea societăţii, prejudiciindu-i astfel pe semenii
lor. Dacă acesta este felul în care priveşte Dumnezeu drepturile
aproapelui nostru, oare nu este şi mai preocupat de relaţiile mai
apropiate şi mai sfinte? Dacă nici măcar o vrabie nu cade la pământ
fără ca El să ştie, oare va fi Dumnezeu nepăsător faţă de copiii care
se nasc în lume cu boli fizice şi mintale, suferind pe tot parcursul
vieţii? Oare El nu le va cere părinţilor, cărora le-a dat însuşiri
raţionale, să dea socoteală, pentru că au lăsat deoparte aceste
însuşiri şi au ajuns nişte sclavi ai pasiunii, şi, ca urmare, generaţii
întregi trebuie să suporte stigmatul defectelor lor fizice, mintale şi
morale? Pe lângă suferinţa pe care o aduc asupra copiilor lor, ei nu
pot să le lase ca moştenire urmaşilor lor sărmani nimic altceva
decât sărăcia. [425] Ei nu sunt în stare să-i educe şi mulţi nu înţeleg
necesitatea de a-i educa, dar, chiar dacă ar înţelege, ei nu găsesc
timpul pentru a-i învăţa şi pentru a-i instrui, ca să micşoreze astfel
cât mai mult cu putinţă moştenirea nenorocită pe care le-au
transmis-o. Părinţii nu ar trebui să-şi mărească numărul membrilor
familiilor lor mai repede decât ştiu că pot să aibă grijă de copii şi să-
i educe. Faptul ca o mamă să poarte în braţe câte un copil în fiecare
an constituie o mare nedreptate faţă de ea. Acest fapt micşorează şi,
adesea, distruge bucuria socială şi măreşte nenorocirea căminului.
El îi lipseşte pe copii de grija, educaţia şi fericirea pe care părinţii ar
trebui să simtă că au datoria să li le ofere.

Când desconsideră sănătatea şi fericirea soţiei, sporind poverile şi
grijile ei prin naşterea unui număr mare de copii, soţul calcă
legământul căsătoriei şi datoriile care îi sunt lămurite prin



poruncile din Cuvântul lui Dumnezeu. „Bărbaţilor, iubiţi-vă
nevestele cum a iubit şi Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea.
Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile
lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni
nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag,
ca şi Hristos biserica” (Efeseni 5,25-29).

Vedem că acest îndemn sfânt este foarte mult desconsiderat chiar
de către aşa-zişii creştini. Oriunde priviţi, vedeţi femei palide,
bolnăvicioase, împovărate de griji, epuizate şi descurajate. În
general, sunt suprasolicitate de muncă, iar energiile lor vitale sunt
epuizate de naşteri frecvente. Lumea este plină de făpturi omeneşti
care nu au nicio valoare pentru societate. Mulţi au un intelect
deficitar, iar mulţi  care au talente naturale nu le folosesc în niciun
scop benefic. Ei nu sunt educaţi, iar unul dintre marile motive este
că numărul copiilor s-a înmulţit mai repede decât posibilitatea de a
le da o educaţie bună şi au fost lăsaţi să crească mai degrabă
asemenea unor animale.

Copiii din veacul acesta suferă într-o măsură mai mare sau mai
mică împreună cu părinţii lor pedeapsa călcării legilor sănătăţii.
Felul cum sunt trataţi încă din copilărie este într-o continuă
opoziţie cu legile sănătăţii. Ei sunt constrânşi să primească o
moştenire nenorocită a bolii şi slăbiciunii, chiar înainte de naştere,
din cauza obiceiurilor greşite ale părinţilor lor, iar lucrul acesta îi va
afecta într-o măsură mai mare sau mai mică pe parcursul vieţii.
Această stare rea a lucrurilor este agravată pe toate căile de faptul
că părinţii continuă să aibă un comportament greşit în educaţia
fizică a copiilor lor în perioada copilăriei.

[4 2 6 ] Părinţii dau pe faţă o neştiinţă, o indiferenţă şi o
nechibzuinţă uluitoare cu privire la sănătatea fizică a copiilor lor,
având adesea ca rezultat distrugerea puţinei energii vitale ce i-a
mai rămas copilaşului abuzat şi condamnându-l la o moarte
timpurie. Veţi auzi frecvent părinţi jelind şi plângându-se de
providenţa lui Dumnezeu, care i-a smuls pe copii din braţele lor.
Tatăl nostru ceresc este prea înţelept pentru a greşi şi prea bun
pentru a ne face rău. Lui nu Îi place să  vadă cum suferă fiinţele pe
care El le-a creat. Mii de oameni au fost ruinaţi pe viaţă, din cauză



că părinţii nu au acţionat în armonie cu legile sănătăţii. Ei au
acţionat din impuls, în loc să urmeze îndemnurile unei raţiuni
sănătoase şi să aibă în vedere fără încetare bunăstarea viitoare a
copiilor lor.

Primul mare obiectiv care trebuie să fie atins în educarea copiilor
este sănătatea trupului, care va pregăti într-o mare măsură calea
pentru educaţia mintală şi morală. Sănătatea fizică şi cea morală
sunt strâns unite. Ce responsabilitate enormă le revine părinţilor,
când ne gândim că drumul urmat de ei înainte de naşterea copiilor
are o legătură foarte mare cu dezvoltarea caracterului acestora după
naştere!

Mulţi copii sunt lăsaţi să crească, beneficiind din partea părinţilor
de o atenţie mai mică decât atenţia dedicată de un fermier bun
animalelor lui necuvântătoare. Îndeosebi taţii sunt vinovaţi adesea
de faptul că manifestă mai puţină grijă faţă de soţie şi copii, decât
faţă de vitele lor. Un fermier milos îşi va lua timp şi va dedica o
atenţie deosebită modalităţilor celor mai bune de a-şi îngriji
animalele şi va avea grijă ca nu cumva caii lui valoroşi să fie
suprasolicitaţi, hrăniţi în exces sau când sunt înfierbântaţi,
deoarece astfel ar fi distruşi. El îşi va lua timp şi se va îngriji de
animalele lui, ca nu cumva să fie afectate prin neglijenţă, expunere
la intemperii sau la vreun tratament necorespunzător şi ca nu
cumva animalele tinere care sporesc numărul să îşi piardă din
valoare. El va respecta orele regulate pentru hrănirea lor şi va şti
care este cantitatea de muncă pe care o pot îndeplini fără să le
dăuneze. Pentru a realiza lucrul acesta, el le va da numai hrana cea
mai sănătoasă, în cantităţi corespunzătoare şi la perioade stabilite.
Fermierii care urmează îndemnurile raţiunii în felul acesta au
succes în păstrarea puterii animalelor lor. Dacă interesul fiecărui
tată pentru soţia şi copiii lui ar fi corespuns cu grija manifestată
faţă de animalele lui, în aceeaşi măsură în care vieţile lor sunt mai
valoroase decât ale animalelor necuvântătoare, ar fi avut loc o
reformă deplină în fiecare familie, iar nenorocirea omenească ar fi
fost mult mai mică.

[427] Părinţii ar trebui să manifeste o mare grijă, asigurând



alimentele cele mai sănătoase pentru ei şi pentru copiii lor. În
niciun caz, nu ar trebui să pună înaintea copiilor lor alimente
despre care raţiunea le spune că nu contribuie la sănătatea lor, ci le
vor înfierbânta organismul şi le vor tulbura organele digestive.
Părinţii nu studiază situaţia copiilor lor de la cauză la efect, aşa
cum fac cu animalele lor necuvântătoare, şi nu se gândesc că a lucra
excesiv şi a mânca după un efort fizic puternic sau când sunt foarte
obosiţi şi înfierbântaţi va dăuna sănătăţii oamenilor la fel cum
dăunează sănătăţii animalelor, iar aceasta va pune bazele pentru o
constituţie slabă a organismului omenesc, aşa cum se întâmplă şi cu
animalele.

Faptul că părinţii sau copiii mănâncă des, neregulat şi în cantităţi
prea mari, chiar şi alimentele cele mai sănătoase, va dăuna
organismului, dar, pe lângă aceasta, dacă alimentele au o calitate
necorespunzătoare şi sunt gătite cu grăsimi şi condimente
nedigerabile, rezultatul va fi mult mai dăunător. Organele digestive
vor fi extrem de solicitate, organismului epuizat i se va lăsa o şansă
slabă de a se odihni, de a-şi recăpăta puterea, iar organele vitale vor
fi afectate curând şi vor ceda. Dacă atenţia şi regularitatea sunt
considerate necesare pentru animalele necuvântătoare, ele sunt cu
mult mai importante pentru făpturile omeneşti create după chipul
Făcătorului lor, deoarece sunt mult mai valoroase decât fiinţele
necuvântătoare.

În multe cazuri, tatăl exercită mai puţină judecată şi are mai
puţină grijă de soţie şi de fătul ce urmează să se nască, decât de
animalele gestante din turmele şi cirezile lui. În multe cazuri,
mama care urmează să nască este lăsată să lucreze din greu, de
dimineaţa şi până seara târziu, înfierbântându-şi sângele, în timp
ce pregăteşte diferite feluri de mâncare nesănătoase pentru a fi pe
placul gusturilor pervertite ale celor din familie şi ale vizitatorilor.
Puterea ei ar fi trebuit să fie ocrotită cu gingăşie. Pregătirea unor
feluri de mâncare sănătoase ar fi cerut doar o jumătate din
cheltuială şi muncă, şi mâncarea aceasta ar fi fost cu mult mai
hrănitoare.

Adesea, mama care urmează să nască este lăsată să lucreze peste
puterile ei. Poverile şi grijile ei sunt rareori uşurate, iar perioada



aceea care ar trebui să fie un timp de odihnă pentru ea şi pentru
toţi ceilalţi este o perioadă de oboseală, tristeţe şi tulburare. Prin
suprasolicitare, mama îl lipseşte pe fătul ei de nutriţia prevăzută de
natură pentru el, iar când sângele ei se înfierbântă, ea îi transmite
fătului un sânge deficitar. Fătul este lipsit de puterea vitală, de
tăria [428] fizică şi mintală. Tatăl ar trebui să caute să o facă
fericită pe mamă. El nu ar trebui să-şi îngăduie să vină acasă cu
fruntea încruntată. Când are dificultăţi în afaceri, el nu ar trebui să
o necăjească împărtăşindu-i astfel de probleme, cu excepţia faptului
că este realmente necesar să se consulte cu soţia lui. Ea are
propriile griji şi încercări şi ar trebui să fie cruţată cu gingăşie de
orice povară inutilă.

Prea adesea, tatăl o tratează pe mamă cu o reţinere rece. Dacă nu
merge totul exact aşa de satisfăcător cum ar dori el, o învinuieşte pe
soţie şi pare să fie indiferent faţă de grijile şi încercările ei zilnice.
Bărbaţii care procedează în felul acesta acţionează direct împotriva
interesului şi fericirii proprii. Mama se descurajează. Îşi pierde
speranţa şi voioşia. Ea îşi face munca fără tragere de inimă, ştiind
că trebuie să fie făcută, iar faptul acesta va tulbura curând
sănătatea ei fizică şi mintală. Copiii care li se nasc suferă de diferite
boli şi Dumnezeu îi consideră pe părinţi responsabili într-o mare
măsură, deoarece obiceiurile lor greşite sunt cele care au adus
asupra copiilor lor nenăscuţi boli pe care vor fi obligaţi să le suporte
pe tot parcursul vieţii. Unii trăiesc doar puţin, purtându-şi povara
slăbiciunii. Mama veghează cu grijă asupra vieţii copilului ei şi este
doborâtă de întristare când este constrânsă să închidă ochii
micuţului decedat. Adesea, ea Îl priveşte pe Dumnezeu ca fiind
autorul întregului necaz, în timp ce, în realitate, părinţii au fost
ucigaşii propriului copil.

Tatăl ar trebui să nu uite că felul în care îşi tratează soţia înainte
de naşterea copilului lor va influenţa realmente atitudinea mamei
din perioada aceea şi va avea o legătură foarte mare cu caracterul
dezvoltat de copil după naştere. Mulţi părinţi au fost atât de
nerăbdători să câştige rapid proprietăţi, încât consideraţiile mai
înalte au fost sacrificate, iar unii au exercitat o indiferenţă



criminală faţă de mamă şi fătul ei. Prea adesea, viaţa ambilor a fost
sacrificată în favoarea dorinţei puternice a tatălui de a aduna
bogăţii. Mulţi nu suferă imediat pedeapsa grea pentru greşeala lor
şi trăiesc suficient ca să vadă consecinţele comportamentului lor.
Uneori, condiţia soţiei nu este cu nimic mai bună decât aceea a unui
sclav, iar alteori ea este la fel de vinovată ca soţul ei pentru
risipirea puterii fizice în scopul de a câştiga bani pentru a trăi o
viaţă mondenă. Este o crimă ca astfel de oameni să aibă copii,
deoarece urmaşii lor vor fi adesea slabi din punct de vedere fizic,
mintal şi moral şi vor purta [429] amprenta nenorocită a egoismului
părinţilor lor, iar lumea va fi blestemată prin răutatea lor.

Datoria bărbaţilor şi a femeilor este să acţioneze cu judecată în
ceea ce priveşte munca lor. Ei nu ar trebui să-şi risipească inutil
energiile, deoarece, procedând astfel, vor aduce suferinţă nu doar
asupra lor înşişi, ci, prin greşelile lor, vor aduce nelinişte, apăsare şi
suferinţă asupra celor pe care îi iubesc. Ce anume face necesară
atât de multă muncă? Necumpătarea în mâncare, în băutură şi în
dorinţa după bogăţie au condus la necumpătarea aceasta în muncă.
Dacă apetitul este stăpânit şi dacă sunt consumate doar alimente
sănătoase, vor fi făcute economii atât de mari, încât oamenii nu vor
fi nevoiţi să lucreze peste puterile lor, călcând legile sănătăţii.
Dorinţa de a acumula averi nu este ceva păcătos, dacă oamenii nu Îl
uită pe Dumnezeu în eforturile lor de a-şi atinge obiectivul şi dacă
nu calcă ultimele şase porunci care dictează datoria omului faţă de
semeni, aşezându-se într-o poziţie în care le este imposibil să-I dea
slavă lui Dumnezeu în trupul şi sufletul lor, care Îi aparţin Lui.
Dacă, în graba lor de a fi bogaţi, îşi suprasolicită energiile şi calcă
legile sănătăţii, ei se aşază într-o situaţie în care nu pot să-I aducă
lui Dumnezeu o slujire deplină şi, astfel, merg pe o cale a păcatului.
Proprietăţile obţinute în felul acesta constituie un sacrificiu imens.

Adesea, munca grea şi grijile îl fac pe tată să fie agitat,
nerăbdător şi aspru. El nu observă chipul obosit al soţiei lui, care a
muncit cu puterea ei mai mică la fel de mult cât a muncit el, cu
puterile lui mai mari. El îşi îngăduie să fie aglomerat cu afacerile şi,
din cauza nerăbdării lui de a se îmbogăţi, pierde într-o mare



măsură simţul obligaţiei faţă de familie şi nu evaluează corect
puterea de a suporta a soţiei lui. Adesea, el îşi extinde ferma, făcând
necesar un ajutor mai mare din partea celorlalţi, iar faptul acesta
sporeşte munca în gospodărie. Soţia îşi dă seama în fiecare zi că
munceşte prea mult pentru puterile ei, şi totuşi trudeşte, gândindu-
se că munca trebuie să fie făcută. Ea se gândeşte mereu la viitor,
luând din rezervele de putere şi trăind dintr-un capital de energie
împrumutat, iar când va avea nevoie de acea putere, nu va mai avea
de unde să o ia. Chiar dacă nu îşi pierde viaţa, organismul ei este
distrus şi nu se mai poate vindeca.

Dacă ar fi familiarizat cu legile sănătăţii, tatăl ar putea să îşi
înţeleagă mai bine obligaţiile şi responsabilităţile. [430] El ar
înţelege că a fost vinovat pentru că aproape şi-a ucis copiii,
îngăduind ca asupra mamei să vină atât de multe poveri şi
obligând-o să muncească peste puterile ei înainte de naştere, pentru
a câştiga bani pe care să-i lase moştenire copiilor. Ei îi îngrijesc pe
aceşti copii de-a lungul vieţii lor de suferinţă şi, adesea, îi depun
prematur în mormânt, fără să îşi dea seama că acest lucru este
consecinţa inevitabilă a greşelilor lor. Ar fi fost cu mult mai bine să
o fi ocrotit pe mama copiilor lui de munca istovitoare şi de nelinişte
sufletească, aşa încât copiii să moştenească un organism sănătos şi
să li se dea ocazia să-şi croiască singuri drumul în viaţă,
nebazându-se pe proprietăţile tatălui, ci pe propria putere.
Experienţa obţinută în felul acesta ar fi fost de o valoare mai mare
pentru ei decât casele şi pământurile cumpărate cu preţul sănătăţii
mamei şi a copiilor.

Unor bărbaţi li se pare întru totul firesc să fie morocănoşi, egoişti,
aspri şi dictatoriali. Ei nu au învăţat niciodată lecţia stăpânirii de
sine şi nu îşi vor reţine simţămintele iraţionale, indiferent care ar fi
consecinţele. Astfel de bărbaţi vor fi răsplătiţi prin faptul că îşi vor
vedea tovarăşele de viaţă bolnave şi descurajate, iar pe copiii lor
purtând particularităţile propriilor trăsături de caracter neplăcute.

Datoria fiecărui cuplu căsătorit este să evite cu atenţie să îşi
tulbure reciproc simţămintele. Ei ar trebui să-şi stăpânească fiecare
privire, fiecare expresie de mânie şi pasiune. Să caute fericirea



celuilalt atât în lucrurile mici, cât şi în cele mari, dând pe faţă o
atenţie duioasă, apreciind faptele de bunătate şi micile gesturi de
amabilitate pe care le fac unul faţă de celălalt. Aceste lucruri mici
nu trebuie să fie neglijate, deoarece sunt tot atât de importante
pentru fericirea soţului şi a soţiei, după cum este necesară hrana
pentru a susţine puterea fizică. Tatăl să o încurajeze pe soţie şi
mamă să se bazeze pe dragostea lui mare. Cuvintele frumoase,
voioase şi încurajatoare, venite din partea celui căruia i-a
încredinţat fericirea vieţii ei, vor fi pentru ea mai benefice decât
orice medicament, iar razele voioase de lumină, cuvintele pline de
simpatie care vor ajunge la inima soţiei şi mamei vor face să se
reflecte din ea raze de voioşie asupra inimii tatălui.

Soţul o va vedea adesea pe soţia lui istovită de griji şi slăbită,
îmbătrânind prematur în munca de a pregăti o mâncare care să se
potrivească gustului lui depravat. El îşi va satisface pofta, va bea şi
va mânca acele mâncăruri pentru pregătirea cărora vor fi necesare
mult timp şi multă muncă şi care [431] vor avea tendinţa să-i facă pe
cei ce mănâncă astfel de lucruri nesănătoase să fie nervoşi şi
iritabili. Soţia şi mama are adesea mari  dureri de cap, iar copiii
suferă efectele consumului unei hrane nesănătoase. Părinţii şi copiii
manifestă o mare lipsă de răbdare şi dragoste. Toţi suferă
împreună, deoarece sănătatea a fost jertfită pe altarul poftei.
Fătului îi sunt transmise boala şi apetitul nesănătos încă înainte de
naştere. Iritabilitatea, nervozitatea şi depresia manifestate de
mamă îşi vor lăsa urmele în caracterul copilului ei.

Dacă s-ar fi informat cu privire la legile făpturii lor, mamele din
generaţiile trecute ar fi înţeles că tăria organismului lor, precum şi
tonusul lor moral şi însuşirile lor mintale urmau să fie reprezentate
într-o mare măsură în copiii lor. Neştiinţa lor cu privire la subiectul
acesta, când sunt aşa de multe implicaţii, constituie un act criminal.
Multe femei nu ar fi trebuit să ajungă niciodată mame. Sângele lor
a fost plin de germeni ai unor boli (n.r. – în original este folosit
termenul „scrofuls”) care le-au fost transmise de la părinţi şi s-au
agravat prin modul lor de viaţă nesănătos. Intelectul lor a fost
înjosit şi înrobit pentru a sluji poftelor animalice, iar copiii născuţi



din astfel de părinţi au fost nişte sărmani suferinzi, foarte puţin
folositori pentru societate.

Unul dintre motivele cele mai mari ale degenerării din generaţiile
trecute şi până în prezent a fost faptul că soţiile şi mamele care ar fi
putut să aibă o influenţă benefică asupra societăţii, ridicând
standardele morale, au fost pierdute pentru societate prin
numeroasele griji ale căminului, din cauză că, în pregătirea hranei,
au respectat cerinţele modei distrugătoare de sănătate şi, de
asemenea, din cauza sarcinilor prea frecvente. Femeia a fost
constrânsă să suporte o suferinţă nenecesară, organismul ei a fost
distrus, intelectul ei a ajuns slăbit, din cauza consumării în prea
mare măsură a resurselor vitale. Copiii suferă din cauza slăbiciunii
ei şi ajung să alcătuiască o categorie socială sărmană şi nepotrivită,
pentru că ea nu a fost capabilă să îi educe şi să-i facă în stare să
îndeplinească până şi binele cel mai mic.

Dacă ar fi dat naştere doar unui număr mic de copii şi dacă ar fi
fost atente să consume o hrană care să le menţină sănătatea fizică
şi mintală, aşa încât puterea intelectuală şi morală să predomine
asupra însuşirilor animalice, mamele acestea ar fi putut să-i educe
pe copiii lor pentru a fi folositori şi a ajunge asemenea unor podoabe
strălucitoare pentru societate.

Dacă părinţii din generaţiile trecute şi-ar fi păstrat cu fermitate
[432] trupul în slujba minţii şi nu ar fi îngăduit ca intelectul să fie
înrobit de pasiunile animalice, în veacul acesta ar fi fost o ordine
diferită a lucrurilor pe pământ. Dacă mama, înainte de naşterea
copiilor ei, ar fi avut întotdeauna stăpânire de sine, înţelegând că ea
lasă o amprentă asupra caracterului generaţiilor viitoare, starea
actuală a societăţii nu ar fi fost aşa de degradată cum este acum.

Când este pe punctul de a deveni mamă, fiecare femeie ar trebui
să încurajeze o dispoziţie fericită, voioasă şi mulţumită, indiferent
de circumstanţele în care se află, ştiind că pentru toate eforturile ei
în direcţia aceasta va fi răsplătită înzecit în caracterul moral şi fizic
al copiilor ei. Ea îşi poate forma obiceiul unei gândiri voioase şi,
astfel, poate să încurajeze o stare fericită a minţii şi să reflecte
voioşia spiritului ei fericit asupra familiei ei şi asupra celor cu care



are de-a face. Ca urmare, sănătatea ei fizică se va îmbunătăţi într-o
măsură foarte mare. Izvoarele vieţii vor primi putere, sângele nu se
va mişca lent, aşa cum s-ar întâmpla dacă ea ar ceda descurajării şi
tristeţii. Sănătatea ei mintală şi morală este înviorată de buna ei
dispoziţie. Puterea voinţei este în stare să se împotrivească
impresiilor minţii şi se va dovedi un mare calmant al nervilor.
Copiii lipsiţi abuziv de vitalitatea aceasta pe care ar fi trebuit să o
moştenească de la părinţii lor ar trebui să fie trataţi cu grija cea
mai mare. Dacă se acordă o atenţie deosebită legilor fiinţei lor,
poate să fie instituită o stare mult mai bună a lucrurilor.

Perioada în care sugarul îşi primeşte hrana de la mamă este
crucială. În perioada când îi alăptau pe copii, multor mame li s-a
îngăduit să muncească peste măsură şi să obosească în timpul
gătitului, iar alăptatul a fost afectat nu numai prin hrana
înfierbântată primită de la sânul mamei, ci şi din cauză că sângele a
fost otrăvit de dieta nesănătoasă a mamei, care i-a afectat întregul
organism, influenţând astfel hrana sugarului. De asemenea, copilul
va fi afectat de starea minţii mamei. Dacă ea este nefericită,
iritabilă, nervoasă, manifestând izbucniri pătimaşe, hrana pe care
sugarul o primeşte de la mamă va fi nepotrivită, producând adesea
colici, spasme şi, în unele cazuri, cauzând convulsii.

De asemenea, caracterul copilului este afectat mai mult sau mai
puţin [433] de natura hranei pe care o primeşte de la mamă ca sugar.
Prin urmare, este foarte important ca mama să îşi păstreze o stare
fericită în timp ce alăptează copilul, exercitând o stăpânire deplină
asupra minţii. Dacă face aşa, hrana sugarului nu este afectată, iar
comportamentul calm şi cu stăpânire de sine pe care îl adoptă
mama în tratarea copilului ei are un rol foarte mare în modelarea
minţii lui. Când copilul este nervos şi iritabil, purtarea calmă şi
atentă a mamei va avea o influenţă liniştitoare, iar sănătatea
sugarului va putea fi îmbunătăţită foarte mult.

Copiilor li s-a făcut un mare rău printr-un tratament
necorespunzător. În general, dacă a fost agitat, copilul a fost hrănit
pentru a fi făcut să tacă, în timp ce, în majoritatea cazurilor,
motivul agitaţiei lui a fost tocmai acela că a primit prea multă



mâncare, iar aceasta a fost dăunătoare din cauza obiceiurilor greşite
ale mamei. Faptul de a i se da mai multă mâncare nu a făcut decât
să agraveze situaţia, deoarece stomacul lui era deja supraîncărcat.

În general, copiii sunt învăţaţi încă din leagăn să-şi satisfacă
apetitul şi sunt învăţaţi să trăiască pentru a mânca. Mama face
mult în vederea formării caracterului copiilor ei în perioada primilor
ani. Ea poate să-i înveţe să-şi stăpânească apetitul sau poate să-i
înveţe să îşi îngăduie pofta şi să ajungă necumpătaţi. Adesea,
mama îşi organizează planurile pentru a îndeplini o anumită
cantitate de muncă pe zi, iar când copiii o încurcă, în loc să îşi ia
timp pentru a linişti necazurile lor mici şi să-i binedispună, le dă
ceva să mănânce pentru a-i menţine liniştiţi, iar lucrul acesta îşi
atinge scopul pentru puţină vreme, dar, în cele din urmă,
înrăutăţeşte situaţia. Stomacul copiilor a fost încărcat cu mâncare,
în timp ce ei nu aveau nici cea mai mică nevoie de hrană. Tot ce le
trebuia era puţin din timpul şi atenţia mamei. Însă ea a considerat
că timpul ei era mult prea preţios pentru a fi dedicat
amuzamentului copiilor ei. Probabil că aranjarea casei ei cu foarte
mult gust, aşa încât să fie lăudată de vizitatori, şi mâncarea gătită
într-un stil rafinat sunt pentru ea nişte considerente mai înalte
decât fericirea şi sănătatea copiilor ei.

Necumpătarea în mâncare şi în muncă îi slăbeşte pe părinţi,
făcându-i adesea să fie nervoşi şi descalificându-i pentru o
îndeplinire corectă a datoriei faţă de copiii lor. Părinţii şi copiii se
adună de trei ori pe zi în jurul unei mese încărcate de o varietate de
alimente gătite cu rafinament. Calităţile fiecărui fel de mâncare
trebuie să fie verificate. Poate că mama a trudit, până când a ajuns
înfierbântată şi epuizată şi nu a fost în stare să mănânce [434] nici
măcar hrana cea mai simplă, până când nu s-a odihnit puţin.
Alimentele pe care s-a obosit să le pregătească ar fi fost întru totul
necorespunzătoare pentru ea în orice vreme, dar cu atât mai mult
au suprasolicitat organele digestive când sângele era înfierbântat şi
organismul era epuizat. Cei care au perseverat în felul acesta în
călcarea legilor făpturii lor au fost nevoiţi să plătească pedeapsa
într-o anume perioadă a vieţii lor.



Faptul că în lume sunt aşa de multe femei nervoase, care se plâng
de indigestie şi de toate relele ce vin în consecinţă, are motive
numeroase. Efectul a urmat cauzei. Oamenilor necumpătaţi le este
imposibil să fie răbdători. Ei trebuie să îşi reformeze mai întâi
obiceiurile rele, să înveţe să trăiască sănătos, iar apoi nu le va fi
dificil să fie răbdători. Mulţi nu par să înţeleagă relaţia dintre
minte şi trup. Dacă organismul este tulburat de o alimentaţie
necorespunzătoare, creierul şi nervii sunt afectaţi, iar lucrurile mici
îi deranjează pe cei ce sunt tulburaţi în felul acesta. Pentru ei,
micile dificultăţi par a fi înalte ca un munte. Oamenii aflaţi în
situaţia aceasta nu sunt potriviţi pentru a-şi educa în mod
corespunzător copiii. Viaţa lor va fi marcată de extreme, uneori vor
fi foarte îngăduitori, iar alteori vor fi aspri, mustrând pentru
nimicuri care nu merită să fie observate.

Adesea, mama îi alungă pe copii din prezenţa ei, deoarece crede
că nu poate să suporte zgomotul cauzat de jocurile lor vesele şi
fericite. Totuşi, dacă ochii mamei nu-i supraveghează pentru a-i
aproba sau dezaproba la momentul potrivit, adesea apar conflicte
nefericite. Un cuvânt rostit de mamă ar repune totul în ordine.
Copiii se plictisesc repede, doresc o schimbare şi ies pe stradă
pentru a se amuza. Astfel, copiii cu inima curată şi nevinovată sunt
conduşi într-o tovărăşie rea, iar conversaţiile rele pe care le aud le
strică manierele bune. Adesea, mama pare să doarmă faţă de
interesele copiilor ei, până când este trezită dureros de
manifestarea viciului. Seminţele răului sunt semănate deja în
mintea lor tânără, făgăduind un seceriş îmbelşugat. Oare este de
mirare că are copii atât de înclinaţi să facă greşeli? Părinţii ar
trebui să înceapă la timp să le inspire minţilor tinere principiile
bune şi corecte. Mama ar trebui să stea cu copiii ei cât mai mult cu
putinţă şi să semene seminţe preţioase în inima lor.

Timpul mamei le aparţine copiilor ei într-o mare măsură. Ei au
drept la timpul ei, aşa cum nu are nimeni altcineva. În multe
situaţii, mamele au neglijat să-şi disciplineze copiii, deoarece ar fi
cerut prea mult din timpul [435] pe care ele cred că trebuiau să-l
petreacă gătind sau cu pregătirea hainelor lor şi ale copiilor pentru



a fi la modă şi a cultiva mândria în inima lor tânără. Pentru a-i
menţine cuminţi pe copiii lor neliniştiţi, ele le-au dat prăjituri sau
bomboane aproape la orice oră din zi, iar stomacul lor a fost încărcat
cu lucruri dăunătoare şi la intervale neregulate. Feţele lor palide
dovedesc faptul că mamele fac tot ce pot pentru a distruge puterile
de viaţă care au mai rămas în sărmanii lor copii. Organele digestive
sunt solicitate continuu fără a li se îngădui perioade de odihnă.
Ficatul ajunge inactiv, sângele ajunge intoxicat, iar copiii sunt
bolnăvicioşi şi iritabili, deoarece suferă realmente din cauza
necumpătării şi le este imposibil să exercite răbdare.

Părinţii se întreabă de ce copiii sunt mult mai greu de stăpânit
decât obişnuiau să fie, deşi în majoritatea cazurilor, tocmai tratarea
lor greşită i-a făcut să fie aşa. Calitatea mâncărurilor pe care le pun
pe mese şi pe care îi încurajează pe copiii lor să le mănânce le
stimulează continuu pasiunile josnice şi le slăbesc însuşirile morale
şi intelectuale. Foarte mulţi copii sunt făcuţi să ajungă nişte
anemici nefericiţi în tinereţe, din cauza comportamentului greşit pe
care l-au avut părinţii faţă de ei în copilărie. Părinţii vor fi chemaţi
să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru că i-au tratat în
felul acesta pe copiii lor când au fost mici.

Mulţi părinţi nu-i învaţă pe copiii lor lecţiile stăpânirii de sine.
Ei le îngăduie poftele şi formează obiceiurile copiilor încă din anii
timpurii pentru a mânca şi a bea în conformitate cu dorinţele lor.
Ca urmare, când ajung tineri, obiceiurile lor vor fi deja formate.
Dorinţele lor nu au fost reţinute şi, pe măsură ce cresc, ei nu
numai că îşi vor îngădui obiceiurile necumpătării, ci vor ajunge
chiar mai departe în satisfacerea plăcerilor. Ei îşi vor alege
prietenii după gustul lor, chiar dacă sunt imorali. Ei nu pot să
suporte ca părinţii să le interzică ceva. Ei vor da frâu liber
pasiunilor decăzute şi nu vor avea respect pentru curăţie sau
pentru virtute. Acesta este motivul pentru care se manifestă atât
de puţină curăţie şi valoare morală printre tinerii din zilele noastre
şi este cauza cea mare a faptului că oamenii simt o obligaţie atât
de mică de a respecta Legea lui Dumnezeu. Unii părinţi nu au nicio
stăpânire de sine. Ei nu îşi stăpânesc propriile pofte dăunătoare,
nici temperamentul pătimaş, prin urmare, nu pot să-i educe pe



copiii lor cu privire la renunţarea la pofte şi nu pot să-i înveţe
stăpânirea de sine.

[436] Multe mame simt că nu au timp să-i educe pe copiii lor şi,
pentru a nu le sta în cale şi a scăpa de zgomotul şi încurcăturile
provocate de ei, îi trimit la şcoală. Sala de clasă este un loc dificil
pentru copiii care au moştenit o structură slăbită. În general, sălile
de clasă nu au fost construite avându-se în vedere sănătatea, ci
costurile mici. Încăperile nu au fost concepute în aşa fel încât să
poată fi aerisite corespunzător fără a-i expune pe copii la răceli
grave. Scaunele au fost rareori confecţionate aşa încât copiii să
poată sta comod şi să menţină scheletul lor mic şi aflat în creştere
într-o poziţie corespunzătoare pentru a asigura o funcţionare
sănătoasă a plămânilor şi a inimii. Copiii mici pot să crească
aproape în orice formă şi, prin obiceiul exerciţiilor fizice şi al
poziţiilor corecte ale corpului, pot să obţină forme sănătoase.
Şederea unor copii mici în sala de clasă, aşezaţi pe bănci cu o formă
nepotrivită, între trei şi cinci ore pe zi, inhalând aerul poluat de
numărul mare al celor aflaţi în încăpere, este distrugătoare pentru
sănătatea şi viaţa lor. Plămânii slabi se îmbolnăvesc, creierul, din
care vine energia nervoasă a întregului organism, ajunge să fie
slăbit din cauză că este solicitat înainte ca puterea organelor
mintale să fie maturizată suficient pentru a suporta boala.

Temelia pentru boli de diferite feluri a fost pusă mult prea sigur
în sala de clasă. Totuşi, adesea, îndeosebi creierul, care este organul
cel mai delicat dintre toate, a fost prejudiciat definitiv printr-o
solicitare prea mare. Faptul acesta a cauzat deseori inflamaţia, apoi
un exces de apă la cap (n.r. – expresia folosită de autoare sugerează
hipertensiunea intracraniană) şi convulsiile, cu rezultatele lor
îngrozitoare. Viaţa multora a fost sacrificată în felul acesta de
mamele lor ambiţioase. Între copiii care se pare că au avut o
constituţie suficient de puternică pentru a supravieţui acestui
tratament sunt foarte mulţi care poartă consecinţele lui pe tot
parcursul vieţii. Energia nervoasă a creierului ajunge să fie atât de
slăbită, încât, după ce ajung la maturitate, le este imposibil să
suporte un exerciţiu intelectual sporit. Puterea unora dintre



organele delicate ale creierului pare să fie epuizată complet.
Faptul că au fost trimişi la şcoală prea timpuriu nu a pus în

pericol numai sănătatea fizică şi mintală a copiilor, ci ei au pierdut
şi din punct de vedere moral. Ei au avut ocazii de a se familiariza cu
copii care au avut un comportament needucat. Au fost trimişi în
societatea unor oameni aspri şi needucaţi, care mint, înjură, fură şi
înşală şi cărora [437] le face plăcere să le împărtăşească cunoştinţa
lor despre vicii acelora care sunt mai tineri decât ei. Copiii mici sunt
lăsaţi să înveţe singuri răul mai repede decât binele. Obiceiurile
rele se potrivesc cel mai bine cu inima firească, iar lucrurile pe care
le văd şi le aud în perioada timpurie şi în copilărie sunt întipărite
adânc în mintea lor, aşa încât seminţele rele semănate în inima lor
tânără vor prinde rădăcini şi vor ajunge nişte spini ascuţiţi care vor
răni inima părinţilor lor.

În primii şase sau şapte ani din viaţa copilului trebuie să fie
acordată o atenţie deosebită mai degrabă educaţiei lui fizice, decât
celei intelectuale. După această perioadă, dacă structura fizică este
bună, atenţia trebuie să fie acordată ambelor domenii. Perioada
primei copilării se extinde până la vârsta de şase sau şapte ani.
Până la vârsta aceasta, copiii ar trebui să fie lăsaţi să zburde ca
nişte mieluşei în jurul casei şi în grădină, în voioşia spiritului lor,
sărind şi alergând, liberi de griji şi de necazuri.

Părinţii, îndeosebi mamele, ar trebui să fie singurii profesori care
să îndrume mintea acestor copii mici. Ei nu trebuie să fie educaţi
din cărţi. În general, copiii vor pune întrebări pentru a învăţa
despre lucrurile din natură. Ei vor întreba despre lucrurile pe care
le văd şi le aud, iar părinţii ar trebui să folosească ocazia pentru a-i
învăţa şi a le răspunde cu răbdare micilor curioşi. În felul acesta, ei
pot să obţină un avantaj asupra vrăjmaşului şi să întărească mintea
copiilor lor, semănând seminţe bune în inima lor şi nelăsând niciun
loc pentru ca răul să prindă rădăcini. Învăţăturile iubitoare ale
mamei în anii fragezi ai copilăriei constituie tot ce le este necesar
copiilor pentru formarea caracterului.

Prima lecţie importantă pe care trebuie să o înveţe copiii este
renunţarea la poftă. Mamele au datoria de a împlini nevoile copiilor



lor, liniştindu-i şi ocupându-le mintea, în loc de a le da mâncare şi
de a-i învăţa, în felul acesta, că mâncatul este un remediu pentru
dificultăţile vieţii.

Dacă părinţii ar fi trăit sănătos, fiind mulţumiţi cu o alimentaţie
simplă, ar fi putut să fie evitată multă cheltuială. Tatăl nu ar fi
fost obligat să muncească peste puterile lui pentru a împlini nevoile
familiei. O alimentaţie simplă şi hrănitoare nu ar fi stimulat
necorespunzător sistemul nervos şi pasiunile animalice care produc
iritabilitate şi un temperament ursuz.

Dacă omul ar fi consumat numai alimente simple, mintea lui ar fi
fost limpede, nervii puternici şi stomacul într-o stare de sănătate,
iar cu un organism curat nu şi-ar fi pierdut pofta de mâncare şi,
astfel, generaţia actuală [438] ar fi fost într-o stare mult mai bună
decât este acum. Totuşi, chiar şi acum, în această perioadă târzie, se
poate face ceva pentru îmbunătăţirea situaţiei noastre. Este
necesară cumpătare în toate lucrurile. Un părinte cumpătat nu se
va plânge că pe masa lui nu se află o mare varietate de alimente. O
modalitate sănătoasă de a trăi va îmbunătăţi starea familiei din
toate punctele de vedere şi îi va îngădui soţiei şi mamei să se dedice
copiilor. Preocuparea cea mare a părinţilor va fi aceea de a învăţa
cum pot să-i educe pe copiii lor cel mai bine pentru a fi folositori în
lumea aceasta şi pentru cerul de după aceea. Ei vor fi mulţumiţi să-
i vadă pe copiii lor purtând haine simple, dar confortabile, fără
broderii şi podoabe. Ei vor lucra cu seriozitate pentru a-i vedea pe
copiii lor având podoaba interioară a unui duh blând şi smerit, care
este de mare preţ în ochii lui Dumnezeu.

Înainte de a pleca de acasă pentru a merge la lucrul său, tatăl
creştin îi va aduna pe membrii familiei în jurul lui şi, îngenunchind
în faţa lui Dumnezeu, îi va încredinţa în grija Marelui Păstor. Apoi,
va merge la munca lui cu dragostea şi binecuvântarea soţiei şi cu
dragostea copiilor lui, care îi vor face inima să fie voioasă pe
parcursul orelor lui de lucru. Mama care este conştientă de datoriile
ei îşi va da seama de obligaţiile care îi revin faţă de copii în absenţa
tatălui. Ea va simţi că trăieşte pentru soţul ei şi pentru copii. Prin
educarea corectă a copiilor ei, învăţându-i obiceiurile cumpătării şi



ale stăpânirii de sine, precum şi datoria faţă de Dumnezeu, ea îi
califică pentru a ajunge să fie folositori în lume, pentru a înălţa
standardul moral în societate şi a respecta Legea lui Dumnezeu şi a
se supune cerinţelor ei. Mama evlavioasă îi va educa pe copiii ei cu
răbdare şi perseverenţă, dându-le învăţătură peste învăţătură,
puţin aici, puţin acolo, nu într-o modalitate aspră şi
constrângătoare, ci cu dragoste şi cu duioşie, câştigându-le inima. Ei
vor lua în considerare lecţiile ei cu privire la dragoste şi vor asculta
cu bucurie cuvintele ei de învăţătură.

În loc de a-i alunga pe copii din prezenţa ei, ea ar trebui să nu fie
deranjată de zgomotul lor şi să nu fie deranjată de atenţiile numeroase
pe care le doresc ei. Ea va simţi că timpul ei nu poate să fie folosit
mai bine, decât în liniştirea şi ocuparea minţii lor active şi
neliniştite, oferindu-le diferite amuzamente sau dându-le să facă o
lucrare uşoară şi voioasă. Mama va fi răsplătită din belşug pentru
eforturile ei de a-şi lua timp să inventeze ocupaţii amuzante pentru
copiii ei.

Copiilor mici le place societatea. În general, ei nu pot [439] să se
bucure singuri, iar mama ar trebui să simtă că, în majoritatea
cazurilor, locul copiilor ei, atunci când sunt în casă, este în
încăperea unde se află ea. Astfel, ea poate să-i supravegheze şi,
când vor apela la ea, este pregătită să clarifice micile neînţelegeri,
să corecteze obiceiurile greşite sau manifestarea egoismului şi
pasiunii şi să le poată îndrepta gândurile într-o direcţie bună. Copiii
se bucură atunci când cred că mamei lor îi face plăcere şi este întru
totul firesc pentru ei să o consulte în micile lor dificultăţi. Mama nu
trebuie să rănească inima copilului ei sensibil, tratând problema lui
cu indiferenţă sau refuzând să se deranjeze cu astfel de lucruri
mărunte. Lucrurile care pot fi mici pentru mamă sunt mari pentru
copil. Un cuvânt de îndrumare sau de avertizare, adresat la timpul
potrivit, se va dovedi adesea de mare valoare. O privire aprobatoare,
un cuvânt de încurajare şi laudă din partea mamei vor aduce
adesea o rază de soare în inima lor de copii pentru întreaga zi.

Cea dintâi educaţie pe care copiii ar trebui să o primească de la
mamă în prima copilărie ar trebui să fie cu privire la sănătatea



fizică. Copiilor ar trebui să li se îngăduie să mănânce numai
alimente simple sau de o calitate care îi va menţine în cea mai bună
stare de sănătate, iar mesele să fie luate numai la intervale
regulate, nu mai frecvent de trei ori pe zi, şi ar fi mai bine să fie
doar două mese, în loc de trei. Dacă sunt educaţi corect, copiii vor
învăţa repede că nu pot să primească nimic dacă plâng sau se agită.
O mamă înţeleaptă nu va acţiona în educarea copiilor ei având în
vedere numai confortul ei prezent, ci binele lor viitor. În scopul
acesta, ea îi va învăţa pe copii lecţia importantă a stăpânirii
apetitului şi a renunţării la sine, aşa încât să mănânce, să bea şi să
se îmbrace ţinând cont de sănătate.

O familie bine educată, care Îl iubeşte pe Dumnezeu şi ascultă de
El, va fi voioasă şi fericită. Când se întoarce de la munca zilnică,
tatăl nu îşi va aduce problemele în cămin. El va simţi că propriul
cămin şi cercul familiei sunt prea sfinte pentru a fi deteriorate de
problemele nefericite. Când a plecat de acasă, el nu L-a lăsat acolo
pe Mântuitorul şi nici religia. Ambii sunt tovarăşii lui. Influenţa
plăcută a căminului, binecuvântarea soţiei lui şi dragostea copiilor
îi fac poverile uşoare, iar el se întoarce acasă cu pace în inimă şi cu
vorbe încurajatoare şi voioase pentru soţia şi copiii lui, care
aşteaptă cu bucurie să îi spună bun venit. Când îngenunchează cu
familia lui [440] la altarul rugăciunii spre a-şi înălţa mulţumirile
pline de recunoştinţă către Dumnezeu pentru grija Sa ocrotitoare
faţă de el şi cei dragi ai lui pe parcursul zilei, îngerii lui Dumnezeu
zboară în încăpere şi duc la cer, ca pe o tămâie plăcut mirositoare,
rugăciunile fierbinţi ale părinţilor temători de Dumnezeu, care
primesc răspuns prin binecuvântările care se întorc asupra lor.

Părinţii ar trebui să întipărească în mintea copiilor faptul că este
păcat să acorde atenţie gustului în detrimentul sănătăţii
stomacului. Să le întipărească în minte faptul că, prin călcarea
legilor corpului lor, ei păcătuiesc împotriva Creatorului. Copiii care
sunt educaţi în felul acesta nu vor fi greu de ţinut în stăpânire. Ei
nu vor fi supuşi unui temperament iritabil şi schimbător şi vor fi
într-o stare mult mai bună pentru a se bucura de viaţă. Astfel de
copii îşi vor înţelege mai repede şi mai clar obligaţiile morale. Copiii



care au fost învăţaţi să îşi supună voinţa şi dorinţele faţă de părinţii
lor vor fi dispuşi mult mai repede să îşi supună voinţa faţă de
Dumnezeu şi vor îngădui să fie conduşi de Duhul lui Hristos.
Motivul pentru care atât de mulţi dintre cei ce se declară a fi
creştini au încercări numeroase, care împovărează continuu
biserica, este că nu au fost educaţi corect în copilărie şi au fost lăsaţi
într-o mare măsură să îşi formeze singuri caracterul. Obiceiurile lor
greşite şi înclinaţiile personale nefericite nu au fost corectate. Ei nu
au fost învăţaţi să-şi supună voinţa faţă de părinţii lor. Întreaga lor
experienţă religioasă este influenţată de educaţia din copilărie. Ei
nu au fost ţinuţi sub control în copilărie. Au crescut fără disciplină,
iar acum, în experienţa lor religioasă, le este dificil să se supună
acelei discipline curate pe care o învaţă Cuvântul lui Dumnezeu.
Prin urmare, părinţii ar trebui să îşi dea seama de
responsabilitatea pe care o au de a-i educa pe copiii lor cu privire la
experienţa religioasă.

Cei care privesc relaţia de căsătorie ca fiind una dintre rânduielile
sfinte ale lui Dumnezeu, ocrotită de porunca Sa sfântă, vor fi
conduşi de raţiune. Ei vor lua în considerare cu atenţie rezultatul
fiecărui privilegiu pe care îl oferă relaţia căsătoriei. Astfel de
oameni vor simţi că propriii copii sunt nişte giuvaere preţioase care
le-au fost încredinţate de Dumnezeu pentru a îndepărta prin
disciplină asperităţile naturii lor. Ei vor simţi că au obligaţiile cele
mai solemne de a le forma caracterul în aşa fel încât să poată face
binele în viaţă, să-i binecuvânteze pe ceilalţi cu lumina lor, iar
lumea să fie mai bună, pentru că ei au trăit în ea şi, în cele din
urmă, să fie pregătiţi pentru viaţa mai înaltă, pentru lumea mai
bună şi pentru a străluci în prezenţa lui Dumnezeu şi a Mielului în
veşnicie. – How to Live, nr. 2, p. 25-48

 
 





 
CAPITOLUL 3

 
Cei din familia omenească au adus asupra lor bolile în diferite

forme prin obiceiurile lor greşite. Ei nu au învăţat cum să trăiască
sănătos, iar călcările legilor fiinţei lor au produs o stare de lucruri
deplorabilă. Oamenii au atribuit rareori suferinţele cauzelor lor
reale, adică propriilor comportamente greşite. Ei şi-au îngăduit
necumpătarea în mâncare şi au făcut din pofta lor un dumnezeu. În
toate obiceiurile lor, au manifestat nepăsare cu privire la sănătate
şi viaţă, iar când boala a venit asupra lor ca urmare a acestei
atitudini, ei şi-au formulat singuri credinţa că Dumnezeu este
autorul bolii când, de fapt, comportamentul lor greşit a adus
urmarea sigură. Când, în necazul lor, cheamă un medic şi îşi
încredinţează trupul în mâinile lui, aşteptându-se ca el să-i facă
bine, medicul le administrează medicamente despre natura cărora
ei nu ştiu nimic şi, în încrederea lor oarbă, înghit orice ar alege
medicul să le dea. Astfel, adesea sunt administrate otrăvuri
puternice al căror efect este acela de a înlănţui natura în toate
eforturile ei binevoitoare de a vindeca organismul de abuzul suferit,
iar pacientul este trimis în grabă la moarte.

Mama care a avut doar o uşoară stare de indispoziţie şi care ar fi
putut să se vindece prin abţinerea de la mâncare pentru o perioadă
scurtă şi printr-o întrerupere a muncii, beneficiind de linişte şi
odihnă, în loc să facă lucrul acesta, a chemat un medic. Medicul,
care ar fi trebuit să fie pregătit să ofere câteva îndrumări simple şi
înţelepte, să impună nişte restricţii în alimentaţie şi să o pună pe
calea cea bună, fie este prea neştiutor pentru a face aşa, fie este
prea nerăbdător să câştige onorariul.

Acest medic face să pară că este un caz grav şi administrează
otrăvurile lui pe care, dacă el ar fi bolnav, nu ar îndrăzni să le ia.
Starea pacientei se înrăutăţeşte şi medicamentele otrăvitoare sunt



administrate în cantităţi mai mari, până când natura este copleşită
în eforturile ei şi cedează în luptă, iar mama moare. [442] Ea a
primit atâtea medicamente, încât i-au produs moartea. Organismul
ei a fost otrăvit dincolo de posibilitatea de a fi recuperat. Ea a fost
ucisă. Vecinii şi rudele se miră de lucrările uimitore ale Providenţei,
care a îndepărtat în felul acesta o mamă din mijlocul celor cărora le
era folositoare, într-o perioadă când copiii au nevoie atât de mult de
grija ei. Când aruncă asupra Sa această greutate a nenorocirii
omeneşti, ei greşesc faţă de Tatăl nostru cel bun şi înţelept. Cerul a
dorit ca mama să trăiască, iar moartea ei prematură L-a dezonorat
pe Dumnezeu. Obiceiurile greşite ale mamei şi lipsa ei de atenţie
faţă de legile corpului au îmbolnăvit-o. Otrăvurile la modă ale
medicului au fost introduse în organismul ei, au pus capăt
existenţei ei şi au lăsat în urmă copiii neajutoraţi, loviţi şi orfani de
mamă.

Cele de mai sus nu sunt întotdeauna rezultatul medicamentelor
administrate de medic. Bolnavii care iau aceste medicamente
otrăvitoare par că se însănătoşesc. În cazul unora, natura are
suficientă putere vitală pentru a elimina otrava din organism, aşa
încât cel bolnav să aibă o perioadă de odihnă şi vindecare. Totuşi,
nu ar trebui să li se acorde niciun merit medicamentelor, deoarece
ele nu au făcut decât să împiedice natura în eforturile ei. Toate
meritele trebuie să le fie atribuite puterilor de vindecare ale naturii.

Deşi pacientul ar putea să se vindece, totuşi efortul puternic al
naturii a fost necesar pentru a pune în mişcare acţiunea de biruire a
otravei care a dăunat organismului şi a scurtat viaţa pacientului.
Mulţi nu mor sub influenţa medicamentelor, dar foarte mulţi rămân
nişte epave nefolositoare, disperate, triste, nişte suferinzi nefericiţi
care sunt o povară pentru ei înşişi şi pentru societate.

Dacă aceia care iau aceste medicamente ar fi singurii care suferă,
răul nu ar fi aşa de mare. Dar părinţii care înghit medicamentele
otrăvitoare nu păcătuiesc numai împotriva lor înşişi, ci şi împotriva
copiilor lor. Starea viciată a sângelui lor, otrava răspândită în corp,
organismul zdruncinat şi diferitele boli ce rezultă în urma luării
medicamentelor otrăvitoare le sunt transmise copiilor lor, lăsându-



le o moştenire nenorocită, care constituie încă o mare cauză a
degradării neamului omenesc.

Prin administrarea medicamentelor lor otrăvitoare, medicii au
făcut foarte mult pentru a degrada neamul omenesc din punct de
vedere fizic, mintal şi moral. Oriunde mergi, vei vedea diformitate,
boală şi debilitate mintală, al căror traseu poate fi urmărit direct
până la origine – medicamentele otrăvitoare administrate de mâna
unui medic, ca tratament pentru vreo boală. Pentru pacient, aşa-
zisul tratament s-a dovedit a fi [443] dăunător într-o modalitate
îngrozitoare, printr-o experienţă dură a suferinţei, care a fost mult
mai rea decât însăşi boala pentru care a fost administrat. Toţi cei ce
au însuşiri raţionale normale trebuie să înţeleagă singuri care sunt
nevoile organismului lor. Filosofia sănătăţii ar trebui să fie unul
dintre studiile importante pentru copiii noştri. Este foarte
important ca organismul omenesc să fie înţeles, iar apoi bărbaţii şi
femeile inteligente pot să îşi fie propriii medici. Dacă ar gândi de la
cauză la efect şi ar urma lumina care străluceşte asupra lor,
oamenii ar merge pe o cale care le-ar asigura sănătatea, iar
mortalitatea ar fi mult mai mică. Totuşi oamenii sunt prea doritori
să rămână într-o neştiinţă nescuzabilă şi să îşi încredinţeze trupul
în mâna medicilor, în loc să aibă vreo responsabilitate deosebită cu
privire la propria sănătate.

Mi-au fost înfăţişate câteva ilustraţii cu privire la acest subiect
important. Prima a fost o familie alcătuită dintr-un tată şi o fiică.
Fiica era bolnavă, iar tatăl a fost foarte îngrijorat pentru ea şi a
chemat un medic. În timp ce îl conducea în camera fiicei bolnave,
tatăl manifesta o îngrijorare dureroasă. Medicul a examinat
pacienta, dar nu a spus decât puţin. Amândoi au părăsit camera
bolnavei. Tatăl l-a informat pe medic că o înmormântase pe mamă,
un fiu şi o fiică, iar fiica aceasta era tot ce i-a mai rămas din familie.
El l-a întrebat îngrijorat pe medic dacă situaţia fiicei lui era fără
speranţă.

Atunci, medicul a întrebat cu privire la natura şi durata bolii
celor ce muriseră. Suspinând, tatăl a relatat faptele dureroase
legate de boala celor dragi ai săi: „Fiul meu a suferit mai întâi un



atac de febră. Am chemat un medic. El a spus că poate să
administreze un medicament care va scădea rapid febra. I-a dat un
medicament puternic, dar a fost dezamăgit de efectele lui. Febra a
fost redusă, dar starea fiului meu s-a agravat periculos. Atunci, i-a
fost dat acelaşi medicament, fără să se producă vreo schimbare spre
bine. Apoi, medicul a apelat la medicamente tot mai puternice, dar
starea fiului meu nu s-a îmbunătăţit. Febra a încetat, dar el nu şi-a
revenit. A slăbit rapid şi a murit.

Moartea fiului meu, atât de neaşteptată, a fost o mare întristare
pentru noi toţi, dar îndeosebi pentru mama lui. Vegherea şi grija ei
în timpul bolii lui şi întristarea cauzată de moartea lui subită au
fost prea mult pentru sistemul ei nervos şi [444] soţia mea s-a
îmbolnăvit curând. M-am simţit nemulţumit de tratamentul
adoptat de medicul acela. Încrederea mea în priceperea lui a fost
zguduită şi nu am mai putut să-l chem a doua oară. Am chemat un
alt medic pentru soţia mea suferindă. Acest medic i-a dat o doză
mare de opiu, despre care a zis că îi va alina durerile, îi va linişti
nervii şi îi va da odihna de care avea aşa de mare nevoie. Opiul a
ameţit-o. Ea a dormit şi nimic nu a putut să o trezească din
amorţeala de moarte. Pulsul şi inima îi băteau cu violenţă din când
în când şi apoi au slăbit tot mai mult, până când ea a încetat să
respire. Astfel, a murit fără să-i adreseze familiei ei nici măcar o
privire. Această a doua moarte a părut mai mult decât puteam să
suportăm. Toţi am fost profund îndureraţi, dar eu am fost în agonie
şi nu am putut fi mângâiat.

Fiica mea a fost următoarea lovită de boală. Întristarea, grija şi
vegherea au depăşit posibilităţile ei de a suporta, iar puterile ei au
cedat şi a ajuns pe patul de suferinţă. Mi-am pierdut deja
încrederea în ambii medici pe care îi angajasem. Mi-a fost
recomandat un alt medic care are succes în tratarea bolnavilor. Deşi
locuia la distanţă, am fost hotărât să obţin serviciile lui.

Acest al treilea medic a declarat că înţelege cazul fiicei mele. El a
spus că era foarte slăbită, că sistemul ei nervos era tulburat şi că
suferea de febră; febra putea fi ţinută sub control, dar era nevoie de
timp pentru a o scoate din această stare de slăbiciune. El şi-a



exprimat o încredere deplină în capacitatea lui de a o vindeca. I-a
dat un medicament puternic pentru scăderea febrei. Febra a scăzut,
dar au urmat simptome mai alarmante, care s-au complicat mult.
Când simptomele s-au schimbat, medicamentele au fost schimbate
pentru a corespunde situaţiei. Deşi a părut că îşi revine pentru o
vreme sub influenţa noilor medicamente, speranţele noastre că se
va face bine au crescut, numai pentru a ne face dezamăgirea mai
amară când starea ei s-a înrăutăţit.

Ultima soluţie a medicului a fost Calomelul. Pentru un timp, ea a
părut că se află între viaţă şi moarte. Apoi, a intrat în convulsii.
Când acele spasme foarte îngrijorătoare au încetat, ne-am dat
seama de faptul dureros că mintea ei era slăbită. Starea ei a început
să se îmbunătăţească încet, deşi a continuat să sufere mult.
Membrele ei erau slabe şi deformate, ca efect al otrăvurilor
puternice pe care le luase. A zăcut câţiva ani, fiind o suferindă
neajutorată şi demnă de milă, şi a murit în chinuri.”

[445] După această relatare tristă, tatăl l-a privit pe medic
implorându-l şi rugându-l să-i salveze singurul copil rămas. Medicul
a privit trist şi îngrijorat, dar nu a prescris nimic. S-a ridicat să
plece, spunând că va face o vizită scurtă a doua zi.

Apoi, mi-a fost înfăţişată o a doua scenă. Am fost dusă în prezenţa
unei femei, aparent de aproximativ treizeci de ani. Un medic stătea
lângă ea şi raporta că sistemul ei nervos este tulburat, că sângele ei
are impurităţi şi circulă lent şi că stomacul ei este într-o stare
inactivă. El a spus că îi va da remedii active, care vor îmbunătăţi
curând starea ei. I-a dat o pudră dintr-un flacon pe care scria Nux
Vomica. M-am uitat să văd ce efect va avea asupra pacientei. Se
părea că acţionează favorabil. Starea ei părea mai bună. Ea era
înviorată şi chiar părea bucuroasă şi activă.

Atenţia mea a fost atrasă apoi asupra încă unui caz. Am fost dusă
în camera unui tânăr bolnav, care avea febră mare. Un medic stătea
lângă patul suferindului cu o porţie de medicament luat dintr-un
flacon pe care scria Calomel. El i-a administrat această substanţă
chimică otrăvitoare şi se părea că avea loc o schimbare, dar nu spre
bine.



Mi-a fost arătat încă un caz. Era cazul unei femei care părea să
sufere dureri mari. Un medic stătea lângă patul pacientei şi îi
administra un medicament luat dintr-un flacon pe care scria: Opiu.
La început, medicamentul acesta a părut a influenţa mintea. Ea
vorbea ciudat, dar în cele din urmă a tăcut şi a adormit.

Atunci, atenţia mi-a fost atrasă asupra primului caz, cel al tatălui
care îşi pierduse soţia şi doi copii. Medicul era în cameră, stând
lângă patul fiicei bolnave. A părăsit încăperea din nou fără a-i da
niciun medicament. Când a fost singur cu medicul, tatăl părea
foarte tulburat şi întreba nerăbdător: „Nu intenţionezi să faci
nimic? O vei lăsa pe singura mea fiică să moară?”, iar medicul a
spus: „Am ascultat istoria tristă a morţii soţiei tale mult iubite şi a
celor doi copii ai tăi şi am aflat de pe buzele tale că toţi trei au murit
în timp ce erau îngrijiţi de medici şi luând medicamentele prescrise
şi administrate de mâinile lor. Medicamentul nu i-a salvat [446] pe
cei dragi ai tăi şi, ca medic, eu cred solemn că niciunul dintre ei nu a
trebuit sau nu ar fi trebuit să moară. Ei ar fi putut să îşi revină,
dacă nu ar fi fost atât de otrăviţi, încât natura a fost slăbită prin
abuz şi, în final, a fost zdrobită.” El i-a declarat cu hotărâre tatălui
agitat: „Nu pot să-i dau medicamente fiicei tale. Voi căuta doar să
ajut natura în eforturile ei, îndepărtând orice piedică, iar apoi voi
lăsa natura să refacă energiile epuizate ale organismului.” El a pus
în mâna tatălui câteva îndrumări pe care i-a cerut să le respecte cu
atenţie.

„Ţine pacienta departe de orice agitaţie şi de orice influenţă care
îi va cauza depresie. Cei care o îngrijesc trebuie să fie voioşi şi plini
de speranţă. Ea trebuie să primească o alimentaţie simplă şi să i se
dea să bea multă apă curată. Să fie îmbăiată adesea în apă curată,
după care să i se facă frecţii uşoare. Lumina şi aerul să fie lăsate să
intre din plin în camera ei. Ea trebuie să aibă parte de o odihnă
liniştită şi netulburată.”

Tatăl a citit încet reţeta şi s-a mirat de cele câteva îndrumări
simple pe care le conţinea şi a părut să se îndoiască de faptul că
asemenea mijloace simple vor avea vreun rezultat bun. Medicul i-a
zis: „Ai avut suficientă încredere în priceperea mea pentru a pune



viaţa fiicei tale în mâinile mele. Nu-ţi retrage încrederea. O voi
vizita pe fiica ta în fiecare zi şi te voi îndruma în tratarea cazului ei.
Urmează îndrumările mele, iar eu sunt încrezător că în câteva
săptămâni ţi-o voi prezenta într-o stare de sănătate mult mai bună,
dacă nu pe deplin vindecată.”

Tatăl a privit trist şi cu îndoială, dar a fost de acord cu decizia
medicului. El s-a temut că fiica lui va muri dacă nu va lua niciun
medicament.

Al doilea caz mi-a fost prezentat din nou. Pacienta păruse că era
mai bine sub influenţa medicamentului Nux Vomica. Stătea
ridicată, înfăşurându-se strâns cu un şal şi plângându-se de frig.
Aerul din cameră nu era curat. Era încălzit şi îşi pierduse
vitalitatea. Aproape fiecare crăpătură pe unde putea să intre aer
curat era acoperită pentru a o proteja pe pacientă de senzaţia
dureroasă de frig pe care o simţea îndeosebi la ceafă şi în jos, pe
coloana vertebrală. Dacă uşa era lăsată întredeschisă, ea părea
agitată şi tulburată şi cerea să fie închisă, deoarece ea era răcită.
Nu putea să suporte nici măcar o gură de aer venind de la uşă sau
de la geamuri. Un domn [447] inteligent stătea privind-o cu milă şi
le-a spus celor prezenţi: „Acesta este cel 
de-al doilea efect al medicamentului Nux Vomica. Este simţit
îndeosebi la nivelul nervilor şi afectează întregul sistem nervos.
Pentru o vreme, va avea loc o acţiune puternică asupra nervilor.
Dar, când puterea acestui medicament va trece, va simţi friguri şi
oboseală. Medicamentul agită şi învigorează, dar tot la fel de mari
vor fi slăbiciunea şi amorţeala care vor urma.”

Al treilea caz mi-a fost prezentat din nou. Era acel tânăr căruia i-
a fost administrat Calomel. El suferea mult. Buzele îi erau vinete şi
umflate. Gingiile îi erau inflamate. Limba era îngroşată şi umflată,
iar saliva îi curgea din gură în cantităţi mari. Domnul cel inteligent
pe care l-am menţionat înainte privea cu tristeţe spre suferind şi a
zis: „Aceasta este influenţa preparatelor cu mercur. Tânărului
acestuia i-a rămas suficientă energie nervoasă pentru a începe un
război cu acest intrus, acest medicament otrăvitor, pentru a-l
elimina din organism. Multora nu le-a mai rămas suficientă putere



vitală care să intre în acţiune, natura este copleşită şi îşi încetează
eforturile, iar victima moare.”

Cazul al patrulea, femeia căreia i se dăduse opiu, mi-a fost
prezentat din nou. Ea se trezise din somn foarte obosită. Mintea îi
era tulburată. Era nerăbdătoare şi iritată, găsind motive de ceartă
cu prietenii cei mai buni şi imaginându-şi că nu au încercat să îi
aline suferinţele. Îşi ieşise din minţi şi delira. Domnul menţionat
înainte privea cu tristeţe la suferindă şi le-a zis celor prezenţi:
„Acesta este cel de-al doilea efect al opiului.” Medicul ei a fost
chemat. El i-a dat o doză mai mare de opiu, care i-a liniştit delirul,
dar a făcut-o să fie foarte vorbăreaţă şi voioasă. Ea era împăcată cu
toţi cei din jur şi îşi exprima multă dragoste faţă de cunoştinţe şi
faţă de rude. Însă curând a început să fie somnolentă şi a căzut într-
o stare de amorţeală. Domnul menţionat anterior a zis cu
solemnitate: „Starea ei de sănătate nu este mai bună acum decât
atunci când delira cu furie. Starea ei este categoric mai rea. Acest
medicament otrăvitor, opiul, oferă o alinare temporară a durerii,
dar nu îndepărtează cauza. El doar amorţeşte creierul, făcându-l
incapabil să primească impresii de la nervi. Atâta vreme cât
creierul este insensibil în felul acesta, auzul, [448] gustul şi vederea
sunt afectate. Când influenţa opiului trece, iar creierul se trezeşte
din starea de paralizie, nervii, a căror comunicare cu creierul a fost
întreruptă, anunţă mai puternic decât oricând durerile din
organism, din cauza suferinţei suplimentare pe care organismul a
suportat-o prin primirea acestei otrăvi. Fiecare medicament în plus
dat pacientei, fie opiu, fie o altă otravă, va complica situaţia şi va
face vindecarea pacientei mai lipsită de speranţă. Medicamentele
date pentru a amorţi, oricare ar fi, tulbură sistemul nervos. Deşi
simplu iniţial, un rău pe care natura a început să-l biruiască
singură, şi pe care l-ar fi biruit dacă ar fi fost lăsată în pace, a fost
înrăutăţit de zece ori prin medicamentele otrăvitoare care au fost
introduse în organism şi care constituie o boală distrugătoare în ele
însele, obligând restul de puteri vitale la o acţiune extraordinară de
a lupta împotriva medicamentului intrus şi a-l elimina.”

Am fost dusă din nou în camera bolnavei din primul caz, cel al



tatălui şi al fiicei lui. Fiica stătea lângă tatăl ei, voioasă şi fericită,
cu o aură de sănătate pe chip. Tatăl o privea cu satisfacţie şi fericit,
chipul său exprimând recunoştinţa inimii, pentru că singurul lui
copil i-a fost cruţat. Medicul ei a intrat şi, după ce a discutat puţin
cu tatăl şi copilul, s-a ridicat să plece. El i-a spus tatălui
următoarele: „Îţi încredinţez fiica însănătoşită. Nu i-am dat niciun
medicament, aşa încât să o pot lăsa cu un organism neafectat de
medicamente. Medicamentele nu ar fi putut să realizeze niciodată
lucrul acesta. Ele tulbură maşinăria fină a naturii şi distrug
organismul; ucid, dar nu tratează niciodată. Numai natura deţine
puteri vindecătoare. Numai ea poate să refacă energiile epuizate şi
să repare daunele pe care corpul le-a suferit prin lipsa de atenţie
faţă de legile ei precise.”

Apoi, l-a întrebat pe tată dacă era mulţumit cu modul aceasta de
tratament. Tatăl cel fericit şi-a exprimat recunoştinţa din toată
inima şi satisfacţia deplină, spunând: „Am învăţat o lecţie pe care
nu o voi uita niciodată. A fost dureroasă, totuşi de o valoare
nepreţuită. Acum sunt convins că soţia mea şi copiii nu ar fi trebuit
să moară. Viaţa lor a fost sacrificată, în timp ce se aflau în mâinile
medicilor, prin medicamentele lor otrăvitoare.”

Apoi, mi-a fost arătat cazul al doilea, pacienta căreia [449] i se
administrase Nux Vomica. Doi îngrijitori au ajutat-o să se mute de
pe scaun în pat. Aproape că îşi pierduse capacitatea de a-şi folosi
membrele. Nervii spinali erau paralizaţi parţial, iar membrele îşi
pierduseră puterea de a susţine greutatea corpului. Tuşea
îngrijorător şi respira cu dificultate. A fost pusă pe pat şi curând şi-
a pierdut auzul şi vederea. A zăcut în felul acesta un timp, apoi a
murit. Domnul menţionat anterior a privit cu tristeţe trupul fără
viaţă şi le-a zis celor prezenţi: „Iată efectul lent şi pe termen lung al
medicamentului Nux Vomica asupra organismului omenesc. La
început, energia nervoasă a fost stârnită la o acţiune extraordinară
pentru a combate această otravă. Această acţiune a fost urmată de
oboseală, iar rezultatul final a fost paralizia nervilor. Medicamentul
acesta nu are acelaşi efect asupra tuturor. Unii, care au organisme
puternice, îşi pot reveni după abuzurile la care sunt supuşi, în timp



ce alţii, a căror putere de viaţă nu este atât de mare, care au
organisme slăbite, nu şi-au mai revenit niciodată după ce au primit
chiar şi o singură doză şi mulţi mor fără nicio altă cauză, decât
efectele unei doze din otrava aceasta. Efectele ei au întotdeauna
tendinţa de a aduce moartea. Când otrăvurile acestea sunt
introduse în organism, viaţa pacientului depinde de starea şi de
puterea corpului său. Nux Vomica poate să slăbească membrele, să
paralizeze, să distrugă sănătatea pentru totdeauna, dar nu vindecă
niciodată.”

Cazul al treilea mi-a fost prezentat din nou. Este cazul tânărului
căruia îi fusese administrat Calomel. El era un suferind vrednic de
milă. Membrele îi erau slăbite într-o mare măsură. El a declarat că
suferinţele lui erau dincolo de orice descriere, iar viaţa îi era o mare
povară. Domnul pe care l-am menţionat de repetate ori a privit la
suferind cu tristeţe şi milă şi a zis: „Acesta este efectul Calomelului.
El torturează organismul atâta vreme cât mai rămâne o particulă
de medicament în interiorul lui. Dacă pacientul trăieşte,
medicamentul nu-şi pierde proprietăţile prin rămânerea
îndelungată în organism. El inflamează încheieturile şi adesea face
oasele să putrezească. De multe ori se manifestă prin tumori, ulcere
şi cancere, care apar după ani de zile de când a fost introdus în
organism.”

Al patrulea caz mi-a fost prezentat din nou – pacienta căreia îi
fusese administrat opiu. Faţa îi era umflată, ochii erau neliniştiţi şi
sticloşi. Mâinile tremurau neputincioase, iar ea părea să fie foarte
agitată, [450] imaginându-şi că toţi cei prezenţi erau uniţi împotriva
ei. Mintea îi era complet zdruncinată şi striga într-un mod vrednic
de milă. Medicul a fost chemat şi a părut să nu fie mişcat de aceste
manifestări îngrozitoare. El i-a dat pacientei o doză mai puternică
de opiu, despre care a spus că o va face bine. Strigătele ei nu au
încetat decât când a ajuns să fie ameţită complet. Apoi, a intrat
într-o amorţeală de moarte. Domnul menţionat a privit la pacientă
şi a zis cu tristeţe: „Zilele ei sunt numărate. Eforturile pe care
natura le-a făcut de atât de multe ori au fost copleşite de otrava
aceasta, iar puterile vitale sunt epuizate, pentru că au fost silite de



repetate ori să facă o lucrare nenaturală pentru a elibera
organismul de medicamentul acesta otrăvitor. Eforturile naturii
sunt pe punctul de a înceta, iar atunci viaţa de suferinţă a pacientei
se va încheia.”

Mai multe morţi au fost determinate de medicamente, decât de
toate celelalte cauze la un loc. Dacă în ţară ar fi fost un medic în loc
de mii, o parte uriaşă a mortalităţii premature ar fi fost
împiedicată. Nenumăraţi medici şi nenumărate medicamente au
adus un blestem asupra locuitorilor pământului şi au dus mii şi zeci
de mii de oameni la o moarte prematură.

 Plăcerea de a mânca prea des şi în cantităţi prea mari
suprasolicită organele digestive şi produce o stare febrilă a
organismului. Sângele ajunge să nu mai fie curat, iar apoi apar tot
felul de boli. Este chemat un medic care prescrie un medicament ce
aduce o alinare imediată, dar nu tratează boala. Medicamentul ar
putea să schimbe forma bolii, dar adevăratul rău este mărit de zece
ori. Natura ar fi făcut tot ce ar fi putut mai bine pentru a elibera
organismul de acumularea de impurităţi şi, dacă ar fi fost lăsată
singură, fiind ajutată de binecuvântările obişnuite ale Cerului, cum
ar fi aerul şi apa curată, ar fi avut loc o vindecare rapidă şi sigură.

În astfel de situaţii, cei suferinzi pot să facă pentru ei înşişi
lucruri pe care alţii nu sunt în stare să le facă la fel de bine. Ei ar
trebui să înceapă prin a elibera natura de povara ce i-a fost impusă.
Ei ar trebui să îndepărteze cauza. Să postească un timp scurt şi să-i
dea stomacului posibilitatea de a se odihni. Să reducă starea febrilă
a organismului printr-o folosire atentă şi înţeleaptă a apei.
Eforturile acestea vor ajuta natura în lupta ei de a elibera
organismul de impurităţi. Totuşi, în general, cei care suferă devin
nerăbdători. Ei nu sunt dispuşi să exercite [451] renunţarea la sine
şi să sufere puţin de foame. Ei nu sunt dispuşi nici să aştepte ca
procesul lent al naturii să refacă energiile suprasolicitate ale
organismului. Dar sunt hotărâţi să primească alinare imediat şi iau
medicamentele puternice prescrise de medici. Natura îşi făcea bine
lucrarea şi ar fi triumfat, dar, în timp ce îşi îndeplinea sarcina, o
substanţă străină şi otrăvitoare a fost introdusă în corp. Ce



greşeală! Natura maltratată trebuie acum să lupte cu două rele, în
loc de unul. Ea lasă lucrarea în care era angajată şi începe cu
hotărâre să alunge intrusul nou introdus în organism. Natura simte
această dublă consumare a resurselor ei şi ajunge să fie slăbită.

Medicamentele nu vindecă niciodată boala[75]. Ele doar schimbă
forma şi localizarea. Numai natura însăşi este un vindecător
eficient şi cu cât mai bine ar putea ea să îşi îndeplinească
misiunea, dacă ar fi lăsată singură. Totuşi privilegiul acesta îi este
acordat rareori. Dacă natura slăbită suportă povara şi, în cele din
urmă, îşi îndeplineşte într-o mare măsură sarcina dublă, iar
pacientul trăieşte, meritul îi este atribuit medicului. Dar, dacă
natura nu reuşeşte să alunge otrava din organism, iar pacientul
moare, faptul acesta este denumit o hotărâre minunată a
Providenţei. Dacă pacientul ar fi ales posibilitatea de a elibera
natura supraîmpovărată la timpul potrivit şi ar fi folosit cu
înţelepciune apa curată, cazurile acestea de moarte cauzată de
medicamente ar fi putut fi evitate în totalitate. Folosirea apei nu
poate să realizeze decât puţin, dacă pacientul nu simte şi
necesitatea de a-şi supraveghea strict alimentaţia.

Mulţi trăiesc călcând legile sănătăţii şi nu cunosc relaţia dintre
obiceiurile lor în mâncare, băutură şi muncă şi menţinerea
sănătăţii. Ei nu îşi dau seama de starea lor reală, până când natura
nu protestează, prin junghiuri şi dureri, împotriva abuzurilor pe
care le suferă. Chiar şi atunci, dacă bolnavii nu ar face altceva decât
să înceapă lucrarea corect şi ar apela la mijloacele simple pe care le-
au neglijat – folosirea apei şi alimentaţia corespunzătoare – natura
ar avea exact ajutorul pe care îl cere şi pe care ar fi trebuit să-l aibă
de multă vreme. Dacă aceasta este calea urmată, în general,
pacientul se va vindeca fără a rămâne cu sechele.

Când în organism sunt introduse medicamente, acestea par să
aibă un efect benefic pentru o vreme. Poate să aibă loc o schimbare,
dar boala nu este vindecată. Ea se va manifesta sub o altă formă. În
eforturile naturii de a elimina [452] medicamentul din organism,
uneori suferinţa puternică este cauzată de pacient. Boala pentru
care este administrat medicamentul ar putea să dispară, numai



pentru a apărea din nou într-o formă nouă, cum ar fi bolile de piele,
ulcerele, durerile de încheieturi, iar uneori într-o formă mai
periculoasă şi mortală. Ficatul, inima şi creierul sunt afectate de
medicamente şi, adesea, toate organele acestea sunt împovărate de
boală şi, frecvent, nefericiţii care au fost supuşi tratamentului, dacă
trăiesc, ajung invalizi pe viaţă, târându-şi obosiţi existenţa
nenorocită. Oh, cât de mult costă acel medicament otrăvitor! Chiar
când nu este plătit cu viaţa, el tot costă prea mult. Natura a fost
schilodită în toate eforturile ei. Întreaga maşinărie este dereglată,
iar în viitor, când sunt necesare pentru a îndeplini o parte mai
importantă în unitate cu toate celelalte funcţii fine ale maşinăriei
naturii, aceste funcţii fine care au fost deteriorate nu mai sunt
pregătite şi suficient de puternice în săvârşirea lucrării lor şi
întregul organism simte lipsa. Organele acestea care ar fi trebuit să
fie într-o stare sănătoasă sunt slăbite, iar sângele ajunge să conţină
impurităţi. Natura continuă să lupte şi pacientul suferă de diferite
boli, până când are loc o întrerupere neaşteptată a eforturilor ei şi
urmează moartea. Cei care mor din cauza folosirii medicamentelor
sunt mai mulţi decât toţi cei care ar fi murit de boală, dacă natura
ar fi fost lăsată să-şi facă lucrarea ei.

Foarte multe vieţi au fost sacrificate de medicii care
administrează medicamente pentru boli necunoscute. Ei nu ştiu cu
adevărat care este cu exactitate boala de care suferă pacientul. Însă
de la medici se aşteaptă să ştie într-o clipă ce să facă şi, dacă nu
acţionează imediat, ca şi când ar înţelege perfect boala, bolnavii şi
prietenii lor nerăbdători îi consideră a fi nişte medici incompetenţi.
Prin urmare, pentru a satisface părerile greşite ale bolnavilor şi ale
prietenilor lor, trebuie să fie administrate medicamente, se fac
experimente şi teste pentru a vindeca pacientul de o boală pe care
medicul nu o cunoaşte. Natura este încărcată cu medicamente
otrăvitoare pe care nu poate să le elimine din organism. Medicii
înşişi sunt convinşi adesea că au folosit medicamente puternice
pentru o boală care nu a existat, iar consecinţa a fost moartea.

Medicii merită să fie criticaţi, dar nu sunt ei singurii vinovaţi.
Bolnavii înşişi, dacă ar fi răbdători, dacă ar ţine un regim alimentar
şi ar suferi puţin, dându-i naturii timp să se refacă, s-ar vindeca



mult mai repede fără folosirea vreunui medicament. Numai natura
deţine puteri vindecătoare. Medicamentele nu au nicio [453] putere
de a vindeca, dar, de cele mai multe ori, vor împiedica natura în
eforturile ei. În cele din urmă, ea trebuie să facă lucrarea de
vindecare. Cei bolnavi se grăbesc să se facă bine, iar prietenii celor
bolnavi sunt nerăbdători. Ei doresc medicamente şi, dacă nu simt în
organismul lor acea influenţă puternică pe care concepţiile lor
greşite îi determină să creadă că ar trebui să o simtă, ei schimbă
medicul, nerăbdători. Adesea, schimbarea măreşte răul. Ei trec
printr-un nou tratament cu medicamente, la fel de periculos ca
primul şi mai fatal, deoarece tratamentele nu se potrivesc unul cu
altul, iar organismul este otrăvit peste măsură.

Mulţi nu au experimentat niciodată efectele benefice ale apei şi le
este teamă să folosească una dintre binecuvântările cele mai mari
ale Cerului. Unii au refuzat să folosească apa pentru bolnavii care
sufereau de febră mare, de teamă că le va face rău. Dacă, în starea
lor febrilă, li s-ar fi dat să bea apă din belşug şi li s-ar fi pus
comprese, zile şi nopţi lungi de suferinţă ar fi fost evitate şi multe
vieţi preţioase ar fi fost cruţate. Însă mii de oameni au murit de
febră violentă care i-a mistuit până când combustibilul care a
alimentat febra a fost consumat, energiile vitale au fost epuizate şi
bolnavii au murit în agonia cea mai mare, fără a li se îngădui să bea
apă pentru a-şi alina setea arzătoare. Apa care este folosită să
stingă flăcările violente ce cuprind clădirile fără simţuri nu le este
îngăduită făpturilor omeneşti pentru a stinge focul care le consumă
energiile vitale.

Nenumăraţi oameni rămân într-o neştiinţă de neiertat cu privire
la legile care guvernează fiinţa. Ei se întreabă de ce neamul
omenesc este atât de slab şi de ce atât de mulţi mor prematur. Oare
nu este o cauză? Medicii care pretind că înţeleg organismul omenesc
prescriu pentru pacienţii lor, şi chiar pentru copiii lor dragi şi
pentru tovarăşii lor de viaţă, otrăvuri lente pentru a învinge boala
sau a trata indispoziţii uşoare. Cu siguranţă, ei nu pot să-şi dea
seama de răul acestor lucruri, deoarece, dacă ar înţelege, nu ar
proceda astfel. Efectele otrăvii ar putea să nu fie simţite imediat,



dar ea îşi face sigur lucrarea în organism, subminându-l şi slăbind
natura în eforturile ei. Cei care sunt trataţi în felul acesta sunt
bolnavi fără încetare şi iau medicamente continuu. Totuşi, dacă
ascultaţi conversaţiile lor, îi veţi auzi adesea lăudând
medicamentele pe care le folosesc şi recomandându-le altora, pentru
că lor le-au [454] făcut bine. Celor care sunt în stare să gândească de
la cauză la efect li se va părea că feţele slabe, plângerile continue cu
privire la stările de indispoziţie şi boală, precum şi starea generală
de epuizare a celor ce pretind că li s-a făcut bine constituie dovezi
suficiente ale influenţei distrugătoare de sănătate a
medicamentelor. Totuşi, mulţi sunt atât de orbiţi, încât nu văd că
toate medicamentele pe care le-au luat nu i-au tratat, ci i-au făcut
să le fie mai rău. Între bolnavi, cei care s-au îmbolnăvit din cauza
medicamentelor sunt pe locul întâi în lume ca număr. Ei sunt în
general iritabili, supărăcioşi, mereu bolnavi, ducând o existenţă
nenorocită de pe o zi pe alta şi par să trăiască numai pentru a
solicita exercitarea continuă a răbdării celorlalţi. Medicamentele
otrăvitoare nu i-au ucis imediat, deoarece natura nu este dispusă să
renunţe la viaţă. Ea nu vrea să îşi înceteze lupta. Însă aceşti
bolnavi care iau mereu medicamente nu sunt niciodată bine.

Varietatea nesfârşită de medicamente de pe piaţă şi numeroasele
reclame cu privire la noi medicamente şi amestecuri care, după cum
spun ei, „tratează miraculos”, ucid sute de oameni, în loc să îi facă
bine unuia singur. Cei ce sunt bolnavi nu au răbdare. Ei vor lua
medicamente diferite, dintre care unele sunt foarte puternice, deşi
nu ştiu nimic despre natura amestecurilor. Totuşi ei continuă să
menţină dozele şi să fie tot mai bolnavi, până când mor. Unii vor lua
medicamente cu orice risc. Prin urmare, lăsaţi-i să ia aceste
amestecuri dăunătoare şi diferitele otrăvuri mortale pe propria
răspundere. Slujitorii lui Dumnezeu să nu administreze
medicamente despre care ştiu că, în timp, au efecte dăunătoare
asupra organismului, chiar dacă alină suferinţa prezentă. – How to
Live, nr. 3, p. 49-64

 
 



 



 
CAPITOLUL 4

 
Când o boală gravă pătrunde într-o familie, este foarte necesar ca

fiecare membru să acorde o atenţie strictă curăţeniei personale şi
alimentaţiei pentru a-şi păstra starea de sănătate şi, procedând
astfel, să se întărească împotriva bolii. De asemenea, este de cea
mai mare importanţă ca încăperea bolnavului să fie aerisită
corespunzător încă de la început. Faptul acesta va fi benefic pentru
cel bolnav şi foarte necesar pentru a-i păstra sănătoşi pe cei ce sunt
obligaţi să rămână mult timp în camera lui.

Este foarte important ca încăperea în care se află bolnavul să aibă
o temperatură potrivită. Stabilirea acesteia nu poate să fie făcută
corect dacă este lăsată la alegerea îngrijitorilor, deoarece ei ar putea
să nu fie cei mai buni evaluatori ai temperaturii corecte. Unii
oameni cer mai multă căldură decât alţii şi s-ar simţi confortabil
într-o cameră în care alţii ar simţi că le este prea cald. Dacă fiecare
dintre aceştia are libertatea de a întreţine focul pentru a se potrivi
ideilor sale cu privire la căldura corespunzătoare, atmosfera din
camera bolnavului va fi oricum, numai potrivită, nu. Uneori,
temperatura va fi deranjant de mare pentru pacient, iar alteori va fi
prea rece, fapt ce va avea efectul cel mai dăunător asupra
bolnavului. Prietenii celui bolnav sau îngrijitorii, care nu dorm din
cauza îngrijorării şi a vegherii şi care sunt treziţi brusc noaptea
pentru a îngriji bolnavul, sunt predispuşi la frisoane. Astfel de
oameni nu sunt nişte termometre corecte pentru a stabili
temperatura sănătoasă din camera bolnavului. Lucrurile acestea
par a fi lipsite de importanţă, dar au o legătură foarte mare cu
vindecarea. În multe situaţii, viaţa bolnavului a fost pusă în pericol
de schimbările extreme de temperatură din cameră.

Când vremea este plăcută, bolnavii să nu fie în niciun caz lipsiţi
de posibilitatea de a beneficia din plin de aer curat. Camerele lor s-



ar putea să nu fie întotdeauna construite aşa încât să îngăduie ca
uşile şi ferestrele să poată fi deschise, fără ca aerul să vină direct
peste ei, expunându-i la răceală. [456] În astfel de cazuri, ar trebui
să fie deschise ferestrele şi uşile într-o cameră alăturată şi aerul
curat să fie lăsat să intre în camera ocupată de bolnav. Aerul curat
se va dovedi mai benefic decât medicamentele şi este mult mai
important pentru bolnavi decât mâncarea. Bolnavii s-ar simţi mai
bine şi s-ar vindeca mai repede dacă ar fi lipsiţi de hrană, decât de
aer curat.

Mulţi bolnavi au fost închişi săptămâni şi luni în câte o cameră,
lipsiţi de lumină şi de aerul curat şi înviorător de afară, ca şi când
aerul ar fi fost un vrăjmaş ucigător, în timp ce era tocmai
tratamentul de care ei aveau nevoie pentru a se face bine. Întregul
organism a fost slăbit şi îmbolnăvit din cauza lipsei de aer, iar
natura s-a prăbuşit sub povara de impurităţi acumulate, pe lângă
otrăvurile la modă administrate de medici, până când a fost
copleşită şi doborâtă în eforturile ei, iar bolnavii au murit. Ei ar fi
putut să trăiască. Cerul nu a vrut moartea lor. Ei au murit ca
victime ale propriei neştiinţe, ale neştiinţei prietenilor lor şi ale
neştiinţei şi amăgirii medicilor care le-au dat otrăvuri la modă şi
nu le-au îngăduit să bea apă curată şi să respire aer proaspăt spre a
înviora organele vitale, a curăţa sângele şi a ajuta natura în sarcina
ei de a birui stările rele din organism. Aceste remedii valoroase, pe
care Cerul le-a oferit fără bani şi fără plată, au fost lăsate deoparte
şi considerate nu numai ca fiind lipsite de valoare, ci chiar ca fiind
nişte duşmani periculoşi, în timp ce otrăvurile prescrise de medici
au fost luate cu o încredere oarbă.

Mii de oameni au murit din lipsă de apă curată şi aer proaspăt,
deşi ar fi putut să trăiască. Mii de bolnavi aflaţi în viaţă, care sunt o
povară pentru ei înşişi şi pentru ceilalţi, cred că viaţa lor depinde de
medicamentele primite de la medici. Ei se feresc continuu de aer şi
evită folosirea apei. Tocmai acestea sunt binecuvântările de care au
nevoie spre a se face bine. Dacă ar fi vrut să fie iluminaţi să renunţe
la medicamente, să se obişnuiască să facă exerciţii fizice în aer liber,
să îşi aerisească încăperile din casă atât vara, cât şi iarna, şi să



folosească apa curată pentru băut şi îmbăiat, ar fi fost mult mai
sănătoşi şi mai fericiţi, în loc să ducă o existenţă nenorocită de pe o
zi pe alta.

Datoria îngrijitorilor şi a surorilor medicale din camera
bolnavului este aceea de a avea o grijă specială de propria sănătate,
îndeosebi în cazurile critice de febră şi de tuberculoză. Nu trebuie să
fie o singură persoană care să îngrijească bolnavul fără încetare.
Este mai sigur să fie [457] două sau trei persoane, surori medicale
atente şi inteligente, care să se ocupe cu rândul de îngrijirea
bolnavului. Fiecare ar trebui să facă exerciţii fizice în aer liber cât
mai des cu putinţă. Acest lucru este important pentru cei ce
îngrijesc bolnavii, îndeosebi dacă prietenii bolnavilor fac parte din
categoria celor ce continuă să considere aerul ca fiind un duşman şi
nu îngăduie ca ferestrele şi uşile să fie deschise. În cazul acesta,
bolnavii şi îngrijitorii sunt obligaţi să respire o atmosferă tot mai
otrăvitoare de la o zi la alta, din cauza neştiinţei de neiertat a
prietenilor celor bolnavi.

În foarte multe cazuri, îngrijitorii nu cunosc nevoile organismului
şi relaţia dintre aerul curat şi sănătate, nici efectul distrugător al
inhalării aerului viciat din camera bolnavului. Astfel, viaţa celor
bolnavi este pusă în pericol, iar îngrijitorii înşişi sunt predispuşi să
ia bolile, să îşi piardă sănătatea şi chiar viaţa.

Dacă într-o familie apare febra, adesea sunt mai mulţi care suferă
de aceeaşi boală. Nu ar trebui să fie astfel, dacă obiceiurile familiei
ar fi corecte. Dacă alimentaţia lor este corespunzătoare şi respectă
regulile curăţeniei, dându-şi seama de necesitatea aerisirii, febra nu
trebuie să se extindă la încă un membru al familiei. Motivul pentru
care există în unele familii şi îi expune pe îngrijitori la pericol este
acela că infecţia otrăvitoare nu este scoasă din încăperea
bolnavului, prin curăţenie şi aerisire corespunzătoare.

Dacă îngrijitorii cunosc principiile sănătăţii şi îşi dau seama de
necesitatea aerisirii pentru propriul bine, precum şi pentru binele
pacientului, şi dacă atât rudele, cât şi bolnavii se împotrivesc
pătrunderii aerului şi luminii în cameră, îngrijitorii nu ar trebui să
aibă niciun fel de mustrări de conştiinţă pentru faptul că părăsesc



camera bolnavului. Ei ar trebui să se simtă eliberaţi de obligaţiile
lor faţă de bolnavi. Nimeni nu are datoria de a risca să se
îmbolnăvească şi de a-şi pune în pericol viaţa prin respirarea unei
atmosfere otrăvitoare. Dacă bolnavii vor cădea victime propriilor
idei greşite şi vor împiedica să intre în încăpere binecuvântările cele
mai importante ale Cerului, lăsaţi-i să facă aşa, dar nu cu riscul de
a pune în pericol viaţa celor ce ar trebui să trăiască.

Din simţul datoriei, o mamă şi-a lăsat familia şi a mers să ajute
în camera bolnavului, unde nu era îngăduit aerul curat. Ea s-a
îmbolnăvit pentru că a respirat [458] atmosfera bolnavă care i-a
afectat întregul organism. După o perioadă de multă suferinţă, ea a
murit, lăsându-şi copiii orfani. Cel bolnav, care a avut parte de
simpatia şi grija neegoistă a acestei mame, s-a vindecat, dar nici
bolnavul, nici prietenii lui nu au înţeles că viaţa cea preţioasă a fost
jertfită din cauza neştiinţei ei cu privire la relaţia dintre aerul curat
şi sănătate. De asemenea, ei nu au simţit nicio responsabilitate cu
privire la copiii loviţi de întristare şi lipsiţi de grija duioasă a
mamei.

Uneori, mamele le-au îngăduit fiicelor lor să îngrijească bolnavii
în încăperi neaerisite şi, după aceea, au fost nevoite să le îngrijească
ele pe aceste fiice pe parcursul perioadei de boală. Din cauza
temerilor şi a îngrijirii copilei ei, mama s-a îmbolnăvit şi, adesea,
una dintre ele sau amândouă au murit ori au rămas cu sănătatea
slăbită, nişte invalide suferinde pe viaţă. Există o listă jalnică a
relelor care îşi au originea în camera bolnavului, unde aerul curat
de afară este exclus. Toţi cei care respiră atmosfera aceasta
otrăvitoare calcă legile făpturii lor şi sunt nevoiţi să suporte
pedeapsa.

În general, bolnavii sunt suprasolicitaţi de vizitatorii prea
numeroşi, care vorbesc cu ei şi îi obosesc prin deschiderea unor
subiecte diferite de conversaţie, în timp ce ei au nevoie de linişte şi
odihnă netulburată. Mulţi s-au îmbolnăvit prin suprasolicitare.
Energiile lor epuizate îi obligă să înceteze munca şi ajung pe patul
suferinţei. Odihna, eliberarea de griji, lumina, aerul curat, apa
curată şi alimentaţia simplă sunt tot ce au nevoie pentru a se face



bine. O bunătate greşit înţeleasă îi determină pe mulţi să-i viziteze
pe cei bolnavi, din amabilitate. Adesea, după ce primesc vizitatori,
bolnavii petrec o noapte de nesomn şi suferinţă. Ei au fost agitaţi
într-o anumită măsură, iar reacţia a fost prea mare pentru energiile
lor deja epuizate şi, ca urmare a acestor vizite la modă, au fost aduşi
într-o stare foarte periculoasă, iar viaţa lor a fost jertfită din cauza
lipsei de prudenţă şi de înţelepciune.

Uneori bolnavii se simt mulţumiţi să fie vizitaţi şi să ştie că
prietenii nu i-au uitat în suferinţa lor. Deşi vizitele le-ar putea
aduce satisfacţie bolnavilor, în multe cazuri, aceste vizite la modă
au schimbat balanţa – când bolnavul se vindeca, balanţa a înclinat
deodată spre moarte. Cei care nu pot să fie de folos ar trebui să fie
precauţi cu privire la vizitarea bolnavilor. Dacă [459] nu pot să facă
niciun bine, ei pot să facă rău. Totuşi bolnavii nu trebuie să fie
neglijaţi. Ei ar trebui să aibă parte de îngrijirea cea mai bună şi de
simpatia prietenilor şi a rudelor.

Unor bolnavi li s-a făcut mult rău din cauza obiceiului universal
de a avea veghetori noaptea. În cazurile grave, lucrul acesta ar
putea fi necesar, dar adesea se întâmplă ca bolnavului să i se facă
mai mult rău prin practica aceasta. A fost obiceiul ca aerul să nu fie
lăsat să intre în camera bolnavului. Atmosfera din astfel de camere
este cel puţin foarte impură, fapt care agravează mult starea
bolnavului. Pe lângă aceasta, faptul de a avea unul sau doi
veghetori care consumă puţinul aer vital ce şi-ar putea găsi intrarea
în camera bolnavului prin crăpăturile uşilor şi ferestrelor iau de la
el această putere vitală şi îl lasă mai slăbit decât dacă ar fi fost
lăsat singur. Răul nu se încheie aici. Chiar şi un singur veghetor va
face mai mult sau mai puţin deranj, care îl va tulbura pe bolnav.
Totuşi, acolo unde sunt doi veghetori, adesea aceştia conversează,
uneori cu voce tare, dar mai adesea în şoaptă, fapt care agită nervii
bolnavului mult mai mult decât vorbitul cu voce tare.

Bolnavii suferă multe nopţi de nesomn pline de suferinţă din
cauza veghetorilor. Dacă ar fi lăsaţi singuri, în întuneric, ştiind că
toţi se odihnesc, ei s-ar putea linişti mult mai bine pentru a dormi,
iar dimineaţa s-ar trezi refăcuţi. Fiecare gură de aer vital în camera



bolnavului este de valoarea cea mai mare, deşi mulţi bolnavi sunt
foarte neştiutori cu privire la lucrul acesta. Ei se simt foarte
deprimaţi şi nu ştiu care este motivul. O gură de aer curat în
camera lor ar fi avut o influenţă fericită şi înviorătoare asupra lor.

Totuşi, dacă le este frică de aer şi se feresc de binecuvântarea
aceasta, puţinul aer care este îngăduit să ajungă la ei nu ar trebui
să fie consumat de veghetori sau de flacăra lămpii. Îngrijitorii celor
bolnavi ar trebui, dacă este posibil, să-i lase să se liniştească şi să se
odihnească noaptea, în timp ce ei ocupă o cameră alăturată.

Orice zgomot şi orice agitaţie inutilă să fie evitate în camera
bolnavului şi în întreaga casă să fie păstrată cât mai multă linişte
cu putinţă. Neştiinţa, uitarea şi nepăsarea au cauzat moartea
multora care ar fi putut să trăiască, dacă ar fi primit o îngrijire
corespunzătoare din partea unor oameni înţelepţi şi atenţi. Uşile să
fie deschise şi închise cu mare atenţie, iar [460] îngrijitorii să nu se
grăbească, să fie calmi şi să exercite stăpânire de sine.

Dacă este posibil, în camera bolnavului să circule aerul zi şi
noapte. Curentul de aer să nu vină direct peste bolnav. Când febra
este violentă, nu există un pericol mare de a răci. Totuşi, când vin
crizele, este nevoie de o grijă deosebită, iar febra va trece. Apoi, va fi
necesară o grijă continuă pentru a păstra vitalitatea organismului.
Cel bolnav trebuie să aibă aer curat şi înviorător. Dacă nu poate fi
concepută nicio altă cale şi este cu putinţă, bolnavul trebuie să fie
mutat în altă cameră şi în alt pat, în timp ce camera lui, patul şi
aşternuturile sunt curăţite prin aerisire. Dacă aceia care sunt
sănătoşi au nevoie de binecuvântările luminii şi ale aerului şi
trebuie să respecte regulile curăţeniei pentru a rămâne sănătoşi, cei
bolnavi au o nevoie chiar mai mare de acestea, proporţional cu
starea lor slăbită.

Multă suferinţă ar fi putut fi evitată, dacă toţi s-ar fi străduit să
prevină boala, printr-o respectare strictă a legilor sănătăţii. Trebuie
să fie respectate regulile stricte ale curăţeniei. Când sunt sănătoşi,
mulţi nu depun eforturi pentru a-şi păstra sănătatea. Ei neglijează
curăţenia personală şi nu sunt atenţi să-şi păstreze îmbrăcămintea
curată. Impurităţile ies continuu şi imperceptibil din corp prin pori,



iar dacă suprafaţa pielii nu este păstrată într-o stare de sănătate,
organismul este împovărat de aceste reziduuri. Dacă nu este
spălată adesea şi nu este aerisită frecvent, îmbrăcămintea purtată
este murdărită de impurităţile care ies din corp prin transpiraţia
perceptibilă şi imperceptibilă. Iar dacă hainele purtate nu sunt
curăţite frecvent de aceste impurităţi, porii pielii absorb înapoi
reziduurile eliminate. Dacă nu li se îngăduie să iasă, impurităţile
corpului sunt luate înapoi în sânge şi sunt forţate să ajungă la
organele interne. Natura face un efort pentru a curăţa organismul
şi a-l elibera de impurităţile otrăvitoare, iar efortul acesta produce
febra şi boala. Totuşi, chiar şi atunci, dacă aceia care suferă ar ajuta
natura în eforturile ei prin folosirea apei curate, ar fi evitată multă
suferinţă. În loc de a face aşa şi de a căuta să îndepărteze
substanţele otrăvitoare din organism, mulţi introduc mai multă
otravă mortală pentru a înlătura o otravă deja aflată acolo.

Dacă şi-ar da seama de urmările benefice ale curăţeniei depline,
membrii fiecărei familii ar face eforturi deosebite pentru a
îndepărta [461] fiecare necurăţie de pe corpul lor şi din casele lor şi
şi-ar spori eforturile de a păstra curăţenia în jurul casei. Mulţi
îngăduie ca vegetaţia care putrezeşte să rămână în jurul casei. Ei
nu îşi dau seama de influenţa acestor lucruri. Din aceste substanţe
aflate în putrezire iese fără încetare o emanaţie care otrăveşte
aerul. Prin inhalarea aerului poluat, sângele este otrăvit, plămânii
sunt afectaţi şi întregul organism este îmbolnăvit. Inhalarea aerului
afectat de aceste substanţe aflate în putrezire va fi cauza bolilor de
toate felurile.

Multe familii au fost lovite de febră, unii au murit, iar cei rămaşi
din cercul familiei aproape că au murmurat împotriva Creatorului
lor din cauza doliului lor tulburător, în timp ce singurul motiv al
tuturor bolilor lor şi al morţii a fost rezultatul propriei neglijenţe.
Murdăriile din jurul casei au adus asupra lor bolile contagioase şi
suferinţele triste pentru care Îl acuză pe Dumnezeu. Fiecare familie
care preţuieşte sănătatea trebuie să îşi cureţe casa şi împrejurimile
casei de toate substanţele care putrezesc.

Dumnezeu le-a poruncit copiilor lui Israel să nu îngăduie



necurăţia nici pe trupul lor, nici pe hainele lor. Cei care aveau vreo
necurăţie erau scoşi în afara taberei până seara, iar apoi li se cerea
să îşi spele trupul şi hainele, înainte de a putea să intre în tabără.
De asemenea, Dumnezeu le-a poruncit să nu lase nicio murdărie în
jurul locuinţelor lor până la o anumită distanţă depărtare de
tabără, ca nu cumva Domnul să treacă pe acolo şi să vadă murdăria
lor.

Cu privire la curăţenie, Dumnezeu nu cere nimic mai puţin de la
poporul Său acum, decât a cerut de la Israelul din vechime.
Neglijarea curăţeniei va produce boală. Boala şi moartea prematură
nu vin fără o cauză. Febrele puternice şi persistente, precum şi
bolile violente s-au răspândit în cartiere şi în oraşe care fuseseră
considerate a fi sănătoase, iar unii au murit, în timp ce alţii au
rămas cu organismul distrus, bolnavi pe viaţă. În multe cazuri,
propriile curţi au conţinut agentul distrugerii, care a trimis în
atmosferă otrava mortală pentru a fi inhalată de familie şi de
vecini. Trândăvia şi nepăsarea la care suntem martori uneori sunt
înfiorătoare, iar necunoaşterea urmărilor unor astfel de lucruri
asupra sănătăţii este uluitoare.

[462] Astfel de locuri ar trebui să fie curăţite îndeosebi vara, cu var
stins sau cu cenuşă, sau [gunoaiele] să fie îngropate zilnic în
pământ.

Unele case au mobile scumpe, mai mult pentru satisfacerea
mândriei şi pentru a primi vizitatori, decât pentru confortul,
comoditatea şi sănătatea familiei. Camerele cele mai bune sunt
ţinute în întuneric. Lumina şi aerul nu sunt lăsate să intre, ca nu
cumva lumina de afară să strice mobila scumpă, să decoloreze
covoarele sau să îngălbenească fotografiile înrămate. Când li se
îngăduie să stea în aceste camere preţioase, vizitatorii sunt în
pericolul de a răci, din cauza atmosferei de pivniţă. Sufrageriile şi
dormitoarele sunt ţinute închise în acelaşi fel şi din aceleaşi motive.
Oricine ocupă aceste paturi care nu au fost expuse fără reţinere la
lumină şi aer o face cu preţul sănătăţii şi, adesea, chiar al vieţii
însăşi.

Camerele care nu sunt expuse la lumină şi aer fac igrasie.



Paturile şi aşternuturile adună umezeala, iar atmosfera din aceste
încăperi este otrăvitoare, deoarece nu a fost curăţită prin lumină şi
aer. Dormitul în aceste încăperi distrugătoare de sănătate a cauzat
tot felul de boli. Fiecare familie care preţuieşte sănătatea mai
presus de aplauzele lipsite de sens ale vizitatorilor mondeni va lăsa
ca aerul şi lumina să circule din belşug în fiecare încăpere a casei
câteva ore pe zi. Totuşi, mulţi vor urma obiceiurile modei aşa de
îndeaproape, vor ajunge nişte sclavi ai ei şi vor prefera să sufere
boala şi chiar moartea, decât să nu fie la modă. Ei vor culege ce au
semănat. Vor trăi la modă şi vor suferi bolile care sunt urmarea
acestui stil de viaţă, vor fi trataţi cu otrăvuri la modă şi vor suporta
o moarte la modă.

Îndeosebi dormitoarele trebuie să fie bine aerisite, iar atmosfera
să fie făcută sănătoasă cu ajutorul luminii şi al aerului. Jaluzelele
să fie ridicate câteva ore pe zi, perdelele să fie date la o parte, iar
camera să fie aerisită bine. Să nu rămână nimic, nici pentru un
timp scurt, care ar strica atmosfera curată.

Multe familii suferă de dureri de gât şi de boli de plămâni,
precum şi de dureri de ficat, cauzate de propriul comportament.
Dormitoarele lor sunt mici, nepotrivite pentru a dormi chiar şi o
noapte, dar aceşti oameni stau în aceste încăperi mici timp de
săptămâni, luni şi ani. Ei îşi păstrează ferestrele şi uşile închise,
temându-se că ar răci dacă aerul ar pătrunde printr-o crăpătură. Ei
respiră acelaşi aer din nou şi din nou, până când acesta ajunge să
fie impregnat de impurităţi otrăvitoare şi de reziduurile eliminate
de corpul lor [463] prin plămâni şi prin porii pielii. Astfel de oameni
pot să verifice şi să fie convinşi de aerul nesănătos din camerele lor
închise, intrând în ele după ce au stat un timp în aer liber. Apoi, pot
să-şi facă o idee despre impurităţile care sunt transferate în sânge,
prin respiraţie. Cei care abuzează de sănătatea lor în felul acesta
trebuie să sufere boala. Toţi să considere lumina şi aerul ca fiind
printre cele mai preţioase binecuvântări ale Cerului. Să nu alunge
aceste binecuvântări ca şi când ar fi nişte duşmani.

Dormitoarele să fie spaţioase şi aranjate în aşa fel încât aerul să
circule în ele zi şi noapte. Cei care au exclus aerul din dormitoarele



lor ar trebui să înceapă să îşi schimbe comportamentul imediat. Să
lase aerul să intre treptat şi să mărească timpul de aerisire până
când vor putea să îl suporte iarna şi vara, fără niciun pericol de a se
îmbolnăvi de răceală. Pentru a fi sănătoşi, plămânii trebuie să aibă
aer curat.

În general, cei care nu au parte de o circulaţie liberă a aerului în
camere noaptea se trezesc epuizaţi şi înfierbântaţi şi nu ştiu de ce.
Cauza a fost lipsa aerului vital pe care l-a cerut întregul organism,
dar pe care nu a putut să-l obţină. Când se trezesc dimineaţa,
majoritatea oamenilor se vor simţi bine dacă se vor spăla cu un
burete sau, dacă le convine mai bine, folosind o mănuşă şi o cană de
baie. Astfel, impurităţile vor fi îndepărtate de pe piele. Apoi,
aşternuturile să fie luate bucată cu bucată de pe pat şi expuse la aer
liber. Ferestrele să fie deschise şi jaluzelele ridicate, iar aerul să fie
lăsat să circule liber câteva ore, dacă nu întreaga zi, prin
dormitoare. În felul acesta, patul şi aşternuturile vor fi aerisite
complet, iar impurităţile vor fi îndepărtate din cameră.

Pomii şi arbuştii umbroşi care se află prea aproape şi prea deşi în
jurul casei sunt nesănătoşi, deoarece împiedică aerul să circule liber
şi nu lasă razele de soare să străbată suficient de bine. Ca urmare,
în casă se adună umezeala. Îndeosebi în perioadele ploioase,
camerele se umezesc, iar cei care dorm în ele sunt necăjiţi de
reumatism, nevralgie şi dureri de plămâni, care sfârşesc în general
prin tuberculoză. Pomii numeroşi fac umbră şi împrăştie multe
frunze care, dacă nu sunt îndepărtate imediat, putrezesc şi otrăvesc
atmosfera. O curte înfrumuseţată cu pomi şi câţiva arbuşti, aflaţi la
o distanţă corespunzătoare de casă, [464] are o influenţă fericită şi
înviorătoare asupra familiei şi, dacă este bine îngrijită, nu va dăuna
în niciun fel sănătăţii. Dacă este posibil, locuinţele să fie construite
pe un teren înalt şi uscat. Dacă o casă este construită într-un loc în
care se adună apa şi rămâne un timp, iar apoi se evaporă, acolo se
ridică o miasmă otrăvitoare, care va cauza febră şi frisoane, dureri de
gât şi boli de plămâni.

Mulţi s-au aşteptat ca Dumnezeu să-i ferească de boală, doar
pentru că I-au cerut să facă aşa. Însă Dumnezeu nu a luat în



considerare rugăciunile lor, deoarece credinţa lor nu a fost făcută
desăvârşită prin fapte. Dumnezeu nu va face o minune pentru a-i
feri de boală pe cei care nu se îngrijesc de ei înşişi, călcând fără
încetare legile sănătăţii şi nefăcând niciun efort pentru a preveni
boala. Dacă facem tot ce putem pentru a fi sănătoşi, putem să ne
aşteptăm la urmări binecuvântate şi putem să-I cerem lui
Dumnezeu cu credinţă să binecuvânteze eforturile noastre pentru
păstrarea sănătăţii. Atunci El va răspunde la rugăciunea noastră,
dacă Numele Său poate fi slăvit prin aceasta. Totuşi toţi trebuie să
înţeleagă că au o lucrare de făcut. Dumnezeu nu va face minuni
pentru a păstra sănătatea oamenilor care aleg o cale sigură de a se
îmbolnăvi, prin lipsa lor de atenţie şi de interes faţă de legile
sănătăţii. – How to Live, nr. 4, p. 54-64



 
CAPITOLUL 5

 
În acest veac al decăderii, copiii se nasc cu organismul slăbit.

Părinţii sunt uimiţi de nivelul mare de mortalitate în rândul
sugarilor şi al copiilor şi spun: „Pe vremuri nu era aşa.” Copiii erau
mai sănătoşi şi mai puternici, deşi aveau parte de mult mai puţină
îngrijire decât acum. Totuşi, cu toată grija pe care o primesc acum,
copiii ajung să fie slabi şi mor. Ca urmare a obiceiurilor greşite ale
părinţilor, boala şi debilitatea mintală le-au fost transmise
urmaşilor lor.

După naştere, starea copiilor se înrăutăţeşte foarte mult, din
cauza lipsei de atenţie şi a nepăsării faţă de legile fiinţei lor. O
tratare corespunzătoare le-ar îmbunătăţi mult sănătatea fizică.
Totuşi părinţii rareori au un comportament corect faţă de copiii lor
mici, luând în considerare moştenirea nefericită pe care au primit-o
deja de la ei. Comportamentul lor greşit faţă de copii are ca urmare
slăbirea vitalităţii şi îi pregăteşte pentru o moarte prematură.
Acestor părinţi nu le-a lipsit dragostea pentru copiii lor, dar
dragostea aceasta a fost manifestată greşit. O mare greşeală pe care
o face mama în tratarea sugarului este că îl lipseşte foarte mult de
aerul proaspăt, care ar fi trebui să-l facă puternic. Multe mame
obişnuiesc să acopere capul copiilor mici în timpul somnului, făcând
lucrul acesta şi într-o cameră caldă, care este rareori aerisită aşa
cum ar trebui. Doar acest fapt ar fi suficient pentru a slăbi într-o
mare măsură funcţionarea inimii şi a plămânilor, afectând astfel
întregul organism. Deşi trebuie să aibă grijă să-l protejeze pe copil
de curenţii de aer sau de orice schimbare bruscă şi prea mare de
temperatură, ar trebui să aibă mare grijă să-i ofere copilului
posibilitatea de a respira o atmosferă curată şi înviorătoare. Niciun
miros neplăcut să nu rămână în cameră sau în jurul copilului.
Astfel de lucruri sunt mai periculoase pentru sugarul slab, decât



pentru oamenii maturi.
Mamele s-au obişnuit să îi îmbrace pe copiii lor mici gândindu-se

mai degrabă la modă, decât la sănătate. Garderoba sugarului este
pregătită în general pentru a arăta frumos, mai mult pentru [466]
paradă, decât pentru confort şi comoditate. Se petrece mult timp cu
broderiile şi cu ornamentele nenecesare, pentru a face ca hainele
micuţului să fie frumoase. Adesea, mama îndeplineşte lucrarea
aceasta cu preţul propriei sănătăţi şi al sănătăţii copilaşului ei.
Când ar trebui să se bucure de o activitate plăcută, ea este adesea
aplecată asupra unei munci care îi solicită serios ochii şi nervii.
Deseori este dificil să o faci pe mamă să îşi dea seama de obligaţiile
ei solemne de a-şi cruţa puterea pentru binele ei şi al copilului.

Parada şi moda sunt altarul demonic pe care multe mame îşi
jertfesc copiii. Mama îmbracă micuţa făptură în haine la modă
pentru confecţionarea cărora a petrecut săptămâni, dar care sunt
întru totul nepotrivite dacă sănătatea ar trebui să fie considerată ca
valorând ceva. Hainele sunt făcute excesiv de lungi şi, pentru a le
face să stea pe copil, trupul lui este strâns cu benzi şi cordoane care
împiedică funcţionarea liberă a inimii şi a plămânilor. Sugarii sunt
obligaţi, de asemenea, să poarte o greutate inutilă, din cauza
lungimii hainelor lor şi, fiind îmbrăcaţi astfel, nu au libertatea de a-
şi folosi muşchii şi membrele.

Mamele au crezut că este necesar să lege strâns copiii mici pentru
a le menţine forma, ca şi când le-ar fi teamă că, dacă nu i-ar înfăşa
strâns, copiii s-ar desface în bucăţi sau s-ar deforma. Oare
animalele se deformează din cauză că natura este lăsată să-şi facă
singură lucrarea? Ajung mieluşeii să fie deformaţi din cauză că nu
sunt strânşi în legături pentru a li se da o formă? Ei sunt alcătuiţi
delicat şi frumos. Copiii mici sunt cât se poate de desăvârşiţi, şi
totuşi sunt cei mai neajutoraţi din toată lucrarea mâinilor
Creatorului. Prin urmare, mamele lor ar trebui să fie învăţate cu
privire la legile sănătăţii, aşa încât să fie capabile să-i crească asfel
încât să aibă sănătate fizică, mintală şi morală. Mamelor, natura le-
a dat copilaşilor voştri forme care nu au nevoie de legături sau de
cordoane pentru a le corecta. Dumnezeu i-a înzestrat pe copii cu
oase şi muşchi suficienţi pentru susţinerea lor şi pentru a ocroti



maşinăria fină a naturii din interior, încă înainte de a-i încredinţa
în grija voastră.

Îmbrăcămintea sugarilor ar trebui să fie aranjată în aşa fel încât
trupul lor să nu fie strâns deloc după ce iau masa. A-i îmbrăca pe
copiii mici ca să fie la modă când sunt aduşi în compania
vizitatorilor pentru a fi admiraţi este foarte dăunător pentru ei.
Hainele sunt aranjate ingenios pentru a-l face pe copil să se simtă
îngrozitor de neconfortabil şi situaţia lui este făcută adesea chiar
mai incomodă prin faptul că este trecut de la unul la altul, fiind [467]
dezmierdat de toţi. Totuşi există un rău mai mare decât cele
menţionate deja. Sugarul este expus la aerul viciat din cauza
numeroaselor persoane prezente în încăpere, a căror respiraţie este
foarte neplăcută şi dăunătoare chiar şi pentru plămânii puternici ai
oamenilor maturi. Plămânii sugarului suferă şi se îmbolnăvesc prin
inhalarea atmosferei unei încăperi otrăvite de respiraţia murdară a
celor ce folosesc tutun. Prin inhalarea emanaţiilor otrăvitoare ale
tutunului care sunt eliminate din plămâni şi prin porii pielii,
organismul sugarului este umplut de otravă. Deşi acţionează
asupra fumătorului ca o otravă lentă şi afectează creierul, inima,
ficatul şi plămânii, eliminându-se şi dispărând treptat, tutunul are
asupra altora o influenţă directă, cauzându-le spasme, convulsii,
paralizii şi moarte iminentă. Părinţii îndoliaţi deplâng pierderea
celor dragi şi se miră de providenţa tainică a lui Dumnezeu care i-a
lovit cu o cruzime aşa de mare, dar nu Providenţa a plănuit moartea
acestor micuţi. Ei au murit ca nişte martiri ai patimii murdare a
tutunului. Fără să ştie, dar cu nimic mai puţin sigur, părinţii lor i-
au ucis pe copii prin otrava dezgustătoare. Fiecare expir al
plămânilor sclavului tutunului otrăveşte aerul din jurul lui. Copiii
mici ar trebui să fie ţinuţi departe de orice lucru ce ar putea avea o
influenţă care agită sistemul nervos şi, indiferent dacă merg sau
dorm, ar trebui să respire zi şi noapte aer curat şi sănătos, fără
nicio urmă de otravă.

O altă cauză a mortalităţii printre sugari şi copiii mici este
obiceiul de a le lăsa braţele şi umerii goi. Moda aceasta nu poate fi
mustrată suficient de aspru. Ea a costat viaţa a mii de copii. Aerul
care atinge braţele şi circulă în jurul axilelor răceşte aceste părţi



sensibile ale trupului, aflate atât de aproape de organele vitale,
împiedicând astfel circulaţia sănătoasă a sângelui şi producând
boala, îndeosebi la nivelul plămânilor şi al creierului. Cei care
consideră că sănătatea copiilor lor este mai valoroasă decât flatările
nesăbuite ale vizitatorilor sau ale admiratorilor străini vor înveli
întotdeauna umerii micuţilor lor firavi. Atenţia mamei a fost atrasă
adesea asupra braţelor şi mâinilor vineţii ale copilului ei, iar ea a
fost avertizată cu privire la practica aceasta care distruge sănătatea
şi viaţa, dar răspunsul ei a fost aşa de adesea: „Eu îmi îmbrac
întotdeauna copiii astfel. Ei se obişnuiesc aşa. Nu pot să suport să
văd braţele sugarilor acoperite. Arată de parcă ar fi de modă veche.”
Mamele acestea îi îmbracă pe sugarii lor firavi într-un mod în care
ele însele nu ar îndrăzni să se îmbrace.

[468] Ele ştiu că, dacă braţele le-ar fi expuse fără a fi acoperite, ar
tremura de frig. Oare copiii la o vârstă fragedă pot să suporte
procesul acesta de călire, fără să li se facă un rău? Unii copii ar
putea să aibă din naştere un organism atât de puternic, încât să fie
în stare să suporte un astfel de abuz, fără să-i coste viaţa. Totuşi mii
de copii sunt sacrificaţi şi zeci de mii au temelia pusă pentru o viaţă
scurtă şi plină de boli, prin obiceiul de a fi înfăşaţi şi de a li se
acoperi excesiv trupul cu multe straturi de îmbrăcăminte, în timp ce
mâinile – care sunt mai departe de izvorul vieţii şi, din acest motiv
au nevoie chiar de mai multă îmbrăcăminte decât pieptul şi
plămânii – sunt lăsate descoperite. Oare pot mamele să se aştepte
să aibă nişte copii liniştiţi şi sănătoşi, dacă îi tratează în felul
acesta?

Când mâinile şi extremităţile sunt reci, sângele destinat acestor
zone este purtat spre plămâni şi cap. Circulaţia este împiedicată, iar
maşinăria fină a naturii nu funcţionează armonios. Organismul
copilului mic este deranjat, iar el strigă şi plânge din cauza
abuzului pe care este obligat să îl suporte. Mama îl hrăneşte,
gândindu-se că trebuie să fie flămând, în timp ce mâncarea nu face
decât să-i mărească suferinţa. Scutecele strânse pe corp şi un
stomac supraîncărcat nu se potrivesc. Sugarul nu are spaţiu să
respire. El poate să ţipe, să se zbată şi să tânjească după aer, totuşi



mama nu bănuieşte care este cauza. Dacă ar fi înţeles natura
cauzei, ea l-ar fi eliberat pe suferind imediat, cel puţin de scutecele
legate strâns. În cele din urmă, mama se alarmează, crede că
micuţul este cu adevărat bolnav şi cheamă un medic, care priveşte
grav câteva clipe la copil, iar apoi îi administrează medicamente
otrăvitoare sau ceva ce se numeşte tonic cardiac, pe care mama,
conştiincioasă faţă de îndrumări, îl toarnă pe gâtul copilaşului
maltratat. Dacă nu a fost cu adevărat bolnav mai înainte, cu
siguranţă va fi după acest procedeu. El suferă acum de boala indusă
de medicamente, cea mai greu de vindecat şi cea mai persistentă
dintre toate bolile. Dacă se vindecă, va trebui să suporte în
organismul lui efectele acelui medicament otrăvitor şi este
predispus la spasme, boli de inimă, hipertensiune intracraniană sau
tuberculoză. Unii sugari nu sunt suficient de puternici pentru a
suporta chiar şi o cantitate infimă de medicamente otrăvitoare, iar
când natura începe să lupte contra intrusului, puterile vitale ale
copilului firav sunt solicitate prea serios şi moartea pune capăt
acestei scene.

Nu este o privelişte neobişnuită în acest veac să vezi o mamă
stând lângă leagănul copilului suferind şi aflat pe moarte, cu inima
sfâşiată de durere, în timp ce ascultă plânsul lui slab şi este
martoră la lupta cu moartea. Ei i se pare ciudat că Dumnezeu l-a
lovit în felul acesta pe copilul nevinovat. Ea nu se gândeşte că
greşelile ei au atras [469] aceste urmări triste. Ea a distrus speranţa
de viaţă a copilaşului ei la fel de sigur ca şi când i-ar fi dat otravă.
Boala nu vine niciodată fără o cauză. Mai întâi este pregătită calea,
iar boala este invitată prin desconsiderarea legilor sănătăţii. Lui
Dumnezeu nu-I face plăcere să vadă suferinţele şi moartea copiilor
mici. El îi încredinţează părinţilor, pentru ca aceştia să-i educe din
punct de vedere fizic, mintal şi moral şi să-i pregătească să fie
folositori aici şi să meargă în cer.

Dacă rămâne în neştiinţă cu privire la nevoile fizice ale copilului
ei şi, ca urmare, copilul se îmbolnăveşte, mama nu trebuie să se
aştepte ca Dumnezeu să facă o minune pentru a contracara mijlocul
prin care ea l-a îmbolnăvit. Mii de copii au murit, deşi ar fi putut să



trăiască. Ei sunt nişte martiri ai neştiinţei părinţilor lor cu privire
la relaţia dintre alimentaţie, îmbrăcăminte, aerul respirat şi
menţinerea sănătăţii şi a vieţii. În veacurile trecute, mamele au
trebuit să fie medicii propriilor copii. Mama ar fi trebuit să petreacă
timpul dedicat împodobirii excesive a garderobei copilului ei într-un
scop mai nobil, şi anume acela de a învăţa despre propriile nevoi
fizice şi despre cele ale copilului ei. Ea ar fi trebuit să adune în
minte cunoştinţe folositoare cu privire la calea cea mai bună de a-şi
creşte copiii sănătoşi, având în vedere faptul că generaţiile viitoare
vor fi prejudiciate sau binecuvântate prin comportamentul ei.

Mamele care au sugari iritabili şi neastâmpăraţi ar trebui să
cerceteze cauza neliniştii lor. Dacă vor face astfel, vor înţelege
adesea că există greşeli în felul în care îi tratează. Se întâmplă
deseori ca mama să se alarmeze din cauza simptomelor de boală
manifestate de copilul ei şi să cheme în grabă un medic, în timp ce
suferinţa copiilor ar fi putut fi alinată prin dezbrăcarea hainelor
prea strânse şi îmbrăcarea cu haine suficient de largi şi de scurte,
încât copilul să îşi poată folosi picioarele şi mâinile. Mamele ar
trebui să cerceteze de la cauză la efect. Dacă micuţul a răcit, aceasta
se întâmplă din cauză că mama l-a tratat greşit. Dacă îi acoperă
capul şi corpul când doarme, în scurt timp va transpira, din cauza
efortului de a respira în condiţii de lipsă a aerului curat şi vital.
Când îl va lua de sub pătură, este aproape sigur că va răci. Braţele
goale îl expun fără încetare pe sugar la răceală şi congestie a
plămânilor sau a creierului. Aceste expuneri pregătesc calea pentru
a se îmbolnăvi şi a se dezvolta slab.

Părinţii sunt responsabili într-o mare măsură pentru sănătatea
fizică [470] a copiilor lor. Cei care supravieţuiesc abuzurilor din
primii ani nu sunt în afara pericolului în perioada copilăriei.
Părinţii lor continuă să urmeze o cale greşită în tratarea lor.
Extremităţile şi braţele lor sunt lăsate aproape goale. Cei care
preţuiesc moda mai presus de sănătate îi îmbracă pe copii în
jupoane pe cercuri. Jupoanele nu sunt comode, modeste şi nici
sănătoase. Ele împiedică îmbrăcămintea să se apropie de corp. Apoi,
mamele îmbracă partea superioară a picioarelor cu pantalonaşi de
muselină, care ajung până pe la genunchi, în timp ce gamba este



acoperită doar cu un strat subţire de ţesătură din lână sau bumbac,
iar picioarele, protejate cu încălţăminte cu talpa subţire. Pentru că
hainele sunt ţinute de jupoane departe de corp, le este imposibil să
primească suficientă căldură de la îmbrăcăminte, iar picioarele sunt
expuse continuu la aerul rece. Extremităţile răcesc, inima este
forţată să îşi dubleze munca pentru a trimite sângele în aceste
extremităţi îngheţate, iar când sângele şi-a făcut circuitul în corp şi
s-a întors la inimă, aceasta este obligată să depună un efort şi mai
mare pentru a trimite sângele în extremităţile care nu sunt
niciodată la fel de calde cum sunt celelalte părţi ale corpului. Inima
cedează în eforturile ei, picioarele ajung să fie reci de obicei, iar
sângele care este răcit la nivelul extremităţilor se întoarce la
plămâni şi creier, provocând inflamaţii şi congestii ale plămânilor
sau ale creierului.

Dumnezeu le consideră pe mame răspunzătoare pentru bolile pe
care copiii lor sunt obligaţi să le sufere. Mamele se închină la
altarul modei şi sacrifică sănătatea şi viaţa copiilor lor. Multe mame
nu cunosc consecinţele acestui mod de a-i îmbrăca pe copiii lor.
Totuşi, oare nu ar fi trebuit să se informeze, având în vedere că
există atât de multe implicaţii? Oare este neştiinţa o scuză
suficientă pentru voi, cei ce aveţi capacităţi raţionale? Dacă vreţi,
voi puteţi să vă informaţi şi să-i îmbrăcaţi sănătos pe copii.

Părinţii ar putea să renunţe la aşteptarea de a avea copii
sănătoşi, dacă îi îmbracă în paltoane şi blănuri şi îngreunează acele
părţi ale corpului care nu au nevoie de aşa de multă îmbrăcăminte,
dar lasă aproape goale extremităţile, care au nevoie de o protecţie
specială. Zonele corpului care se află mai aproape de organele vitale
au nevoie de mai puţină îmbrăcăminte [471] decât extremităţile, care
sunt departe de acestea. Dacă extremităţile şi picioarele ar fi
acoperite de îmbrăcămintea excesivă folosită de obicei pentru a
acoperi umerii, plămânii şi inima şi dacă extremităţile ar avea o
circulaţie sănătoasă, organele vitale şi-ar face lucrarea în mod
sănătos, beneficiind doar de partea lor de îmbrăcăminte.

Mamelor, vă adresez un apel. Oare nu vă simţiţi alarmate şi nu
vă doare inima, când îi vedeţi pe copiii voştri palizi şi piperniciţi,
suferind de guturai, gripă, dureri de gât, umflături de tuberculoză



pe faţă şi gât şi inflamaţii şi congestii ale plămânilor şi creierului?
Aţi cercetat lucrurile de la cauză la efect? Le-aţi asigurat copiilor o
alimentaţie simplă, fără grăsimi şi condimente? Oare nu aţi urmat
voi cerinţele modei în îmbrăcămintea copiilor voştri? Faptul că le-aţi
lăsat braţele şi extremităţile insuficient protejate a fost cauza unui
mare număr de boli şi a morţilor premature. Nu există niciun motiv
pentru ca picioarele şi extremităţile fetelor voastre să nu fie la fel de
călduros îmbrăcate din toate punctele de vedere, cum sunt cele ale
băieţilor voştri. Băieţii sunt obişnuiţi să facă exerciţii fizice în aer
liber şi, de aceea, ajung să fie obişnuiţi cu frigul şi intemperiile şi
sunt realmente mai puţin predispuşi la răceli decât fetele când sunt
îmbrăcaţi subţire, deoarece aerul liber pare să fie elementul lor
natural. Fetele delicate se obişnuiesc să stea în casă şi într-o
atmosferă încălzită, şi totuşi ies din camerele încălzite, având
rareori extremităţile şi picioarele mai bine protejate de frig, decât
atunci când stau într-o încăpere încălzită. Aerul le răceşte rapid
picioarele şi pregăteşte calea pentru boală.

Tinerele ar trebui să poarte rochii cu talie lejeră şi să aibă o
îmbrăcăminte comodă, confortabilă şi modestă. Când vremea este
rece, ele ar trebui să poarte pe sub ciorapi indispensabili călduroşi
din bumbac sau lână. Peste ei ar trebui să poarte pantalonaşi
căptuşiţi, care pot fi strânşi perfect cu o bentiţă în jurul gleznei sau
prinşi conic, aşa încât să ajungă până la încălţăminte. Rochia lor să
ajungă sub genunchi. Cu acest stil de îmbrăcăminte, o fustă uşoară
sau cel mult două este tot ce le trebuie, iar acestea să fie prinse cu
nasturi la talie. Pantofii să aibă talpă groasă şi să fie perfect comozi.
Cu acest stil de îmbrăcăminte, fetele voastre nu ar fi într-un pericol
mai mare decât băieţii, când se află în aer liber. Sănătatea lor ar fi
mult mai bună, dacă ar sta mai mult în aer liber, chiar şi iarna,
decât dacă sunt obligate să stea în aerul închis al unei încăperi
încălzite de sobă.

În ochii Cerului este un păcat ca părinţii să-i îmbrace pe copiii lor
aşa cum îi îmbracă acum. Singura scuză pe care pot să o aducă este
moda. [472] Ei nu pot să pretindă că este o modestie să expună la
intemperii membrele copiilor lor, având o singură haină strânsă în



jurul corpului. Ei nu pot să spună că este sănătos sau cu adevărat
atrăgător. Faptul că alţii vor continua să urmeze practica aceasta
distrugătoare a vieţii şi a sănătăţii nu este o scuză pentru aceia care
se consideră a fi nişte reformatori. Faptul că toţi cei din jur urmează
o modă care este dăunătoare sănătăţii nu va face păcatul vostru cu
nimic mai mic, nici nu va fi vreo garanţie pentru sănătatea şi viaţa
copiilor voştri. – How to Live, nr. 5, p. 66-74

 
 



 
CAPITOLUL 6

 
Surorile mele, este nevoie între noi de o reformă a îmbrăcămintei.

În stilul actual de îmbrăcăminte al femeilor sunt multe greşeli. El
este dăunător pentru sănătate şi, ca urmare, este un păcat ca
femeile să poarte corsete strânse sau cu întărituri din oase de
balenă pentru a le stânge talia. Acestea apasă asupra inimii,
ficatului şi plămânilor. Sănătatea întregului organism depinde de
funcţionarea sănătoasă a organelor respiratorii. Mii de femei şi-au
ruinat organismul şi au adus asupra lor diferite boli, în eforturile de
a schimba o formă sănătoasă şi naturală cu o formă nesănătoasă şi
nenaturală. Ele nu sunt mulţumite cu ce le-a dăruit natura şi, în
eforturile lor stăruitoare de a corecta natura şi de a se potrivi ideilor
lor despre rafinament şi nobleţe, distrug lucrarea naturii, pe care o
fac să ajungă pur şi simplu o epavă.

Multe femei trag în jos abdomenul şi şoldurile, atârnând de ele
fuste grele. Aceste părţi ale corpului nu sunt făcute pentru a susţine
greutăţi. Fustele grele matlasate nu ar fi trebuit să fie purtate
niciodată. Ele sunt inutile şi constituie un mare rău. Îmbrăcămintea
femeii să fie susţinută de umeri. Ar fi pe placul lui Dumnezeu, dacă
ar fi o uniformitate mai mare în îmbrăcăminte în mijlocul
credincioşilor. Stilul de îmbrăcăminte adoptat în trecut de „Prieteni”
este cel mai puţin discutabil. Mulţi dintre ei au apostaziat şi, deşi
îşi păstrează uniformitatea culorii, totuşi şi-au îngăduit mândria şi
extravaganţa, iar hainele lor au fost făcute din materialul cel mai
scump. Cu toate acestea, felul în care aleg culorile simple şi
aranjamentul curat şi modest al îmbrăcămintei lor sunt vrednice de
a fi imitate de creştini.

După ce au fost scoşi din Egipt, copiilor lui Israel li s-a poruncit să
aibă o panglică simplă (un fir) de culoare albastră la tivul hainelor
lor, pentru a-i deosebi de popoarele din jurul lor şi pentru a indica



faptul că erau poporul deosebit al lui Dumnezeu. Poporului lui
Dumnezeu de acum, nu i se cere să aibă un semn special pe
îmbrăcăminte. Totuşi, în Noul Testament, [474] ni se atrage atenţia
adesea la poporul Israel din vechime, ca exemplu. Dacă Dumnezeu
le-a dat israeliţilor din vechime astfel de porunci precise cu privire
la îmbrăcăminte, oare nu va lua El seama şi la îmbrăcămintea
poporului Său din veacul acesta? Oare nu ar trebui să existe o
deosebire în îmbrăcăminte, faţă de cei din lume? Oare cei din
poporul lui Dumnezeu, care sunt comoara Sa deosebită, nu ar trebui
să caute să-I dea slavă lui Dumnezeu chiar şi prin îmbrăcămintea
lor? Nu ar trebui ei să fie nişte exemple din punct de vedere al
îmbrăcămintei şi, prin stilul lor simplu, să mustre mândria,
vanitatea şi extravaganţa celor lumeşti şi iubitori de plăceri?
Dumnezeu cere lucrul acesta de la poporul Său. Mândria este
mustrată în Cuvântul Său.

Însă există o categorie de oameni care revin mereu la subiectul
mândriei şi al îmbrăcămintei, dar care sunt neglijenţi în ce priveşte
înfăţişarea lor şi cred că este o virtute să fie murdari şi să se
îmbrace dezordonat şi fără gust, iar hainele lor arată adesea ca şi
când ar atârna la nimereală pe ei. Îmbrăcămintea lor este murdară,
şi totuşi astfel de oameni vor vorbi continuu împotriva mândriei. Ei
consideră decenţa şi curăţenia ca fiind mândrie. Dacă s-ar fi aflat
printre cei ce s-au adunat în jurul muntelui pentru a auzi Legea
rostită de pe Sinai, ei ar fi fost alungaţi din tabăra lui Israel,
deoarece nu au ascultat porunca lui Dumnezeu – „Să-şi spele
hainele” – pentru pregătirea celor ce urmau să asculte Legea Sa,
dată într-o măreţie uimitoare.

Cele Zece Porunci rostite de Iehova pe Sinai nu pot să locuiască în
inima unor oameni care au obiceiul să fie dezordonaţi şi murdari.
Dacă israeliţii din vechime nu au putut nici măcar să asculte
proclamarea acelei Legi sfinte, fără să fi împlinit porunca lui Iehova
de a-şi spăla  hainele, cum poate acea Lege sfântă să fie scrisă pe
inima unor oameni care nu au corpul, îmbrăcămintea şi casele
curate? Este imposibil. Mărturisirea lor de credinţă poate să fie
înaltă cât cerul, şi totuşi nu valorează nici cât un pai. Influenţa lor îi



dezgustă pe cei necredincioşi. Ar fi fost mai bine dacă ar fi rămas
pentru totdeauna în afara rândurilor poporului credincios al lui
Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu este dezonorată de asemenea
creştini. Toţi cei ce se adună în Sabat pentru a se închina lui
Dumnezeu ar trebui, dacă este posibil, să aibă un costum frumos şi
potrivit pe care să-l poarte în casa de închinare. Faptul că aceia care
mărturisesc că Sabatul este ziua sfântă şi vrednică de cinste a
Domnului poartă în Sabat aceeaşi îmbrăcăminte pe care au purtat-o
în cursul săptămânii, când au muncit la fermele lor, deşi ar fi putut
să aibă alte haine, este o dezonorare a Sabatului, a lui Dumnezeu şi
a casei Sale. Dacă există oameni vrednici, care Îl cinstesc pe
Domnul Sabatului şi I se închină lui Dumnezeu cu toată inima, [475]
dar care nu pot să aibă nişte haine de schimb, cei ce sunt înstăriţi
să le doneze un costum pentru Sabat, aşa încât să poată veni în casa
lui Dumnezeu cu o îmbrăcăminte curată şi potrivită. O uniformitate
mai mare în îmbrăcăminte ar fi pe placul lui Dumnezeu. Cei care
cheltuiesc bani pe îmbrăcăminte costisitoare şi pe ornamente
suplimentare pot să dea un exemplu de religie adevărată prin
puţină renunţare la sine şi prin simplitate în îmbrăcăminte, iar apoi
să folosească banii cheltuiţi de obicei inutil pentru a ajuta pe un
frate şi o soră care sunt mai săraci, dar pe care Dumnezeu îi
iubeşte, să aibă o îmbrăcăminte îngrijită şi modestă.

Unii consideră că pentru a scoate în evidenţă separarea de lume
pe care o cere Dumnezeu, trebuie să fie neglijenţi în îmbrăcăminte.
Există o categorie de surori care cred că aplică principiul
neconformării cu lumea, purtând în Sabat, când vin în adunarea
sfinţilor pentru a se închina lui Dumnezeu, o bonetă obişnuită şi
aceeaşi rochie purtată pe parcursul săptămânii. De asemenea, unii
bărbaţi care mărturisesc a fi creştini văd subiectul îmbrăcămintei în
aceeaşi lumină. Ei se adună împreună cu poporul lui Dumnezeu în
Sabat, purtând haine prăfuite şi murdare şi chiar cu rupturi şi
îmbrăcându-se neglijent. Dacă ar fi avut o întâlnire cu un prieten
onorat de lume şi ar fi dorit să fie favorizaţi în mod deosebit de el, s-
ar fi străduit să apară în prezenţa lui cu îmbrăcămintea cea mai
bună pe care şi-ar fi permis să o aibă, deoarece prietenul lor s-ar fi
simţit insultat dacă ar fi venit în prezenţa lui cu părul nepieptănat



şi cu hainele murdare şi dezordonate. Totuşi oamenii aceştia cred că
nu contează în ce haine apar sau care este înfăţişarea lor când se
întâlnesc în Sabat pentru a se închina Marelui Dumnezeu. Ei se
adună în casa lui Dumnezeu, care este camera de audienţă a Celui
Preaînalt, unde participă îngerii din cer, dar înfăţişarea şi hainele
lor arată lipsă de respect şi de veneraţie. Felul în care arată
reprezintă caracterul lor.

Subiectul preferat de cei din categoria aceasta este mândria în
îmbrăcăminte. Ei consideră decenţa, gustul şi ordinea ca fiind
mândrie. Conversaţia, faptele şi comportamentul acestor suflete
rătăcite vor fi conforme cu îmbrăcămintea lor. Ei sunt neglijenţi şi
adesea josnici în conversaţia din cămin, în mijlocul fraţilor lor şi
înaintea lumii. Îmbrăcămintea şi felul în care este purtată s-au
dovedit a fi în general un indiciu cu privire la un bărbat sau o
femeie. Cei ce sunt neglijenţi şi dezordonaţi în [476] îmbrăcăminte
rareori sunt nobili în conversaţie şi de obicei nu au simţăminte
înalte. Uneori, ei consideră că a fi ciudat şi aspru constituie o
dovadă de umilinţă.

Domnul Hristos i-a comparat pe urmaşii Săi cu sarea pământului
şi cu lumina lumii. Fără influenţa salvatoare a creştinilor, lumea ar
pieri în nelegiuirea ei. Priviţi la categoria de aşa-zişi creştini care
sunt neglijenţi în îmbrăcăminte şi igiena personală şi care sunt
lipsiţi de seriozitate în afacerile lor şi veţi vedea că îmbrăcămintea
lor reprezintă manierele aspre, nepoliticoase şi necizelate.
Conversaţia lor este josnică, dar, în acelaşi timp, ei consideră că
aceste trăsături nefericite constituie semnele adevăratei umilinţe şi
ale vieţii creştine. Credeţi că, dacă ar fi fost pe pământ, Mântuitorul
vostru i-ar fi arătat ca fiind sarea pământului şi lumina lumii? Nu,
niciodată! Creştinii sunt nobili în conversaţia lor şi, deşi cred că este
un păcat să fii de acord cu flatările nesăbuite, ei sunt curtenitori,
amabili şi binevoitori. Cuvintele lor sunt sincere şi adevărate. Ei
sunt conştiincioşi în relaţiile cu fraţii şi cu lumea. Ei evită parada şi
extravaganţa în îmbrăcăminte, dar hainele lor vor fi curate, nu vor
fi bătătoare la ochi, ci modeste şi aranjate în ordine şi cu gust. Ei
vor acorda o atenţie specială faptului de a se îmbrăca într-un mod



care să arate un respect sfânt faţă de Sabat şi faţă de închinarea
adusă lui Dumnezeu. Linia de demarcaţie dintre cei din categoria
aceasta şi cei din lume va fi prea clară pentru a fi confundată.
Influenţa celor credincioşi va fi de zece ori mai mare, dacă bărbaţii
şi femeile care acceptă adevărul şi care au fost în trecut neglijenţi şi
neatenţi în obiceiurile lor vor fi înnobilaţi şi sfinţiţi prin adevăr într-
o asemenea măsură încât vor respecta obiceiurile curăţeniei, ordinii
şi bunului gust în îmbrăcămintea lor. Dumnezeul nostru este un
Dumnezeu al ordinii şi nu este mulţumit în niciun fel de neatenţie,
murdărie sau păcat.

Creştinii nu trebuie să facă eforturi pentru a ajunge o privelişte,
îmbrăcându-se diferit de lume. Iar dacă, în conformitate cu credinţa şi
datoria lor de a se îmbrăca modest şi sănătos, constată că nu sunt la
modă, ei nu trebuie să îşi schimbe îmbrăcămintea în scopul de a fi
asemenea lumii. Cu toate acestea, ei ar trebui să dea pe faţă o
independenţă nobilă şi curajul moral de a fi corecţi, chiar dacă toată
lumea ar fi altfel decât ei. Dacă lumea va introduce un stil de
îmbrăcăminte modest, comod şi sănătos, care este în acord cu Biblia,
adoptarea acestui stil de îmbrăcăminte nu va schimba relaţia noastră
cu Dumnezeu sau cu lumea. Creştinii trebuie să-L urmeze pe [477]
Hristos şi să se conformeze Cuvântului lui Dumnezeu în modul de
a se îmbrăca. Ei trebuie să evite extremele. Să urmeze cu umilinţă o
cale dreaptă, fără a ţine cont de aplauze sau de critică, şi să rămână
de partea binelui, de dragul binelui.

Femeile ar trebui să se îmbrace ţinând cont de sănătate şi de
confort. Ele trebuie să aibă mâinile şi picioarele îmbrăcate cu haine
la fel de călduroase ca şi bărbaţii. Lungimea rochiilor femeilor este
discutabilă din câteva motive.

1. Este extravagant şi inutil să ai o rochie atât de lungă, încât să
măture aleile şi străzile.

2. O rochie atât de lungă adună roua de pe iarbă şi noroiul de pe
străzi, ajungând să fie murdară.

3. Când este murdară de noroi, marginea rochiei vine în contact
cu gleznele sensibile, care nu sunt protejate suficient, şi le răceşte
repede, iar aceasta este una dintre cauzele cele mai mari ale
guturaiului şi ale scrofulozei, punând în pericol sănătatea şi viaţa.



4. Lungimea inutilă a rochiei adaugă o greutate inutilă pentru
coapse şi abdomen.

5. Împiedică mersul şi stă adesea în calea altora.
Există un alt stil de îmbrăcăminte care va fi adoptat de categoria

aşa-zişilor reformatori ai îmbrăcămintei. Ei vor imita sexul opus cât
mai mult cu putinţă. Vor purta pălărie, pantaloni, vestă, haină şi
cizme, ultima fiind partea cea mai sensibilă a costumului. Cei ce
adoptă şi susţin acest stil de îmbrăcăminte promovează aşa-zisa
reformă a îmbrăcămintei până la o extremă discutabilă. Rezultatul
va fi confuzia. Unii care adoptă costumaţia aceasta ar putea să aibă,
în general, concepţii corecte cu privire la subiectul sănătăţii, iar ei
ar putea să fie mijlocul pentru îndeplinirea unui bine mult mai
mare, dacă nu ar duce subiectul îmbrăcămintei până la asemenea
extreme.

În stilul acesta de îmbrăcăminte, rânduiala lui Dumnezeu a fost
inversată şi poruncile Sale speciale au fost desconsiderate.
Deuteronomul 22,5: „Femeia să nu poarte îmbrăcăminte
bărbătească, şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti, căci
oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului,
Dumnezeului tău.” Dumnezeu nu doreşte ca poporul Său să adopte
stilul acesta de îmbrăcăminte. Stilul acesta nu este modest şi nu se
potriveşte deloc pentru femeile smerite şi modeste, care se declară a
fi urmaşe ale lui Hristos. Interdicţiile lui Dumnezeu sunt tratate cu
uşurinţă de aceia care vor susţine anularea deosebirii dintre
îmbrăcămintea bărbaţilor şi a femeilor. Poziţiile [478] extreme
adoptate de unii reformatori ai sănătăţii, cu privire la subiectul
acesta, le prejudiciază influenţa.

Dumnezeu a dorit să fie o deosebire clară între îmbrăcămintea
bărbaţilor şi a femeilor şi a considerat că subiectul acesta este
suficient de important pentru a da îndrumări specifice cu privire la
el, deoarece purtarea aceloraşi haine de către ambele sexe va
produce confuzie şi o înmulţire serioasă a nelegiuirilor. Dacă ar fi în
viaţă şi ar vedea femeile care se declară evlavioase purtând acest
stil de îmbrăcăminte, apostolul Pavel ar rosti o mustrare: „Vreau, de
asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu



ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu
mărgăritare, nici cu haine scumpe.” O mulţime de aşa-zişi creştini
desconsideră pe faţă învăţăturile apostolilor şi poartă aur, perle şi
podoabe scumpe.

Cei din poporul credincios al lui Dumnezeu sunt lumina lumii şi
sarea pământului. Ei ar trebui să îşi amintească mereu că influenţa
lor este valoroasă. Dacă ar trece de la rochii extrem de lungi, la
rochii extrem de scurte, şi-ar distruge influenţa într-o mare măsură.
Cei necredincioşi, cărora au datoria de a le face bine şi pe care
trebuie să caute să-i aducă la Mielul lui Dumnezeu, ar fi dezgustaţi.
Se pot face multe îmbunătăţiri cu privire la sănătate în
îmbrăcămintea femeilor, fără a face o schimbare atât de mare, încât
să-i dezguste pe privitori.

Trupul femeii să nu fie strâns deloc prin folosirea corsetelor şi a
balenelor din os. Îmbrăcămintea să fie suficient de largă, încât
plămânii şi inima să funcţioneze sănătos. Îmbrăcămintea să ajungă
undeva sub marginea superioară a cizmei, dar să fie suficient de
scurtă pentru a trece peste murdăria de pe alei şi străzi, fără a fi
ridicată cu mâna. O rochie chiar mai scurtă decât aceasta ar fi
potrivită, comodă şi sănătoasă pentru femei când îndeplinesc
muncile gospodăreşti, şi îndeosebi pentru femeile care sunt obligate
să îndeplinească o muncă în aer liber. Cu acest stil de
îmbrăcăminte, o fustă uşoară sau cel mult două sunt tot ce este
necesar, iar acestea să fie prinse cu nasturi la talie sau susţinute cu
bretele. Şoldurile nu au fost create pentru a susţine greutăţi mari.
Fustele a căror greutate atârnă de şolduri au fost cauza multor boli
care nu sunt uşor de tratat, deoarece bolnavele par să nu ştie ce le-a
produs suferinţa şi continuă să calce legile corpului lor prin
strângerea taliei şi purtarea unor fuste grele, până când ajung să fie
invalide pe viaţă. Mulţi vor exclama imediat: [479] „Cu un asemenea
stil de îmbrăcăminte, am fi de modă veche!” Şi ce dacă? Aş dori ca
noi să fi fost de modă veche în multe privinţe. Dacă am fi putut avea
puterea „de modă veche” ce a caracterizat femeile de modă veche
din generaţiile trecute, aceasta ar fi fost foarte vrednică de dorit. Eu
nu vorbesc fără să ştiu, când spun că felul în care se îmbracă



femeile constituie, împreună cu îngăduirea poftei, cauza cea mai
mare a stării lor actuale de slăbiciune. Numai o femeie dintr-o mie
îşi îmbracă extremităţile aşa cum ar trebui. Oricare ar fi lungimea
rochiei, femeile trebuie să-şi îmbrace extremităţile la fel de bine ca
bărbaţii. Acest lucru poate să fie făcut prin purtarea unor pantaloni
căptuşiţi, strânşi cu o bentiţă în jurul gleznei, sau lungi până la
pantof şi strânşi conic. Extremităţile şi gleznele îmbrăcate în felul
acesta sunt protejate de curentul de aer. Dacă mâinile şi picioarele
sunt îmbrăcate confortabil cu haine călduroase, circulaţia sângelui
va fi echilibrată, iar sângele va rămâne sănătos şi curat, deoarece
nu va fi răcit sau împiedicat în circulaţia sa prin organism. – How to

Live, nr. 6, p. 57-64
[76]

 



NOTA SUPLIMENTARĂ 2
FACTORI IMPORTANŢI IN ALEGEREA UNUI
TOVARAŞ DE VIAŢA

(O declaraţie a consiliului de administraţie al
Fundaţiei Ellen G. White)

 
Pe măsură ce parcurge „Cuvântul către cititor”, care apare în

fiecare dintre primele două volume ale cărţii Solii alese, cititorul
observă că ele conţin o serie de sfaturi date de-a lungul anilor, care
au ajuns în biserică prin intermediul broşurilor, articolelor din
publicaţiile periodice şi mesajelor dactilografiate, dar care nu au
fost conţinute în cele nouă volume ale Mărturiilor publicate de Ellen
G. White înainte de moarte. Publicarea în forma aceasta, în anul
1958, îi oferă bisericii sfaturi oportune într-un mod potrivit şi la
timpul potrivit pentru a fi incluse ca referinţe în cele trei volume
intitulate Index al scrierilor lui Ellen G. White.

O serie de pagini din aceste două volume şi multe alte pagini din
celelalte cărţi scrise de  Ellen G. White, precum şi numeroasele
mărturii adresate unor persoane particulare tratează subiectul vast
al alegerii unui partener de viaţă pentru căsătorie. Aceste sfaturi
prezintă factorii importanţi pentru o căsătorie fericită şi de succes şi
pentru fericirea şi bunăstarea copiilor născuţi în acel cămin. De
asemenea, ele prezintă factori care ar putea să prejudicieze succesul
căsătoriei. Ellen G. White ne asigură că „Isus doreşte să vadă
căsătorii fericite” (Căminul adventist, p. 99). [482] Ea a sfătuit ca
„alegerea unui tovarăş de viaţă să fie făcută în aşa fel încât să
asigure cel mai bine cu putinţă bunăstarea fizică, mintală şi
spirituală a părinţilor şi a copiilor lor”  (Divina vindecare, p. 357).

În scrierile acestea, atenţia bisericii este atrasă fără încetare
asupra influenţei căminului. Celor ce intenţionează să se



căsătorească, ea le-a adresat îndemnul de a se gândi bine la
influenţa căsătoriei. În scopul acesta, ea a îndemnat să nu se ia
decizii egoiste, lacome sau lipsite de prevedere (vezi nota finală). Ea
i-a sfătuit pe bărbaţii şi femeile care plănuiesc să se căsătorească
„să facă deosebire între ce este plăcut şi ce este folositor” (Scrisoarea
4, 1901). Ea a observat că „mulţi bărbaţi şi femei au considerat  ziua
căsătoriei ca fiind data de la care a început succesul sau nereuşita
lor în viaţă, precum şi speranţele lor cu privire viaţa viitoare.” –
Căminul adventist, p. 43

 Ellen G. White a susţinut că, pentru o căsătorie fericită,
compatibilitatea este de o importanţă vitală. Ea a scris despre „o
nenorocire de o viaţă întreagă”, care poate să rezulte din unirea
acelora care „nu sunt potriviţi unul pentru altul” (Patriarhi şi
profeţi, p. 189). Într-un mesaj adresat tinerilor, ea a declarat:
„Astăzi, lumea este plină de necazuri şi de păcat, ca urmare a
căsătoriilor nepotrivite. În multe cazuri, trec doar câteva luni şi
soţul şi soţia îşi dau seama că nu pot convieţui; iar urmarea este
discordia din familie, unde ar trebui să existe doar dragostea şi
armonia cerului.” – Youth’s Instructor, 10 august 1899; Solii pentru
tineret, p. 453; Căminul adventist, p. 83

Ea a lansat un semnal de alarmă împotriva „diferenţelor mari de
vârstă” dintre cei ce intenţionează să se căsătorească, deoarece pot
să aibă ca urmare „prejudicierea sănătăţii partenerului mai tânăr”
şi pot să-i lipsească pe copii de „putere fizică şi mintală.” (Divina
vindecare, p. 358)

Ellen G. White a accentuat faptul că starea de sănătate a
partenerilor care intenţionează să se căsătorească este un factor
important. „Adesea, bărbaţii bolnavi au câştigat dragostea unor
femei aparent sănătoase şi, pentru că s-au iubit, au simţit că au
libertatea deplină de a se căsători, fără ca vreunul din ei să se
gândească la faptul că, prin unirea lor, soţia urma să sufere din
cauza soţului ei bolnav.” (Solii alese, cartea 2, p. 365) Apoi, ea duce
subiectul la următoarea concluzie: „Dacă aceia care intră în felul
acesta în relaţia căsătoriei ar fi singurii care ar suferi, păcatul nu ar
fi atât de mare. Însă copiii lor sunt obligaţi să ajungă nişte



suferinzi, din cauza bolilor care le-au fost transmise.” (Ibid.)
De asemenea, Ellen G. White a prezentat capacitatea partenerilor

de a se susţine financiar ca fiind o cerinţă [483] pentru o căsătorie de
succes. Ea a evidenţiat faptul că sunt unii „care nu au proprietăţi” şi
„nu au puterea fizică sau energia mintală necesare pentru a obţine
proprietăţi”, dar „s-au grăbit să se căsătorească şi au luat asupra lor
responsabilităţi pe care nu le înţeleg corect”. Însă cei care suferă cel
mai mult sunt copiii, deoarece „aceia care sunt foarte deficitari în
domeniul administrării afacerilor sunt cel mai puţin pregătiţi să se
descurce în lume şi, în general, îşi umplu casa de copii” care, declară
ea, s-ar putea să nu fie „hrăniţi şi îmbrăcaţi corespunzător şi nu
beneficiază de o educaţie fizică şi mintală”. (Ibid., p. 420, 421)

Apoi, există încă un domeniu în care sunt adresate sfaturi.
Acestea se referă la căsătoria dintre bărbaţi şi femei care provin din
medii etnice şi culturale diferite. Sfaturile se află în manuscrise şi
în publicaţii. Două dintre cele patru declaraţii cu privire la subiectul
acesta se află în volumul actual, la paginile 297 şi 298. Ele au fost
scrise în 1896 şi în 1912 şi au fost alese pentru a fi publicate în
volumul acesta, deoarece au prezentat principiile fundamentale
implicate şi arată motivul pentru care nu ar trebui să fie încurajate
astfel de căsătorii. Autoarea declară că astfel de căsătorii ar putea
să creeze cu uşurinţă „controverse şi confuzie”. Un alt motiv pe care
ea îl prezintă pentru a descuraja astfel de căsătorii pare a fi acela al
dezavantajelor pe care sunt obligaţi să le suporte copiii proveniţi din
ele şi care ar putea să determine „un simţământ de amărăciune faţă

de părinţii care le-au lăsat o asemenea moştenire pe viaţă”.
[77]

[484] Deşi aceste patru solii au fost scrise într-un timp special
pentru a sfătui în situaţii dintr-o anumită zonă geografică, oare nu
pot ele să fie o avertizare adresată oricui se gândeşte la o căsătorie
în care există circumstanţe şi factori ce ar putea să pună în pericol
relaţia şi să le lase copiilor o moştenire de care să le pară rău?

Aceste sfaturi adresate credincioşilor se ocupă de o experienţă
semnificativă şi cu urmări pe termen lung în viaţă şi prezintă o
modalitate de a acţiona în aşa fel încât să existe cât mai puţini
factori ce ar putea să ducă la suferinţe sufleteşti şi să prejudicieze



sau să distrugă relaţia căsătoriei. Aşa cum spune Ellen G. White:
„Isus doreşte să vadă căsătorii fericite.”

Declaraţiile repetate de Ellen G. White în cuvântări şi în scrieri
arată cu claritate că nu este vorba de inegalitatea dintre rase. Ea a
susţinut întotdeauna frăţietatea oamenilor şi faptul că în rapoartele
cerului numele unei persoane de o anumită rasă se află alături de
numele uneia de altă rasă. Citiţi cu atenţie nota suplimentară care
urmează, intitulată „Toţi oamenii sunt fraţi”. – Consiliul de
administraţie al Fundaţiei Ellen G. White

 
Ellen G. White Estate, Inc. Washington, D.C.
August 1967
 



NOTA SUPLIMENTARĂ 3
TOŢI OAMENII SUNT FRAŢI

HRISTOS NU A RECUNOSCUT NICIO DEOSEBIRE
Domnul Hristos nu a recunoscut nicio deosebire de naţionalitate,

rang sau crez. (…) El a venit pentru a dărâma orice zid de
despărţire. El a venit pentru a arăta că darul milei şi dragostei Sale
este la fel de nelimitat ca aerul, lumina sau ploaia care înviorează
pământul.

Viaţa lui Hristos a întemeiat o religie în care nu există clase
sociale, o religie prin care iudeii şi neamurile, cei liberi şi robii sunt
legaţi în frăţietate, egali înaintea lui Dumnezeu. Nicio politică nu a
influenţat acţiunile Sale. El nu a făcut nicio deosebire între cei
apropiaţi şi străini, între prieteni şi duşmani. Inima Sa era mişcată
de orice suflet care înseta după apa vieţii. (…)

El a căutat să le inspire speranţă celor mai aspri şi mai
nepromiţători oameni, prezentându-le asigurarea că pot să ajungă
nevinovaţi şi nepericuloşi, atingând un caracter care să-i scoată în
evidenţă ca fiind copii ai lui Dumnezeu. – Divina vindecare, p. 25,
26

TOŢI SUNTEM FRAŢI
Domnul Hristos a venit în lumea aceasta cu o solie de har şi de

iertare. El a pus temelia unei religii prin care iudei şi neamuri,
negri şi albi, liberi şi robi sunt legaţi în frăţie, recunoscuţi ca egali
înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul are o dragoste nelimitată [486]
pentru fiecare fiinţă omenească. În fiecare om, El vede o posibilitate
de dezvoltare. Cu energie şi nădejde dumnezeiască, El îi primeşte la
Sine pe toţi aceia pentru care Şi-a dat viaţa. În tăria Lui, ei pot trăi
o viaţă bogată în fapte bune, plină de puterea Duhului Sfânt. –
Mărturii, vol. 7, p. 225



O SINGURĂ FAMILIE PRIN CREAŢIUNE ŞI
RĂSCUMPĂRARE

Dumnezeu nu recunoaşte nicio deosebire bazată pe naţionalitate,
rasă ori clasă socială. El este Creatorul tuturor oamenilor. Prin
faptul că sunt creaţi de Dumnezeu, toţi oamenii constituie o singură
familie şi toţi sunt egali prin răscumpărare. Domnul Hristos a venit
pentru a dărâma orice zid de despărţire, pentru a deschide larg
fiecare încăpere a templului, aşa încât fiecare suflet să poată avea
intrare liberă la Dumnezeu. (…) În Hristos, nu există nici iudeu,
nici grec, nici rob, nici slobod. Toţi au fost apropiaţi prin sângele
Său preţios. – Parabolele Domnului Hristos, p. 386

Domnul a privit cu întristare la cea mai înduioşătoare dintre
toate priveliştile – rasa neagră în sclavie. El doreşte ca, în lucrarea
noastră pentru oamenii de culoare, să ne amintim de eliberarea lor
providenţială din sclavie, de legătura lor cu noi prin creaţiune şi
răscumpărare şi de dreptul lor la binecuvântările libertăţii. –
Mărturii, vol. 7, p. 223

NICIO CASTĂ SAU RASĂ ÎN RELIGIA BIBLICĂ
Religia Bibliei nu recunoaşte nici castă, nici rasă. Ea nu ţine

seama de rang, bogăţie sau onoare lumească. Dumnezeu îi
preţuieşte pe oameni ca oameni. La El, caracterul hotărăşte
valoarea. Noi trebuie să recunoaştem Duhul lui Hristos în oricine
este descoperit. – Mărturii, vol. 9, p. 223

În felul acesta, Hristos căuta să-i înveţe pe ucenici adevărul că în
Împărăţia lui Dumnezeu nu există graniţe, nici clase sociale şi nici
aristocraţie; că ei trebuie să meargă la toate neamurile, ducându-le
solia dragostei unui Mântuitor. – Istoria faptelor apostolilor, p. 20

DRAGOSTEA NEPĂRTINITOARE ÎNLĂTURĂ
PREJUDECĂŢILE

Când adevăratul spirit misionar va pătrunde în inima oamenilor,



zidurile sectarismului, ale claselor sociale şi ale raselor vor cădea.
Prejudecata este înlăturată de dragostea lui Dumnezeu. – Review
and Herald, 21 ianuarie 1896; The Southern Work, ediţia 1966, p.
55

Între albi şi negri au fost ridicate ziduri de despărţire. Aceste
ziduri ale prejudecăţilor se vor prăbuşi singure asemenea zidurilor
Ierihonului, când creştinii vor asculta de Cuvântul lui Dumnezeu,
care le porunceşte să-L iubească pe Creatorul lor mai presus de
orice [487] şi să-i iubească fără părtinire pe semenii lor. – Review
and Herald, 17 decembrie 1895; publicat din nou în The Southern
Work, ediţia 1966, p. 43

Când Duhul Sfânt va fi revărsat, va fi un triumf al umanităţii
asupra prejudecăţii în căutarea mântuirii sufletului făpturilor
omeneşti. Dumnezeu va lua în stăpânire minţile. Inimile omeneşti
vor iubi cum a iubit Hristos. Problema rasială va fi privită de foarte
mulţi cu totul altfel decât este privită acum. A iubi aşa cum iubeşte
Hristos – acest fapt înalţă mintea într-o atmosferă curată, cerească,
neegoistă. – Mărturii, vol. 9, p. 209

NE VOM APROPIA DE DUMNEZEU ASEMENEA 
FRAŢILOR UNEI SINGURE FAMILII

Când Duhul Sfânt lucrează asupra minţii oamenilor, orice
acuzaţii şi nemulţumiri meschine dintre semeni vor fi înlăturate.
Razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii vor străluci în
încăperile minţii şi ale inimii. În închinarea pe care I-o aducem lui
Dumnezeu nu va mai fi nicio deosebire între bogaţi şi săraci, albi şi
negri. Toate prejudecăţile vor dispărea. Când ne vom apropia de
Dumnezeu, vom fi asemenea fraţilor unei singure familii. Noi
suntem peregrini şi străini, aflaţi pe drumul spre o ţară mai bună,
chiar ţara cerească. Acolo îşi va găsi sfârşitul pentru totdeauna
orice mândrie, orice acuzaţie, orice autoamăgire. Orice văl va fi dat
la o parte, iar noi Îl vom vedea pe Domnul aşa cum este El.
Cântecele noastre vor exprima tema inspiratoare, iar laudele şi
mulţumirile se vor înălţa spre Dumnezeu. – Review and Herald, 24



octombrie 1899, p. 677

EXTRASE DIN APELUL ROSTIT ÎN 20 MARTIE 1891
Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a-i mântui pe

oamenii de orice naţionalitate, bărbaţi şi femei. El a murit în
aceeaşi măsură şi pentru oamenii de culoare, şi pentru cei albi.
Domnul Isus a venit pentru a aduce lumina asupra întregii lumi. La
începutul lucrării Sale de slujire, El Şi-a declarat misiunea: „Duhul
Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să
propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea
vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare
al Domnului.”

„Cine”, spune apostolul Pavel, „te face deosebit?” Dumnezeul
omului alb este şi Dumnezeul omului negru, iar Domnul declară că
dragostea Sa pentru cel mai neînsemnat dintre copiii Săi este mai
mare decât dragostea mamei pentru copilul ei. (…)

Ochii Domnului sunt îndreptaţi asupra tuturor făpturilor create
de El. Domnul îi iubeşte pe toţi şi nu face nicio deosebire între albi
şi negri, cu excepţia faptului că are o milă deosebită şi duioasă faţă
de cei ce sunt chemaţi să poarte [488] o povară mai mare decât alţii.
Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi cred în Hristos ca Mântuitor al
lor ar trebui să accepte cu un spirit voios viaţa aşa cum este ea,
chiar dacă trebuie să treacă prin încercările şi dificultăţile aflate pe
calea lor, gândindu-se că Dumnezeul cel de sus ia în considerare
lucrurile acestea şi îi va răsplăti El Însuşi cu favoarea cea mai mare
pe toţi cei cărora lumea neglijează să le facă bine. (…)

Când este convertit, cel păcătos primeşte Duhul Sfânt care îl face
să fie un copil al lui Dumnezeu şi îl pregăteşte pentru societatea
celor mântuiţi şi a oştirii îngereşti. El este făcut împreună-
moştenitor cu Hristos. Oricine se predă lui Hristos, oricine ascultă
adevărul şi îl împlineşte, ajunge un copil al familiei Sale. Hristos a
plătit răscumpărarea pentru sufletul tuturor: înţelepţi şi oameni
needucaţi, bogaţi şi săraci, păgâni şi sclavi, albi şi negri. Dacă ei
cred în El, sângele Său îi va curăţi. Numele omului negru este scris



în cartea vieţii alături de cel al omului alb. Toţi sunt una în Hristos.
Naşterea, situaţia socială, naţionalitatea sau culoarea nu pot nici
să-l înalţe, nici să-l înjosească pe om. Caracterul îi conferă omului
valoare. Dacă un om dintre pieile-roşii, chinezi sau africani Îi
consacră lui Dumnezeu inima sa, în ascultare şi credinţă, Isus îl
iubeşte fără a ţine cont de culoarea lui. El îl va numi fratele Său
preaiubit. (…)

Oamenii au prejudecăţi moştenite sau cultivate, dar, când
dragostea lui Isus le umple inima şi ajung să fie una cu Hristos, ei
vor avea acelaşi spirit pe care l-a avut El. Dacă un frate de culoare
stă lângă ei, nu se vor simţi ofensaţi şi nici nu-l vor dispreţui. Ei
călătoresc spre acelaşi cer şi vor sta la aceeaşi masă pentru a mânca
pâine în Împărăţia lui Dumnezeu. Dacă Isus locuieşte în inima
noastră, nu putem să-i dispreţuim pe oamenii de culoare, în inima
cărora locuieşte  acelaşi Mântuitor. – Manuscrisul 6, 1891. Publicat
în The Southern Work, ediţia 1966, p. 9-14

 
 

[1]* Pentru un context mai amplu, vezi paginile 90-92 original.
[2]* Pentru referinţe suplimentare cu privire la fanatismul timpuriu, vezi Schiţe din
viaţa mea, p. 85-94; Mărturii pentru biserică, vol. 1, p. 71-73; vol. 8, p. 291, 292; Slujitorii
Evangheliei, p. 316, 317.
[3]* Declaraţie citită de Ellen G. White înaintea pastorilor adunaţi la Sesiunea
Conferinţei Generale din 17 aprilie 1901.
[4] Scrisoare adresată unui frate care ajunsese la concluzia că Biserica Adventistă de Ziua a
Şaptea era în starea spirituală decăzută descrisă ca fiind Babilon. – Compilatorii
[5] Vezi, de asemenea, Solii alese, cartea 1, p. 176-184.
[6]* Vezi capitolul 9.
[7]* În mesajele despre sau către domnul Garmire, la care se face referire în capitolul 8,
se află sfaturi şi informaţii ce pot fi de folos când vorbim cu aceia care pretind că au o
lumină specială. – Compilatorii
[8]* Mesaj adresat domnului Garmire. – Compilatorii



[9]* În 1893, Anna Phillips, o tânără care locuia în Battle Creek, a fost determinată să
creadă că impresiile şi visele ei erau manifestări ale Duhului lui Dumnezeu. Ea a fost
încurajată în lucrarea ei, când aşa-zisele ei mărturii, puse în mâinile unui lucrător de
seamă în biserica din Battle Creek, au fost citite de acesta ca fiind mesaje inspirate de
Dumnezeu. În dimineaţa următoare, lucrătorul acesta a primit mesajul prezentat aici.
Când a auzit acest mesaj, Anna Phillips a înţeles şi şi-a recunoscut amăgirea, a respins
lucrarea ei din trecut şi a ajuns un învăţător biblic de încredere şi rodnic în lucrarea
bisericii. – Compilatorii
[10]* Vezi Mărturii pentru pastori, p. 32-60.
[11]* Scrisă de la Washington, D. C., 24 mai 1905.
[12]* Vezi contextul mai larg aflat la p. 41.
[13]* Adesea, când sunt prezentate învăţături false şi au loc mişcări false, persoana
aflată la conducerea acestora identifică propriul mesaj şi lucrarea ei cu aceea a îngerului
din Apocalipsa 18,1. Unele învăţături false care au fost prezentate de-a lungul anilor au
implicat şi soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14. Aceasta a fost situaţia cu care s-a
confruntat Ellen G. White în 1896 şi care este prezentată în mesajele ce urmează.
Revizuirea celor trei solii îngereşti în lucrarea lor vastă, deşi este lungă, va fi valoroasă
datorită declaraţiilor ei convingătoare. – Compilatorii
[14]* Articol apărut în broşura Country Living, p. 7, 9, 10-12.
[15]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Methods, nr. 1.
[16]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Methods, nr. 6.
[17]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Methods, nr. 3.
[18]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Christian Experience, nr. 7.
[19]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Christian Experience, nr. 7.
[20]* Articol apărut în Notebook Leaflets, The Church, nr. 8.
[21]** Alte mesaje adresate lui D. M. Canright pot să fie găsite în următoarele cărţi:
Mărturii, vol. 3, p. 304-329, 12 august 1873, „Către un pastor tânăr şi soţia lui”; Mărturii,
vol. 5, p. 516-520, „Despre 1886, Lectura potrivită pentru copii”;  Idem, p. 571-573, 1887,
„Un vis impresionant”; Idem, p. 621-628, „O scrisoare”.
[22]* Articol apărut în Review and Herald, 4 ianuarie 1906.
[23]* Un salariu de 25 dolari pe săptămână, 30 procente pentru operaţii, cu un contract
pe cinci ani şi o lună liberă pe an pentru studii şi dezvoltare pe propria cheltuială. –
Compilatorii
[24]* În dimineaţa zilei de 4 decembrie 1913, fraţii din conducerea Conferinţei Pacific
Union au stat de vorbă cu Ellen G. White în casa ei din Elmshaven, cu privire la
remunerarea medicilor din sanatoriul nostru. Întrevederea a fost scrisă într-un raport
stenografiat, iar copia dactilografiată poartă o notă de aprobare scrisă de Ellen G. White
în cuvintele următoare: „Lucrul acesta este prezentat corect, iar eu îl repet pentru binele



altora. Fie ca Domnul să ne ajute, să ne înveţe şi să ne călăuzească la fiecare pas în
dificultăţile noastre.” Aici urmează părţile importante din raportul acestei întrevederi. –
Compilatorii
[25]* În 3 noiembrie 1892, un administrator al Casei de editură i-a scris lui Ellen G.
White pentru a o informa că a hotărât să părăsească instituţia pentru a fi angajat în
afara lucrării denominaţionale, din cauza dificultăţilor financiare. El nu reuşise să
trăiască în limitele venitului lui. Ajunsese să fie îndatorat faţă de instituţie cu suma
totală de 1.244 dolari într-o perioadă de opt ani. Între timp, acumulase în acelaşi mod o
datorie faţă de sanatoriu. Ambele instituţii îi cereau cu amabilitate să plătească aceste
datorii. El a simţit că, în circumstanţele acestea, ar fi îndreptăţit să părăsească lucrarea
denominaţională pentru a fi angajat în afară, unde i se plăteau salarii mai mari, cu
speranţa de a-şi plăti datoriile şi cu perspectiva de a nu se mai întoarce niciodată să
lucreze pentru Dumnezeu. Scrisoarea următoare este răspunsul lui Ellen G. White. –
Compilatorii
 
[26]* Aici se face referire la Profeţi şi regi.
[27]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Christian Experience, nr. 9.
[28]* Emily Campbell, tovarăşa de călătorie şi secretara lui Ellen G. White.
[29]* Mary Kelsey White, soţia lui William C. White, aşadar nora lui Ellen G. White, a
fost încă din tinereţe o lucrătoare talentată şi serioasă a Editurilor Review and Herald şi
Pacific Press şi a Casei noastre de editură din Basel, Elveţia. Când se afla în Europa, s-a
îmbolnăvit de tuberculoză şi, după o suferinţă de trei ani, a murit la Boulder, Colorado, la
vârsta de treizeci şi trei de ani. Aici sunt extrase din mesajele care i-au fost adresate în
timpul ultimului an de boală. – Compilatorii
[30]* Marian Davis, care s-a alăturat echipei lui Ellen G. White în 1879 şi a fost asociată
cu ea în lucrarea din America, Europa şi Australia timp de douăzeci şi cinci de ani, s-a
îmbolnăvit de tuberculoză în 1903 şi, peste un an şi ceva, a încetat din viaţă. Marian
Davis a fost un asistent literar foarte credincios şi de încredere, foarte iubită de Ellen G.
White. Aici sunt prezentate mesajele de simpatie, nădejde şi sfat scrise în timpul
ultimelor două luni ale bolii ei, aşa cum au fost preluate din corespondenţa lui Ellen G.
White. – Compilatorii
[31]* Doi dintre cei patru băieţi ai ei au murit la o vârstă fragedă – cel mai mare,
Henry, la vârsta de şaisprezece ani, şi Herbert, cel mai mic, la vârsta de trei luni. Soţul
ei, fratele James White, a murit în 1881, după o boală foarte scurtă, la vârsta de şaizeci
de ani. Mai târziu, în capitol, se va găsi o referire la experienţa aceasta. – Compilatorii
[32]* Disponibilă actualmente [în lb. engleză] în formă retipărită.
[33]** Aceste şase articole sunt redate în întregime într-o notă suplimentară la volumul
acesta, vezi p. 357-418.
[34]* Vezi nota introductivă, p. 242-243.
[35]* În armonie cu aceste cuvinte a fost şi sfatul lui Ellen G. White, când a fost întrebată
cu privire la folosirea chininei în tratarea malariei. Fiul ei, care a călătorit cu ea şi a



ajutat-o, raportează următoarele: „Odată, când eram în Australia, un frate care lucrase ca
misionar în insule i-a vorbit mamei despre boala şi moartea întâiului său născut. El a fost
lovit serios de malarie, iar tatăl lui a fost sfătuit să-i dea chinină, dar, având în vedere
sfatul din Mărturii, în care se spunea să fie evitată folosirea chininei, el a refuzat să o
administreze, iar fiul lui a murit. Când a întâlnit-o pe Ellen G. White, i-a pus întrebarea
aceasta: «Aş fi păcătuit dacă i-aş fi dat băiatului chinină, când nu cunoşteam nicio altă
cale de a opri malaria şi când exista perspectiva de a muri fără ea?» Ca răspuns, ea a zis:
«Nu, de la noi se aşteaptă să facem tot ce putem mai bine.»” – Scrisoarea lui William C.
White, 10 septembrie 1935. – Compilatorii
[36]* Asigurările din capitolul acesta vor înlătura orice întrebare cu privire la
intervenţiile chirurgicale şi administrarea anestezicului.
[37]* Apoi urmează raportul a două situaţii de folosire a cărbunelui. Vezi capitolul 30.
[38]* Este interesant că, în urma cercetărilor medicale din secolul XX, medicii au
renunţat în mare parte la majoritatea medicamentelor folosite curent în timpul la care se
face referire în declaraţia aceasta. – Compilatorii
[39]** Trebuie notat faptul că o mare parte dintre reţetele scrise de medicii de azi
conţin ingrediente luate din lumea vegetală, majoritatea nefiind otrăvitoare. –
Compilatorii
[40]* Ellen G. White se referă la „practicanţii generalişti” [general practitioner] din 1897,
care se aflau în zonele împădurite din Australia, de unde scria aceste cuvinte. Cititorul
trebuie să nu uite că, până în deceniul al doilea din secolul XX, pregătirea profesională a
medicului era în mare parte nereglementată şi adesea slabă. În multe situaţii, se făcea pe
bază de ucenicie, completată în cel mai bun caz cu o perioadă scurtă de instruire într-o
şcoală medicală mai mult sau mai puţin ortodoxă. Profesia medicală nu avea standarde
bine stabilite. Partea principală a tratamentelor oferite de medicii obişnuiţi consta în
medicamente otrăvitoare, prescrise adesea în doze mari.
Faptele următoare arată clar că declaraţia lui Ellen G. White nu trebuie să fie folosită
pentru a micşora importanţa muncii unui medic conştiincios şi bine educat:

1. Numeroasele ei declaraţii cu privire la înalta chemare şi greutatea
responsabilităţilor medicului.

2. Practica ei de a consulta medici calificaţi, aşa cum este confirmată de rapoartele
publicate şi de aceia care au fost membri ai familiei ei.

3. Sfatul adresat de ea unei colaboratoare care era bolnavă, spunându-i să „lase medicii
să facă pentru ea acele lucruri care trebuie să fie făcute” (vezi pagina 221 din volumul
acesta) şi îndemnând-o să mănânce, „pentru că medicul tău pământesc doreşte să
mănânci”.

4. Sfaturile ei numeroase au fost adresate medicilor practicieni şi prezentate în Divina
vindecare, Sfaturi pentru sănătate şi Lucrarea misionară medicală.

5. Îndrumările scrise de ea cu privire la înfiinţarea unui colegiu medical adventist de
ziua a şaptea la Loma Linda, plănuit să ofere „o educaţie medicală, care îi va face în stare
pe absolvenţi să treacă examenele cerute de lege, tuturor celor ce practică profesia de
medici calificaţi”. – Ellen G. White, Manuscrisul 7, 1910 (Publicat în Pacific Union
Recorder, 3 februarie 1910). (Vezi „The Story of Our Health Message” [1955], p. 386.)
[41]* Vezi paginile 253-255 în această ediţie şi Divina vindecare, pagina 127.



[42]** Vezi Spiritual Gifts, vol. 2, p. 104.
[43]* Nota redacţiei: Cititorul să nu uite când a fost scrisă această mărturie şi care era
nivelul de cunoştinţe în domeniul farmacologiei. Toate medicamentele folosite atunci,
puţine la număr, erau pe bază de mercur, stricnină, opiu. Nu este vorba aici despre
antibiotice sau medicamentele folosite astăzi pentru tratarea bolilor de inimă, a
diabetului etc.
[44]** Un colegiu medical de stat unde au fost trimişi câţiva dintre primii noştri lucrători
medicali pentru a-şi completa studiile. – Compilatorii
[45]* În legătură cu cele câteva declaraţii ale lui E.G. White cu privire la valoarea
cărbunelui, este interesant de observat că, fiind un produs recomandat frecvent în
practica medicală, o lucrare profesională de 1.160 de pagini, „Clinical Toxicology of
Commercial Products (Williams şi Wilkins, 1957, 16 dolari) recomandă ca antidot pentru
multe otrăvuri cunoscute şi pentru toate substanţele otrăvitoare cu ingrediente
necunoscute, un „antidot universal” alcătuit din patru componente, dintre care două sunt
cărbune activ. – Compilatorii
[46]* Adresată unui lucrător din străinătate. Vezi p. 251-252.
[47]** O asistentă medicală cu experienţă, bine calificată pentru acest tip de serviciu,
care a însoţit-o pe Ellen White şi a ajutat-o atât ca tovarăşă de călătorie, cât şi ca
secretară personală. – Compilatorii
[48]* Vaccinarea pentru variolă: D. E. Robinson, una dintre secretarele lui Ellen G.
White, a scris la data de 12 iunie 1931 cele ce urmează în legătură cu atitudinea lui Ellen
G. White faţă de vaccinare.
[49]* Declaraţie făcută în 13 aprilie 1902, la o adunare de la Elmshaven, St. Helena,
California.
[50]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Methods, nr. 9.
[51]* Articol apărut în Notebook Leaflets, Christian Experience, nr. 13.
[52]* Parte dintr-o scrisoare adresată unui student la colegiu, scrisă de la Napier, Noua
Zeelandă, 2 octombrie 1893 şi apărută în Notebook Leaflets, Education, nr. 6.
[53]* Sfat adresat unui om de afaceri, cu privire la metodele pe care le folosea în luarea
deciziilor importante.
[54]* Răspuns inserat de Ellen G. White la citirea acestui raport.
[55]* Îndrumarea prezentată aici a fost dată de Ellen G. White într-o adunare convocată
pentru consfătuiri în cadrul adunării de tabără de la Brisbane, Australia. Sfaturi
suplimentare cu privire la subiectul acesta pot fi găsite în Lucrarea de binefacere, p. 237,
238. – Compilatorii
[56]* O pagină din jurnalul lui Ellen G. White din 1859.
[57]* Aceasta este una dintre foarte puţinele declaraţii care au fost publicate de James şi
Ellen White împreună. Având în vedere că a fost semnată de amândoi, este evident că



ideile exprimate au avut aprobarea deplină a lui Ellen G. White. – Compilatorii
[58]* În cazul acesta, fratele L îşi părăsise soţia şi familia şi plecase într-o ţară
îndepărtată, crezând că tatăl soţiei lui va susţine familia. Între timp, soţia lui a cerut
divorţul pe temeiul părăsirii familiei. Înainte de a i se acorda divorţul, el a început să îşi
îndrepte sentimentele spre o tânără căreia îi este adresat mesajul acesta. – Compilatorii
[59] Sfat dat ca răspuns la încercarea unui tată de a rupe căsătoria de multă vreme a
fiului lui cu a doua soţie, deoarece, cu mulţi ani în urmă, acesta divorţase fără temei
biblic de prima soţie pentru a face posibilă din punct de vedere legal căsătoria a doua. –
Compilatorii
[60]* Observaţie: Mesajele acestea au fost scrise de Ellen G. White în 1896 şi 1912.
Declaraţiile ei repetate cu privire la relaţiile interrasiale arată cu claritate că sfatul ei cu
privire la căsătoriile interrasiale nu este legat de inegalitatea rasială. Însă un aspect
important legat de caracterul recomandabil sau nerecomandabil al acestora izvorăşte din
circumstanţele şi condiţiile care ar putea avea ca rezultat „controverse, confuzie şi
amărăciune”. (Vezi Note suplimentare 2, „Factori importanţi în alegerea tovarăşului de
viaţă”.) Ellen G. White a repetat şi reafirmat înţelegerea şi convingerea ei fermă cu
privire la egalitatea tuturor raselor şi la frăţietatea tuturor oamenilor. (Vezi Note
suplimentare 2, „Frăţietatea tuturor oamenilor”.) – Consiliul de administraţie al
Fundaţiei White
[61]* Aceste articole sunt un adaos la nenumăratele sfaturi cu privire la rugăciunea
pentru bolnavi. Vezi Divina vindecare, p. 225-252; Sfaturi pentru sănătate, p. 373-382;
Lucrarea misionară medicală, p. 195, 196; de asemenea, broşura de 36 pagini Guiding
Principles in Prayer for the Sick. – Compilatorii
[62]* Sfaturi suplimentare, pe lângă Lucrarea misionară medicală, p. 110-117; Mărturii,
vol. 1, p. 290-302; Divina vindecare, p. 241-258.
[63]* Timp de câţiva ani, într-un efort de a utiliza profitabil echipamentul caselor noastre
de editură – cumpărat pentru tipărirea soliei –, a fost acceptată o anumită activitate
comercială. A sosit timpul când, printre alte lucrări, a fost acceptată pentru publicare o
carte cu un caracter dăunător. În Mărturii, vol. 7, p. 164-168 şi în următoarele declaraţii
cu privire la publicarea literaturii despre hipnoză, se face referire la această experienţă
tristă. – Compilatorii
[64]* O exprimare semnificativă în lumina declaraţiei din Mărturii, vol. 1, p. 296. –
Compilatorii
[65]** Articol apărut în Notebook Leaflets, Christian Experience, nr. 5
[66]* Articol apărut în Country Living (Viaţa la ţară). Pentru aplicarea principiilor
prezentate aici cu privire la localizarea instituţiilor, vezi Mărturii, vol. 7, p. 80-89;
Lucrarea misionară medicală, p. 308, 309; Evanghelizare, p. 76-78.
[67]* Mesaj scris în 22 decembrie 1893, ca răspuns la o scrisoare primită de la un lucrător
de seamă din Battle Creek, în care acesta o informa pe Ellen G. White că „între o sută şi
două sute de persoane” se pregăteau să plece „cât mai curând cu putinţă”, ca răspuns la
îndemnul ca poporul nostru să iasă din Battle Creek. – Compilatorii



[68]* Mesaj adresat de Ellen G. White la adunarea Conferinţei Generale din 1891.
[69]* Mesaj scris în tren, în călătoria spre Lynn, Massachusetts, în decembrie 1890,
publicat în Notebook Leaflets, Methods, nr. 9.
[70]* Articol apărut în Notebook Leaflets, The Church, nr. 3.
[71]* Aici se face o comparaţie între răzvrătirea lui Core şi apostazia actuală, condusă de
doi oameni aflaţi într-un anumit teritoriu. Vezi, de asemenea, paragrafele următoare.
[72]* În 1893, răspunzând acuzaţiei că biserica ajunsese să fie Babilon, Ellen G. White a
scris: „Biserica, aşa slabă şi cu defecte, având nevoie să fie mustrată, avertizată şi
sfătuită, este singurul obiect de pe pământ căruia Hristos îi acordă atenţia Sa supremă.”
– Mărturii pentru pastori, p. 49. Repetarea acestui gând într-o serie de ocazii, în anii
ulteriori, este încurajatoare şi semnificativă. – Compilatorii
[73]* Ellen G. White a trimis două mesaje pentru sesiunea Conferinţei Generale din
1913. Primul a fost citit de William C. White în cadrul adunării din după-amiaza
primului Sabat al sesiunii, în 17 mai.
[74]* Acest al doilea mesaj al lui Ellen G. White pentru Sesiunea Conferinţei Generale
din 1913 a fost citit de preşedintele Conferinţei, A. G. Daniells, marţi dimineaţa, 27 mai.
[75] Nota redacţiei: Să nu uităm menţiunile de la începutul capitolului cu privire la
situaţia din timpul în care au fost scrise aceste lucruri.
[76]* Atenţia cititorului este atrasă asupra faptului că, deşi a păstrat mereu în atenţia
bisericii importanţa de a purta o îmbrăcăminte sănătoasă, modestă, necostisitoare şi în
concordanţă cu simplitatea creştină, Ellen G. White a recunoscut şi faptul că, în limitele
acestor principii, îmbrăcămintea ar trebui să fie „potrivită cu vremurile”. În 1897, când
anumite surori adventiste de ziua a şaptea au întrebat dacă, în semn de credincioşie faţă
de sfaturile Spiritului Profetic, ar trebui să se întoarcă la un anumit stil adoptat în anii
1860, ea a declarat că nu i-a fost descoperit „niciun stil anume ca regulă precisă pentru
călăuzirea tuturor în îmbrăcăminte”. Ea a scris: „Domnul nu a indicat că surorile noastre
au datoria de a se întoarce la reforma îmbrăcămintei.” Declaraţia care prezintă dovezile
pentru poziţia adoptată apare în întregime ca Notă suplimentară în Story of Our Health
Message, de D. E. Robinson, ediţia 1955, p. 427-431. – Compilatorii
[77]* Prima dintre celelalte două declaraţii care conţin sfaturi cu privire la subiectul
acesta apare într-un apel pe care Ellen G. White îl adresează conducătorilor bisericii în 21
martie 1891, îndemnându-i să înceapă o lucrare pentru oamenii de culoare din Statele
Unite. Vezi declaraţia completă în The Southern Work, ediţia 1966, p. 9-18. În apelul
acesta, ea a scris cu litere groase şi în propoziţii inconfundabile despre frăţietatea tuturor
oamenilor şi a arătat cu claritate că toţi oamenii sunt egali când se închină lui
Dumnezeu. În acelaşi timp, ea a adresat câteva cuvinte de avertizare. În declaraţia
aceasta, pe care le-a citit-o conducătorilor bisericii, găsim următoarele:

„Ca biserică, noi ne facem vinovaţi de păcat, deoarece nu am depus un efort mai
mare pentru mântuirea sufletelor aflate printre oamenii de culoare. (…) Voi nu aveţi
nicio aprobare din partea lui Dumnezeu de a-i exclude pe oamenii de culoare din
locurile voastre de închinare. Trataţi-i ca pe proprietatea lui Hristos, aşa cum sunt de



fapt, în aceeaşi măsură în care sunteţi voi înşivă. Ei ar trebui să fie primiţi ca membri
în biserică, alături de fraţii lor albi. Ar trebui să fie făcute toate eforturile pentru a
şterge greşeala îngrozitoare care a fost săvârşită faţă de ei. În acelaşi timp, nu trebuie
să ducem lucrurile până la extrem şi să ajungem la fanatism cu privire la subiectul
acesta. Unii vor crede că este corect să dărâme orice zid de despărţire şi să întemeieze
căsătorii cu oamenii de culoare, dar nu este corect să-i învăţăm pe oameni sau să
punem în practică lucrul acesta”. – The Southern Work, p. 15
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