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Solii alese 3

CUVÂNT CĂTRE CITITOR
Publicarea, în anul 1958, a cărţilor 1 şi 2 din Solii alese a făcut
să fie disponibile în formă permanentă unele sfaturi care au ajuns
deosebit de semnificative după publicarea, în 1909, a ultimului
volum din Mărturii pentru biserică. Acestea au prezentat o
varietate de subiecte, dintre care multe fuseseră publicate în
reviste, broşuri şi alte publicaţii asemănătoare. Unele extrase din
scrisorile şi manuscrisele lui Ellen G. White nu fuseseră publicate
niciodată mai înainte. Cele două volume ale cărţii Solii alese au
ajuns să fie o sursă de informare principală, completând Mărturiile
pentru biserică şi diferitele cărţi ce conţineau sfaturi speciale.
Solii alese cartea 3 este adăugată la aceste resurse folositoare.
Aici, cititorul va găsi materiale care, în multe situaţii, contribuie la
o înţelegere pătrunzătoare a unor perspective care le depăşesc pe
cele aflate în publicaţiile precedente ale scrierilor lui Ellen G.
White. Interesul sporit pentru unele subiecte, cum ar fi inspiraţia
şi modul în care au fost pregătite cărţile lui Ellen G. White, a
determinat includerea unei secţiuni care conţine declaraţii venite
la timpul potrivit, unele fiind publicate pentru prima dată.
Alte subiecte importante tratate în volumul acestea sunt:
biserica, întruparea Domnului Isus, educaţia, standardele
comportamentului creştin, reforma sănătăţii, combaterea
fanatismului, evenimentele finale. Una dintre secţiuni se ocupă de
prezentările făcute de Ellen G. White cu privire la principiile
mântuirii şi neprihănirea prin credinţă, cu ocazia Sesiunii
Conferinţei Generale din 1888, de la Minneapolis, şi după aceea,
conţinând şi comentariile ei în legătură cu acea sesiune de o
importanţă istorică fundamentală. O altă secţiune este dedicată
unei colecţii succinte a declaraţiilor cu privire la subiecte specifice,
cum ar fi procesele în justiţie, linia de delimitare a datei pe glob,
închirierea bisericilor adventiste altor grupări religioase,
grădinăritul şi muzica. Volumul se încheie cu trei note
suplimentare semnificative, prezentând comentariile lui William

C. White cu privire la revizuirea din 1911 a cărţii Tragedia
veacurilor, pe temeiul unei înţelegeri corespunzătoare a scrierilor
în care Ellen G. White se ocupă de istorie şi cronologie, precum şi a
felului în care şi-a pregătit cărţile pentru publicare, folosind
asistenţi literari.
Alcătuirea de compilaţii din lucrările ei a fost una dintre
sarcinile specifice pe care Ellen G. White le-a încredinţat în
testamentul ei Consiliului de Administraţie al scrierilor ei. Dincolo
de materialul pe care îl publicase ea însăşi, Ellen G. White a
intenţionat ca manuscrisele şi scrisorile ei să ofere bisericii un
ajutor important. În anul 1905, ea a scris:
„Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă ocup de scrierea unor mesaje
care vor fi un ajutor nu numai pentru aceia cărora le sunt adresate,
ci şi pentru mulţi alţii care au nevoie de ele.” – Scrisoarea 79, 1905
Manuscrisul acestui volum a fost compilat cu autorizarea şi
îndrumarea Consiliului de Administraţie al Fundaţiei Ellen G.
White, în birourile instituţiei şi de către un personal angajat
permanent. S-au făcut toate eforturile pentru a include contextul
corespunzător al selecţiilor, având în vedere limitele spaţiului.
În unele cazuri, materialul selectat menţionează numele
persoanei aflate în atenţie. În câteva situaţii, unde
confidenţialitatea ar fi fost trădată, numele a fost înlăturat din
text. Totuşi, în majoritatea cazurilor, numele a fost înlocuit cu o
literă din alfabet, începând cu A şi continuând în ordine alfabetică
pe parcursul cărţii. Litera aleasă nu are nicio legătură cu numele
pe care îl reprezintă.
Dorinţa noastră sinceră este ca volumul acesta, care prezintă
informaţii şi sfaturi importante în multe domenii, să fie un izvor de
binecuvântare şi de încurajare pentru biserică.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White

SECŢIUNEA I

BISERICA
INTRODUCERE

Biserica Adventistă de Ziua a şaptea a fost întotdeauna aproape
de inima lui Ellen G. White. Pe parcursul vieţii ei îndelungate, de
mai mult de o mie de ori, Cerul S-a apropiat de ea cu solii de
încurajare, învăţătură, mustrare şi îndreptare. Aceste viziuni
numeroase i-au fost date pentru a-i păzi şi călăuzi pe membrii
rămăşiţei păzitoare a Sabatului lui Dumnezeu, atât individual, cât
şi ca biserică.
„Domnul Îşi iubeşte biserica”, a declarat ea când biserica a fost
atacată (Solii alese, cartea 2, p. 68; în ediţia în limba română, p.
63). Ea a scris cu duioşie: „Biserica lui Hristos, aşa slabă şi cu
defecte cum ar putea fi ea, este singurul obiect de pe pământ
căruia El îi acordă grija Sa supremă.” – Mărturii pentru pastori, p.
15
Ellen White a iubit biserica din adâncul inimii. Întreaga ei viaţă
a fost dedicată bunăstării şi triumfului final al bisericii.
Prin urmare, cât de potrivit este ca volumul acesta din Solii alese
să înceapă cu o definiţie a bisericii, extrasă dintr-o scrisoare
adresată unui conducător care lucra în afara Americii de Nord!
După aceea, urmează îndrumări care cheamă la unitate, ca sursă a
puterii, şi avertizări împotriva acţiunilor independente, care nu pot
să facă altceva decât să slăbească eforturile bisericii de a ajunge la
o lume aflată în confuzie pentru a o salva.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei
White

CE ESTE BISERICA?
Influenţa lui Hristos trebuie să fie simţită în lumea noastră prin
copiii Săi credincioşi. Cel care este convertit trebuie să exercite
acelaşi fel de influenţă care, prin intervenţia lui Dumnezeu, a avut
succes în vederea convertirii lui. Toată lucrarea noastră în lumea
aceasta trebuie să fie făcută în armonie, dragoste şi unitate.
Trebuie să păstrăm fără încetare în atenţia noastră exemplul lui
Hristos şi să mergem pe urmele paşilor Săi.
Unitatea înseamnă putere, iar Domnul doreşte ca adevărul
acesta să fie arătat continuu de toţi membrii bisericii lui Hristos.
Toţi trebuie să fie uniţi în dragoste, în blândeţe şi în smerenia
inimii. Să lucreze aşa cum a lucrat Hristos, fiind organizaţi într-o
societate a credincioşilor, în scopul de a-şi uni şi de a-şi răspândi
influenţa. Ei trebuie să arate mereu amabilitate şi respect unii faţă
de alţii. Fiecare talent îşi are locul lui şi trebuie să fie păstrat sub
conducerea Duhului Sfânt.
O societate creştină înfiinţată pentru membrii ei. –
Biserica este o societate creştină înfiinţată pentru membrii care o
alcătuiesc, aşa încât fiecare membru să se poată bucura de ajutorul
tuturor darurilor şi talentelor celorlalţi membri şi de lucrarea lui
Dumnezeu asupra lor, în conformitate cu diferitele lor aptitudini şi
capacităţi. Biserica este unită prin legăturile sfinte ale părtăşiei
pentru ca fiecare [16] membru să poată beneficia de influenţa
celorlalţi. Toţi trebuie să se angajeze în legământul dragostei şi al
armoniei. Principiile şi darurile creştine ale întregii societăţi a
credincioşilor trebuie să contribuie împreună la puterea şi
activitatea ei armonioasă. Fiecare credincios să beneficieze şi să se
dezvolte prin influenţa înnobilatoare şi transformatoare a
diferitelor aptitudini ale celorlalţi membri, deoarece însuşirile care
îi lipsesc unuia ar putea să fie manifestate într-o măsură mult mai
mare de altul. Toţi membrii trebuie să se unească, pentru ca
biserica să poată ajunge o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.
Angajamentul prin care cineva ajunge să facă parte din biserică

este acesta: fiecare membru trebuie să meargă pe urmele lui
Hristos, să ia jugul Său asupra sa şi să înveţe de la Acela care este
blând şi smerit cu inima. Dacă veţi face astfel, „veţi găsi”, spune
iubitul Mântuitor, „odihnă pentru sufletele voastre; căci jugul Meu
este bun şi sarcina Mea este uşoară” (Matei 11,29.30).
Cei ce poartă jugul lui Hristos vor fi uniţi. Ei vor cultiva simpatia
şi îndelunga răbdare şi, într-o armonie sfântă, se vor strădui să le
arate celorlalţi simpatia duioasă şi dragostea de care ei înşişi simt
că au o nevoie atât de mare. Cel slab şi fără experienţă poate fi
întărit de cei care au mai multă nădejde şi o experienţă matură.
Chiar şi cel mai neînsemnat dintre toţi este o piatră care trebuie să
strălucească în întreaga zidire. El este un membru vital în trupul
bisericii, unit cu Hristos, care este Capul, şi, prin Hristos, îi sunt
atribuite trăsăturile excelenţei caracterului Său, aşa încât
Mântuitorului nu-I este ruşine să îl numească fratele Său.
Capacitatea de a fi folositor este sporită prin relaţiile din
biserică. – De ce s-au asociat credincioşii spre a forma o biserică?
Pentru că, în felul acesta, Domnul Hristos va spori capacitatea lor
de a fi folositori în lume şi va întări influenţa lor personală spre
bine. În biserică trebuie să fie păstrată o disciplină care apără
drepturile tuturor şi măreşte simţământul dependenţei reciproce.
Dumnezeu nu a plănuit niciodată ca mintea şi judecata unui om să
fie o putere despotică. El nu a plănuit niciodată ca un singur om să
conducă, să plănuiască şi să ia decizii [17] fără o consideraţie atentă
şi cu rugăciune din partea întregii biserici, pentru ca toţi să poată
acţiona în acelaşi ritm şi în mod armonios.
Creştinii trebuie să fie lumini în lume. O cetate aşezată pe un
munte nu poate fi ascunsă. În ochii cerului, o biserică separată şi
deosebită de lume constituie obiectul cel mai valoros de pe întregul
pământ. Membrii s-au angajat să se despartă de lume,
consacrându-se în slujba unui singur Domn, Isus Hristos. Ei
trebuie să demonstreze faptul că L-au ales pe Hristos să fie
conducătorul lor. (…) Biserica trebuie să fie aşa cum a plănuit
Dumnezeu, şi anume o reprezentantă a familiei lui Dumnezeu
dintr-o altă lume. – Scrisoarea 26, 1900

Domnul are o biserică organizată
Feriţi-vă de aceia care se vor ridica pretinzând că au marea
răspundere de a acuza biserica. Cei aleşi, care rezistă şi înfruntă
furtuna împotrivirii lumii şi înalţă poruncile lui Dumnezeu, care
sunt călcate în picioare, onorându-le ca fiind sfinte şi vrednice de
cinste, sunt cu adevărat lumina lumii. (…)
Vă spun, fraţii mei, că Domnul are o biserică organizată prin
care va lucra. Poate că sunt acolo mai multe zeci de Iuda, poate că
sunt unii asemenea lui Petru cel pripit, care Îl vor renega pe
Domnul lor când sunt în strâmtorare. Poate că sunt oameni
reprezentaţi de Ioan, cel pe care l-a iubit Isus, dar au un zel care ar
nimici viaţa multora, făcând să coboare foc din cer pentru a
răzbuna o insultă la adresa lui Hristos şi a adevărului. Însă Marele
Învăţător caută să ofere îndrumări pentru a corecta aceste rele
existente. El face şi în zilele noastre aceeaşi lucrare cu aceia care
alcătuiesc biserica Sa. El le arată greşelile şi le prezintă solia către
Laodiceea.
El le arată că orice egoism, orice mândrie, orice înălţare de sine,
orice necredinţă şi prejudecată care conduc la împotrivire faţă de
adevăr şi la îndepărtarea de lumina cea adevărată sunt periculoase
şi, dacă nu se pocăiesc, cei ce îndrăgesc păcatele acestea vor fi
lăsaţi în întuneric, aşa cum a fost lăsat poporul iudeu. Fiecare
suflet să caute acum să răspundă [18] rugăciunii lui Hristos.
Fiecare suflet să repete rugăciunea aceea ca un ecou în minte, în
cereri, în îndemnuri, pentru ca toţi să fie una, aşa cum Hristos şi
Tatăl sunt una şi lucrează în scopul acesta.
În loc de a îndrepta armele unii împotriva altora, să le îndreptăm
împotriva vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ai adevărului. Repetaţi cu
toată inima, ca un ecou, rugăciunea lui Hristos: „Sfinte Tată,
păzeşte în Numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să
fie una cum suntem şi Noi” (Ioan 17,11).
Ce a avut în vedere rugăciunea lui Hristos. – Rugăciunea
lui Hristos nu este numai pentru aceia care sunt acum ucenicii Săi,
ci şi pentru toţi aceia care vor crede în El prin cuvintele ucenicilor
Săi, până la sfârşitul lumii. Domnul Isus a fost gata să-Şi dea viaţa

pentru a aduce la lumină viaţa şi nemurirea. În suferinţele Sale şi
fiind respins zi de zi de oameni, Hristos a privit de-a lungul celor
două mii de ani de istorie a bisericii care urma să existe până în
zilele din urmă, înainte de încheierea istoriei acestui pământ.
Dumnezeu a avut o biserică pe parcursul tuturor evenimentelor
schimbătoare ale timpului, începând din ziua aceea şi până acum,
în 1893. Biblia ne prezintă o biserică-model. Membrii ei trebuie să
fie uniţi unii cu alţii şi cu Dumnezeu. Când credincioşii sunt uniţi
cu Hristos, Viţa cea vie, urmarea este faptul că ei sunt una cu El,
plini de simpatie, duioşie şi dragoste.
Cei care judecă biserica. – Când cineva se desparte de biserica
organizată a poporului păzitor al poruncilor, când începe să
cântărească biserica în balanţa lui omenească şi să rostească
judecăţi împotriva ei, puteţi să ştiţi că nu Dumnezeu îl conduce.
Acel om se află pe o cale greşită.
Apar fără încetare oameni neliniştiţi şi frământaţi care vor să
pună în aplicare nişte născociri noi, să facă nişte lucruri minunate.
Satana veghează ca să găsească ocazia de a le da ceva de făcut în
folosul lui. Dumnezeu i-a încredinţat fiecărui om o lucrare anume,
o lucrare a lui.
[19] Reparaţi, nu dărâmaţi. – Biserica oferă ocazii şi privilegii
pentru a-i ajuta pe cei ce sunt pe punctul de a muri şi pentru a-i
inspira bisericii zel, nu pentru a o dărâma şi a o face bucăţi.
Biserica le oferă membrilor numeroase ocazii de a umbla pe urmele
lui Hristos. Dacă este plină de zel pentru a înainta spre o sfinţire
mai adâncă, inima va lucra în direcţia aceasta cu toată umilinţa şi
cu tot devotamentul. Pentru a fi înviorată, biserica are nevoie de
prospeţimea şi de inspiraţia unor oameni care respiră chiar
atmosfera cerului, fără să ia în considerare neghina care este
printre grâu. (…)
Doresc să-i avertizez pe toţi credincioşii să vegheze asupra lor
înşişi cu o gelozie plină de evlavie, ca nu cumva Satana să le fure
inima şi să-i îndepărteze de Dumnezeu, făcându-i să alunece fără
să-şi dea seama pe o cale pe care vor lucra pentru el, alegându-l
fără să ştie drept conducător al lor, în locul lui Dumnezeu, şi

ajungând sub influenţa înşelătoare a unui tiran.
Ca biserică, noi trebuie să fim foarte vigilenţi şi să lucrăm pentru
cei greşiţi ca unii care suntem colaboratori cu Dumnezeu. Nouă neau fost date nişte arme spirituale capabile să dărâme fortăreţele
vrăjmaşului. Nu trebuie să aruncăm fulgere împotriva bisericii
luptătoare a lui Hristos, deoarece Satana face tot ce îi este cu
putinţă în direcţia aceasta, iar voi, cei care pretindeţi a fi rămăşiţa
poporului lui Dumnezeu, ar fi mai bine să nu fiţi găsiţi ajutându-l,
prin denunţuri, acuzaţii şi condamnări. Căutaţi să reparaţi, nu să
dărâmaţi, să descurajaţi şi să distrugeţi. – Manuscrisul 21, 1893
(publicat în Review and Herald, 8 noiembrie 1956)

UNITATEA ÎN BISERICĂ
Un front unit
Mărturia tuturor acelora care cred adevărul trebuie să fie
aceeaşi. Toate micile deosebiri dintre voi, care stârnesc un spirit
combativ între fraţi, sunt mijloacele lui Satana de a abate atenţia
de la subiectele mari şi înfricoşătoare care se află în faţa noastră.
Când pacea falsă care stăpâneşte acum va fi tulburată prin zel unit
şi prin rugăciune stăruitoare, peste poporul lui Dumnezeu va veni
o pace adevărată. Acum avem de făcut o lucrare serioasă. Acum
este timpul să vă dovediţi calităţile de soldaţi, iar poporul lui
Dumnezeu să prezinte un front unit împotriva vrăjmaşilor lui
Dumnezeu, ai adevărului şi ai neprihănirii. (…)
Când Duhul Sfânt a fost revărsat asupra bisericii timpurii,
„mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet” (Faptele
4,32). Duhul lui Hristos i-a făcut să fie una. Acesta este rodul
rămânerii în Hristos. (…)
Avem nevoie de iluminare divină. Fiecare se luptă să ajungă un
centru de influenţă şi, până când Dumnezeu nu va lucra pentru ei,
cei din poporul Său nu vor înţelege că numai supunerea faţă de
Dumnezeu oferă siguranţă pentru orice suflet. Lucrarea harului
Său transformator asupra inimii omeneşti va conduce la o unitate
care nu s-a realizat încă, deoarece toţi cei ce sunt asemenea lui
Hristos vor fi în armonie unii cu alţii. Duhul [21] Sfânt va crea
unitate. – Scrisoarea 25b, 1892

Unitatea este crezul bisericii
Rugăciunea lui Hristos către Tatăl Său, rugăciunea care se află
în capitolul 17 din Ioan, trebuie să fie crezul bisericii noastre. Ea
ne arată că neînţelegerile şi dezbinările noastre Îl dezonorează pe
Dumnezeu. Citiţi întregul capitol, verset cu verset. – Manuscrisul
12, 1899

Nu vă izolaţi

În Cuvântul lui Dumnezeu nu se află niciun sfat şi nicio
aprobare pentru aceia care consideră că solia îngerului al treilea îi
face să creadă că trebuie să se izoleze. Puteţi să fiţi convinşi de
acest fapt pentru totdeauna. Numai concepţiile unor minţi
nesfinţite ar putea să încurajeze o stare de dezbinare. Ideile
fanteziste ale oamenilor ar putea să li se pară corecte în propriii
ochi, dar ele nu sunt adevăr şi nici neprihănire. „Căci El este pacea
noastră care, din doi, a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc,
care-i despărţea … şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un
singur trup, prin cruce” (Efeseni 2,14-16).
Hristos este veriga de legătură din lanţul de aur care îi uneşte pe
cei credincioşi laolaltă în Dumnezeu. În acest timp de mare
încercare nu trebuie să existe nicio dezbinare. Cei din poporul lui
Dumnezeu sunt „împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui
Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi prorocilor, piatra
din capul unghiului fiind Isus Hristos; în El, toată clădirea, bine
închegată, creşte ca să fie un templu sfânt în Domnul” (versetele
19-21). Copiii lui Dumnezeu constituie un întreg unit în Hristos,
care înfăţişează crucea Sa ca fiind centrul de atracţie. Toţi cei ce
cred sunt una în El.
Simţămintele proprii îi vor determina pe unii să ia lucrarea în
mâinile lor, iar zidirea ajunge astfel să fie disproporţionată. Ca
urmare, Domnul foloseşte o varietate de daruri pentru a face
zidirea să fie simetrică. Niciun aspect al adevărului nu trebuie să
fie ascuns sau făcut să pară neînsemnat. Dumnezeu nu poate fi
slăvit dacă zidirea nu este „bine închegată” şi nu „creşte ca să fie
un templu sfânt în Domnul”. Aici este cuprins [22] un subiect
important, iar cei care înţeleg adevărul pentru timpul acesta
trebuie să ia aminte la felul în care ascultă, zidesc şi îi educă pe
alţii în practică”. – Manuscrisul 109, 1899

Ce aprobă Cerul
„Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer;
şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer” (Matei 18,18).
Când fiecare detaliu pe care l-a prezentat Hristos a fost adus la

îndeplinire în adevăratul spirit creştin, atunci, şi numai atunci,
Cerul aprobă decizia bisericii, deoarece membrii ei au gândul lui
Hristos şi acţionează aşa cum ar fi acţionat El dacă ar fi fost pe
pământ. – Scrisoarea 1c, 1890

ACŢIUNI INDEPENDENTE
Îndepărtarea de credinţă
Dumnezeu îi învaţă şi îi călăuzeşte pe cei din poporul Său,
pentru ca ei să-i poată învăţa şi să-i poată călăuzi pe alţii. La fel ca
în zilele Israelului din vechime, între cei ce formează rămăşiţa din
aceste zile de pe urmă, vor fi unii care vor dori să acţioneze
independent, care nu vor fi dispuşi să se supună învăţăturilor
Duhului lui Dumnezeu şi nu vor asculta nicio avertizare şi niciun
sfat. Aceşti oameni să ţină minte fără încetare că Dumnezeu are o
biserică pe pământ, căreia i-a delegat autoritatea. Oamenii vor dori
să-şi urmeze propria judecată independentă, dispreţuind sfaturile
şi mustrările, dar, îndată ce se vor îndepărta de credinţă, dezastrul
şi ruina sufletului vor urma cu siguranţă. Cei care se unesc pentru
a susţine şi a întări adevărul lui Dumnezeu se aliază, trecând
acum în aceeaşi tabără şi unindu-şi inimile, mintea şi glasul în
apărarea adevărului. – Scrisoarea 104, 1894

Putere dintr-o acţiune unită
Domnul doreşte ca toţi cei ce îndeplinesc o parte în lucrarea Lui
să dea mărturie prin viaţa lor cu privire la caracterul sfânt al
adevărului. Sfârşitul este aproape şi acum este timpul când Satana
va face eforturi speciale pentru a abate interesul de la subiectele
cele mai importante care ar trebui să ocupe [24] fiecare minte, în
vederea unei acţiuni unite.
O armată nu poate să aibă niciun succes dacă părţile ei diferite
nu lucrează în unitate. Dacă fiecare soldat ar acţiona fără să ţină
cont de ceilalţi, armata ar ajunge curând dezorganizată. În loc de a
aduna putere dintr-o acţiune unită, puterea s-ar risipi în eforturi
sporadice şi lipsite de semnificaţie. Hristos S-a rugat ca ucenicii
Săi să fie una, după cum El era una cu Tatăl. (…)
Indiferent de calităţile pe care ar putea să le aibă, nimeni nu
poate fi un soldat bun dacă acţionează independent. El poată să
facă binele din când în când, dar, cel mai adesea, rezultatul este de

mică valoare, iar sfârşitul dovedeşte că s-a făcut mai mult rău
decât bine. Cei care acţionează independent fac paradă de
activitatea lor, atrag atenţia, strălucesc cu putere, iar apoi dispar.
Toţi trebuie să lucreze în aceeaşi direcţie pentru a îndeplini un
serviciu eficient în folosul lucrării. (…)
Dumnezeu cere o acţiune unită din partea soldaţilor Săi şi,
pentru ca lucrul acesta să aibă loc în biserică, stăpânirea de sine
este importantă şi trebuie să fie exercitată. – Scrisoarea 11a, 1886

Sfătuiţi-vă şi comparaţi planurile
În fiecare efort făcut în orice loc unde este prezentat adevărul,
trebuie ca minţile diferite, darurile diferite, planurile şi metodele
de lucru să fie unite. Toţi trebuie să-şi pună ca ţintă să se
sfătuiască şi să se roage împreună. Domnul Hristos spune: „Dacă
doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le
va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri” (Matei 18,19). Niciun
lucrător nu are toată înţelepciunea de care este nevoie. Trebuie să
vă comparaţi planurile şi să vă sfătuiţi. Nimeni să nu creadă că el
este suficient de capabil să administreze singur o lucrare în vreun
loc, fără a avea ajutoare.
Unul poate să aibă tact într-o anumită direcţie, dar poate să dea
greş întru totul în anumite puncte esenţiale. Din acest motiv,
lucrarea lui este deficitară. El are nevoie de tactul şi de darul
minţii altui om, care să fie împletite cu eforturile lui. Toţi să
lucreze [25] într-o armonie deplină. Dacă pot să lucreze numai cu
aceia care văd lucrurile exact ca ei şi urmează întocmai planurile
lor, atunci vor da greş. Lucrarea va fi defectuoasă, deoarece aceşti
lucrători nu au învăţat în şcoala lui Hristos lecţiile care îi fac
capabili să înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu pe fiecare om
desăvârşit în Hristos Isus. Toţi trebuie să se dezvolte continuu. Ei
trebuie să folosească fiecare ocazie favorabilă şi să obţină tot ce se
poate din fiecare privilegiu, până când ajung să fie mai bine
pregătiţi pentru lucrarea lor cea mare şi solemnă.
Dumnezeu a pus în biserică daruri diferite. Toate acestea sunt
preţioase în locul lor şi toate trebuie să îndeplinească un rol în

desăvârşirea sfinţilor.
Aceasta este rânduiala lui Dumnezeu şi, dacă doresc să aibă
succes, oamenii trebuie să lucreze în conformitate cu regulile şi
prevederile Sale. Dumnezeu va accepta numai acele eforturi care
sunt făcute de bunăvoie şi cu inimi smerite, fără nicio urmă de
păreri personale sau de egoism. – Scrisoarea 66, 1886

Practica de la început
Când lucrarea era la începuturi, soţul meu obişnuia să ceară
sfatul unor oameni cu o judecată sănătoasă. Lucrarea era mult mai
mică decât este acum, dar el nu se simţea în stare să o
administreze singur. El a ales sfătuitori dintre aceia care purtau
responsabilităţi în diferitele domenii ale lucrării. După ce se
sfătuiau, oamenii aceştia se întorceau la activitatea lor, simţind o
responsabilitate chiar mai mare de a face ca lucrarea să înainteze
pe o cale dreaptă, de a o înălţa, de a o curăţa şi de a o întări, aşa
încât să poată progresa cu putere. – Manuscrisul 43, 1901

Independenţa este o amăgire a lui Satana
Dacă un om simte că se poate separa de mijloacele pe care
Dumnezeu le-a rânduit şi că poate să lucreze pe cont propriu, întrun domeniu independent, prin propria presupusă înţelepciune şi
astfel să aibă succes, acesta este o amăgire a lui Satana. Deşi se
poate flata cu gândul că face lucrarea lui Dumnezeu, el nu va
prospera în cele din urmă. Noi suntem un trup şi fiecare mădular
trebuie să fie unit cu trupul, fiecare [26] om trebuie să lucreze în
conformitate cu poziţia lui. – Scrisoarea 104, 1894
Când oamenii nu se asociază cu fraţii lor, ci preferă să acţioneze
singuri, pentru că fraţii lor nu gândesc exact ca ei, nu este un semn
bun. Dacă vor purta jugul lui Hristos, ei nu vor putea să se separe.
Ei vor purta jugul lui Hristos şi vor lucra împreună cu El. –
Manuscrisul 56, 1898
Pe măsură ce ne apropiem de criza finală, în loc de a simţi că
este mai puţină nevoie de ordine şi armonie în activitate, ar trebui
să fim mai organizaţi decât înainte. Întreaga noastră lucrare

trebuie să fie coordonată în conformitate cu planuri bine alcătuite.
Primesc de la Domnul lumina că, în timpul acesta, nevoia de a
avea o conducere înţeleaptă este mult mai mare decât în orice altă
perioadă anterioară din istoria noastră. – Scrisoarea 27a, 1892

O bună organizare este esenţială
Oh, cum s-ar bucura Satana, dacă ar reuşi în eforturile lui de a
intra în mijlocul acestui popor şi de a dezorganiza lucrarea! Trăim
într-un timp când o organizare desăvârşită este esenţială şi va fi
cel mai puternic mijloc de a ne apăra de ideile false care apar şi de
a combate afirmaţiile care nu sunt susţinute de Cuvântul lui
Dumnezeu. Trebuie să respectăm regulile şi să păstrăm ordinea, ca
să nu distrugem sistemul de organizare care a fost clădit prin
muncă atentă şi înţeleaptă. Nu trebuie să se autorizeze unele
elemente care creează dezordine şi care doresc să preia controlul
lucrării în acest timp.
Unii au avansat ideea că, pe măsură ce ne apropiem de
încheierea timpului, fiecare copil al lui Dumnezeu va acţiona
independent de orice organizaţie religioasă. Dar eu am fost
instruită de Domnul că, în lucrarea aceasta, nu există ideea ca
fiecare să fie independent. Stelele cerului se află sub autoritatea
unei legi, fiecare influenţând-o pe cealaltă să facă voia lui
Dumnezeu, ascultând împreună de legea care le controlează pe
toate. În acelaşi fel, pentru ca lucrarea Domnului să poată înainta
sănătos şi puternic, copiii Săi trebuie să acţioneze împreună (30
mai 1909). – Mărturii, vol. 9, p. 257, 258

SECŢIUNEA A II-A

PRINCIPIILE INSPIRAŢIEI
INTRODUCERE
Noi avem încrederea că mesajele care ne sunt adresate ca fiind
inspirate de Dumnezeu sunt bazate atât pe credinţa noastră în
Dumnezeu şi în Cuvântul Său, cât şi pe lucrarea de convingere a
Duhului Sfânt asupra inimii noastre. De asemenea, sunt bazate pe
observarea profeţiilor care s-au împlinit şi continuă să se
împlinească, precum şi pe roadele acestor mesaje în viaţa noastră
şi în viaţa altora. Influenţa sfaturilor asupra dezvoltării şi lucrării
bisericii oferă încă o dovadă a originii lor supranaturale.
Cunoaşterea unor aspecte ale inspiraţiei şi revelaţiei ne ajută să
ne păstrăm această încredere. Ele pot fi găsite în expresiile –
adesea întâmplătoare – folosite chiar de către scriitorii inspiraţi.
Cuvintele acestea care ne susţin încrederea apar atât în Biblie, cât
şi în scrierile lui Ellen G. White. Autorul introducerii cărţii
Tragedia veacurilor a contribuit mult la înţelegerea inspiraţiei ei.
Din când în când, Fundaţia White a selectat declaraţii care se
referă la subiectul revelaţiei şi inspiraţiei atât din scrierile
nepublicate, cât şi din scrierile publicate ale lui Ellen G. White.
Aceste declaraţii folosite adesea, alături de materialul care nu a
fost publicat până acum, sunt adunate în secţiunea aceasta,
intitulată „Principiile inspiraţiei”.
La fel ca în cazul scriitorilor Bibliei, Ellen White face referiri
ocazionale la viziunile ei. Ea explică doar pe scurt cum a primit
lumina şi cum i-au fost vestite mesajele. Aceste referiri ocazionale,
care apar în surse diferite şi constau adesea doar în câteva cuvinte,
sunt adunate acum pentru prima oară în volumul prezent.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White

ÎNTÂIETATEA CUVÂNTULUI
Relaţia scrierilor lui Ellen G. White cu Biblia este
recunoscută în prima ei carte. – Îţi recomand, dragă cititorule,
Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a credinţei şi a practicii tale.
Prin Cuvântul acesta vom fi judecaţi. În Cuvântul acesta,
Dumnezeu a făgăduit că va da viziuni „în zilele din urmă”, nu
pentru a fi o nouă regulă a credinţei, ci pentru mângâierea
poporului Său şi pentru corectarea celor ce se abat de la adevărul
Bibliei. În felul acesta i S-a adresat Dumnezeu lui Petru când a
fost pe punctul de a-l trimite să le predice neamurilor. – A Sketch
of Christian Experience and Views of Ellen G. White, p. 64 (1851);
(Retipărit în Early Writings, p.78)
Nu în locul Cuvântului. – Domnul doreşte să studiaţi Biblia.
El nu a dat nicio lumină suplimentară pentru a lua locul
Cuvântului Său. Lumina aceasta are scopul de a conduce minţile
încurcate la Cuvântul Său, care, dacă este mâncat şi digerat, este o
putere de viaţă pentru suflet. Apoi, faptele bune vor fi văzute
asemenea luminii care străluceşte în întuneric. – Scrisoarea 130,
1901
Luaţi dovezile din Biblie. – În lucrarea publică, nu scoateţi în
evidenţă şi nu citaţi ca autoritate pentru susţinerea poziţiei
voastre ce a scris Ellen White. Faptul acesta nu va spori credinţa
în mărturii. Prezentaţi-vă dovezile din Cuvântul lui Dumnezeu clar
şi în cuvinte simple. Un [30] „Aşa zice Domnul” este mărturia cea
mai puternică pe care puteţi să o prezentaţi oamenilor. Nimeni să
nu fie învăţat să privească la Ellen White, ci la Dumnezeul cel
puternic, care îi dă îndrumări lui Ellen White. – Scrisoarea 11,
1894
Mai întâi principiile Bibliei, apoi mărturiile. – Cea dintâi
datorie a mea este să prezint principiile Bibliei. Apoi, dacă aceia
ale căror cazuri mi-au fost prezentate nu fac o reformă hotărâtă şi
conştiincioasă, trebuie să apelez la ei personal. – Scrisoarea 69,
1896

Ellen G. White nu este diferită de profeţii Bibliei. – În
vremurile străvechi, Dumnezeu le-a vorbit oamenilor prin profeţi şi
apostoli. În aceste zile, El le vorbeşte prin mărturiile Duhului Său.
Nu a fost niciodată un timp în care Dumnezeu să-i fi îndrumat pe
cei din poporul Său mai stăruitor decât îi îndrumă acum cu privire
la voia Sa şi cu privire la calea pe care doreşte ca ei să o urmeze. –
Mărturii, vol. 5, p. 661
Scriptura şi Spiritul Profetic au acelaşi Autor. – Duhul
Sfânt este autorul Scripturilor şi al Spiritului Profetic. Acestea nu
trebuie să fie răsucite şi denaturate aşa încât să însemne ce ar
putea dori oamenii, să exprime ideile şi părerile omeneşti şi să
promoveze planurile omeneşti cu orice risc. – Scrisoarea 92, 1900
Relaţia dintre scrierile lui Ellen White – lumina mai mică
– şi Biblie. Bibliei i-a fost acordată prea puţină atenţie, iar
Domnul a dat o lumină mai mică pentru a-i conduce pe oameni la o
lumină mai mare. – Review and Herald, 20 ianuarie 1903 (citat în
Colporteur Ministry, p. 125)
Verificate cu Biblia. – Duhul nu a fost dat – şi nici nu ar putea
fi vreodată revărsat – ca să înlocuiască Biblia, deoarece Scripturile
declară explicit că standardul pentru verificarea tuturor
doctrinelor şi practicilor este Cuvântul lui Dumnezeu. (…) Isaia
declară: „«La Lege şi la mărturie!» Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu
vor mai răsări zorile pentru poporul acesta” (Isaia 8,20). –
Tragedia veacurilor, Introducere, p. vii
Spiritul Profetic nu este dat pentru a fi o lumină nouă. –
Fratele J va aduce confuzie, căutând să arate [31] că lumina pe care
Dumnezeu mi-a dat-o mie prin Mărturii este un adaus la Cuvântul
lui Dumnezeu, dar el prezintă subiectul într-o lumină falsă.
Dumnezeu a găsit că este potrivit modul aceasta de a atrage
atenţia celor din poporului Său asupra Cuvântului, în scopul de a
le da o înţelegere mai clară a acestuia.
Cuvântul lui Dumnezeu este suficient pentru a lumina mintea
cea mai înceţoşată şi poate fi înţeles de aceia care doresc să îl
înţeleagă. În ciuda acestui fapt, unii, care declară că fac din
Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor, se află în opoziţie directă cu

învăţăturile lui cele mai clare. Prin urmare, pentru a-i lăsa pe
oameni fără scuze, Dumnezeu dă mărturii clare şi la subiect,
aducându-i înapoi la Cuvântul pe care au neglijat să-l urmeze.
Cuvântul lui Dumnezeu este plin de principii generale pentru
formarea unor obiceiuri corecte de vieţuire, iar mărturiile, generale
şi particulare, au scopul de a le atrage atenţia în mod special
asupra acestor principii. – Mărturii, vol. 5, p. 663, 664
Mărturiile au scopul de scoate în evidenţă lecţiile clare
din Cuvânt. – În Scripturi, Dumnezeu a prezentat lecţii practice
care să conducă viaţa şi comportamentul tuturor, dar, în ciuda
faptului că El a dat îndrumări precise cu privire la caracterul,
conversaţia şi comportamentul nostru, lecţiile Sale sunt
desconsiderate şi ignorate într-o mare măsură. Pe lângă
învăţăturile din Cuvântul Său, Domnul i-a dat poporului Său
mărturii speciale, nu ca o descoperire nouă, ci pentru ca să ne
prezinte lecţiile clare din Cuvântul Său în aşa fel încât greşelile să
poată fi corectate, calea cea dreaptă să fie indicată cu claritate şi
fiecare suflet să rămână fără nicio scuză. – Scrisoarea 63, 1893
(vezi Mărturii, vol. 5, p. 665)
Ellen White a fost făcută în stare să definească în mod
clar adevărul şi ideile greşite. – La data aceea [după
dezamăgirea din 1844], ideile greşite ne asaltau una după alta.
Pastorii şi cercetătorii Bibliei veneau cu tot felul de învăţături noi.
Atunci, noi studiam Scripturile cu multă rugăciune, iar Duhul
Sfânt ne descoperea adevărul. Uneori, nopţi întregi erau dedicate
cercetării Scripturilor şi rugăciunii fierbinţi pentru a primi
călăuzirea lui Dumnezeu. În acest scop, se adunau mai multe
grupe de credincioşi devotaţi. [32] Puterea lui Dumnezeu venea
asupra mea şi primeam capacitatea de a defini cu claritate
adevărul şi greşeala.
După ce punctele noastre de credinţă erau stabilite în felul
acesta, picioarele noastre se aşezau pe o temelie solidă. Noi
acceptam adevărul punct cu punct, având dovada dată de Duhul
Sfânt. Eu eram răpită în viziune şi mi se dădeau explicaţii. Am
văzut lucrurile cereşti şi Sanctuarul şi ne-am aşezat în locul în care

lumina a strălucit asupra noastră cu raze limpezi şi strălucitoare.
– Slujitorii Evangheliei, p. 302
Mărturiile, date pentru a corecta ideile false şi pentru a
[1]
preciza adevărul. – Am scris mult în jurnal.
Am scris în el
toate călătoriile mele pentru a fi prezentate poporului, dacă este
important, chiar dacă nu am scris niciun alt rând. Voiam ca
lucrurile care sunt considerate valoroase să fie publicate, pentru că
Domnul mi-a dat multă lumină şi doresc ca poporul să o aibă,
deoarece aceasta este învăţătura pe care Domnul mi-a dat-o pentru
poporul Său. Este o lumină pe care trebuie să o aibă, învăţătură
peste învăţătură, învăţătură peste învăţătură, puţin aici, puţin
acolo. Acum trebuie să-i fie prezentată poporului, deoarece a fost
dată pentru a corecta ideile false care duc la amăgire şi pentru a
preciza care este adevărul. Domnul mi-a descoperit multe lucruri
care scot în evidenţă adevărul, spunând astfel: „Aceasta este calea,
mergeţi pe ea.” – Scrisoarea 127, 1910
Mărturiile nu contrazic niciodată Biblia. – Biblia trebuie să
fie sfătuitorul vostru. Studiaţi-o împreună cu mărturiile pe care lea dat Dumnezeu, deoarece mărturiile nu contrazic niciodată
Cuvântul Său. – Scrisoarea 106, 1907
Dacă Mărturiile nu vorbesc în conformitate cu Cuvântul lui
Dumnezeu, respingeţi-le. Hristos şi Belial nu pot fi [33] uniţi. –
Mărturii, vol. 5, p. 691
Despre citarea lui Ellen White. – Cum poate Domnul să-i
binecuvânteze pe aceia care manifestă un spirit de nepăsare, un
spirit care îi determină să trăiască în contradicţie cu lumina pe
care le-a dat-o El? Eu nu vă cer să urmaţi cuvintele mele. Lăsaţi-o
pe Ellen White deoparte. Până când nu ascultaţi Biblia, să nu mai
[2]
citaţi cuvintele mele câte zile veţi trăi!
Când veţi face din Biblie
mâncarea şi băutura voastră, când veţi face ca principiile ei să fie
elementele caracterului vostru, veţi şti mai bine cum să primiţi
sfaturi de la Dumnezeu. Eu înalţ Cuvântul preţios înaintea voastră
astăzi. Nu repetaţi ce am spus eu, zicând: „Sora White a zis
aceasta” şi „Sora White a zis aceea”. Căutaţi să vedeţi ce spune

Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi apoi împliniţi poruncile Sale. –
Manuscrisul 43, 1901 (Dintr-o cuvântare adresată conducătorilor
bisericii, în seara dinaintea deschiderii Sesiunii Conferinţei
Generale din 1901)

EXPERIENŢELE DIN TIMPUL PRIMIRII
VIZIUNILOR
Prima viziune. – În timp ce mă rugam la altarul familial,
Duhul Sfânt a venit asupra mea. – Experienţe şi viziuni, p. 14
Cinci dintre noi, toate femei, am îngenuncheat în linişte la
altarul familial. În timp ce ne rugam, puterea lui Dumnezeu a
venit asupra mea, aşa cum nu o mai simţisem niciodată înainte. Mi
s-a părut că sunt înconjurată de lumină şi că mă înalţ tot mai
departe şi tot mai departe de pământ. Cu ocazia aceasta, am avut o
viziune a experienţei credincioşilor adventişti, a venirii lui Hristos
şi a răsplătirii care urma să le fie dată celor credincioşi. – Mărturii,
vol. 5, p. 654, 655
Relatarea experienţei. – Când razele slavei lui Dumnezeu au
venit la mine pentru prima dată, ei au crezut că am murit; mă
priveau, plângeau şi se rugau mult, dar pentru mine era ca şi când
mă aflam în cer, eram plină de viaţă, iar apoi mi-a fost arătată
lumea şi am văzut un întuneric asemenea unui giulgiu al morţii.
Ce însemnau aceste lucruri? Nu puteam să văd nicio lumină.
După aceea, am văzut o mică sclipire şi apoi încă una, iar sclipirile
acestea s-au mărit şi au fost tot mai strălucitoare şi s-au înmulţit,
fiind tot mai puternice, până când au ajuns lumina lumii. Aceştia
erau aceia care credeau în Isus Hristos. (…)
Nu am crezut niciodată că mă voi întoarce iarăşi în lume. [35]
Când suflarea a revenit în trupul meu, nu am putut să aud nimic.
Totul era în întuneric. Lumina şi slava pe care ochii mei le
priviseră îndelung eclipsaseră lumina de pe pământ şi aşa a fost
timp de mai multe ore. Apoi, treptat, am început să zăresc lumina
şi am întrebat unde mă aflu.
„Eşti chiar aici, în casa mea”, a spus proprietarul casei.
„Unde, aici? Eu, aici? Ştii ceva despre aceasta?” După aceea,
totul a revenit la normal. Oare acesta trebuie să fie căminul meu?
Trebuie să mă întorc aici din nou? Oh, povara şi răspunderea care
au venit asupra sufletului meu sunt de nedescris! – Manuscrisul

16, 1894
Detaşată cu totul de lucrurile pământeşti. – Când Domnul
consideră potrivit să îmi dea o viziune, sunt dusă în prezenţa lui
Isus şi a îngerilor şi sunt detaşată cu totul de lucrurile pământeşti.
[3]
Nu pot să văd mai departe de locul spre care mă îndrumă
îngerul. Adesea, atenţia mea este îndreptată spre evenimente care
se desfăşoară pe pământ.
Uneori sunt purtată cu mult înainte, în viitor, şi mi se arată ce
urmează să se întâmple. Apoi, din nou, mi se arată lucruri care au
avut loc în trecut. – Spiritual Gifts, vol. 2, p. 292
Uneori, viziunile au fost primite în stare de conştienţă. –
Vineri, 20 martie, m-am trezit devreme, aproximativ la ora trei şi
jumătate dimineaţa. În timp ce scriam despre capitolul al
cincisprezecelea din Evanghelia după Ioan, m-a cuprins deodată o
pace minunată. O prezenţă sfântă părea să se afle în camera mea.
Am lăsat jos condeiul şi am stat într-o atitudine de aşteptare, ca să
văd ce îmi va spune Duhul Sfânt. Nu am văzut nicio persoană. Nu
am auzit nicio voce, dar Veghetorul ceresc părea că se află foarte
aproape de mine. Am simţit că era prezenţa lui Isus.
Pacea şi lumina plăcută care păreau să se afle în camera mea
sunt imposibil de explicat sau de descris. [36] O atmosferă sfântă
mă înconjura şi minţii mele i-au fost înfăţişate lucruri de o
importanţă deosebită. Mi-a fost descrisă o iniţiativă de activitate,
ca şi când o prezenţă nevăzută îmi vorbea. Mi se părea că am
pierdut din minte subiectul despre care scriam, iar un alt subiect
mi-a fost descoperit cu claritate. În timp ce subiectul era întipărit
în mintea mea, mi se părea că sunt cuprinsă de un sentiment de
adorare. – Manuscrisul 12c, 1896
O altă viziune primită în timp ce scria. – M-am trezit marţi
dimineaţa devreme, aproximativ pe la ora două. În timp ce scriam
despre Adevărata Viţă, am simţit o prezenţă în camera mea, aşa
cum s-a întâmplat de multe ori înainte, şi am pierdut din minte
gândurile pe care eram pe punctul să le scriu. Mi se părea că sunt
în prezenţa lui Isus. El îmi vorbea despre lucrurile pe care trebuia
să le învăţ. Totul era atât de clar, încât nu puteam să înţeleg

greşit.
Trebuia să ajut pe cineva cu care credeam că nu voi mai fi
chemată niciodată să mă confrunt. Nu am putut să înţeleg ce
însemna lucrul acesta, dar am decis imediat să nu încerc să mă
împotrivesc, ci să urmez îndrumările. Nu a fost rostit niciun cuvânt
care să fie auzit, ci vocea îmi vorbea în minte. Am spus: „Doamne,
voi face aşa cum porunceşti.” – Scrisoarea 36, 1896
Descoperiri minunate în timp ce scria şi vorbea. – Sunt
binecuvântată într-un mod deosebit nu numai când stau în faţa
unor adunări mari, ci şi când scriu îmi sunt date descoperiri
minunate cu privire la trecut, prezent şi viitor. – Scrisoarea 86,
1906
Ellen White nu putea să aibă control asupra viziunilor. –
Declaraţia că eu am susţinut vreodată că pot să am o viziune când
doresc eu este cu totul falsă. Nu este nicio umbră de adevăr în
aceasta. Eu nu am spus niciodată că pot să intru în viziune când
îmi place, deoarece lucrul acesta este pur şi simplu imposibil. Mulţi
ani am simţit că, dacă aş fi putut să aleg şi să-I fiu pe plac lui
Dumnezeu în acelaşi timp, aş fi ales mai degrabă să mor, decât să
am o viziune, deoarece fiecare viziune îmi dă o mare
responsabilitate de a da mărturii de mustrare şi de avertizare, iar
faptul acesta a fost [37] întotdeauna împotriva sentimentelor mele,
provocându-mi o suferinţă sufletească de nedescris. Nu am râvnit
niciodată la poziţia aceasta, şi totuşi nu îndrăznesc să mă
împotrivesc Duhului lui Dumnezeu şi să caut o poziţie mai uşoară.
Duhul lui Dumnezeu a venit asupra mea în ocazii diferite, în
[4]
locuri diferite şi în circumstanţe diferite.
Soţul meu nu are
niciun control asupra acestor manifestări ale Duhului lui
Dumnezeu. De multe ori, când am avut viziuni, el era foarte
departe. – Scrisoarea 2, 1874
Nu am îndrăznit să mă îndoiesc. – Uneori am fost încurcată
şi ispitită să mă îndoiesc de propria experienţă. Într-o dimineaţă,
în timpul rugăciunilor cu familia, puterea lui Dumnezeu a început
să vină asupra mea. Mi-a trecut prin minte gândul că era spiritism
şi m-am împotrivit. Imediat am fost lovită de muţenie. (…) După

aceea nu am mai îndrăznit să mă îndoiesc şi nici să mă împotrivesc
puterii lui Dumnezeu nici măcar o clipă, indiferent ce ar putea să
creadă ceilalţi despre mine. – Experienţe şi viziuni, p. 22, 23
Ellen White relatează dovezile chemării şi lucrării ei. – În
lumea noastră există un spirit de credinţă şi, de asemenea, un
spirit de necredinţă. În zilele din urmă, unii se vor îndepărta de
credinţă, „alipindu-se de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile
dracilor”. Ne aşteptăm ca aceia care refuză să fie în armonie cu
Hristos să dezvolte o atitudine combativă, dar să nu ne gândim că
ne vor face rău. Trebuie să ne aducem aminte că aceia care sunt de
partea noastră sunt mai mulţi decât cei care sunt împotriva
noastră. Aceasta este nădejdea şi puterea mea. Eu cred în
Dumnezeu. Ştiu în cine cred. Eu cred soliile pe care Dumnezeu le-a
dat bisericii rămăşiţei. Încă din copilărie, am avut numeroase
experienţe care mi-au întărit credinţa în lucrarea pe care mi-a dato Dumnezeu.
Făcută în stare să scrie. – La începutul activităţii mele
publice, Domnul mi-a poruncit: „Scrie lucrurile care îţi sunt
descoperite!” La data când am primit solia aceasta, [38] mâna îmi
tremura puternic. Starea mea fizică făcea să îmi fie imposibil să
scriu. Totuşi mi-a fost adresat din nou cuvântul: „Scrie lucrurile
care îţi sunt descoperite!” Eu am ascultat, iar urmarea a fost că, nu
după multă vreme, am putut să scriu pagină după pagină cu o
uşurinţă tot mai mare. Cine mi-a spus ce să scriu? Cine mi-a
întărit mâna dreaptă şi m-a făcut în stare să folosesc pana? A fost
Domnul.
Când intrăm într-o relaţie potrivită cu El şi ne consacrăm în
întregime, vom vedea puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu
atât în cuvinte, cât şi în fapte.
Concluziile studiului Bibliei sunt confirmate de viziuni. –
În zilele timpurii ale vestirii soliei, când numărul nostru era mic,
am studiat cu atenţie pentru a înţelege semnificaţia multor pasaje
ale Scripturii. Uneori se părea că nu poate fi dată nicio explicaţie.
Mintea mea părea încuiată pentru înţelegerea Cuvântului, dar,
când fraţii noştri care se adunau pentru studiu ajungeau la un

punct de unde nu puteau să meargă mai departe şi erau nevoiţi să
apeleze la rugăciuni stăruitoare, Duhul lui Dumnezeu venea
asupra mea, eram luată în viziune şi eram învăţată cu privire la
relaţia dintre diferitele pasaje ale Scripturii. Aceste experienţe sau repetat adesea. Astfel au fost stabilite, punct cu punct, multe
adevăruri ale soliei îngerului al treilea.
Credeţi voi că va şovăi vreodată credinţa mea în solia aceasta?
Credeţi că pot să tac, văzând efortul care se face pentru a spulbera
stâlpii de temelie ai credinţei noastre? Eu sunt atât de puternic
întemeiată în adevărurile acestea, cât îi este posibil unui om. Nu
pot să uit niciodată experienţa prin care am trecut. Dumnezeu mia confirmat credinţa prin numeroase dovezi ale puterii Sale.
Eu am scris lumina pe care am primit-o, iar o mare parte din ea
străluceşte acum din paginile tipărite. Lucrările mele tipărite sunt
într-o totală armonie cu învăţătura mea actuală.
Ellen White nu a respirat în timpul viziunii. – Unele dintre
îndrumările aflate în paginile acestea au fost date în circumstanţe
atât de remarcabile, încât pot să dovedească puterea făcătoare de
minuni a lui Dumnezeu în favoarea adevărului Său. [39] Uneori,
când eram în viziune, prietenii mei se apropiau şi exclamau: „Ce se
întâmplă? Nu respiră!” Au pus o oglindă în faţa buzelor mele, dar
nu au găsit nicio urmă de umezeală pe sticlă. În timpul acela, când
nu era niciun semn de respiraţie, eu continuam să spun lucrurile
care îmi erau descoperite. Soliile au fost date în felul acesta pentru
a întări credinţa tuturor, pentru ca, în aceste zile din urmă, să
avem încredere în Spiritul Profetic.
Vocea păstrată în mod miraculos. – Îi mulţumesc lui
Dumnezeu că mi-a păstrat vocea, deoarece, în tinereţe, medicii şi
prietenii declarau că voi rămâne fără voce în trei luni. Dumnezeul
cerului a văzut că aveam nevoie să trec printr-o experienţă dificilă,
ca să fiu pregătită pentru lucrarea pe care urma să mi-o
încredinţeze.
Pe parcursul ultimei jumătăţi de secol, credinţa mea în triumful
final al soliei îngerului al treilea şi al tuturor lucrurilor care au
legătură cu aceasta a fost întărită de experienţele minunate prin

care am trecut. Acesta este motivul pentru care sunt nerăbdătoare
să văd cărţile mele publicate şi răspândite în multe limbi. Ştiu că
lumina conţinută în aceste cărţi este lumina Cerului.
Studiaţi învăţătura. – Vă cer să studiaţi învăţătura scrisă în
aceste cărţi. Ioan, bătrânul apostol, a primit solia: „Scrie lucrurile
pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt şi cele care au să fie după
ele.” Domnul mi-a poruncit să scriu ce mi-a descoperit. Eu am făcut
lucrul acesta, iar acum ce mi-a descoperit este tipărit. (…)
Deşi suntem înconjuraţi de ideile false care se răspândesc pe
întregul pământ, noi trebuie să stăm neclintiţi pe platforma
adevărului veşnic. Să îmbrăcăm întreaga armură a lui Dumnezeu,
deoarece ni se spune că, în timpul acesta, Satana însuşi va face
minuni în faţa oamenilor, iar când vedem lucrurile acestea, trebuie
să fim pregătiţi să ne împotrivim influenţei lor amăgitoare. Nu
trebuie să fim influenţaţi de nimic din ce este prezentat de vrăjmaş
ca fiind adevăr, deoarece trebuie să rămânem la învăţătura
Marelui Autor al întregului adevăr. – Review and Herald, 14 iunie
1906

CUM A PRIMIT ELLEN WHITE LUMINA
În prima viziune. – Părea că este prezentă şi participă la
evenimente. – Pe când mă rugam la altarul familial, Duhul Sfânt
a venit asupra mea şi mi s-a părut că mă înalţ din ce în ce mai
mult, cu mult deasupra lumii întunecate. M-am întors să văd
poporul adventist din lume, dar nu am putut să-l găsesc. Atunci, o
voce mi-a zis: „Priveşte din nou şi priveşte puţin mai sus.” Mi-am
ridicat privirile şi am văzut o cărare dreaptă şi îngustă, aflată mult
deasupra lumii. Pe cărarea aceasta, poporul adventist călătorea
spre cetatea care se afla departe, la capătul ei. – Experienţe şi
viziuni, p. 14
Imagini panoramice vaste. – Prin iluminarea Duhului Sfânt,
scenele conflictului îndelungat dintre bine şi rău i-au fost
descoperite scriitoarei acestor pagini. Din timp în timp, mi s-a
permis să privesc desfăşurarea în diferite epoci a marii lupte dintre
Hristos, Prinţul vieţii, Autorul mântuirii noastre, şi Satana,
prinţul răului, autorul păcatului, primul călcător al Legii sfinte a
lui Dumnezeu. – Tragedia veacurilor, Introducere, p. x, xi
Un înger explică semnificaţia. – În timp ce mă aflam în Loma
Linda, California, pe 16 aprilie 1906, [41] pe dinaintea mea a trecut
un tablou uimitor. În timpul unei viziuni de noapte, mă aflam pe o
înălţime de unde puteam vedea case clătinându-se ca o trestie în
vânt. Clădiri mari şi mici cădeau la pământ. Localuri de petrecere,
teatre, hoteluri şi case ale celor bogaţi erau zguduite şi dărâmate.
Multe vieţi erau distruse şi văzduhul era plin de ţipetele celor
răniţi şi îngroziţi. (…) Nu pot găsi cuvinte să descriu grozăvia
scenelor care treceau prin faţa mea. Se părea că răbdarea lui
Dumnezeu ajunsese la capăt şi Ziua Judecăţii venise.
Cât de teribil a fost tabloul care mi-a trecut pe dinainte! Ceea ce
s-a întipărit cel mai viu în mintea mea a fost instrucţiunea pe care
am primit-o în legătură cu el. Îngerul care stătea lângă mine a
declarat că stăpânirea supremă a lui Dumnezeu şi sfinţenia Legii
Sale trebuie să le fie descoperite acelora care, în mod stăruitor,

refuzau să-I dea ascultare Împăratului împăraţilor. Aceia care aleg
să rămână necredincioşi trebuie să primească, în mila Lui,
anumite pedepse, pentru ca, dacă este posibil, să poată fi treziţi săşi dea seama de păcătoşenia purtării lor. – Mărturii, vol. 9, p. 92,
93
O viziune cu privire la o familie. – Îngerul lui Dumnezeu mia zis: „Urmează-mă.” Mi se părea că mă aflu în camera unei clădiri
în care se petreceau lucruri josnice. Acolo erau câţiva tineri care
jucau cărţi. Ei păreau foarte porniţi să se distreze cu jocul lor şi
erau atât de absorbiţi, încât nu păreau să observe că intrase cineva
în cameră. Erau prezente şi câteva tinere, urmărind jocul, iar
cuvintele rostite nu erau dintre cele mai nobile. Spiritul şi
influenţa care se simţeau cu putere în acea încăpere nu erau de
natură să curăţească, să înalţe şi să înnobileze caracterul. (…)
Am întrebat: „Cine sunt aceşti oameni şi ce reprezintă scena
aceasta?”
Mi s-a spus: „Aşteaptă.” (…)
Am văzut o altă scenă. Se consumau băuturi [42] alcoolice, iar
cuvintele şi faptele săvârşite sub influenţa acestora nu erau deloc
favorabile gândurilor serioase, înţelegerii clare a lucrurilor
importante, însuşirilor morale curate şi înnobilării participanţilor.
(…)
Am întrebat din nou: „Cine sunt aceşti oameni?”
Mi s-a răspuns: „O parte din familia pe care o vizitezi. În seara
aceasta, aici conduce vrăjmaşul sufletelor, marele duşman al lui
Dumnezeu şi al omului, căpetenia domniilor şi stăpânirilor,
domnul întunericului acestei lumi. Satana şi îngerii lui duc la
ruină aceste suflete sărmane.” – Scrisoarea 1, 1893
Ca şi când totul s-ar petrece sub ochii ei. – De cele mai
multe ori, acum primesc lumina în timpul nopţii, ca şi când totul sar petrece sub ochii mei, iar eu văd şi aud tot ce se spune. Sunt
îndemnată să mă ridic şi iau parte la eveniment. – Manuscrisul
105, 1907
Reprezentări simbolice. – Mi-ai fost arătat ca un general
călare pe un cal, purtând un steag. Cineva a venit, a luat din mâna

ta steagul pe care erau scrise cuvintele: „Poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus” şi l-a aruncat la pământ, călcându-l în picioare.
Te-am văzut înconjurat de oameni care te legau de lume. –
Scrisoarea 239, 1903
O parte din lucrarea care s-a făcut pentru cei desconsideraţi este
reprezentată prin nişte oameni care împing la deal pietre mari, cu
mare efort. Când ajung aproape de vârf, pietrele se rostogolesc
înapoi, până la poalele dealului. Oamenii aceia au reuşit să ducă
până la vârf doar câteva pietre. Cât efort s-a făcut pentru a ajunge
la cei degradaţi, câtă cheltuială după aceea pentru a-i îndruma să
se împotrivească poftei şi patimilor josnice! – Scrisoarea 232, 1899
Făcută în stare să înţeleagă viziunile simbolice. – Mintea şi
simţurile mele continuă să fie limpezi. Domnul mă face în stare să
înţeleg lucrurile pe care mi le prezintă sub formă de simboluri. –
Scrisoarea 28, 1907
Avertizată cu privire la pericolul care îl ameninţa pe un
medic. – În noaptea trecută, te-am văzut într-o viziune, scriind.
Cineva privea peste umărul tău şi spunea: „Prietene, tu eşti în
pericol.” (…)
[43] Îngăduie-mi să îţi vorbesc despre o scenă la care am fost
martoră când eram în Oakland. Îngeri îmbrăcaţi în haine
frumoase, asemenea unor îngeri ai luminii, îl însoţeau pe dr. A
dintr-un loc în altul, inspirându-l să spună cuvinte pline de
îngâmfare şi aroganţă, care erau ofensatoare pentru Dumnezeu.
Curând după conferinţa de la Oakland, în timpul nopţii, Domnul
mi-a prezentat o scenă în care Satana, deghizat în hainele cele mai
atrăgătoare, căuta să stea cât mai aproape de dr. A. Am văzut şi
am auzit multe. Noapte după noapte, am fost doborâtă de agonie
când îl vedeam pe acest personaj vorbind cu fratele nostru. –
Scrisoarea 220, 1903
Descoperire asemenea unei străfulgerări. – Se pune
întrebarea: Cum ştie Ellen White lucrurile despre care vorbeşte cu
atâta hotărâre, ca şi când ar avea autoritatea de a rosti aceste
cuvinte? Vă spun aceste lucruri deoarece ele îmi sunt descoperite,
străfulgerând în mintea mea la fel de rapid ca nişte fulgere care ies

dintr-un nor întunecos în timpul unei furtuni furioase. Unele scene
mi-au fost prezentate cu ani în urmă şi nu le-am reţinut, dar, când
învăţătura primită atunci este necesară, uneori chiar când stau în
faţa oamenilor, amintirile îmi vin cu precizie şi claritate, ca un
fulger, aducându-mi în minte exact acea învăţătură, într-un mod
distinct. În astfel de ocazii, nu pot să mă abţin să nu spun lucrurile
care îmi străfulgeră în minte, nu pentru că am avut o viziune nouă,
ci pentru că lucrurile care mi-au fost descoperite cu ani în urmă
îmi sunt readuse în minte cu putere. – Manuscrisul 33, 1911
Scene din holul sanatoriului. – În visul meu, mă aflam la
_____, iar Călăuza mea mi-a zis să fiu atentă la tot ce aud şi să
observ tot ce văd. Mă aflam într-un loc retras, unde nu puteam fi
văzută, dar puteam să-i văd pe toţi cei din încăpere. Nişte oameni
îşi [44] încheiau socotelile cu tine şi i-am auzit certându-se cu tine
cu privire la o sumă mare cerută pentru cazare, cameră şi
tratament. Te-am auzit cum refuzai să micşorezi nota de plată –
aveai o voce puternică şi hotărâtă. Am fost uluită să văd că nota de
plată era atât de mare.
Erai ca un despot. Am văzut că impresia lăsată de
comportamentul tău în mintea celor care negociau notele de plată a
fost nefavorabilă pentru instituţie. I-am auzit pe unii dintre fraţii
tăi rugându-te şi spunându-ţi că purtarea ta a fost neînţeleaptă şi
nedreaptă, dar tu ai fost la fel de neclintit ca o stâncă în apărarea
purtării tale. Ai declarat că tot ce faci este pentru binele instituţiei.
Însă am văzut oameni care plecau de la _______ cu totul
nemulţumiţi. – Scrisoarea 30, 1887
Scene de familiaritate şi adulter. – Pe când mă aflam în
Europa, mi-au fost descoperite lucrurile care se petreceau în
_______. O voce mi-a zis: „Urmează-mă şi îţi voi arăta păcatele
săvârşite de cei ce se află în poziţii de răspundere.” Am mers prin
camere şi te-am văzut pe tine, străjer pe zidurile Sionului, într-o
situaţie foarte intimă cu soţia altui bărbat, trădând răspunderea
sfântă şi răstignindu-L din nou pe Domnul. Te-ai gândit tu că acolo
era un Veghetor, era Cel Sfânt, martor la fapta ta rea, văzând
acţiunile tale şi auzind cuvintele tale, şi că acestea erau scrise în

cărţile cerului?
Ea stătea în poala ta şi vă sărutaţi. Mi-au fost prezentate şi alte
scene de afecţiune, priviri şi comportamente senzuale, care au
făcut să îmi treacă un fior de oroare prin suflet. O cuprindeai de
mijloc cu braţul, iar dragostea exprimată avea o influenţă
fermecătoare. Apoi, cortina a fost dată la o parte şi mi-ai fost
arătat în pat cu _______. Călăuza mea a zis: „Nelegiuire, adulter!” –
Scrisoarea 16, 1888
O solie reprezentată prin împărţirea unor fructe. –
Lucrarea ta mi-a fost reprezentată în simboluri. Erai într-un grup
şi le întindeai celor prezenţi un vas cu fructele cele mai frumoase.
Totuşi, în timp ce le ofereai fructele acestea, [45] rosteai cuvinte
atât de aspre, iar atitudinea ta era atât de respingătoare, încât
nimeni nu voia să le primească. Apoi, a venit Altcineva la acelaşi
grup şi a oferit aceleaşi fructe. Cuvintele şi comportamentul Lui
erau atât de plăcute şi amabile, încât, în timp ce vorbea despre
calităţile vrednice de dorit ale fructelor, vasul s-a golit. –
Scrisoarea 164, 1902
Sfaturile Cuiva cu autoritate cu privire la locul de
aşezare a unui sanatoriu. – În timpul nopţii, mă aflam într-un
consiliu în care fraţii discutau despre sanatoriul din Los Angeles.
Unul dintre fraţi a prezentat avantajele înfiinţării sanatoriului în
oraşul Los Angeles. Apoi, Cineva cu autoritate s-a ridicat şi a
prezentat subiectul cu claritate şi putere. – Scrisoarea 40, 1902
Scene care ilustrează zelul misionar. – Se părea că eram
într-o mare adunare. Cineva cu autoritate se adresa celor prezenţi,
înaintea cărora era întinsă o hartă a lumii. El spunea că harta
reprezintă via lui Dumnezeu, care trebuie cultivată. Atunci când
lumina din cer străluceşte asupra cuiva, acea persoană trebuie să
reflecte lumina şi asupra altora. Luminile trebuie să fie aprinse în
multe locuri, iar de la aceste lumini urmau să fie aprinse altele.
(…)
Am văzut şuvoaie de lumină, luminând din oraşe şi din sate, din
locurile înalte şi din locurile joase ale pământului. Cuvântul lui
Dumnezeu a fost ascultat şi, drept urmare, erau monumente

pentru El în fiecare oraş şi în fiecare sat. Adevărul Său era
proclamat în întreaga lume.
Apoi, această hartă a fost îndepărtată şi o alta a fost pusă în
locul ei. Pe ea, lumina strălucea doar din câteva locuri. Restul
lumii se afla în întuneric, doar cu câte o licărire de lumină, ici şi
colo. Călăuza noastră a spus: „Întunericul acesta este consecinţa
faptului că oamenii şi-au urmat calea lor. Ei au nutrit tendinţe
spre rău, moştenite şi cultivate. Ei au făcut din punerea la
îndoială, din căutarea de greşeli şi din aducerea de acuzaţii
preocuparea principală a vieţii lor. Inima lor nu este împăcată cu
Dumnezeu. Ei şi-au ascuns lumina sub obroc.” – Mărturii, vol. 9, p.
28, 29
[46] Studiul Cuvântului şi o cunoştinţă deosebită. – Arătând
lumina primită din studierea Cuvântului Său, deosebita
cunoaştere dată cu privire la cazurile individuale din poporul Său,
în toate împrejurările şi în orice fază a experienţei, pot eu oare să
fiu în aceeaşi ignoranţă, în aceeaşi incertitudine intelectuală şi
orbire spirituală cum eram la începutul experienţei? Oare vor
putea spune fraţii mei că sora White a fost un cercetător atât de
slab, încât judecata ei în această direcţie nu este mai bună acum
decât a fost înainte de a intra în şcoala lui Hristos ca să fie
instruită şi educată pentru o lucrare specială? Nu sunt eu mai
înţeleaptă cu privire la îndatoririle şi primejdiile poporului lui
Dumnezeu, decât sunt cei înaintea cărora aceste lucruri n-au fost
prezentate niciodată? – Mărturii, vol. 5, p. 686
Duhul Sfânt a impresionat mintea şi inima lui Ellen
White. – Dumnezeu mi-a dat o experienţă importantă şi solemnă
în legătură cu lucrarea Sa şi poţi fi sigur că, atâta vreme cât viaţa
mea este ocrotită, nu voi înceta să ridic un glas de avertizare, aşa
cum sunt inspirată de Duhul lui Dumnezeu, fie că oamenii vor
asculta solia, fie că o vor respinge. Eu nu am o înţelepciune
deosebită în mine însămi, ci sunt doar un instrument în mâinile
Domnului pentru a face lucrarea pe care El mi-a încredinţat-o.
Instrucţiunile pe care le-am dat prin scrieri sau vorbire au fost o
expresie a luminii primite de la Dumnezeu. Am încercat să prezint

principiile pe care Duhul lui Dumnezeu le-a întipărit de ani de zile
în mintea mea, în scrierile mele şi în inima mea.
Acum, fraţilor, vă îndemn să nu vă aşezaţi între mine şi popor şi
să îndepărtaţi astfel lumina pe care Dumnezeu a dorit să o trimită.
Nu cumva, prin critica voastră, să anulaţi efectul puterii, toate
îndrumările şi influenţa Mărturiilor. Nu trebuie să consideraţi că
le puteţi diseca în aşa fel încât să corespundă ideilor voastre,
pretinzând că Dumnezeu v-a dat această capacitate de a face
deosebire între lumina Cerului şi ceva ce nu este decât expresia
unei înţelepciuni omeneşti. Dacă Mărturiile nu vorbesc în armonie
cu Cuvântul lui Dumnezeu, atunci respingeţi-le. – Mărturii, vol. 5,
p. 691
Aşezarea unei fabrici de alimente. – În viziunile din timpul
nopţii, mi-au fost prezentate aceste principii cu privire la
[5]
propunerea [47] de a înfiinţa o brutărie
în Loma Linda. Mi-a fost
arătată o clădire spaţioasă unde erau pregătite numeroase
alimente. În timp ce stăteam acolo, am auzit voci care se certau
zgomotos cu privire la munca făcută. Între muncitori lipsea
armonia şi pătrunsese confuzia.
Apoi l-am văzut pe fratele Burden apropiindu-se. Avea pe chip o
expresie de îngrijorare şi de tulburare, în timp ce încerca să se
înţeleagă cu muncitorii şi să restabilească armonia. Scena s-a
repetat, iar fratele Burden era abătut mereu de la munca lui ca
administrator al sanatoriului, pentru a clarifica neînţelegerile. (…)
Apoi i-am văzut pe pacienţi stând pe terenurile frumoase ale
sanatoriului. Ei auziseră certurile dintre muncitori. Pacienţii nu
m-au văzut, dar eu am putut să-i văd şi să-i aud, iar remarcile lor
au ajuns la urechile mele. Ei exprimau păreri de rău pentru faptul
că fabrica de alimente a fost înfiinţată pe aceste terenuri frumoase,
atât de aproape de o instituţie pentru îngrijirea bolnavilor. Unii
erau dezgustaţi. (…)
Atunci, Cineva a apărut în locul acela şi a zis: „Toate acestea ţiau fost arătate ca o pildă, ca să vezi rezultatul punerii în aplicare a
unor planuri.”
Deodată, întreaga scenă s-a schimbat. Clădirea brutăriei nu era

acolo unde plănuiserăm noi, ci la o distanţă mare de clădirile
sanatoriului, pe o stradă care ducea spre calea ferată. Era o clădire
modestă şi acolo se făcea o lucrare mică. Ideea comercială a fost
pierdută din vedere şi, în schimb, în locul acela domnea o
spiritualitate puternică. – Scrisoarea 140, 1906

PREZENTAREA MESAJELOR PRIMITE PRIN
DESCOPERIRE DIVINĂ
Îndrumarea dată lui Ellen White. – Când Duhul lui
Dumnezeu mi-a descoperit în minte marile adevăruri ale
Cuvântului Său şi scene din trecut şi viitor, mi s-a poruncit să le
fac cunoscut şi altora aceste lucruri. – Tragedia veacurilor, p. xi
De la începutul lucrării mele (…) am fost chemată să aduc o
mărturie clară şi la subiect pentru a mustra fără cruţare greşelile.
– Mărturii, vol. 5, p. 678
Vestirea mărturiei cu ajutorul Duhului Sfânt. – După ce ies
din viziune, nu îmi amintesc imediat tot ce am văzut, iar subiectul
nu îmi este foarte clar până când scriu. Atunci, scenele îmi apar în
minte aşa cum mi-au fost prezentate în viziune şi pot să le scriu cu
uşurinţă. Uneori, lucrurile pe care le-am văzut îmi sunt ascunse
după ce ies din viziune şi nu pot să mi le amintesc până când sunt
adusă în faţa unui grup căruia i se aplică viziunea. Atunci,
lucrurile pe care le-am văzut îmi vin în minte cu putere.
Eu sunt tot atât de dependentă de Duhul Domnului în relatarea
sau în scrierea viziunii, pe cât sunt în primirea ei. Îmi este
imposibil să îmi aduc aminte lucrurile care mi-au fost arătate, dacă
Domnul nu mi le aminteşte în momentul [49] când El doreşte să le
relatez sau să le scriu. – Spiritual Gifts, p. 292, 293
Trebuie să fie impresionată de Duhul Sfânt. – Eu nu pot să
îmi asum o lucrare şi să o încep pe baza unor impulsuri ale mele.
Trebuie să fiu impresionată de Duhul lui Dumnezeu. Dacă Duhul
Sfânt nu mă ajută, nu pot să scriu. Uneori nu pot să scriu deloc.
Apoi sunt trezită din nou la ora unsprezece, douăsprezece sau unu
şi pot să scriu atât de repede cât de repede este în stare mâna mea
să se mişte deasupra hârtiei.
Cu pana în mână. – Îndată ce iau în mână pana, nu sunt în
întuneric cu privire la ce trebuie să scriu. Este la fel de simplu şi de
clar, ca şi când o voce îmi vorbeşte: „Te voi învăţa şi îţi voi arăta
calea pe care trebuie s-o urmezi.” „Recunoaşte-L în toate căile tale

şi El îţi va netezi cărările.” – Manuscrisul 89, 1900
Sunt foarte ocupată cu scrisul. Dimineaţa devreme şi noaptea
târziu, scriu lucrurile pe care mi le descoperă Domnul. Povara
lucrării mele este aceea de a pregăti un popor care să reziste în
ziua Domnului. – Scrisoarea 371, 1907 (publicată în Writing and
Sending Out of the Testimonies to the Church, p. 15)
Integritatea mesajul ei. – Eu spun lucrurile pe care le-am
văzut şi despre care ştiu că sunt adevărate. – Scrisoarea 4, 1896
În lucrarea mea, eu spun lucrurile pe care mi le dă Domnul. În
cuvintele pe care ţi le adresez (…), tu nu trebuie să îndrăzneşti să
spui că Domnul nu m-a îndemnat să fac remarcile pe care le-am
făcut în toată acea cuvântare. – Scrisoarea 18d, 1890
Eu scriu tot ce îmi dă Domnul. – Scrisoarea 52, 1906
Mărturia exprimată în cuvintele proprii. – Deşi sunt tot
atât de dependentă de Duhul Domnului în scrierea viziunilor mele
cum sunt în primirea lor, totuşi cuvintele pe care le folosesc pentru
a descrie ce am văzut sunt ale mele, cu excepţia celor care mi-au
fost adresate de un înger şi pe care le redau folosind semne de
[6]
citare. – Review [50] and Herald, 8 octombrie 1867
Eu trebuie să scriu aceste lucruri din nou şi din nou. – Am
scris cu credincioşie avertizările pe care mi le-a dat Dumnezeu. Ele
au fost tipărite în cărţi, totuşi eu nu pot să mă abţin. Trebuie să
scriu aceleaşi lucruri din nou şi din nou. Eu nu cer să fiu eliberată
de această sarcină. Atâta vreme cât Domnul îmi cruţă viaţa,
trebuie să continui să vestesc aceste solii serioase. – Manuscrisul
21, 1901
Felul în care Ellen G. White şi-a înţeles propriile scrieri. –
a. Mărturiile: Aceia care citesc cu atenţie mărturiile, aşa cum miau fost date încă din zilele de la început, nu trebuie să fie încurcaţi
cu privire la originea lor. Numeroasele cărţi scrise cu ajutorul
Duhului lui Dumnezeu sunt o dovadă vie despre caracterul
mărturiilor. – Scrisoarea 225, 1906 (publicată în Solii alese, cartea
1, p. 49, 50; în ediţia în limba română, p. 45)
b. Cărţile din seria „Conflictul veacurilor”: Nu Ellen White este

autorul acestor cărţi. Ele conţin îndrumări pe care Dumnezeu i le-a
dat pe parcursul unei vieţi întregi de activitate. Ele conţin lumina
preţioasă şi mângâietoare pe care Dumnezeu, în bunătatea Sa, i-a
dat-o slujitoarei Sale pentru a o vesti lumii. – Colporteur Ministry,
p. 125
c. Articolele: Niciun articol pe care îl scriu pentru revistă nu
exprimă doar ideile proprii. Ele conţin lucrurile pe care Dumnezeu
mi le-a descoperit în viziune – razele de lumină preţioasă care
strălucesc de la scaunul Său de domnie. – Mărturii, vol. 5, p. 67
d. Scrisorile (mărturiile): Deşi eram slabă şi tremuram, m-am
trezit la ora trei dimineaţa pentru a-ţi scrie. Dumnezeu vorbea prin
vasul de lut. Poţi să spui că acest mesaj este doar o scrisoare. Da, a
fost o scrisoare, dar a fost inspirată de Duhul lui Dumnezeu pentru
a le prezenta oamenilor lucrurile care mi-au fost arătate. În
scrisorile pe care le scriu, în mărturiile pe care le dau, eu vă
prezint lucrurile pe care mi le-a descoperit Domnul. – Mărturii, vol.
5, p. 67
[51] e. Interviurile: El [G. A. Irwin] are un carneţel în care
notează întrebările dificile pe care mi le pune, iar dacă am vreo
lumină specială cu privire la aceste puncte, o scriu pentru binele
poporului nostru, nu numai din America, dar şi din ţara aceasta
[Australia]. – Scrisoarea 96, 1899
f. Când nu a fost nicio lumină: Eu nu am nicio lumină cu privire
la acest subiect [cine sunt cei 144.000]. (…) Vă rog, spuneţi-le
fraţilor mei că nu mi-a fost descoperit nimic cu privire la situaţiile
despre care scriu ei, iar eu pot să le prezint numai ce mi-a fost
descoperit. – Citat într-o scrisoare adresată de C. C. Crisler lui E.
E. Andross, 8 decembrie 1914 (În arhiva Fundaţiei White,
Documentul nr. 164)
Eu nu mă simt liberă să le scriu fraţilor noştri despre lucrarea
voastră viitoare. (…) Nu am primit nicio îndrumare cu privire la
locul unde trebuie să vă stabiliţi. (…) Dacă Domnul îmi dă o
îndrumare precisă cu privire la voi, vă voi spune, dar nu pot să-mi
asum responsabilităţi pe care Domnul nu mi le încredinţează. –
Scrisoarea 96, 1909

Descoperirile făcute de Dumnezeu sunt redate cât mai viu
cu putinţă. – Vreau ca fiecare strop şi fărâmă din puterea mea să
redea descoperirile pe care mi le face Domnul şi caut să le prezint
cât mai viu cu putinţă. – Scrisoarea 325, 1905
Duhul Sfânt dă cuvintele potrivite. – Bunătatea Domnului
faţă de mine este foarte mare. Laud numele Său, pentru că mintea
îmi este clară cu privire la subiectele Bibliei. Duhul lui Dumnezeu
lucrează asupra minţii mele şi îmi dă cuvintele potrivite pentru a
exprima adevărul. De asemenea, când stau înaintea adunărilor,
sunt întărită într-o mare măsură. – Scrisoarea 90, 1907
Ajutorul Duhului Sfânt în alegerea cuvintelor potrivite. –
Încerc să prind întocmai cuvintele şi expresiile spuse cu privire la
subiectul acesta, iar când pana mea ezită pentru o clipă, cuvintele
potrivite vin în mintea mea. – Scrisoarea 123, 1904
Când scriam aceste cărţi preţioase, dacă ezitam, [52] îmi era dat
tocmai cuvântul pe care îl voiam pentru a exprima ideea. –
Scrisoarea 265, 1907
Alegerea cu atenţie a cuvintelor. – Sunt nespus de atentă să
folosesc cuvinte care să nu-i dea nimănui posibilitatea de a susţine
idei greşite. Trebuie să folosesc cuvinte care nu vor fi interpretate
greşit şi făcute să însemne opusul lucrurilor pe care sunt menite să
le exprime. – Manuscrisul 126, 1905
Nicio propoziţie care să conţină erezii. – Mă uit acum în
jurnalele mele şi în copiile scrisorilor pe care le-am trimis cu câţiva
ani în urmă. (…) Am subiectele cele mai preţioase pentru a le reda
şi pentru a le prezenta oamenilor sub formă de mărturii. Atâta
vreme cât încă sunt în stare să fac lucrarea aceasta, oamenii
trebuie să aibă lucruri care să reînvie istoria din trecut pentru a
vedea că, în tot ce am scris, există un lanţ drept al adevărului, fără
nicio propoziţie care să conţină erezii. Mi-a fost descoperit că
aceasta trebuie să fie o scrisoare vie, adresată tuturor, cu privire la
credinţa mea. – Scrisoarea 329a, 1905
Mai întâi o prezentare generală, apoi aplicaţiile speciale.
– Am fost purtată dintr-un salon în altul, unde dr. B era medicul.
În unele cazuri, am fost întristată să văd o mare lipsă de eficienţă.

El nu avea cunoştinţe suficiente pentru a înţelege nevoile cazului
şi ce era important să fie făcut pentru a respinge boala.
Persoana aceea cu autoritate care m-a îndrumat adesea a zis:
„Tinere, tu nu eşti un cercetător pătrunzător. Tu priveşti doar la
suprafaţă, trebuie să cercetezi în profunzime, să foloseşti ocaziile,
să înveţi mai mult, iar lecţiile pe care le înveţi trebuie să le înveţi
bine. Tu ai prea puţine cunoştinţe. Este un lucru solemn să ai viaţa
oamenilor în mâinile tale, deoarece orice greşeală, orice neglijare a
unei înţelegeri pătrunzătoare poate să scurteze existenţa unora
care ar fi putut să trăiască. Pericolul acesta ar fi fost mai mic dacă
medicul ar fi avut o cunoaştere mai cuprinzătoare a modalităţii de
tratare a bolnavilor.”
Nu ţi-am scris niciodată lucrul acesta, dar am prezentat totul la
modul general, fără a face aplicaţie la [53] cazul tău. Simt acum că
tu trebuie să ştii lucrurile acestea, pentru că lumina care le-a fost
dată lucrătorilor de la sanatoriu s-a referit la unele aspecte legate
de tine. Îţi vorbesc în spiritul dragostei faţă de sufletul tău şi cu
preocupare pentru succesul tău, ca medic. Tu trebuie să bei mai
mult din fântâna cunoştinţei, înainte de a fi pregătit să fii cel
dintâi sau singurul instruit într-o instituţie pentru tratarea
bolnavilor. – Scrisoarea 7, 1887
Un caz care nu trebuie să fie trecut cu vederea. – În ultima
viziune pe care am primit-o, mi-a fost arătat cazul tău. (…) Din ce
mi-a fost arătat, tu calci porunca a şaptea. Prin urmare, cum poate
mintea ta să fie în armonie cu preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu şi
cu adevărurile care te mustră la fiecare pas? Dacă ai fi fost amăgit
să accepţi fără intenţie această idee nesăbuită ar fi fost mai
scuzabil, dar nu a fost aşa. Tu ai fost avertizat. Ai fost mustrat şi
sfătuit. (…)
Sufletul meu este tulburat. (…) Nu pot trece cu vederea cazul
tău. Tu eşti într-o stare înfricoşătoare şi ai nevoie să fii
transformat cu totul. – Scrisoarea 52, 1876
Nu întotdeauna a primit o viziune specială. – Îţi scriu
aceste lucruri pentru că nu îndrăznesc să le reţin. Tu eşti departe
de a împlini voia lui Dumnezeu, departe de Isus şi departe de cer.

Nu este de mirare pentru mine că Dumnezeu nu a binecuvântat
munca ta. Poţi să spui: „Dumnezeu nu i-a dat lui Ellen White o
viziune cu privire la cazul meu, prin urmare, de ce îmi scrie aceste
lucruri?”
Am văzut cazurile altora care, asemenea ţie, îşi neglijează
datoriile. Am văzut multe lucruri cu privire la experienţa ta din
trecut. Când intru într-o familie şi văd un comportament pe care
Dumnezeu l-a mustrat şi l-a condamnat, sunt întristată şi
tulburată, indiferent dacă mi-au fost arătate păcate speciale sau
păcatele altora care au neglijat datorii asemănătoare. Eu ştiu
despre ce vorbesc şi sunt foarte tulburată de subiectul acesta. Prin
urmare, pentru Numele lui Hristos, grăbeşte-te să te îndrepţi şi să
te pregăteşti pentru luptă. – Scrisoarea 52, 1996
Mărturie bazată pe mai multe viziuni. – Dumnezeu mi-a dat
o mărturie de mustrare pentru părinţii care îşi tratează copiii aşa
cum îi tratezi tu pe micuţii tăi. – Scrisoarea 1, 1887
[54] 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.”
– Scrisoarea 16, 1893 (citată în Solii alese, cartea 2, p. 63, 64; în
ediţia în limba română, p. 59)
Vestirea neaşteptată a unei mărturii. – În Sabat dimineaţă,
devreme, am mers la o adunare, iar Domnul mi-a dat o mărturie pe
care să le-o adresez direct celor prezenţi, fiind ceva neaşteptat
pentru mine. Le-am prezentat-o, arătându-le că Domnul i-a trimis
pe slujitorii Săi cu o solie şi că solia pe care au vestit-o a fost
tocmai mijlocul pe care Dumnezeu l-a rânduit spre a ajunge la
inima lor, dar ei au simţit că au libertatea de a o diseca în bucăţi şi
de a anula efectul Cuvântului lui Dumnezeu. (...) Faptul că am
îndrăznit să le vorbesc astfel le-a produs o mare mirare. –
Scrisoarea 19, 1884
Transmiterea mustrărilor a fost o sarcină neplăcută
pentru Ellen White. – Dacă mă voi duce la Conferinţa Generală
[la sesiune], voi fi constrânsă să adopt poziţii care îi vor mustra

imediat pe unii. Mă doare mult să fac lucrul acesta şi durează mult
până când îmi revin din tulburarea pe care mi-o provoacă o
asemenea experienţă. – Scrisoarea 17, 1903
Cuvinte întărite prin mesajele scrise şi rostite. – Mesajele
pe care mi le-a dat Dumnezeu le-au fost transmise oamenilor atât
prin viu grai, cât şi în formă tipărită. În felul acesta, lucrarea mea
a fost întărită de două ori.
Mi-a fost arătat că Domnul, prin puterea Sa infinită, a susţinut
mâna dreaptă a solului Său pentru mai bine de o jumătate de
secol, pentru ca adevărul să poată fi scris după cum îmi porunceşte
El ca să fi publicat în reviste şi în cărţi. – Scrisoarea 136, 1906
Nu a putut să spună dacă se referă la trecut sau la viitor.
– Am fost îndemnată de Duhul Domnului să-i avertizez într-un
mod cu totul solemn pe cei din poporul nostru cu privire la o
familiaritate necuvenită între bărbaţii şi femeile căsătorite. Acest
sentimentalism bolnăvicios a existat în centrul misionar din
_______, înainte ca voi să intraţi în legătură cu el. Mi-aţi fost
arătaţi atât voi, cât şi alţii care manifestă aceeaşi atitudine, dar nu
pot să spun dacă a fost cu privire la trecut [55] sau la viitor,
deoarece lucrurile îmi sunt prezentate cu mult timp înainte de a
avea loc. – Scrisoarea 17, 1891
O lucrare descoperită ca şi când ar fi fost îndeplinită. – Mam gândit la felul cum, după ce am început lucrarea la sanatoriul
din Battle Creek, clădirile sanatoriului mi-au fost arătate în
viziune deja terminate şi pregătite să fie folosite. Domnul m-a
îndrumat cu privire la modul în care trebuia să fie condusă
lucrarea din clădirile acestea, în scopul de a exercita o influenţă
mântuitoare asupra pacienţilor.
Totul mi se părea foarte real, dar, când m-am trezit, am văzut că
lucrarea încă urma să fie făcută, că nu era ridicată nicio clădire.
Cu o altă ocazie, mi-a fost arătată o clădire mare care se ridica pe
terenul sanatoriului din Battle Creek, iar mai târziu a fost
construită. Fraţii erau foarte încurcaţi şi nu ştiau cine ar fi trebuit
să preia răspunderea lucrării. Am plâns cu durere. Cineva cu
autoritate s-a ridicat şi a zis: „Nu încă. Voi nu sunteţi pregătiţi să

investiţi bani în clădirea aceea sau să faceţi planuri pentru
administrarea ei viitoare.”
La data aceasta, temelia sanatoriului a fost pusă. Dar a trebuit
să învăţăm lecţia aşteptării. – Scrisoarea 135, 1903
Lui Pavel i-au fost arătate dinainte pericolele care se vor
ivi. – Pavel a fost un apostol inspirat, şi totuşi Domnul nu i-a
descoperit întotdeauna starea exactă a poporului Său. Cei care
erau interesaţi de prosperitatea bisericii şi vedeau relele care
pătrundeau i-au prezentat situaţia, iar din lumina pe care o
avusese dinainte, el a fost pregătit să judece caracterul adevărat al
acelor probleme. Deşi Domnul nu-i dăduse o descoperire nouă
pentru acel timp special, cei care căutau cu adevărat lumina nu au
respins mesajul lui ca fiind doar o scrisoare obişnuită. Nicidecum.
Domnul îi arătase pericolele şi dificultăţile care urmau să apară în
biserici, pentru ca el să ştie exact cum să le trateze atunci când vor
veni. – Mărturii, vol. 5, p. 65
Ellen White a putut acum să vorbească. – În dimineaţa
aceasta, [56] am participat la o adunare unde câţiva oameni aleşi
au fost chemaţi laolaltă spre a discuta despre unele întrebări care
le-au fost puse într-o scrisoare în care se cereau sfaturi cu privire
la subiectele acestea. Eu am putut să vorbesc în legătură cu câteva
dintre subiectele acestea, deoarece îmi fuseseră prezentate în
ocazii şi în locuri diferite. (...) Când fraţii mei citesc fragmente din
scrisori, eu ştiu ce să le spun, deoarece subiectul acesta mi-a fost
prezentat din nou şi din nou în legătură cu teritoriul din sud. Nu
m-am simţit liberă să scriu despre acest subiect până acum. (...)
Lumina pe care Domnul mi-a dat-o în ocazii diferite a fost că, în
teritoriul din sud, unde populaţia de culoare este cea mai
numeroasă, nu se poate lucra folosind aceleaşi metode ca în alte
teritorii. – Scrisoarea 73, 1895 (publicată în The Southern Work, p.
72)
Când vine timpul potrivit. – Nu trebuie să scriu acum, deşi
sunt mult mai multe lucruri pe care le voi scrie când voi şti că a
sosit timpul potrivit. – Scrisoarea 124, 1902
Amânare cu un an. – Domnul m-a ajutat şi m-a binecuvântat

în mod evident în timpul conferinţei de la Melbourne. Înainte de
începerea ei, am lucrat din greu, prezentând mărturiile personale
pe care le scrisesem cu un an în urmă, dar nu mă simţisem liberă
să le trimit. M-am gândit la cuvintele lui Hristos: „Mai am multe
lucruri să vă spun, dar nu le puteţi purta acum” (Ioan 16,12). Când
am încheiat scrierea mesajului şi era totul pregătit pentru a fi
trimis prin poştă, mi s-a părut că o voce mi-a vorbit, spunând:
„Încă nu, încă nu, ei nu vor primi mărturia ta.” – Scrisoarea 39,
1893
Viziunile nu au fost înţelese întotdeauna de prima dată. –
Cu o ocazie, când vorbeam cu tine despre experienţa ta în lucrare,
m-ai întrebat: „Mi-ai spus totul?” Eu nu am putut să spun mai
mult atunci. Adesea, îmi sunt făcute descoperiri pe care nu le
înţeleg de prima dată, dar, după un timp, ele sunt clarificate
printr-o prezentare repetată şi într-un asemenea mod încât
semnificaţia lucrurilor pe care nu le-am înţeles la început să fie
clară şi inconfundabilă. – Scrisoarea 329, 1904
[57] Ce am scris părea a fi nou. – Noaptea, sunt trezită din
somn şi scriu în jurnalul meu multe lucruri care, atunci când le
citesc, mi se par la fel de noi cum li se par tuturor celor care le aud.
Dacă nu aş vedea că este scrisul meu, nu aş crede că pana mea a
aşternut acele lucruri pe hârtie. – Scrisoarea 118, 1898
Scrieri mai vechi venite la timpul potrivit. – Când am fost
la Cooranbong, am scris o mare cantitate de material preţios şi lam datat 20 decembrie 1896, iar acum este exact lucrul de care
avem nevoie. Voi cere să fie copiat astăzi şi, dacă este posibil, să fie
trimis cu poşta de seară. Am pierdut orice urmă a acestor
manuscrise, dar în dimineaţa aceasta, un teanc de foi mi-a atras
atenţia şi, când m-am uitat peste ele, spre surprinderea mea, am
găsit exact ce doream. – Scrisoarea 262, 1907
Mintea oamenilor trebuie să fie pregătită din punct de
vedere spiritual. – Am încercat să nu evit a le prezenta celor din
poporul nostru întregul sfat al lui Dumnezeu, dar uneori am
amânat anumite lucruri, cu remarca: „Ei nu pot să le poarte acum.”
Nici chiar adevărul nu poate fi prezentat în plinătatea lui, dacă

mintea oamenilor nu este pregătită din punct de vedere spiritual
pentru a-l primi. Am multe lucruri de spus, dar oamenii cărora li
se aplică mesajele nu pot să le suporte în starea de neconsacrare în
care se află. – Scrisoarea 55, 1894
De ce Pavel nu a putut să spună totul. – Marele apostol a
avut multe viziuni. Domnul i-a arătat multe lucruri pe care omul
nu avea permisiunea să le spună. De ce nu a putut el să le spună
credincioşilor ce văzuse? Pentru că ei ar fi aplicat greşit marile
adevăruri prezentate. Ei nu ar fi fost în stare să înţeleagă aceste
adevăruri. Deşi i-a fost descoperit totul, Pavel a adaptat mesajele
pe care Dumnezeu i le-a dat pentru a le vesti bisericilor. –
Scrisoarea 161, 1903
Nicio pretenţie de a prezenta o lumină specială în
[7]
scrierile biografice. – În pregătirea paginilor următoare,
am
lucrat în condiţii foarte dezavantajoase, deoarece a trebuit să
depind de memorie în multe ocazii, pentru că nu am păstrat niciun
jurnal în ultimii câţiva ani. În câteva situaţii, le-am trimis [58]
manuscrisele unor prieteni care au fost prezenţi atunci când s-au
petrecut cele relatate, pentru ca ei să le examineze înainte de a fi
tipărite. Am avut grijă şi am petrecut mult timp în străduinţa de a
reda faptele simple cât mai corect cu putinţă.
Totuşi, în stabilirea datelor, am fost ajutată mult de numeroasele
scrisori pe care le-am scris. – Prefaţă la Spiritual Gifts, vol. 2
Le-am adresat cererea specială de a mă informa imediat dacă
găsesc vreo declaraţie incorectă în cartea aceasta. Ediţia va fi
încheiată pe la începutul lunii octombrie. Prin urmare, trimiteţimi-le înainte de data aceea. – Ibid., Notă suplimentară în primele
400 de exemplare
Deosebirea dintre subiectele obişnuite şi cele religioase. –
Totuşi sunt situaţii în care trebuie să fie spuse lucruri obişnuite,
când mintea trebuie să se ocupe cu gânduri obişnuite, când trebuie
să fie scrise scrisori obişnuite şi să fie date informaţii obişnuite,
care au fost transmise de la un lucrător la altul. Astfel de cuvinte
şi de informaţii nu sunt spuse sub inspiraţia specială a Duhului lui
Dumnezeu. Uneori sunt puse întrebări care nu se referă deloc la

subiectele religioase, dar trebuie să primească un răspuns. Noi
discutăm despre case şi terenuri, despre contracte care trebuie să
fie făcute, despre locuri pentru instituţiile noastre şi despre
avantajele şi dezavantajele lor. – Manuscript Releases 107, 1909
(publicat în Solii alese, cartea 1, p. 39; în ediţia în limba română, p.
36)
Ilustrarea unei idei. – Nu mi-a fost dată solia: Cere ca fratele
C să fie trimis în Australia. Prin urmare, eu nu spun: Ştiu că locul
acesta este pentru tine. Totuşi am privilegiul să îmi exprim
dorinţele şi, chiar dacă le exprim, nu vorbesc pentru că mi s-a
poruncit.
Nu vreau să vii ca urmare a insistenţelor mele. Vreau să-L cauţi
pe Domnul cât se poate de stăruitor şi apoi să mergi acolo unde te
îndrumă El. Vreau să vii atunci când Dumnezeu îţi spune: „Vino!”,
dar nicio clipă înainte.
Cu toate acestea, am privilegiul de a prezenta nevoile lucrării lui
Dumnezeu din Australia. Australia nu este doar ţara mea, ci este
şi teritoriul Domnului. Ţara este a lui Dumnezeu, iar oamenii sunt
ai Săi. [59] Aici trebuie să fie făcută o lucrare, iar dacă nu eşti tu cel
care trebuie să o facă, mă voi resemna să aud că ai mers în altă
parte. – Scrisoarea 129, 1897 (dintr-o scrisoare cu privire la nevoia
de a se înfiinţa un sanatoriu în Australia şi cu privire la
posibilitatea ca omul acesta să vină în Australia spre a începe
această acţiune).
Informaţie obţinută de la aceia care trebuiau să ştie. –
Informaţia cu privire la numărul de camere de la Sanatoriul
Paradise Valley nu a fost dată ca descoperire de la Domnul, ci, pur
şi simplu, ca o părere omenească. Nu mi-a fost descoperit niciodată
numărul exact de încăperi din niciunul dintre sanatoriile noastre,
iar informaţiile cu privire la astfel de lucruri le-am obţinut
întrebându-i pe aceia care presupuneam că le cunosc. Declar că,
atunci când vorbesc despre aceste lucruri, nu există nimic care să îi
determine pe oameni să creadă că eu primesc informaţiile într-o
viziune de la Domnul şi că le prezint aşa cum le-am primit. –
Manuscrisul 107, 1909 (citat în Solii alese, cartea 1, p. 38; în ediţia

în limba română, p. 35)
Două feluri de scrisori. – Dragi copii [Edson şi Emma], am
avut multe lucruri de scris, dar am fost foarte ocupată cu munca.
Inima mea este încrezătoare în Domnul. Nu trebuie să fim cuprinşi
de îndoială în nicio situaţie, ci să fim plini de nădejde.
În dimineaţa aceasta, am găsit scrisoarea voastră sub uşă. Am
fost bucuroasă să primesc veşti de la voi. Ieri v-am scris o scrisoare
[8]
despre lucruri obişnuite, de zi cu zi.
Scrisoarea aceasta va fi
trimisă astăzi. Am scris o scrisoare lungă despre subiectul pe care
mi l-aţi prezentat în scrisoarea voastră şi voi cere să fie copiată.
Aceasta vă va fi trimisă curând. (...)
Din îndrumările pe care Domnul mi le-a dat din când în când,
ştiu că ar trebui să fie lucrători care să întreprindă turnee de
evanghelizare medicală în oraşe şi sate. Cei care fac lucrarea
aceasta vor aduna un seceriş bogat de suflete atât din clasele înalte
ale societăţii, cât şi din cele modeste. – Scrisoarea 202, 1903
Scrisoare care se ocupă de lucruri obişnuite. – Dragi copii,
Edson şi Emma, a trecut mult timp de când v-am scris. Mi-ar face
foarte mare plăcere [60] să vă vizitez acasă. Willie îmi scrie că este
foarte mulţumit de situaţia voastră. Nu am auzit nicio veste de la
voi de multă vreme. Aş fi atât de bucuroasă să primesc o scrisoare
de la voi, chiar dacă sunt doar câteva rânduri! Nu uitaţi că, dacă
doriţi să ne faceţi o vizită spre a ne sfătui cu privire la lucrarea
voastră şi la cărţile pe care încercăm să le publicăm, voi fi mai
mult decât bucuroasă să vă văd.
Mi se pare că a trecut mult timp de când Willie a plecat de la noi.
El a plecat în ultima zi din iunie, iar acum este 10 septembrie. Mai
este încă o săptămână până când va veni acasă. (...) – Scrisoarea
201, 1903
Judecata lui Ellen White. – Ai susţinut opinia că judecata ta a
fost mai demnă de încredere decât judecata lui Ellen White. Te-ai
gândit că Ellen White a avut de tratat tocmai astfel de situaţii pe
parcursul vieţii ei de slujire pentru Domnul şi că situaţii
asemănătoare cu a ta şi multe situaţii diferite au trecut pe
dinaintea ochilor ei, aşa încât faptul acesta ar trebui să o facă să

ştie ce este corect şi ce este greşit în aceste lucruri? Oare judecata
ei, care a fost îndrumată şi educată de Dumnezeu timp de mai bine
de cincizeci de ani, nu este de preferat în comparaţie cu părerile
acelora care nu au avut parte de disciplina şi educaţia aceasta? Te
rog să te gândeşti la aceste lucruri. – Scrisoarea 115, 1895
Nu îndrăznea să vorbească, dacă nu avea nicio lumină
specială. – Adesea sunt în situaţia de a nu îndrăzni nici să aprob,
nici să dezaprob propunerile care îmi sunt făcute, deoarece există
pericolul ca orice cuvânt pe care îl rostesc să fie transmis ca fiind
ceva ce mi-a descoperit Domnul. Uneori este periculos să-mi
exprim părerea, deoarece, adesea, când cineva doreşte să îşi aducă
la îndeplinire anumite scopuri, va considera orice cuvânt favorabil
pe care aş putea să-l rostesc ca fiind o lumină specială de la
Domnul. Trebuie să fiu precaută în toate acţiunile mele. –
[9]
Scrisoarea 162, 1907, p. 2

PROBLEMA INFLUENŢEI
Cine i-a spus lui Ellen White? – Aceia care au desconsiderat
soliile de avertizare s-au pierdut. Unii, plini de încredere în ei
înşişi, au îndrăznit să se abată de la ce ştiau că era adevărul,
spunând: „Cine i-a spus lui Ellen White?” Cuvintele acestea arată
măsura credinţei lor şi încrederea în lucrarea pe care Domnul mi-a
dat-o. Ei văd rezultatele lucrării pe care mi-a încredinţat-o Domnul
şi, dacă faptul acesta nu îi convinge, niciun argument şi nicio
descoperire viitoare nu îi va influenţa. Rezultatul va fi că
Dumnezeu va rosti din nou judecata, la fel ca şi până acum. –
Review and Herald, 19 mai, 1903, p. 8
I-a spus cineva aceste lucruri? – Unii sunt gata să întrebe:
„Cine i-a spus lui Ellen White aceste lucruri?” Ei mi-au pus chiar şi
întrebarea: „Ţi-a spus cineva aceste lucruri?” Eu am putut să le
răspund: „Da, da, îngerul lui Dumnezeu mi-a vorbit.” De fapt, ei
voiau să spună: „Nu-i aşa că fraţii şi surorile ţi-au spus despre
greşelile lor?” În viitor, nu voi deprecia mărturiile pe care mi le-a
dat Dumnezeu oferind explicaţii ca să încerc să mulţumesc astfel
de minţi înguste, ci voi trata toate întrebările de felul acesta ca pe
o insultă la adresa Duhului lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut că
este potrivit să mă pună într-o poziţie în care nu a pus [63] pe
nimeni altcineva din mijlocul nostru. El mi-a dat o răspundere de a
mustra, pe care nu i-a dat-o nimănui altcuiva. – Mărturii, vol. 3, p.
314, 315
Cineva i-a spus lui Ellen White. – Chiar şi acum, necredinţa
este exprimată prin cuvintele: „Cine i-a spus aceste lucruri lui
Ellen White?” Totuşi eu nu cunosc pe nimeni care le ştie aşa cum
sunt şi nimeni nu putea să scrie ceva ce nu presupunea că există.
Mie mi-a spus Cineva – Acela care nu falsifică, nu judecă greşit şi
nici nu exagerează nicio situaţie. – Special Instruction Relating to
the Review and Herald Office and the Work in Battle Creek, p. 16
Dacă a fost influenţată, nu este demnă de încredere. – Tu
crezi că oamenii au prejudecăţi. Dacă eu sunt în situaţia aceasta,

nu sunt potrivită să mi se încredinţeze lucrarea lui Dumnezeu. –
Scrisoarea 16, 1893
Ellen White nu a citit anumite scrisori sau articole. – Poate
că mă învinuieşti pentru că nu am citit pachetul tău de scrieri. Nu
le-am citit pe acestea şi nu am citit nici scrisorile pe care le-a
trimis dr. Kellogg. Am avut o solie de mustrare aspră pentru Casa
de editură şi am ştiut că, dacă voi citi mesajele care mi-au fost
trimise, mai târziu, după ce mărturia avea să vină, tu şi dr.
Kellogg veţi fi ispitiţi să spuneţi: „S-a inspirat de la mine.” –
Scrisoarea 301, 1905
Nu am avut obiceiul de a citi niciun articol doctrinar din revistă,
[10]
pentru ca mintea mea să nu fie influenţată de înţelegerea
ideilor şi concepţiilor altcuiva şi pentru ca amprenta niciunei teorii
omeneşti să nu aibă vreo legătură cu lucrurile pe care le scriu. –
Scrisoarea 37, 1887
O întrebare pusă în perioada timpurie de slujire. – Şi ce
dacă ai spus atât de mult? Oare ar influenţa faptul acesta viziunile
pe care mi le dă Dumnezeu? Dacă este aşa, atunci viziunile nu sunt
nimic. (...) Ce ai spus tu sau oricine altcineva nu înseamnă nimic.
Dumnezeu a luat problema aceasta în mâinile Sale. (...) Soră D, ce
ai spus tu nu m-a influenţat deloc. Părerea mea nu are nimic de a
face cu lucrurile pe care Dumnezeu mi le-a arătat în viziune. –
Scrisoarea 6, 1851
Nicio mustrare pe baza zvonurilor. – Am primit scrisoarea ta
şi [64] voi începe să răspund. Tu spui că ai primit mărturiile, dar nu
accepţi partea cu privire la amăgirea ta. Cu toate acestea, fratele
meu, mărturiile sunt adevărate şi zvonurile nu au nicio legătură cu
această mustrare. – Scrisoarea 28, 1888
O încercare de a o îndruma pe Ellen White. – Fratele E
sugerează că oamenii ar fi mulţumiţi dacă aş vorbi mai puţin
despre datorie şi mai mult despre dragostea lui Isus. Totuşi eu
doresc să vorbesc aşa cum mă îndeamnă Duhul Domnului. Domnul
ştie cel mai bine de ce au nevoie oamenii. Eu am vorbit după[11]
amiază
din Isaia 58. Nu am ocolit subiectul deloc. – Manuscript

Releases 26, 1885
Manipulată de Cel Puternic în sfătuire. – Unii spun: „Cineva
îi manipulează scrierile.” Eu recunosc acuzaţia. Cel Puternic în
sfătuire, El este Acela care îmi descoperă starea de lucruri. –
Scrisoarea 52, 1906
De ce au fost puse uneori întrebări. – Cineva care mi-a făcut
o mărturisire mi-a spus că ei au avut îndoieli şi neîncredere cu
privire la mărturii, din cauza cuvintelor spuse de sora F. Un lucru
menţionat a fost acela că mărturiile adresate unor persoane
particulare mi-au fost spuse de alţii, iar eu le-am transmis
pretinzând că sunt o solie de la Dumnezeu. Oare ştie sora mea că
prin aceste cuvinte mă face ipocrită şi mincinoasă?
Sora F a menţionat un caz în care ea mi-a spus totul despre
situaţia familiei fratelui G, iar următorul lucru pe care l-a auzit a
fost acela că am relatat tocmai ce îmi spuse ea, ca fiind ceva ce îmi
descoperise Domnul.
Îngăduiţi-mi să explic. Adesea, îmi sunt arătate familii şi
oameni, iar când am ocazia de a vorbi cu cei care îi cunosc bine,
întreb care este situaţia acelei familii, ca să ştiu dacă pastorii sau
oamenii cunosc ceva despre relele existente.
Aceasta a fost realitatea în legătură cu familia fratelui G. Am
vrut să văd dacă mărturia era susţinută de fapte. Totuşi nu
informaţiile primite [65] au fost originea mărturiei, deşi sufletele cu
vedere îngustă şi ispitite ar putea să interpreteze astfel. –
Scrisoarea 17, 1887
Cine le-a vorbit lui Pavel şi lui Ellen White? – Când celor
greşiţi le este prezentată o mărturie, adesea se pune întrebarea:
Cine i-a spus lui Ellen White? Aceasta trebuie să fi fost situaţia şi
în zilele lui Pavel, deoarece cineva trebuie să fi avut pe inimă
binele bisericii pentru a-i prezenta apostolului, slujitorul rânduit
de Dumnezeu, pericolele care ameninţau prosperitatea bisericii.
Există un timp când trebuie să vorbeşti şi un timp când trebuie să
taci. Desigur, ceva trebuie să fie făcut, iar slujitorul rânduit de
Dumnezeu nu trebuie să dea greş în lucrarea lui de a corecta
aceste rele. Prin urmare, relele acestea existau, iar Pavel a avut de

făcut o lucrare pentru a le combate. (…)
Ştim că lui Pavel îi fusese prezentată starea bisericilor.
Dumnezeu i-a dat lumină şi cunoştinţă cu privire la ordinea care
trebuia să fie păstrată în biserici şi la relele care apăreau şi care
trebuiau să fie corectate şi tratate cu o hotărâre pe măsura
caracterului lor grav. Domnul îi descoperise lui Pavel curăţia,
devoţiunea şi evlavia care trebuiau să fie păstrate în biserică, iar el
ştia că lucrurile care păreau în contradicţie cu acestea trebuiau să
fie mustrate în conformitate cu lumina dată de Dumnezeu.
De ce se pun întrebări. – Când îmi sunt descoperite lucruri cu
privire la o biserică, uneori sunt ca nişte fulgere, ca o lumină din
cer, care îmi descoperă detaliile pe care Dumnezeu mi le
prezentase în legătură cu situaţia aceea, iar când asupra sufletului
meu apasă povara cu privire la anumite biserici, familii sau
persoane, întreb adesea care este starea de lucruri din biserică şi
totul este scris înainte de a ajunge la biserica aceea.
Totuşi eu vreau fapte care să confirme mărturiile şi sunt
interesată să ştiu cum ar trebui să prezint lumina pe care mi-a dato Dumnezeu. Dacă biserica este vizibil afectată de greşeli, de
exemple care o duc în rătăcire, care o slăbesc în credinţă şi întăresc
necredinţa, atunci lucrarea făcută nu trebuie să fie restrânsă la [66]
familii sau la oameni în particular, ci trebuie să merg în faţa
întregii biserici pentru a opri răul şi pentru a aduce lumină în
mintea celor care au fost amăgiţi de lucrări înşelătoare şi de
interpretări greşite.
Din nou, când mă aflu în faţa oamenilor, lumina pe care mi-a
dat-o Dumnezeu în trecut cu privire la chipuri pe care le-am văzut
şi la oameni cărora Duhul Domnului m-a îndemnat să le vorbesc
îmi vine în minte ca nişte fulgere. Acesta este modul în care am
fost folosită, văzând multe situaţii, iar înainte de a aborda aceste
situaţii, doresc să ştiu dacă sunt cunoscute de ceilalţi şi dacă
influenţa lor are scopul de a prejudicia biserica, în general. Uneori
sunt puse întrebări, iar acestea decid modul de a trata cazurile
respective, fie în prezenţa multora, fie doar a câtorva, fie doar în
particular.

Dacă situaţia este de aşa natură încât să poată fi tratată în
particular, iar alţii nu trebuie să ştie, eu doresc mult să fac tot ce
este posibil pentru a corecta şi pentru a nu face publicitate cazului.
– Scrisoarea 17, 1877
Stau singură, dureros de singură. – Am de făcut o declaraţie.
Când Domnul îmi prezintă orice lucru sau învăţătură, iar eu am o
solie de vestit cu privire la ce mi s-a spus, atunci fac tot ce stă în
puterea aptitudinilor pe care mi le-a dat Dumnezeu spre a aduce la
cunoştinţă situaţia, prezentând gândul şi voinţa lui Dumnezeu
atât de clar pe cât îmi îngăduie capacităţile mele omeneşti,
călăuzite şi stăpânite de Duhul lui Dumnezeu. Cu privire la
problemele serioase care mi-au fost descoperite, eu nu am dat
nimănui – bărbat sau femeie – niciun drept de a deţine nici cel mai
mic control asupra lucrării pe care mi-a dat-o Domnul.
De douăzeci şi unu de ani, de când am fost despărţită de soţul
meu prin moarte, nu am avut nici cea mai vagă idee de a mă
recăsători. De ce? Nu pentru că Dumnezeu mi-a interzis. Nu. Ci a
rămâne singură a fost cel mai bine pentru mine, deoarece nimeni
nu trebuia să sufere împreună cu mine în continuarea lucrării ce
mi-a fost încredinţată de Dumnezeu. Nimeni nu trebuia să aibă
dreptul de a mă influenţa în niciun fel cu privire la
responsabilitatea şi lucrarea mea de a-mi vesti mărturiile de [67]
încurajare şi de mustrare.
Soţul meu nu mi-a stat niciodată în cale în lucrarea aceasta, deşi
am avut din partea lui ajutor, încurajare şi milă. Mi-au lipsit atât
de mult simpatia, rugăciunile şi lacrimile lui! Nimeni nu poate să
înţeleagă lucrul acesta şi să simtă cu mine. Totuşi lucrarea mea
trebuie să fie făcută. Nicio putere omenească nu ar trebui să facă
nici cea mai mică presupunere că eu aş fi influenţată în lucrarea pe
care Dumnezeu mi-a dat-o de a le vesti mărturia mea acelora
pentru care El mi-a dat mustrări sau încurajări.
Am fost singură în toată această lucrare, dureros de singură în
toate dificultăţile şi în toate încercările legate de lucrare. Numai
Dumnezeu a putut să mă ajute. Ultima lucrare pe care trebuie să o
fac în lumea aceasta va fi încheiată curând. Trebuie să mă exprim

deschis, în aşa fel încât, dacă este cu putinţă, să nu fiu înţeleasă
greşit.
Nu există nicio persoană din lume care să fi pus vreo solie în
mintea mea sau să îmi fi încredinţat vreo datorie. Acum – trebuie
să îţi spun, frate F – când Domnul îmi dă o solie pentru tine sau
pentru altcineva, o vei avea aşa cum mi-o dă Domnul. –
Manuscrisul 227, 1902

RELAŢIA DINTRE GÂNDIREA LUI ELLEN
WHITE ŞI CUVÂNTUL VENIT DIN PARTEA
DOMNULUI
Opinia lui Ellen White?
Poziţia: în parte omenească, în parte divină. – În experienţa
mea, am fost chemată de multe ori să înfrunt atitudinea unei
anumite clase de oameni care recunoşteau că mărturiile erau de la
Dumnezeu, dar adoptau poziţia că, în unele locuri, era prezentată
opinia şi judecata lui Ellen White. Poziţia aceasta le convine celor
care nu iubesc mustrarea şi corectarea şi care, dacă ideile lor sunt
contrazise, au astfel ocazia de a explica deosebirea dintre ce este
omenesc şi ce este divin.
Dacă ideile preconcepute sau opiniile personale ale unora sunt
contrazise, fiind mustrate de mărturii, ei simt imediat răspunderea
de a-şi prezenta explicit poziţia pentru a face deosebire între
mărturii, definind ce anume constituie gândirea omenească a lui
Ellen White şi ce anume este cuvântul venit din partea Domnului.
Tot ce susţine ideile lor îndrăgite este de inspiraţie divină, iar
mărturiile care corectează ideile lor false sunt omeneşti, sunt
opiniile lui Ellen White. Ei anulează efectul sfaturilor lui
Dumnezeu prin tradiţia lor. – Manuscrisul 16, 1889
Respingerea mărturiilor. – Aţi vorbit despre aceste subiecte
în conformitate cu felul în care le înţelegeţi voi, spunând că nu
toate [69] mesajele adresate de Ellen White sunt de la Domnul, ci o
parte constituie gândirea ei, părerile ei care nu sunt cu nimic mai
bune decât gândirea şi ideile oricui altcuiva. Acesta este unul
dintre cârligele lui Satana, de care voi vă agăţaţi îndoielile pentru
a vă amăgi sufletul şi a amăgi sufletele altora care vor îndrăzni să
tragă o linie şi să spună: Partea aceasta care îmi place este de la
Dumnezeu, dar partea aceea care scoate în evidenţă şi condamnă
comportamentul meu este numai de la Ellen White şi nu poartă
semnătura sfântă. În felul acesta, voi aţi respins de fapt în

întregime mesajele pe care Dumnezeu, în dragostea Sa duioasă şi
plină de milă, vi le-a trimis pentru a vă salva de la ruina morală.
(…)
În spatele meu Se află Domnul, care a inspirat mesajul pe care
voi îl respingeţi, îl desconsideraţi şi îl dezonoraţi acum. Prin faptul
că L-aţi ispitit pe Dumnezeu, voi v-aţi slăbit singuri, iar urmarea a
fost confuzie şi orbirea minţii.
Aceasta nu este opinia mea. – După ce v-am scris o scrisoare
lungă, care a fost desconsiderată de fratele H ca fiind doar o
expresie a opiniilor mele, în timp ce eram la adunarea de tabără
din California de Sud, Domnul a înlăturat parţial restricţia pe care
mi-o pusese şi mi-a îngăduit şi vă scriu următoarele. Nu
îndrăznesc să scriu mai mult acum, ca nu cumva să trec dincolo de
ce mi-a îngăduit Duhul Domnului.
Când a venit profesorul I, i-am pus câteva întrebări precise, mai
mult pentru a afla cum înţelegea el starea lucrurilor, decât pentru
a obţine informaţii. Am simţit că venise criza. Dacă ar fi stat în
lumină, fratele H şi cei asociaţi cu el ar fi recunoscut vocea de
avertizare şi mustrare, dar el o numeşte lucrare omenească şi o
respinge. În cele din urmă, el va dori să nu fi săvârşit lucrarea
aceasta. El ţese în jurul lui o mreajă pe care nu o va putea rupe cu
uşurinţă. Aceasta nu este opinia mea.
Ce voce recunoaşteţi ca fiind vocea lui Dumnezeu? Ce resurse de
putere mai are Domnul pentru a corecta greşelile voastre şi pentru
a vă arăta cum este calea voastră? Ce putere mai are pentru a
lucra în biserică? Prin comportamentul vostru, aţi închis fiecare
cale prin care Domnul putea să ajungă la voi. [70] Va învia El pe
cineva care să vă vorbească? (...)
În mărturiile trimise la Battle Creek, eu v-am dat lumina pe care
am primit-o de la Dumnezeu. În niciun caz, nu v-am prezentat
judecata şi opinia mea. Am suficient de mult de scris despre ce mia fost arătat, fără să alunec în prezentarea opiniilor mele. Voi
faceţi la fel cum au făcut copiii lui Israel de repetate ori. În loc să
vă pocăiţi înaintea lui Dumnezeu, voi respingeţi cuvintele Sale şi îi
atribuiţi solului pe care îl trimite El toate avertizările şi

mustrările. – Testimony for the Battle Creek Church, p. 50-58
(1882)
Îngăduiţi-mi să îmi exprim părerea, şi totuşi nu este părerea
mea, ci este cuvântul Domnului. – Scrisoarea 89, 1899 (citat în
Sfaturi pentru scriitori şi editori, p. 112)
Satana îi va ajuta pe cei care cred că trebuie să facă
deosebire [între mărturii]. – Eu am de făcut o lucrare pentru a
combate concepţiile greşite ale acelora care presupun că sunt
capabili să spună ce mărturie este de la Dumnezeu şi ce este un
produs omenesc. Dacă aceia care au făcut astfel vor continua pe
calea aceasta, agenţii satanici vor alege pentru ei. (…)
Aceia care au ajutat sufletele să creadă că au libertatea de a
preciza ce este de la Dumnezeu în Mărturii şi care sunt cuvintele
neinspirate ale lui Ellen White vor constata că l-au ajutat pe
Satana în lucrarea lui de amăgire. Vă rog să citiţi „Mărturia nr.
[12]
33”, p. 211,
„Cum să primim mustrarea”. – Scrisoarea 28, 1906
Cum poate Dumnezeu să ajungă la inima lor. – Ce resurse
de putere mai are Domnul pentru a ajunge la inima acelora care au
respins avertizările şi mustrările Sale, declarând că mărturiile
Duhului lui Dumnezeu sunt doar rezultatul înţelepciunii omeneşti?
Ce veţi putea să-i spuneţi lui Dumnezeu la judecată, ca scuză,
pentru că aţi întors spatele dovezilor pe care vi le-a dat cu privire
la faptul că El Însuşi era implicat în lucrare? – Mărturii pentru
pastori, p. 466
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ FII SOLUL DOMNULUI
Relatarea unor experienţe avute în calitate de sol al lui
Dumnezeu. – Timp de o jumătate de secol, eu am fost solul
Domnului şi, atâta vreme cât voi trăi, voi continua să vestesc soliile
pe care Dumnezeu mi le dă pentru poporul Său. Eu nu îmi atribui
slava. În tinereţe, Domnul m-a făcut să fiu solul Său pentru a le
transmite celor din poporul Său mărturii de încurajare, avertizare
şi mustrare. Timp de şaizeci de ani, eu am comunicat cu solii
cereşti şi am învăţat fără încetare despre lucrurile divine şi despre
modul în care lucrează Dumnezeu continuu pentru a aduce
sufletele de la ideile false ale căilor lor la lumina căilor Sale.
Multe suflete au fost ajutate, deoarece au crezut că soliile care
îmi erau date erau trimise ca o expresie a milei faţă de cei greşiţi.
Când i-am văzut pe cei ce aveau nevoie de o schimbare a
experienţei lor creştine, le-am spus lucrul acesta pentru binele lor
prezent şi veşnic. Atâta vreme cât Domnul îmi cruţă viaţa, eu îmi
voi face lucrarea cu credincioşie, indiferent dacă oamenii vor primi
şi vor asculta sau nu. Lucrarea care mi-a fost dată este foarte
clară, iar eu doresc să primesc harul de a fi ascultătoare.
Îl iubesc pe Dumnezeu. Îl iubesc pe Isus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, şi simt un interes puternic pentru binele fiecărui suflet
care se declară a fi un copil al lui Dumnezeu. Sunt hotărâtă să fiu
un ispravnic credincios [72] atâta vreme cât Domnul îmi va cruţa
viaţa. Nu voi înceta să lucrez, nici nu mă voi descuraja.
Totuşi, timp de mai multe luni, sufletul meu a trecut printr-o
agonie puternică, din cauza acelora care au primit ideile fanteziste
[13]
ale lui Satana şi le-au transmis şi altora,
dând orice fel de
interpretare care poate fi concepută pentru a nimici încrederea în
solia Evangheliei pentru această generaţie din urmă şi în lucrarea
specială pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Ştiu că Domnul mi-a dat
lucrarea aceasta şi nu am nicio scuză de prezentat pentru nimic
din ce am făcut.
În experienţa mea, eu primesc fără încetare dovezi despre

puterea făcătoare de minuni a lui Dumnezeu, care îmi susţine
trupul şi sufletul pe care le-am consacrat Domnului. Eu nu îmi
aparţin. Am fost cumpărată cu un preţ şi am o asemenea siguranţă
că Domnul lucrează pentru mine, încât trebuie să recunosc harul
Său îmbelşugat. (…)
De ce să mă plâng? Domnul m-a făcut să îmi revin din boală de
atâtea ori, m-a susţinut în mod minunat, aşa că nu pot să mă
îndoiesc niciodată. Am atât de multe dovezi inconfundabile ale
binecuvântărilor Sale speciale, încât nu mi-ar fi cu putinţă să mă
îndoiesc. El îmi dă libertatea de a mă exprima, prezentând
adevărul Său în faţa unui număr mare de oameni. Ajutorul Său
deosebit îmi este dat nu numai când stau în faţa unor adunări
numeroase, ci şi când îmi folosesc pana şi mi se fac descoperiri
minunate cu privire la trecut, prezent şi viitor. – Scrisoarea 86,
1906
Primirea capacităţii de exprimare. – Dintre toate asigurările
preţioase pe care mi le-a dat Dumnezeu cu privire la lucrarea mea,
niciuna nu a fost mai valoroasă pentru mine decât faptul că El mia dat capacitatea de a mă exprima oriunde a trebuit să merg. În
locurile unde se manifesta împotrivirea cea mai mare, orice glas a
fost adus la tăcere. Eu am rostit solia clară pentru poporul nostru
şi pentru o mulţime de ascultători, iar cuvintele mele au fost
primite ca şi când ar fi venit de la Domnul. – Scrisoarea 84, 1909
[73] Solia lui Ellen G. White a fost consecventă de-a lungul
anilor. – La adunarea de duminică după-amiază au participat
mulţi locuitori din Battle Creek. Ei au ascultat cu cea mai mare
atenţie. La adunarea aceasta, am avut ocazia de a declara cu
fermitate că nu mi-am schimbat concepţiile. Binecuvântarea
Domnului a venit asupra multora dintre cei care au auzit cuvintele
rostite. Eu am spus: „Poate că sunteţi dornici să ştiţi ce crede Ellen
White. Aţi auzit-o vorbind de multe ori. (…) Ea are de făcut pentru
Domnul aceeaşi lucrare pe care a avut-o atunci când li s-a adresat
celor din Battle Creek, cu mulţi ani în urmă. Ea a primit
învăţăturile de la Acelaşi Călăuzitor. Porunca pe care a primit-o
este următoarea: «Scrie soliile pe care ţi le dau, pentru ca oamenii

să le poată avea.» Aceste solii au fost scrise aşa cum mi le-a dat
Dumnezeu.” – Scrisoarea 39, 1905
Încrederea lui E. G. White în Sursa Divină a
descoperirilor primite. – Ce luptă sunt obligată să duc! Fraţii
mei par să mă judece pentru că iau poziţii care li se par a nu fi
necesare. Ei nu văd că Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, mi-a făcut
descoperiri care nu pot fi contrazise sau combătute cu succes.
Nimic nu poate să şteargă lucrurile care mi-au fost prezentate şi
care au fost întipărite pe tăbliţele sufletului meu. Toate
împotrivirile sau contestaţiile făcute pentru a anula efectul
mărturiei mele nu au alt efect, decât să mă constrângă, prin
îndemnul Duhului lui Dumnezeu, să le repet cu mai multă
hotărâre şi să stau de partea luminii descoperite cu toată puterea
pe care mi-a dat-o Dumnezeu. – Manuscrisul 25, 1890
Înfruntaţi pericolul în mod categoric. – Satana va continua
să aducă teoriile lui false şi să pretindă că ideile lui sunt
adevărate. Duhurile amăgitoare sunt la lucru. Eu trebuie să
înfrunt pericolul în mod categoric, negând dreptul oricui de a folosi
scrierile mele în aşa fel încât să slujească planurilor Diavolului de
[14]
a-i ademeni şi a-i amăgi pe cei din poporul lui Dumnezeu.
El
mi-a cruţat viaţa pentru a putea să prezint mărturiile pe care leam primit, pentru a apăra lucrurile pe care le apără [74] Dumnezeu
şi pentru a condamna orice urmă a ideilor fanteziste ale lui Satana.
În fanteziile spirituale, lucrurile vor veni unele după altele pentru
a-i înşela, dacă este cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. – Manuscrisul
126, 1905
Neclintită de împotrivire. – Chiar dacă împotriva mea vor fi
lansate cele mai mari serii de atacuri, eu nu voi schimba nici în cea
mai mică măsură misiunea şi lucrarea mea. Noi am fost nevoiţi să
ne confruntăm cu aceste lucruri din nou şi din nou. Domnul mi-a
dat solii când aveam numai şaptesprezece ani. (…) Soliile pe
Domnul mi le-a dat au venit în linie dreaptă, de la o lumină la alta,
înainte şi în sus, de la un adevăr la alt adevăr, mai avansat. –
Manuscrisul 29, 1897
Nicio pretenţie la titlul de „profet”. – Pe parcursul

[15]
cuvântării,
am spus că nu am pretins a fi profet. Unii au fost
surprinşi de declaraţia aceasta şi, având în vedere că s-a vorbit
atât de mult despre lucrul acesta, voi da o explicaţie. Alţii sunt cei
care m-au numit profet, dar eu nu mi-am atribuit niciodată titlul
acesta. Eu nu am simţit că este datoria mea să mă autodenumesc
astfel. În zilele noastre, cei care pretind cu îndrăzneală că sunt
profeţi sunt adesea o ruşine pentru lucrarea lui Hristos.
Lucrarea mea include mult mai mult decât semnifică numele
acesta. Eu mă consider un sol căruia Domnul i-a încredinţat o solie
pentru poporul Său. – Scrisoarea 55, 1905 (în Solii alese, cartea 1,
p. 35, 36; în ediţia în limba română, p. 33)
Lucrarea unui profet şi chiar mai mult. – Sunt sfătuită să
nu mă las împiedicată în lucrarea mea de aceia care fac tot felul de
presupuneri cu privire la natura ei şi ale căror minţi se luptă cu
atât de multe probleme încurcate în legătură cu presupusa lucrare
a unui profet. Misiunea mea cuprinde lucrarea unui profet, dar nu
se opreşte acolo. Ea cuprinde mult mai mult decât poate să
înţeleagă mintea acelora care au semănat seminţele necredinţei. –
Scrisoarea 244, 1906 (adresată prezbiterilor bisericii din Batle
Creek; vezi Solii alese, cartea 1, p. 36; în ediţia în limba română, p.
33)
Nicio apărare a propriei poziţii. – Sunt foarte tristă,
deoarece fraţii J şi K au adoptat această poziţie. (…) Poate că
întrebaţi: „Ce efect are aceasta asupra ta?” [75] Doar întristare, dar
[am] pace, şi linişte deplină şi încredere în Isus. Eu nu voi rosti nici
zece cuvinte pentru a-mi apăra poziţia sau misiunea. Nu voi căuta
să prezint dovezi cu privire la lucrarea mea. „După roadele lor îi
veţi cunoaşte” (Matei 7,20). – Scrisoarea 14, 1897
Urmările lăsate în seama lui Dumnezeu. – Uneori, în timpul
nopţii, sunt foarte împovărată. Mă scol din pat, merg prin cameră,
mă rog Domnului să mă ajute să port povara şi să nu spun nimic
pentru a-i face pe oameni să creadă că solia pe care mi-a dat-o El
este adevărată. Când pot să pun povara aceasta asupra Domnului,
sunt realmente liberă. Mă bucur de o pace pe care nu pot să o
exprim. Mă simt înălţată, ca şi când aş fi purtată de braţele

veşnice, iar pacea şi bucuria îmi umplu sufletul.
Mi se aduce aminte din nou şi din nou că nu trebuie să încerc să
risipesc confuzia şi contradicţia dintre credinţă şi simţămintele şi
necredinţa care sunt exprimate. Eu nu trebuie să mă descurajez, ci
să rostesc cuvintele Domnului cu autoritate şi să las în seama Lui
toate urmările.
Marele Medic mă îndrumă să rostesc cuvintele pe care mi le dă
Domnul, indiferent dacă oamenii vor asculta sau nu vor suporta să
asculte. Mi se spune că nu am nimic de-a face cu rezultatele, că
Dumnezeu, chiar Domnul Iehova, mă va păstra în pace deplină,
dacă mă voi odihni în dragostea Sa şi voi face lucrarea pe care mi-a
dat-o El. – Scrisoarea 146, 1902
Nu voi da pe faţă acele păcate care le sunt cunoscute doar
celor implicaţi. – Fraţii tăi, sau mulţi dintre ei, nu cunosc
lucrurile pe care le cunoşti doar tu însuţi şi Domnul. (…) M-am
hotărât să nu dau pe faţă păcatele celor care declară a crede
adevărul, ci îi voi lăsa pe ei să mărturisească aceste lucruri. –
Scrisoarea 113, 1893
E. G. White a beneficiat de soliile vestite. – Doresc mult să
vorbesc pentru adunări mari, ştiind că solia nu vine de la mine
însămi, ci este constituită din cuvintele pe care Domnul le
întipăreşte în mintea mea pentru ca eu să le rostesc. Eu nu sunt
lăsată singură când stau înaintea oamenilor cu o solie. Când mă
aflu [76] în faţa oamenilor, mi se pare că îmi sunt descoperite
lucrurile cele mai preţioase ale Evangheliei, că iau parte la solia
Evangheliei şi mă hrănesc din Cuvânt la fel de mult ca oricare
dintre ascultători. Predicile îmi fac bine, deoarece am descoperiri
noi de fiecare dată când deschid gura pentru a le vorbi oamenilor.
Nu pot să mă îndoiesc niciodată de misiunea mea, deoarece sunt
părtaşă a privilegiilor şi sunt hrănită şi însufleţită, ştiind că sunt
chemată prin harul lui Hristos. De fiecare dată când le prezint
oamenilor adevărul şi le atrag atenţia la viaţa veşnică pe care
Hristos ne-a făcut cu putinţă să o obţinem, eu sunt la fel de
binecuvântată ca ei de descoperirile cele mai frumoase ale harului,
dragostei şi puterii arătate de Dumnezeu pentru binele celor din

poporul Său, prin îndreptăţirea şi împăcarea cu Dumnezeu. –
Manuscrisul 174, 1903
Privilegiul de a fi solul lui Dumnezeu. – Sunt foarte
recunoscătoare că Domnul mi-a dat privilegiul de a fi solul Său
pentru a le transmite altora adevărul preţios. – Scrisoarea 80, 1911

După moartea lui Ellen White
Scrierile lui E. G. White vor continua să fie o mărturie. –
Trebuie să aştern mărturia aceasta pe hârtie, deoarece, dacă voi
adormi în Isus, mărturia adevărului va continua să fie vestită. –
Scrisoarea 116, 1905
Până la sfârşit. – În aceste zile din urmă, poporului nostru i s-a
dat o lumină îmbelşugată. Indiferent dacă viaţa mea este cruţată
sau nu, scrierile mele vor vorbi neîncetat, iar lucrarea lor va
înainta până la sfârşitul timpului. Scrierile mele sunt păstrate în
arhiva Fundaţiei şi, chiar dacă eu nu voi mai trăi, cuvintele
acestea care mi-au fost date de Domnul vor continua să aibă viaţă
şi le vor vorbi oamenilor. – Scrisoarea 371, 1907 (publicată în Solii
alese, cartea 1, p. 55; în ediţia în limba română, p. 50)
Soliile urmau să aibă o putere mai mare după moartea ei.
– Din punct de vedere fizic, eu am fost întotdeauna un vas crăpat,
şi totuşi, la vârsta mea înaintată, Domnul continuă să lucreze
asupra mea prin Duhul Său Sfânt, pentru a scrie cărţile cele mai
importante care le-au fost oferite vreodată bisericilor şi [77] lumii.
Domnul dovedeşte ce poate El să facă prin vasele slabe. Eu voi
folosi pentru slava Sa viaţa pe care El o cruţă. Când El va
considera că este potrivit să mă treacă la odihnă, soliile Sale vor
avea o putere chiar mai plină de viaţă decât atunci când a trăit
unealta fragilă prin care au fost vestite. – Manuscrisul 122, 1903
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PRIMIREA SOLIILOR
Soliile de încurajare, avertizare şi mustrare. – Timp de o
jumătate de secol, eu am fost solul Domnului şi, atâta vreme cât va
dura viaţa mea, voi continua să vestesc soliile pe care Dumnezeu
mi le dă pentru poporul Său. Eu nu îmi atribui mie slava. În
tinereţea mea, Domnul m-a făcut să fiu solul Său pentru a le
transmite celor din poporul Său mărturii de încurajare, avertizare
şi mustrare. Timp de şaizeci de ani, eu am comunicat cu solii
cereşti şi am învăţat fără încetare despre lucrurile divine şi despre
felul în care Dumnezeu lucrează continuu pentru a aduce sufletele
de la ideile lor false, la lumina căilor Sale. – Scrisoarea 86, 1906
Unii primesc, alţii resping. – Am de făcut o lucrare pentru
aceia care vor fi ajutaţi de lumina dată, chiar dacă această lumină
nu se armonizează cu ideile lor. Ei vor recunoaşte lumina de la
Dumnezeu, deoarece au roadele lucrării pe care Domnul a binevoit
să o facă prin unealta Sa umilă în ultimii patruzeci şi cinci de ani.
Ei recunosc faptul că lucrarea aceasta este de la Dumnezeu şi, ca
urmare, sunt dispuşi să îşi corecteze ideile şi să îşi schimbe
comportamentul.
Totuşi, aceia care îşi vor păstra şi îşi vor susţine ideile [79] proprii
şi, din cauză că sunt corectaţi, vor trage concluzia că Ellen White
este influenţată să adopte anumite căi care nu sunt în armonie cu
ideile lor (…) nu vor avea niciun beneficiu. Eu nu aş considera că
astfel de prieteni au vreo valoare într-o situaţie grea, îndeosebi
într-un timp de criză. Acum aţi înţeles părerea mea. Eu nu vreau
să fac lucrarea lui Dumnezeu de mântuială. Vreau să ştiu care este
datoria mea şi să acţionez în armonie cu Duhul lui Dumnezeu. –
Scrisoarea 3, 1889
Scrisoarea lui Ellen White este o solie de la Dumnezeu. –
Întrebi dacă Domnul mi-a inspirat scrisoarea aceea. Eu spun că a
inspirat-o. Acel Dumnezeu sfânt al lui Israel nu va sluji păcatelor
tale. Solia a fost dată de Dumnezeu. Dacă, după ce ai primit solia
aceea, ai avut o înţelegere nouă cu privire la păcat, dacă ai ajuns să

fii cu adevărat convertit, un copil al lui Dumnezeu, în loc de a fi un
călcător al Legii Sale, atunci nimeni nu va fi mai mulţumit decât
mine. – Scrisoarea 95, 1893
Adevărul mărturiilor recunoscut public. – Le-am vorbit
[16]
oamenilor
după-amiază despre necesitatea de a îndepărta
defectele din caracterul lor, ca să poată fi în stare să stea fără vină
înaintea Fiului lui Dumnezeu când Se va arăta El. În adunare s-au
manifestat simţăminte adânci. M-am adresat personal câtorva
oameni, scoţând în evidenţă greşelile care îmi fuseseră arătate cu
privire la situaţia lor. Toţi au răspuns, iar mulţi şi-au mărturisit cu
lacrimi păcatele şi faptul că mărturia era adevărată. – Scrisoarea
7, 1873
Interpretarea
scrierilor
în
lumina
unor
idei
preconcepute. – Mulţi interpretează scrierile mele în lumina
ideilor lor preconcepute. Ştiţi ce înseamnă faptul acesta. Urmarea
sigură este o dezbinare în modul de a înţelege şi o diversitate de
opinii.
O problemă pe care nu pot să o rezolv este aceea că nu ştiu cum
să scriu ca să fiu înţeleasă de cei cărora le adresez mesaje
importante. Din cauza influenţei unei minţi asupra altei minţi, cei
care înţeleg greşit îi pot determina şi pe alţii să înţeleagă greşit,
prin interpretarea pe care o atribuie subiectelor scrise de mine.
Unul [80] le înţelege aşa cum crede el că ar trebui să fie, în
conformitate cu ideile lui. Altul atribuie o explicaţie proprie scrierii
mele, iar rezultatul sigur este confuzia. – Scrisoarea 96, 1899.
Acceptarea parţială. – Multe luni, cu excepţia câtorva nopţi,
nu am fost în stare să dorm după ora unu. Mă trezesc vorbind cu
tine şi cu alţii, apelând la voi ca o mamă care apelează la fiul ei.
(…)
Fără îndoială că eşti surprins, şi m-am aşteptat să fii, pentru că
îţi scriu atât de deschis şi de hotărât. Totuşi trebuie să fac lucrul
acesta, deoarece am fost pusă ispravnic al harului lui Hristos şi
trebuie să îndeplinesc lucrarea aceasta pentru Domnul. Poate că
eşti mulţumit de tine însuţi. Poate că negi descoperirea care mi-a
fost făcută cu privire la situaţia ta. Unii fac astfel în zilele noastre.

(…)
Acesta este motivul pentru care oamenii nu îşi înţeleg
întotdeauna greşelile, chiar dacă le sunt arătate cu claritate. Ei
pretind a crede mărturiile care le sunt adresate, până când soliile
ajung să le spună că trebuie să îşi schimbe planurile şi metodele,
că zidirea caracterului lor trebuie să fie cu totul diferită, deoarece,
altfel, furtuna şi intemperiile o vor spulbera din temelii. Atunci,
vrăjmaşul îi ispiteşte să se îndreptăţească singuri.
După ce vei citi scrisoarea aceasta, fără îndoială că vei fi ispitit
să spui: „Nu este aşa. Eu nu sunt aşa cum mă prezintă această
descriere. Cineva i-a umplut capul lui Ellen White cu o mulţime de
lucruri de nimic despre mine.” Totuşi îţi spun, în Numele
Domnului, că lucrurile scrise aici sunt de la Dumnezeu. Dacă alegi
să îndepărtezi solia în felul acesta, vei da pe faţă măsura credinţei
tale în lucrarea pe care Domnul i-a dat-o slujitorului Său. –
Scrisoarea 12, 1902
Pasaje care condamnă îngăduirea anumitor plăceri. – Unii
care se declară a fi credincioşi acceptă anumite părţi din mărturii
ca fiind o solie de la Dumnezeu, în timp ce resping acele părţi care
condamnă îngăduirea plăcerilor lor. Asemenea oameni lucrează
contrar bunăstării proprii şi bunăstării [81] bisericii. Atâta timp cât
avem lumina, este important să umblăm în ea. – Manuscrisul 71,
1908
Desconsiderarea soliilor. – Adesea, nu anticipez faptul că voi
spune lucrurile pe care le spun, când vorbesc în faţa oamenilor.
Dumnezeu poate să îmi dea cuvinte de mustrare, avertizare sau
încurajare, după cum consideră El că este potrivit pentru binele
sufletelor. Eu voi rosti aceste cuvinte, iar ele ar putea să contrazică
ideile şi purtarea fraţilor mei pe care îi iubesc cu sinceritate şi îi
respect cu adevărat.
Mă aştept ca aceste cuvinte să fie denaturate şi înţelese greşit de
cei necredincioşi şi nu este o surpriză pentru mine. Însă faptul că
fraţii mei, care sunt familiarizaţi cu misiunea şi lucrarea mea,
desconsideră solia pe care mi-o dă Dumnezeu Îl întristează pe
Duhul Său.

Este descurajator pentru mine când văd că ei aleg din mărturii
părţi care le plac şi le explică în aşa fel încât să îndreptăţească
modul lor de a acţiona pentru a lăsa impresia că ei acceptă partea
aceea ca fiind vocea lui Dumnezeu, iar apoi, când alte părţi din
mărturii mustră comportamentul lor, când cuvintele rostite nu
coincid cu părerile şi judecata lor, ei dezonorează lucrarea lui
Dumnezeu, spunând: „Oh, noi nu acceptăm lucrul acesta – este
doar părerea lui Ellen White, iar aceasta nu este mai bună decât
părerea mea sau părerea oricui altcuiva.” – Scrisoarea 3, 1889
Căutarea unor cuvinte cărora le poate fi atribuită o
interpretare omenească. – Îmi dau seama de faptul că sunt o
muritoare şi că trebuie să veghez asupra însuşirilor mele fizice,
mintale şi morale. Mutările continue dintr-un loc în altul din cauza
călătoriilor şi lucrarea publică făcută oriunde am mers au fost prea
mult pentru mine, pe lângă scrierile pe care le-am pregătit zi şi
noapte, după cum a lucrat Domnul în mintea mea prin Duhul Său
Sfânt.
Când întâlnesc dovezi care arată că aceste mesaje vor fi tratate
de unii potrivit cu judecata lor omenească şi când îmi dau seama că
unii urmăresc cu atenţie să găsească în scrierile mele cuvinte
cărora le pot atribui [82] interpretările lor omeneşti, în scopul de aşi susţine poziţiile şi de a-şi îndreptăţi un comportament greşit –
când mă gândesc la lucrurile acestea, nu mă simt foarte încurajată
să continui să scriu.
Unii dintre aceşti oameni care sunt mustraţi categoric se
străduiesc să facă fiecare cuvânt să susţină declaraţiile lor.
Denaturările, omisiunile intenţionate, aplicarea şi interpretările
greşite ale Cuvântului sunt uluitoare! Oamenii se unesc în
lucrarea aceasta. Lucrul la care nu s-a gândit unul este completat
de un altul. – Scrisoarea 172, 1906
Răstălmăcirea Scripturii şi a mărturiilor. – Învăţăturile lui
Hristos au fost adesea înţelese greşit, nu din cauză că El nu le-a
exprimat cu claritate, ci din cauză că mintea iudeilor, asemenea
minţii multora din zilele noastre care pretind a crede, era plină de
prejudecăţi. Pentru că Hristos nu a trecut de partea cărturarilor şi

fariseilor, ei L-au urât, I s-au împotrivit, au căutat să contracareze
eforturile Sale şi să anuleze efectul cuvintelor Sale.
De ce nu vor oamenii să înţeleagă şi să trăiască adevărul? Mulţi
studiază Scripturile cu scopul de a dovedi că ideile lor sunt corecte.
Ei schimbă semnificaţia Cuvântului lui Dumnezeu în aşa fel încât
să se potrivească părerilor lor. În acelaşi fel procedează şi cu
mărturiile pe care le trimite El. Ei citează o jumătate de propoziţie,
lăsând deoparte cealaltă jumătate care, dacă ar fi citată, ar arăta
că raţionamentul lor este fals. Dumnezeu este împotriva celor care
răstălmăcesc Scripturile, făcându-le să se conformeze ideilor lor
preconcepute. – Manuscript Releases 22, 1890
Cuvinte răstălmăcite şi înţelese greşit. – Îmi este imposibil
să fiu înţeleasă de aceia care au avut lumina, dar nu au umblat în
ea. Orice spun eu în conversaţii particulare va fi repetat în aşa fel
încât să fie făcut să însemne exact opusul lucrurilor pe care am
intenţionat să le spun şi care ar fi fost înţelese aşa cum am dorit
eu, dacă ascultătorii ar fi avut mintea şi spiritul sfinţite. Îmi este
teamă să vorbesc chiar şi cu prietenii mei, deoarece după aceea
aud: Sora White a spus aceasta, sora White a spus aceea.
Cuvintele mele sunt atât de mult răstălmăcite, de greşit
interpretate, încât ajung la concluzia că Domnul doreşte ca eu să
stau departe de adunările mari şi să refuz întrevederile
particulare. [83] Tot ce spun este transmis mai departe într-o
lumină atât de pervertită, încât ajunge să fie ceva nou şi ciudat
pentru mine. Cuvintele mele sunt amestecate cu declaraţiile făcute
de oameni pentru a-şi susţine propriile teorii. – Scrisoarea 139,
1900
Darul profeţiei a fost o voce între noi încă de la început. –
Vă adresăm apelul de a lua poziţie de partea Domnului şi de a vă
face partea ca nişte supuşi credincioşi ai Împărăţiei. Recunoaşteţi
darul care a fost pus în biserică pentru călăuzirea poporului lui
Dumnezeu în zilele din urmă ale istoriei pământului. De la
început, Dumnezeu a avut în biserică darul profeţiei asemenea
unei voci vii, al cărei scop este acela de a sfătui, a mustra şi a
învăţa.

Am ajuns acum la ultimele zile ale lucrării soliei îngerului al
treilea, când Satana va lucra cu o putere sporită, deoarece ştie că
timpul lui este scurt. În acelaşi timp, noi vom primi darurile
Duhului Sfânt, diversitatea lucrărilor săvârşite prin revărsarea
Duhului. Acesta este timpul ploii târzii. – Scrisoarea 230, 1908
Bariera protectoare este înlăturată. – Vrăjmaşul a făcut
eforturi iscusite pentru a tulbura credinţa celor din poporul nostru
în Mărturii, iar când pătrund ideile acestea false, aceşti oameni
pretind că dovedesc toate poziţiile cu Biblia, dar ei interpretează
greşit Scripturile. Ei fac declaraţii îndrăzneţe, aşa cum a făcut
fratele Canright, şi aplică greşit profeţiile şi pasajele Scripturii
pentru a dovedi o idee falsă. Dacă îşi vor îndeplini lucrarea de a
slăbi încrederea bisericilor noastre în Mărturii, oamenii vor da la o
parte bariera, iar necredinţa va ajunge larg răspândită, pentru că
nu va fi nicio voce care să se ridice şi să oprească puterea ideilor
false.
Acesta este exact planul lui Satana, iar aceia care au pregătit
calea pentru ca poporul să nu acorde nicio atenţie avertizărilor şi
mustrărilor Mărturiilor Duhului lui Dumnezeu vor vedea un val de
idei false de tot felul, care vor prinde viaţă. Ei vor pretinde că
Scriptura este dovada lor şi toate formele de amăgire inventate de
Satana se vor răspândi. – Scrisoarea 109, 1890
Siguranţă în faţa amăgirilor ademenitoare ale lui Satana.
– Oamenii pot să conceapă strategie după strategie [84] şi
vrăjmaşul va căuta să ademenească sufletele, abătându-le de la
adevăr, dar toţi cei care cred că Domnul a vorbit prin Ellen White
şi i-a dat o solie vor fi în siguranţă în faţa numeroaselor amăgiri
care vor veni în aceste zile din urmă. – Scrisoarea 50, 1906
Nu pe mine mă trădaţi, ci pe Domnul. – Eu am încercat să
îmi fac datoria faţă de voi şi faţă de Domnul Isus, pe care Îl slujesc
şi a cărui lucrare o iubesc. Mărturiile pe care vi le-am vestit mi-au
fost cu adevărat descoperite de Domnul. Îmi pare rău că aţi respins
lumina dată. (…)
Oare Îl trădaţi voi pe Domnul vostru din cauză că, în marea Sa
milă, v-a arătat exact poziţia în care vă aflaţi din punct de vedere

spiritual? El cunoaşte fiecare intenţie a inimii. Nimic nu este
ascuns de El. Nu pe mine mă trădaţi. Nu împotriva mea sunteţi
atât de înverşunaţi, ci împotriva Domnului, care mi-a dat o solie pe
care să o vestesc. – Scrisoarea 66, 1897
Renunţarea la credinţa în Mărturii. – Un fapt este sigur:
acei adventişti de ziua a şaptea care se aşază sub steagul lui
Satana vor renunţa mai întâi la credinţa în avertizările şi
mustrările conţinute în Mărturiile Duhului lui Dumnezeu.
Chemarea la o consacrare mai mare şi la o slujire mai sfântă a
fost adresată şi va continua să se facă auzită. – Scrisoarea 156,
1903

Două exemple tipice
1. O mărturie personală primită cu recunoştinţă. – Ne-am
întors în 12 decembrie [1892]. În seara zilei următoare, fratele
[17]
Faulkhead a cerut să mă vadă.
Aveam în suflet o povară
pentru situaţia lui. I-am spus că aveam pentru el şi soţia lui o solie
pe care m-am pregătit de câteva ori să o trimit, dar am simţit că
Duhul Domnului îmi interzicea să fac acest lucru. I-am cerut să
stabilească un timp [85] când puteam să-i văd.
El a răspuns: „Mă bucur că nu mi-ai trimis mesajele în scris. Aş
prefera să îmi vorbeşti direct, deoarece, dacă ar fi venit pe o altă
cale, nu mi-ar fi făcut niciun bine.” Apoi a întrebat: „De ce nu îmi
spui mesajul acum?” Eu am spus: „Poţi să rămâi pentru a-l auzi?”
El a răspuns că va rămâne.
Eram foarte obosită, deoarece participasem la programul de
încheiere a şcolii din ziua aceea, dar m-am ridicat din patul în care
eram culcată şi i-am citit timp de trei ore. Inima lui a fost foarte
mişcată, ochii îi erau plini de lacrimi, iar când am terminat de citit,
a zis: „Accept fiecare cuvânt. Totul îmi este adresat mie.”
O mare parte dintre lucrurile pe care i le citisem se refereau la
Echo Office [din Australia] şi la administrarea acestei instituţii

încă de la început. Domnul mi-a descoperit, de asemenea, relaţia
dintre fratele Faulkhead şi Masoneria Liberă, iar eu i-am declarat
deschis că, dacă nu rupe orice legătură cu această societate, îşi va
pierde sufletul.
El a spus: „Primesc lumina pe care Domnul mi-a trimis-o prin
tine. O voi pune în aplicare. Sunt membru în cinci loji şi alte trei
loji sunt sub conducerea mea. Eu tranzacţionez toate afacerile lor.
De acum nu voi mai participa deloc la întrunirile lor şi voi încheia
relaţiile de afaceri cu ele cât mai rapid cu putinţă.”
I-am repetat cuvintele care mi-au fost adresate de călăuza mea
cu privire la societăţile acestea. Cu privire la o anumită mişcare
făcută de călăuza mea, am spus: „Nu pot să relatez tot ce mi-a fost
descoperit.” Fratele Faulkhead le-a spus fratelui Daniells şi
celorlalţi că eu am făcut un semn special, care era cunoscut numai
de ordinele cele mai înalte ale masonilor, în care el tocmai intrase.
A spus că eu nu am cunoscut semnul şi că nu mi-am dat seama că
i-am prezentat un semn. Aceasta a fost pentru el dovada sigură că
Domnul lucra prin mine spre a-i salva sufletul. – Scrisoarea 46,
1892
2. Un frate şi un vizitator la adunarea de tabără. – I-am
[18]
luat pe câţiva dintre fraţi deoparte, în cortul nostru,
şi le-am
citit materialul pe care îl scrisesem cu trei ani în urmă cu privire la
[86] comportamentul lor. Ei făcuseră un angajament faţă de
Conferinţa Generală şi apoi îşi retrăseseră cuvintele. Le-am citit
mărturii directe, clare şi la subiect, dar problema a fost că ei nu
simţiseră nicio obligaţie de a crede Mărturiile. Când locuise în
[19]
LaPort, Iowa, fratele L făcuse parte din gruparea Marion
şi
nimeni nu a ştiut cum să procedeze cu oamenii aceştia. Nu exista
niciun pastor, nici solia vreunui pastor pe care ei să le respecte mai
presus de judecata lor. Problema era aceea că nu ştiam cum să le
spunem ceva care să aibă influenţă asupra lor. Tot ce am putut să
facem a fost să ne rugăm şi să lucrăm pentru ei, ca şi când ar fi
crezut fiecare cuvânt al mărturiilor, şi totuşi să fim atât de
precauţi, ca şi când ar fi fost necredincioşi. (…)

[20]
În Sabat
dimineaţa, am fost la adunare devreme, iar Domnul
mi-a dat o mărturie care li se adresa direct. Totul a fost neaşteptat
pentru mine. Am rostit-o fără reţineri, arătându-le că Domnul i-a
trimis pe slujitorii Săi cu o solie şi că solia aceasta era tocmai
mijlocul pe care Dumnezeu îl rânduise pentru a ajunge la inima
lor, dar ei au simţit libertatea de a o sfărâma şi de a anula efectul
Cuvântului lui Dumnezeu. (…)
Sabat, 14 iunie. Am avut adunări de care ne vom aduce aminte
multă vreme. În Sabat dimineaţă, a vorbit fratele [J. N.]
Laughborough. Eu am vorbit după-amiază. Domnul m-a ajutat.
Apoi, am adresat apelul de a veni în faţă. Au răspuns treizeci şi
cinci de oameni. Majoritatea erau tineri şi bătrâni, bărbaţi şi femei.
Am avut una dintre adunările cele mai preţioase. Unii care
părăsiseră adevărul s-au întors cu pocăinţă şi mărturisiri. Mulţi au
făcut aceasta pentru prima dată. Domnul era acolo personal.
Faptul acesta a părut să doboare prejudecăţile şi au fost prezentate
mărturii mişcătoare. Am luat o pauză, apoi am început din nou, iar
lucrarea cea bună a continuat. (…)
Vineri după-amiază, am citit o lucrare importantă pe care am
scris-o cu trei ani în urmă. Ascultătorii au recunoscut că vine de la
Dumnezeu. Mărturiile au fost primite cu toată inima şi au fost
făcute mărturisiri de mare valoare pentru cei greşiţi. – Scrisoarea
19, 1884

SECŢIUNEA A III-A

PREGĂTIREA CĂRŢILOR LUI
ELLEN G. WHITE
INTRODUCERE
Ellen White şi-a petrecut o mare parte din viaţă pregătind cărţile
care conţineau soliile primite de la Dumnezeu pentru poporul Său,
iar în unele cazuri pentru publicul general. Arhivele Fundaţiei
White conţin relativ puţine dintre declaraţiile ei cu privire la
detaliile acestei lucrări. Însă unii dintre cei ce au colaborat cu ea
au scris mai mult. Declaraţiile relativ puţine făcute de ea ne
conduc până la miezul lucrării ei. Prezentăm aici câteva dintre
declaraţiile ei cu privire la pregătirea şi publicarea Mărturiilor
pentru biserică şi a anumitor cărţi care prezintă istoria marii lupte,
îndeosebi Tragedia veacurilor şi Hristos, Lumina lumii.
Deoarece scrierile iniţiale cu privire la diferitele părţi ce
alcătuiesc istoria marii lupte au fost dezvoltate de două sau trei
ori, nu este posibil să prezentăm o succesiune cronologică precisă a
lucrărilor în care Ellen White descrie evenimentele controversei
care durează de veacuri. De asemenea, ar trebui să fie menţionat
că Ellen White a considerat toate părţile acestei naraţiuni ca
aparţinând istoriei marii lupte, indiferent dacă se desfăşoară în
istoria Vechiului Testament, a Noului Testament sau în timpurile
postbiblice.
În capitolul introductiv al acestei secţiuni sunt prezentate
declaraţii care explică lucrarea asistenţilor ei literari. Un alt
capitol descrie felul în care a scris despre viaţa lui Hristos şi felul
în care a fost ajutată de nepoata ei, în 1876, şi de Marian Davis, în
anii 1890.

Fiul lui Ellen White, William, a fost asociat îndeaproape cu ea în
producerea cărţilor de după 1881, anul în care a murit James
White. În câteva ocazii, el a scris în calitate de cunoscător apropiat
al lucrării îndeplinite de mama lui în pregătirea cărţilor. În Notele
suplimentare se află câteva declaraţii scrise de William White,
precum şi cele scrise de Marian Davis.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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ASISTENŢII LITERARI CARE AU LUCRAT
PENTRU ELLEN G. WHITE
Ajutorul dat de James White şi de alţii. – Pe vremea când
trăia, soţul meu a fost ajutorul şi sfătuitorul meu în trimiterea
soliilor care mi-au fost date. Noi am călătorit mult. Uneori, lumina
îmi era dată în timpul nopţii, alteori, în timpul zilei, în prezenţa
unor adunări numeroase. Eu am scris cu credincioşie învăţătura pe
care am primit-o în viziune, după cum am avut timpul şi puterea
necesare pentru lucrarea aceasta. După aceea, noi examinam
împreună materialul, iar soţul meu corecta greşelile gramaticale şi
elimina repetările inutile. Apoi, materialul era copiat cu atenţie
pentru cei cărora le era adresat sau pentru tipar.
Pe măsură ce lucrarea s-a dezvoltat, au fost şi alte persoane care
m-au ajutat la pregătirea materialului pentru publicare. După
moartea soţului meu, mi s-au alăturat ajutoare credincioase, care
au lucrat neobosit la copierea Mărturiilor şi la pregătirea
articolelor pentru publicare.
Dar zvonurile care se răspândesc cu privire la faptul că vreunul
dintre ajutoarele mele are îngăduinţa de a adăuga material sau de
a schimba semnificaţia soliilor pe care le scriu, nu sunt adevărate.
– Scrisoarea 225, 1906, publicată în 1913, în Writing and Sending
Out of the Testimonies for the Church, p. 4 (Solii alese, cartea 1, p.
50; în ediţia în limba română, p. 45, 46)
Simţământul lui E. G. White că este insuficient pregătită
în 1873. – [90] În dimineaţa aceasta, m-am gândit cu onestitate la
scrierile mele. Soţul meu este prea slab ca să mă ajute să le
pregătesc pentru tipar, prin urmare, nu voi face mai mult cu ele în
prezent. Eu nu am o educaţie şcolară. Nu pot să îmi pregătesc
singură scrierile pentru tipar. Până când nu voi putea să fac acest
lucru, nu voi mai scrie nimic. Nu este datoria mea să-i suprasolicit
pe alţii cu manuscrisele mele. – Manuscrisul 3, 1873
Hotărâtă să îşi dezvolte aptitudinile literare. – Ne-am

odihnit bine noaptea trecută. Această dimineaţă de Sabat este
înnorată. Mintea mea ajunge la concluzii ciudate. Mă gândesc că
trebuie să las deoparte scrisul, care îmi face atât de multă plăcere,
şi să văd dacă pot să merg la şcoală. Eu nu cunosc gramatica. Dacă
Domnul mă va ajuta, voi încerca, la patruzeci şi cinci de ani, să
studiez ştiinţele. Dumnezeu mă va ajuta. Eu cred că mă va ajuta. –
Manuscrisul 3, 1873. (Jurnal, 11 ianuarie 1873)
Simţământul de insuficientă pregătire în 1894. – Acum
trebuie să las acest subiect care este prezentat atât de deficitar,
încât mă tem că veţi interpreta greşit lucrurile pe care doresc cu
atâta temere să le exprim cu claritate. Oh, fie ca Dumnezeu să îmi
sporească înţelegerea, deoarece sunt o scriitoare slabă şi nu pot să
exprim în scris şi în vorbire tainele mari şi adânci ale lui
Dumnezeu. Oh, rugaţi-vă pentru voi şi rugaţi-vă pentru mine! –
Scrisoarea 67, 1894
Respingerea zvonurilor cu privire la schimbarea
scrierilor. – I-aţi văzut pe copiştii mei. Ei nu îmi schimbă
cuvintele. Totul este aşa cum scriu eu. (…)
Lucrarea mea în domeniul acesta a început încă din 1845. Încă
de atunci, am lucrat prin scrieri şi cuvântări. Pe măsură ce am
împărtăşit lumina care mi-a fost dată, am primit o lumină tot mai
mare. Acum am cu mult mai multă lumină asupra Scripturilor
Vechiului şi Noului Testament, pe care o voi prezenta poporului
nostru. – Scrisoarea 61a, 1900
Lectura finală a tuturor scrierilor publicate şi
nepublicate. – Încă sunt activă ca întotdeauna. Bătrâneţea nu ma slăbit nici în cea mai mică măsură. Sunt în stare să lucrez mult,
scriind şi vorbind, aşa cum am făcut cu ani în urmă.
Citesc din nou tot ce este copiat, pentru a vedea dacă totul este
aşa cum trebuie. Citesc toate manuscrisele cărţilor înainte de a fi
trimise la tipar. Prin urmare, puteţi să înţelegeţi că timpul meu
este complet ocupat. [91] În afară de scriere, sunt chemată să
vorbesc în diferite biserici şi să particip la adunări importante.
Dacă Domnul nu m-ar ajuta, nu aş fi în stare să fac lucrarea
aceasta. – Scrisoarea 133, 1902

Lucrarea lui Marian Davis
Domnişoara Davis, un ajutor conştiincios. – Marian a fost
cu mine timp de aproximativ douăzeci şi cinci de ani. Ea a fost
persoana principală care a lucrat la pregătirea materialului pentru
cărţile mele. Ea a preţuit întotdeauna scrierile mele ca fiind un
material sfânt şi mi-a spus adesea ce mângâiere şi binecuvântare a
primit prin îndeplinirea acestei lucrări şi că lucrarea aceasta era
sănătatea şi viaţa ei. Ea a tratat întotdeauna materialul care i-a
fost încredinţat ca fiind ceva sfânt. Îmi lipseşte foarte mult. Cine
va ocupa locul ei? – Manuscrisul 145, 1904
Marian este editorul meu. – Lucrarea lui Marian are o natură
[21]
întru totul diferită. Ea este editorul meu. Fanny [Bolton]
nu a
fost niciodată editorul meu. Cum sunt realizate cărţile mele?
Marian nu are pretenţia de a fi recunoscută.
Ea îndeplineşte lucrarea în felul următor: Ia articolele mele din
diferite publicaţii şi le lipeşte în albume. De asemenea, ea are o
copie a tuturor scrisorilor pe care le scriu. Când pregătesc un
capitol pentru o carte, Marian îşi aduce aminte că am scris ceva cu
privire la acel punct anume, care ar putea exprima subiectul mai
convingător. Începe să caute şi, când îl găseşte, dacă vede că
materialul va face în aşa fel încât capitolul să fie mai clar, îl
adaugă.
Cărţile nu sunt producţia lui Marian, ci a mea, fiind alcătuite din
articole aflate în toate scrierile mele. Marian are un material vast
din care să aleagă, iar aptitudinea ei de a organiza lucrarea este de
mare valoare pentru mine. Mă scuteşte de rescrierea unei mari
cantităţi de material, lucru pe care nu am timp să îl fac.
Prin urmare, înţelegeţi că Marian este ajutorul meu cel mai
valoros pentru pregătirea cărţilor. Fanny nu a avut de îndeplinit
[92] niciuna dintre aceste lucrări. Marian i-a citit capitolele, iar
Fanny a făcut uneori sugestii cu privire la organizarea
materialului.
Aceasta este deosebirea dintre lucrători. Aşa cum am afirmat, lui
Fanny i-a fost interzis strict să schimbe cuvintele mele cu ale ei.

Aşa cum au fost rostite de trimişii cereşti, cuvintele sunt aspre în
simplitatea lor, iar eu mă străduiesc să exprim gândurile într-un
limbaj atât de simplu, încât şi un copil să poată înţelege fiecare
cuvânt. Cuvintele altcuiva nu m-ar reprezenta corect.
V-am scris aceste lucruri în totalitate, pentru ca voi să înţelegeţi
cum stau lucrurile. Fanny ar putea să pretindă că ea mi-a făcut
cărţile, dar nu este aşa. Acesta a fost domeniul de lucru al lui
Marian, iar lucrarea ei este cu mult mai avansată decât orice
lucrare pe care a făcut-o Fanny pentru mine. – Scrisoarea 61a,
1900
Avertizarea lui Marian în timp ce lucra la Patriarhi şi
[22]
profeţi, în 1889. – Willie
este tot timpul la diverse şedinţe,
plănuind în vederea îndeplinirii unei lucrări mai eficiente şi mai
bune pentru Dumnezeu. Îl vedem numai la masă.
Marian merge la el pentru unele lucruri minore, pe care se pare
că ar putea să le rezolve şi singură. Ea este agitată şi grăbită, iar el
este atât de obosit, încât este nevoit pur şi simplu să strângă din
dinţi şi să-şi stăpânească nervii cât mai bine cu putinţă. Am vorbit
cu ea şi i-am spus că trebuie să rezolve singură multe lucruri pe
care le duce la Willie.
Ea se gândeşte la fiecare amănunt şi implicaţie, iar mintea lui
este frământată de o varietate de subiecte diferite, până când se
simte ameţit, iar apoi nu mai este pregătit să se ocupe de aceste
treburi mărunte. Ea trebuie doar să se ocupe de unele lucruri care
aparţin domeniului ei de lucru, nu să le aducă la el şi nici să-i
tulbure gândurile cu ele. Uneori, cred că ne va omorî pe amândoi
degeaba cu amănuntele pe care ar putea să le rezolve singură la fel
de bine ca atunci când le aduce la noi. Ea vrea să vedem [93] fiecare
schimbare măruntă a unui cuvânt. – Scrisoarea 64a, 1889
Serviciul ei conştiincios este preţios. – Sunt foarte
recunoscătoare pentru ajutorul dat de Marian Davis la pregătirea
cărţilor mele. Ea adună materiale din jurnalele mele, din scrisorile
mele şi din articolele publicate. Preţuiesc mult serviciul ei
conştiincios. Ea a fost cu mine timp de douăzeci şi cinci de ani şi şia dezvoltat continuu capacitatea de a lucra în domeniul clasificării

şi grupării scrierilor mele. – Scrisoarea 9, 1903
Am lucrat împreună. – Marian, ajutorul meu conştiincios şi
credincios în munca sa asemenea acului busolei care se întoarce
[23]
mereu spre pol, este pe moarte.
(…)
Mâine plec la Battle Creek. Totuşi mă gândesc mereu în inima
mea la fata muribundă care m-a ajutat timp de douăzeci şi cinci de
ani. Am stat umăr la umăr în lucrare şi am fost într-o armonie
deplină. Când aduna iotele şi frânturile preţioase care apăruseră
în reviste şi cărţi şi mi le prezenta, ea spunea: „Aici lipseşte ceva.
Eu nu pot să completez.” Eu revizuiam materialul şi puteam să
scriu propoziţia imediat.
Am lucrat împreună în armonie deplină tot timpul. Ea este pe
moarte. A fost devotată lucrării. Amândouă am lucrat foarte
sârguincios pentru ca fiecare paragraf să stea la locul potrivit şi să
prezinte lucrarea lui corectă. – Manuscrisul 95, 1904

13

MĂRTURII PENTRU BISERICĂ
[24]
Viziunea din 1885, publicată în prima mărturie.
– Pe 20
noiembrie 1855, în timp ce mă rugam, Duhul Domnului a venit pe
neaşteptate asupra mea cu putere, şi am fost luată în viziune. Am
văzut că Duhul Domnului Se îndepărta de biserică. – Mărturii, vol.
1, p. 113
Trimise de autor fără nicio schimbare. – Le-am trimis
fraţilor din diferite state aproximativ 150 de exemplare din
Mărturii pentru biserică. Le puteţi solicita, scriindu-mi pe adresa
mea din Battle Creek, Michigan. Voi fi fericită să am veşti de la cei
care le vor primi. Cei care doresc să încurajeze răspândirea unui
astfel de [95] material pot să susţină publicarea lui. – Review and
Herald, 18 decembrie 1885
Primele zece broşuri ale Mărturiilor comasate publicate
din nou în 1864. – În ultimii nouă ani, din 1855 până în 1864, am
scris zece broşuri mici, intitulate Testimony for the Church, care au
fost publicate şi distribuite printre adventiştii de ziua a şaptea.
Prima ediţie a majorităţii acestor broşuri s-a epuizat şi, pentru că
există o solicitare tot mai mare, s-a considerat că este cel mai bine
să fie retipărite, aşa cum se află în paginile următoare, omiţând
aspectele locale şi personale şi prezentând numai părţile care sunt
de interes şi importanţă practică şi generală. Cea mai mare parte
din Mărturia nr. 4 se poate găsi în volumul al doilea din Spiritual
[25]
Gifts, de aceea este omisă în volumul acesta.
– Spiritual Gifts,
vol. 4a, p. 2
Publicarea mărturiilor personale. – Deoarece avertizările şi
îndrumările date în mărturiile adresate unor persoane individuale
li se aplicau în aceeaşi măsură multor altora care nu fuseseră
indicaţi special în felul acesta, mi s-a părut că este datoria mea de
a publica mărturiile particulare pentru binele bisericii. (…)
Nu cunosc vreun alt mod mai bun de a-mi prezenta viziunile cu
privire la pericolele şi greşelile generale şi cu privire la datoria

tuturor celor ce Îl iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale,
decât prin publicarea acestor mărturii. Probabil că nu există o cale
mai directă şi mai convingătoare de a prezenta ce mi-a arătat
Domnul.
Într-o viziune pe care am primit-o în 12 iunie 1869, mi-a fost
arătat ceva care a îndreptăţit pe deplin modul acesta de a publica
mărturiile particulare. „Când Domnul scoate în evidenţă cazuri
individuale şi numeşte greşelile lor, adesea, cei care n-au fost
arătaţi în viziune consideră că ei sunt drepţi sau aproape drepţi.
Dacă unul este mustrat pentru un rău deosebit, fraţii şi surorile ar
trebui să se examineze cu atenţie pentru a vedea unde au căzut şi
în ce anume se fac şi ei vinovaţi de acelaşi păcat. – Mărturii, vol. 5,
p. 658, 659
[96] Editarea în 1884 a mărturiilor publicate. – Dragă frate
Smith, ţi-am trimis astăzi o scrisoare, dar am primit de la Battle
Creek informaţia că lucrarea cu privire la Mărturii nu este
[26]
acceptată.
Aş dori să fac câteva declaraţii, pe care puteţi să le trataţi cum
vă place. M-aţi mai auzit făcând şi înainte aceste declaraţii, şi
anume că mi s-a arătat cu ani în urmă că nu trebuia să întârziem
publicarea luminii importante care mi-a fost dată, pe motiv că nu
puteam să pregătesc materialul într-o formă desăvârşită. Uneori,
soţul meu a fost foarte bolnav şi nu a fost în stare să îmi acorde
ajutorul de care aveam nevoie şi pe care l-aş fi avut dacă ar fi fost
sănătos. Din cauza aceasta, eu am întârziat să pun la dispoziţia
poporului lucrurile care mi-au fost descoperite în viziune.
Totuşi mi-a fost arătat că trebuia să le prezint [97] fraţilor în
forma cea mai bună lumina pe care am primit-o, iar apoi, când voi
primi o lumină mai mare şi voi folosi talentul pe care mi l-a dat
Dumnezeu, voi avea o abilitate sporită de a-l aplica în scriere şi
vorbire. Eu urma să îmbunătăţesc întregul material, aducându-l pe
cât posibil la desăvârşire, aşa încât să poată fi acceptat de minţile
inteligente.
Atât cât este posibil, fiecare greşeală trebuie să fie înlăturată din
toate publicaţiile noastre. Pe măsură ce adevărul va fi descoperit şi

va ajunge să fie larg răspândit, va trebui să fie exercitată toată
atenţia în vederea corectării lucrărilor publicate.
Cu privire la History of Sabbath, scrisă de fratele Andrews, am
văzut că el a întârziat prea mult lucrarea. Alte lucrări greşite au
apărut în domeniu şi au blocat calea, iar cei ce se împotriveau le-au
inspirat oamenilor prejudecăţi. Am văzut că s-a pierdut mult în
felul acesta. După ce prima ediţie ar fi fost vândută, el ar fi putut
să facă îmbunătăţiri, dar s-a străduit prea mult să ajungă la
desăvârşire. Întârzierea aceasta nu a fost după voia lui Dumnezeu.

Dorinţa lui Ellen G. White de a fi folosit un limbaj corect
Aşadar, frate Smith, am făcut o examinare atentă şi critică a
lucrării care s-a îndeplinit pentru Mărturii şi văd câteva lucruri
care cred că ar trebui să fie corectate în conformitate cu cele
prezentate vouă şi altora la Conferinţa Generală [noiembrie 1883].
Totuşi, când examinez materialul cu mai multă atenţie, văd că
sunt din ce în ce mai puţine lucruri discutabile. Acolo unde
limbajul folosit nu a fost cel mai bun, vreau să fie modificat şi
corectat din punct de vedere gramatical şi cred că trebuie să se
procedeze astfel în fiecare loc unde este posibil, fără a schimba
sensul. Lucrarea aceasta este amânată, fapt care nu este pe placul
meu. (…)
Am fost preocupată de Mărturiile care au fost revizuite. Le-am
citit din nou, mai critic. Nu pot să înţeleg subiectul aşa cum îl
înţeleg fraţii. Cred că schimbările vor îmbunătăţi cartea. Dacă
vrăjmaşii noştri se ocupă de lucrul acesta, lasă-i să se ocupe. (…)
Cred că tot ce va fi publicat va fi criticat, denaturat, răstălmăcit
şi deformat, dar noi trebuie să înaintăm cu o conştiinţă liberă,
făcând ce putem şi [98] lăsând urmările în seama lui Dumnezeu. Nu
trebuie să amânăm mult lucrarea.
Prin urmare, fratele meu, ce propui să facem? Nu vreau ca
această lucrare să mai întârzie deloc. Vreau să fie făcut ceva şi să
fie făcut acum. – Scrisoarea 11, 1884 (scrisă de la Healdsburg,
California, 19 februarie 1884)
Lucrarea lui E. G. White de a selecta materialul pentru

Mărturii. – Trebuie să selectez materialele cele mai importante
pentru Mărturii (vol. 6), iar apoi să revăd tot ce a fost pregătit şi să
corectez eu însămi, deoarece sunt unele lucruri adevărate care nu
aş fi dispusă să îngădui să fie publicate, pentru că mă tem că unii
vor profita de ele pentru a-i răni pe alţii.
După ce materialul pentru Mărturii este pregătit, fiecare articol
trebuie să fie citit de mine. Trebuie să le citesc eu însămi, deoarece
sunetul vocii în timp ce se citeşte sau se cântă îmi este aproape
insuportabil.
Încerc să scot în evidenţă principii generale şi, dacă văd o
propoziţie care mă tem că îi va oferi cuiva o scuză pentru a
prejudicia pe altcineva, mă simt întru totul liberă să înlătur
propoziţia aceea, chiar dacă totul este pe deplin adevărat. –
Scrisoarea 32, 1901

Scrisori trimise pentru a-i ajuta pe alţii
Anticiparea folosirii scrisorilor. – Cu ajutorul lui Dumnezeu,
mă străduiesc să scriu scrisori care îi vor ajuta nu numai pe cei
cărora le sunt adresate, ci şi pe mulţi alţii care au nevoie de ele. –
Scrisoarea 79, 1905
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PRIMII PAŞI ÎN SCRIEREA ŞI PUBLICAREA
CĂRŢII TRAGEDIA VEACURILOR
Viziunea din 1858 a Marii Lupte
Viziunea din 14 martie 1858. – În viziunea de la Lovett’s
[27]
Grove,
s-a repetat cea mai mare parte a descoperirilor pe care
le avusesem cu zece ani înainte în viziunea cu privire la marea
luptă de veacuri dintre Hristos şi Satana şi mi s-a poruncit să le
scriu. Mi-a fost arătat că, deşi voi fi nevoită să lupt cu puterile
întunericului, deoarece Satana va face eforturi serioase pentru a
mă împiedica, totuşi trebuie să îmi pun încrederea în Dumnezeu,
iar îngerii nu mă vor părăsi în lupta aceasta. – Spiritual Gifts, vol.
2, p. 270 (vezi Schiţe din viaţa mea, p. 162)
Atacul lui Satana. – Luni, am pornit în călătorie spre casă. (…)
În timp ce ne aflam în tren, ne-am făcut planurile pentru scrierea
şi publicarea cărţii intitulate Tragedia veacurilor (The Great
Controversy), imediat după ce vom ajunge acasă. În acea perioadă
mă simţeam bine, ca de obicei. După ce am sosit cu trenul la
Jackson, am mers la fratele Palmer. Nu am stat în casă decât
puţin, dar, în timp ce discutam cu sora Palmer, la un moment dat,
nu am mai putut să vorbesc. Am avut senzaţia că limba îmi era
amorţită şi mare, refuzând să pronunţe cuvintele pe care voiam să
le spun. [100] Am simţit o lovitură ciudată şi rece în inimă, care s-a
extins la nivelul capului, coborând apoi în partea dreaptă a
corpului. Mi-am pierdut cunoştinţa, dar după un timp am fost
trezită de glasul unei rugăciuni stăruitoare. Am încercat să-mi
mişc mâna şi piciorul stâng, dar erau complet paralizate. Pentru
scurt timp, am crezut că nu voi mai trăi. – Ibid., p. 271
Scrierea istoriei Marii Lupte. – Timp de mai multe
săptămâni, dacă mă apăsa cineva cu mâna, nu simţeam nimic, nici
apa cea mai rece turnată pe capul meu. Când mă ridicam să merg,
adesea mă împiedicam şi uneori cădeam. În această stare de
suferinţă am început să scriu Tragedia veacurilor. La început, nu

am putut să scriu decât o singură pagină pe zi, după care trebuia
să mă odihnesc trei zile. Dar, pe măsură ce înaintam, puterile îmi
sporeau. Senzaţia de amorţeală a capului nu părea să-mi întunece
gândirea şi, până la încheierea acelei lucrări Spiritual Gifts vol.
[28]
1
, orice efect al şocului a dispărut în totalitate.
În timpul conferinţei de la Battle Creek, în iunie 1858, mi-a fost
arătat în viziune că, prin atacul subit de la Jackson, Satana
intenţionase să-mi ia viaţa pentru a împiedica lucrarea pe care
eram pe punctul să o scriu, dar îngerii lui Dumnezeu au fost
trimişi să mă salveze. Am văzut de asemenea, printre altele, că voi
fi binecuvântată cu o sănătate chiar mai bună decât cea de
dinaintea atacului. – Ibid., p. 272
Tacticile lui Satana de a împiedica lucrarea sunt arătate.
– În timpul Conferinţei de la Battle Creek, iunie 1858. (…) am fost
luată în viziune. În acea viziune, mi s-a arătat că în atacul
neaşteptat de la Jackson, Satana plănuise să îmi ia viaţa pentru a
împiedica lucrarea pe care eram pe punctul să o scriu, dar îngerii
lui Dumnezeu au fost trimişi să mă salveze, să mă ridice deasupra
efectelor atacului lui Satana. Printre altele, am văzut că voi fi
binecuvântată cu o sănătate mai bună decât înainte de atacul de la
Jackson. – Ibid.

Daruri spirituale, volumele III şi IV
Scrierea istoriei Vechiului Testament, 1863-1864. – După ce
[29]
ne-am întors din Est,
am început să scriu [101] volumul III
[Daruri spirituale], aşteptându-mă să fie o carte suficient de mică
încât să poată fi publicată împreună cu mărturiile care vor
contribui la alcătuirea volumului IV [Daruri spirituale]. În timp ce
scriam, am înţeles subiectul mai bine şi mi-am dat seama că era
imposibil să cuprind [cu privire la istoria Vechiului Testament] în
atât de puţine pagini tot ce aveam de scris, aşa cum plănuisem la
început. Subiectul a fost dezvoltat, iar volumul III era complet [304
pagini].
Apoi, am început să scriu volumul IV, dar, înainte de a-mi

încheia lucrarea, în timp ce pregăteam pentru tipar materialul
despre sănătate, am fost chemată la Monterey. Am mers acolo şi
nu am putut să închei lucrarea atât de repede cum ne
aşteptaserăm. Am fost obligată să mă întorc pentru a termina
materialul pentru tipar. (…)
Scrisesem aproape continuu timp de mai bine de un an. În
general, începeam să scriu la şapte dimineaţa şi continuam până la
[30]
şapte seara, iar apoi lăsam lucrarea spre a fi corectată.
–
Manuscrisul 7, 1867
În prefaţă, autorul recunoştea viziunea ca sursă de
inspiraţie. – Când prezint acest al treilea mic volum al meu
pentru public, sunt mângâiată de convingerea că Domnul m-a făcut
unealta Sa umilă pentru a trimite câteva raze de lumină preţioasă
cu privire la trecut. Istoria cu privire la oamenii sfinţi din vechime
este scurtă. (…)
Deoarece marile fapte ale credinţei, aflate în istoria oamenilor
sfinţi din vechime, mi-au fost descoperite în viziune, împreună cu
faptul important că Dumnezeu nu a tratat niciodată cu uşurătate
păcatul celor apostaziaţi, eu am fost convinsă mai mult ca oricând
că necunoaşterea acestor fapte şi avantajul viclean obţinut din
necunoaşterea aceasta de către unii care ştiu mai bine constituie
marile bastioane ale necredinţei. Dacă lucrurile pe care le-am scris
cu privire la aceste puncte vor fi de ajutor cuiva, Dumnezeu să fie
lăudat.
Când am început să scriu, am sperat să prezint totul în volumul
acesta, dar sunt obligată să închei istoria evreilor, [102] să mă ocup
de casele lui Saul, David, Solomon şi alţii şi să tratez subiectul
[31]
sănătăţii într-un alt volum.
– Spiritual Gifts, vol. 3, p. 5, 6
(Prefaţa scrisă de E. G. W.)
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UN RAPORT SUCCINT AL EXPERIENŢEI LUI
ELLEN G. WHITE CU PRIVIRE LA SCRIEREA
CĂRŢII VIAŢA LUI HRISTOS, ÎN 1876[32]
[33]
25 martie 1876. – Mary Clough
şi cu mine vom face tot ce
putem pentru a continua lucrul la scrierile mele. Nu pot să văd
[34]
nicio lumină strălucind în Michigan pentru mine.
Anul acesta
simt că lucrarea mea este să scriu. Trebuie să fiu retrasă, să stau
chiar aici şi să nu las ca înclinaţia proprie sau insistenţele altora
să îmi tulbure hotărârea de a mă ocupa îndeaproape de lucrarea
mea, până când va fi încheiată. Dumnezeu mă va ajuta, dacă mă
încred în El. – Scrisoarea 63, 1876 (adresată lui James White, 25
martie 1876)
4 aprilie. – În ultimele zile, am avut musafiri aproape în fiecare
zi, dar încerc să mă ocup de scris şi să fac în fiecare zi atât cât îmi
este cu putinţă. Nu pot să scriu mai mult de o jumătate din zi. (…)
[104] Mary este la birou, iar eu scriu în camera de la etaj. (…)
În orele mele de veghe din noapte şi dimineaţa devreme am
simţit multă eliberare în rugăciune şi în comuniune plăcută cu
Dumnezeu. Prind putere şi observ că orice solicitare mă afectează
serios, aşa că este nevoie de timp să îmi revin. Încrederea mea este
în Dumnezeu. Am credinţa că El mă va ajuta în eforturile mele de
a publica adevărul şi lumina pe care mi le-a dat pentru poporul
Său. – Scrisoarea 3, 1876
7 aprilie. – Subiectele preţioase se clarifică în mintea mea. Mă
încred în Dumnezeu, iar El mă ajută să scriu. Sunt cu aproximativ
douăzeci şi patru de pagini înaintea lui Mary. Ea se descurcă bine
cu copiatul. Va fi nevoie de un simţământ clar al datoriei pentru a
mă face să las lucrarea aceasta ca să merg la adunările de tabără.
Vreau să închei scrierea unei cărţi cu orice preţ, înainte de a merge
undeva. (…) Estul nu mă va vedea timp de un an, dacă nu simt că
Dumnezeu mă cheamă să merg. El mi-a dat lucrarea aceasta. Eu o

voi face, dacă pot să fiu lăsată liberă. – Scrisoarea 4, 1876
8 aprilie. – Scriu cu uşurinţă şi Îi cer lui Dumnezeu zi de zi să
mă sfătuiască şi să mă umple cu Duhul Său. Apoi, cred că voi avea
ajutorul, puterea şi harul de a face voia Lui.(…)
Nu am avut o asemenea ocazie de a scrie niciodată în viaţa mea
şi vreau să o folosesc la maximum. (…)
Cum ar fi dacă le-aş citi manuscrisele mele fraţilor [J. H.]
Waggoner şi [J. N.] Loughborough? Dacă vreo exprimare a
punctelor doctrinare nu este atât de clară cum ar trebui, el ar fi în
[35]
stare să o observe.
(Mă refer la W.). – Scrisoarea 4a, 1876
8 aprilie. – Soţul meu scrie că trebuie să îmi fie trimisă o
solicitare din partea Conferinţei [sesiunii Conferinţei Generale],
dar nu voi fi determinată să renunţ la ceea ce cred că este datoria
mea acum. De data aceasta, eu am de făcut o lucrare specială,
aceea de a scrie lucrurile pe care mi le-a arătat Domnul. (…)
Am de făcut o lucrare care a fost o mare povară pentru sufletul
meu. Numai Domnul ştie cât de mare a fost.
De asemenea, am nevoie de timp pentru a-mi găsi liniştea şi
pacea minţii. [105] Atâta vreme cât sunt angajată în lucrarea
aceasta, am nevoie de timp pentru meditaţie şi rugăciune. Nu
vreau să mă împovărez singură sau să fiu într-o legătură strânsă
cu oamenii care îmi vor abate gândurile. Aceasta este o mare
lucrare şi simt că trebuie să strig în fiecare zi către Dumnezeu
pentru a-mi da Duhul Său, ca să mă ajute să fac lucrarea aceasta
foarte bine. – Scrisoarea 59, 1876 (adresată Lucindei Hall, 8 aprilie
1876)
14 aprilie. – Mi se pare că scrierile mele sunt importante, iar eu
sunt atât de slabă, atât de incapabilă să îndeplinesc bine această
lucrare. L-am rugat pe Dumnezeu să mă umple cu Duhul Său
Sfânt, pentru a fi în legătură cu Cerul, aşa încât lucrarea aceasta
să poată fi făcută bine. Nu voi putea să îndeplinesc niciodată
lucrarea aceasta, fără să primesc binecuvântarea specială a lui
Dumnezeu. – Scrisoarea 7, 1876, p. 2
16 aprilie. – Am scris un număr destul de mare de pagini astăzi.
Mary ţine pasul cu mine cu greu. Ea se entuziasmează cu privire la

unele subiecte şi îmi aduce manuscrisul pentru a mi-l citi, după ce
l-a copiat. Astăzi, mi-a arătat un teanc mare de manuscrise pe care
[36]
le pregătise.
Mă simt foarte liberă şi plină de pace. Simt dragostea preţioasă a
lui Hristos în inima mea. Aceasta mă smereşte în ochii mei, în
timp ce Isus este înălţat înaintea mea. Oh, cât de mult doresc acea
legătură tainică şi acea tovărăşie a lui Isus, care ne înalţă mai
presus de lucrurile trecătoare ale vieţii! Grija mea este să fiu
împăcată cu Dumnezeu, să am fără încetare mărturia Duhului Său
care îmi spune că sunt cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. –
Scrisoarea 8, 1876
18 aprilie. – Duminică seara am mers în oraş [San Francisco]. Mam adresat unei adunări destul de numeroase de oameni din afara
bisericii, vorbind despre pâinile şi peştii cu care Domnul Isus a
hrănit aproximativ zece mii de oameni prin puterea Sa
miraculoasă şi care se înmulţeau fără încetare după ce
Mântuitorul binecuvântase mica porţie de mâncare. Am vorbit
despre Hristos, care a mers pe mare, şi despre iudeii care cereau
un semn că El era Fiul lui Dumnezeu. A fost prezent şi vecinul
bisericii aflate lângă parcul public. [106] Cred că numele lui este
Cragg. Toţi au ascultat cu ochii larg deschişi, iar unii cu gura
deschisă. (…)
Voi fi încântată să mă întâlnesc cu fraţii şi surorile mele la
adunarea de tabără. Îmi face plăcere să particip la adunări de felul
acesta. Este mult mai bine decât în izolarea scrisului. Dar faptul
acesta îmi va întrerupe lucrarea şi va împiedica planurile de
publicare a cărţilor mele, deoarece nu pot să fac ambele lucruri –
să călătoresc şi să scriu. Acum mi se pare că am o ocazie de aur.
Mary este cu mine, cel mai bun copist pe care l-am putut avea
vreodată. O altă ocazie de felul acesta nu voi mai avea niciodată. –
Scrisoarea 9, 1876
21 aprilie. – Tocmai am încheiat un articol destul de lung cu
privire la câteva minuni. Are cincizeci de pagini. De când ai plecat,
am pregătit aproximativ 150 de pagini. Simţim că avem satisfacţia
cea mai mare pentru lucrarea pe care am pregătit-o. – Scrisoarea

12, 1876
24 aprilie. – Mary tocmai mi-a scris două articole: unul despre
pâini şi peşti, Hristos mergând pe apă şi ocazia când le-a declarat
ucenicilor Săi că El este Pâinea vieţii, fapt care i-a făcut pe unii
dintre ei să-L părăsească. Acest articol are cincizeci de pagini şi
cuprinde multe subiecte. Cred că este materialul cel mai preţios pe
care l-am scris vreodată. Mary este atât de entuziasmată cu privire
la el! Ea crede că este de cea mai mare valoare. Eu sunt pe deplin
mulţumită de el.
Celălalt articol a fost despre ocazia când Hristos a mers printrun lan, smulgând spice şi vindecându-l pe omul cu mâna uscată –
douăsprezece pagini. Dacă voi fi în stare, cu ajutorul lui Mary, să
public aceste subiecte atât de interesante, voi putea să spun:
„Doamne, lasă acum pe robul Tău să plece în pace.” Scrierile
acestea sunt tot ce pot să văd acum. (…)
Inima şi mintea mea sunt implicate în lucrarea aceasta, iar
Domnul mă va susţine în îndeplinirea ei. Cred că Domnul îmi va
da sănătate. I-am cerut, iar El va răspunde rugăciunii mele.
Îl iubesc pe Domnul. Iubesc lucrarea Sa. Iubesc poporul Său.
Simt o mare pace şi linişte în suflet. Mi se pare că nu există nimic
care să mă încurce şi să îmi distragă atenţia, iar având în vedere o
activitate intelectuală atât de dificilă, mintea mea nu ar fi putut să
fie preocupată de nicio grijă, fără a fi suprasolicitată. – Scrisoarea
13, 1876
[107] 25 aprilie. – Pur şi simplu, nu pot să scriu decât o jumătate
de zi, deoarece o parte din timp mă doare capul, apoi trebuie să mă
odihnesc, să mă culc, să încetez să gândesc şi să îmi iau timp
pentru scris, când pot să fac lucrul acesta confortabil. Nu pot să
grăbesc treburile. Lucrarea aceasta trebuie să fie făcută cu atenţie,
încet şi corect. Subiectele pe care le-am pregătit sunt realizate
bine. Sunt mulţumită de ele. – Scrisoarea 14, 1876
27 aprilie. – Astăzi am scris cincisprezece pagini. Mary Clough
ţine greu pasul cu mine. Ea a copiat cincisprezece pagini astăzi – o
muncă bună şi serioasă pentru o zi. (…) Nu am mai avut niciodată
o astfel de ocazie în viaţă. O voi folosi. De când ai plecat, am scris

aproximativ 200 de pagini, toate sunt copiate şi pregătite pentru
tipar. (…)
Simt că nu sunt nimic, dar Isus este totul pentru mine –
neprihănirea mea, înţelepciunea şi puterea mea. – Scrisoarea 16a,
1876
5 mai. – Am scris mai mult decât de obicei, ceea ce a fost prea
mult pentru mine. Nu pot şi trebuie să încetez să continui să scriu
mai mult de o jumătate de zi, dar continui să depăşesc limitele şi
plătesc pentru faptul acesta. Gândurile mele sunt îndreptate spre
aceste subiecte zi şi noapte. Am o încredere puternică în rugăciune.
Domnul mă aude şi cred în mântuirea Lui. Mă încred în puterea
Sa. Prin puterea Sa, voi încheia aceste scrieri. Mă prind cu tărie de
braţul Său, cu o încredere neşovăitoare. (…)
Am subiecte importante care vor apărea în numărul următor
[Signs of the Times] despre Ieremia. Duhul lui Dumnezeu m-a
îndemnat să scriu despre subiectul acesta. Viziunea pe care am
avut-o cu şaisprezece ani în urmă mi-a fost întipărită adânc în
minte. Am văzut că subiectul acela important urma să se aplice
poporului lui Dumnezeu. Am văzut acest lucru cu referire la
mărturia pe care Dumnezeu mi-a dat-o ca să o vestesc pentru
mustrarea greşelilor. – Scrisoarea 21, 1876
11 mai. – Dacă îmi închei toate manuscrisele [Spirit of Prophecy,
vol. 2], partea mea de lucru este făcută şi voi fi eliberată. –
Scrisoarea 24, 1876
19 octombrie. – Am hotărât ca această lucrare să fie tipărită
[37]
aici
şi să nu transportăm cărţile acestea dincolo de câmpii, din
nou. O parte din carte este deja tipărită. Însă matriţele nu sunt
[38]
cele definitive,
[108] deoarece nu vom aştepta până când toate
lucrurile din cartea mea vor fi foarte, foarte precise, ci vom publica
o primă ediţie provizorie, punând-o în vânzare. Apoi, putem să ne
luăm timp pentru a scoate o ediţie mai bună pe Coasta Pacificului
şi atunci va fi pusă pe matriţe. Apoi, biografia mea şi cea a tatălui
tău vor fi scrise şi tipărite la Editura Pacific. Totuşi ne-am gândit
cu toţii foarte bine şi credem că ar fi mai bine să rămânem aici

până în decembrie şi să încheiem ediţia aceasta. – Scrisoarea 45,
1876
26 octombrie – Lucrăm în cea mai mare grabă pentru a încheia
tipărirea volumului 2 din Spirit of Prophecy. Trei forme noi sunt
deja tipărite. Dacă vom mai rămâne aici [la Battle Creek] încă
patru săptămâni, vom încheia cartea şi se va îndepărta din mintea
[39]
mea o mare grijă.
– Scrisoarea 46, 1876 (adresată lui William
C. White şi soţiei, 26 octombrie 1876)
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DEZVOLTAREA PREZENTĂRII MARII
LUPTE
Pregătirea manuscrisului pentru Spirit of Prophecy,
[40]
volumul 4,
premergător cărţii Tragedia veacurilor
Simţămintele puternice avute în timpul scrisului (19
februarie 1884). – Scriu între cincisprezece şi douăzeci de pagini
pe zi. Acum este ora unsprezece şi am scris paisprezece pagini de
manuscris pentru volumul patru şi, pe lângă acestea, şapte pagini
de scrisori adresate unor persoane diferite. Mă simt recunoscătoare
fără încetare faţă de Dumnezeu pentru bunătatea Sa plină de milă.
(…)
Când scriu la cartea mea mă simt puternic mişcată. Vreau să o
public cât mai curând cu putinţă, deoarece poporul nostru are o
nevoie atât de mare de ea. Dacă Domnul îmi dă sănătate, aşa cum
a făcut până acum, voi încheia luna viitoare. Nu am fost în stare să
dorm nopţile, gândindu-mă la lucrurile importante care vor avea
loc. Dorm trei ore, iar uneori cel mult cinci. Mintea îmi este atât de
profund impresionată, încât nu pot să mă odihnesc. Scriu, scriu,
scriu, simt că trebuie să scriu şi să nu amân.
În faţa noastră se află lucruri mari, iar noi dorim să-i trezim pe
oameni din starea lor de indiferenţă şi să-i pregătim pentru ziua
aceea. Lucrurile veşnice se adună înaintea ochilor mei zi şi [110]
noapte. Lucrurile trecătoare dispar dinaintea privirilor mele. Să nu
ne pierdem încrederea acum, ci să avem o asigurare temeinică, mai
temeinică decât oricând înainte. Domnul ne-a ajutat până aici şi ne
va ajuta până la sfârşit. Vom privi la stâlpii monumentali de
aducere-aminte a lucrurilor pe care Domnul le-a făcut pentru noi
pentru a ne mângâia şi pentru a ne salva din mâna nimicitorului. –
Scrisoarea 11a, 1884
Din când în când, evenimentele istorice i-au fost
descoperite în viziuni panoramice. – Prin iluminarea Duhului

Sfânt, scenele luptei îndelungate dintre bine şi rău au fost
descoperite scriitoarei acestor pagini. Din timp în timp, mi s-a
îngăduit să privesc, în diferite veacuri, istoria marii lupte dintre
Hristos, Prinţul vieţii, Autorul mântuirii noastre, şi Satana,
prinţul răului, autorul păcatului, primul călcător al sfintei Legi a
lui Dumnezeu. – Tragedia veacurilor, Introducere, p. x
Viziuni cu privire la trecut şi viitor, primite în timp ce
scria. – Când scriu, îmi sunt făcute descoperiri minunate cu
privire la trecut, prezent şi viitor. – Scrisoarea 86, 1906
Istoria Reformei, descoperită în viziune. – Steagul
conducătorului sinagogii lui Satana a fost înălţat, iar minciuna
părea că mărşăluieşte triumfătoare, dar reformatorii, prin harul
care le-a fost dat de Dumnezeu, au luptat cu succes împotriva
oştirilor întunericului. Mi-au fost descoperite evenimente din
istoria reformatorilor. Ştiu că Domnul Isus şi îngerii Săi au privit
cu un interes puternic lupta împotriva puterilor lui Satana, care şiau unit oştirile cu oamenii răi, în scopul de a stinge lumina divină,
focul Împărăţiei lui Dumnezeu. Reformatorii au suferit pentru
Hristos dispreţul, batjocura şi ura oamenilor care nu Îl cunoşteau
pe Dumnezeu. Ei au fost maltrataţi şi persecutaţi până la moarte,
deoarece nu au vrut să renunţe la credinţa lor. – Scrisoarea 48,
1894
Lucruri care i-au fost arătate lui Ellen White înainte de
vizita făcută în Europa în 1885-1887. – Cu ani în urmă, mi-a
fost descoperită lucrarea de vestire a primei solii în ţările
[41]
acestea
[111] şi mi-au fost arătate situaţii similare celor ce sunt
[42]
relatate mai sus.
– Ellen G. White, în Historical Sketches of the
Foreign Missions of Seventh-day Adventists (Basel, 1886), p. 108
Capitolul despre timpul strâmtorării. – Tocmai am citit
materialul despre timpul strâmtorării. Fratele Smith consideră că
acest capitol nu trebuie în niciun caz să fie lăsat în afara volumului
IV. El spune că nu există nicio propoziţie care să nu fie foarte
necesară şi importantă. Materialul pare că a lăsat o impresie foarte
adâncă în mintea lui şi m-am gândit că trebuie să îţi scriu despre

faptul acesta. L-am citit şi conţine o putere cutremurătoare. Nu
văd niciun motiv pentru a-l exclude dintr-o carte destinată vânzării
[43]
către publicul alcătuit din necredincioşi.
– Scrisoarea 59, 1884

Ediţia 1888 a cărţii Tragedia veacurilor
Lucrarea începe cu o dezvoltare a temei marii lupte. –
Basel, Elveţia, 11 iunie 1886. Cred că doriţi să auziţi câteva veşti
despre familia noastră. Acum suntem zece. W. C. W [White], Mary
şi Ella sunt bine. Sarah McEnterfer este bine şi este ocupată atât
cât îi stă în putere cu scrierea scrisorilor după dictare şi cu
dactilografierea lor. Sănătatea lui Marian [Davis] este aproximativ
ca de obicei. Ea lucrează la volumul patru, Tragedia veacurilor. –
Manuscrisul 20, 1886
Porunca de a descrie scenele trecutului şi ale viitorului. –
Când Duhul lui Dumnezeu mi-a făcut cunoscut marile adevăruri
ale Cuvântului Său şi scenele trecutului şi ale viitorului, am fost
îndemnată să prezint şi altora ceea ce îmi fusese descoperit, şi
anume să redau istoria conflictului din secolele trecute şi să o
prezint în aşa manieră încât să scot în evidenţă lupta viitoare care
se apropie rapid. Având în vedere acest scop, m-am străduit să
selectez şi să grupez evenimentele din istoria bisericii în aşa fel
încât să prezint marile adevăruri etalon date lumii în diferite
perioade şi care au provocat mânia lui Satana şi ostilitatea unei
biserici iubitoare de lume, dar care au fost apărate de cei care „nu
şi-au iubit viaţa până la moarte” (Apocalipsa 12,11). – Tragedia
veacurilor, Introducere, p. xi
Scene descoperite din nou, în timp ce scria. – În timp ce
lucram la manuscrisul cărţii Tragedia veacurilor, eram conştientă
adesea de prezenţa îngerilor lui Dumnezeu. De multe ori, scenele
despre care scriam îmi erau descoperite din nou în viziunile din
timpul nopţii, aşa că erau foarte recente şi vii în mintea mea. –
Scrisoarea 56, 1911
Scenele vii ale celei de-a doua veniri a lui Hristos. – Cerul

s-a deschis şi s-a închis şi s-a cutremurat. Munţii tremurau ca o
trestie în vânt şi aruncau stânci colţuroase pretutindeni în jur. Iar
când a spus care este ziua şi ceasul venirii lui Isus şi a rostit
legământul cel veşnic făcut cu poporul Său, Dumnezeu rostea o
propoziţie, apoi Se oprea, în timp ce cuvintele se rostogoleau pe
pământ. (…)
Eu nu am nici cea mai vagă cunoaştere a acestei date spuse de
vocea lui Dumnezeu. Am auzit care a fost ceasul proclamat, dar nu
mi-am mai amintit după ce am ieşit din viziune. Evenimentele care
au trecut prin faţa ochilor mei erau de un interes atât de
cutremurător şi de solemn, încât nu există niciun limbaj potrivit
pentru a le descrie. Toate au constituit o realitate vie pentru mine,
deoarece imediat după scena aceasta a apărut marele nor alb pe
care şedea Fiul Omului. – Scrisoarea 38, 1888 (publicată în Solii
alese, cartea 1, p. 75, 76; în ediţia în limba română, p. 67)
Citirea corecturilor făcute în pagini – ultima etapă a
lucrării. – Tocmai am citit manuscrisul ultimelor trei capitole. Nu
pot să văd decât că totul este bine şi de un interes cât se poate de
puternic şi emoţionant. Sunt bucuroasă că [113] mi-aţi trimis aceste
pagini şi vreau ca prima carte care iese de sub tipar – chiar prima
– să îmi fie trimisă. (…)
Ultimul Sabat a fost impresionant şi solemn. Am vorbit puţin
tocmai despre scenele descrise în aceste ultime trei capitole, iar în
adunare s-au manifestat simţăminte profunde. – Scrisoarea 57,
1884
Măsuri luate pentru a face totul cât mai bine cu putinţă. –
La pregătirea acestei cărţi au fost angajaţi lucrători competenţi şi
au fost investiţi bani mulţi, pentru ca volumul să poată ajunge la
oamenii din lume în forma cea mai bună cu putinţă. (…)
Domnul m-a impresionat să scriu cartea aceasta pentru a fi
răspândită fără întârziere peste tot în lume, deoarece avertizările
pe care le conţine sunt necesare în vederea pregătirii unui popor
care să reziste în ziua Domnului. – Manuscrisul 24, 1891
Experienţa lui Ellen White în timp ce scria Tragedia
veacurilor. – Am fost îndemnată de Duhul Domnului să scriu

cartea aceea şi, în timp ce lucram la ea, am simţit o mare povară în
suflet. Ştiam că timpul este scurt, că evenimentele care vor veni
curând asupra noastră vor fi, în cele din urmă, foarte rapide şi
neaşteptate, aşa cum sunt redate de cuvintele Scripturii: „Ziua
Domnului va veni ca un hoţ noaptea” (1 Tesaloniceni 5,2).
Domnul mi-a descoperit lucruri care sunt de o importanţă
extraordinară pentru timpul actual şi care au legătură cu viitorul.
Cuvintele care mi-au fost adresate într-o poruncă au fost: „Scrie
într-o carte lucrurile pe care le-ai văzut şi le-ai auzit şi fă-le să
ajungă la toţi oamenii, deoarece se apropie timpul când istoria din
trecut se va repeta.” Am fost trezită din somn la ora unu, două şi
trei dimineaţa, având întipărit cu putere în minte câte un punct, ca
şi când ar fi fost rostit de vocea lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că
mulţi din poporul nostru vor adormi în păcatele lor şi, deşi au
pretins a fi creştini, dacă nu se convertesc, vor pieri.
Eu am căutat să le prezint altora impresiile solemne care au fost
făcute asupra minţii mele, în timp ce adevărul îmi era descoperit în
propoziţii clare, pentru ca fiecare să simtă necesitatea de a [114]
avea o experienţă religioasă personală, de a-L cunoaşte personal pe
Mântuitorul şi de a căuta personal pocăinţa, credinţa, dragostea,
nădejdea şi sfinţenia.
Am fost asigurată că nu era timp de pierdut. Apelurile şi
avertizările trebuiau să fie vestite. Bisericile noastre trebuiau să
fie trezite şi îndrumate ca să le poată adresa avertizarea tuturor
celor cu care aveau posibilitatea de a intra în legătură, declarând
că sabia vine, că mânia Domnului împotriva unei lumi nelegiuite
nu va mai fi amânată multă vreme. Mi-a fost arătat că mulţi vor
asculta avertizarea. Mintea lor va fi pregătită să înţeleagă tocmai
lucrurile care sunt scoase în evidenţă pentru ei.
Mi-a fost arătat că mult din timpul meu fusese ocupat cu
predicarea, când era mult mai important să mă dedic scrierii
[44]
lucrurilor importante pentru volumul IV
, pentru ca avertizarea
să poată ajunge acolo unde predicatorii nu puteau să ajungă şi să
atragă atenţia multora cu privire la evenimentele importante care
urmează să aibă loc în timpul scenelor finale ale istoriei lumii.

Pe măsură ce starea bisericii şi a lumii îmi erau descoperite şi
priveam scenele îngrozitoare care se află chiar în faţa noastră, am
fost alarmată de privelişte şi, noapte de noapte, când toţi cei din
casă dormeau, eu scriam lucrurile care îmi erau date de
Dumnezeu. Mi-au fost arătate ereziile care vor apărea, amăgirile
care se vor răspândi, puterea făcătoare de minuni a lui Satana –
hristoşii mincinoşi care se vor ivi – care vor înşela o mare parte
chiar din lumea religioasă şi, dacă va fi cu putinţă, îi vor atrage
chiar şi pe cei aleşi.
Este aceasta lucrarea Domnului? Eu ştiu că este, iar poporul
nostru, de asemenea, declară că o crede. Avertizarea şi învăţătura
din cartea aceasta sunt necesare tuturor celor ce declară a crede
adevărul prezent. – Scrisoarea 1, 1890
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EXPERIENŢA LUI ELLEN G. WHITE ÎN
PREGĂTIREA CĂRŢII HRISTOS, LUMINA
LUMII[45]
Notiţe din scrisori şi jurnale
15 iulie 1892. – Săptămâna aceasta am fost întărită pentru a
începe să scriu despre viaţa lui Hristos. Oh, cât de ineficientă, cât
de incapabilă sunt pentru a exprima lucrurile care ard în sufletul
meu cu privire la misiunea lui Hristos! Cu greu am îndrăznit să
încep lucrarea aceasta. Sunt atât de multe lucruri de spus. Ce să
spun şi ce să las nespus? Stau trează nopţile, cerându-I Domnului
ca Duhul Sfânt să vină asupra mea, să rămână asupra mea. (…)
Păşesc tremurând înaintea lui Dumnezeu. Nu ştiu cum să
vorbesc sau să scriu despre subiectul cel vast al jertfei ispăşitoare.
Nu ştiu cum să prezint subiectele cu puterea cea vie pe care o au
când îmi sunt prezentate. Tremur de teama ca nu cumva să
micşorez valoarea marelui Plan de Mântuire, folosind cuvinte
ieftine. Sufletul îmi este copleşit de uimire şi de respect înaintea
lui Dumnezeu şi spun: „Cine este în stare să împlinească aceste
lucruri?” – Scrisoarea 40, 1892
23 mai 1893. – În dimineaţa aceasta este înnorat şi plouă.
Începând de la ora patru, am scris despre viaţa lui Hristos. Oh, fie
ca Duhul Sfânt să vină şi să rămână asupra mea, pentru ca pana
mea să aştearnă cuvinte care le vor transmite altora lumina pe
care Domnul a binevoit să mi-o [116] dea în marea Sa milă şi
dragoste. – Manuscrisul 80, 1893
15 iunie 1893. – Sunt nerăbdătoare să scriu despre viaţa lui
Hristos. Marian [Davis] îmi spune să scriu nişte capitole şi subiecte
despre care eu nu consider că este cu adevărat necesar să se scrie.
Poate că voi vedea mai multă lumină în ele. Nu voi începe să scriu
despre ele dacă Duhul Domnului nu pare să mă îndrume. Zidirea
unui turn, războiul dintre împăraţi, aceste lucruri nu mă preocupă,
ci subiectele din viaţa lui Hristos, caracterul Său, care Îl reprezintă

pe Tatăl, parabolele pe care este important să le înţelegem cu toţii
şi să punem în practică lecţiile conţinute în ele. Acestea sunt
subiectele de care mă voi ocupa. – Scrisoarea 131, 1893
2 iulie 1893. – Scriu în fiecare zi câte puţin despre viaţa lui
Hristos. Un capitol îmi pregăteşte gânduri noi cu privire la alte
subiecte, aşa că am câteva articole diferite pe care le scriu. Cu greu
îndrăznesc să trimit un manuscris prin tânărul Linden, de teamă
că ar putea să se piardă, iar eu doresc să acord mai mult timp
pentru unele subiecte. – Scrisoarea 132, 1893 (scrisă din Noua
Zeelandă)
7 iulie 1893. – Ţi-am scris câte puţin în fiecare scrisoare prin cei
despre care am auzit că plecau în … [America], iar când fratele
Linden a plecat, ţi-am trimis o scrisoare şi un manuscris…, câte
ceva despre viaţa lui Hristos. (…) Cele scrise despre viaţa lui
Hristos pot fi folosite pentru articolele din revistă. – Scrisoarea
133, 1893
Ultima parte a anului 1894. – Consiliul a decis ca eu să scriu
despre viaţa lui Hristos, dar cum aş putea să scriu mai bine decât
în trecut? Sunt solicitată cu insistenţă să mă ocup de problemele şi
de starea de lucruri de aici. (…)
Abia dacă am scris ceva despre viaţa lui Hristos şi am fost
obligată adesea să o aduc pe Marian să mă ajute, fără a lua în
considerare lucrarea cu privire la viaţa lui Hristos, pe care ea o are
de făcut în condiţii foarte dificile, adunând puţin de aici, puţin de
acolo, din toate scrierile mele, organizându-le cât poate mai bine.
Totuşi ea ar avea o capacitate de lucru bună dacă eu m-aş putea
simţi liberă să acord întreaga atenţie lucrării. Mintea ei este
educată şi antrenată pentru lucrare, iar eu mă gândesc acum, aşa
cum m-am gândit de câteva sute de ori că, după ce voi trimite
această scrisoare [în America], voi relua viaţa lui Hristos şi voi
continua să [117] lucrez la ea, dacă va fi voia Domnului. –
Scrisoarea 55, 1894
25 octombrie 1894. – Marian lucrează în condiţiile cele mai
dificile. Eu găsesc doar puţin timp pentru a scrie despre viaţa lui
Hristos. Primesc fără încetare scrisori care cer un răspuns şi nu

îndrăznesc să neglijez subiectele importante care sunt aduse în
atenţia mea. Apoi, sunt biserici de vizitat, mărturii particulare de
scris şi multe alte lucruri de rezolvat, care mă solicită şi îmi
consumă timpul. Marian citeşte cu nesaţ fiecare scrisoare pe care o
scriu altora, în scopul de a găsi propoziţii pe care să le poată folosi
cu privire la viaţa lui Hristos. Ea a colecţionat din toate sursele
posibile tot ce are legătură cu învăţăturile lui Hristos pentru
ucenicii Săi,. După ce adunarea de tabără se va încheia – o
adunare de tabără foarte importantă – mă voi muta în alt loc, unde
voi putea să mă dedic lucrării de a scrie despre viaţa lui Hristos.
(…)
În biserici este mult de făcut, iar eu nu pot să îmi fac partea în
menţinerea interesului şi în îndeplinirea celeilalte lucrări pe care
trebuie să o fac, fără a ajunge atât de obosită, încât să nu mai pot
să-mi dedic puterea pentru a scrie despre viaţa lui Hristos. Sunt
foarte încurcată şi nu ştiu care este datoria mea. (…)
Tocmai am decis să (…) îmi dedic tot timpul scrierii cărţilor care
ar trebui să fie pregătite fără nicio întârziere. Aş dori să scriu
despre viaţa lui Hristos, despre temperanţa creştină [Divina
vindecare] şi să pregătesc Mărturia nr. 34 [volumul 6], deoarece
este foarte necesară. Va trebui să încetez să scriu atât de mult
pentru reviste şi să las Review and Herald, Signs of the Times şi
toate celelalte publicaţii periodice să continue fără articolele scrise
de mine anul acesta.
Toate articolele care apar sub semnătura mea sunt recente, sunt
scrierile mele noi. Îmi pare rău că nu am mai mult ajutor literar.
Am nevoie foarte mult de acest fel de ajutor. Fanny [Bolton] ar fi
putut să mă ajute mult la munca pentru carte, dacă nu ar fi avut
atât de multe articole de pregătit pentru reviste şi atât de multe
scrisori şi mărturii de editat în scopul de a răspunde solicitărilor
corespondenţei mele şi nevoilor [118] oamenilor.
Nu are rost să aştept nimic de la Marian [Davis] până când nu
voi termina de scris despre viaţa lui Hristos. Aş dori să fi putut
avea încă un lucrător inteligent, căruia să i se poată încredinţa
pregătirea materialului pentru tipar. Un astfel de lucrător ar fi de

mare valoare pentru mine. Totuşi întrebarea este: Unde să găsesc
un astfel de lucrător? Mintea mea este istovită cea mai mare parte
a timpului. Scriu multe pagini înainte de micul dejun. Mă trezesc
dimineaţa la ora două, trei şi patru. (…)
Singura mea temă, atât la amvon, cât şi în particular, în vorbire
şi scrieri, este viaţa lui Hristos. Până acum, aproape tot ce am scris
cu privire la tema aceasta a fost scris în orele când ceilalţi
dormeau. – Scrisoarea 41, 1895
6 iunie 1896. – Abia îndrăznesc să prezint lucrurile cereşti, sfinte
şi înalte. Adesea, las pana jos şi spun: Este imposibil pentru
minţile limitate să înţeleagă adevărurile veşnice şi principiile
sfinte adânci şi să exprime importanţa lor vie. Stau neştiutoare şi
neajutorată. Curentul îmbelşugat al gândurilor pune stăpânire pe
întreaga mea făptură, las pana jos şi spun: O, Doamne, eu sunt
limitată, sunt slabă, simplă şi neştiutoare! Nu voi putea să găsesc
niciodată cuvintele care să exprime descoperirile Tale măreţe şi
sfinte.
Cuvintele mele par a fi nepotrivite. Caut cu disperare să
înveşmântez adevărul pe care Dumnezeu mi l-a făcut cunoscut cu
privire la marea Sa răscumpărare şi la întreaga Sa atenţie care e
îndreptată spre singurul Fiu al Celui Infinit. Adevărurile care
trebuie să dureze de-a lungul veşniciei, marele Plan de Mântuire
care a costat atât de mult pentru salvarea neamului omenesc au
fost înfăţişate înaintea oamenilor printr-o viaţă care valorează cât
viaţa lui Dumnezeu. Aceste adevăruri sunt prea adânci, prea mari
şi prea sfinte pentru a fi exprimate corespunzător de cuvintele şi
condeiul vreunui om. – Manuscrisul 23, 1896
29 iulie 1897. – Mă trezesc la două şi jumătate şi îmi înalţ
rugăciunea către Dumnezeu, în Numele lui Isus. Sunt slabă din
punct de vedere fizic, am dureri de cap, ochiul stâng mă necăjeşte.
Când scriu despre viaţa lui Hristos sunt profund neliniştită. [119]
Uit să respir aşa cum ar trebui. Nu pot să suport intensitatea
simţămintelor care mă cuprind când mă gândesc la ce a suferit
Hristos în lumea noastră. – Manuscrisul 70, 1897
16 iulie 1896. – Manuscrisul pentru cartea Viaţa lui Hristos

[46]
tocmai este pe punctul de a fi trimis în America.
Acesta va fi
publicat de Pacific Press. Am angajat lucrători pentru a pregăti
cartea aceasta, îndeosebi pe sora Davis, iar acest lucru m-a costat
trei mii de dolari. Alţi trei mii de dolari vor fi necesari pentru a
pregăti distribuirea lucrării în întreaga lume, sub forma a două
volume. Sperăm că vor avea o mare răspândire. Nu am dedicat
timp acestor cărţi, deoarece predicarea, scrierea articolelor pentru
publicaţii şi a mărturiilor particulare care să întâmpine şi să
reprime relele ce vor veni mă ţin ocupată. – Scrisoarea 114, 1896

Confruntarea cu criticile la adresa cărţii Hristos, Lumina
lumii
[47]
20 iunie 1900. – Edson,
am primit scrisoarea ta. Cu privire la
Hristos, Lumina lumii, când îi întâlneşti pe cei care au de adresat
critici, aşa cum se va întâmpla întotdeauna, nu lua în considerare
presupusele greşeli, ci laudă cartea, vorbeşte despre avantajele ei.
Hristos, Lumina lumii ar fi avut acelaşi format ca şi cele două cărţi
anterioare [Patriarhi şi profeţi şi Tragedia veacurilor], dacă nu ar
fi fost recomandarea insistentă a fratelui O, care era pe vremea
aceea responsabil în lucrarea de colportaj. Lucrurile pe care le spui
despre notele suplimentare constituie prima obiecţie pe care am
auzit-o cu privire la acest aspect. Mulţi au vorbit despre marele
ajutor pe care l-au găsit în notele suplimentare. Dacă unii au
prejudecăţi împotriva oricărui lucru care scoate în evidenţă [120]
Sabatul, tocmai acele obiecţiuni arată necesitatea ca acele idei să
se afle acolo pentru a-i convinge pe oamenii.
Trebuie să fim precauţi. Să refuzăm a îngădui criticilor cuiva să
întipărească obiecţiunile în mintea noastră. Lăsaţi-i pe critici să
trăiască din vânzarea criticilor lor. Ei nu pot să vorbească în
favoarea celei mai mari binecuvântări, fără să adauge critici care
aruncă o umbră de reproş. Trebuie să ne învăţăm să lăudăm ce
este bun, chiar dacă alţii critică. Aceia care murmură vor găsi
întotdeauna greşeli, dar să nu ne lăsăm întristaţi de acuzatori. Să
nu considerăm a fi o virtute aceea de a sugera dificultăţi pe care o

minte sau alta le vor aduce pentru a hărţui şi a încurca. –
Scrisoarea 87, 1900
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COMENTARII ÎN TIMP CE LUCRA LA
CĂRŢILE DIN SERIA „CONFLICTUL
VEACURILOR”
Rezultatul viziunilor de pe parcursul întregii ei vieţi
În timpul celor patruzeci şi cinci de ani de experienţă, mi-au fost
arătate viaţa, caracterul şi istoria patriarhilor şi profeţilor care au
adresat poporului solii din partea lui Dumnezeu, iar Satana a
stârnit zvonuri rele, deosebiri de opinie sau a abătut interesul
unora în altă direcţie, pentru ca poporul să fie lipsit de binele pe
care Domnul a dorit să-l reverse asupra lui. (…)
Am în minte o imagine vie, de la o zi, la alta, cu privire la felul în
care au fost trataţi reformatorii şi la felul în care o mică deosebire
de păreri a părut să creeze simţăminte violente. Aşa a fost în
timpul trădării, judecării şi răstignirii lui Isus. Toate acestea au
trecut pe dinaintea mea punct cu punct. – Scrisoarea 14, 1889

Criticile constructive sunt preţuite (1885)
Spune-i [lui Marian Davis] că am citit chiar cu un minut în urmă
scrisorile în care a precizat îmbunătăţirile care trebuie să fie făcute
la volumul 1 [Patriarhi şi profeţi]. Îi mulţumesc. Spune-i că are
dreptate cu privire la scoaterea ochilor lui Zedechia. Acest fapt
trebuie să fie exprimat cu mai multă atenţie. La fel este şi în
legătură [122] cu stânca din care a curs apa. Cred că pot să fac în
aşa fel încât articolele să fie mai explicite. – Scrisoarea 38, 1885

Căutarea cărţilor care prezintă ordinea evenimentelor
Ei bine, dragii mei Willie, Edson şi Emma, să ne apropiem cât se
poate de mult de Dumnezeu. Să trăim zi de zi, ca şi cum am dori să
fi început judecata şi să fie deschise cărţile, când fiecare va fi
răsplătit după faptele lui. (…) Spune-i lui Mary să îmi găsească
povestiri despre subiecte din Biblie care să îmi prezinte ordinea

[48]
evenimentelor
. Nu am nimic şi nu pot să găsesc nimic în
librăriile de aici [Basel, Elveţia]. – Scrisoarea 38, 1885, p. 8
Duhul Sfânt a înscris adevărurile în inima lui Ellen White.
Câţi au citit cu atenţie Patriarhi şi profeţi, Tragedia veacurilor şi
Hristos, Lumina lumii? Aş dori ca toţi să înţeleagă că încrederea
mea în lumina pe care a dat-o Dumnezeu stă neclintită, deoarece
eu ştiu că puterea Duhului Sfânt a proslăvit adevărul şi l-a făcut
demn de cinste, spunând: „Aceasta este calea. Mergeţi pe ea.” În
cărţile mele, adevărul este prezentat şi apărat de un „Aşa zice
Domnul”.
Duhul Sfânt a înscris aceste adevăruri în inima şi în mintea mea
ca să nu poată fi şterse, aşa cum a fost scrisă Legea cu degetul lui
Dumnezeu pe tablele de piatră care se află acum în chivot pentru a
fi scoase la iveală în ziua cea mare, când sentinţa va fi pronunţată
împotriva oricărei ştiinţe amăgitoare şi rele produse de tatăl
minciunii. – Scrisoarea 90, 1906 (Colporteur Ministry, p. 126)

Revizuirea din 1911 a cărţii Tragedia veacurilor
Explicaţiile autoarei
Sanatoriu, California, 25 iulie 1911
Frate [F.M.] Wilcox,
Cu câteva zile în urmă, am primit un exemplar din noua ediţie a
cărţii Tragedia veacurilor, tipărită recent la Mountain View şi, de
asemenea, un exemplar similar, tipărit la Washington. Cartea îmi
place. Am petrecut multe ore parcurgând paginile ei şi văd că
editurile au făcut o lucrare bună.
Preţuiesc cartea Tragedia veacurilor mai mult decât argintul şi
aurul şi doresc mult ca ea să ajungă la oameni. În timp ce scriam
manuscrisul pentru Tragedia veacurilor, am fost conştientă adesea
de prezenţa îngerilor lui Dumnezeu. De multe ori, evenimentele
despre care scriam mi-au fost prezentate din nou în viziuni din
timpul nopţii, aşa încât erau proaspete şi vii în mintea mea.
Recent, a fost necesar ca această carte să fie refăcută, deoarece
matriţele au fost foarte uzate. M-a costat mult lucrarea aceasta,
[123]

dar nu mă plâng, deoarece, oricare ar fi costul, privesc această
ediţie nouă cu o mare satisfacţie.
Ieri am citit ce le-a scris recent William C. White colportorilor şi
oamenilor cu responsabilităţi din editurile noastre cu privire la
această ultimă ediţie a cărţii Tragedia veacurilor şi cred că el mi-a
[49]
prezentat problema corect şi bine.
Când am aflat că matriţele cărţii Tragedia veacurilor trebuie să
fie refăcute, am hotărât să fie examinat totul îndeaproape spre a
ne asigura că adevărurile conţinute au fost exprimate în forma cea
mai potrivită pentru a-i convinge pe cei care nu împărtăşesc
credinţa noastră că Domnul m-a călăuzit şi m-a susţinut în
scrierea paginilor ei.
[124] Ca urmare a unei examinări amănunţite, făcute de către
lucrătorii noştri cei mai experimentaţi, au fost propuse unele
schimbări în exprimare. Eu am verificat cu atenţie aceste
schimbări şi le-am aprobat. Sunt recunoscătoare că viaţa mea a
fost cruţată şi că am puterea şi claritatea minţii pentru această
lucrare şi pentru altele.
În timp ce pregăteam cartea despre faptele apostolilor, Domnul
mi-a păstrat mintea într-o pace deplină. Curând, cartea aceasta va
fi gata pentru publicare. Când cartea aceasta va fi gata de tipar,
dacă Domnul va considera potrivit să mă treacă la odihnă, voi
spune: „Amin, amin.” Dacă Domnul îmi va mai îngădui viaţă, voi
continua să scriu şi să îmi vestesc mărturia în adunarea poporului,
după cum îmi va da Domnul putere şi călăuzire. (…)
(semnat) Ellen G. White – Scrisoarea 56, 1911

SECŢIUNEA A IV-A

ÎNTRUPAREA
INTRODUCERE
Planul de Mântuire, în centrul căruia se află însăşi întruparea
lui Hristos, constituie o temă inepuizabilă pe care acum putem
doar să o contemplăm, dar care va fi subiectul de studiu principal
de-a lungul veacurilor nesfârşite ale veşniciei. Pe parcursul anilor,
Ellen White a abordat cu sensibilitate din nou şi din nou, în
predici, în scrisori, în articole din periodice şi în cărţi, acest subiect
sublim – faptul că Dumnezeu şi omul au ajuns una. Acest lucru l-a
făcut îndeosebi în cartea Hristos, Lumina lumii.
O serie de citate care ne ajută să înţelegem subiectul întrupării,
aflate în Youth’s Instructor, preluate de acolo şi din multe
materiale asemănătoare aflate în alte surse, au apărut deja în Solii
alese, cartea 1, paginile 242-289 (în ediţia în limba română, p. 216254), în cartea devoţională That I May Know Him, în scrierile lui
Ellen G. White, publicate în Comentariile biblice adventiste de ziua
a şaptea volumul 5, paginile 1.126-1.131, şi în volumul 7A, paginile
443-456, ultima fiind o retipărire a Notelor suplimentare B ale
lucrării Seventh-day Adventists Questions on Doctrine.
Totuşi, din când în când, din sursele care nu sunt disponibile în
mod obişnuit, ies în evidenţă noi elemente deosebite. Câteva dintre
acestea au fost adunate laolaltă pentru a alcătui secţiunea aceasta:
„Întruparea.”
Când revedem aceste adevăruri frumoase şi uneori aproape de
neimaginat, ne amintim de următoarea declaraţie a lui Ellen G.
White: „Întruparea lui Hristos a fost întotdeauna o taină şi va
rămâne pentru totdeauna o taină” – Scrisoarea 8, 1895 (publicată

în Comentariile biblice adventiste de ziua a şaptea, vol. 5, p. 1.129)
În ciuda acestui fapt, atât cât putem să le înţelegem prin
credinţă, aceste adevăruri sunt pentru noi.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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ÎNTRUPAREA
Domnul Hristos a fost om pe deplin
Nu putem să înţelegem cum a devenit Domnul Hristos un copilaş
neajutorat. El ar fi putut să vină pe pământ cu un chip atât de
frumos, încât să se deosebească de fiii oamenilor. Faţa Lui ar fi
putut să fie plină de strălucire, iar trupul Său ar fi putut să fie
înalt şi frumos. El ar fi putut veni în aşa fel încât să-i farmece pe
toţi cei care Îl priveau, dar nu aceasta a fost calea pe care
Dumnezeu a plănuit-o pentru ca El să vină între fiii oamenilor.
El urma să fie asemenea celor ce aparţineau familiei omeneşti şi
neamului iudaic. Trăsăturile Sale urmau a fi asemenea
trăsăturilor făpturilor omeneşti, iar El nu trebuia să fie atât de
frumos încât oamenii să arate spre El ca fiind diferit de ceilalţi. El
urma să vină ca unul din familia omenească şi să stea înaintea
cerului şi a pământului ca un om. El a trebuit să vină pentru a lua
locul omului, pentru a fi garantul omului şi a plăti datoria pe care
o aveau cei păcătoşi. El urma să trăiască o viaţă curată pe pământ
şi să arate că Satana a minţit, când a declarat că familia
omenească îi aparţine pentru totdeauna şi că Dumnezeu nu poate
să-i ia pe oameni din mâinile lui.
Oamenii L-au văzut pe Hristos mai întâi ca un copilaş. (…)
[128] Cu cât ne gândim mai mult la faptul că Domnul Hristos a
devenit un copilaş aici, pe pământ, cu atât întruparea Sa este mai
grandioasă. Cum este posibil ca acel copilaş neajutorat, aflat în
staulul din Betleem, să fie totuşi Fiul divin al lui Dumnezeu? Deşi
nu putem să înţelegem, putem să credem că Acela care a făcut
lumile a devenit un copilaş neajutorat pentru noi. Deşi era mai
presus de oricare dintre îngeri, deşi era asemenea Tatălui de pe
scaunul de domnie al cerului, El S-a făcut asemenea nouă. În El,
Dumnezeu şi omul au devenit una şi tocmai în faptul acesta găsim
speranţă pentru neamul omenesc căzut. Când privim la Hristos în
trup, privim la Dumnezeu în natura omenească şi vedem în El
strălucirea slavei divine, expresia chipului lui Dumnezeu Tatăl. –

The Youth’s Instructor, 21 noiembrie 1895

Hristos a coborât la nivelul omenirii căzute
Domnul Hristos a făcut un sacrificiu infinit. El Şi-a dat viaţa
pentru noi. El a luat asupra sufletului Său divin urmările călcării
Legii lui Dumnezeu. El a lăsat deoparte coroana împărătească şi Sa umilit, coborând pas cu pas până la nivelul omenirii căzute. –
Review and Herald, 30 aprilie 1901
De la Iordan, Domnul Isus a fost dus în pustia ispitirii. „Acolo a
postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă, a flămânzit.
Ispititorul s-a apropiat de El şi i-a zis: «Dacă eşti Fiul lui
Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pâini»” (Matei
4,2.3).
Domnul Hristos suferea foamea cea mai cumplită, iar ispita
aceasta a fost foarte aspră. Totuşi El a trebuit să înceapă lucrarea
răscumpărării exact acolo unde începuse ruina. Adam dăduse greş
în punctul acesta, al apetitului, iar Hristos trebuia să biruiască în
punctul acesta. Puterea care se afla asupra Sa venea direct de la
Tatăl, dar El nu trebuia să o exercite în folosul propriu. Cu acel
post îndelungat era împletită în experienţa Sa o putere pe care
numai Dumnezeu putea să o dea. El l-a înfruntat pe vrăjmaş şi i Sa împotrivit cu puterea unui „Aşa zice Domnul”. „Omul nu trăieşte
numai cu pâine”, a zis El, „ci cu orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu” (versetul 4).
Toţi cei ispitiţi de pe pământ au privilegiul de a primi puterea
aceasta. [129] Experienţa lui Hristos este pentru binele nostru.
Exemplul Său în biruirea poftei scoate în evidenţă calea pe care
trebuie să biruiască aceia care doresc să fie urmaşii Săi.
Domnul Hristos a suferit aşa cum trebuie să sufere membrii
familiei omeneşti când sunt ispitiţi, dar nu a fost voia lui
Dumnezeu ca El să Îşi exercite puterea divină în folosul propriu.
Dacă Hristos nu ar fi fost reprezentantul nostru, nevinovăţia Sa Lar fi scutit de tot acest chin, dar tocmai din cauza nevinovăţiei

Sale, El a simţit atât de dureros atacurile lui Satana. Toată
suferinţa care este urmarea păcatului a fost revărsată asupra
sufletului Fiului fără păcat al lui Dumnezeu. Satana a împuns
călcâiul lui Hristos, dar fiecare durere suportată de Hristos, fiecare
întristare, fiecare nelinişte împlinea marele plan de răscumpărare
a omului. Fiecare lovitură dată de vrăjmaşul s-a întors asupra lui
însuşi. Hristos a zdrobit capul şarpelui. – The Youth’s Instructor,
21 decembrie 1899

Putea Hristos să cedeze ispitei?
În scrisoarea ta cu privire la ispitirile lui Hristos, spui: „Dacă El
a fost una cu Dumnezeu, nu putea să cadă.” (…) Punctul cu privire
la care mă întrebi este: În scena marelui conflict din pustie, când se
pare că Domnul nostru S-a aflat sub puterea lui Satana şi a
îngerilor lui, putea El, în natura Sa omenească, să cedeze la
ispitele acestea?
Voi încerca să răspund la întrebarea aceasta importantă: Ca
Dumnezeu, nu putea să fie ispitit, dar, ca om, putea să fie ispitit şi
putea să fie ispitit atât de puternic încât să cedeze ispitelor.
Natura Sa omenească trebuia să treacă prin acelaşi test, prin
aceeaşi încercare prin care au trecut Adam şi Eva. Natura Sa
omenească era creată. Aceasta nu deţinea nici măcar puterile
îngereşti. Natura Sa era omenească, identică naturii noastre. El a
păşit pe terenul pe care a căzut Adam. Atunci S-a aflat în poziţia în
care, dacă rezista testului şi încercării în locul neamului căzut,
putea să răscumpere eşecul lui Adam şi căderea sa ruşinoasă, fiind
în natura noastră omenească.
Domnul Hristos a avut un trup omenesc şi o minte
omenească. – El a avut un trup şi o minte omenească. [130] El a
fost os din oasele noastre şi trup din trupul nostru. El a fost supus
sărăciei, încă de la primul pas făcut în lume. El a fost supus
dezamăgirii şi încercării în propriul cămin, între fraţii Săi. El nu a
fost înconjurat de caractere curate şi plăcute, aşa cum fusese în
curţile cereşti. El a fost înconjurat de dificultăţi. El a venit în
lumea noastră ca să păstreze un caracter curat şi fără păcat şi să

respingă minciuna lui Satana, care spunea că făpturilor omeneşti
le este imposibil să respecte Legea lui Dumnezeu. Domnul Hristos
a venit pentru a împlini Legea în caracterul Său omenesc, exact
aşa cum toţi oamenii pot să împlinească Legea în natura
omenească dacă vor face aşa cum a făcut Hristos. El îi inspirase pe
sfinţii din vechime să scrie pentru binele oamenilor: „Afară numai
dacă vor căuta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face
pace cu Mine” (Isaia 27,5).
Au fost făcute pregătiri din belşug pentru ca omul limitat şi
căzut să poată fi într-o asemenea legătură cu Dumnezeu, încât,
prin aceeaşi Putere prin care Hristos a biruit în natura Sa
omenească, omul să poată sta neclintit în faţa fiecărei ispite aşa
cum a stat Hristos. El a fost supus neplăcerilor la care este supusă
natura omenească. El a respirat acelaşi aer al acestei lumi, pe care
îl respirăm noi. El a trăit şi a călătorit în aceeaşi lume în care
locuim noi şi care, în conformitate cu dovezile categorice pe care le
avem, nu a fost cu nimic mai prietenoasă faţă de har şi neprihănire
decât este astăzi.
Atributele Sale pot fi atributele noastre. – Noi avem
privilegiul de a deţine atributele cele mai înalte ale făpturii Sale,
dacă ne vom însuşi aceste binecuvântări, prin intermediul
mijloacelor pe care le-a pregătit El, şi dacă vom cultiva cu atenţie
binele în locul răului. Noi avem raţiune, conştiinţă, memorie,
voinţă şi sentimente – toate atributele pe care le poate deţine o
făptură omenească. Prin mijloacele pregătite când Dumnezeu şi
Fiul lui Dumnezeu au făcut un legământ pentru a-l salva pe om
din robia lui Satana, a fost oferit tot ce era necesar pentru ca
natura omenească să se poată uni cu natura Sa divină. Domnul
nostru a fost ispitit într-o astfel de natură. El ar fi putut să cedeze
la sugestiile mincinoase ale lui Satana, aşa cum a cedat Adam, dar
noi trebuie să-L adorăm şi să-L slăvim pe Mielul lui Dumnezeu,
deoarece El nu a cedat [131] nici într-un singur punct, nici măcar o
iotă sau o frântură de literă.
Două naturi combinate în Hristos. – Prin părtăşia cu natura
divină, noi putem să stăm curaţi, sfinţi şi nepătaţi. Prin

combinarea celor două naturi, natura divină nu a fost schimbată în
natură omenească, nici natura omenească nu a fost schimbată în
natură divină. Domnul Hristos nu a avut aceeaşi necredincioşie
păcătoasă, degradată şi căzută pe care o avem noi, deoarece atunci
nu ar fi putut să fie o jertfă fără cusur. – Manuscrisul 94, 1893
Realitatea ispitirii lui Hristos. – Când se confruntă cu
încercarea şi dificultăţile, urmaşul lui Hristos nu trebuie să se
descurajeze. El nu trebuie să-şi piardă încrederea atunci când
aşteptările lui nu se împlinesc în totalitate. Când este atacat de
vrăjmaşul, el trebuie să îşi aducă aminte de viaţa plină de încercări
şi descurajări a Mântuitorului. Făpturile cereşti I-au slujit lui
Hristos în nevoile Sale, totuşi faptul acesta nu a făcut ca în viaţa
Mântuitorului să nu existe conflicte şi ispite. El a fost ispitit în
toate lucrurile ca şi noi, dar fără păcat. Dacă vor urma exemplul
acesta, urmaşii Săi vor fi umpluţi cu Duhul Său, iar îngerii din cer
le vor sluji.
Ispitele la care a fost supus Domnul Hristos au fost o realitate
îngrozitoare. În calitate de agent moral liber, El a fost pus la probă,
având libertatea de a ceda la ispitele lui Satana şi de a lucra
împotriva planurilor lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi fost aşa, dacă nu
ar fi fost posibil ca El să cadă, Hristos nu ar fi putut să fie ispitit în
toate lucrurile aşa cum este ispitită familia omenească.
Ispitele lui Hristos şi suferinţele îndurate de El în timp ce era
ispitit au fost proporţionale cu caracterul Său înalt şi fără păcat.
Totuşi, în fiecare timp de necaz, El a apelat la Tatăl Său. Când a
îngenuncheat în Ghetsimani, în agonia sufletului, picături de
sânge au căzut din porii Lui şi au umezit ţărâna pământului. El Sa rugat cu strigăte puternice şi lacrimi, iar expresia temerilor Lui a
fost auzită. Dumnezeu L-a întărit, aşa cum îi va întări pe toţi cei ce
se vor umili şi se vor pune cu tot sufletul, trupul şi duhul în
mâinile unui Dumnezeu care Îşi păstrează legământul.
[132] Pe cruce, Domnul Hristos a cunoscut, aşa cum nimeni
altcineva nu poate să cunoască, puterea înfiorătoare a ispitelor lui
Satana, iar din inima Lui s-au revărsat milă şi iertare pentru
tâlharul aflat pe moarte, care fusese prins de vrăjmaşul în

capcană. – The Youth’s Instructor, 26 octombrie 1899
Inima lui Hristos a fost străpunsă de o durere mult mai
puternică decât cea cauzată de cuiele bătute în mâinile şi picioarele
Sale. El purta păcatele întregii lumi, suportând pedeapsa noastră –
mânia lui Dumnezeu împotriva nelegiuirii. Încercarea Lui a
implicat ispita nemiloasă a gândului că este părăsit de Dumnezeu.
Sufletul Său a fost torturat de apăsarea unui mare întuneric, de
teama de a nu se abate de la neprihănirea Lui în timpul chinului
îngrozitor.
Dacă nu există posibilitatea de a ceda, ispita nu este ispită.
Împotrivirea faţă de ispită are loc atunci când omul este influenţat
cu putere să săvârşească o faptă greşită şi, ştiind că poate să
săvârşească acea faptă, se abţine, prin credinţă, bazându-se cu
tărie pe puterea divină. Acesta a fost chinul prin care a trecut
Hristos. – The Youth’s Instructor, 20 iulie 1899
Noi putem să biruim, aşa cum a biruit Hristos. – Dragostea
şi dreptatea, dar şi caracterul neschimbător al Legii Sale sunt
descoperite atât prin viaţa Mântuitorului, cât şi prin moartea Sa.
El a preluat natura omenească, împreună cu neputinţele,
slăbiciunile şi ispitele ei. (…) El a fost „ispitit în toate lucrurile ca
şi noi” (Evrei 4,15). El nu a exercitat în folosul propriu nicio putere
pe care omul nu poate să o exercite. Ca om, El a înfruntat ispita şi
a biruit cu puterea care I-a fost dată de Dumnezeu. El ne dă un
exemplu de ascultare desăvârşită. El a pregătit mijloacele pentru
ca noi să putem ajunge părtaşi ai naturii divine şi ne asigură că
putem să biruim, aşa cum a biruit El. Viaţa Sa a dovedit că este cu
putinţă ca omul să respecte Legea lui Dumnezeu, cu ajutorul
aceleiaşi puteri divine pe care a primit-o Hristos. – Manuscrisul
141, 1901

Dumnezeu a trimis în lumea aceasta o Făptură fără păcat
Când a trimis din cer o Făptură fără păcat spre a-i arăta acestei
lumi a păcatului cum trebuie să fie caracterul [133] celor ce sunt
mântuiţi – curat, sfânt şi nepătat, având chipul lui Hristos oglindit
în ei – Dumnezeu a făcut lucrul cel mai bun pe care putea să îl

facă. – Scrisoarea 58, 1906

Omul creat cu o natură morală fără păcat
În consiliile cerului, Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul
Nostru, după asemănarea Noastră” (Geneza 1,26.27). Domnul a
creat însuşirile morale şi puterile fizice ale omului. Totul era o
copie fără păcat a Lui Însuşi. Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu
atribute sfinte şi l-a pus într-o grădină făcută special pentru el.
Numai păcatul a putut să distrugă făpturile create de mâna Celui
Atotputernic. – The Youth’s Instructor, 20 iulie 1899

El a purtat bolile altora
Numai Domnul Hristos a fost în stare să poarte suferinţele
tuturor membrilor familiei omeneşti. „El suferinţele noastre … le-a
luat asupra Lui.” El nu a luat boala în trupul Său, dar „a purtat”
bolile altora. Când suferinţele oamenilor apăsau asupra Lui, Acela
care avea sănătatea deplină a unui bărbat aflat la maturitate
suferea la fel ca ei. (…)
În viaţa Sa pe pământ, Domnul Hristos a dezvoltat un caracter
desăvârşit, El a ascultat în mod desăvârşit de poruncile Tatălui
Său. Când a venit în lume în trup omenesc, supus legii, şi le-a
arătat oamenilor că El purta bolile, necazurile, vinovăţia lor,
Domnul Isus nu a ajuns un om păcătos. El a putut să spună
înaintea fariseilor: „Cine dintre voi Mă poate dovedi că am păcat?”
Nicio pată a păcatului nu s-a găsit asupra Lui. El a stat înaintea
lumii ca Miel fără pată al lui Dumnezeu. – The Youth’s Instructor,
29 decembrie 1898

Caracterul fără păcat al lui Hristos a fost supărător pentru
Satana
Domnul Hristos, Răscumpărătorul lumii, nu S-a aflat într-un loc
în care influenţele din jurul Său să fie de natură să contribuie în
cea mai bună măsură la menţinerea unei vieţi curate şi [134] a unui
caracter moral nepătat, şi totuşi El nu a fost corupt de păcat. El nu

a fost scutit de ispite. Satana era stăruitor şi persevera în
eforturile lui de a-L amăgi şi de a-L birui pe Fiul lui Dumnezeu
prin şiretlicurile lui.
Domnul Hristos a fost singurul de pe pământ asupra căruia nu a
existat nicio pată a păcatului. El a fost curat, nepătat şi neîntinat.
Faptul ca pe pământ să trăiască Cineva fără nicio întinare a
păcatului l-a deranjat mult pe autorul păcatului, care nu a lăsat
neîncercat niciun mijloc de a-L birui pe Hristos cu puterea Sa
amăgitoare şi vicleană. Dar Mântuitorul nostru S-a bazat pe Tatăl
Său ceresc pentru a primi înţelepciunea şi puterea necesare ca să i
Se împotrivească ispititorului şi să-l biruiască. Duhul Tatălui Său
ceresc I-a însufleţit şi I-a condus viaţa. El a fost fără păcat. Viaţa
Sa a fost caracterizată de virtute şi curăţie. – The Youth’s
Instructor, februarie 1873

Natura noastră căzută, legată cu natura divină a lui Hristos
Deşi nu a avut nicio pată a păcatului în caracterul Său, totuşi El
s-a umilit ca să pună natura noastră umană căzută în legătură cu
natura Sa divină. Prin faptul că a luat-o asupra Sa, El a onorat
natura omenească şi a arătat cum ar putea să ajungă omul dacă ar
folosi mijloacele bogate pe care El le-a pregătit şi dacă ar deveni
părtaş al naturii divine. – Scrisoarea 81, 1896

Ispitit exact aşa cum sunt copiii din zilele noastre
Cineva ar putea să creadă că Domnul Hristos nu a fost
confruntat cu ispitele, aşa cum sunt copiii din zilele noastre,
deoarece El a fost Fiul lui Dumnezeu. Scripturile spun că El a fost
ispitit în toate lucrurile ca şi noi. – The Youth’s Instructor, aprilie
1873

Ce realizează întruparea
Domnul nu l-a făcut pe om pentru a fi răscumpărat, ci pentru a
purta chipul Său. Totuşi, prin păcat, omul a pierdut chipul lui
Dumnezeu.

„Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul [135] să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuţi
nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din
Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin
de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca
slava singurului născut din Tatăl. Şi noi toţi am primit din
plinătatea Lui şi har după har” (Ioan 1,12-16).
Datorită răscumpărării plătite pentru el, omul, prin propria
alegere, prin ascultare, poate să aducă la îndeplinire planul lui
Dumnezeu şi, prin harul dat de Dumnezeu, poate să poarte chipul
care a fost întipărit asupra lui la început şi pe care l-a pierdut prin
cădere. (…)
Ascultarea lui Hristos nu a fost diferită de ascultarea
noastră. – Marele Învăţător nu a venit în lumea noastră doar
pentru a ispăşi păcatul, ci şi pentru a-i învăţa pe oameni prin
cuvintele şi exemplul Său. El a venit să-i arate omului cum să
respecte Legea în natura omenească, aşa încât omul să nu poată
avea nicio scuză pentru a-şi urma judecata lui greşită. Noi vedem
ascultarea lui Hristos. Viaţa Sa a fost fără păcat. Ascultarea Sa de
o viaţă este o mustrare pentru omenirea neascultătoare.
Ascultarea lui Hristos nu trebuie să fie lăsată deoparte, ca şi cum
ar fi cu totul diferită de ascultarea pe care El o cere de la fiecare
dintre noi. Domnul Hristos ne-a arătat că este posibil ca toţi
oamenii să respecte legile lui Dumnezeu. (…)
Lucrarea lui Hristos nu a fost o slujire adusă cu jumătate de
inimă. El nu a venit să împlinească voia Sa, ci voia Aceluia care La trimis. Isus spune: „Călcaţi pe urmele Mele de Fiu, în deplină
ascultare. Eu ascult ca şi când aş fi partener cu o mare firmă. Voi
trebuie să ascultaţi ca şi când sunteţi în co-parteneriat cu Fiul lui
Dumnezeu. Deseori, nu veţi vedea clar care este calea. Atunci,
rugaţi-vă lui Dumnezeu, iar El vă va da înţelepciune, curaj şi
credinţă pentru a înainta, lăsând toate problemele în mâna Sa.”
Noi trebuie să înţelegem cât mai bine cu putinţă adevărata natură
omenească a Domnului nostru. Natura divină şi cea omenească au
fost unite în Hristos şi fiecare dintre ele a fost deplină.

Mântuitorul nostru a intrat în relaţiile adevărate ale oamenilor
în calitate de Fiu al lui Dumnezeu. Noi suntem fii şi fiice ale lui
Dumnezeu. Ca să ştim cum să ne purtăm [136] cu precauţie, trebuie
să mergem în direcţia în care ne conduce Hristos. Timp de treizeci
de ani, El a trăit viaţa unui om desăvârşit, corespunzând celui mai
înalt standard al desăvârşirii. Prin urmare, omul, oricât de
nedesăvârşit ar fi, trebuie să nădăjduiască în Dumnezeu şi să nu
spună: „Dacă aş fi avut alte înclinaţii, I-aş fi slujit şi eu lui
Dumnezeu”, ci să se dedice unei slujiri adevărate faţă de El. (…)
Firea aceea a fost răscumpărată de Hristos. „Dar tuturor celor ce
L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să
se facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12). Voi nu sunteţi
degradaţi, ci sunteţi înălţaţi, înnobilaţi, curăţiţi de Mine. Puteţi să
găsiţi scăpare la Mine. Puteţi să câştigaţi biruinţa şi să fiţi mai
mult decât biruitori în Numele Meu. – Scrisoarea 69, 1897

Satana a declarat că omul nu poate să respecte Legea lui
Dumnezeu
Mântuitorul lumii a păşit pe terenul pe care a căzut Adam, din
cauza neascultării de Legea lui Iehova, iar singurul Fiu al lui
Dumnezeu a venit în lumea noastră ca om, pentru a-i descoperi
lumii că oamenii pot să respecte Legea lui Dumnezeu. Satana,
îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate să păzească Legea
lui Dumnezeu după neascultarea lui Adam. El a pretins că întregul
neam omenesc este sub stăpânirea lui.
Fiul lui Dumnezeu a trecut în locul celui păcătos şi a păşit pe
terenul pe care a căzut Adam, suportând ispitirea din pustie, care
a fost de o sută de ori mai puternică decât a fost sau va fi vreodată
o ispită adusă asupra neamului omenesc. Domnul Isus S-a
împotrivit ispitelor lui Satana aşa cum se poate împotrivi fiecare
suflet ispitit, arătând spre raportul inspirat şi spunând: „Este
scris.”
Oamenii pot să respecte Legea lui Dumnezeu prin puterea
divină. – Domnul Hristos a biruit ispitele lui Satana în calitate de
om. Fiecare om poate să biruiască, aşa cum a biruit Hristos. El S-a

umilit pentru noi. El a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi. El a
răscumpărat eşecul lui Adam şi căderea lui ruşinoasă şi a fost
biruitor, dovedind în felul acesta tuturor lumilor necăzute şi
omenirii căzute că omul poate să respecte poruncile lui Dumnezeu
prin puterea divină, care îi este dată din cer. Isus, Fiul lui
Dumnezeu, [137] S-a umilit pentru noi, a suportat ispita pentru noi
şi a biruit în locul nostru ca să ne arate cum putem să biruim. În
felul acesta, El a legat interesele Sale de cele ale omenirii prin
legăturile cele mai strânse şi ne-a asigurat categoric de faptul că
nu vom fi ispitiţi mai mult decât suntem în stare să suportăm,
deoarece, împreună cu ispita, El va pregăti o cale de scăpare.
Duhul Sfânt ne face în stare să fim biruitori. – Duhul Sfânt
a făgăduit să fie cu aceia care luptă pentru biruinţă, ca o
demonstrare a întregii măreţii, înzestrându-i pe oameni cu putere
supranaturală şi învăţându-i pe cei neştiutori tainele Împărăţiei
lui Dumnezeu. Faptul că Duhul Sfânt urmează a fi marele nostru
ajutor este o făgăduinţă minunată. La ce ne-ar fi folosit faptul că
singurul Fiu al lui Dumnezeu S-a umilit, a suportat ispitele unui
vrăjmaş viclean, a luptat cu el pe parcursul întregii Sale vieţi pe
pământ, apoi a murit, El, Cel neprihănit, pentru cei păcătoşi, aşa
încât omenirea să nu piară, dacă Duhul Sfânt nu ar fi fost dat cu
puterea Lui continuă, lucrătoare, înnoitoare, pentru a face să fie
eficientă pentru fiecare dintre noi lucrarea adusă la îndeplinire de
Răscumpărătorul lumii?
Împărtăşirea cu Duhul Sfânt i-a făcut în stare pe apostoli să stea
neclintiţi împotriva oricărui fel de idolatrie şi să-L înalţe pe
Domnul şi numai pe El. Cine, dacă nu Isus Hristos, prin Duhul şi
puterea Sa divină, a călăuzit pana istoricilor sfinţi, ca să-i poată fi
prezentat lumii raportul preţios al cuvintelor şi lucrărilor lui Isus
Hristos?
Duhul Sfânt cel făgăduit, pe care El avea să-L trimită după
înălţarea la Tatăl Său, lucrează continuu pentru a atrage atenţia
la marea jertfă ispăşitoare de pe crucea aflată pe Golgota, pentru
a-i descoperi lumii dragostea lui Dumnezeu faţă de om, pentru a-i
explica sufletului convins lucrurile preţioase ale Scripturii şi a le

arăta celor cu mintea întunecată razele strălucitoare ale Soarelui
Neprihănirii, adevărurile care le fac inima să ardă în ei, datorită
înţelegerii lucrurilor veşniciei.
Cine, dacă nu Duhul Sfânt, îi prezintă minţii [138] standardul
moral al neprihănirii, convinge de păcat şi produce acea pocăinţă
de care nu trebuie să ne căim şi ne inspiră credinţa în Singurul
care poate să ne mântuiască de orice păcat?
Cine, dacă nu Duhul Sfânt, poate să lucreze cu mintea omului
pentru a schimba caracterul, îndepărtând atracţia faţă de lucrurile
trecătoare, pieritoare. El umple sufletul de o dorinţă arzătoare,
prin prezentarea moştenirii nemuritoare a lucrurilor veşnice care îi
reface pe oameni, îi înnobilează şi îi sfinţeşte ca să poată ajunge
membri ai familiei regale, copii ai Împăratului ceresc. (…)
Hristos a biruit păcatul ca om. – Căderea primilor noştri
părinţi a rupt lanţul de aur al supunerii necondiţionate a voinţei
omeneşti faţă de voinţa divină. (…) Ascultarea nu a mai fost
considerată o necesitate absolută. Oamenii îşi urmează propriile
gânduri, despre care Domnul a spus cu privire la locuitorii lumii
din vechime că erau îndreptate fără încetare spre rău. Domnul Isus
declară: „Am păzit poruncile Tatălui Meu.” Cum? Ca om. „Iată-Mă,
vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” În faţa acuzaţiilor iudeilor, El a
putut să stea cu fruntea sus, având un caracter curat, virtuos şi
sfânt şi să le spună: „Cine dintre voi poate dovedi că am păcat?”
Exemplul nostru şi jertfă pentru păcat. – Răscumpărătorul
lumii nu a venit doar pentru a fi o jertfă pentru păcat, ci pentru a fi
un exemplu pentru om în toate lucrurile, un om sfânt. El a fost un
învăţător cum lumea nu mai văzuse şi nu mai auzise niciodată mai
înainte. El vorbea ca unul care avea putere şi îi invita pe toţi să
aibă încredere în El. „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).
Singurul Fiu al Dumnezeului infinit ne-a lăsat, prin cuvintele şi
exemplul Său practic, un model clar pe care trebuie să îl urmăm.

Prin cuvintele Sale, El ne-a învăţat să ascultăm de Dumnezeu, iar
prin exemplul Său practic, ne-a arătat cum putem să ascultăm.
[139] Domnul Hristos nu numai că ne-a prezentat reguli explicite,
arătându-ne cum putem să ajungem nişte copii ascultători, ci, prin
viaţa şi caracterul Său, El ne-a şi arătat acele lucruri care sunt
drepte şi vrednice de primit înaintea lui Dumnezeu, aşa că nu
există nicio scuză pentru a nu face acele lucruri care sunt plăcute
în ochii Săi.
El a dezaprobat pretenţia lui Satana. – Suntem veşnic
recunoscători pentru că Isus ne-a dovedit cu fapte reale că omul
poate să respecte poruncile lui Dumnezeu, contrazicând minciuna
lui Satana care spunea că omul nu poate să le respecte. Marele
Învăţător a venit în lumea noastră pentru a fi Capul omenirii şi a
înălţa şi sfinţi omenirea, prin împlinirea sfântă a tuturor cerinţelor
lui Dumnezeu, arătându-ne că este cu putinţă să respectăm toate
poruncile Sale. El a demonstrat că este posibilă o ascultare de o
viaţă întreagă. Ca urmare, El le încredinţează aleşilor Săi,
reprezentanţilor Săi din lume, lucrarea de a exemplifica viaţa lui
Isus Hristos în viaţa lor, aşa cum Tatăl I-a încredinţat Fiului Său
lucrarea de a-L reprezenta înaintea oamenilor.
El a rezistat încercării ca om. – Nu trebuie să considerăm că
ascultarea lui Hristos, în ea însăşi, a fost ceva pentru care El era
adaptat într-un mod special, datorită naturii Sale divine deosebite,
deoarece El a stat înaintea lui Dumnezeu ca reprezentant al
omului şi a fost ispitit ca înlocuitor şi garant al omului. Dacă
Domnul Hristos ar fi avut o putere specială, pe care omul nu are
privilegiul de a o primi, Satana ar fi profitat de faptul acesta.
Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a contrazice pretenţiile lui
Satana că este stăpânul omului, iar El a putut să facă lucrul acesta
numai aşa cum a venit – ca om, ispitit ca orice om, ascultând de
Dumnezeu ca un om. (…)
Să nu uităm că biruinţa şi ascultarea lui Hristos sunt acelea ale
unei făpturi omeneşti. Noi facem multe greşeli în concluziile
noastre, din cauza concepţiilor greşite cu privire la natura
omenească a Domnului. Noi nimicim deplinătatea naturii Sale

omeneşti când Îi atribuim o putere pe care omul nu poate să o aibă
în luptele lui cu Satana. Tuturor celor care Îl primesc prin
credinţă, El le dă harul Său şi puterea Sa. Ascultarea lui Hristos
faţă de Tatăl Său a fost ascultarea cerută de la om.
[140] Omul nu poate să biruiască ispitele lui Satana fără puterea
divină. Prin urmare, Isus Hristos a putut să se bazeze pe puterea
divină. El nu a venit în lumea noastră pentru a asculta în calitate
de Dumnezeu mai mic, faţă de un Dumnezeu mai mare, ci a venit
în calitate de om, să asculte de Legea sfântă a lui Dumnezeu şi, în
această privinţă, este exemplul nostru.
Isus a arătat ce poate să facă omul. – Domnul Isus nu a venit
în lumea noastră pentru a descoperi ce poate să facă Dumnezeu, ci
pentru a descoperi ce poate să facă omul, prin credinţa în puterea
lui Dumnezeu, care ajută în orice situaţie de criză. Prin credinţă,
omul trebuie să fie părtaş al naturii divine şi să biruiască fiecare
ispită care îl asaltează. Domnul cere acum ca fiecare dintre noi,
fiecare fiu sau fiică a lui Adam să-I slujească, prin credinţa în Isus
Hristos, în natura omenească pe care o are.
Domnul Isus a aşezat o punte peste prăpastia pe care o făcuse
păcatul. El a refăcut legătura între pământ şi cer şi între omul
mărginit şi Dumnezeul cel nemărginit. Isus, Răscumpărătorul
lumii, a putut să respecte poruncile numai aşa cum poate să le
respecte omul. „… Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de
mari şi scumpe, ca, prin ele, să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti,
după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte” (2
Petru 1,4). (…)
Trebuie să punem în practică exemplul lui Hristos, aducându-ne
aminte fără încetare de statutul Său de Fiu al lui Dumnezeu şi de
natura Sa omenească. Nu Dumnezeu a fost ispitit în pustie şi nu
un Dumnezeu urma să suporte împotrivirea celor păcătoşi.
Maiestatea cerului a devenit om, El S-a umilit luând natura
noastră omenească.
Cum trebuie să-I slujim lui Dumnezeu. – Noi nu trebuie să-I
slujim lui Dumnezeu ca şi când nu am fi oameni, ci să-I slujim în
natura pe care o avem şi care a fost răscumpărată de Fiul lui

Dumnezeu. Prin neprihănirea lui Hristos, noi stăm înaintea lui
Dumnezeu fiind iertaţi, ca şi când nu am fi păcătuit niciodată. Nu
vom obţine niciodată putere dacă ne gândim la ce am fi putut să
facem dacă am fi fost îngeri. Trebuie să ne întoarcem la Isus
Hristos prin credinţă şi să ne arătăm dragostea faţă de Dumnezeu
prin ascultarea de [141] poruncile Sale. Isus „a fost ispitit în toate
lucrurile ca şi noi, dar fără păcat”. Isus spune: „Veniţi după Mine.”
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi
ia crucea şi să Mă urmeze.” – Manuscrisul 1, 1892

Adevărata semnificaţie a întrupării
Hristos a luat asupra Sa natura omenească şi Şi-a dat viaţa ca
jertfă, pentru ca omul, ajungând părtaş al naturii divine, să poată
avea viaţa veşnică. Domnul Hristos nu a fost doar jertfa, ci a fost şi
Preotul care a adus jertfa. „Pâinea pe care o voi da Eu este trupul
Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii” (Ioan 6,51). El a fost
nevinovat. El S-a dat pe Sine în schimbul oamenilor care s-au
vândut lui Satana prin călcarea Legii lui Dumnezeu – viaţa Sa,
pentru viaţa familiei omeneşti care, ca urmare, a ajuns
proprietatea Sa răscumpărată.
„Tatăl Mă iubeşte”, spune Hristos, „pentru că Îmi dau viaţa, ca
iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine.
Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca
pe care am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10,17.18).
„Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6,23). Domnul ia zis lui Adam înainte de cădere: „În ziua în care vei mânca din el,
vei muri negreşit” (Geneza 2,17). „Dacă vei călca Legea Mea,
moartea va fi pedeapsa ta sigură.” Prin nerespectarea poruncii lui
Dumnezeu, Adam şi-a pierdut viaţa.
Înainte de cădere, Adam nu era apăsat de urmările blestemului.
Când a fost atacat de ispititor, nu suferea niciunul dintre efectele
păcatului. El a fost creat desăvârşit în gândire şi în fapte. Totuşi el
a cedat păcatului şi a căzut din starea lui înaltă şi sfântă.
În asemănare cu firea pământească. – Hristos, al doilea
Adam, a venit într-o fire asemănătoare cu firea păcătoasă.

Asemenea omului, El a fost supus necazului, oboselii, foamei şi
setei. El a fost supus ispitei, [142] dar nu a cedat păcatului. Asupra
Sa nu a existat nicio pată a păcatului. El a declarat: „Eu am păzit
poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui” (Ioan 15,10). El a
avut o putere infinită, numai pentru că a fost pe deplin ascultător
de voinţa Tatălui Său. Cel de-al doilea Adam a rezistat încercării şi
ispitirii pentru a putea să aibă drept de proprietate asupra întregii
omeniri. – Manuscrisul 99, 1903

SECŢIUNEA A V-A

PRINCIPIILE MÂNTUIRII
INTRODUCERE
Elementele fundamentale ale mântuirii sunt prezentate, într-o
formă sau alta, în aproape fiecare carte scrisă de Ellen G. White şi
în nenumăratele ei articole din periodice. Studiile biblice şi
dezbaterile de la Sesiunea Conferinţei Generale din 1888 au adus
în centrul atenţiei elementele mântuirii prin credinţa în Hristos, şi
numai prin ea, un adevăr pierdut din vedere în mare parte de
mulţi, atât pastori, cât şi laici. În secţiunea de 51 de pagini a cărţii
1 din seria Solii alese, intitulată „Hristos neprihănirea noastră”,
este prezentat acest punct important în contextul sesiunii de la
Minneapolis. Cât de mult s-a bucurat Ellen White când marele
adevăr fundamental al îndreptăţirii prin credinţă a fost scos în
evidenţă în faţa acestei conferinţe şi când s-a alăturat altora în
vestirea acestui mesaj binecuvântat în biserici! Însă acesta a fost
un adevăr care a făcut parte din predicile şi scrierile ei de-a lungul
anilor, fiind prezentat întotdeauna în mod echilibrat. Faptul acesta
este confirmat de câteva prezentări care alcătuiesc cartea lui Ellen
G. White, Credinţa şi faptele, care conţine cuvântările şi articolele
din perioada 1881-1902.
Secţiunea aceasta adună, în trei capitole, adevărurile vitale cu
privire la credinţă şi fapte. Primul capitol este dedicat declaraţiilor
tipice făcute de Ellen White între 1850 şi 1888, arătând poziţia ei
foarte clară într-o prezentare echilibrată a îndreptăţirii prin
credinţă. Capitolul al treilea aduce în atenţie declaraţiile ei
consecvente, arătând o unitate a învăţăturilor pe parcursul lucrării
ei de slujire. Sunt incluse doar câteva declaraţii tipice pentru a ne

aduce aminte de lucrarea ei în prezentarea acestui adevăr vital,
care este însuşi miezul Evangheliei. Capitolul al doilea, de natură
istorică, prezintă revizuirea personală a experienţei de la Sesiunea
Conferinţei Generale de la Minneapolis şi lucrarea ei legată de
experienţa aceasta în lunile care au urmat după conferinţă.
Capitolul acesta este introdus printr-o declaraţie destul de amplă,
care prezintă contextul revizuirii ei istorice.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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PRINCIPIILE PREZENTATE DE ELLEN
WHITE
ÎN LUCRAREA EI DE SLUJIRE TIMPURIE
Îndepărtaţi-vă privirile de la voi înşivă şi îndreptaţi-le
spre Isus – 1850. – Îngerul a zis: „Ai credinţă în Dumnezeu.” Am
văzut că unii sunt încercaţi prea puternic pentru a crede. Credinţa
este atât de simplă, iar voi priviţi dincolo de ea. Satana a încercat
să-i înşele pe unii copii sinceri şi i-a făcut să privească la ei înşişi
pentru a găsi ceva vrednic acolo. Am văzut că nu trebuie să
privească la ei înşişi, ci la meritele lui Isus, să depindă de mila Sa
aşa cum sunt, neputincioşi şi nevrednici, şi să primească de la El,
prin credinţă, puterea şi hrana spirituală. – Scrisoarea 8, 1850
Depindeţi numai de meritele lui Isus – 1862. – Fiecare
membru al familiei trebuie să aibă în minte faptul că toţi trebuie
să facă tot ce pot ca să se împotrivească vrăjmaşului nostru viclean
şi, cu rugăciuni stăruitoare şi cu o credinţă neclintită, fiecare
trebuie să se bizuie pe meritele sângelui lui Hristos şi să ceară
puterea Sa mântuitoare.
Puterile întunericului se adună în jurul sufletului şi Îl ascund pe
Isus de privirile noastre, astfel că, uneori, nu putem să facem
altceva decât să aşteptăm mâhniţi şi umiliţi până când trece norul.
Aceste momente sunt uneori teribile. Speranţa pare să se năruie şi
suntem cuprinşi de disperare. În aceste ceasuri îngrozitoare,
trebuie să învăţăm să ne încredem, să depindem numai de meritele
ispăşirii şi, în nevrednicia noastră neajutorată, să ne sprijinim cu
totul pe meritele Mântuitorului răstignit şi înviat. Dacă vom face
astfel, nu vom pieri niciodată! – Mărturii, vol. 1, p. 309, 310 (1862)
[146] Adevărul care sfinţeşte viaţa – 1869. – Fratele şi sora P
au de făcut o lucrare pentru a-şi pune casa şi inima în rânduială.
(...) El [fratele P] nu a înţeles şi nu a simţit necesitatea ca Duhul
lui Dumnezeu să lucreze asupra inimii, pentru a influenţa viaţa,
cuvintele şi faptele. Experienţa lui religioasă este mai mult o

formalitate.
El a înţeles şi a acceptat teoria adevărului, dar nu s-a
familiarizat cu lucrarea specială de sfinţire prin adevăr. Eul lui a
ieşit la suprafaţă. Dacă în adunare a fost spus ceva care nu
corespundea cu standardul lui, el a adresat mustrări, dar nu cu
dragoste şi umilinţă, ci în cuvinte aspre şi foarte tăioase. Niciun
creştin nu se cuvine să folosească acest limbaj puternic, îndeosebi
unul care are el însuşi nevoie de o experienţă mult mai mare şi
care are multe greşeli de corectat. – Manuscrisul 2, 1869
Roadele pe care le produce adevărata sfinţire – 1874. – Voi
aţi susţinut concepţii cu privire la sfinţire, care nu au reprezentat
acea sfinţenie adevărată, care produce roade de calitate. Sfinţirea
nu este o lucrare exterioară. Ea nu constă în rugăciuni şi
îndemnuri rostite în adunări, ci pune stăpânire pe viaţă şi
modelează cuvintele şi faptele, schimbând caracterul. (...)
Se pare că sunt poziţii importante care trebuie să fie ocupate de
oameni cu adevărat sfinţiţi, care au spiritul Domnului. De
asemenea, este o nevoie cât se poate de categorică de biruire a
eului, pentru ca lucrarea şi eforturile lor să nu fie deteriorate din
cauza defectelor din caracterul lor. – Manuscrisul 6, 1874
Caracterul pe care şi l-au format Enoh şi Ilie – 1874. – În
fiecare generaţie de la Adam încoace, au existat oameni, puţini la
număr, care s-au împotrivit fiecărui vicleşug al celui rău, s-au
evidenţiat ca nişte reprezentanţi nobili ai lucrării pe care omul are
puterea să o îndeplinească şi au arătat cum poate să fie omul când
Domnul Hristos colaborează cu eforturile omeneşti şi îl ajută să
biruiască puterea lui Satana. Enoh şi Ilie au arătat cum ar putea
să fie oamenii, prin credinţa în Isus Hristos, dacă ar alege să fie
astfel. Satana a fost foarte [147] zdruncinat din cauză că aceşti
oameni nobili şi sfinţi au stat nepătaţi în ciuda murdăriei morale
din jurul lor, având un caracter cu totul neprihănit, şi din cauză că
au fost consideraţi vrednici să fie strămutaţi la cer. Deoarece ei sau evidenţiat prin puterea morală şi prin integritatea lor nobilă,
biruind ispitele lui, Satana nu a putut să-i aducă sub domnia
morţii. Satana a triumfat pentru că a avut puterea să-l biruiască

pe Moise prin ispitele lui şi pentru că a putut să păteze caracterul
lui ilustru, conducându-l la păcatul de a-şi asuma înaintea
poporului slava care Îi aparţinea lui Dumnezeu. – Review and
Herald, 3 martie 1874
Locul credinţei şi al faptelor în mântuire – 1878. – Toate
faptele voastre bune nu pot să vă mântuiască, şi totuşi este
imposibil să fiţi mântuiţi fără fapte bune. Fiecare sacrificiu făcut
pentru Hristos va fi pentru voi un câştig veşnic. – Review and
Herald, 21 martie 1878
Încrederea în Hristos este esenţială – 1879 – Tu L-ai iubit pe
Hristos, deşi credinţa ta a fost uneori slabă şi perspectivele tale au
fost întunecate. Însă Isus este Mântuitorul tău. El nu te
mântuieşte pentru că eşti desăvârşit, ci pentru că ai nevoie de El şi
pentru că, în nedesăvârşirea ta, te-ai încrezut în El. Isus te iubeşte,
copilul meu preţios. Poţi să cânţi: „Sigur la Domnu’n braţe, / La
sânul lui Isus, / Iubirea Lui mă face / Ferice de nespus.” –
Scrisoarea 46, 1879
Faptele neprihănirii sunt cântărite la judecată – 1881. –
Uneori, pastorii le spun oamenilor că nu au nimic altceva de făcut,
decât să creadă; le spun că Isus a făcut totul, iar faptele lor nu
contează. Totuşi Cuvântul lui Dumnezeu declară cu claritate că, la
judecată, balanţa va cântări cu corectitudine, iar hotărârile vor fi
întemeiate pe dovezile aduse.
Unul va domni peste zece cetăţi, altul peste cinci, altul peste
două, fiecare om primind în proporţie exactă cu măsura în care şi-a
folosit talanţii încredinţaţi. Eforturile noastre în faptele
neprihănirii, săvârşite pentru noi şi pentru salvarea sufletelor, vor
avea o influenţă hotărâtă asupra recompensei noastre. – Review
and [148] Herald, 25 octombrie 1881
Hristos, singura nădejde a lui Ellen White – 1881. – În
doliul meu recent, am avut o viziune a veşniciei. Am fost dusă în
faţa marelui tron alb şi am văzut viaţa mea, aşa cum va apărea
acolo. Nu pot să găsesc nimic cu care să mă laud, niciun merit pe
care să-l aduc drept argument.
Strigătul meu este: „Nu sunt vrednică nici de cea mai mică

favoare din partea Ta, o, Dumnezeul meu!” Singura mea nădejde
este în Mântuitorul răstignit şi înviat. Cer meritele sângelui lui
Hristos. Isus îi va mântui în mod desăvârşit pe toţi cei ce îşi pun
încrederea în El. – Review and Herald, 1 noiembrie 1881
Luptaţi pentru desăvârşirea caracterului – 1882. – Dacă
sufletul nostru nu este fără pată, nu vom putea să-L vedem
niciodată pe Domnul şi să fim liniştiţi. Fiecare gând trebuie să fie
adus la supunere faţă de voinţa lui Hristos. Aşa cum a spus marele
apostol, noi trebuie să ajungem „la înălţimea staturii plinătăţii lui
Hristos”. Fără un efort stăruitor, nu vom ajunge niciodată la starea
aceasta. Dacă vrem să atingem desăvârşirea caracterului creştin,
trebuie să luptăm zi de zi împotriva răului din exterior şi împotriva
păcatului din interior. – Review and Herald, 30 mai 1882

Elemente fundamentale prezentate la Conferinţa Generală
din 1883
NOTĂ INTRODUCTIVĂ: La Sesiunea din 1883 a Conferinţei
Generale de la Battle Creek, Michigan, Ellen White s-a adresat
pastorilor în treisprezece adunări de dimineaţă consecutive şi a
vorbit în cadrul sesiunii, în Sabatul final. Review and Herald a
publicat întreaga serie de cuvântări pe parcursul anului următor.
În patru dintre predici, ea a expus principiile neprihănirii prin
credinţă, aşa cum sunt prezentate în selecţiile care urmează. O
cuvântare importantă, „Hristos neprihănirea noastră”, care este în
armonie cu prezentările din cadrul acestor adunări, a fost
publicată pentru prima dată în Slujitorii Evangheliei, ediţia 1893,
pagina 411, retipărită în Solii alese, cartea 1, paginile 350-354; în
ediţia în limba română, p. 305-308, şi în Credinţa şi faptele,
paginile 35-39. – Compilatorii
Vineri, 9 noiembrie 1883. – Priviţi la Isus. – În dimineaţa
aceasta s-a manifestat un spirit de mijlocire stăruitoare pentru ca
Domnul să Se descopere cu putere între noi. Inima mea a fost
deosebit de mişcată în rugăciune, iar Domnul a auzit şi ne-a
binecuvântat. Au fost prezentate mărturii din partea multora care

erau descurajaţi, simţind că nedesăvârşirile lor erau atât de mari,
încât Domnul nu putea să-i folosească în lucrarea Sa. Aceasta a
fost [149] exprimarea necredinţei.
Am încercat să îndrum aceste suflete dragi spre Isus, care este
scăparea noastră, un ajutor care nu lipseşte niciodată în nevoi. El
nu ne părăseşte din cauza păcatelor noastre. Este posibil să facem
greşeli şi să-L întristăm pe Duhul Sfânt, dar, dacă ne pocăim şi
venim la El cu inima smerită, El nu ne va alunga. (...)
Sabat, 10 noiembrie 1883. – Veniţi aşa cum sunteţi. – Am
ascultat mărturii de felul acesteia: „Nu am lumina pe care o doresc.
Nu am asigurarea bunăvoinţei lui Dumnezeu.” Astfel de mărturii
exprimă doar necredinţă şi întuneric.
Vă aşteptaţi ca meritele voastre să vă recomande pentru
favoarea lui Dumnezeu şi credeţi că trebuie să fiţi fără păcat,
înainte de a vă încrede în puterea Sa de a mântui? Dacă aceasta
este lupta din mintea voastră, mă tem că nu veţi obţine nicio
putere, iar în final veţi ajunge să fiţi descurajaţi. După cum şarpele
de aramă a fost înălţat în pustie, tot aşa Hristos a fost înălţat
pentru a-i atrage pe toţi oamenii la Sine. Toţi cei care priveau la
şarpe, mijlocul pe care îl oferise Dumnezeu, erau vindecaţi. Tot
astfel, în păcătoşenia noastră, în marea noastră nevoie, trebuie „să
privim şi să trăim”.
Când ne dăm seama de starea noastră neajutorată fără Hristos,
nu trebuie să fim descurajaţi, ci trebuie să ne bazăm pe meritele
unui Mântuitor răstignit şi înviat. Suflet sărman, bolnav de păcat
şi descurajat, priveşte şi trăieşte! Isus Şi-a dat cuvântul şi îi va
mântui pe toţi cei care vin la El, prin urmare, să venim
mărturisindu-ne păcatele şi aducând roade vrednice de pocăinţă.
Isus este Mântuitorul nostru astăzi. El mijloceşte pentru noi în
Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc şi ne va ierta păcatele. Din
punct de vedere spiritual, este o deosebire totală pentru noi, între a
ne baza pe Dumnezeu fără nicio îndoială, ca şi când ne-am afla pe o
temelie sigură, şi a căuta să găsim în noi înşine vreo neprihănire
înainte de a veni la El. Abateţi-vă privirile de la voi înşivă şi
îndreptaţi-le spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!

Îndoiala este păcat. Dacă este cultivată în inimă, cea mai mică
necredinţă face sufletul să fie vinovat şi aduce întuneric şi
descurajare. (...)
[150] Unii par să simtă că trebuie să fie puşi la probă şi să-I
dovedească Domnului că sunt schimbaţi, înainte de a putea să
ceară binecuvântarea Sa. Totuşi aceste suflete scumpe pot să ceară
binecuvântarea lui Dumnezeu chiar acum. Aceşti oameni trebuie
să aibă harul Său, spiritul lui Hristos, pentru a-i ajuta în
neputinţele lor, deoarece altfel nu pot să-şi formeze un caracter
creştin. Lui Isus Îi face plăcere să venim la El exact aşa cum
suntem – păcătoşi, neajutoraţi, dependenţi de El. Noi declarăm că
suntem copii ai luminii, nu ai nopţii, nici ai întunericului. Ce drept
avem să fim neîncrezători? – Review and Herald, 22 aprilie 1884
Miercuri, 14 noiembrie 1883 – Religia adevărată înseamnă
conformarea cu voinţa lui Dumnezeu. – Unii privesc mereu la
ei înşişi, în loc să privească la Isus; dar, fraţilor, voi trebuie să fiţi
îmbrăcaţi în haina neprihănirii lui Hristos. Dacă vă încredeţi în
propria neprihănire, sunteţi cu adevărat slabi, deoarece sunteţi
expuşi la săgeţile lui Satana şi, după privilegiile de care vă
bucuraţi acum, veţi avea de întâmpinat lupte aspre. Voi sunteţi
prea reci. Lucrarea este împiedicată de faptul că vă lipseşte acea
dragoste care a ars în inima lui Hristos. Voi aveţi prea puţină
credinţă. Voi aşteptaţi puţin şi, ca urmare, primiţi puţin şi sunteţi
mulţumiţi cu un succes foarte mic. Voi sunteţi înclinaţi spre
autoamăgire şi aveţi tendinţa de a vă mulţumi cu o formă de
evlavie. Acest fapt nu va da rezultate niciodată.
Trebuie să aveţi o credinţă vie în inimă. Adevărul trebuie să fie
predicat cu putere de sus. Voi puteţi să ajungeţi la inima oamenilor
numai dacă Isus lucrează prin eforturile voastre. Fântâna este
deschisă, iar noi putem să fim învioraţi şi, la rândul nostru, să-i
înviorăm şi pe alţii. Dacă sufletul vostru ar fi însufleţit de
adevărurile solemne şi clare pe care le predicaţi, răceala inimii,
indiferenţa şi nepăsarea ar dispărea, iar ceilalţi ar simţi influenţa
zelului şi a seriozităţii voastre.
Religia adevărată este nici mai puţin, nici mai mult decât

conformarea cu voinţa lui Dumnezeu şi ascultarea de tot ce a
poruncit El. În schimb, El ne dă viaţă spirituală, ne atribuie
neprihănirea lui Hristos şi promovează exercitarea sănătoasă şi
fericită a celor mai bune însuşiri ale minţii şi ale inimii. Bogăţiile
nemărginite, slava şi binecuvântarea vieţii veşnice sunt revărsate
asupra noastră cu condiţii [151] atât de simple, încât aduc darul
nepreţuit la îndemâna celor mai sărmani şi mai păcătoşi. Trebuie
doar să ascultăm şi să credem. Poruncile Sale nu sunt chinuitoare;
ascultarea de cerinţele Sale este esenţială pentru fericirea noastră,
chiar şi în viaţa aceasta. – Review and Herald, 27 mai 1884
Luni, 19 noiembrie 1883 – Priveşte la El şi trăieşte. – Cât de
mulţi fac din mersul pe calea cea îngustă a sfinţirii o lucrare foarte
anevoioasă. Pentru mulţi, pacea şi liniştea acestei căi
binecuvântate nu pare a fi mai aproape astăzi decât a fost în
trecut. Ei caută departe ceva ce este aproape. Ei fac să fie
complicat ceva ce Isus a făcut să fie foarte simplu. El este „Calea,
Adevărul şi Viaţa”. Planul de Mântuire a fost descoperit cu
claritate în Cuvântul lui Dumnezeu, dar înţelepciunea lumii a fost
căutată prea mult, iar înţelepciunea neprihănirii lui Hristos a fost
căutată prea puţin. Sufletele care ar fi putut să se odihnească în
dragostea lui Isus s-au îndoit şi au fost îngrijorate cu privire la
multe lucruri.
Mărturiile prezentate aici nu sunt o expresie a unei mari
credinţe. Nu este greu să crezi că Isus îi va ierta pe alţii, dar pare a
fi imposibil ca fiecare să exercite o credinţă vie pentru sine însuşi.
Totuşi, iubiţi fraţi, oare este de folos să vă exprimaţi îndoielile cu
privire la dispoziţia lui Hristos de a vă primi? Mă tem că depindeţi
prea mult de sentimente, făcând din ele un criteriu. Voi pierdeţi
mult prin comportamentul acesta. Voi vă slăbiţi propriul suflet şi
slăbiţi şi sufletele celor care privesc la voi.
Trebuie să vă încredeţi în Isus pentru voi înşivă, să vă însuşiţi
făgăduinţele lui Dumnezeu pentru voi înşivă, deoarece, altfel, cum
puteţi să-i învăţaţi pe alţii să aibă o încredere smerită şi sfântă în
El? Voi simţiţi că v-aţi neglijat datoriile şi că nu v-aţi rugat aşa
cum ar fi trebuit.

Voi păreţi a fi departe de Isus şi credeţi că El S-a îndepărtat de
voi, dar voi sunteţi cei care v-aţi despărţit de El. Domnul aşteaptă
să vă întoarceţi. El îl va primi pe cel cu inima smerită. Buzele Sale
ne-au asigurat că El este mai doritor să le dea Duhul Sfânt celor ce
I-L cer, decât sunt părinţii doritori să le dea daruri bune copiilor
lor.
[152] Noi suntem răniţi, întinaţi de păcat; ce trebuie să facem
pentru a fi vindecaţi de lepra lui? Atât cât stă în puterea voastră,
curăţiţi-vă templul sufletului de orice întinare, apoi priviţi la
„Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29).
Dacă sunteţi conştienţi de lipsurile voastre, nu vă dedicaţi toate
puterile pentru a le prezenta şi pentru a vă plânge de ele, ci priviţi
şi trăiţi! Domnul Isus este singurul nostru Mântuitor şi, în ciuda
faptului că milioane de oameni care au nevoie să fie vindecaţi vor
respinge mila oferită de El, niciunul dintre cei ce se încred în
meritele Sale nu va fi lăsat să piară.
De ce refuzaţi să veniţi la Isus şi să primiţi odihna şi pacea? Voi
puteţi să aveţi binecuvântarea în dimineaţa aceasta. Satana vă
sugerează că sunteţi neajutoraţi şi nu puteţi să aduceţi
binecuvântare asupra voastră înşivă. Este adevărat, voi sunteţi
neajutoraţi. Totuşi înălţaţi-L pe Isus, spunându-i lui Satana: „Eu
am un Mântuitor. Mă încred în El, iar El nu va îngădui niciodată
să fiu înfrânt. În Numele Său, voi triumfa. El este neprihănirea
mea şi cununa bucuriei mele.” Nimeni să nu simtă că situaţia lui
este disperată, deoarece nu este astfel.
Poate că vi se pare că sunteţi păcătoşi şi pierduţi, dar tocmai
acesta este motivul pentru care aveţi nevoie de un Mântuitor. Dacă
aveţi păcate de mărturisit, nu pierdeţi timpul. Aceste clipe sunt de
aur. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să
ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire” (1 Ioan
1,9). Cei care sunt flămânzi şi însetaţi după neprihănire vor fi
săturaţi, deoarece Isus a făgăduit lucrul acesta. Ce Mântuitor
preţios! Braţele Sale sunt deschise pentru a ne primi, iar inima Sa
cea mare şi plină de dragoste aşteaptă să ne binecuvânteze. –
Review and Herald, 1 iulie 1884

Falsa sfinţire – 1885. – A fost un om, un pastor neadventist, pe
[50]
nume Brown, probabil că îl cunoaşteţi.
El a pretins că este
sfânt. „Ideea pocăinţei”, [153] spunea el, „nu se află în Biblie”. „Dacă
vine cineva la mine şi spune că el crede în Isus, eu îl primesc direct
în biserică, indiferent dacă este botezat sau nu. Am făcut astfel cu
mulţi oameni. Şi”, spune el, „eu nu am săvârşit niciun păcat de
şase ani.”
„Pe acest vapor sunt unii”, spune el, „care cred că noi suntem
sfinţiţi prin păzirea Legii. Pe acest vapor se află o femeie, pe nume
White, care predică lucrul acesta.”
Eu am auzit aceste cuvinte, m-am dus la el şi i-am spus: „Frate
Brown, opreşte-te chiar acum. Nu pot să îngădui ca această
declaraţie să continue. Ellen White nu a spus niciodată astfel de
lucruri în scrierile ei, nici nu a vorbit vreodată despre aşa ceva,
deoarece noi nu credem că Legea sfinţeşte pe cineva.
Noi credem că trebuie să respectăm acea Lege, deoarece altfel nu
vom fi mântuiţi în Împărăţia cerurilor. Călcătorul Legii nu poate fi
mântuit în Împărăţia slavei. Legea nu sfinţeşte pe nimeni, nici nu
ne mântuieşte. Acea Lege este valabilă şi strigă: «Pocăieşte-te,
pentru ca păcatele tale să poată fi şterse!» Apoi, cel păcătos merge
la Isus şi, când el făgăduieşte că va respecta cerinţele Legii,
Domnul şterge petele vinovăţiei lui şi îl eliberează, dându-i putere
de la Dumnezeu.” – Manuscrisul 5, 1885
Libertatea de a călca poruncile este o amăgire – 1886. –
Veţi auzi strigătul: „Crede doar!” Şi Satana crede şi se înfioară. Noi
trebuie să avem o credinţă care lucrează din dragoste şi curăţă
inima. Predomină ideea că Hristos a făcut totul pentru noi, că noi
putem continua să călcăm poruncile şi că nu vom fi consideraţi
răspunzători. Aceasta este cea mai mare amăgire pe care
vrăjmaşul a conceput-o vreodată. Noi trebuie să luăm hotărârea de
a nu călca poruncile cu niciun preţ şi de a fi în acea stare de
evlavie, încât să-i putem învăţa pe alţii despre lucrurile spirituale.
– Manuscrisul 44, 1886
Putere morală prin Isus – 1886. – Domnul Hristos a ştiut că
omul nu poate să biruiască fără ajutorul Său. Prin urmare, El a

fost de acord să Se dezbrace de haina Sa regală şi să îmbrace
natura Sa divină în veşmântul naturii omeneşti, pentru ca noi să
fim bogaţi. [154] El a venit pe pământul acesta, a suferit şi poate să
simtă împreună cu noi şi ştie bine cum să ne ajute să biruim.
Domnul a venit să-i aducă omului putere morală şi nu doreşte ca
omul să înţeleagă că el nu ar avea nimic de făcut, deoarece fiecare
are o lucrare de făcut pentru sine însuşi, iar prin meritele lui Isus,
noi putem să biruim păcatul şi pe Diavolul. – Manuscrisul 46, 1886
O religie sentimentală falsă care micşorează gravitatea
păcatului – 1887. – „Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un
duh nou.” Cred cu toată inima mea că Duhul lui Dumnezeu este
retras din lume şi că aceia care au avut ocazii şi o mare lumină şi
nu le-au folosit vor fi primii care vor fi părăsiţi de El. Ei L-au
întristat pe Duhul lui Dumnezeu. Lucrarea actuală a lui Satana
asupra inimilor, asupra bisericilor şi asupra popoarelor ar trebui
să-l uimească pe fiecare cercetător al profeţiei. Sfârşitul este
aproape. Bisericile noastre trebuie să se trezească. Fiecare
membru trebuie să experimenteze în inima lui puterea lui
Dumnezeu de convertire a inimii şi atunci vom vedea lucrarea
adâncă a Duhului lui Dumnezeu. Iertarea de păcat nu este singura
urmare a morţii lui Isus. El a adus o jertfă infinită nu numai
pentru ca păcatul să fie îndepărtat, ci şi pentru ca natura
omenească să fie refăcută, reînfrumuseţată, reconstruită din
ruinele ei şi făcută să fie potrivită pentru prezenţa lui Dumnezeu.
(...)
Domnul Hristos este scara pe care văzut-o Iacov, a cărei bază se
sprijinea pe pământ şi al cărei vârf atingea cerurile cele mai înalte.
Aceasta arată metoda rânduită pentru mântuire. Noi trebuie să
urcăm treaptă cu treaptă pe scara aceasta. Dacă va fi cineva dintre
noi mântuit în cele din urmă, va fi mântuit prinzându-se de Isus,
aşa cum se prinde de treptele unei scări. Pentru cel credincios,
Hristos este făcut înţelepciune şi neprihănire, sfinţire şi
răscumpărare. (...)
Cei care cred că stau neclintiţi, din cauză că au adevărul, vor
avea căderi îngrozitoare, dar ei nu au adevărul aşa cum este el în

Isus. Un moment de neatenţie poate să ducă sufletul la o
distrugere ireparabilă. Un păcat conduce la al doilea, iar al doilea
pregăteşte calea pentru un al treilea şi aşa mai departe. În calitate
de soli credincioşi ai lui Dumnezeu, trebuie să Îl rugăm [155] fără
încetare să ne păzească prin puterea Sa. Dacă ne abatem de la
datorie un singur centimetru, suntem în pericolul de a cădea în
capcana păcatului, care ne duce la pierzare. Pentru fiecare dintre
noi este speranţă, dar numai pe o singură cale – prinzându-ne cu
putere de Hristos şi exercitând fiecare energie pentru a atinge
desăvârşirea caracterului Său.
Această religie sentimentală falsă, care micşorează gravitatea
păcatului şi care insistă fără încetare asupra dragostei lui
Dumnezeu faţă de cel păcătos, îl încurajează pe păcătos să creadă
că Dumnezeu îl va mântui, în timp ce el continuă în păcat şi ştie că
este păcat. Aceasta este calea pe care merg mulţi dintre cei ce
pretind a crede adevărul prezent. Adevărul este ţinut departe de
viaţa lor şi acesta este motivul pentru care adevărul nu mai are
puterea de a convinge şi de a converti sufletul. Fiecare energie
trebuie să fie exercitată la maximum pentru a părăsi lumea,
obiceiurile, practicile şi moda ei. (...)
Dacă renunţaţi la păcat şi exercitaţi o credinţă vie, bogăţiile
binecuvântărilor Cerului vor fi ale voastre. – Scrisoarea 53, 1887
A Doua Venire pune capăt pregătirii sufletului – 1888. –
Haina caracterului vostru trebuie să fie spălată în izvorul deschis
pentru păcat şi necurăţie, până când ajunge să fie fără pată.
Vrednicia voastră morală va fi cântărită în balanţa Sanctuarului
şi, dacă sunteţi găsiţi prea uşori, veţi suferi o pierdere veşnică.
Orice asprime, orice răutate trebuie să fie înlăturate din caracterul
vostru înainte să vină Isus, deoarece, atunci când vine El,
pregătirea fiecărui suflet s-a încheiat.
Dacă nu aţi lăsat deoparte invidia şi gelozia, ura împotriva
altora, nu puteţi să intraţi în Împărăţia lui Dumnezeu. Voi nu aţi
face altceva decât să duceţi cu voi aceleaşi înclinaţii, dar, în lumea
viitoare, nu se va găsi nimic de felul acesta. Acolo nu va exista
nimic altceva decât bucurie şi armonie. Unii vor avea coroane mai

strălucitoare decât alţii, dar nu va fi niciun gând de gelozie în
inima niciunuia dintre cei răscumpăraţi. Fiecare va fi pe deplin
mulţumit, deoarece fiecare va fi răsplătit după faptele lui. – Signs
of the Times, 10 februarie 1888
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RAPOARTELE LUI ELLEN G. WHITE CU
PRIVIRE LA CONFERINŢA DE LA
MINNEAPOLIS
O declaraţie care prezintă contextul istoric
Capitolul acesta prezintă o declaraţie pe care Ellen White a
pregătit-o la câteva săptămâni după încheierea Conferinţei
Generale din 1888. Ea priveşte înapoi asupra evenimentului şi
descrie ce a avut loc. Adunările de la Minneapolis au ajuns să fie
privite într-o perspectivă mai bună pe măsură ce lunile au trecut,
iar declaraţia lui Ellen White este cât se poate de iluminatoare şi
de semnificativă. Ea prezintă o revizuire succintă a contextului
istoric.
Conferinţa de la Minneapolis a fost remarcabilă pentru studiile
şi dezbaterile biblice cu privire la Legea din Galateni şi cu privire
la neprihănirea lui Hristos, primită prin credinţă.
Această sesiune, la care au participat nouăzeci şi unu de
delegaţi, a avut loc în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie, în
Minneapolis, Minnesota, în biserica noastră construită recent. Ca
de obicei, au fost prezenţi şi numeroşi adventişti de ziua a şaptea
care nu erau delegaţi. Sesiunea a fost precedată de un curs
pastoral de şapte zile, care a ţinut din 10 până în 16 octombrie.
Studiile biblice începeau în cadrul acestui curs şi, în unele cazuri,
continuau pe parcursul Sesiunii Conferinţei Generale, ocupând ora
pentru studiul biblic.
Ellen White a fost prezentă şi a participat atât la curs, cât şi la
sesiunea de nouăsprezece zile. Sesiunea în sine a fost destul de
obişnuită, cu un program de rutină, dar constructivă. Au fost
prezentate rapoarte şi au avut loc adunări ale diferitelor asociaţii,
cum ar fi Şcoala de Sabat, [157] Sănătate şi Temperanţă, Societatea
Misionară. Pastorilor le-au fost încredinţate districte, au fost
făcute planuri pentru progresul lucrării, au fost aleşi conducători
administrativi şi au fost numite comitete.

Avem o expunere de la faţa locului din partea lui William C.
White, care i-a scris cu două zile înainte de încheierea sesiunii unui
coleg pastor, care lucra în statele din sud:
„Tocmai ne aflăm la încheierea unei alte Sesiuni a Conferinţei
Generale şi, peste câteva zile, delegaţii vor merge fiecare în câmpul
său; a început un nou an de activitate. Aceasta a fost o conferinţă
foarte interesantă şi, deşi nu a fost însoţită de toată pacea şi
armonia care s-au manifestat uneori, este probabil la fel de
folositoare ca orice altă adunare care a fost organizată vreodată,
deoarece au fost scoase în evidenţă multe principii importante şi sa ajuns la unele concluzii care vor fi de o mare valoare, deoarece
pot să influenţeze lucrarea noastră viitoare. Mulţi pleacă de la
această adunare cu hotărârea de a studia Biblia ca niciodată mai
înainte, iar acest fapt va avea ca urmare o predicare mai clară.
Aşa cum ai observat fără îndoială din buletin, au fost făcuţi
mulţi paşi înainte cu privire la acţiunile misiunilor din străinătate
şi, de asemenea, au fost luate câteva decizii bune pentru progresul
lucrării din Sud.” – Scrisoarea lui William C. White către Smith
Sharp, scrisă de la Minneapolis, Minnesota, 2 noiembrie 1888
Se va observa că, împreună cu raportul lui cu privire la progres,
William White a menţionat lipsa de „pace şi armonie care s-a
manifestat uneori” în sesiunile Conferinţei Generale. El s-a referit
la dezbaterile teologice care au făcut ca sesiunea din 1888 să fie
deosebită de oricare altă sesiune a Conferinţei Generale din istoria
adventistă.
Aceste dezbateri au început în timpul săptămânii cursului
pastoral, când, în conformitate cu agenda, au fost discutate
subiecte cum ar fi cele zece împărăţii, divinitatea lui Hristos,
vindecarea rănii de moarte şi îndreptăţirea prin credinţă.
Dezbaterea cu privire la cele zece împărăţii a ajuns conflictuală şi
a consumat o parte din timp disproporţionat de mare. Unele dintre
subiectele planificate au fost scoase de pe listă. Aproape de
încheierea cursului, [158] E. J. Waggoner, editor asociat la Signs of
the Times, a început o serie de studii cu privire la Legea din
Galateni, care au inclus prezentarea credinţei creştinului în

neprihănirea lui Hristos. Aceste studii au continuat pe parcursul
primei săptămâni a Sesiunii Conferinţei Generale.
Această serie de studii, îndeosebi cele care au atins subiectul
controversat al Legii din Galateni, a fost aceea care a stârnit
conflictele ce au urmat. Nu a fost făcută nicio transcriere a
dezbaterilor, dar notiţele succinte ale unuia sau doi delegaţi,
rapoartele lui Ellen White şi amintirile multora dintre cei prezenţi
dau pe faţă amărăciunea controversei şi efectele dăunătoare ale
atitudinii negative manifestate de câţiva conducători de seamă ai
bisericii.
Chiar înainte ca delegaţii să se adune la Minneapolis, timp de
câţiva ani, a existat o dispută asupra acestor importante subiecte
teologice. De asemenea, în inima unora s-a format o atitudine de
împotrivire, de neacceptare a soliilor de mustrare şi avertizare
adresate de Ellen White. Ea a observat imediat o atitudine ciudată
şi contradictorie manifestată faţă de ea de către unii dintre pastorii
de seamă.
Când E. J. Waggoner a condus un studiu cu tema „Legea în
Galateni şi mântuirea prin credinţă”, unele dezbateri au fost
dominate de un spirit de controversă. Faptul acesta a tulburat-o
mult pe Ellen White. Deşi ea nu a fost de acord imediat cu E. J.
Waggoner cu privire la toate detaliile prezentărilor lui în legătură
cu Legea din Galateni, inima ei a fost încălzită de claritatea cu care
el a formulat principiile îndreptăţirii prin credinţă şi ale
neprihănirii obţinute prin credinţa în Hristos. Ea a vorbit de
douăzeci de ori la Minneapolis şi, îndeosebi în adunările de
dimineaţa ale pastorilor, a pledat pentru un studiu fără
prejudecăţi al Bibliei. Ea însăşi nu a vorbit despre subiectul
neprihănirii prin credinţă.
Reacţiile faţă de aspectele principale ale acestui adevăr vital au
fost diverse. La Sesiunea Conferinţei Generale din 1893, A. T.
Jones a vorbit despre primirea adevărurilor prezentate la
Minneapolis, spunând: „Ştiu că unii de acolo le-au primit, iar alţii
le-au respins în întregime. Voi ştiţi la fel de bine. [159] Alţii au
încercat să adopte o poziţie de mijloc.” – General Conference

Bulletin, 1893, p. 185
Uneori, dezbaterile au fost aprinse. Unii s-au temut că noile
accente vor slăbi poziţia puternică a bisericii cu privire la Legea lui
Dumnezeu, îndeosebi cu privire la adevărul despre Sabat, şi s-au
opus cu putere soliei neprihănirii prin credinţă. Sesiunea nu a luat
nicio hotărâre cu privire la subiectul acesta sau cu privire la vreun
alt subiect adus în atenţie de aceste studii biblice.
Într-o scrisoare pe care a scris-o în ultima zi a sesiunii şi care
apare în secţiunea aceasta, Ellen White a spus: „Curajul şi credinţa
mea au fost bune”, în ciuda „conflictelor decisive şi aproape de
neînţeles” prin care au trecut şi, deoarece privea pe termen lung,
ea şi-a exprimat convingerea că „adunarea va avea ca rezultat un
mare bine” (Scrisoarea 82, 1888). La câteva săptămâni după aceea,
Ellen White a scris o declaraţie, privind înapoi către Sesiunea
Conferinţei Generale de la Minneapolis, iar o mare parte din
această declaraţie se află în secţiunea prezentă.
În săptămânile şi lunile de după sesiune, în Battle Creek, la
sediul central al bisericii şi în trei dintre instituţiile ei principale,
s-a dezvoltat un grup puternic de opoziţie. Ellen White a lipsit
adesea de la Battle Creek, deoarece a călătorit pentru a le vesti
bisericilor solia. Uneori, ea a colaborat cu pastorii Jones şi
Waggoner şi toţi trei s-au angajat în prezentarea adevărurilor
preţioase ale Evangheliei. În ianuarie 1889, ea a condus o adunare
pastorală importantă şi de mare succes la South Lancaster, în care
mulţi au fost „binecuvântaţi într-o mare măsură”. În acest capitol
este inclus un raport cu privire la această adunare.
Arhivele scrierilor lui Ellen G. White conţin o prezentare foarte
convingătoare a principiilor fundamentale ale mântuirii prin
credinţă, care a fost făcută la adunarea de tabără din Ottawa,
Kansas, în 11 mai 1889. Această prezentare, precum şi raportul ei
cu privire la răspunsul ascultătorilor se află în cartea Credinţa şi
faptele, la paginile 63-84.
În Chicago, precum şi în Denver, Colorado, unde a avut loc o
adunare de tabără organizată în septembrie 1889, a fost o biruinţă,
iar ea le-a vorbit lucrătorilor despre nevoia de a avea concepţii

corecte cu privire la neprihănirea prin credinţă. Cuvântarea de la
Denver este redată în această secţiune.
[160] În timp ce participa la Sesiunea Conferinţei Generale din
1889, care a avut loc doar la un an după cea de la Minneapolis, ea a
raportat următoarele:
„Avem adunări excelente. Spiritul care s-a manifestat la
adunarea de la Minneapolis nu este prezent aici. Toate lucrările se
desfăşoară în armonie. Delegaţii participă în număr mare.
Adunarea de la ora cinci dimineaţa are o participare bună, iar
adunările sunt bune. Toate mărturiile pe care le-am ascultat au
avut un caracter înalt. Oamenii spun că ultimul an a fost cel mai
bun din viaţa lor, că lumina care străluceşte din Cuvântul lui
Dumnezeu a fost clară şi distinctă – îndreptăţirea prin credinţă,
Hristos, neprihănirea noastră. Experienţele au fost foarte
interesante.” – Manuscrisul 10, 1889 (publicat în Solii alese, cartea
1, p. 361; în ediţia în limba română, p. 313, 314)
În 3 februarie 1890, Ellen White li s-a adresat pastorilor adunaţi
la Battle Creek, revizuind experienţele ei din teritoriu în cursul
anului 1889. Declaraţia ei constituie o parte potrivită din această
introducere:
„Am călătorit în toate locurile diferite în care s-au desfăşurat
adunări, pentru a putea să stau alături de solii lui Dumnezeu,
despre care am ştiut că sunt mesagerii Săi şi despre care am ştiut
că aveau o solie pentru poporul Său. Mi-am prezentat mărturia
alături de ei, în armonie cu solia pe care o vesteau ei. Ce am văzut
noi?
Am văzut o putere care însoţea solia. Am lucrat continuu – iar
unii ştiu cât de serios am lucrat – cred că am lucrat o săptămână
întreagă la Chicago, de dimineaţa devreme până seara târziu, în
scopul de a putea să sădim aceste idei în minţile fraţilor.
Diavolul a lucrat timp de un an pentru a împiedica vestirea
tuturor acestor idei. Este nevoie de o lucrare serioasă pentru a
schimba vechile păreri ale oamenilor. Ei cred că trebuie să se
încreadă în neprihănirea proprie, în cuvintele proprii, să continue
a privi la ei înşişi, şi nu să îşi însuşească neprihănirea lui Hristos,

aducând-o în viaţa şi în caracterul lor. Noi am lucrat acolo timp de
o săptămână. (...) A trecut o săptămână întreagă fără să se fi făcut
pauză, iar puterea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra adunării
aceleia asemenea valurilor unei maree. [161] Vă spun că lucrarea
aceasta a avut scopul de a-i elibera pe oameni şi de a-i îndruma
către Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Apoi, la South Lancaster, s-au manifestat lucrările puternice ale
Duhului lui Dumnezeu. Unii dintre cei prezenţi aici au participat
la acea adunare. Dumnezeu Şi-a descoperit slava şi fiecare student
de la colegiu a fost condus la pocăinţă, iar lucrarea Duhului Sfânt
s-a manifestat acolo.
Aşa a fost din loc în loc. Pretutindeni unde am mers, am văzut
lucrarea Duhului lui Dumnezeu.
Credeţi că voi rămâne tăcută, asemenea celor zece leproşi, şi nu
îmi voi ridica vocea pentru a cânta neprihănirea lui Dumnezeu şi
pentru a-L lăuda şi a-I da slavă? Încerc să vă prezint aceste lucruri
ca să puteţi înţelege dovezile pe care le înţeleg eu, dar se pare că
vorbele mele sunt în zadar şi nu ştiu cât timp vor mai fi astfel. Cât
timp vor mai continua oamenii care se află la centrul lucrării să I
se împotrivească lui Dumnezeu? Cât timp vor mai continua cei de
aici să-i susţină în lucrarea lor? Daţi-vă la o parte din cale, fraţilor!
Luaţi-vă mâna de pe chivotul lui Dumnezeu şi lăsaţi Duhul lui
Dumnezeu să vină şi să lucreze cu putere!” – Manuscrisul 9, 1890
Observaţi sentimentul din ultimul paragraf tocmai citat. Deşi
unii dintre participanţii la Sesiunea Conferinţei Generale de la
Minneapolis s-au împotrivit soliei mântuirii prin credinţă, iar alţii
au acceptat-o în zilele de după aceea, împotrivirea s-a întărit rapid
la sediul central al lucrării. Aşa cum a raportat Ellen White, în
bisericile locale, membrii au primit solia cu totul altfel.
Împotrivirea încăpăţânată la care au luat parte „unii” (vezi
Mărturii pentru pastori, p. 363) dintre cei aflaţi chiar în
conducerea bisericii a întârziat mult progresul lucrării pe care
Domnul a intenţionat să o îndeplinească.
Spre încheierea anului 1890, Ellen White a scris despre acest
fapt următoarele: „Prejudecăţile şi părerile care au predominat la

Minneapolis nu au dispărut în niciun fel. Seminţele semănate acolo
în unele inimi sunt gata să răsară şi să aducă un seceriş
asemănător.” (Mărturii pentru pastori, p. 467)
În legătură cu acelaşi subiect, ea a scris: „Unii nu au reuşit [162]
să facă deosebire între aurul curat şi arama sclipitoare şi ieftină.”
(Ibid.). Ea a adăugat: „Adevărata religie, singura religie a Bibliei,
care ne învaţă că iertarea este primită numai prin meritele unui
Mântuitor răstignit şi înviat şi care susţine neprihănirea prin
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, a fost dispreţuită, combătută,
ridiculizată şi respinsă.” (Ibid., p. 468)
În cartea sa, Thirteen Crisis Years, pastorul A. V. Olson redă
istoria şi documentele cu privire la schimbarea treptată în bine
care s-a dezvoltat într-o perioadă de cinci sau şase ani după
Minneapolis.
În ciuda acestui fapt, a fost un regres tragic în lucrarea lui
Dumnezeu. Ellen White a recunoscut acest lucru şi l-a menţionat
uneori, de obicei în ocazii întâmplătoare. Totuşi ea nu a susţinut şi
nu a declarat niciodată că din partea conducătorilor bisericii a
existat o respingere oficială a soliei preţioase aduse în atenţia
Conferinţei Generale din 1888. Dimpotrivă, în 19 decembrie 1892,
la numai patru ani după acea conferinţă importantă, într-o
scrisoare adresată „iubiţilor fraţi de la Conferinţa Generală”, ea a
declarat triumfător:
„Dacă ne gândim la istoria noastră din trecut, după ce am
înaintat pas cu pas, până la poziţia în care ne aflăm în prezent, eu
pot să spun: Lăudat să fie Dumnezeu! Când văd ce a făcut
Dumnezeu pentru noi, sunt plină de uimire şi de încredere în
Domnul Hristos, în calitate de Conducător. Nu avem niciun motiv
de teamă pentru viitor, decât acela de a uita cum ne-a condus
Domnul şi învăţătura Sa din istoria noastră. Acum suntem un
popor puternic dacă ne punem încrederea în Domnul, deoarece
avem adevărurile puternice ale Cuvântului lui Dumnezeu. Avem
toate motivele să fim plini de recunoştinţă pentru acest fapt.” –
General Conference Bulletin, 1893, p. 24 (vezi Schiţe din viaţa mea,
p. 196; Mărturii pentru pastori, p. 31)

În 1907, ea a scris din nou: „Biserica trebuie să-şi sporească
activitatea şi să-şi extindă graniţele. (...) Deşi au fost lupte grele în
efortul de a ne păstra caracterul nostru distinct, totuşi noi am
câştigat mereu teren în calitate de creştini ai Bibliei.” – Scrisoarea
170, 1907 (Solii alese, cartea 2, p. 396, 397; în ediţia în limba
română, p. 346)
[163] În contextul acesta, prezentăm capitolul istoric al secţiunii
prezente.
Compilatorii

Făgăduinţe preţioase şi tablouri întunecate
Am îndrăznit să traversez Munţii Stâncoşi numai prin credinţă,
în scopul de a participa la Conferinţa Generală de la Minneapolis.
(...)
La Minneapolis, am întâlnit o delegaţie numeroasă a pastorilor.
Încă de la începutul adunării, am simţit manifestându-se un spirit
care mă îngrijora. Predicile prezentate nu le ofereau oamenilor
hrana de care aveau atât de mare nevoie. Le era înfăţişat un
tablou întunecat şi apăsător pe care urmau să îl pună în încăperile
memoriei. Acest tablou nu le aducea nici lumină, nici libertate
spirituală, ci descurajare.
În Sabat după-amiază [13 octombrie 1888], m-am simţit puternic
îndemnată de Duhul Domnului să le atrag atenţia celor prezenţi
asupra dragostei pe care Dumnezeu o manifestă faţă de poporul
Său. Minţii nu trebuie să i se îngăduie să stăruie asupra
trăsăturilor celor mai discutabile ale credinţei noastre. Din
Cuvântul lui Dumnezeu, care poate fi reprezentat asemenea unei
grădini pline de trandafiri, crini şi garoafe, putem să culegem prin
credinţă făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu, să le aducem în
inima noastră şi să fim încurajaţi – da, bucuroşi în Dumnezeu –
sau putem să ne păstrăm atenţia îndreptată asupra spinilor şi
mărăcinilor, să ne rănim rău şi să ne plângem de soarta noastră
grea.
Lui Dumnezeu nu-I face plăcere când poporul Său pune în
încăperile memoriei tablouri întunecoase şi dureroase. El vrea ca

fiecare suflet să culeagă trandafirii, crinii şi garoafele, să aşeze în
încăperile memoriei tabloul făgăduinţelor preţioase ale lui
Dumnezeu, care înfloresc pretutindeni în grădina Sa. El doreşte ca
noi să stăruim asupra lor, să le înţelegem cu claritate şi precizie în
toată plinătatea bogăţiei lor, vorbind despre bucuria care este pusă
înaintea noastră. El doreşte să trăim în lume, şi totuşi să nu fim
din lume, iar simţămintele noastre să se prindă de lucrurile
veşnice. El doreşte să vorbim despre lucrurile pe care le-a pregătit
pentru cei care Îl iubesc. Acestea vor atrage atenţia noastră, vor
înviora speranţele şi aşteptările noastre şi ne vor întări sufletul
pentru a suporta luptele şi încercările [164] vieţii acesteia. Când
stăruim asupra acestor scene, Domnul ne va întări credinţa şi
încrederea. El va da cortina la o parte şi ne va arăta crâmpeie din
moştenirea celor sfinţi.
Când am prezentat bunătatea, dragostea şi mila duioasă a
Tatălui nostru ceresc, am simţit că Duhul Domnului Se afla nu
numai asupra mea, ci asupra tuturor. Lumina, libertatea şi
eliberarea au venit asupra ascultătorilor şi a avut loc un răspuns
din inimă la cuvintele rostite. Adunările care au urmat au dovedit
că, în inima ascultătorilor, Cuvântul îşi găsise loc. Mulţi au
prezentat mărturii care arătau că ziua aceea a fost cea mai fericită
din viaţa lor şi a fost într-adevăr o ocazie preţioasă, deoarece am
ştiut că prezenţa Domnului Isus se afla în adunare pentru a ne
binecuvânta. Am ştiut că descoperirile speciale ale Duhului lui
Dumnezeu au avut un scop, şi anume să potolească îndoielile, să
dea înapoi valul de necredinţă care fusese acceptat în inimi şi
minţi cu privire la Ellen White şi la lucrarea pe care Domnul i-o
încredinţase.
Mulţi au fost învioraţi, dar nu toţi. – Aceasta a fost o ocazie
de înviorare pentru multe suflete, dar pentru unii nu a fost de
durată. Îndată ce au văzut că Ellen White nu era de acord cu ideile
lor şi nu era în armonie cu propunerile şi hotărârile care urmau a fi
votate în conferinţa aceea, dovada pe care o primiseră a avut la fel
de puţină importanţă cum au avut cuvintele rostite de Hristos în
sinagoga din Nazaret. Inima lor [a celor din Nazaret] a fost atinsă

de Duhul lui Dumnezeu. Ei L-au auzit pe Dumnezeu vorbindu-le
prin Fiul Său. Ei au văzut, au simţit influenţa divină a Duhului lui
Dumnezeu şi au fost martori ai cuvintelor pline de har care ieşeau
de pe buzele Sale. Totuşi Satana era lângă ei cu necredinţa lui, iar
ei au îngăduit îndoieli şi întrebări care au avut ca urmare
necredinţa. Duhul lui Dumnezeu a fost înăbuşit. În nesăbuinţa lor,
ei ar fi vrut să-L arunce pe Isus în prăpastie dacă Dumnezeu nu Lar fi ocrotit, aşa încât furia lor să nu-I facă rău. Odată ce pune
stăpânire pe minte, Satana face nişte nebuni şi nişte demoni din
aceia care erau consideraţi oameni excelenţi. Prejudecata, mândria
şi încăpăţânarea sunt nişte elemente îngrozitoare care [165] pun
stăpânire pe mintea omului.
Ellen White se sfătuieşte cu unii dintre conducători. – Am
primit de la pastorul Butler [preşedintele Conferinţei Generale,
care rămăsese la Battle Creek din cauza bolii] o scrisoare lungă pe
care am citit-o cu atenţie. Am fost surprinsă de conţinutul ei. Nu
am ştiut ce să fac cu scrisoarea aceasta, dar aceleaşi idei şi
sentimente exprimate în ea păreau să lucreze şi să pună stăpânire
pe fraţii mei pastori. I-am chemat pe câţiva dintre ei împreună,
într-o cameră de sus, şi le-am citit scrisoarea aceasta. Niciunul
dintre ei nu a fost surprins de conţinutul ei, iar câţiva au spus că
ştiau ce era în mintea fratelui Butler, deoarece îl auziseră
declarând acele lucruri.
Apoi eu le-am explicat multe lucruri. Le-am declarat, ca de la
frate la frate, că, din cât ştiam, aceasta era o cale corectă şi dreaptă
de a cerceta Scripturile. Am ştiut că nu toţi cei din grupul aflat în
faţa mea înţelegeau lucrurile într-o lumină corectă, prin urmare
am făcut multe declaraţii. Toate declaraţiile mele au prezentat
principiile corecte, pe baza cărora trebuia să acţionăm, dar m-am
temut că vorbele mele nu au avut nicio impresie asupra lor. Ei
înţelegeau lucrurile în felul lor, iar lumina despre care le-am spus
că îmi fusese dată era pentru ei ca o poveste ieftină.
Apelurile de la adunările de dimineaţa. – Am simţit o mare
durere în inimă pentru starea de lucruri care exista. Când eram la
adunările de dimineaţa, le-am adresat fraţilor mei apelurile cele

mai stăruitoare şi i-am îndemnat să folosească ocazia aceasta,
cercetând Scripturile împreună, cu umilinţă. I-am îndemnat să nu
se simtă atât de liberi să vorbească despre lucruri cu privire la care
nu ştiau decât puţin.
Toţi aveau nevoie să înveţe în şcoala lui Hristos. Domnul Isus i-a
invitat: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi
da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine,
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru
sufletele voastre. Căci jugul Meu [166] este bun, şi sarcina Mea este
uşoară” (Matei 11,28-30). Dacă vom învăţa zi de zi lecţiile umilinţei
şi ale smereniei, nu vor exista simţămintele care s-au manifestat la
adunarea aceasta.
Există deosebiri de păreri cu privire la unele subiecte, dar oare
este acesta un motiv pentru cuvinte tăioase şi resentimente? Oare
trebuie ca invidia, bănuiala şi închipuirile rele, suspiciunea
răutăcioasă, ura şi gelozia să fie întronate în inimă? Toate aceste
lucruri sunt răul însuşi. Ajutorul nostru este numai la Dumnezeu.
Trebuie să petrecem mult timp în rugăciune şi în cercetarea
Scripturilor cu un spirit bun, dornic să înveţe şi dispus să fie
corectat sau lămurit cu privire la orice punct în care am putea să
fim greşiţi. Dacă Domnul Isus este între noi şi inimile noastre sunt
sensibilizate de dragostea Sa, vom avea una dintre conferinţele
cele mai bune la care am participat vreodată.
O sesiune încărcată şi importantă. – Erau de îndeplinit
multe lucrări administrative. Lucrarea se extinsese. Noi misiuni
fuseseră înfiinţate şi noi biserici fuseseră organizate. Toţi trebuiau
să fie în armonie, consultându-se fără reţineri, ca fraţii, şi să se
gândească fără egoism la felul în care putea să fie făcută lucrarea
Domnului pentru a avea foloasele cele mai mari. Dacă a fost
vreodată un timp în care să fi avut nevoie, ca biserică adunată la o
conferinţă, de harul şi iluminarea Duhului lui Dumnezeu, atunci
acest timp era adunarea la care ne aflam. O putere satanică îşi
exercita influenţa pentru a produce o schimbare în Constituţia şi în
legile ţării noastre, care urmau să restrângă libertatea conştiinţei
tuturor celor ce respectă Sabatul Bibliei, aşa cum este precizat cu

claritate în porunca a patra, ca fiind ziua a şaptea.
Venise timpul când fiecare om trebuia să fie găsit îndeplinindu-şi
datoria cu toată priceperea lui pentru a susţine şi apăra Legea lui
Dumnezeu în faţa poporului nostru şi în faţa lumii, lucrând până
la limita capacităţii şi a talentelor încredinţate. Mulţi sunt orbiţi şi
amăgiţi de oameni care pretind că sunt pastori ai Evangheliei, iar
aceştia îi influenţează pe foarte mulţi să creadă că ei îndeplinesc o
lucrare bună pentru Dumnezeu, în timp ce aceasta este lucrarea
lui Satana.
[167] Dezbinarea, strategia lui Satana. – Acum, Satana se
sfătuieşte cu privire la felul în care poate să ţină sub tăcere pana şi
vocea adventiştilor de ziua a şaptea. Dacă ar putea să le
concentreze atenţia şi să le îndrepte puterile într-o direcţie care îi
va slăbi şi îi va dezbina, perspectivele lui ar fi bune.
Satana a făcut lucrarea aceasta cu un anumit succes. S-au
manifestat sentimente contradictorii şi dezbinare. Au existat
bănuieli şi multă gelozie. Au fost rostite multe cuvântări nesfinte,
s-au făcut aluzii şi observaţii. Mintea acelora care ar fi trebuit să
fie la lucru cu toată inima şi cu tot sufletul, pregătiţi să dea lupte
puternice pentru Dumnezeu, este absorbită chiar în timpul acesta
de subiecte de mică importanţă. Din cauză că ideile unora nu sunt
în concordanţă exactă cu ideile lor cu privire la fiecare punct de
doctrină care implică aspecte şi teorii minore, care nu constituie
subiecte vitale, marea problemă a libertăţii religioase, care
înseamnă atât de mult acum, este un subiect lipsit de importanţă
pentru mulţi.
Satana face lucrurile să se desfăşoare cum vrea el, dar Domnul a
ridicat oameni şi le-a dat o solie solemnă pe care să o vestească
poporului Său, să-i trezească pe oamenii curajoşi pentru a se
pregăti pentru bătălie, pentru ziua pregătirii lui Dumnezeu.
Satana a căutat să anuleze orice efect al acestei solii şi, când
fiecare voce şi fiecare instrument de scris ar fi trebuit să se afle la
lucru cu seriozitate pentru a stăvili lucrările şi puterile lui Satana,
oamenii se retrăgeau deoparte şi se ocupau de conflictele de opinie.
Aceasta nu a fost nicidecum calea Domnului.

„Legea în Galateni” – un punct de controversă. – La
această adunare, a fost adus în atenţia pastorilor subiectul „Legea
în Galateni”. Acest subiect a fost adus în dezbaterea conferinţei cu
trei ani în urmă. (...)
Ştim că, dacă ar cerceta Scripturile cu inimi smerite şi stăpânite
de puterea Duhului lui Dumnezeu, toţi ar fi conduşi să studieze cu
o minte liniştită, fără prejudecăţi şi fără mândria părerilor
personale. Lumina care vine de la Domnul ar străluci asupra
Cuvântului Său, iar adevărul ar fi descoperit. Totuşi, pentru a
răspunde la rugăciunea pe care a făcut-o Hristos [168] ca toţi să fie
una, după cum El şi Tatăl sunt una, este nevoie de un efort
stăruitor, însoţit de rugăciune şi de multă răbdare. Rugăciunea
stăruitoare şi sinceră va fi ascultată, iar Domnul va răspunde.
Duhul Sfânt va înviora însuşirile intelectuale şi va exista o
înţelegere clară. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă
pricepere celor fără răutate” (Psalmii 119,130).
Prezentarea îndreptăţirii şi a neprihănirii lui Hristos. –
Pastorului E. J. Waggoner i s-a acordat privilegiul de a vorbi liber
şi de a-şi prezenta concepţiile cu privire la îndreptăţirea prin
credinţă şi neprihănirea lui Hristos, în legătură cu Legea. Aceasta
nu a fost o lumină nouă, ci a fost lumina cea veche, aşezată acolo
unde trebuia să fie, în solia îngerului al treilea. (...) Care a fost
partea principală a acelei solii? Apostolul Ioan vede un popor. El
spune: „Aici este răbdarea sfinţilor care păzesc poruncile lui
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12). Ioan vede acest
popor chiar înainte de a-L vedea pe Fiul omului având pe cap „o
cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită” (versetul 14).
Credinţa lui Isus a fost trecută cu vederea şi a fost tratată cu
indiferenţă şi nepăsare. Ea nu a ocupat poziţia proeminentă în care
i-a fost descoperită lui Ioan. Credinţa lui Hristos ca singura
nădejde a celui păcătos a fost lăsată de o parte în mare măsură, nu
numai în cuvântările prezentate, ci şi în experienţa religioasă pe
care au avut-o foarte mulţi dintre cei care pretind a crede solia
îngerului al treilea.
Adevărurile pe care le prezentase Ellen White până în

1844. – La adunarea aceasta am mărturisit că lumina cea mai
preţioasă strălucise din Scripturi în prezentarea marelui subiect al
neprihănirii lui Hristos în legătură cu Legea. Acest subiect ar
trebui să fie păstrat fără încetare în atenţia celui păcătos, ca fiind
singura lui nădejde pentru mântuire. Aceasta nu era o lumină
nouă pentru mine, deoarece îmi fusese dată de către o autoritate
mai înaltă pe parcursul ultimilor patruzeci şi patru de ani şi o
prezentasem oamenilor prin scrierile şi cuvântările mele în
mărturiile primite de la Duhul Său. Totuşi foarte puţini au
răspuns, cu excepţia unui consimţământ dat mărturiilor
prezentate. Despre acest subiect important s-a vorbit şi s-a scris
mult prea puţin. Predicile unora ar putea fi [169] reprezentate
corect ca fiind asemenea jertfei lui Cain – lipsite de Hristos.
Taina evlaviei. – Standardul prin care trebuie să fie măsurat
caracterul este Legea împărătească. Legea este detectorul
păcatului. Prin Lege vine cunoştinţa păcatului. Totuşi păcătosul
este atras continuu la Hristos prin manifestarea minunată a iubirii
Sale, arătate în faptul că S-a umilit, suferind o moarte ruşinoasă
pe cruce. Ce minunat subiect de studiu! Îngerii s-au străduit şi au
dorit nespus să înţeleagă această taină minunată. Faptul că omul
căzut, care a fost amăgit de Satana şi a trecut de partea lui, poate
fi făcut asemenea chipului Fiului Dumnezeului celui Infinit
constituie un subiect de studiu care poate să solicite la maximum
cea mai înaltă inteligenţă omenească. Omul va fi asemenea Lui.
Datorită neprihănirii lui Hristos, care i-a fost dată omului,
Dumnezeu îl va iubi pe omul căzut, dar răscumpărat, exact aşa
cum L-a iubit pe Fiul Său. Citiţi despre aceste lucruri în scrierile
sfinte.
Aceasta este taina evlaviei. Acest tablou are valoarea cea mai
mare şi, de aceea, trebuie să fie pus în fiecare predică, să fie pus în
încăperile memoriei, să fie rostit de buzele omeneşti, să fie cercetat
de făpturile omeneşti care au gustat şi au văzut că Domnul este
bun, să fie subiectul meditaţiei şi să fie elementul de bază al
fiecărei cuvântări. Au fost prezentate teorii seci, iar sufletele
preţioase sunt înfometate după pâinea vieţii. Această predicare nu

este nici necesară, nici acceptată de Dumnezeul cerurilor, deoarece
este lipsită de Hristos. Tabloul divin al lui Hristos trebuie să fie
păstrat înaintea oamenilor. El este Îngerul care stă în picioare în
soare. El nu reflectă nicio umbră. El este îmbrăcat în atributele
Divinităţii şi este înveşmântat în slava dumnezeirii şi în
asemănarea cu Dumnezeul cel Infinit. El trebuie să fie înălţat
înaintea oamenilor. Când acest tablou este păstrat înaintea
oamenilor, meritele făpturilor omeneşti create ajung să fie fără
nicio importanţă. Cu cât privirile sunt aţintite mai mult asupra
Lui, cu cât viaţa Sa, învăţăturile şi desăvârşirea caracterului Său
sunt studiate mai mult, cu atât păcatul va apărea mai respingător
şi mai urât.
Când priveşte la Hristos, omul nu poate decât să-L admire şi să
fie atras din ce în ce mai mult de El, fiind din ce în ce mai fascinat
şi din ce în ce mai doritor să fie asemenea lui Isus, până când
asimilează chipul Său şi ajunge să aibă gândul lui Hristos. [170] El
umblă cu Dumnezeu ca Enoh. Mintea lui este plină de gândurile
lui Isus. Hristos este Prietenul lui cel mai bun. (...)
Studiaţi-L pe Isus ca Model al nostru. – „De aceea, fraţi
sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la
Apostolul şi Marele-Preot al mărturisirii noastre, adică Isus
Hristos” (Evrei 3,1). Studiaţi-L pe Hristos. Studiaţi caracterul Său
trăsătură cu trăsătură. Acesta este modelul pe care ni se cere să-L
copiem în viaţa şi în caracterul nostru, deoarece altfel nu vom reuşi
să-L reprezentăm pe Isus, ci îi vom prezenta lumii o copie falsă. Nu
imitaţi niciun om, deoarece oamenii au defecte în obiceiuri, în
vorbire, în comportament, în caracter. Eu vi-L prezint pe Omul
Isus Hristos. Fiecare trebuie să-L cunoască personal pe El ca
Mântuitor al său, înainte de a putea să-L studiaţi ca model şi
exemplu al vostru.
Apostolul Pavel a spus: „Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia
lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru
mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului.
Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă
Dumnezeu prin credinţă şi care duce la credinţă, după cum este

scris: «Cel neprihănit va trăi prin credinţă.» (...) Fiindcă ce se poate
cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost
arătat de Dumnezeu” (Romani 1,16-19).
Recunoscătoare pentru că minţile oamenilor au fost
mişcate de Duhul lui Dumnezeu. – M-am simţit profund şi
solemn recunoscătoare, pentru că minţile oamenilor au fost
îndemnate de Duhul lui Dumnezeu să-L vadă pe Hristos în
scrierile sfinte şi să-L reprezinte înaintea lumii, dar nu numai prin
cuvinte. Ei înţeleg cerinţele Scripturii, care spun că toţi cei ce
pretind a fi urmaşi ai lui Hristos au obligaţia de a păşi pe urmele
Sale, de a fi umpluţi cu Duhul Său şi de a-L prezenta în felul
acesta lumii pe Isus Hristos care a venit în lumea noastră pentru
a-L reprezenta pe Tatăl.
Când Îl reprezentăm pe Hristos, noi Îl reprezentăm pe
Dumnezeu înaintea lumii. „Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos,
nu este al Lui” (Romani 8,9). Să ne întrebăm: Reflectăm noi
caracterul lui Isus în biserică şi în lume? Nouă ni se cere un studiu
mult mai adânc în cercetarea Scripturilor. Prezentarea
neprihănirii lui Hristos în legătură cu Legea [171] Îl descoperă pe
Dumnezeu în adevăratul Său caracter şi descoperă Legea ca fiind
sfântă, dreaptă şi bună, cu adevărat plină de slavă, când este
înţeleasă în adevăratul ei caracter.
Dacă toţi fraţii noştri din lucrarea pastorală ar fi studiat Biblia
împreună, cu spiritul lui Hristos, respectându-se unul pe altul şi
având o adevărată amabilitate creştină, Domnul ar fi fost
Învăţătorul lor. Totuşi Domnul nu are nicio posibilitate de a
impresiona acele minţi asupra cărora Satana are o putere atât de
mare. Tot ce nu este în armonie cu ideile şi prejudecăţile lor
omeneşti li se va părea doar o descriere plină de umbre şi
întuneric. (...)
Spiritul multora o împovăra pe Ellen White. – În timpul
adunării, povara mea a fost aceea de a-L prezenta pe Isus şi
dragostea Sa înaintea fraţilor mei, deoarece am văzut dovezi
evidente că mulţi nu aveau spiritul lui Hristos. Mintea mea era
păstrată în pace, aţintită spre Dumnezeu, dar am fost întristată să

văd că un spirit diferit pătrunsese în experienţa fraţilor noştri şi că
acest spirit se răspândea în tabără. Ştiam că în mintea multora era
o orbire teribilă, că ei nu înţelegeau unde este Duhul lui Dumnezeu
şi ce înseamnă o experienţă creştină adevărată. Iar gândul că
aceştia erau tocmai cei ce aveau în pază turma lui Dumnezeu era
dureros. Lipsea credinţa adevărată, iar mâinile atârnau
neputincioase, pentru că nu erau înălţate în rugăciune sinceră!
Unii nu simţeau nicio nevoie de rugăciune. Ei simţeau că
judecata proprie era suficientă, şi nu înţelegeau în niciun fel că
vrăjmaşul oricărui bine le călăuzea judecata. Ei erau asemenea
unor soldaţi care merg la luptă fără arme şi armură. Oare ar trebui
să ne mirăm că predicile erau lipsite de viaţă, că apa vie nu putea
să se reverse prin canalele astupate şi că lumina cerului nu putea
să străpungă ceaţa densă a stării de căldicel şi de păcătoşenie?
Nu am fost în stare să dorm decât câteva ore. Scriam pe tot
parcursul orelor dimineţii, trezindu-mă adesea la ora două sau trei
dimineaţa, şi îmi eliberam mintea scriind despre subiectele care
îmi erau descoperite. Inima îmi era îndurerată când vedeam
spiritul care punea stăpânire pe unii [172] dintre pastorii noştri, iar
spiritul acesta părea a fi contagios. Se vorbea foarte mult.
O prezentare a adevărului pe care ea a putut să o susţină.
– Când le-am declarat fraţilor mei că atunci am auzit pentru prima
dată concepţiile pastorului E. J. Waggoner, unii nu m-au crezut.
Am declarat că auzisem adevăruri preţioase la care puteam să
răspund cu toată inima, deoarece Duhul lui Dumnezeu întipărise
în mintea mea aceste adevăruri mari şi pline de slavă,
neprihănirea lui Hristos şi întreaga jertfă adusă pentru om, şi nu
mai puteau fi şterse. Subiectul acesta fusese prezentat din nou şi
din nou în mărturii. Când Domnul le dăduse fraţilor mei
răspunderea de a proclama solia aceasta, eu m-am simţit nespus
de recunoscătoare faţă de Dumnezeu, deoarece am ştiut că era o
solie pentru timpul acesta.
Solia îngerului al treilea este proclamarea poruncilor lui
Dumnezeu şi a credinţei lui Isus Hristos. Poruncile lui Dumnezeu
fuseseră proclamate, dar credinţa lui Isus Hristos nu fusese

proclamată de către adventiştii de ziua a şaptea ca având o
importanţă egală – Legea şi Evanghelia mergând mână în mână.
Nu pot să găsesc cuvinte pentru a exprima subiectul acesta în
plinătatea lui.
Se vorbeşte despre „credinţa lui Isus”, dar nu este înţeleasă. Ce
anume constituie credinţa lui Isus, care face parte din solia
îngerului al treilea? Isus devine purtătorul păcatului nostru ca să
poată fi Mântuitorul nostru care ne iartă păcatul. El a fost tratat
aşa cum merităm noi. El a venit în lumea noastră şi a luat păcatele
noastre, pentru ca noi să putem avea neprihănirea Sa. Credinţa în
capacitatea lui Hristos de a ne mântui pe deplin este credinţa lui
Isus.
Singura cale de a fi în siguranţă pentru israeliţi a fost sângele de
pe uşori. Dumnezeu a zis: „Eu voi vedea sângele şi voi trece pe
lângă voi” (Exodul 12,13). Toate celelalte mijloace de a fi în
siguranţă n-ar fi avut nicio valoare. Nimic în afară de sângele de
pe uşori nu putea să-l împiedice pe îngerul morţii să intre. Numai
în sângele lui Isus Hristos, care ne curăţeşte de orice păcat, se află
mântuire pentru cel păcătos. Omul cu un intelect cultivat poate să
aibă foarte multe cunoştinţe, se poate angaja în speculaţii
teologice, [173] poate să fie mare şi onorat de oameni şi să fie
considerat depozitarul cunoaşterii, dar, dacă nu are o cunoaştere
mântuitoare a lui Hristos cel răstignit pentru el şi dacă nu se
bazează, prin credinţă, pe neprihănirea lui Hristos, este pierdut.
Hristos „era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi
prin rănile Lui suntem tămăduiţi” (Isaia 53,5). „Mântuiţi prin
sângele lui Isus Hristos” – aceasta este singura noastră nădejde
pentru timpul acesta şi va fi cântecul nostru de-a lungul veşniciei.
Lupta cu prejudecăţile şi cu acuzaţiile false. – Când mi-am
declarat credinţa deschis, au fost mulţi care nu m-au înţeles şi au
spus că sora White s-a schimbat, că sora White a fost influenţată
de fiul ei William C. White şi de pastorul A. T. Jones. Desigur, o
astfel de afirmaţie, venită de pe buzele celor care mă cunoşteau de
mulţi ani, care crescuseră odată cu solia îngerului al treilea şi

fuseseră onoraţi cu încredere de către poporul nostru, trebuie să fi
avut influenţă.
Eu am ajuns subiectul comentariilor şi criticilor, dar niciunul
dintre fraţii noştri nu a venit la mine să-mi pună întrebări sau sămi ceară vreo explicaţie. Noi am încercat cât se poate de serios să-i
adunăm pe toţi fraţii noştri din lucrarea pastorală într-o încăpere
neocupată pentru a ne ruga împreună, dar nu am reuşit să facem
acest lucru decât de două sau de trei ori. Ei au ales să meargă în
camerele lor, să discute şi să se roage singuri. Acolo se părea că nu
este nicio ocazie de a pune capăt prejudecăţilor care erau atât de
hotărâte şi de neclintite, nicio şansă de a înlătura înţelegerile
greşite cu privire la mine, la fiul meu, la E. J. Waggoner şi la A. T.
Jones.
Am încercat să fac încă un efort. În dimineaţa aceea, scrisesem
dinainte subiectul care trebuia să le fie prezentat fraţilor, pentru
ca vorbele mele să nu fie răstălmăcite după aceea. A fost prezent
un număr destul de mare dintre fraţii noştri din poziţii de
răspundere, iar eu am regretat profund că la adunarea aceasta nu
au venit mai mulţi, deoarece ştiam că unii dintre cei prezenţi au
început să înţeleagă lucrurile într-o lumină diferită şi mult mai
mulţi ar fi beneficiat, dacă ar fi folosit ocazia de a auzi ce aveam de
spus. Totuşi [174] ei nu au ştiut şi nu au beneficiat de explicaţiile
mele şi de un clar „Aşa zice Domnul”, pe care le-am prezentat.
La data aceea mi-a fost pusă întrebarea: „Soră White, credeţi că
Domnul are vreo lumină nouă, mai mare, pentru noi ca popor?” Am
răspuns: „Cât se poate de sigur. Nu numai că eu cred astfel, dar
pot să vorbesc foarte clar. Ştiu că, dacă noi suntem poporul care
trebuie să reziste în ziua pregătirii lui Dumnezeu, trebuie să ne fie
descoperit un adevăr preţios.”
Ellen White încurajează studiul fără prejudecăţi. – Apoi s-a
pus întrebarea dacă eu cred că ar fi mai bine ca subiectul să fie
abandonat acolo unde se află după ce fratele Waggoner şi-a
prezentat concepţiile despre Legea din Galateni. Eu am spus: „În
niciun caz. Dorim să aflăm totul despre ambele feţe ale
subiectului.” Totuşi am declarat că spiritul pe care îl văzusem

manifestat la adunare era nejustificabil. Am spus cu insistenţă că
ar trebui să existe un spirit corect, un spirit creştinesc, asemenea
spiritului manifestat de pastorul E. J. Waggoner pe tot parcursul
prezentării concepţiilor lui şi că subiectul acesta nu trebuia să fie
tratat ca o dezbatere în contradictoriu. Motivul pentru care aş
îndemna ca subiectul acesta să fie tratat într-un spirit creştinesc
este că nu ar trebui să aibă loc niciun fel de atacuri împotriva
fraţilor care au păreri diferite. Ei ar trebui să se comporte la fel ca
fratele E. J. Waggoner, care s-a purtat ca un gentleman,
prezentând deschis argumentele pentru poziţia sa. (...)
Subiectul cu privire la Legea din Galateni nu este vital. –
S-a făcut remarca următoare: „Dacă ideile noastre cu privire la
Galateni nu sunt corecte, atunci nu avem solia îngerului al treilea
şi se alege praful de poziţia noastră; nu mai rămâne nimic pentru
credinţa noastră.”
Eu am spus: „Fraţilor, iată tocmai lucrul pe care vi l-am spus.
Această declaraţie nu este adevărată. Este o declaraţie exagerată.
Dacă declaraţia aceasta este făcută în cadrul dezbaterii acestui
subiect, simt că este datoria mea să clarific lucrurile înaintea
tuturor celor adunaţi şi, indiferent dacă vor să audă şi să suporte
sau nu, declaraţia este incorectă. [175] Subiectul aflat în discuţie nu
este vital şi nu trebuie să fie tratat astfel. Ideea că acesta este un
subiect minunat şi măreţ a fost exagerată şi, din acest motiv, din
cauza înţelegerilor greşite şi a ideilor pervertite, vedem spiritul
care domină în această adunare, un spirit necreştinesc pe care nu
ar trebui să-l vedem niciodată manifestat între fraţi. Între noi a
pătruns un spirit de fariseism împotriva căruia îmi voi ridica
vocea, oriunde va fi dat pe faţă.” (...)
Am putut să văd marea nevoie de înţelegere înţeleaptă şi de
judecată corectă. Răul unor astfel de lucruri mi-a fost descoperit
adesea. Deosebirile de opinie au fost vizibile atât pentru cei
credincioşi, cât şi pentru cei necredincioşi. Aceste lucruri au lăsat o
asemenea impresie asupra minţii mele, încât am simţit că fraţii
mei s-au confruntat cu o mare schimbare. Problema aceasta mi-a
fost descoperită în imagini şi simboluri, pe când eram în Europa,

dar explicaţia mi-a fost dată după aceea, prin urmare nu am fost
lăsată în întuneric cu privire la starea bisericilor noastre şi a
fraţilor noştri din lucrarea pastorală. (...)
M-am întors în camera mea, întrebându-mă care este calea cea
mai bună pe care să o urmez. În noaptea aceea, au fost petrecute
multe ore în rugăciune cu privire la Legea din Galateni. Acest
subiect a fost doar un fir de praf. Dacă vreo cale ar fi fost în acord
cu un „Aşa zice Domnul”, sufletul meu ar fi spus: „Amin, Amin.”
Totuşi spiritul care îi stăpânea pe fraţii noştri a fost atât de diferit
de spiritul lui Isus, atât de contrar acelui spirit care ar fi trebuit să
se manifeste unii faţă alţii, încât mi-a umplut sufletul de nelinişte.
În adunarea pentru pastori din dimineaţa următoare, am avut
câteva lucruri clare de spus pentru fraţii mei şi nu am îndrăznit să
mă abţin. Sarea şi-a pierdut gustul, iar aurul curat şi-a pierdut
valoarea. Întunericul spiritual a venit peste oameni şi mulţi au
dovedit că erau conduşi de o putere satanică, deoarece urmarea a
arătat că nu s-au aflat sub iluminarea Duhului lui Dumnezeu.
Ce fel de pagini de istorie au fost scrise de îngerul raportor?
Aluatul şi-a făcut într-adevăr lucrarea lui precisă şi [176] aproape
că a dospit întreaga plămădeală. Am avut o solie de mustrare şi
avertizare pentru fraţii mei. Sufletul meu era apăsat de tulburare.
A le spune aceste lucruri fraţilor mei îmi provoacă o tulburare mult
mai mare decât tulburarea pe care le-au provocat-o ei celor cărora
li s-au adresat. Prin harul lui Hristos, am simţit o putere divină
care m-a constrâns să stau înaintea fraţilor mei din lucrarea
pastorală în Numele Domnului, sperând şi rugându-mă ca Domnul
să deschidă ochii orbiţi. Am fost întărită să rostesc cuvintele pe
care secretara mea le-a scris în grabă. – Manuscrisul 24, 1888
Minneapolis a fost un loc de punere la încercare. – Domnul
l-a pus la încercare pe poporul Său, care avusese o mare lumină,
pentru a vedea dacă va umbla în lumină sau se va abate de la ea în
timpul ispitei, deoarece numai puţini ştiu ce fel de duh îi conduce,
până când circumstanţele vor fi de aşa natură, încât vor pune la
încercare spiritul care le determină faptele. În mulţi, inima
firească deţine puterea conducătoare, şi totuşi ei nu îşi dau seama

că mândria şi prejudecata sunt găzduite ca nişte oaspeţi plăcuţi,
iar ei lucrează prin cuvinte şi fapte împotriva luminii şi a
adevărului. Fraţii noştri care au ocupat poziţii de conducere în
lucrarea lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie într-o legătură atât de
strânsă cu Izvorul luminii, încât să nu numească lumina întuneric
şi întunericul, lumină. (...)
Neprihănirea prin credinţă nu micşorează importanţa
Legii. – A ne baza pe Hristos ca fiind singurul nostru izvor de
putere, prezentând dragostea Sa inegalabilă, manifestată prin
faptul că a luat asupra Sa vinovăţia şi păcatele oamenilor şi le-a
atribuit neprihănirea Sa, nu anulează în niciun fel Legea, nici nu îi
micşorează demnitatea. În schimb, o pune într-un loc în care
lumina străluceşte asupra ei şi o slăveşte. Acest lucru este realizat
numai prin lumina reflectată de pe crucea Golgotei. Legea este
desăvârşită în marele Plan de Mântuire, numai dacă este
prezentată în lumina care străluceşte de la Mântuitorul cel
răstignit şi înviat. Aceasta poate fi înţeleasă numai duhovniceşte.
Ea aprinde în inima privitorului credinţa arzătoare, nădejdea şi
bucuria faptului că Hristos este neprihănirea lui. Bucuria aceasta
este numai pentru aceia care iubesc şi păzesc [177] cuvintele lui
Isus, care sunt cuvintele lui Dumnezeu.
Aş fi dorit ca inima fraţilor mei pentru care am lucrat să fi găsit
un răspuns în lumina cuvintelor pe care Domnul mi le-a dat pentru
ei. Când am văzut că inimile care aş fi dorit să fie în armonie erau
încuiate cu lacătul prejudecăţii şi al necredinţei, am considerat că
este cel mai bine pentru mine să-i părăsesc. Am vrut să plec de la
Minneapolis în prima săptămână. (...)
Am dorit să meditez, să mă rog, ca să ştiu cum puteam să lucrăm
pentru a le prezenta oamenilor subiectul păcatului şi al ispăşirii, în
lumina Bibliei. Ei aveau o mare nevoie de acest fel de învăţătură
pentru a fi în stare să le dea lumină şi altora şi să aibă privilegiul
binecuvântat de a fi conlucrători cu Dumnezeu în lucrarea de a
aduna şi de a aduce acasă oile pierdute ale turmei Sale. Ce putere
trebuie să avem de la Dumnezeu, pentru ca inimile de gheaţă, care
au doar o religie legalistă, să poată înţelege mai bine lucrurile

pregătite pentru ele – Hristos şi neprihănirea Sa! Era necesară o
solie dătătoare de viaţă pentru a învia oasele uscate. – Manuscrisul
24, 1888

Evaluarea făcută de Ellen White în ultima zi a adunării
(Scrisoare adresată unei persoane din familie, 4 noiembrie 1888)
Adunarea noastră [Sesiunea Conferinţei Generale de la
Minneapolis] s-a încheiat. În ultimul Sabat am ţinut ultima mea
cuvântare. Pentru prima dată, mi s-a părut că în adunare se
manifesta o înţelegere considerabilă. I-am invitat în faţă pentru
rugăciuni, deşi biserica era foarte aglomerată. Un număr destul de
mare de ascultători au venit în faţă. Domnul mi-a dat duhul
mijlocirii, iar binecuvântările Sale au venit asupra mea. În
dimineaţa aceasta, nu am mers la adunare. Aceasta a fost una
dintre cele mai grele adunări pentru Willie, iar eu a trebuit să
veghez asupra fiecărui punct, ca nu cumva să fie făcuţi paşi, să fie
votate hotărâri care s-ar fi dovedit dăunătoare pentru lucrarea
viitoare.
Am vorbit de aproape douăzeci de ori cu o mare libertate de
exprimare şi credem că adunarea aceasta va avea ca urmare un
mare bine. Nu cunoaştem viitorul, dar simţim că Isus stă la [178]
cârmă şi că nu vom ajunge o epavă. Curajul şi credinţa mea au fost
bune şi nu m-au părăsit, în ciuda faptului că am avut conflictul cel
mai greu şi mai de neînţeles prin care am trecut vreodată aflândumă între fraţii mei. Subiectul nu poate fi explicat în scris decât
dacă aş scrie multe, multe pagini, prin urmare, ar fi mai bine să nu
încep.
Pastorul Olsen urmează a fi preşedintele Conferinţei Generale,
iar fratele Dan Jones, din Kansas, urmează să îl ajute. Pastorul
[51]
Haskell va sluji până când va veni fratele Olsen din Europa.
Nu pot să spun ce ne va descoperi viitorul, dar vom rămâne la
Battle Creek timp de aproximativ patru săptămâni şi vom

prezenta o mărturie care ar trebui să fie publicată chiar acum, fără
întârziere. Apoi vom vedea cum se vor desfăşura lucrurile la
marele centru al lucrării. Suntem hotărâţi să facem tot ce putem în
temere de Dumnezeu pentru a ajuta poporul nostru în această
situaţie de criză.
Mintea unui om bolnav a deţinut o putere conducătoare asupra
Comitetului Conferinţei Generale, iar pastorii au fost umbra şi
ecoul pastorului Butler, atâta vreme cât acest lucru a fost sănătos
şi bun pentru lucrare. Invidia, bănuielile rele şi gelozia au lucrat ca
un aluat, până când se părea că au dospit toată plămădeala. (...)
Astăzi, duminică, nu am participat la adunare, dar am avut de
făcut o mulţime de vizite. Sunt mulţumitoare lui Dumnezeu pentru
libertatea şi puterea Duhului Său în prezentarea mărturiei mele,
deşi aceasta a avut asupra multor minţi o impresie mai mică decât
în orice altă perioadă din istoria mea. Satana a părut să aibă
puterea de a împiedica lucrarea mea într-o măsură uimitoare, dar
tremur când mă gândesc ce ar fi putut fi la această adunare, dacă
noi nu am fi fost prezenţi. Dumnezeu ar fi lucrat în vreun fel
pentru a face ca acest spirit să nu fie adus în adunare şi să nu aibă
o putere conducătoare. Totuşi nu suntem deloc descurajaţi. Ne
încredem în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Adevărul va triumfa,
iar noi vrem [179] să fim triumfători împreună cu el.
Ne gândim la voi, toţi cei de acasă, şi ne-ar plăcea să fim cu voi,
dar nu trebuie să luăm în considerare propriile dorinţe. Domnul
este Conducătorul nostru şi Îl lăsăm pe El să conducă, iar noi vom
merge acolo unde ne va deschide El calea. – Scrisoarea 82, 1888

Două extrase din predicile de la Minneapolis

[52]

Subiectul pe care dorim să-l prezentăm acum este cum puteţi să
înaintaţi în viaţa spirituală. Auzim multe scuze: „Eu nu pot să mă
ridic la înălţimea aceasta sau aceea.”
Ce vreţi să spuneţi prin „aceasta sau aceea”? Vreţi să spuneţi că
pe Golgota a fost adusă o jertfă nedesăvârşită pentru neamul
omenesc căzut, că nu ne sunt acordate suficient har şi suficientă
putere pentru a fi în stare să renunţăm la defectele şi înclinaţiile

noastre fireşti şi că nu ne-a fost dat un Mântuitor desăvârşit?
Sau vreţi să-I aduceţi un reproş lui Dumnezeu? Ei bine, voi
spuneţi: „A fost păcatul lui Adam.” Voi spuneţi: „Eu nu sunt
vinovat de acel păcat şi nu sunt răspunzător pentru vina şi căderea
lui. Iată, toate aceste înclinaţii fireşti se află în mine, iar eu nu
sunt vinovat dacă acţionez în virtutea acestor înclinaţii fireşti.”
Cine este vinovat? Este Dumnezeu?
De ce l-a lăsat Dumnezeu pe Satana să aibă această putere
asupra naturii omeneşti? Acestea sunt nişte acuzaţii aduse
Dumnezeului din cer, iar El vă va da o ocazie, dacă o doriţi, de a vă
aduce în cele din urmă acuzaţiile împotriva Lui. Atunci, El Îşi va
aduce acuzaţiile împotriva voastră, când veţi fi duşi în curtea Sa de
[53]
judecată. – Manuscrisul 8, 1888 / Sabat, 20 octombrie 1888
Dacă Dumnezeu ar fi putut să-Şi schimbe Legea pentru a o face
să corespundă omului aflat în starea lui căzută, Domnul Hristos nu
ar fi trebuit să vină în lumea aceasta. Din cauză că Legea este
neschimbătoare, Dumnezeu L-a trimis pe singurul Său Fiu să
moară pentru neamul omenesc căzut. Totuşi, oare a luat
Mântuitorul asupra Sa vina făpturilor omeneşti [180] şi le-a atribuit
neprihănirea Sa, pentru ca ele să continue să calce poruncile lui
Iehova? Nu, nu! Domnul Hristos a venit pentru că nu era nicio
posibilitate ca omul să păzească Legea prin puterea proprie. El a
venit ca să-i aducă putere să asculte de poruncile Legii. Păcătosul
care se pocăieşte de nelegiuirea lui poate să vină la Dumnezeu şi să
spună: „O, Tată, cer iertare prin meritele unui Mântuitor răstignit
şi înviat!” Dumnezeu îi va primi pe toţi cei care vin la El în Numele
lui Isus. – Manuscrisul 17, 1888/duminică, 21 octombrie 1888

La trei luni după Minneapolis
Când noi facem tot ce putem mai bine. – Mulţumesc lui
Dumnezeu că nu este prea târziu pentru ca greşelile să fie
îndreptate. Domnul Hristos priveşte la spiritul nostru şi, când ne
vede purtându-ne povara cu credinţă, sfinţenia Sa desăvârşită
ispăşeşte nedesăvârşirile noastre. Când facem tot ce putem mai

bine, El devine neprihănirea noastră. Pentru a fi lumina lumii,
avem nevoie de fiecare rază pe care ne-o trimite Dumnezeu. –
Scrisoarea 22, 1889 (publicată în Solii alese, cartea 1, p. 368; în
ediţia în limba română, p. 319)

Primirea soliei neprihănirii prin credinţă în bisericile locale
Vineri, 11 ianuarie [1889], la South Lancaster au început
adunările speciale. Am fost bucuroşi să găsim biserica destul de
plină; erau mulţi cei care veniseră pentru a beneficia de adunări.
[54]
(…) Au fost prezenţi delegaţi din Maine, Connecticut,
Massachusetts şi alte state. Ne-am dat seama că, pentru a pune
lucrurile în ordine, era necesară o lucrare pe care cele mai bune
eforturi omeneşti nu puteau să o îndeplinească fără ajutorul lui
Dumnezeu. Inimile noastre erau absorbite în rugăciuni stăruitoare
către Dumnezeu, cerându-I să lucreze pentru noi. (...)
Eram îngrijoraţi pentru aceia care le vestiseră altora solia
adevărului, [181] ca nu cumva ei să-şi închidă inima faţă de unele
dintre razele preţioase ale luminii cerului, pe care Dumnezeu le-o
trimitea. Domnul Isus S-a bucurat când urmaşii Săi au primit
soliile adevărului. (...)
În Sabat după-amiază, multe inimi au fost atinse şi multe suflete
au fost hrănite cu pâinea care coboară din cer. După predică, neam bucurat de o adunare preţioasă. Domnul a venit foarte aproape
de noi şi a convins sufletele de marea lor nevoie după harul şi
dragostea Sa. Am simţit nevoia de a-L prezenta pe Hristos ca pe un
Mânuitor care nu era departe, ci foarte aproape. Când Duhul lui
Dumnezeu începe să lucreze asupra inimii oamenilor, roadele sunt
văzute prin mărturisirea păcatelor şi îndreptarea greşelilor. Pe tot
parcursul adunărilor, în timp ce căutau să se apropie de
Dumnezeu, oamenii săvârşeau fapte vrednice de pocăinţă,
mărturisindu-şi unii altora greşelile făcute prin cuvinte sau fapte.
Chiar şi printre pastori, erau mulţi care înţelegeau adevărul aşa
cum este el în Isus, într-o lumină în care nu îl mai înţeleseseră
niciodată. El Îl vedeau pe Hristos ca pe un Mântuitor care iartă

păcatul, iar adevărul, ca pe un element care sfinţeşte sufletul.
„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne
ierte păcatele şi să ne curăţe de orice nelegiuire.” (...)
Mulţi susţineau concepţii greşite. – Mulţi par să creadă că
au de făcut o mare lucrare pentru ei înşişi, înainte de a putea să
vină la Hristos pentru a primi mântuirea Sa. Ei par să creadă că
Isus va interveni chiar la ultima dintre luptele lor şi le va da
ajutor, printr-un ultim retuş la lucrarea vieţii lor. Lor li se pare
greu de înţeles că Hristos este un Mântuitor desăvârşit şi că El
este în stare să-i mântuiască până la capăt pe toţi cei ce vin la
Dumnezeu prin El. Ei pierd din vedere faptul că Hristos Însuşi este
„Calea, Adevărul şi Viaţa”. Când ne bazăm pe Hristos, cu
asigurarea deplină a credinţei, încrezându-ne numai în eficienţa
sângelui Său de a ne curăţi de toate păcatele, avem pace în
credinţa că Dumnezeu este în stare să aducă la îndeplinire
lucrurile pe care le-a făgăduit. (...)
Prezentarea directă a soliei. – Când şi-au deschis inima
pentru lumină, [182] fraţii şi surorile noastre au obţinut o
cunoaştere mai bună a semnificaţiei credinţei. Domnul a fost foarte
plin de har; El a fost gata să-l întărească pe poporul Său.
Adunările au continuat cu o săptămână mai mult decât fusese
planificat. Cursurile s-au încheiat şi toţi au făcut un efort stăruitor
de a-L căuta pe Domnul. Pastorul Jones a venit din Boston şi a
lucrat cât se poate de serios pentru oameni, vorbind de două ori şi
uneori de trei ori pe zi. Turma lui Dumnezeu a primit o hrană
foarte bună pentru suflet. În predici a fost prezentată tocmai solia
pe care Dumnezeu i-a trimis-o poporului Său din acest timp.
Adunările au continuat de dimineaţa devreme până noaptea, iar
rezultatele ne-au adus o mare satisfacţie.
Atât elevii, cât şi profesorii au primit o mare măsură din
binecuvântarea lui Dumnezeu. Lucrările adânci ale Duhului lui
Dumnezeu au fost simţite aproape în fiecare inimă. Cei care au
participat la adunare au mărturisit, în general, că obţinuseră o
experienţă care depăşea tot ce cunoscuseră mai înainte. Ei şi-au
mărturisit bucuria că Domnul Hristos le-a iertat păcatele. Inima

lor era plină de recunoştinţă şi laudă la adresa lui Dumnezeu. O
pace plăcută era în sufletul lor. Se iubeau unii pe alţii şi simţeau
că pot să se odihnească în dragostea lui Dumnezeu.
Nu am mai văzut niciodată o lucrare de redeşteptare care să
înainteze atât de bine, şi totuşi să nu existe în ea nicio urmă de
exaltare necuvenită.
Mulţi au mărturisit că, pe măsură ce studiau adevărurile
prezentate, au fost convinşi că sunt nişte păcătoşi în lumina Legii.
Ei se încrezuseră în propria neprihănire. Acum înţelegeau că
propria neprihănire era ca o haină mânjită în comparaţie cu
neprihănirea lui Hristos, singura neprihănire vrednică să fie
primită de Dumnezeu.
Deşi nu fuseseră nişte păcătoşi pe faţă, ei au văzut că erau
decăzuţi şi degradaţi în inima lor. Ei Îl înlocuiseră pe Tatăl ceresc
cu alţi dumnezei. Ei se luptaseră să se abţină de la păcat, dar se
încrezuseră în propria putere. Noi trebuie să venim la Isus exact
aşa cum suntem, să ne mărturisim păcatele şi să ne punem
sufletele neajutorate în mâinile Răscumpărătorului nostru care
este plin de milă. – Review [183] and Herald, 5 martie 1889

Nevoia unei concepţii corespunzătoare despre neprihănirea
prin credinţă
În urma unei invitaţii, am făcut câteva remarci pentru pastori,
[55]
în cortul în care se desfăşura adunarea acestora
. Am vorbit
puţin despre planurile cele mai bune pentru a-i învăţa pe oameni
aici despre acest temei pentru religia din cămin.
Mulţi par să nu ştie ce înseamnă credinţa. Mulţi se plâng de
întuneric şi descurajări. Eu am întrebat: „Sunt feţele voastre
îndreptate spre Isus? Priviţi voi la Cel care este Soarele
Neprihănirii? Trebuie să definiţi cu claritate pentru biserici
subiectul credinţei şi al dependenţei totale de neprihănirea lui
Hristos. În cuvântările şi rugăciunile voastre, aţi stăruit atât de
puţin asupra lui Hristos, asupra dragostei Sale inegalabile, asupra
marii Sale jertfe aduse pentru voi, încât Satana aproape că a

întunecat viziunea pe care ar fi trebuit şi trebuie s-o avem despre
Isus Hristos. Noi trebuie să ne încredem mai puţin în făpturile
omeneşti pentru a primi ajutor spiritual şi mai mult, cu mult mai
mult, în apropierea de Isus Hristos ca Răscumpărător al nostru.
Noi putem să stăruim cu hotărâre neclintită asupra atributelor
cereşti ale lui Isus Hristos, putem să vorbim despre dragostea Sa şi
putem să vorbim şi să cântăm despre bunătăţile Sale. Putem să-L
facem Mântuitorul nostru personal. Atunci, vom fi una cu Hristos.
Vom iubi lucrurile pe care le-a iubit El, vom urî păcatul pe care l-a
urât El. Acestea sunt lucrurile despre care trebuie să vorbim şi
asupra cărora trebuie să stăruim.”
Mă adresez pastorilor. Conduceţi-i pe oameni pas cu pas,
insistând asupra puterii lui Hristos până când, printr-o credinţă
vie, ei Îl vor vedea pe Isus aşa cum este El – Îl vor vedea în
plinătatea Sa, ca pe un Mântuitor care iartă păcatul, Unul care
poate să ierte toate nelegiuirile noastre. Când privim la El, noi
ajungem să fim schimbaţi după chipul Său. Acesta este adevărul
prezent. Noi am vorbit despre Lege. Acest lucru este bun. Totuşi
noi L-am înălţat doar ocazional pe Hristos ca Mântuitor care iartă
păcatul.
Trebuie să-L păstrăm în atenţie pe Mântuitorul care iartă
păcatul. [184] Totuşi trebuie să-L prezentăm în poziţia Sa
adevărată – venind să moară pentru a înălţa Legea lui Dumnezeu
şi pentru a o face vrednică de cinste, şi totuşi pentru a-l îndreptăţi
pe păcătosul care va depinde întru totul de meritele sângelui unui
Mântuitor răstignit şi înviat. Acest fapt nu este prezentat cu
claritate.
.Solia care ne mântuieşte, solia îngerului al treilea, este solia
care trebuie să fie vestită lumii. Atât poruncile lui Dumnezeu, cât
şi credinţa lui Isus sunt importante şi trebuie să fie vestite cu
aceeaşi putere şi aceeaşi convingere. Asupra primei părţi s-a
insistat cel mai mult, dar asupra ultimei părţi doar ocazional.
Credinţa lui Isus nu este înţeleasă. Trebuie să vorbim despre ea,
trebuie să o trăim, trebuie să ne rugăm în virtutea ei şi să-i
învăţăm pe cei din poporul nostru să aducă această parte a soliei în

viaţa lor de cămin. „Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în
Hristos Isus” (Filipeni 2,5).
Sunt necesare predici despre Hristos. – Au existat predici
întregi din care Hristos a lipsit, predici seci, în care numele lui Isus
abia dacă a fost amintit. Inima vorbitorului nu a fost supusă şi
sensibilizată de dragostea lui Isus. El a stăruit asupra unor teorii
seci. Nu a lăsat în urmă nicio impresie. Vorbitorul nu a avut
ungerea divină, prin urmare cum ar fi putut el să mişte inima
oamenilor? Trebuie să ne pocăim şi să fim convertiţi – da,
predicatorul trebuie să fie convertit. Isus trebuie să fie înălţat
înaintea oamenilor, iar ei trebuie să fie îndemnaţi „să privească şi
să trăiască”.
De ce buzele noastre sunt atât de tăcute cu privire la subiectul
neprihănirii lui Hristos şi cu privire la dragostea Sa pentru lume?
De ce nu le prezentăm oamenilor acele lucruri care îi vor
redeştepta şi îi vor aduce la o viaţă nouă? Apostolul Pavel este
cuprins de sentimente de adorare şi de uimire când declară: „Şi,
fără îndoială, mare este taina evlaviei… «Cel ce a fost arătat în
trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a
fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost
înălţat în slavă»” (1 Timotei 3,16).
„Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El,
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru
de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine
Însuşi şi a luat un chip de rob, [185] făcându-Se asemenea
oamenilor. La înfăţişare, a fost găsit ca un om; S-a smerit şi S-a
făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce... Pentru
ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi, al celor din
ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este
Domnul” (Filipeni 2,5-11).
„În care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea
păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi
născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate
lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele

nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie
stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai
înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El” (Coloseni 1,14-17).
Aceasta este tema cerească grandioasă care a fost lăsată pe
dinafară într-o mare măsură din predicile noastre, deoarece
Hristos nu a luat chip în mintea omenească. Prin această stare de
lucruri, Satana şi-a îndeplinit scopul, pentru ca Hristos să nu fie
subiectul contemplării şi adorării noastre. Numele acesta, care este
atât de puternic, atât de important, ar trebui să se afle pe buzele
tuturor.
„Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia pe care mi-a dato Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile,
dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le
facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între
neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl
propovăduim noi şi sfătuim pe orice om şi învăţăm pe orice om în
toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în
Hristos Isus. Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii
Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Coloseni 1,25-29).
Aceasta este lucrarea slujitorilor lui Hristos. Pentru că lucrarea
aceasta nu a fost făcută şi pentru că Domnul Hristos, caracterul
Său, cuvintele şi lucrarea Sa nu le-au fost prezentate oamenilor,
starea religioasă din biserici [186] mărturiseşte împotriva
învăţătorilor ei. Bisericile sunt pe punctul să moară, din cauza
faptului că Hristos le este prezentat doar puţin. Ele nu au viaţă
spirituală, nici discernământ spiritual.
Teama de solia neprihănirii prin credinţă. – Învăţătorii
poporului nu s-au familiarizat ei înşişi, printr-o experienţă vie, cu
Izvorul puterii lor, Acela de care depind. Când Domnul cheamă
oameni şi îi trimite să-i vestească poporului tocmai solia pentru
timpul acesta – o solie care nu constituie un adevăr nou, ci acelaşi
adevăr pe care l-au prezentat apostolul Pavel şi Hristos Însuşi – ea
este o învăţătură ciudată pentru ascultători. Ei încep să-i
avertizeze pe oamenii care sunt pe punctul să moară, deoarece nu

au fost întăriţi prin înălţarea lui Hristos înaintea ochilor lor,
spunându-le: „Nu fiţi prea grăbiţi. Mai bine aşteptaţi şi nu începeţi
să vă ocupaţi de subiectul acesta până când nu veţi şti mai mult
despre el.” Pastorii predică aceleaşi teorii seci, în timp ce poporul
are nevoie de mana cea proaspătă.
Caracterul lui Hristos este infinit şi desăvârşit, iar El trebuie să
fie înălţat, trebuie să fie scos în evidenţă, deoarece El este puterea,
sfinţirea şi neprihănirea tuturor celor ce cred în El. Nişte oameni
care au avut un spirit fariseic cred că, dacă se ţin de vechile teorii
bune şi nu iau parte la vestirea soliei pe care Dumnezeu o trimite
poporului Său, vor fi într-o poziţie bună şi sigură. Tot aşa au
gândit şi fariseii din vechime, iar exemplul lor ar trebui să-i
avertizeze pe pastori pentru a nu se aşeza pe terenul mulţumirii de
sine.
Prezentarea unor subiecte inspiratoare din Evanghelie. –
Avem nevoie de o putere care să vină asupra noastră şi să ne
determine să manifestăm o credinţă fierbinte şi sârguincioasă.
Dacă vom fi botezaţi cu Duhul Sfânt, chipul lui Hristos, nădejdea
slavei, va fi format în noi. Atunci, Îl vom prezenta pe Hristos ca
fiind obiectul divin al credinţei şi al dragostei noastre. Vom vorbi
despre Hristos, ne vom ruga lui Hristos şi cu privire la Hristos.
Vom lăuda Numele Său cel sfânt. Le vom înfăţişa oamenilor
minunile Sale, renunţarea la sine şi sacrificiul de sine pe care le-a
manifestat El, suferinţele Sale, răstignirea Sa, învierea şi înălţarea
Sa triumfătoare la cer. Acestea sunt subiectele inspiratoare ale
[187] Evangheliei, care vor stârni dragoste şi un zel fierbinte în
fiecare inimă. Aici se află comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei, o
fântână care nu seacă niciodată. Cu cât veţi căuta mai mult
această experienţă, cu atât va fi mai mare valoarea vieţii voastre.
Apa cea vie poate să fie scoasă din fântână, şi totuşi rezervele ei
nu se vor micşora. Slujitorii Evangheliei ar fi nişte oameni
puternici, dacă L-ar avea pe Domnul fără încetare în atenţia lor şi
şi-ar dedica timpul studierii caracterului Său vrednic de adorare.
Dacă ar fi făcut lucrul acesta, nu ar fi avut loc nicio apostazie, nu
ar fi fost nimeni care să se despartă de conferinţă, din cauză că,

prin practicile lui imorale, a adus dezonoare lucrării lui Dumnezeu
şi L-a făcut pe Isus de ruşine în public. Puterile fiecărui slujitor al
Evangheliei ar trebui să fie folosite pentru a învăţa bisericile
credincioase să-L primească pe Hristos prin credinţă, ca Mântuitor
personal, să-L aducă în viaţa lor şi să facă din El Modelul lor,
învăţând de la Isus, crezând în Isus şi înălţându-L pe Isus. Pastorii
ar trebui să stăruie ei înşişi asupra caracterului lui Hristos. Ei ar
trebui să se gândească la adevăr şi să mediteze la tainele
mântuirii, îndeosebi la lucrarea de mijlocire a lui Hristos pentru
timpul acesta.
Stăruiţi mai mult asupra întrupării şi ispăşirii. – Dacă
Hristos este totul în toate pentru fiecare dintre noi, atunci de ce nu
se insistă mai mult în biserici asupra întrupării şi jertfei Sale
ispăşitoare? De ce inimile şi buzele nu sunt folosite pentru a-I
aduce laude Mântuitorului? Aceasta va fi ocupaţia în care cei
răscumpăraţi îşi vor folosi puterile de-a lungul veacurilor
nesfârşite ale veşniciei.
Pentru a-i învăţa pe alţii despre Isus, avem nevoie de o legătură
vie cu Dumnezeu. Atunci, vom putea să prezentăm o experienţă
personală vie, arătând ce înseamnă Hristos pentru noi prin
credinţă. Dacă L-am primit pe Hristos, putem să vorbim cu un zel
divin despre prezenţa continuă a puterii Sale în noi. Oamenii
trebuie să fie atraşi la Hristos. Eficienţa jertfei Sale ispăşitoare
trebuie să fie subliniată mereu.
Adevăraţii ucenici, care stau la picioarele lui Hristos, descoperă
comorile preţioase ale adevărului pe care l-a rostit Mântuitorul
nostru, înţeleg semnificaţia lor şi preţuiesc valoarea lor. Pe măsură
ce ajung să fie din ce în ce mai smeriţi şi din ce în ce mai dispuşi să
se lase învăţaţi, [188] mintea lor va fi deschisă pentru a descoperi
lucrurile minunate ale Legii Sale, deoarece Hristos le-a prezentat
în afirmaţii clare şi precise.
Învăţătura harului şi a mântuirii prin Isus Hristos este într-o
mare măsură o taină pentru cei ale căror nume se află în registrele
bisericii. Dacă Domnul Hristos ar fi fost pe pământ, vorbindu-le
celor din poporul Său, El i-ar fi mustrat pentru dificultatea lor de a

înţelege. El le-ar spune celor înceţi la minte: „Eu v-am dat
adevărurile care se referă la mântuirea voastră, iar voi nici nu
bănuiţi valoarea lor.”
Oh, ce bine ar fi, dacă ar putea să se spună despre pastorii care
le predică oamenilor şi bisericilor: „Atunci le-a deschis mintea, ca
să înţeleagă Scripturile” (Luca 24,45)! Vă spun în temere de
Dumnezeu că, până acum, adevărurile biblice cu privire la marele
Plan de Mântuire sunt doar slab înţelese. Adevărul se va descoperi,
se va extinde şi se va dezvolta continuu, deoarece este divin,
asemenea Autorului lui.
Cum i-a învăţat Isus pe oameni. – Domnul Isus nu a făcut
comentarii lungi şi nu a ţinut cuvântări nesfârşite despre doctrine,
ci a vorbit adesea în propoziţii scurte, asemenea unuia care
semăna seminţele cereşti ale învăţăturilor, ca pe nişte perle care
trebuiau să fie adunate de lucrătorul înţelept. Oriunde a vorbit, El
a scos în evidenţă învăţăturile despre credinţă şi har. Oh, de ce
pastorii nu le dau bisericilor tocmai hrana care le va aduce
sănătate şi putere spirituală? Urmarea ar fi o experienţă bogată în
ascultarea practică a Cuvântului lui Dumnezeu. De ce pastorii nu
întăresc ce rămâne şi care este pe moarte?
Când a fost pe punctul de a pleca de la ucenicii Săi, Domnul
Hristos a căutat mângâierea cea mai mare pe care putea să le-o
ofere. El le-a făgăduit Duhul Sfânt – Mângâietorul – care Se va uni
cu efortul omenesc. Ce altă făgăduinţă este mai puţin
experimentată, mai puţin împlinită pentru biserică, decât
făgăduinţa Duhului Sfânt? Când binecuvântarea aceasta, care ar
putea să aducă împreună cu ea toate celelalte binecuvântări, este
neglijată, urmarea sigură este seceta spirituală. Aceasta este
mustrarea cu care se confruntă [189] predicatorul. Biserica trebuie
să se ridice şi să înceteze să fie mulţumită cu o rouă slabă.
Nevoia noastră de Duhul Sfânt. – Oh, de ce membrii bisericii
noastre renunţă atât de uşor la privilegiile lor? Ei nu sunt
conştienţi de necesitatea lucrării Duhului lui Dumnezeu în viaţa
lor. Biserica ar putea să spună asemenea Mariei: „Au luat pe
Domnul meu şi nu ştiu unde L-au pus” (Ioan 20,13).

Pastorii care predică sunt de acord că este nevoie de puterea
Duhului lui Dumnezeu în convingerea cu privire la păcat şi
convertirea sufletelor şi că puterea aceasta trebuie să însoţească
predicarea Cuvântului, dar ei nu înţeleg suficient importanţa de a
avea o cunoaştere practică şi profundă a acestui fapt. Sărăcia de
har şi de putere a influenţei divine a adevărului asupra propriei
inimi îi împiedică să înţeleagă lucrurile spirituale şi să prezinte
nevoia categorică a bisericii de această putere. Prin urmare, ei
înaintează şchiopătând, piperniciţi în creşterea spirituală,
deoarece lucrarea lor pastorală conţine o religie legalistă. Puterea
harului lui Dumnezeu nu este înţeleasă ca fiind o necesitate reală,
un principiu care nu este trecător.
Oh, dacă toţi ar putea să înţeleagă şi să primească solia care le-a
fost dată de Dumnezeu! El i-a chemat pe slujitorii Săi să prezinte
un adevăr care a fost pierdut din vedere şi a fost îngropat sub
gunoiul formalismului, pentru că implică înălţarea crucii. Acest
adevăr trebuie să fie salvat şi reaşezat în contextul adevărului
prezent. Cerinţele lui trebuie prezentate, iar adevărul acesta
trebuie să fie reaşezat în poziţia lui în solia îngerului al treilea.
Mulţi slujitori ai lui Hristos trebuie să vestească un post sfânt,
să convoace o adunare solemnă şi să-L caute pe Dumnezeu câtă
vreme poate fi găsit. Chemaţi-L acum, câtă vreme staţi la piciorul
crucii de pe Golgota. Renunţaţi la orice mândrie şi, în calitate de
reprezentanţi ai bisericilor, plângeţi între tindă şi altar şi strigaţi:
„Cruţă pe poporul Tău, Doamne, şi nu lăsa de ruşine moştenirea
Ta! Ia de la noi tot ce vrei, dar nu retrage Duhul Sfânt de la noi,
poporul Tău!. Rugaţi-vă, oh, rugaţi-vă pentru revărsarea Duhului
lui Dumnezeu! – Manuscrisul 27, 1889
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ACCENTUL PUS PE SUBIECTUL MÂNTUIRII
– 1890-1908
Mijloacele pregătite pentru mântuire. – Penitenţele,
chinuirea trupului, mărturisirea continuă a păcatului fără o
pocăinţă sinceră, posturile, sărbătorile şi respectarea regulilor
exterioare fără o consacrare adevărată – toate acestea nu au nicio
valoare. Jertfa lui Hristos este suficientă. El a adus o jertfă
completă şi eficientă înaintea lui Dumnezeu şi, fără meritele lui
Hristos, orice efort omenesc este fără valoare. Când mergem pe
calea aceasta, noi nu numai că Îl dezonorăm pe Dumnezeu, ci ne
distrugem capacitatea de a fi folositori în prezent şi în viitor. Lipsa
de înţelegere a valorii jertfei lui Hristos ne devalorizează. Ea ne
întunecă aşteptările şi ne face să nu beneficiem de privilegiile pe
care le avem. Ea ne determină să primim teorii neîntemeiate şi
periculoase cu privire la mântuirea care a fost cumpărată pentru
noi cu un preţ infinit. Planul de Mântuire nu este înţeles ca fiind
acel plan prin care puterea divină îi este dată omului pentru ca
efortul lui să aibă cu adevărat succes.
A fi iertaţi aşa cum iartă Hristos nu înseamnă doar a fi iertaţi, ci
şi a fi înnoiţi în duhul minţii noastre. Domnul spune: „Vă voi da o
inimă nouă.” Chipul lui Hristos trebuie să fie întipărit asupra
minţii, inimii şi sufletului. Apostolul spune: „Noi însă avem gândul
lui Hristos” (1 Corinteni 2,16). Fără procesul [191] transformator
care vine numai prin puterea divină, înclinaţiile naturale spre
păcat sunt lăsate în inimă, cu toată puterea lor, să impună sclavia
şi să făurească lanţuri noi care nu pot fi sfărâmate niciodată de
puterea omenească. Totuşi oamenii nu pot să intre niciodată în cer
cu gusturile, înclinaţiile, idolii, ideile şi teoriile lor vechi. Cerul nu
ar fi un loc al bucuriei pentru ei, deoarece totul ar fi în conflict cu
gusturile, poftele şi înclinaţiile lor şi s-ar împotrivi dureros
trăsăturilor lor de caracter moştenite sau cultivate.
Fericirea este rezultatul sfinţeniei şi al conformării cu voinţa lui
Dumnezeu. Cei care doresc să fie sfinţi în cer trebuie să fie sfinţi

mai întâi pe pământ, deoarece, atunci când vom părăsi pământul
acesta, ne vom lua cu noi caracterul, iar faptul acesta va însemna
pur şi simplu a lua cu noi unele elemente ale cerului, care ne-au
fost împărtăşite prin neprihănirea lui Hristos. – Review and
Herald, 19 august 1890
Îndreptăţirea şi sfinţirea realizate prin credinţă – 1890. –
Când, prin pocăinţă şi credinţă, Îl primim pe Hristos ca Mântuitor
al nostru, Domnul ne iartă păcatele şi Îşi retrage pedeapsa
prescrisă pentru călcarea Legii. Ca urmare, cel păcătos stă
înaintea lui Dumnezeu ca un om neprihănit, el primeşte favoarea
Cerului şi are părtăşie cu Tatăl şi cu Fiul prin Duhul Sfânt.
Apoi, mai este încă o lucrare care trebuie să fie îndeplinită, iar
aceasta are o natură progresivă. Sufletul trebuie să fie sfinţit prin
adevăr. Şi această lucrare este îndeplinită tot prin credinţă.
Caracterul poate fi schimbat numai prin harul lui Hristos, pe care
îl primim prin credinţă.
Este important să înţelegem clar natura credinţei. Mulţi cred că
Hristos este Mântuitorul lumii, că Evanghelia este adevărată şi
descoperă Planul de Mântuire, totuşi ei nu au o credinţă
mântuitoare. Ei sunt convinşi de adevăr din punct de vedere
intelectual, dar nu este suficient. Pentru a fi îndreptăţit, cel
păcătos trebuie să aibă acea credinţă care îşi însuşeşte meritele lui
Hristos. Citim că diavolii „cred şi [192] se înfioară”, dar credinţa lor
nu le aduce îndreptăţirea, tot aşa cum nici credinţa care constă
doar într-un asentiment intelectual faţă de adevărurile Bibliei nu
aduce beneficiile mântuirii. Acest fel de credinţă nu reuşeşte să
atingă punctul vital, deoarece adevărul nu angajează inima, nici
nu transformă caracterul.
În credinţa adevărată, mântuitoare, se află încredere în
Dumnezeu, credinţă în marea jertfă ispăşitoare adusă de Fiul lui
Dumnezeu pe Golgota. Credinciosul îndreptăţit Îl priveşte pe
Hristos ca fiind singura lui nădejde şi Eliberatorul lui. Credinţa
poate să existe fără încredere, dar încrederea născută din adevăr
nu poate să existe fără credinţă. Fiecare păcătos care ajunge la o
cunoaştere a puterii mântuitoare a lui Hristos va da pe faţă

adevărul acesta într-o măsură tot mai mare, pe măsură ce
înaintează în experienţă. – Signs of the Times, 3 noiembrie 1890
Împotrivirea faţă de ispită – 1891. – Mulţi par să creadă că
este imposibil să nu cadă în ispită, că nu au nicio putere de a birui,
dar ei păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu cu buzele, vorbind
despre descurajare şi îndoială, în loc să vorbească despre credinţă
şi curaj. Domnul Hristos a fost ispitit în toate lucrurile ca şi noi, şi
totuşi nu a păcătuit. El a spus: „... Vine stăpânitorul lumii acesteia.
El n-are nimic în Mine.” Ce înseamnă aceste cuvinte? Înseamnă că
stăpânitorul răului nu a putut să găsească în Hristos niciun teren
avantajos pentru ispitele lui şi la fel poate fi şi în cazul nostru. –
Review and Herald, 19 mai 1891
Desăvârşirea nu este atinsă dintr-odată – 1891. – Privim
dincolo de timp, privim spre veşnicie. Încercăm să trăim în aşa fel
încât Domnul Hristos să poată spune: „Bine, rob bun şi credincios.”
Fiecare dintre noi trebuie să trăiască astfel. Poate că facem greşeli,
dar Dumnezeu nu ne va lăsa în starea aceasta. „Dacă păcătuim,
avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos cel neprihănit.” Există
nădejde pentru noi. Noi suntem nişte robi ai nădejdii.
Să înţelegem făgăduinţele bogate ale lui Dumnezeu. Cuvântul lui
Dumnezeu este plin de făgăduinţe bogate. Oh, veniţi să le adunăm,
să le ducem în cămin, să arătăm că noi credem în Dumnezeu. Să Îl
credem pe Dumnezeu pe cuvânt şi niciunul dintre noi să nu fie
găsit [193] neîncrezător în Dumnezeu sau îndoindu-se de El.
Să fim nişte creştini care cresc. Nu trebuie să rămânem pe loc.
Astăzi trebuie să fim mai avansaţi decât am fost ieri, învăţând în
fiecare zi să fim mai încrezători şi să ne bazăm mai mult pe Isus.
Acesta este felul în care creştem. Voi nu atingeţi desăvârşirea
dintr-odată, căci sfinţirea este o lucrare de o viaţă întreagă. (...)
Îmi amintesc de un bărbat şi soţia lui care crezuseră că Domnul
va veni în 1844. Era în 1843 şi ei vegheau şi aşteptau. În fiecare zi
se rugau lui Dumnezeu şi, înainte de a-şi spune unul altuia noapte
bună, spuneau: „Dacă Domnul va veni în timp ce dormim, vrem să
fim pregătiţi.” Soţul o întreba pe soţie dacă, în timpul zilei, spusese
vreun cuvânt care nu a fost în acord cu adevărul şi credinţa pe care

le împărtăşeau, iar apoi, ea îi punea lui aceeaşi întrebare. După
aceea, îngenuncheau înaintea Domnului şi Îi cereau ca, dacă
păcătuiseră prin cuvinte sau fapte, să le ierte acea nelegiuire. Noi
avem nevoie acum exact de acest fel de simplitate.
Voi trebuie să fiţi asemenea unor copilaşi, depinzând de meritele
unui Mântuitor răstignit şi înviat, şi atunci veţi fi întăriţi. Cum?
Îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul vostru ca un zid de foc.
Neprihănirea lui Hristos, pe care o cereţi, merge înaintea voastră,
iar slava lui Dumnezeu vă va urma. Dumnezeu sfinţeşte vorbirea,
Dumnezeu sfinţeşte gândurile, Dumnezeu sfinţeşte mintea noastră
ca să putem medita asupra subiectelor cereşti, iar apoi vom putea
să le împărtăşim celorlalţi acea cunoaştere şi lumina primită. Ne
aşteaptă un mare progres şi nu trebuie să ne oprim aici. Fie ca
Dumnezeu să vă ajute să vă îndepliniţi cât mai bine
responsabilităţile pe care le aveţi. – Manuscrisul 9, 1891
Explicarea îndreptăţirii – 1891. – Îndreptăţirea prin credinţă
este o taină pentru mulţi. Un păcătos este îndreptăţit de
Dumnezeu când se pocăieşte de păcatele lui. El Îl vede pe Isus pe
crucea de pe Golgota. De ce toată această suferinţă? Legea lui
Iehova a fost călcată. Legea guvernării lui Dumnezeu în cer şi pe
pământ a fost călcată, iar pedeapsa păcatului este moartea. Totuşi
„atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, [194] că a dat pe singurul
Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică”. Oh, ce dragoste, ce dragoste inegalabilă! Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, a murit pentru omul vinovat!
Cel păcătos vede spiritualitatea Legii lui Dumnezeu şi
obligativitatea ei veşnică. El vede dragostea lui Dumnezeu
manifestată prin faptul că a oferit un înlocuitor şi un garant
pentru omul păcătos, iar acel înlocuitor este Acela care este egal cu
Dumnezeu. Această manifestare a harului în darul mântuirii oferit
lumii îl umple de uimire pe cel păcătos. Dragostea aceasta a lui
Dumnezeu faţă de om dărâmă toate barierele. Cel păcătos vine la
crucea care este aşezată la mijloc, între divinitate şi omenire, şi se
pocăieşte de păcatele lui, pentru că Domnul Hristos l-a atras la
Sine. El nu se aşteaptă ca Legea să-l curăţească de păcat, deoarece

Legea nu conţine nicio calitate iertătoare pentru a-l mântui pe
călcătorul ei. El priveşte la jertfa ispăşitoare ca fiind singura Lui
nădejde, prin pocăinţa faţă de Dumnezeu – deoarece el a călcat
legile guvernării divine – şi crede în Domnul nostru Isus Hristos ca
fiind Acela care poate să îl mântuiască şi să îl curăţească de orice
nelegiuire.
Lucrarea de mijlocire a lui Hristos a început odată cu vinovăţia,
suferinţa şi nenorocirea omului, îndată ce acesta a ajuns un
călcător al Legii. Legea nu a fost anulată pentru a-l mântui pe om
şi a-l aduce la unitate cu Dumnezeu. Totuşi Hristos a preluat rolul
de garant şi eliberator, făcându-Se păcat pentru om, aşa încât omul
să poată ajunge neprihănirea lui Dumnezeu, în şi prin Acela care
este una cu Tatăl. Cei păcătoşi pot fi îndreptăţiţi de Dumnezeu
numai când El le iartă păcatele, îi scuteşte de pedeapsa pe care o
merită şi îi tratează ca şi când ar fi cu adevărat drepţi şi nu ar fi
păcătuit niciodată, primindu-i în favoarea divină şi tratându-i ca şi
cum ar fi neprihăniţi. Ei sunt îndreptăţiţi numai prin neprihănirea
lui Hristos care le este atribuită. Tatăl Îl primeşte pe Fiul şi, prin
jertfa ispăşitoare a Fiului Său, îl primeşte pe păcătos.
O credinţă generală nu este suficientă. – Mulţi au doar o
credinţă generală şi sunt de acord că doar creştinismul este
nădejdea pentru sufletele pieritoare. Totuşi a crede [195] acest
lucru, a-l primi doar cu mintea nu este suficient pentru mântuirea
sufletului. (...)
Este nevoie nu doar de credinţă, ci de o încredere fermă în
Dumnezeu. Aceasta este adevărata credinţă a lui Avraam, o
credinţă care aduce roade. „Avraam a crezut pe Dumnezeu şi i s-a
socotit ca neprihănire” (Iacov 2,23). Când Dumnezeu i-a spus să-l
aducă pe fiul lui ca jertfă, a fost acelaşi glas care îi spusese să plece
din ţara lui şi să meargă într-un loc pe care i-l va arăta Dumnezeu.
Avraam a fost mântuit prin credinţa în Hristos, exact la fel cum cel
păcătos este mântuit astăzi prin credinţa în Hristos.
Credinţa care îndreptăţeşte produce întotdeauna mai întâi
pocăinţa, apoi faptele bune care sunt rodul credinţei. Nu există
credinţă mântuitoare care să nu producă roade bune. Dumnezeu L-

a trimis pe Hristos în lumea noastră ca să fie Înlocuitorul celui
păcătos. În momentul în care este exercitată credinţa adevărată în
meritele scumpei jertfe ispăşitoare, cerând ca Hristos să fie
Mântuitorul său personal, cel păcătos este îndreptăţit înaintea lui
Dumnezeu, deoarece este iertat. – Manuscrisul 46, 1891
Cum să biruim – 1891. – Ioan a îndreptat atenţia oamenilor
spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El a spus.
„Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Expresia
„ridică” înseamnă mult. Întrebarea este: Vom continua noi să
păcătuim, ca şi când biruinţa ar fi o imposibilitate pentru noi? Cum
trebuie să biruim? Aşa cum a biruit Hristos, iar aceasta este
singura cale. El S-a rugat Tatălui Său ceresc. Noi putem să facem
acelaşi lucru. (...) Când suntem ispitiţi să vorbim şi să facem răul,
trebuie să ne împotrivim lui Satana şi să spunem: „Nu îmi voi
supune voinţa sub conducerea ta. Eu voi conlucra cu puterea
divină şi, prin har, voi fi biruitor.” – Manuscrisul 83, 1891
Hristos acoperă defectele noastre inevitabile – 1891. –
Domnul Isus îi iubeşte pe copiii Săi, chiar dacă greşesc. Ei Îi
aparţin lui Isus, iar noi trebuie să-i tratăm ca pe unii care au fost
răscumpăraţi cu sângele lui Isus Hristos. Orice comportament
necuvenit faţă de ei este scris în cărţi, ca şi cum ar fi fost
manifestat faţă de Isus Hristos. El Îşi are privirile aţintite asupra
lor, iar când ei fac tot ce pot mai bine, chemându-L pe Dumnezeu
pentru a-i ajuta, [196] fiţi siguri că lucrarea lor va fi acceptată, chiar
dacă este nedesăvârşită.
Isus este desăvârşit. Neprihănirea lui Hristos le este atribuită,
iar El va spune: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare şi îmbrăcaţi-l cu
haine de sărbătoare.” Isus acoperă lipsurile noastre inevitabile.
Când sunt credincioşi unii faţă de alţii şi când sunt loiali faţă de
Căpetenia oştirii Domnului, netrădându-I niciodată încrederea,
creştinii vor fi schimbaţi după chipul caracterului lui Hristos. Isus
va rămâne în inima lor prin credinţă. – Scrisoarea 17a, 1891 (vezi,
de asemenea, o declaraţie similară făcută în 1885, în Credinţa şi
faptele, p. 50)
Alergaţi la Hristos îndată ce este săvârşit păcatul – 1892. –

Mulţi nu se roagă. Ei se simt apăsaţi de condamnarea păcatului şi
cred că nu trebuie să vină la Dumnezeu până când nu au făcut
ceva pentru a merita favoarea Lui sau până când Dumnezeu nu a
uitat de păcatele lor. Ei spun: „Nu pot să înalţ mâini curate
înaintea lui Dumnezeu, fără mânie şi fără îndoieli, prin urmare, nu
pot să vin la El.” Aşadar, ei rămân departe de Hristos şi, din acest
motiv, continuă să păcătuiască, deoarece fără El nu pot să facă
nimic altceva, decât răul.
Îndată ce săvârşiţi păcatul, ar trebui să alergaţi la tronul harului
şi să-I spuneţi lui Isus totul despre El. Ar trebui să fiţi plini de
întristare pentru păcat, deoarece, prin păcat, v-aţi slăbit propria
spiritualitate, i-aţi întristat pe îngeri şi aţi rănit inima iubitoare a
Răscumpărătorului vostru. Dacă I-aţi cerut iertare lui Isus, cu
sufletul smerit, să credeţi că El v-a iertat. Nu vă îndoiţi de mila Sa
divină şi nu refuzaţi mângâierea dragostei Sale infinite. – Bible
Echo, 1 februarie 1892 (predică ţinută la Melbourne, Australia, 19
decembrie 1891)
Ce se întâmplă dacă păcătuim după ce am fost iertaţi? –
1892. – Duhul Sfânt este Acela care ne dă pocăinţa. Domnul Isus
ne atrage la Sine prin intermediul Duhului Său divin şi, prin
credinţa în sângele Său, suntem curăţiţi de păcat, deoarece:
„sângele lui Isus Hristos, [197] Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat”
(1 Ioan 1,7). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi
drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire” (versetul 9).
Totuşi să presupunem că păcătuim după ce am fost iertaţi, după
ce am ajuns copii ai lui Dumnezeu. Ar trebui să disperăm? Nu.
Pentru că apostolul Ioan scrie: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri
ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un
Mijlocitor – pe Isus Hristos, Cel neprihănit” (1 Ioan 2,1). Domnul
Isus Se află în curţile cereşti, mijlocind pentru noi înaintea
Tatălui. El prezintă rugăciunile noastre, amestecându-le cu tămâia
preţioasă a meritelor Sale, pentru ca rugăciunile noastre să poată
fi primite de Tatăl. El pune mireasma plăcută în rugăciunile
noastre, iar Tatăl ne ascultă, pentru că noi cerem tocmai lucrurile

de care avem nevoie şi devenim o mireasmă de viaţă spre viaţă
pentru alţii.
Domnul Isus a venit să sufere în locul nostru, ca să ne poată
împărtăşi neprihănirea Sa. Nu există decât o singură cale de
scăpare pentru noi – să ajungem părtaşi ai naturii divine.
Mulţi spun că Isus nu a fost asemenea nouă, că El nu a fost ca
noi în lume, că El a fost divin şi că noi nu putem să biruim cum a
biruit El. Totuşi apostolul Pavel scrie: „Căci, negreşit, nu în
ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin
urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile ca să
poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare-Preot
milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele
norodului. Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a
suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi” (Evrei 2,1618). „Căci n-avem un Mare-Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile
noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar
fără păcat. Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul
harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru ca să fim
ajutaţi la vreme de nevoie” (Evrei 4,15.16). Domnul Isus spune:
„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 [198] cu Tatăl Meu pe
scaunul Lui de domnie” (Apocalipsa 3,21).
Domnul Isus a înconjurat neamul omenesc cu natura Sa
omenească şi a unit Divinitatea cu omenirea, prin urmare, puterea
morală îi este adusă omului prin meritele lui Isus. Cei care
mărturisesc Numele Său, prin harul Său, trebuie să se sfinţească
pentru a putea să exercite o influenţă sfinţitoare asupra tuturor
celor cu care vin în contact. – Review and Herald, 1 martie 1892
Nu este timpul să stăm cu mâinile încrucişate – 1892. –
Când ajungem să simţim dependenţa noastră deplină de Hristos
pentru mântuire, oare trebuie să stăm cu mâinile încrucişate şi să
spunem: „Eu nu am nimic de făcut; sunt mântuit; Isus a făcut
totul”? Nu, ci trebuie să depunem toate eforturile, să ne folosim
toate energiile ca să putem ajunge părtaşi ai naturii divine.
Trebuie să veghem, să aşteptăm, să ne rugăm şi să lucrăm fără

încetare.
Totuşi, chiar dacă facem tot ce ne stă în putinţă, nu putem să
plătim răscumpărarea pentru sufletul nostru. Noi nu putem să
facem nimic pentru a genera credinţa, deoarece credinţa este darul
lui Hristos; nici nu putem să o desăvârşim, deoarece Hristos este
Desăvârşitorul credinţei noastre. Totul vine de la Hristos. Orice
dorinţă după o viaţă mai bună vine de la Hristos şi constituie o
dovadă că El vă atrage la Sine şi că voi răspundeţi puterii Sale de
atracţie. – Bible Echo, 15 mai 1892
Natura lui Hristos, sădită în noi – 1894. – Adevărul cel
preţios are o influenţă sfinţitoare. Sfinţirea sufletului prin lucrarea
Duhului Sfânt este sădirea naturii lui Hristos în natura
omenească. Este harul Domnului nostru Isus Hristos dat pe faţă în
caracter şi harul lui Hristos pus în aplicare prin faptele bune. În
felul acesta, caracterul este schimbat din ce în ce mai mult în
asemănare cu chipul lui Hristos, din punct de vedere al
neprihănirii şi al adevăratei sfinţiri. În adevărul divin se află
cerinţe vaste, mergând de la un capăt la altul, cu privire la faptele
bune. Adevărurile Evangheliei nu sunt izolate între ele, ci sunt
unite ca un şirag de mărgăritare cereşti, aşa cum au fost în
lucrarea personală a lui Hristos, şi nişte fire de aur care străbat
întreaga lucrare şi experienţă creştină.
Hristos constituie un sistem complet al adevărului. El spune: „Eu
[199] sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Toţi credincioşii adevăraţi au
privirea aţintită asupra lui Hristos, iar caracterul lor este iluminat
de Hristos; toţi se întâlnesc în Hristos şi se învârtesc în jurul lui
Hristos. Adevărul vine din cer pentru a-l curăţi pe om de orice
întinare morală. El conduce la fapte de bunătate, la duioşie şi
dragoste atentă faţă de cei nevoiaşi, descurajaţi şi suferinzi.
Aceasta este ascultarea practică de cuvintele lui Hristos. –
Manuscrisul 34, 1894
Satana a pretins că este sfânt – 1894. – Satana a pretins că
este sfânt şi s-a înălţat mai presus de Dumnezeu, chiar în curţile
cerului. Atât de mare a fost puterea lui amăgitoare, încât a corupt
un mare număr de îngeri şi a atras simpatia lor în interesul lui

egoist. Când L-a ispitit pe Hristos în pustie, el a pretins că era
sfânt, că era un înger curat din curţile cerului, dar Isus nu a fost
înşelat de pretenţiile lui şi nici aceia care trăiesc prin fiecare
cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu nu vor fi înşelaţi.
Dumnezeu nu va accepta o ascultare nedesăvârşită, în care omul
îşi respectă voinţa lui. Cei care pretind că sunt sfinţi, şi totuşi îşi
astupă urechile ca să nu audă Legea, dovedesc că sunt copii ai
neascultării şi că inima lor nu este supusă Legii lui Dumnezeu şi
nici nu poate să fie supusă. – Manuscrisul 40, 1894
Credinţa şi faptele bune – 1895. – Acceptarea noastră de către
Dumnezeu este sigură numai prin Fiul Său iubit, iar faptele bune
sunt doar urmarea lucrării dragostei Sale care iartă păcatul. Ele
nu ne conferă niciun merit şi nimic din ce primim nu ne este dat
pentru faptele noastre bune, în virtutea cărora am putea să
pretindem că avem vreo contribuţie la mântuirea noastră.
Mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu, dat celui
credincios numai datorită lui Hristos. Sufletul tulburat poate să
găsească pace prin credinţa în Hristos, iar pacea va fi
proporţională cu credinţa lui. El nu poate să-şi prezinte propriile
fapte bune ca pe un merit pe baza căruia să primească mântuirea.
Şi atunci faptele bune nu au nicio valoare reală? Oare păcătosul
care săvârşeşte păcatul în fiecare zi fără teama de consecinţe este
privit cu aceeaşi bunăvoinţă cu care este privit acela care se
străduieşte, prin credinţa în Hristos, să lucreze pentru propria
integritate? [200] Scriptura răspunde: „Căci noi suntem lucrarea Lui
şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.”
În rânduiala Sa divină, prin favoarea Sa nemeritată de noi,
Domnul a stabilit ca faptele bune să fie răsplătite. Noi suntem
primiţi numai prin meritele lui Hristos, iar faptele de milă şi de
bunătate pe care le săvârşim sunt roadele credinţei, totuşi ele
ajung să fie o binecuvântare pentru noi, deoarece oamenii urmează
să fie răsplătiţi după faptele lor.
Parfumul meritelor lui Hristos este acela care face ca faptele
noastre să fie vrednice de a fi primite de Dumnezeu, iar harul Său

este acela care ne face în stare să facem faptele pentru care El ne
răsplăteşte. În ele însele, faptele noastre nu au niciun merit. După
ce am făcut tot ce ne-a fost cu putinţă, noi trebuie să ne considerăm
nişte robi netrebnici. Noi nu merităm mulţumiri din partea lui
Dumnezeu. Noi nu am făcut nimic altceva decât ce era datoria
noastră să facem, iar faptele noastre nu ar fi putut fi săvârşite prin
puterea naturii noastre păcătoase.
Domnul ne-a îndemnat să ne apropiem de El şi El Se va apropia
de noi, iar apropiindu-ne de El, noi primim harul prin care facem
acele fapte care vor fi răsplătite de El. – Review and Herald, 29
ianuarie 1895
Înconjuraţi de atmosfera cerului – 1898. – „Noi Îl iubim
pentru că El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4,19). Adevărata convertire şi
adevărata sfinţire vor fi cauza schimbării concepţiilor şi
sentimentelor pe care le avem unii faţă de alţii şi faţă de
Dumnezeu. „Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o
are Dumnezeu faţă de noi. Dumnezeu este dragoste; şi cine rămâne
în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el”
(versetul 16). Credinţa noastră trebuie să crească. Trebuie să
cunoaştem sfinţirea Duhului. Să-L căutăm pe Dumnezeu în
rugăciune stăruitoare, pentru ca Duhul Sfânt să poată lucra în noi.
Atunci, Dumnezeu va fi slăvit prin exemplul dat de slujitorul
omenesc. Noi vom fi conlucrători cu Dumnezeu.
Sfinţirea sufletului, a trupului şi a spiritului ne va înconjura cu
atmosfera cerului. Dumnezeu ne-a ales [201] din veşnicie să putem
fi sfinţi, conştiinţa noastră să fie curăţită de faptele moarte pentru
a-I sluji Dumnezeului celui viu. Să nu facem în niciun fel ca eul să
fie dumnezeul nostru. Dumnezeu S-a dat pe Sine să moară pentru
noi pentru a ne putea curăţi de orice nelegiuire. Domnul va duce
mai departe lucrarea desăvârşirii pentru noi, dacă Îi vom îngădui
să aibă stăpânire asupra noastră. El duce mai departe lucrarea
aceasta pentru binele nostru şi pentru slava Numelui Său.
Importanţa unei credinţe simple, necondiţionate. – Noi
trebuie să le dăm oamenilor o mărturie vie, prezentându-le
simplitatea credinţei. Trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt

şi să credem că El va face exact ce a spus. Dacă El ne mustră, este
pentru ca noi să putem fi părtaşi ai naturii Sale divine. Scopurile şi
planurile Sale sunt acelea de a duce mai departe o lucrare zilnică a
sfinţirii în noi. Oare nu vom înţelege noi care este lucrarea
noastră? Oare nu le vom arăta altora care este datoria lor,
privilegiul pe care îl au de a creşte în har şi în cunoaşterea lui Isus
Hristos?
„Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră” (1 Tesaloniceni 4,3).
Noi nu am alergat spre ţintă pentru premiul înaltei noastre
chemări. Eul a găsit prea mult loc. Oh, îngăduiţi ca lucrarea să fie
făcută sub conducerea specială a Duhului Sfânt! Domnul cere toate
puterile minţii şi ale fiinţei noastre. Voia Sa este ca noi să fim
asemenea Lui în exercitarea voinţei, a temperamentului, a
spiritului nostru şi în meditaţiile noastre. Lucrarea neprihănirii nu
poate fi dusă mai departe dacă nu exercităm o credinţă
necondiţionată.
Acţionaţi în fiecare zi sub influenţa puterii lucrătoare a lui
Dumnezeu. Roadele neprihănirii sunt o linişte şi o siguranţă
continue. Dacă am fi exercitat mai multă credinţă în Dumnezeu şi
ne-am fi încrezut mai puţin în ideile şi înţelepciunea noastră,
Dumnezeu Şi-ar fi manifestat mai mult puterea asupra inimilor
omeneşti. Dacă suntem una cu El printr-o credinţă vie, avem
privilegiul de a ne bucura de meritele şi eficienţa mijlocirii Sale. De
aceea, suntem răstigniţi cu Hristos, morţi împreună cu Hristos,
înviaţi împreună cu Hristos, pentru a umbla cu El în înnoirea
vieţii. – Scrisoarea 105, 1898
Nevoia de o adevărată sfinţire – 1902. – Cu două nopţi în
urmă, [202] m-am trezit la ora zece, având în suflet o povară grea cu
privire la lipsa lucrării Duhului Sfânt între noi. M-am trezit şi am
umblat prin cameră, rugându-L pe Domnul să vină mai aproape,
mult mai aproape de cei din poporul Său, şi să-i înzestreze cu o
asemenea putere, încât să îndeplinească bine lucrarea Sa, ca prin
ei să poată fi descoperit harul îmbelşugat al lui Hristos. (...)
În Predica de pe Munte, Domnul Hristos a prezentat definiţia
adevăratei sfinţiri. El a trăit o viaţă sfântă. El a fost o pildă,

arătând cum trebuie să fie urmaşii Săi. Noi trebuie să fim
răstigniţi împreună cu Hristos, înmormântaţi împreună cu El, iar
apoi înviaţi prin Duhul Său. Atunci vom fi plini de viaţa Sa.
Lucrarea unei vieţi întregi. – Scopul lui Dumnezeu în toate
lucrările Sale cu noi este sfinţirea noastră. El ne-a ales din veşnicie
să fim sfinţi. Hristos Însuşi S-a dat pe Sine pentru răscumpărarea
noastră aşa încât, prin credinţa în puterea Sa de a elibera de păcat,
noi să putem fi făcuţi desăvârşiţi în El. Când ne-a dat Cuvântul
Său, El ne-a dat pâinea din cer. El declară că, dacă mâncăm trupul
Său şi bem sângele Său, vom primi viaţa veşnică.
De ce nu stăruim mai mult asupra acestui subiect? De ce nu ne
străduim să îl facem mai uşor de înţeles, dacă înseamnă atât de
mult? De ce creştinii nu îşi deschid ochii pentru a vedea lucrarea
pe care Dumnezeu o cere de la ei? Sfinţirea este o lucrare
progresivă, care durează o viaţă întreagă. Domnul declară: „Voia
lui Dumnezeu este sfinţirea voastră” (1 Tesaloniceni 4,3). Vreţi voi
ca dorinţele şi înclinaţiile voastre să fie aduse în armonie cu voinţa
divină?
În calitate de creştini, noi ne-am angajat să înţelegem şi să ne
împlinim responsabilităţile, să-i arătăm lumii că avem o legătură
strânsă cu Dumnezeu. Hristos trebuie să fie reprezentat prin
faptele şi cuvintele evlavioase ale ucenicilor Săi.
Dumnezeu ne cere o ascultare desăvârşită de Legea Sa –
expresia caracterului Său. „Deci, prin credinţă, desfiinţăm noi
Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea” (Romani 3,31).
Această Lege este ecoul vocii lui Dumnezeu, care ne spune: Mai
sfânt, da, tot mai sfânt. Trebuie să doriţi plinătatea [203] harului
lui Hristos; da, să flămânziţi şi să însetaţi după neprihănire.
Făgăduinţa este: „Veţi fi umpluţi.” Îngăduiţi ca inima voastră să
fie umplută cu o dorinţă puternică după această neprihănire, după
lucrarea despre care Cuvântul lui Dumnezeu declară că este pace
şi că are ca rezultat o linişte şi o siguranţă neîncetate.
Părtaşi ai naturii divine. – Noi avem privilegiul de a fi părtaşi
ai naturii divine, după ce am fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte. Dumnezeu a declarat clar că ne cere să fim

desăvârşiţi şi, pentru că ne cere lucrul acesta, El a pregătit şi
mijloacele prin care să putem fi părtaşi ai naturii divine. Numai în
felul acesta putem să avem succes în lupta noastră pentru viaţa
veşnică. Puterea este dată de Hristos. „Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se
facă copii ai lui Dumnezeu” (Ioan 1,12).
Dumnezeu cere de la noi conformarea cu chipul Său. Sfinţenia
constituie reflectarea razelor strălucitoare ale slavei Sale de către
poporul Său. Totuşi, pentru a reflecta slava aceasta, omul trebuie
să conlucreze cu Dumnezeu. Inima şi mintea trebuie să fie golite de
tot ce duce la rău. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie citit şi
studiat cu o dorinţă stăruitoare de a obţine putere spirituală din el.
Pâinea vieţii trebuie să fie mâncată şi asimilată pentru a putea să
ajungă o parte a vieţii. În felul acesta, noi obţinem viaţa veşnică.
Atunci, rugăciunea Mântuitorului, „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul”, primeşte răspuns. – Scrisoarea 153,
1902
Părerile şi practicile trebuie să fie în conformitate cu
Scripturile. – Mulţi pretind că au fost sfinţiţi pentru Dumnezeu,
şi totuşi, când le este prezentat marele standard al neprihănirii, se
agită foarte mult şi manifestă un spirit care dovedeşte că ei nu ştiu
nimic despre ce înseamnă a fi sfinţit. Ei nu au gândul lui Hristos,
deoarece aceia care sunt sfinţiţi cu adevărat vor respecta şi vor
asculta Cuvântul lui Dumnezeu îndată ce le este explicat şi vor
exprima o dorinţă puternică de a cunoaşte adevărul cu privire la
fiecare punct de doctrină. Un sentiment de exaltare nu este dovada
sfinţirii. Afirmaţia: „Sunt mântuit, sunt mântuit!” nu dovedeşte că
sufletul este mântuit sau sfinţit.
[204] Multora care se află într-o stare de exaltare li se spune că
sunt sfinţiţi, deşi ei nu au nicio idee clară cu privire la semnificaţia
acestui termen, deoarece nu cunosc nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu. Ei se flatează că sunt în armonie cu voinţa lui
Dumnezeu, fiindcă se simt fericiţi, dar, când sunt puşi la încercare,
când Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat pentru a le verifica
experienţa, ei îşi astupă urechile ca să nu audă adevărul şi spun:

„Sunt sfinţit” şi, în felul acesta, pun capăt controversei. Ei nu
doresc să aibă nicio legătură cu cercetarea Scripturilor, pentru a
cunoaşte adevărul şi pentru a dovedi că se înşală pe ei înşişi în
mod înspăimântător. Sfinţirea înseamnă cu mult mai mult decât
un val de sentimente.
Exaltarea nu este sfinţire. Numai conformarea deplină cu voia
Tatălui nostru care este în cer înseamnă sfinţire, iar voia lui
Dumnezeu este explicată în Legea Sa sfântă. Respectarea tuturor
poruncilor lui Dumnezeu este sfinţire. A vă dovedi pe voi înşivă ca
fiind nişte copii ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu este
sfinţire. Călăuza noastră trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu, nu
părerile sau ideile oamenilor. – Review and Herald, 25 martie 1902
Sfinţirea este experienţa unei creşteri continue – 1908. –
Dacă ne păstrăm gândurile îndreptate asupra lui Hristos, El va
veni la noi ca ploaia timpurie şi cea târzie care cad pe pământ.
Asemenea Soarelui Neprihănirii, El va răsări cu vindecarea sub
aripile Lui. Noi putem să creştem cum creşte crinul, putem să
reînviem ca grăuntele pus în pământ şi să creştem ca viţa-de-vie.
Când privim fără încetare spre Hristos ca Mântuitor personal şi
căutăm să urmăm exemplul Său, vom creşte în El în toate
privinţele. Credinţa noastră va creşte, conştiinţa noastră va fi
sfinţită. Vom fi din ce în ce mai mult asemenea lui Hristos în toate
faptele şi cuvintele noastre. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, noi
vom crede Cuvântul Său. „Roada Duhului, dimpotrivă, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea
de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
acestor lucruri nu este lege.” – Scrisoarea 106, 1908

SECŢIUNEA A VI-A

EDUCAŢIA – ŞCOLILE BISERICII ŞI
UNIVERSITĂŢILE DIN LUME
INTRODUCERE

În anul 1902, în regiunea din jurul Sanatoriului St. Helena, o
regiune în care Ellen White a locuit din 1901 până la moarte, se
afla o singură şcoală publică, numită Crystal Springs, care avea o
singură încăpere. Acolo era profesor un adventist de ziua a şaptea
dedicat, domnul Anthony.
La începutul secolului, adventiştii de ziua a şaptea din unele
zone din Statele Unite tocmai începeau să înfiinţeze şcoli ale
bisericii pentru copiii de vârsta şcolii elementare, în cea mai mare
parte ca urmare a sfaturilor lui Ellen White. Luni, la ora 6 a.m., în
data de 14 iulie 1902, Ellen White s-a adresat membrilor bisericii
sanatoriului, îndemnându-i să înfiinţeze o şcoală a bisericii, iar ca
ajutor s-a oferit să pună la dispoziţie, în scopul realizării acestui
proiect, o parte învecinată cu sanatoriul, teren aflat în proprietatea
ei la Elmshaven. Această secţiune începe cu un extras din
cuvântarea rostită de ea la acel moment.
Biserica sanatoriului a acceptat propunerea lui Ellen White, dar
în toamnă, când şcoala a fost deschisă, nu a fost făcută nicio
pregătire pentru copiii mici, deoarece s-a considerat că toţi copiii
sub vârsta de opt sau zece ani ar trebui să fie învăţaţi acasă, în
armonie cu îndrumările date anterior de Ellen White.
Nu toţi părinţii erau pregătiţi să atingă idealul pe care l-a
exprimat ea în scrierile anterioare, iar faptul acesta a lăsat destul
de mulţi copii să facă tot ce vor, fără a fi disciplinaţi sau educaţi

corespunzător în anii copilăriei. Faptul care a împiedicat biserica
să prevadă mijloace pentru educaţia copiilor mai mici a fost
declaraţia citată adesea pe care E. G. White a făcut-o în 1872, în
care spunea că „părinţii ar trebui să fie singurii educatori ai
copiilor lor, până când aceştia ajung la vârsta de opt sau zece ani.”
(Mărturii, vol. 3, p. 137)
[207] Se părea că ar exista o deosebire de gândire semnificativă
între conducătorii şi membrii bisericii cu privire la subiectul acesta
important.
Pe măsură ce timpul trecea, consiliul şcolii bisericii a planificat o
întrevedere cu Ellen White la ea acasă, joi dimineaţa, devreme, în
data de 14 ianuarie 1904, spre a discuta despre vârsta potrivită
pentru frecventarea şcolii şi despre responsabilitatea bisericii cu
privire la educaţia copiilor mici. William C. White a considerat
întâlnirea aceasta o piatră de hotar care avea să stabilească un
model pentru alte biserici din ţară.
Ellen White a fost informată dinainte cu privire la subiectul care
va fi discutat şi, ca urmare, s-a pregătit să vorbească despre el din
mai multe puncte de vedere. A fost întocmit un raport al acestei
întâlniri, iar o copie a fost depusă în arhiva de documente de la
Elmshaven. Totuşi, din neatenţie, nicio copie nu a fost depusă în
arhiva obişnuită a scrisorilor şi manuscriselor ei. Deoarece era
unul dintre rapoartele unei adunări a consiliului şcolii, materialul
acesta a fost pierdut din vedere mulţi ani. În timpul unei cercetări
atente din 1975, pentru a găsi toate materialele cu privire la
educaţia timpurie a copiilor, raportul acestei întrevederi
iluminatoare a ieşit la iveală în 24 aprilie 1975 şi a fost publicat în
întregime în Review and Herald (acum Adventist Review), din 24
aprilie 1975.
În capitolele 23 şi 24 se află câteva extrase succinte din apelul
adresat în 1902 pentru înfiinţarea unei şcoli a bisericii, precum şi
acea parte din raportul consiliului din 14 ianuarie 1904, care se
referă direct la vârsta potrivită pentru frecventarea şcolii de către
copiii părinţilor adventişti.
Capitolul 25 adună laolaltă câteva declaraţii diverse deosebite,

sub titlul „Principii călăuzitoare generale”.
În 1887, în Mărturii volumul 5, paginile 583, 584, Ellen White a
sugerat că „dacă sunt sfătuiţi de fraţii noştri din conducere, tinerii
puternic înrădăcinaţi şi întemeiaţi în credinţă ar putea să meargă
la colegiile superioare din ţara noastră, unde ar putea avea un
domeniu mai vast pentru studiu şi observaţie” şi unde, asemenea
valdenzilor, „ar putea să facă [208] o lucrare bună, chiar în timp ce
obţin o educaţie superioară”. Aceste idei au fost repetate în timpul
următorului deceniu, accentuând oportunităţile pe care le-ar oferi
faptul de a face lucrare misionară în şcolile neadventiste şi
constituind, de asemenea, nişte avertizări venite la momentul
potrivit. Capitolul 26 se încheie cu o selecţie din aceste sfaturi.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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APELUL PENTRU O ŞCOALĂ A BISERICII[56]
Am promis că voi vorbi în dimineaţa aceasta despre necesitatea
de a-i retrage pe copiii noştri din şcolile publice şi de a asigura
locuri potrivite în care pot să fie educaţi corect. Am fost surprinsă
că unii manifestă o atitudine aparent indiferentă, în ciuda faptului
că le-au fost repetate adesea avertizări care spun că părinţii
trebuie să se îngrijească de familiile lor nu numai având în vedere
interesele lor prezente, ci îndeosebi interesele lor viitoare şi
veşnice. Caracterul pe care îl formăm în viaţa aceasta ne va hotărî
destinul. Dacă alegem, noi putem să trăim o viaţă care durează cât
viaţa lui Dumnezeu.
Fiecare familie creştină este o biserică. Membrii familiei trebuie
să fie asemenea lui Hristos în fiecare faptă. Tatăl trebuie să
păstreze o legătură atât de strânsă cu Dumnezeu, încât să îşi dea
seama că este datoria lui aceea de a se îngriji ca membrii familiei
lui să primească o educaţie care îi va face potriviţi pentru viaţa
viitoare, nepieritoare. Copiii lui trebuie să înveţe principiile
cerului. El este preotul familiei, răspunzător faţă de Dumnezeu
pentru influenţa pe care o exercită asupra fiecărui membru al
familiei lui. [210] El trebuie să îşi pună familia în circumstanţele
cele mai favorabile cu putinţă, aşa încât să nu fie ispitită să se
conformeze cu obiceiurile şi tradiţiile, cu practicile rele şi
principiile incorecte pe care le va găsi în lume. (...)
Taţilor şi mamelor le revine responsabilitatea de a le da o
educaţie creştină copiilor care le-au fost încredinţaţi. Ei nu trebuie
să îşi neglijeze copiii niciodată. În nicio situaţie, să nu îngăduie ca
vreun domeniu al ocupaţiei lor să le absoarbă mintea, timpul şi
talentele într-o măsură atât de mare, încât copiii lor, care ar trebui
să fie îndrumaţi în armonie cu voia lui Dumnezeu, să fie lăsaţi să
alunece, până când vor ajunge departe şi despărţiţi de Dumnezeu.
Ei nu trebuie să îngăduie să le scape din mână copiii şi să ajungă
în mâinile celor necredincioşi. Ei trebuie să facă tot ce le stă în
putere pentru a-i feri să fie umpluţi de spiritul lumii. Să-i educe

pentru a deveni conlucrători cu Dumnezeu. Ei sunt braţul omenesc
al lui Dumnezeu, pregătindu-se pe ei înşişi şi pe copiii lor pentru o
viaţă nesfârşită în căminul ceresc.
Educaţia copiilor noştri începe în cămin. Mama este primul
lor învăţător. Când ajung suficient de mari pentru a merge la
şcoală, oare ar trebui să le îngăduim să meargă la şcolile publice?
Şcoala publică sau şcoala bisericii? – Cu mulţi ani în urmă,
în Oakland, soţul meu şi cu mine am discutat cu un profesor de la o
şcoală publică despre şcolile publice din oraş. El ne-a spus: „Dacă
părinţii ar şti nelegiuirea care este practicată în şcolile acestea şi
pe care noi o cunoaştem precis, ar avea loc un protest cu privire la
şcolile acestea pe care nici voi, nici eu nu ni-l putem imagina.
Tinerii sunt degradaţi, iar profesorii noştri nu ştiu ce fel de cămine
au aceştia.” Declaraţia aceasta a fost făcută cu mai mult de
douăzeci de ani în urmă. S-a îmbunătăţit de atunci situaţia din
şcolile publice?
Unii taţi şi unele mame sunt atât de indiferenţi, atât de
nepăsători cu privire la copiii lor, încât cred că nu contează dacă
aceştia vor merge la o şcoală publică sau la o şcoală a bisericii. „Noi
suntem în lume”, spun ei, „şi nu putem să ieşim din ea”. Totuşi,
dragi părinţi, noi putem să ieşim destul de mult din lume dacă
alegem să facem astfel. Noi putem să evităm să vedem multe [211]
dintre relele care se înmulţesc atât de repede în aceste zile din
urmă. Putem să evităm să auzim atât de mult despre răutatea şi
nelegiuirea care există.
Trebuie să facem tot ce este cu putinţă pentru a ne feri pe noi
înşine şi pe copiii noştri de priveliştea nelegiuirii care este
săvârşită în lume. Ar trebui să ne păzim ochii şi urechile cu
atenţie, pentru ca aceste lucruri îngrozitoare să nu pătrundă în
mintea noastră. Când ziarul vine în fiecare zi în casă, simt că aş
vrea să-l ascund, pentru ca lucrurile ridicole şi senzaţionale să nu
poată fi văzute. Am impresia că vrăjmaşul se află la temelia
publicării multor lucruri care apar în ziare. Orice lucru păcătos
care poate fi găsit este descoperit şi prezentat deschis înaintea
lumii.

Linia de demarcaţie dintre aceia care Îi slujesc lui Dumnezeu şi
aceia care nu Îi slujesc trebuie să rămână distinctă întotdeauna.
Deosebirea dintre cei credincioşi şi cei necredincioşi ar trebui să fie
la fel de mare cum este deosebirea dintre lumină şi întuneric. Când
acceptă ideea că ei sunt templul Duhului Sfânt, că Hristos Însuşi
locuieşte înăuntrul lor, cei din poporul lui Dumnezeu Îl vor lăsa să
fie văzut în spiritul, în cuvintele şi în faptele lor cu o asemenea
claritate, încât între ei şi urmaşii lui Satana va fi o deosebire care
nu va îngădui să existe confuzii. (...)
Educarea copiilor în domeniul principiilor Bibliei. – Unii
din poporul lui Dumnezeu le îngăduie copiilor lor să meargă la şcoli
publice, unde se asociază cu cei a căror moralitate este coruptă. În
aceste şcoli, copiii lor nu pot nici să studieze Biblia, nici să înveţe
principiile ei. Părinţi creştini, trebuie să luaţi măsuri, aşa încât
copiii voştri să înveţe principiile Bibliei! De asemenea, să nu vă
mulţumiţi doar cu faptul că ei studiază Cuvântul în şcoala
bisericii. Prezentaţi-le copiilor voştri Scripturile când staţi
împreună, când plecaţi, când veniţi şi când vă plimbaţi. Plimbaţivă împreună cu copiii voştri mult mai des. Vorbiţi cu ei. Îndrumaţile mintea pe o cale bună. Dacă veţi proceda astfel, veţi vedea că
lumina şi slava lui Dumnezeu vor intra în căminul vostru. Totuşi,
cum puteţi să vă aşteptaţi să primiţi binecuvântările Sale dacă nu
îi învăţaţi pe copiii voştri ce este bine?
[212] Eu doar ating câteva puncte dintr-o serie de subiecte cu
privire la instruirea şi educarea copiilor. Sper să tratez cândva mai
amplu punctele acestea, deoarece am ajuns să îmi dau seama
foarte bine că aceste subiecte trebuie să le fie prezentate celor din
poporul nostru. Dacă aşteaptă ca aprobarea lui Dumnezeu să vină
asupra lor în familie, adventiştii de ziua a şaptea trebuie să
acţioneze într-o direcţie total diferită de aceea în care au acţionat
până acum.
Fiecare părinte credincios va auzi de pe buzele Domnului
cuvintele: „Bine, rob bun şi credincios. Intră în bucuria stăpânului
tău.” Fie ca Domnul să ne ajute să fim nişte robi buni şi credincioşi
în relaţiile noastre unii cu alţii. El ne spune „să veghem unii

asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune”,
ajutându-ne şi întărindu-ne unii pe alţii.
Nevoia de a avea o şcoală a bisericii la Crystal Springs. –
Suntem aproape acasă. Ne aflăm la hotarul lumii veşnice. Aceia
care se dovedesc a fi vrednici vor fi primiţi în curând în Împărăţia
lui Dumnezeu. Nu avem timp de pierdut. Trebuie să întemeiem
lucrarea pe o bază solidă aici, la Crystal Springs. Lângă noi sunt
copiii noştri. Vom îngădui noi să fie contaminaţi de lume, de
nelegiuirea ei, de desconsiderarea poruncilor lui Dumnezeu? Îi
întreb pe cei care plănuiesc să-şi trimită copiii la şcoala publică,
unde sunt predispuşi să fie contaminaţi: Cum puteţi să vă asumaţi
un astfel de risc?
Dorim să clădim o şcoală a bisericii pentru copiii noştri. Din
cauza numeroaselor apeluri pentru mijloace financiare, pare a fi
dificil să obţinem bani suficienţi sau să stârnim un interes
suficient de mare pentru a construi o mică şcoală. I-am spus
comitetului şcolii că voi pune la dispoziţie un teren, cu condiţia de
a se îngriji ca acesta să fie folosit pentru şcoală. Sper că va fi
stârnit suficient interes pentru a ne face în stare să construim o
şcoală în care copiii să poată învăţa Cuvântul lui Dumnezeu, care
este viaţa şi trupul Fiului lui Dumnezeu. (...)
Veţi fi voi interesaţi să construiţi şcoala aceasta [213] în care
urmează să fie predat Cuvântul lui Dumnezeu? (...) Ne aşteptăm să
avem o şcoală în care să poată fi predată Biblia, în care să poată fi
înălţate rugăciuni către Dumnezeu şi în care copiii să înveţe
principiile Bibliei. Ne aşteptăm ca fiecare dintre cei ce se pot asocia
cu noi să dorească să ia parte la construirea acestei şcoli. Ne
aşteptăm să educăm o mică armată de lucrători în această regiune
deluroasă. (...)
Nu este niciun motiv pentru ca lucrarea aceasta să fie întârziată.
Fiecare trebuie să înceapă să ajute, perseverând cu un interes
neabătut, până când construcţia va fi încheiată. Fiecare trebuie să
participe cu ceva. Unii poate vor fi nevoiţi să se trezească
dimineaţa la ora patru în scopul de a ajuta. (...)
Fraţi şi surori, ce veţi face pentru a contribui la construirea unei

şcoli a bisericii? Credem că fiecare va considera ca un privilegiu şi
o binecuvântare să avem această şcoală. Să împărtăşim spiritul
lucrării, spunând: „Ne vom scula şi vom zidi.” Dacă toţi vor lua
parte la această lucrare uniţi, în curând vom avea o şcoală în care
copiii noştri vor învăţa zi de zi calea Domnului. Dacă facem tot ce
putem mai bine, binecuvântarea lui Dumnezeu va veni asupra
noastră. Oare ne vom ridica să construim? – Manuscrisul 100, 1902
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SFATURI CU PRIVIRE LA VÂRSTA
POTRIVITĂ A COPIILOR PENTRU A MERGE
LA ŞCOALĂ
Raportul interviului
Raportul unei adunări a consiliului şcolii bisericii sanatoriului
[din California], care s-a desfăşurat la „Elmshaven”, Sanatoriu,
California, joi dimineaţă, 14 ianuarie 1904.
Ellen White a vorbit pentru un timp, spunând următoarele:
De-a lungul anilor, am primit multe îndrumări cu privire la
importanţa păstrării unei discipline ferme în cămin. Am încercat
să scriu aceste îndrumări şi să le prezint altora. Într-una dintre
cărţile care urmează să fie publicată din scrierile mele [Educaţie],
se va afla un material suplimentar considerabil cu privire la
educarea copiilor.
Cei care îşi asumă responsabilităţile părinteşti ar trebui să se
gândească mai întâi dacă vor fi în stare să-i înconjoare pe copiii lor
cu influenţe corespunzătoare. Căminul este atât o biserică a
familiei, cât şi o şcoală a familiei. Atmosfera din cămin ar trebui să
fie atât de spirituală, încât toţi membrii familiei, părinţi şi copii, să
fie binecuvântaţi şi întăriţi prin faptul că sunt împreună.
Influenţele cereşti au un rol educativ. Cei care sunt înconjuraţi de
astfel de influenţe sunt pregătiţi să intre în şcoala cerească.
Mamele trebuie să fie în stare să-i înveţe pe micuţii lor [215] cu
înţelepciune în primii ani ai copilăriei. Dacă fiecare mamă ar fi
capabilă să facă lucrul acesta şi şi-ar lua timp să-i înveţe pe copiii
ei lecţiile pe care trebuie să le înveţe în anii timpurii, atunci toţi
copiii ar putea să fie ţinuţi în şcoala familiei până la vârsta de opt,
nouă sau zece ani.
Totuşi multe femei care intră în relaţia căsătoriei nu reuşesc să
îşi dea seama de toate responsabilităţile sfinte pe care le implică
rolul de mamă. Din nefericire, multe nu au capacitatea de a educa.
În multe cămine există doar puţină disciplină, iar copiilor li se

îngăduie să facă tot ce le place. Astfel de copii aleargă încoace şi
încolo şi nimeni din cămin nu este în stare să-i îndrume corect;
nimeni nu are tactul înţelept cu care să-i poată învăţa cum să-i
ajute pe tata şi pe mama, nimeni nu poate să pună corespunzător
acea temelie care ar trebui să se afle la baza educaţiei lor viitoare.
Copiii care se află în această situaţie nefericită sunt cu adevărat
demni de milă. Dacă nu li s-ar acorda ocazia de a primi o educaţie
corespunzătoare în afara căminului, ei ar fi lipsiţi de multe
privilegii pe care fiecare copil are dreptul să le aibă. Aceasta este
lumina care mi-a fost prezentată.
Aceia care nu sunt în stare să-i educe pe copiii lor nu ar fi trebuit
să-şi asume niciodată responsabilităţile de părinte. Dar deciziile
lor greşite ar trebui oare să ne determine să nu facem niciun efort
pentru a-i ajuta pe micuţii lor să-şi formeze caractere frumoase?
Dumnezeu doreşte să tratăm aceste probleme într-un mod înţelept.
Şcolile bisericilor trebuie să fie asociate cu sanatoriile. –
În sanatoriile noastre, trebuie să menţinem un standard înalt. În
aceste instituţii trebuie să fie angajate, ca medici, administratori şi
personal medical, numai persoane care îşi ţin casa în rânduială.
Comportamentul copiilor are o influenţă convingătoare asupra
tuturor celor care vin la aceste sanatorii. Dumnezeu doreşte ca
influenţa aceasta să fie reformatoare. Lucrul acesta poate fi
realizat, dar este necesar să avem grijă. Tatăl şi mama trebuie să
acorde o atenţie specială educării fiecărui copil. Totuşi voi ştiţi cum
sunt familiile din această regiune. Părinţii înţeleg care este
situaţia. Felul în care mi-a fost prezentată îmi arată că influenţa
exercitată asupra copiilor mici nu este aceea care ar trebui să fie,
[216] iar acest fapt este o ruşine. Fiecare dintre ei trebuie să fie pus
să îndeplinească o lucrare folositoare. Lor trebuie să li se spună ce
să facă. Dacă tatăl nu poate să fie cu ei, mama trebuie să fie
învăţată cum să-i educe.
De când am fost aici, mi-a fost dată lumina că lucrul cel mai bun
care poate fi făcut este acela de a avea o şcoală. Nu m-am gândit
deloc că trebuie să fie primiţi în şcoală copiii foarte mici. Totuşi cel
mai bine ar fi să avem şcoala aceasta pentru cei de vârsta la care

pot să înveţe şi să avem profesori care să-i disciplineze. Noi avem o
şcoală aici, deoarece în cealaltă şcoală [publică] nu poate fi predat
Cuvântul lui Dumnezeu. Fratele nostru [Anthony] care predă în
şcoala aceea este perfect capabil să se îngrijească de o şcoală în
care este predat Cuvântul lui Dumnezeu. El este pe deplin capabil
să facă lucrarea aceasta. El are deja un loc de muncă, ei l-au
angajat şi, atâta vreme cât îl lasă să stea fără dificultăţi, ar fi mai
bine să lucreze acolo.
Privilegiile unei şcoli pentru copiii mai mici. – Aici este o
lucrare care trebuie să fie făcută pentru familii şi pentru copiii care
sunt în vârstă de şapte, opt şi nouă ani. Ar trebui să avem o clasă
în care copiii aceştia să poată fi învăţaţi. În şcoală, vor învăţa
lucruri pe care adesea nu le învaţă în afara ei, cu excepţia faptului
că le învaţă de la alte persoane cu care vin în contact. (...)
Prin urmare, se pare că întrebarea se referă la frecventarea şcolii
de către aceşti copii. Aş dori să ştiu de la părinţi, de la fiecare
dintre ei, dacă se simt pe deplin mulţumiţi de copiii lor aşa cum
sunt, fără a fi trimişi la şcoală – la o şcoală în care se predau studii
biblice, în care este ordine, disciplină şi care încearcă să găsească
pentru ei ceva de făcut care să le ocupe timpul. Nu cred că va fi
cineva care să aibă obiecţiuni, dacă oamenii ajung să înţeleagă
acest fapt.
Contextul sfaturilor anterioare. – Când am auzit obiecţiile
pentru care copiii nu pot să meargă la şcoală până la vârsta de zece
ani, am dorit să vă spun că, în vremea când mi-a fost dată lumina
[217] că nu trebuie să trimitem copiii la şcoală până când nu sunt
suficient de mari pentru a fi învăţaţi, nu exista nicio şcoală a
păzitorilor Sabatului. Copiii trebuiau să fie învăţaţi în cămin
pentru a şti cum să se comporte când urmau să meargă la şcoală,
aşa încât să nu fie duşi în rătăcire. Nelegiuirea care se petrece în
şcolile obişnuite este aproape dincolo de imaginaţie.
Aceasta era situaţia, iar eu sunt foarte tulburată de ideea celor
care spun: „Sora White a spus aşa şi aşa, aceasta sau aceea, iar noi
vom face exact aşa cum a spus ea.”
Dumnezeu doreşte ca toţi să avem o judecată echilibrată şi să

gândim logic. Circumstanţele schimbă condiţiile. Circumstanţele
schimbă relaţia dintre lucruri.
O biserică a şcolii în comparaţie cu o educaţie deficitară
în cămin. – Aici se află un sanatoriu, iar acesta trebuie să aibă
influenţa cea mai nobilă cu putinţă în interior şi în afară. Prin
urmare, dacă oamenii văd venind la sanatoriu copii cu privirea
ageră, cu ochi de pisică sălbatică, zburdând încolo şi încoace,
neavând nimic de făcut şi începând să facă pozne şi toate aceste
lucruri, acest fapt este dureros pentru aceia care doresc să păstreze
reputaţia şcolii. Prin urmare, din lumina pe care mi-a dat-o
Dumnezeu, eu declar că, dacă o familie nu are capacitatea de a-i
educa pe copii, nici de a-i disciplina şi de a-i ţine sub control,
cerându-le să fie ascultători, lucrul cel mai bun este să-i punem
într-un loc unde vor asculta. Să-i punem într-un loc unde li se va
cere să asculte, deoarece ascultarea este mai bună decât jertfa. În
fiecare familie trebuie să fie cultivat un comportament bun.
Noi îi educăm pe micuţii lui Dumnezeu în familiile noastre.
Aşadar, ce fel de educaţie le dăm? Cum sunt cuvintele noastre?
Sunt ele nestăpânite, neatente şi neglijente? Se manifestă o
atitudine arogantă, asupritoare? Au loc certuri sau conflicte,
deoarece părinţii nu au capacitatea de a trata situaţiile? Domnul
doreşte să luăm în considerare toate lucrurile. Fiecare părinte are
o problemă de rezolvat: Ce gândesc copiii mei? Unde sunt ei? Cresc
ei pentru Dumnezeu sau pentru Diavolul? Toate aceste lucruri
trebuie să fie luate în considerare.
Cartea care va fi publicată va avea mult de spus cu privire [218]
la marile principii care trebuie să fie aplicate în educarea copiilor
încă de când se află în braţele mamei. Vrăjmaşul va lucra tocmai
prin acei copii, dacă nu sunt disciplinaţi. Cineva îi disciplinează.
Dacă mama şi tatăl nu fac lucrul acesta, îl va face Diavolul.
Aceasta este situaţia. El va prelua controlul. (...)
Nu voi spune atât de mult acum, deoarece doresc să înţeleg exact
despre ce trebuie să vorbesc. Doresc să-mi fie prezentate motivele
pentru care copiii nu trebuie să meargă la şcoală.

Grădiniţa de la Battle Creek
Am fi putut să facem acelaşi lucru pe care l-au făcut cei de la
Battle Creek. Ei m-au dus din loc în loc în azilul pentru orfani
[Casa Haskell] din Battle Creek. Copiii de cinci ani şi mai mari
erau aşezaţi la nişte mese mici. Educaţia era în conformitate cu
programa pentru grădiniţă: erau învăţaţi cum să lucreze şi cum să
aranjeze lucruri. Aveau o grămadă mare de nisip de calitate bună
şi îi învăţau pe copii cum să lucreze împreună, cum să
confecţioneze corabia lui Noe şi cum să facă animalele să intre în
corabie. Toţi făceau acest fel de lucruri.
Eu am încredere deplină în abilitatea sorei Peck, totuşi, dacă ea
se va ocupa de toate lucrurile de care s-a ocupat până acum – iar
eu sunt mulţumită de faptul că sunt exact lucrurile care ar trebui
să fie făcute –, ar trebui să fie încă o educatoare, nu credeţi?
Sora Peck [una dintre asistentele literare ale lui Ellen G.
White, care lucra ca învăţătoare la şcoala bisericii]: Eu cred că dacă
am făcut lucrarea în mod satisfăcător şi dacă vom fi în situaţia de a
avea copii mai mulţi, ar trebui să fie un ajutor suplimentar.

Lumina primită cu privire la „aceste lucruri”
Ellen White: Ideile mele au fost exprimate fără să fi fost
prelucrate, o frântură aici şi o frântură acolo. Eu am scris, dar nu
totul. Mai am mult de scris. Vreau să mă ocup de [219] lucrurile pe
care le-am spus. Mai întâi aş dori să înţelegeţi următoarele.
Aceasta este lumina care mi-a fost dată cu privire la aceste lucruri.
Aici sunt copii isteţi. Sunt copii de cinci ani care, din punct de
vedere al capacităţilor, pot fi educaţi la fel de bine cum sunt
educaţi mulţi copii de zece ani, iar aceştia pot să înţeleagă
subiectele prezentate de mame.
[57]
Atâta vreme cât copiii lui Willie
se află şi locuiesc aici, aş
dori să înveţe la o şcoală. Dacă grădiniţa poate fi afiliată şcolii,
prin adăugarea unei camere la clădire pentru astfel de elevi, toţi ar
trebui să simtă responsabilitatea de a contribui la construcţia
acelei camere. Cu privire la mamele care doresc să îşi ţină copiii

acasă şi care sunt pe deplin competente şi ar prefera să-i educe ele
însele, nimeni nu are vreo obiecţie. Ele pot să facă astfel. Totuşi
trebuie să fie asigurate mijloace astfel încât toţi copiii celor care
sunt angajaţi în această fabrică de alimente şi în acest sanatoriu şi
în alte activităţi care se desfăşoară aici să beneficieze de o
educaţie. Noi trebuie să o realizăm la standardele cele mai înalte.
Pastorul C. L. Taylor: Soră White, aş dori să pun o întrebare
cu privire la responsabilitatea părinţilor şi la relaţia dintre această
responsabilitate şi şcoala bisericii. Aşadar, să presupunem că am
un băiat – am unul de şapte ani. Noi suntem întru totul capabili să
îl educăm şi ne-am pregătit să îndeplinim această lucrare. Să
presupunem că alegem să nu ne asumăm această responsabilitate,
ci îl neglijăm pe băiat, îl lăsăm să se rătăcească. Oare ajunge să fie
responsabilitatea bisericii să facă lucrarea pe care aş putea să o fac
eu, dacă aş dori? Aceasta este întrebarea. Dacă nu am grijă de
băiat, când pot, când sunt în stare să fac acest lucru, oare ar trebui
să-i cer bisericii să facă acest lucru în locul meu?
Sora White: Voi puteţi să vă îngrijiţi de el, dar faceţi lucrul
acesta cu adevărat?
Pastorul William C. White: Ea nu se referă la experienţa ta
personală.
Ellen White: Biserica aflată în această regiune este [220] o
biserică influenţabilă. Ea este supusă influenţelor din afară. Aceste
influenţe sunt aduse continuu pentru a ne pune la încercare.
Întrebarea este: Va fi ea unită şi, dacă va fi necesar, va pregăti o
cameră – care nu va costa infinit de mult –, o cameră pentru ca
aceşti copii să vină şi să primească o educaţie, să aibă un învăţător
şi să fie crescuţi aici, unde pot să fie pregătiţi pentru o şcoală
superioară? Aceasta este întrebarea.

Felul de educaţie de care au nevoie copiii
Aceşti copii mici ar trebui să beneficieze de o educaţie, atât cât
pot să primească într-o şcoală. Ei ar trebui să beneficieze de
disciplina primită într-o şcoală, sub îndrumarea unei persoane care
ştie cum să se ocupe de copii, în funcţie de temperamentele lor

diferite. Acea persoană ar trebui să se străduiască să-i facă pe copii
să îşi înţeleagă responsabilităţile unii faţă de alţii şi
responsabilitatea faţă de Dumnezeu. Mintea lor ar trebui să fie
înrădăcinată în principiile care urmează să-i pregătească pentru
un nivel şcolar tot mai înalt.
Există o şcoală mai înaltă, unde toţi ar trebui să învăţăm, iar
dacă aceşti copii nu sunt crescuţi pentru a-şi forma obiceiuri şi
gânduri corecte şi nu sunt disciplinaţi corect, mă întreb cum vor
intra vreodată în şcoala cerească? Unde este respectul lor? Unde
sunt ideile preţioase pe care ar trebui să le cultive? Cu privire la
toate aceste lucruri, trebuie să aibă loc o experienţă de fiecare zi.
Când merge dintr-o parte în alta în casă, mama nu trebuie să fie
iritată, să-l certe pe copil şi să spună: „Îmi stai în cale şi vreau să
te dai la o parte, mai bine ieşi afară!” sau alte astfel de lucruri. Ea
trebuie să-i trateze pe copiii ei întocmai cum i-ar trata Dumnezeu
pe copiii Săi mai mari. El ne numeşte copii în familia Sa. El
doreşte să fim educaţi în conformitate cu principiile Cuvântului lui
Dumnezeu. El vrea ca această educaţie să înceapă cu aceşti micuţi.
Dacă mama nu are tact şi înţelepciune, dacă nu ştie cum să se
ocupe de mintea omenească, ar trebui să-i încredinţeze pe copii
cuiva care îi va disciplina şi le va modela mintea.
[221] Aşadar, am prezentat aceste lucruri în aşa fel încât să poată
fi înţelese? Există vreun punct, Willie, care se află în carte şi pe
care nu l-am abordat aici?
William C. White: Nu ştiu. Constat, mamă, că poporul nostru
de pretutindeni din State şi din întreaga lume, trebuie să spun,
uneori, face reguli generale pe baza unei declaraţii izolate.
Prin urmare, când am studiat Biblia şi scrierile tale, am ajuns să
cred că există un principiu aflat la baza fiecărui subiect şi că nu
putem înţelege corect regula, dacă nu înţelegem principiul.
Am crezut că, în unele dintre declaraţiile care au creat destul de
multe controverse – aşa cum sunt sfaturile cu privire la folosirea
untului şi declaraţia că mama este singurul învăţător pe care un
copil trebuie să îl aibă până la vârsta de opt sau zece ani –, am
avut privilegiul de a înţelege principiul. Eu am crezut că în studiul

acelor declaraţii ar trebui să recunoaştem că fiecare poruncă a lui
Dumnezeu a fost dată împreună cu harul şi a luat în considerare
circumstanţele.
Dumnezeu a zis: „Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă”, şi
totuşi Hristos explică legea divorţului ca fiind dată din cauza
împietririi inimilor oamenilor. Din cauza degenerării oamenilor, a
fost îngăduită o lege a divorţului, care nu s-a aflat în planul iniţial
al lui Dumnezeu. Eu cred că, referitor la astfel de declaraţii izolate,
cum ar fi protestul tău împotriva consumului de unt şi declaraţia
că un copil nu ar trebui să aibă niciun alt învăţător în afară de
mamă până la vârsta de opt sau zece ani, trebuie să fie înţeles
principiul.
Prin urmare, când ţi-a fost dată viziunea aceea cu privire la
consumul de unt, ţi-a fost prezentată starea lucrurilor, şi anume
oameni care consumau unt plin de microbi. Ei îl foloseau la prăjit
şi gătit, iar consumarea lui era dăunătoare. Totuşi, mai târziu,
când cei din poporul nostru au cercetat principiul implicat, au
constatat că, deşi untul nu este cel mai bun, ar putea să nu fie atât
de rău ca alte rele şi, în unele cazuri, îl consumă.
[222] Eu am presupus că problema cu privire la şcoala aceasta a
fost asemănătoare. Planul ideal este ca mama să fie învăţătorul –
un învăţător inteligent, asemenea celui pe care l-ai descris în
dimineaţa aceasta. Totuşi cred că a fost o mare daună adusă
lucrării noastre din Maine şi până în California şi din Manitoba
până în Florida, din cauză că poporul nostru a luat acea declaraţie
cu privire la faptul că, până la vârsta de opt sau zece ani, un copil
nu trebuie să aibă niciun alt învăţător, cu excepţia mamei, ca fiind
o interdicţie categorică, în urma căreia copiii nu au beneficiat de
privilegiile şcolii. Dacă înţeleg bine, aceasta este adevărata
problemă pe care o avem de discutat aici.
Când fraţii vor cerceta subiectul acesta din punctul de vedere al
binelui copilului, din punctul de vedere al corectitudinii faţă de
părinţi, atât cât pot eu să înţeleg, vor recunoaşte că există situaţii
în care ar fi mai bine ca un copil să beneficieze de privilegiile şcolii,
decât să fie neglijat. Totuşi există regula că un copil nu trebuie să

aibă alţi învăţători, cu excepţia părinţilor, până la vârsta de opt
sau zece ani. Aceasta pune capăt discuţiilor. (...)
Sora White: Ei bine, dacă părinţii nu au înţeles, ai putea să te
opreşti chiar aici. Prin urmare, trebuie să facem planuri, deoarece
există destul de mulţi părinţi care nu şi-au asumat
responsabilitatea de a se disciplina pe ei înşişi. (...)
Eu cred că oamenii aflaţi aici, care sunt înstăriţi, pot să
contribuie fiecare cu câte ceva pentru a susţine o şcoală pentru
alţii. Eu sunt dispusă să fac lucrul acesta. Nu cred că banii ar
trebui să fie un considerent care să intre în discuţie. [Noi vorbim
mereu despre] „cheltuială”, „cheltuială”, „cheltuială” – până la
urmă este o nimica toată să avem povara acestei cheltuieli
mărunte.

Stabilirea unui model
William C. White: Deoarece au fost menţionaţi copiii mei, aş
dori să spun un cuvânt despre acest lucru. Interesul meu cu privire
la rezultatul acestei întrevederi nu are nicio legătură cu copiii mei.
Interesul meu cu privire la rezultatul acestei întrevederi are
legătură cu influenţa lui asupra lucrării noastre de pretutindeni.
De la început şi până acum, interesul meu pentru şcoala aceasta
[223] nu a avut legătură, în principiu, cu copiii mei. (...)
Toată lumea ştie că sora Peck are multă experienţă în predare şi
că are patru ani de experienţă în colaborarea cu mama, ocupânduse de scrierile ei şi ajutând-o să pregătească o carte despre
educaţie. Interesul meu cel mai mare pentru şcoală nu a avut în
vedere familia mea, nici doar biserica din St. Helena.
Interesul meu pentru această şcoală constă în faptul că noi avem
privilegiul de a stabili un model. Succesele şi eşecurile, precum şi
conducerea acestei şcoli vor influenţa lucrarea şcolilor bisericii
noastre de pretutindeni în California şi mult mai departe, datorită
experienţei îndelungate a sorei Peck în calitate de învăţătoare, cât
şi a colaborării cu tine, mamă, în pregătirea cărţii despre educaţie.
Toate aceste lucruri au făcut ca şcoala aceasta să fie ca o cetate
aşezată pe un munte.

Prin urmare, îngrijorarea legată de regulile cu privire la copiii
mici nu a fost cauzată în principal de faptul că au fost neglijaţi
copiii mei, ci de faptul că s-au stabilit reguli pe care le consider
foarte nemiloase. Felul în care au fost aplicate le face un mare rău
copiilor noştri mai mici.

Subiectul grădiniţei
Lumea îndeplineşte o mare lucrare pentru copii prin intermediul
grădiniţelor. În locurile unde avem instituţii şi ambii părinţi sunt
angajaţi, aceştia ar fi bucuroşi să-şi trimită copiii la o grădiniţă.
Am fost convins că, în multe dintre bisericile noastre, o grădiniţă
organizată corespunzător pentru câteva ore pe zi ar fi o mare
binecuvântare. Mamă, nu am găsit în învăţăturile, regulile sau
sfaturile tale pentru poporul nostru nimic care să fie împotriva
acestei idei. Totuşi regulile impuse de conducătorii şcolii noastre
au nimicit complet în multe părţi ale ţării orice efort de a înfiinţa
grădiniţe pentru copiii noştri.
Sunt câteva cazuri în care ei sunt de partea îndeplinirii acestei
lucrări. Dr. Kellogg face acest lucru în şcoala lui pentru orfani, pe
care ai văzut-o şi ai lăudat-o, şi mai sunt câteva alte locuri în care
este îndeplinită această lucrare. Cei de la Berrien Springs au
îndrăznit vara trecută [224] să aducă un educator pentru grădiniţă
şi să îngăduie ca această parte a lucrării să beneficieze de o
oarecare atenţie. Totuşi, în general, în aproape nouă zecimi din
teritoriu, regulile impuse de conducătorii şcolii noastre nimicesc
complet această parte a lucrării.
Ellen White: Ei bine, trebuie să fie făcută o reformă în domeniul
acesta.
William C. White: Regulile din această şcoală şi motivele care
mi-au fost prezentate întotdeauna pentru aceste reguli s-au bazat
pe declaraţia ta că mama copilului trebuie să fie singurul lui
învăţător până la vârsta de opt sau zece ani. Eu am crezut că,
pentru binele cel mai mare al lucrării şcolilor noastre din întreaga
lume, avem privilegiul unor întrevederi de felul celei pe care am
avut-o în dimineaţa aceasta şi, de asemenea, de a înţelege

principiul care stă la baza acestor lucruri.
Ellen White: Da, este bine ca lucrurile să fie prezentate cu
claritate. Prin urmare, nu vei găsi niciodată o ocazie mai bună de a
o avea pe sora Peck pentru a se ocupa chiar şi de copiii mai mici.
Trebuie să fie o cale de rezolvare, într-un fel.
Cu privire la spaţiu, deoarece trebuie să existe o cameră, întreb
dacă este cel mai bine să fie construită chiar în clădirea şcolii sau
trebuie să fie separată. Mie mi se pare că ar putea să fie o clădire
separată. Nu ştiu cum ar fi cel mai bine. Acest fapt trebuie să fie
cercetat – avantajele şi dezavantajele. Cred că sora Peck ar putea
să spună mai bine decât oricare dintre noi cum ar trebui să fie. (...)

Ar putea şcoala să aducă un deserviciu?
C. L. Taylor: Am discutat despre acest subiect, şi anume că
şcoala bisericii nu va fi o binecuvântare pentru o comunitate, dacă
ajunge să preia responsabilitatea pe care ar trebui să o poarte
părinţii înşişi. Iar dacă vom începe să investim banii într-o
construcţie, nu contează dacă va fi o clădire sau doar o cameră.
Totuşi, dacă preluăm responsabilitatea pe care ar trebui să şi-o
asume părinţii, atunci şcoala bisericii va ajunge o capcană sau o
piedică, în loc de a fi [225] o binecuvântare. Aceasta este tot ce am
auzit spunându-se când s-a ajuns la punctul despre şcoală. (...)
Sora Peck: Cu privire la punctul acesta, soră White, am avut în
minte o întrebare. Care este datoria noastră ca învăţători? Este
aceea de a încerca să-i ajutăm pe părinţi să înţeleagă şi să îşi
asume responsabilitatea sau ar trebui să preluăm noi
responsabilitatea lor, luându-i pe copii la şcoală?
Ellen White: Dacă ei nu şi-au înţeles responsabilitatea din toate
cărţile, scrierile şi predicile, ai putea să le-o repeţi de acum şi până
la venirea Domnului şi nu vor simţi nicio povară. Nu este de folos
să vorbim despre responsabilitate, când ei nu au simţit-o niciodată.

O şcoală care creează o impresie favorabilă
Dorim să avem o şcoală asociată cu sanatoriul. Mi-a fost
descoperit că, oriunde există un sanatoriu, trebuie să fie şi o şcoală,

iar şcoala aceea trebuie să fie condusă în aşa fel încât să lase o
impresie bună asupra tuturor celor care vor vizita sanatoriul.
Oamenii vor vizita şcoala aceea şi vor vedea cum este
administrată. Şcoala nu trebuie să fie departe de sanatoriu, aşa
încât ei să poată afla despre ea.
În administrarea şcolii trebuie să fie asigurată disciplina cea mai
bună cu putinţă. Când învaţă, elevii nu pot să facă tot ce doresc. Ei
trebuie să renunţe la dorinţele lor şi să se supună disciplinei.
Aceasta este o lecţie care, în destul de multe familii, încă nu a fost
învăţată. Totuşi noi auzim: „Oh, lăsaţi-i să facă lucrul acesta! Sunt
doar nişte copii. Vor învăţa când vor ajunge mai mari.”
Ei bine, vreau să vă spun că, îndată ce un copil aflat în grija mea
a început să dea pe faţă simţăminte aprinse şi să se trântească pe
jos, nu a făcut acest lucru decât o singură dată. Nu am lăsat ca
Diavolul să lucreze tocmai prin copilul acela şi să pună stăpânire
pe el.
Domnul vrea să înţelegem lucrurile. El spune: „Avraam va
porunci fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului”, iar
noi trebuie să înţelegem ce înseamnă a porunci şi să înţelegem că,
dacă vrem să ne împotrivim Diavolului, trebuie să facem lucrul
acesta.
[226] Acum, nu ştiu dacă am reuşit să ajungem mai departe de
punctul de la care am început.
C. L. Taylor: Da, cred că am reuşit.
L. M. Bowen: Cred că ştim ce avem de făcut.
Sora Gotzian: S-a spus destul pentru a ne determina să ne
gândim şi să facem ceva.
Ellen White: Domnul ne vorbeşte serios. Da, noi am ajuns să
fim un exemplu. Înţelegeţi acum că sunt atât de multe sanatorii şi
atât de multe şcoli care trebuie să fie asociate cu ele. Am ajuns să
ne venim în fire şi să recunoaştem că trebuie să avem o influenţă,
şi anume o influenţă cu privire la copii. (...)
Şcoala voastră trebuie să fie un exemplu. Ea nu trebuie să
urmeze modelul şcolilor din zilele noastre. Nu trebuie să fie ca ele.
Şcoala voastră trebuie să fie organizată după un plan care este

mult mai înaintat decât al celorlalte şcoli. Trebuie să fie practică.
Lecţiile să fie puse în practică, să nu fie doar o recitare a teoriilor.
C. L. Taylor: Sunt mulţumit că începem să facem paşi în
direcţia aceasta. Cu toţii vedem că a venit o lumină adevărată. –
Manuscrisul 7, 1904
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PRINCIPII CĂLĂUZITOARE GENERALE
În orice loc în care se află o biserică
În orice loc în care se află o biserică, mare sau mică, trebuie să
fie înfiinţată o şcoală. – Scrisoarea 108, 1899

Nu maximele oamenilor, ci Cuvântul lui Dumnezeu
Hrana din Cuvântul lui Dumnezeu constituie elementul divin de
care sufletul are nevoie pentru o dezvoltare sănătoasă a tuturor
puterilor lui spirituale. Acest Cuvânt trebuie să fie esenţa
educaţiei în toate şcolile noastre. Dacă este pus în practică, acest
Cuvânt va da o putere sfinţită, înţelepciune, integritate şi putere
morală. Nu cugetările oamenilor, nu teoria făpturilor omeneşti, ci
Cuvântul lui Dumnezeu! – Manuscrisul 41a, 1896

Niciun plan de educaţie să nu fie stereotip
Domnul cere ca fiecare persoană care îşi asumă responsabilitatea
acestei lucrări să aibă aptitudini dezvoltate şi inteligenţă şi să îşi
pună în aplicare ideile cu conştiinciozitate, în conformitate cu
serviciul şi cunoştinţele dobândite anterior în şcoli. Domnul nu i-a
prescris nimănui un plan de educaţie precis. Temerea de Domnul
este începutul înţelepciunii. Când oamenii cu trăsături de caracter
diverse [228] îşi vor începe lucrarea încredinţată în calitate de
învăţători şi vor urma un plan de predare conform cu aptitudinile
lor, nu vor trebui să presupună că este necesar să-i copieze pe
învăţătorii care au lucrat înaintea lor, de teamă să nu le scadă
reputaţia. – Manuscrisul 170, 1901

O definiţie a adevăratei educaţii
Adevărata educaţie este pregătirea capacităţilor intelectuale,
morale şi fizice pentru îndeplinirea fiecărei datorii, plăcute sau
neplăcute. Ea este formarea fiecărui obicei şi a fiecărei practici a
inimii, a minţii şi a sufletului în scopul de a-I sluji lui Dumnezeu.
Atunci, în curţile cereşti se va putea spune despre voi că „sunteţi

împreună-lucrători cu Dumnezeu” (1 Corinteni 3,9). – Scrisoarea
189, 1899

Calităţile recomandabile ale şcolilor elveţiene
Aici, în Elveţia, văd unele lucruri care cred că sunt vrednice să
fie imitate. Profesorii din şcoli ies întotdeauna la joacă împreună
cu elevii lor, îi învaţă cum să se angajeze în activităţi plăcute şi
reprimă orice tulburare sau greşeală. Aceasta este o regulă
neschimbătoare şi îi include pe copiii de la cinci la cincisprezece
ani.
Ca răsplată pentru comportarea bună şi pentru sârguinţa în
învăţătură, profesorii îi iau pe elevi afară şi fac plimbări lungi
împreună, încetând activităţile şcolare mai devreme decât de
obicei. Îmi place lucrul acesta. Cred că pentru copii sunt ocazii mai
puţine de a ceda ispitei. Profesorii par să se implice în jocurile
sportive ale copiilor şi stabilesc regulile.
Dragoste sau reguli stricte şi rigide. – Nu pot să aprob în
niciun fel ideea de a-i trata pe copii în aşa fel încât să simtă că sunt
priviţi fără încetare cu neîncredere, că trebuie să fie urmăriţi şi că
nu pot să se comporte ca nişte copii. Dar profesorii trebuie să se
implice în amuzamentele copiilor, să fie una cu ei, să le arate că
doresc să fie fericiţi, iar faptul acesta îi va face pe copii să aibă
încredere. Ei pot fi conduşi prin dragoste, şi nu prin reguli stricte,
rigide şi aspre, pe care trebuie să le respecte când iau masa ori
când se joacă. – Scrisoarea 42, 1886
Talentele pe care le avem ne-au fost încredinţate pentru a le
folosi şi a le dezvolta. [229] Oh, ce bine ar fi dacă părinţii şi-ar da
seama că au răspunderea de a-şi păstra căminul liber de orice pată
a răului imoralităţii! Planul lui Dumnezeu este să avem în cămin
un colţ de cer mult mai mare decât cel de care ne bucurăm acum.
Privelişti plăcute şi o ocupaţie interesantă. – Încă din anii
cei mai timpurii, copiii sunt nişte elevi şi, dacă înaintea ochilor lor,
în cămin, sunt menţinute privelişti plăcute, ei se vor familiariza cu
amabilitatea, bunătatea şi dragostea creştină. Mintea lor este
formată din lucrurile pe care le văd şi le aud, iar părinţii seamănă

nişte seminţe care le vor aduce o recoltă fie spre bine, fie spre rău.
Dacă sunt creştini doar cu numele, dacă nu sunt şi împlinitori ai
Cuvântului, părinţii îşi pun amprenta asupra copiilor lor, iar
aceasta nu este amprenta lui Dumnezeu. Copiii doresc mult ceva
care să-i impresioneze. Pentru Numele lui Hristos, părinţi, daţi-le
sufletelor lor înfometate şi însetate o hrană potrivită!
Copiii sunt activi din fire, iar dacă părinţii nu le dau ceva de
făcut, Satana va inventa ceva care îi va ţine ocupaţi într-o lucrare
rea. Prin urmare, învăţaţi-i pe copiii voştri să îndeplinească o
lucrare folositoare. Voi puteţi să înveşmântaţi întreaga muncă întro demnitate care o va face să fie folositoare şi înălţătoare.
Faceţi ca relaţia cu copiii să fie însoţită de plăcere. – Să nu
simţiţi că aveţi datoria de a face viaţa copiilor voştri să fie
neplăcută. Partea neplăcută va veni destul de repede. Faceţi ca
toate activităţile pe care le aveţi în calitate de învăţători şi
educatori ai copiilor voştri să fie cât se poate de plăcute pentru ei.
Încurajaţi-i să facă din voi nişte prieteni. Cu siguranţă, veţi găsi la
copiii voştri impulsuri păcătoase, înclinaţii rele şi obiceiuri
discutabile, dar, dacă îi încurajaţi să caute societatea voastră, veţi
putea să le modelaţi corect gusturile şi simţămintele, să alungaţi
nemulţumirea, resentimentele şi răzvrătirea. Biruiţi-le mândria,
prin exemplul vostru de blândeţe şi smerenie.
Trebuie să scoatem din conversaţiile noastre tot [230] ce este
aspru şi condamnator. Dacă ne însuşim blândeţea şi smerenia lui
Hristos, Îl vom reprezenta pe El în toate relaţiile cu copiii noştri.
Tuturor celor care sunt implicaţi în lucrarea lui Hristos pentru
salvarea sufletelor, Mântuitorul le spune: „Voi sunteţi împreunălucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea
lui Dumnezeu.” – Manuscrisul 143, 1899
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FRECVENTAREA COLEGIILOR ŞI A
UNIVERSITĂŢILOR DIN ŢARĂ
Dacă tinerii noştri ar fi convertiţi în fiecare zi, nu ar fi niciun
pericol să meargă la colegiile din ţară, dar, dacă se simt liberi să
înceteze a veghea o singură zi, tocmai în ziua aceea Satana este
pregătit să-şi întindă capcanele, iar ei sunt biruiţi şi conduşi pe căi
greşite – pe căi interzise, pe care nu Domnul le-a deschis.
Prin urmare, ar trebui să refuze creştinii să se asocieze cu cei
neconvertiţi şi să caute să nu comunice în niciun fel cu ei? Nu, ei
trebuie să fie împreună cu cei neconvertiţi, să fie în lume, dar nu
din lume, să nu meargă pe căile lor, să nu fie influenţaţi de ei şi să
nu aibă inima deschisă faţă de obiceiurile şi practicile lor.
Asocierea lor trebuie să fie în scopul de a-i atrage pe alţii la
Hristos.
Influenţa unei idei false prezentate repetat. – Aici se află
pericolul pentru tinerii noştri. În atracţiile şi în învăţăturile din
aceste instituţii, sunt amestecate idei false şi fantezii în aşa fel
încât ei nu pot să discearnă otrava acestora, care este combinată cu
idei folositoare şi preţioase. Influenţa este atât de subtilă şi
lucrează atât de subtil, încât ei nu o percep, şi totuşi ea lucrează
fără încetare. Profesorii susţin fără încetare anumite idei care sunt
repetate din nou şi din nou, iar în cele din urmă mintea începe să
le asimileze şi să li se conformeze.
[232] Foarte adesea sunt studiate lucrările unor autori
necredincioşi. Aceşti oameni au un intelect ascuţit, sunt prezentate
ideile lor inteligente, iar mintea studenţilor este influenţată de ele.
Studenţii sunt încântaţi de strălucirea inteligenţei acestor autori.
Totuşi, de unde au obţinut oamenii aceia puterile intelectului
lor? De unde au obţinut inteligenţa? Din izvorul întregii
cunoaşteri. Cu toate acestea, ei şi-au pervertit capacităţile şi le-au
dedicat Diavolului. Nu credeţi voi că Diavolul este isteţ? Când
citesc autori necredincioşi, mulţi călătoresc pe drumurile
Diavolului. Satana este o făptură inteligentă, iar ei se îndrăgostesc

de învăţătura şi de isteţimea lui. – Manuscrisul 8b, 1891

Pericolul de a-i asculta pe unii mari oameni ai lumii
Pentru mulţi dintre tinerii noştri, este periculos să asculte
cuvântările prezentate de către aceia pe care lumea îi numeşte
„mari oameni”. Adesea, aceste cuvântări au o natură intelectuală
înaltă şi sunt pline de ideile false ale ştiinţei pe nedrept numite
astfel şi ale învăţăturilor religioase populare, care sunt amestecate
cu zicale şi remarci înţelepte, dar subminează declaraţiile Bibliei şi
lasă impresia că există motive de a pune sub semnul întrebării
adevărul Cuvântului inspirat. În felul acesta, aşa-zişii mari
înţelepţi seamănă seminţele necredinţei, dar numele lor sunt scrise
în cărţile cerului ca ale unor oameni fără minte, iar ei constituie o
ofensă la adresa lui Dumnezeu. Ei repetă ideile false pe care
Satana le-a pus în gura şarpelui şi îi duc pe tineri în amăgire.
Vrăjmaşul este satisfăcut de acest fel de educaţie. Ea este
vrăjitorie. Marele apostol a întrebat: „Cine v-a fermecat ca să nu
ascultaţi adevărul?” Aceia care primesc şi admiră ideile acestor
aşa-zişi mari oameni sunt în pericol, deoarece, prin subtilitatea
vrăjmaşului, raţionamentele fanteziste ale acestor învăţători falşi
prind rădăcină în inima tinerilor şi, aproape imperceptibil, ei sunt
convertiţi de la adevăr la minciună. Totuşi convertirea ar trebui să
fie în direcţia opusă. Tinerii noştri care au înţeles dovezile
adevărului ar trebui să fie bine întemeiaţi şi capabili să câştige
sufletele din [233] întunericul ideilor false la Hristos.
[58]
Tinerii care merg la Ann Arbor
trebuie să Îl primească pe
Isus ca Mântuitor personal, deoarece altfel vor clădi pe nisip şi
temelia lor va fi spulberată. Duhul lui Hristos trebuie să înnoiască
şi să sfinţească sufletul, iar dragostea curată faţă de Hristos
trebuie să fie păstrată vie, printr-o încredere în Dumnezeu plină de
smerenie, dovedită zilnic. Chipul lui Hristos, nădejdea slavei,
trebuie să fie format în voi. Isus să fie văzut în voi de aceia cu care

vă asociaţi. – Scrisoarea 26, 1891

Studenţii adventişti de ziua a şaptea
Valdenzii au mers să înveţe la şcolile din lume. Ei nu au făcut
nicio declaraţie şi, în aparenţă, nu au dat atenţie nimănui, ci au
trăit ce au crezut. Ei nu au sacrificat niciodată principiile, iar
principiile lor au ajuns să fie cunoscute curând. Acestea erau
diferite de tot ce văzuseră vreodată ceilalţi studenţi, iar ei au
început să se întrebe: „Ce înseamnă toate aceste lucruri? De ce
aceşti oameni nu pot fi determinaţi să se abată de la principiile
lor?” În timp ce se gândeau la aceste lucruri, i-au auzit rugându-se
în camerele lor, nu fecioarei Maria, ci Mântuitorului, căruia I se
adresau ca fiind singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi om.
Studenţii din lume au fost încurajaţi să pună întrebări şi, când li sa spus istoria simplă a adevărului, aşa cum este el în Isus, au
înţeles-o.
[59]
Am încercat să prezint aceste lucruri la Harbor Heights.
Cei
care au Duhul lui Dumnezeu, care au adevărul întipărit în însăşi
fiinţa lor, ar trebui să fie încurajaţi să meargă la colegii şi să
trăiască adevărul asemenea lui Daniel şi Pavel. Fiecare trebuie să
cerceteze ca să vadă cum poate prezenta cel mai bine adevărul în
şcoală, pentru ca lumina adevărului să poată străluci. Aluatul va
începe să lucreze, deoarece noi putem să depindem mult mai mult
de puterea lui Dumnezeu, care este manifestată în [234] viaţa
copiilor Săi, decât de orice cuvinte care pot fi rostite. De asemenea,
ei trebuie să pună întrebări în limbajul cel mai simplu cu putinţă,
cu privire la doctrinele biblice simple.

Semănarea seminţelor adevărului în minţi şi inimi
După ce au ajuns să fie întemeiaţi, înrădăcinaţi şi statorniciţi în
adevăr, aceşti tineri trebuie să meargă la instituţiile de
învăţământ ca studenţi. Ei pot să păstreze principiile vii ale
adevărului şi să păzească Sabatul şi, astfel, vor avea ocazia de a
lucra pentru Domnul, semănând seminţele adevărului în minţi şi

în inimi. Sub influenţa Duhului Sfânt, aceste seminţe vor răsări şi
vor aduce roade spre slava lui Dumnezeu, având ca rod mântuirea
sufletelor. Studenţii nu trebuie să meargă la aceste instituţii de
învăţământ în scopul de a fi iluminaţi cu privire la subiectele
teologice, deoarece profesorii din şcoală au nevoie ei înşişi să fie
cercetători ai Bibliei. Să nu fie începută nicio conversaţie deschisă,
dar când se va oferi ocazia de a pune întrebări cu privire la
învăţăturile Bibliei, lumina va străluci în multe minţi. Va fi stârnit
un spirit de cercetare.
Un procedeu în care există un mare pericol. – Abia
îndrăznesc să prezint această metodă de lucru, deoarece există
pericolul ca aceia care nu au nicio legătură cu Dumnezeu să
meargă la astfel de şcoli şi, în loc de a corecta greşeala şi de a
răspândi lumina, ei înşişi să fie duşi în rătăcire. Totuşi, lucrarea
aceasta trebuie să fie făcută şi va fi făcută de cei care sunt conduşi
şi învăţaţi de Dumnezeu. – Manuscrisul 22a, 1895

SECŢIUNEA A VII-A

STANDARDELE CREŞTINE
INTRODUCERE
Creştinul trebuie să vegheze fără încetare asupra standardelor
pe care le susţine. Deoarece ne confruntăm cu vicisitudinile unei
vieţi trăite într-o lume ale cărei standarde sunt în declin, iar în
biserică sunt membri care ar putea să se compare între ei,
standardele noastre, pe care le-am păstrat cândva la înălţime, ar
putea să scadă imperceptibil.
Dacă privim la soliile pe care Dumnezeu le-a trimis poporului
Său din vechime şi din vremurile noastre, vedem că El a considerat
necesar să-i încurajeze de repetate ori pe cei din poporul Său să
trăiască în armonie cu voinţa Sa. În timpul nostru, acest fapt este
adevărat îndeosebi cu privire la respectarea Sabatului, la
îmbrăcăminte şi purtarea de bijuterii şi cu privire la reforma
sănătăţii. De la publicarea primelor două volume precedente din
seria Solii alese, au fost găsite câteva materiale valoroase în
manuscrisele şi scrisorile de sfătuire ale lui Ellen White în
domeniul acesta, care au fost publicate în Adventist Review, iar
acum sunt publicate în volumul prezent. De asemenea, în cele
patru capitole ale acestei secţiuni, au fost incluse câteva materiale
din alte lucrări publicate.
Capitolul care prezintă grupul de materiale cu privire la
„Atitudinea potrivită în rugăciune” pare a fi corespunzător, din
cauză că unii au exagerat aplicaţiile sfaturilor din Slujitorii
Evangheliei, paginile 178, 179, şi din Solii alese, cartea 2, paginile
311-316 (în ediţia în limba română, p. 273-277), cerându-le
adventiştilor de ziua a şaptea să îngenuncheze ca semn al

respectului şi al umilinţei. Deşi îndrumările cer ca aceia care se
roagă să îngenuncheze întotdeauna, atât în rugăciunile publice, cât
şi în cele particulare, sfatul foarte precis şi exemplul lui Ellen
White indică faptul că îngenuncherea nu este cerută în fiecare
situaţie în care inima şi vocea sunt înălţate în rugăciune.
Materialele prezentate sunt extrase dintr-o sursă lungă de scrieri
de pe parcursul lucrării lui Ellen White.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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HARUL AMABILITĂŢII
Cei care lucrează pentru Hristos trebuie să fie curaţi, drepţi şi
demni de încredere şi, de asemenea, să fie duioşi, plini de milă şi
amabili. În comportamentul celor care sunt cu adevărat amabili
există un farmec deosebit. Cuvintele amabile, privirile plăcute,
comportamentul curtenitor sunt de o valoare inestimabilă.
Creştinii lipsiţi de amabilitate îi neglijează pe ceilalţi şi arată
astfel că nu sunt uniţi cu Hristos. Este imposibil să fii unit cu
Hristos, şi totuşi să fii lipsit de amabilitate.
Fiecare creştin trebuie să fie aşa cum a fost Hristos când a trăit
pe acest pământ. El este exemplul nostru nu numai prin
neprihănirea Sa, ci şi prin răbdarea, blândeţea şi atitudinea Sa
cuceritoare. El a fost neclintit ca o stâncă atunci când era vorba de
adevăr şi de datorie, dar întotdeauna a fost bun şi amabil. Viaţa Sa
a fost o ilustrare perfectă a adevăratei amabilităţi. El a avut
întotdeauna o privire plină de bunătate şi un cuvânt de mângâiere
pentru cei nevoiaşi şi asupriţi.
Prezenţa Sa aducea o atmosferă mai curată în cămin, iar viaţa
Sa era ca un aluat care lucra asupra elementelor societăţii. El a
umblat nepătat şi nevinovat printre oameni nesăbuiţi, aspri şi
nepoliticoşi, printre vameşi nedrepţi, samariteni păcătoşi, soldaţi
păgâni, ţărani aspri şi prin mulţimea amestecată. Când i-a văzut
pe oameni istoviţi şi obligaţi să poarte poveri grele, El a adresat
pretutindeni câte un cuvânt [238] plin de simpatie. El a împărtăşit
poverile lor şi le-a repetat lecţiile pe care le învăţase din natură cu
privire la dragostea, bunăvoinţa şi bunătatea lui Dumnezeu.
El a căutat să le inspire nădejde oamenilor celor mai aspri şi
nepromiţători, prezentându-le asigurarea că pot să ajungă nepătaţi
şi nevinovaţi, cu un asemenea caracter, încât să fie văzuţi ca nişte
copii ai lui Dumnezeu.
Lucrarea pentru cei necredincioşi. – Deşi era iudeu, Domnul
Hristos S-a asociat cu samaritenii, anulând obiceiurile fariseice ale
poporului Său. În ciuda prejudecăţilor lor, El a acceptat
ospitalitatea acestui popor dispreţuit. El a dormit sub acoperişurile

lor, a stat la mesele lor, a mâncat din mâncarea pregătită şi servită
de mâinile lor, a propovăduit pe străzile lor şi i-a tratat cu
bunătatea şi amabilitatea cea mai mare.
Domnul Isus a stat ca oaspete de onoare la masa vameşilor,
arătând, prin simpatia şi bunăvoinţa Lui, că recunoştea
demnitatea omului, iar oamenii doreau nespus să ajungă vrednici
de încrederea Sa. Cuvintele Sale ajungeau în sufletele lor însetate
ca o putere binecuvântată şi dătătoare de viaţă. Noi impulsuri erau
trezite, iar pentru aceşti renegaţi ai societăţii se deschidea
posibilitatea unei vieţi noi.
Un argument puternic în favoarea Evangheliei. –
Dragostea lui Hristos înmoaie inima şi şlefuieşte toate asprimile
temperamentului. Să învăţăm de la El cum să combinăm un înalţ
simţ al curăţiei şi al integrităţii cu seninătatea şi calmul. Un
creştin bun şi amabil este argumentul cel mai puternic ce poate fi
adus în favoarea Evangheliei.
Comportamentul unora care se declară creştini este atât de lipsit
de bunătate şi de amabilitate, încât binele lor este vorbit de rău.
Sinceritatea lor ar putea să nu fie pusă la îndoială, corectitudinea
lor ar putea să fie indiscutabilă. Totuşi sinceritatea şi
corectitudinea nu vor compensa lipsa de amabilitate şi de
bunătate. Astfel de oameni trebuie să-şi dea seama că Planul de
Mântuire este un plan al milei, care a fost pus în aplicare pentru a
[239] şlefui orice asprime a naturii omeneşti. Ei trebuie să cultive
acea amabilitate creştină rară care îi face pe oameni să fie buni şi
atenţi faţă de toţi. Creştinul trebuie să fie la fel de plin de simpatie
pe cât este de corect şi la fel de plin de milă şi de amabilitate pe cât
este de drept şi de cinstit.
Oamenii din lume se străduiesc să fie amabili, în scopul de a se
face cât mai plăcuţi cu putinţă. Ei se străduiesc să îşi modeleze
comportamentul şi vorbirea în aşa fel încât să aibă influenţa cea
mai mare asupra acelora cu care se asociază. Ei îşi folosesc
cunoştinţele şi aptitudinile cu cât mai multă abilitate pentru a
atinge această ţintă. „Fiii veacului acestuia sunt mai înţelepţi faţă
de semenii lor decât sunt fiii luminii.”

De-a lungul vieţii, veţi întâlni oameni a căror soartă este departe
de a fi uşoară. Truda şi nevoile, precum şi lipsa oricărei speranţe
pentru lucruri mai bune în viitor fac povara lor să fie foarte grea.
Când se adaugă durerea şi boala, povara este aproape
insuportabilă. Ei sunt asupriţi şi istoviţi de griji şi nu ştiu încotro
să se îndrepte pentru a primi ajutor. Când întâlniţi astfel de
oameni, lucraţi cu toată inima pentru a-i ajuta. Nu este planul lui
Dumnezeu ca aceia care sunt copiii Săi să se închidă în ei înşişi.
Nu uitaţi că Hristos a murit şi pentru aceşti oameni, la fel cum a
murit pentru voi. Când sunteţi în relaţie cu ei, fiţi miloşi şi
amabili. Faptul acesta vă va oferi posibilitatea de a-i ajuta, de a le
câştiga încrederea şi de a le inspira nădejde şi curaj.
Harul lui Hristos schimbă omul cu totul. – Apostolul ne
îndeamnă: „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.»” Harul lui Hristos schimbă omul cu totul, făcându-i pe
cei aspri să fie nobili, pe cei duri să fie blânzi, pe cei egoişti să fie
generoşi. El supune temperamentul şi vocea. Rezultatele lucrării
lui se văd în politeţea şi duioşia arătate de un frate faţă de altul, în
cuvintele încurajatoare şi pline de bunătate şi în faptele neegoiste.
Prezenţa unor astfel de oameni în cămin este asemenea prezenţei
unor îngeri. Viaţa lor răspândeşte un parfum plăcut, care se înalţă
spre Dumnezeu ca o jertfă de tămâie sfântă.
Dragostea se manifestă prin bunătate, blândeţe şi îndelungă
răbdare. Expresia feţei este [240] schimbată. Natura omenească
ajunge să fie părtaşă naturii divine. Domnul Hristos este onorat
prin desăvârşirea caracterului. Când au loc toate aceste schimbări,
îngerii izbucnesc în cântări sublime, iar Dumnezeu Tatăl şi
Domnul Hristos se bucură pentru sufletele modelate după chipul
divin.
Un ton plăcut şi o vorbire corectă. – Ar trebui să ne obişnuim
să vorbim cu un ton plăcut, să folosim un limbaj corect şi curat şi
cuvinte care exprimă bunătate şi amabilitate. Cuvintele pline de
bunătate sunt ca roua şi ca ploile blânde pentru suflet. Scriptura
spune despre Domnul Hristos că harul era turnat pe buzele Sale

pentru a şti „cum să învioreze cu vorba pe cel doborât de
întristare”. Domnul ne îndeamnă astfel: „Vorbirea voastră să fie
totdeauna cu har”, „ca să dea har” celor ce ne aud.
Unii dintre cei cu care intrăm în legătură pot fi aspri şi
nepoliticoşi, dar voi înşivă să nu fiţi mai puţini amabili din acest
motiv. Cel care doreşte să îşi păstreze respectul de sine trebuie să
fie atent să nu rănească inutil respectul de sine al celorlalţi.
Regula aceasta ar trebui să fie respectată cu stricteţe faţă de cei
mai nepoliticoşi şi mai lipsiţi de bun-simţ dintre oameni.
Voi nu ştiţi ce anume intenţionează Dumnezeu să facă din aceşti
oameni aparent nepromiţători. În trecut, Dumnezeu a acceptat ca
oameni care nu erau cu nimic mai promiţători sau mai atrăgători
să îndeplinească o mare lucrare pentru El. Duhul Său a lucrat
asupra inimii lor, înviorând fiecare capacitate în vederea unor
eforturi serioase. În aceste pietre aspre şi neşlefuite, Domnul a
văzut un material preţios care urma să reziste la încercarea
furtunii, a căldurii şi a presiunii. Dumnezeu nu îi vede pe oameni,
aşa cum îi vede omul. El nu judecă în funcţie de aparenţe, ci El
cercetează inima şi judecă drept.
Să fim nişte oameni care uită de ei înşişi, urmărind fără încetare
să-i încurajeze pe ceilalţi, să le uşureze poverile prin fapte de
bunătate duioasă şi dragoste neegoistă. Aceste gesturi de
amabilitate atentă, care încep în cămin şi se extind dincolo de
cercul familiei, ajung până departe şi alcătuiesc fericirea vieţii, iar
neglijarea lor contribuie într-o măsură la fel de mare la
nenorocirea vieţii. – Manuscrisul 69, 1902 (publicat în Review and
Herald, 20 august 1959)
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ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI PODOABELE
Binecuvântările îmbrăcămintei corespunzătoare
Potrivită, modestă şi să stea bine. – La fel ca în toate
celelalte lucruri, noi avem privilegiul de a-L onora pe Creatorul
nostru prin îmbrăcăminte. El doreşte ca îmbrăcămintea noastră să
fie nu numai îngrijită şi sănătoasă, ci şi să stea bine. – Educaţie, p.
248
Ar trebui să facem tot ce se poate mai bine pentru înfăţişarea
noastră. La serviciul de la Sanctuar, Dumnezeu a indicat fiecare
amănunt al veşmintelor acelora care slujeau înaintea Lui. În felul
acesta, suntem învăţaţi că El are o preferinţă cu privire la
îmbrăcămintea celor care-I slujesc. Îndrumările date cu privire la
veşmintele lui Aaron erau foarte precise, deoarece veşmântul lui
era simbolic. Tot aşa, îmbrăcămintea urmaşilor lui Hristos trebuie
să fie simbolică. Înfăţişarea noastră, în toate privinţele, ar trebui
să fie caracterizată prin simplitate, modestie şi curăţenie. –
Mărturii, vol. 6, p. 96
Prin lucrurile din natură, prin flori şi crini, Domnul Hristos
ilustrează frumuseţea pe care o preţuieşte Cerul, modestia,
simplitatea, curăţia, buna-cuviinţă, care vor face ca îmbrăcămintea
noastră să Îi fie pe plac. – Divina vindecare, p. 289
[242] Îmbrăcămintea şi înfăţişarea arată, în general, ce fel de
oameni suntem. – Review and Herald, 30 ianuarie 1900
Noi judecăm caracterul unui om în funcţie de îmbrăcămintea pe
care o poartă. O femeie modestă şi evlavioasă se va îmbrăca
modest. Gustul rafinat şi o minte educată se vor vedea în alegerea
unor haine simple şi corespunzătoare. (...) Femeia care este simplă
şi nepretenţioasă în îmbrăcăminte şi comportament arată că
înţelege faptul că o femeie adevărată este caracterizată de valoarea
morală. Cât de fermecătoare, cât de interesantă este simplitatea în
îmbrăcăminte, a cărei frumuseţe poate fi comparată cu aceea a
florilor de pe câmp! – Review and Herald, 17 noiembrie 1904

Principii călăuzitoare sănătoase
Dacă lumea introduce un mod de îmbrăcăminte modest, decent şi
sănătos, care este în acord cu Biblia, adoptarea unui asemenea
mod de îmbrăcăminte nu va afecta relaţia noastră cu Dumnezeu
sau cu lumea. Creştinii trebuie să-L urmeze pe Hristos, iar
îmbrăcămintea lor să fie conformă Cuvântului lui Dumnezeu. Ei
trebuie să evite extremele. Trebuie să urmeze cu umilinţă o cale
dreaptă, neabătută, care nu ţine seama de aplauze sau de critică, şi
trebuie să se ţină de ceea ce este bine doar pentru că este bine. –
Mărturii, vol. 1, p. 458, 459
Îi rog pe fraţii noştri să trăiască atent în prezenţa lui Dumnezeu.
Respectaţi obiceiurile în îmbrăcăminte în măsura în care se
conformează cu principiile sănătăţii. Surorile noastre să se îmbrace
simplu, aşa cum fac multe, având haine dintr-un material bun,
rezistent, potrivit acestui veac, şi nicio problemă legată de
îmbrăcăminte să nu le ocupe mintea. Surorile noastre trebuie să se
îmbrace simplu. Să aibă o înfăţişare modestă, serioasă şi cu bunsimţ. Oferiţi-i lumii o ilustraţie vie a harului lui Dumnezeu care
împodobeşte omul dinăuntru. – Manuscrisul 167, 1897 (publicat în
Îndrumarea copilului, p. 414)

Independenţa şi curajul de a fi corect
Creştinii nu trebuie să depună eforturi speciale [243] pentru a
atrage atenţia asupra lor, îmbrăcându-se diferit de lume. Dar dacă,
atunci când îşi urmează propriile convingeri în privinţa datoriei de
a se îmbrăca modest şi sănătos, descoperă că sunt demodaţi, ei nu
trebuie să-şi schimbe îmbrăcămintea pentru a fi ca lumea, ci
trebuie să dea dovadă de o independenţă nobilă şi de curajul moral
de a se purta aşa cum este bine, chiar dacă toată lumea ar fi
diferită de ei. – Mărturii, vol. 1, p. 458

Înnobilarea gusturilor
Adevărul nu îi face niciodată pe oamenii să fie aspri, brutali sau
nepoliticoşi. El ia oamenii cu toate păcatele şi josnicia lor, îi

desparte de lume şi le înnobilează gusturile, chiar dacă sunt săraci
şi lipsiţi de educaţie. Sub influenţa disciplinei creştine, are loc o
lucrare continuă de înnobilare, care îi sfinţeşte prin adevăr. Când
sunt ispitiţi să exercite chiar şi o fărâmă de influenţă care i-ar
conduce departe de Hristos, pe calea lumii, în mândrie, modă sau
paradă, ei rostesc cuvinte de împotrivire care vor abate puterea
vrăjmaşului. Ei spun: „Eu nu îmi aparţin. Sunt cumpărat cu un
preţ. Eu sunt un fiu al lui Dumnezeu, o fiică a Sa.” – Scrisoarea 26,
1900

Simplitatea în îmbrăcăminte
Inima mea a fost întristată, deoarece am văzut că mulţi
adventişti păzitori ai Sabatului ajung să fie lumeşti în gândire, în
conversaţii şi îmbrăcăminte. Oamenii care pretind a crede că au de
vestit ultima solie a harului pentru lume sunt atraşi de moda
lumească şi fac eforturi mari pentru a-i urma pe cei din lume, atât
de departe cât consideră că le îngăduie mărturisirea lor de
credinţă. Îmbrăcămintea lumească este atât de vizibilă în poporul
nostru, încât cei necredincioşi fac adesea remarca: „Ei nu se pot
deosebi de lume prin îmbrăcămintea lor.” Noi ştim că acest fapt
este adevărat, deşi există multe excepţii.
Cei care corespund standardului lumii nu sunt puţini la număr.
Suntem îndureraţi să vedem că ei exercită o mare influenţă,
conducându-i pe alţii să le urmeze exemplul. Când îi văd [244] pe
cei care au preluat numele lui Hristos cum copiază moda celor
lumeşti, sunt cuprinsă de gândurile cele mai dureroase. Lipsa lor
de asemănare cu Hristos este foarte vizibilă pentru toţi.
Împodobirea exterioară care este dată pe faţă atât înaintea celor
lumeşti, cât şi înaintea creştinilor dovedeşte absenţa împodobirii
lăuntrice, a podoabei unui duh blând şi liniştit, care este de mare
preţ în ochii lui Dumnezeu. (...)
Un indiciu cu privire la starea inimii. – Le avertizăm pe
surorile creştine cu privire la tendinţa de a-şi alege îmbrăcămintea
în conformitate cu stilurile lumeşti, atrăgând în felul acesta
atenţia. Casa lui Dumnezeu este profanată prin îmbrăcămintea

aşa-ziselor femei creştine din zilele noastre. O îmbrăcăminte
extravagantă, parada de lanţuri de aur şi dantele bătătoare la ochi
constituie un indiciu sigur al unei minţi slabe şi al unei inimi
mândre.
Pentru a urma linia modei, mulţi dintre tinerii noştri fac
cheltuieli pe care situaţia lor nu le îndreptăţeşte. Copiii unor
părinţi săraci caută să se îmbrace la fel ca aceia care sunt bogaţi.
Părinţii sacrifică banii, timpul şi puterea primite de la Dumnezeu,
pentru a confecţiona şi transforma îmbrăcămintea în aşa fel încât
să satisfacă vanitatea copiilor lor. Dacă surorile noastre care au
bani din belşug şi-ar organiza cheltuielile, nu în conformitate cu
bogăţia lor, ci având în vedere responsabilitatea lor faţă de
Dumnezeu, ca nişte ispravnice înţelepte ale mijloacelor care le-au
fost încredinţate, exemplul lor ar face mult pentru a stăvili răul
care există acum între noi.
Tacticile lui Satana. – Satana stă în umbră, inventând mode
care duc la cheltuieli extravagante. El are un scop precis prin
influenţarea modei zilei. El ştie că timpul şi banii dedicaţi
pretenţiilor modei nu vor fi folosiţi pentru scopuri mai înalte şi mai
sfinte. Timpul preţios este risipit pentru a ţine pasul cu moda
mereu schimbătoare şi niciodată satisfăcătoare. Îndată ce este
introdus un stil de modă, sunt concepute noi stiluri, iar apoi,
pentru ca oamenii să rămână la modă, îmbrăcămintea trebuie să
fie transformată. În felul acesta, creştinii cu inima împărţită îşi
risipesc timpul, dându-i lumii [245] aproape toate energiile lor.
Această povară întru totul inutilă este luată şi purtată de
bunăvoie de surorile noastre. Jumătate din poverile lor vin din
încercarea de a urma moda, şi totuşi ele sunt dornice să accepte
jugul, deoarece moda este dumnezeul căruia i se închină. Ele sunt
ţinute în cătuşele robiei ca nişte adevărate sclave, şi totuşi vorbesc
despre independenţă! Ele nu cunosc nici măcar cele dintâi principii
ale independenţei. Nu au nici minte, nici gust, nici judecată
proprie.
Satana are uimitor de mult succes în ce priveşte amăgirea
minţilor cu stilurile de modă mereu schimbătoare. El ştie că, atâta

vreme cât mintea femeilor este umplută fără încetare de o dorinţă
febrilă de a urma moda, însuşirile lor morale sunt slabe şi ele nu
pot fi făcute să-şi dea seama de adevărata lor stare spirituală. Ele
sunt lumeşti, fără Dumnezeu şi fără speranţă.
Gustul, potrivirea şi durabilitatea. – Noi nu descurajăm
bunul-gust şi eleganţa în îmbrăcăminte. Un gust corect în
îmbrăcăminte nu trebuie să fie dispreţuit sau condamnat. Deşi ar
trebui să se renunţe la volănaşe, broderii şi ornamente, le
încurajăm pe surorile noastre să folosească un material bun şi
durabil. Prin încercarea de a economisi bani cumpărând materiale
ieftine, nu se câştigă nimic. Îmbrăcămintea să fie simplă şi
îngrijită, fără un aspect extravagant.
Tinerele care rup lanţurile sclaviei modei vor fi nişte ornamente
în societate. Femeia care este simplă şi nepretenţioasă în
îmbrăcăminte şi comportament arată că înţelege faptul că o
doamnă adevărată este caracterizată de valoarea ei morală. –
Manuscrisul 106, 1901 (publicat în Review and Herald, 20 martie
1958)
Renunţarea la sine în îmbrăcăminte este o parte a datoriei
noastre creştine. Îmbrăcămintea simplă şi abţinerea de la parada
de bijuterii şi de podoabe de orice fel sunt în armonie cu credinţa
noastră. Ne numărăm noi printre aceia care văd nesăbuinţa celor
lumeşti, care îşi îngăduie extravaganţă în îmbrăcăminte şi
plăcerea distracţiilor? Dacă este aşa, ar trebui să aparţinem
categoriei celor ce se feresc de tot ce aprobă acest spirit care pune
stăpânire pe mintea şi inima acelora care [246] trăiesc numai
pentru această lume şi nu se gândesc niciodată şi nu-şi fac nicio
grijă pentru cea viitoare. – Mărturii, vol. 3, p. 366

Oare plutim în derivă?
O soră care petrecuse câteva săptămâni în instituţiile noastre de
la Battle Creek a spus că s-a simţit foarte dezamăgită de lucrurile
pe care le-a văzut şi le-a auzit acolo. Ea crezuse că va găsi un popor
cu mult mai avansat decât bisericile mai tinere, atât din punct de
vedere al cunoştinţei adevărului, cât şi al experienţei religioase. Ea

a sperat să obţină aici multă învăţătură pe care să o poată duce
surorilor ei de credinţă dintr-un stat îndepărtat. Totuşi a fost
surprinsă şi îndurerată de uşurătatea, de spiritul lumesc şi de
lipsa de evlavie pe care le-a întâlnit la fiecare pas.
Înainte de a primi adevărul, ea urmase moda lumii în
îmbrăcăminte, purtase bijuterii scumpe şi alte podoabe, dar, după
ce s-a hotărât să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, a simţit că
învăţăturile lui îi cereau să renunţe la toate podoabele
extravagante şi inutile. Ea a fost învăţată că adventiştii de ziua a
şaptea nu poartă bijuterii, aur, argint sau pietre preţioase şi că nu
se conformează modei lumeşti în îmbrăcăminte.
Când a văzut printre cei ce pretindeau că împărtăşesc credinţa o
asemenea îndepărtare de simplitatea Bibliei, ea a fost încurcată.
Oare nu aveau ei aceeaşi Biblie pe care o studiase ea şi cu care se
străduise să-şi conformeze viaţa? Fusese experienţa ei din trecut
doar fanatism? Interpretase ea greşit cuvintele apostolului: „Nu
ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine
vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu”?
Dna D, o persoană care ocupa o poziţie importantă în instituţie, a
vizitat-o într-o zi pe sora ______, în timp ce aceasta scotea din
bagajul ei un lănţişor de aur, spunând că dorea să vândă bijuteria
respectivă şi să pună banii obţinuţi în vistieria Domnului. Dna D a
spus: „De ce îl vinzi? Dacă ar fi al meu, eu l-aş purta.” Sora ______
a răspuns. „De ce? Pentru că atunci când am primit adevărul, am
fost învăţată că toate aceste lucruri trebuie să fie lăsate [247]
deoparte. Cu siguranţă, acestea sunt contrare învăţăturilor
Cuvântului lui Dumnezeu.” I-a citat ascultătoarei cuvintele
apostolilor Pavel şi Petru cu privire la punctul acesta: „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, ci cu fapte bune, cum se cuvine
femeilor care spun că sunt evlavioase.” „Podoaba voastră să nu fie
podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de
scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al
inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit.”
Ca răspuns, doamna i-a arătat un inel de aur pe care îl purta şi

pe care îl primise de la un necredincios şi i-a spus că ea consideră
că nu este niciun rău să porţi astfel de podoabe. „Noi nu suntem
atât de scrupuloşi”, a zis ea, „atât de formalişti. Unii fraţi au fost
exagerat de scrupuloşi în opiniile lor cu privire la subiectul
îmbrăcămintei. Doamnele din instituţia aceasta poartă ceasuri şi
lănţişoare de aur şi se îmbracă la fel ca toţi ceilalţi oameni. Nu este
o strategie bună să fim deosebite prin îmbrăcămintea noastră,
deoarece atunci nu mai putem să exercităm o influenţă atât de
mare.”
Conformare cu Hristos sau cu lumea. – Noi întrebăm: Este
lucrul acesta în acord cu învăţăturile lui Hristos? Urmăm noi
Cuvântul lui Dumnezeu sau obiceiurile lumii? Sora noastră a
hotărât că este mai sigur să adere la standardul Bibliei. Oare Dna
D şi alţii care merg pe o cale asemănătoare se vor simţi bine să se
confrunte cu rezultatul influenţei lor, în ziua când fiecare om va
primi răsplata după faptele lui?
Cuvântul lui Dumnezeu este clar. Învăţăturile lui nu pot fi
confundate. Îl vom respecta noi, exact aşa cum ni l-a dat El, sau
vom căuta să vedem cât de departe putem să ne abatem şi totuşi să
fim mântuiţi? Ar dori toţi cei angajaţi în instituţiile noastre să
primească şi să urmeze lumina divină, fiind astfel făcuţi în stare să
le transmită lumina acelora care umblă în întuneric?
Conformarea cu lumea este un păcat care subminează evlavia
poporului nostru şi împiedică serios capacitatea lui de a fi folositor.
Nu are rost să predicăm solia de avertizare pentru lume, [248] în
timp ce noi o negăm în lucrurile vieţii de zi cu zi. – Review and
Herald, 28 martie 1882

„Eul, eul, eul trebuie să fie slujit”
Cei care poartă brăţări, bijuterii din aur şi podoabe ar face mai
bine să ia aceşti idoli şi să-i vândă, chiar dacă ar primi mult mai
puţin decât au plătit pentru ei, şi să practice, în felul acesta,
renunţarea la sine. Timpul este prea scurt pentru a împodobi
trupul cu aur, argint sau haine scumpe. Ştiu că în domeniul acesta
poate fi făcută o lucrare bună. Domnul Isus, Comandantul din

curţile cereşti, a pus deoparte coroana împărătească, S-a dezbrăcat
de haina regală, a coborât de pe scaunul Său de domnie şi Şi-a
înveşmântat natura divină în hainele naturii omeneşti. El S-a
făcut sărac pentru noi, pentru ca, prin sărăcia Lui, noi să putem
ajunge în posesia bogăţiilor veşnice, şi totuşi tocmai aceia pentru
care Hristos a făcut tot ce era posibil pentru a salva sufletele
pieritoare de la ruina veşnică se simt atât de puţin dispuşi să se
lipsească de lucrurile ce pot fi cumpărate cu bani.
Domnul urmează să vină curând, iar răsplata Sa este cu El şi
lucrarea pe care o are de făcut este să-i dea fiecărui om după
faptele lui. Eu încerc să le arăt fraţilor că noi administrăm banii
Domnului pentru a îndeplini lucrarea cea mai importantă care
poate fi făcută. Prin renunţarea la sine, fraţii noştri ar putea să
facă mult mai mult împreună, dacă fiecare ar face câte puţin, iar
numeroasele pârâiaşe ar alcătui un fluviu puternic, care s-ar
revărsa spre cer.
Într-adevăr, este greu ca toţi să înţeleagă situaţia. Eul, eul, eul
trebuie să fie slujit şi slăvit şi cât de greu este ca toţi să ajungă
împreună-lucrători cu Dumnezeu! Oh, dacă ar putea să vină în
fiecare biserică un spirit de sacrificiu de sine, atunci fiecare suflet,
de aproape şi de departe, ar putea să înţeleagă valoarea banilor şi
să-i folosească atâta vreme cât poate, spunând: „Totul vine de la
Tine şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem” (1 Cronici 29,14).
Nu avem timp să ne îngrijorăm cu privire la ce vom mânca şi
vom bea şi cu ce ne vom îmbrăca. [249] Să trăim simplu şi să lucrăm
în simplitate. Să ne îmbrăcăm modest şi cuviincios, încât să fim
bine primiţi oriunde mergem. Nu bijuteriile şi îmbrăcămintea
scumpă ne vor face să avem influenţă, ci podoaba unui duh blând
şi smerit – urmarea consacrării în slujba lui Hristos – ne va da
putere înaintea lui Dumnezeu. Bunătatea şi grija faţă de cei din
jurul nostru sunt calităţi preţioase în ochii Cerului. Dacă nu aţi
acordat atenţie obţinerii acestor însuşiri, faceţi lucrul acesta acum,
deoarece nu aveţi timp de pierdut. – Manuscrisul 83, 1909

Hainele pe care le poartă pastorii adventişti de ziua a

[60]
şaptea
Efeseni 3,6.7: „Că adică neamurile sunt împreună-moştenitoare
cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la
aceeaşi făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia al cărei slujitor
am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin
lucrarea puterii Lui.”
„Al cărei slujitor am fost făcut eu” nu numai ca să le prezint
oamenilor adevărul, ci şi ca să-l trăiesc în viaţa mea. (…) Dar nu
este numai atât. Sunt şi alte lucruri care trebuie să fie luate în
considerare, pe care unii le-au neglijat, dar care sunt importante,
în lumina în care au fost prezentate înaintea mea. (…)
Grija pentru îmbrăcăminte este un aspect important. În această
privinţă a existat o deficienţă în rândul pastorilor care cred
adevărul prezent. Îmbrăcămintea unora a fost chiar dezordonată.
Nu numai că a existat o lipsă de bun-gust şi de ordine în ceea ce
priveşte aranjarea hainelor, astfel încât acestea să vină bine, să
aibă o culoare potrivită şi să fie adecvate pentru un pastor aflat în
slujba lui Hristos, dar înfăţişarea unora este chiar neîngrijită,
murdară. Unii pastori poartă o vestă de culoare deschisă, în timp
ce pantalonii sunt de culoare închisă, sau o vestă de culoare închisă
la pantaloni de culoare deschisă, fără gust şi sunt dezordonaţi în
îmbrăcăminte atunci când se prezintă înaintea oamenilor. Aceste
lucruri sunt o predică pentru oameni. Prin înfăţişarea şi prin
modul său de a se îmbrăca, pastorul le dă fraţilor un exemplu de
[250] ordine, de decenţă şi de bun-gust în îmbrăcăminte sau,
dimpotrivă, le dă lecţii de neglijenţă şi de lipsă de bun-gust, pe care
aceştia vor fi în pericol să le urmeze.
Îmbrăcămintea potrivită pentru amvon. – Îmbrăcămintea
dintr-un material negru sau închis la culoare este mai potrivită
pentru un pastor aflat la amvon şi va face o impresie mai bună
asupra oamenilor, decât dacă ar purta o combinaţie de două sau
trei culori diferite în îmbrăcăminte.
Atenţia mi-a fost îndreptată asupra copiilor lui Israel din
vechime şi mi-a fost arătat că Dumnezeu le-a dat indicaţii precise

cu privire la materialul şi la stilul veşmintelor care trebuiau să fie
purtate de cei care slujeau înaintea Lui. Dumnezeul cerului, al
Cărui braţ pune lumea în mişcare, Care ne susţine şi ne dă viaţă şi
sănătate, ne-a dat dovezi că El poate fi onorat sau dezonorat de
înfăţişarea celor care oficiază slujbe înaintea Lui. El i-a dat lui
Moise indicaţii speciale cu privire la tot ce era legat de slujirea Sa.
I-a dat instrucţiuni chiar şi cu privire la modul în care oamenii săşi aranjeze casele şi a specificat îmbrăcămintea pe care trebuiau să
o poarte cei care erau în slujba Sa. Aceştia trebuiau să menţină
ordinea în toate lucrurile şi, mai ales, să păstreze curăţenia. (…)
Ar putea fi făcute impresii corecte. – Nu trebuia să fie nimic
neglijent sau dezordonat la cei care se înfăţişau înaintea Sa, care
veneau în prezenţa Sa sfântă. De ce? Care era scopul acestei
atenţii deosebite? Doar pentru ca oamenii să obţină favoarea lui
Dumnezeu? Doar ca să primească aprobarea Lui?
Motivul care mi-a fost arătat a fost faptul că trebuia ca ei să lase
o impresie corectă asupra oamenilor. Dacă cei care lucrau în slujba
sfântă nu manifestau această grijă, această reverenţă faţă de
Dumnezeu, în înfăţişare şi în comportament, oamenii aveau să-şi
piardă respectul şi veneraţia faţă de Dumnezeu şi faţă de slujba Sa
sfântă.
Dacă arătau un mare respect faţă de Dumnezeu, prin faptul că
erau foarte atenţi şi scrupuloşi când veneau în prezenţa Sa, preoţii
îi transmiteau poporului o idee înaltă despre Dumnezeu şi despre
cerinţele Sale, arătându-le oamenilor că Dumnezeu este sfânt, că
lucrarea Sa este sfântă şi că tot ce are legătură cu lucrarea Sa
trebuie să fie sfânt; nu trebuia [251] să fie la ei nimic murdar sau
necurat şi orice întinare trebuia îndepărtată de la aceia care se
apropiau de Dumnezeu.
Îmbrăcămintea pastorului şi adevărul. – Din lumina care
mi-a fost dată, în această privinţă a existat neglijenţă. Aş putea să
vorbesc despre aceasta, aşa cum o prezintă Pavel. Ea se manifestă
într-o slujbă religioasă neadecvată şi în neglijenţa faţă de trup. Dar
această umilinţă intenţionată, această slujbă necorespunzătoare şi
neglijarea trupului nu este acea umilinţă care poartă amprenta

cerului. Umilinţa [autentică] trebuie să se observe într-un mod
special în înfăţişarea, în acţiunile şi în purtarea tuturor celor care
predică adevărul cel sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât fiecare
aspect legat de persoana noastră să recomande religia noastră
sfântă. Chiar îmbrăcămintea va recomanda adevărul în faţa celor
necredincioşi. Va fi o predică în sine. (…)
Un pastor care este neglijent în îmbrăcăminte adeseori îi jigneşte
prin aceasta pe cei care au bun-gust şi o sensibilitate elevată. Cei
care greşesc în această privinţă trebuie să se corecteze şi să fie mai
precauţi. În cele din urmă, se va constata că unele suflete s-au
pierdut din cauza neglijenţei în îmbrăcăminte a pastorului. Prima
impresie i-a influenţat nefavorabil pe oameni, pentru că ei nu au
putut găsi o legătură între înfăţişarea pastorului şi adevărurile pe
care el le-a prezentat. Îmbrăcămintea a fost o piedică, iar impresia
pe care a lăsat-o a fost aceea că oamenii pe care îi reprezintă sunt
neglijenţi şi că nu le pasă deloc de îmbrăcămintea lor, iar
ascultătorii nu au vrut să aibă nimic de-a face cu o asemenea
categorie de oameni.
Nivelul lucrării pastorului, judecat în funcţie de
îmbrăcămintea lui. – Unii dintre cei care slujesc în lucrurile
sfinte se îmbracă în aşa fel încât, cel puţin într-o anumită măsură,
distrug influenţa lucrării lor. Există o lipsă evidentă de bun-gust în
ceea ce priveşte asortarea culorilor şi potrivirea hainelor. Care este
impresia lăsată de un astfel de mod de a se îmbrăca? Aceea că
lucrarea în care sunt angajaţi nu este considerată mai sfântă sau
mai înaltă decât o muncă obişnuită, precum aratul ogorului. Prin
exemplul lui, pastorul coboară lucrurile sfinte la nivelul celor de
rând. Influenţa unor astfel de predicatori nu Îi este plăcută lui
Dumnezeu. – Mărturii, vol. 2, p. 609-614

Despre tendinţa de a face din îmbrăcăminte o cerinţă
crucială
Scrisoarea ta a fost primită şi citită. (...) Subiectul pe care
[61]
mi-l prezinţi, cerându-mi sfatul,
trebuie să fie cântărit cu
[252]

atenţie. Surorile noastre, care sunt agitate cu privire la subiectul
reluării reformei în îmbrăcăminte, ar trebui să fie precaute şi să se
roage la fiecare pas pe care îl fac. Nouă ne-au fost prezentate acum
cerinţele cele mai solemne şi mai importante din Cuvântul lui
Dumnezeu pentru acest timp special. Acestea sunt nişte cerinţe
pentru întreaga lume. Domnul nu pretinde să fie adusă vreo
cerinţă inventată de oameni pentru a abate atenţia oamenilor sau
pentru a crea controverse în vreun domeniu.
Este posibil ca unii să dorească foarte mult să se deosebească în
vreun fel. Dacă sunt dornici să lupte cu agenţii lui Satana, trebuie
să fie siguri că au îmbrăcat fiecare piesă a armurii lui Dumnezeu.
Dacă nu au făcut astfel, vor fi cu siguranţă biruiţi şi îşi vor crea
singuri încercări şi dezamăgiri grave, pe care nu sunt pregătiţi să
le înfrunte. Toţi să-I ceară Domnului cât se poate de stăruitor acea
experienţă adâncă şi bogată care se află în pregătirea inimii pentru
a-L urma pe Hristos oriunde îi conduce El.
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, săşi ia crucea şi să Mă urmeze.” Cuvintele trebuie să fie cântărite
bine. Omul care doreşte să-L urmeze pe Hristos, care alege să
meargă pe urmele paşilor Săi, va găsi pe cale crucea şi renunţarea
la sine. Toţi cei care Îl urmează pe Hristos vor înţelege ce implică
aceasta.
Îmbrăcămintea nu trebuie să fie un subiect crucial. –
Cerinţele lui Dumnezeu trebuie să fie acum clare şi inconfundabile.
În faţa noastră se află furtuni, lupte pe care puţini şi le
imaginează. Nu este nevoie acum de nicio schimbare specială a
îmbrăcămintei noastre. Stilul de îmbrăcăminte simplu care este
purtat acum, confecţionat în modul cel mai sănătos, nu necesită
crinoline şi trene lungi şi este prezentabil pretutindeni, iar
lucrurile acestea nu ar trebui [253] să ne abată atenţia de la cerinţa
măreaţă care urmează să decidă destinul veşnic al unei lumi –
poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
Ne apropiem de încheierea istoriei acestei lumi. Acum este
necesară o mărturie directă cu privire la simplitatea
îmbrăcămintei, aşa cum este prezentată în Cuvântul lui

Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie povara noastră. Totuşi este
prea târziu acum să ne entuziasmăm de formularea unei cerinţe în
privinţa aceasta. A-L urma pe Hristos cu toată umilinţa,
pregătindu-ne inima şi curăţindu-ne caracterul, nu este deloc o
lucrare uşoară. Surorile noastre pot fi sigure că Domnul nu le-a
inspirat să facă o condiţie din lucrul care a fost dat cândva ca o
binecuvântare, dar care a fost urât şi dispreţuit de mulţi, ca şi cum
ar fi fost un blestem.
Reforma îmbrăcămintei. – Reforma îmbrăcămintei, care a fost
[62]
susţinută cândva
, s-a dovedit a fi o luptă la fiecare pas.
Membrii bisericii au refuzat să adopte acest stil sănătos de
îmbrăcăminte, provocând neînţelegeri şi dezbinare. Unii nu
manifestau
uniformitate
şi
bun-gust
în
confecţionarea
îmbrăcămintei, aşa cum le fusese prezentat cu claritate. Subiectul
acesta a dat naştere la multe discuţii. Rezultatul a fost că s-a
renunţat la anumite elemente discutabile, cum ar fi pantalonii.
Responsabilitatea susţinerii reformei în îmbrăcăminte a fost
înlăturată, deoarece acest lucru, care fusese dat ca o
binecuvântare, a fost schimbat într-un blestem.
Unele aspecte au făcut ca reforma sănătăţii să fie o
binecuvântare categorică. Pantalonii ridicoli care erau la modă pe
vremea aceea nu au putut fi purtaţi. Rochiile lungi, care atingeau
podelele şi măturau murdăria de pe străzi, nu puteau fi susţinute.
Totuşi a fost adoptat un stil mai înţelept, care nu conţinea aceste
aspecte discutabile. Stilul de îmbrăcăminte la modă poate fi
respins şi ar trebui să fie [254] respins de aceia care studiază
Cuvântul lui Dumnezeu. Timpul petrecut în susţinerea reformei în
îmbrăcăminte ar trebui să fie dedicat studiului Cuvântului lui
Dumnezeu.
Îmbrăcămintea celor din poporul nostru trebuie să fie cât se
poate de simplă. Fusta şi jacheta pe care le-am menţionat pot fi
folosite, dar nu spun că acel model trebuie să fie stabilit şi să nu fie
acceptat nimic altceva, ci să fie adoptat un stil simplu, aşa cum a
fost reprezentat de acea îmbrăcăminte. Unii au presupus că
modelul prezentat este singurul pe care trebuie să-l adopte toţi. Nu

este aşa. Totuşi, în diferite circumstanţe, un model la fel de simplu
ca acesta este cel mai bun pe care putem să-l adoptăm. Mie nu mi-a
fost descoperit niciun stil precis ca regulă care să-i călăuzească pe
toţi în îmbrăcăminte. (...)
Să fie purtate haine simple. Puneţi-vă la încercare talentul,
surorile mele, în această reformă esenţială.
Poporul lui Dumnezeu va trece prin toate încercările pe care le
poate suporta.
Subiectul Sabatului este o încercare care va veni asupra întregii
lumi. Nu este nevoie acum să formulăm cerinţe noi pentru cei din
poporul lui Dumnezeu, care să facă încercarea să fie mai grea decât
cea pe care o au deja. Vrăjmaşului îi va plăcea să ridice acum
probleme pentru a abate atenţia oamenilor şi pentru a-i face să
intre în controverse cu privire la subiectul îmbrăcămintei. Surorile
noastre să se îmbrace simplu, aşa cum fac mulţi, purtând haine
dintr-un material bun, modest şi potrivit pentru timpul acesta şi să
nu îngăduie ca îmbrăcămintea să le umple mintea. (...)
Exemplul pe care îl stabilesc unii. – Unii care au toată
lumina Cuvântului lui Dumnezeu nu vor respecta îndrumările
Sale. Ei îşi vor urma propriile gusturi şi vor face tot ce le place.
Aceşti oameni le prezintă tinerilor un exemplu greşit, iar cei care
au venit recent la adevăr şi care s-au obişnuit să copieze fiecare stil
nou de îmbrăcăminte, folosind ornamente care consumă timp şi
bani, fac să fie o deosebire mică între îmbrăcămintea lor şi aceea a
oamenilor lumeşti.
Surorile noastre trebuie să asculte cu conştiinciozitate Cuvântul
lui Dumnezeu. Nu începeţi lucrarea de reformă pentru alţii înainte
de a o începe pentru voi înşivă, deoarece nu veţi avea niciun succes
şi nu [255] veţi putea să schimbaţi inima. Lucrarea lăuntrică a
Duhului lui Dumnezeu se va vedea printr-o schimbare în exterior.
Cei care îndrăznesc să nu respecte declaraţiile cele mai simple ale
inspiraţiei nu vor asculta, nu vor primi şi nu vor depune toate
eforturile pentru a-i conduce pe aceşti idolatri la o îmbrăcăminte
simplă, fără podoabe, corespunzătoare şi cu bun-gust, care nu-i
face în niciun fel să fie ciudaţi sau deosebiţi. Ei vor continua să

facă paradă, arborând stindardul lumii. (...)
Timpul nostru de probă este foarte scurt, iar pe pământ va fi
făcută o lucrare rapidă. Încercările lui Dumnezeu vor veni şi vor fi
precise şi categorice. Fiecare suflet trebuie să se umilească
înaintea lui Dumnezeu şi să se pregătească pentru evenimentele
care se află în faţa noastră. – Scrisoarea 19, 1897
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SABATUL: PRINCIPII CĂLĂUZITOARE
PENTRU RESPECTAREA SABATULUI
Sabatul este un semn pentru lume cu privire la
credincioşie. – Din stâlpul de nor, Isus „i-a vorbit lui Moise şi a
zis: «Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Să nu care cumva să
nu ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi, între Mine şi voi şi
urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt
Domnul care vă sfinţesc»” (Exodul 31,12.13). Sabatul este un
legământ dat de Dumnezeu omului – un semn al relaţiei care
există între Creator şi făpturile create de El. Prin respectarea
memorialului creării lumii în şase zile şi al odihnei Creatorului în
ziua a şaptea, sfinţind Sabatul în conformitate cu poruncile Sale,
israeliţii aveau să declare înaintea lumii credincioşia lor faţă de
singurul Dumnezeu viu şi adevărat, Suveranul universului.
Prin respectarea Sabatului, creştinii trebuie să-i prezinte lumii
fără încetare o mărturie credincioasă cu privire la cunoaşterea
Dumnezeului celui adevărat şi viu, care Se deosebeşte de toţi zeii
falşi, deoarece Domnul Sabatului este Creatorul cerurilor şi al
pământului, Cel înălţat mai presus de toţi zeii.
„Să ţineţi Sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. (...) Să
lucrezi şase zile; dar a şaptea este Sabatul, ziua de odihnă
închinată Domnului. [257] Cine va face vreo lucrare în ziua
Sabatului va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească
Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat.
Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn veşnic; căci în
şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea
S-a odihnit şi a răsuflat” (versetele 14-17). – Manuscrisul 122, 1901
Sfaturi timpurii cu privire la Sabat şi la copii. – Casa lui
Dumnezeu este profanată, iar Sabatul este călcat de copiii
credincioşilor păzitori ai Sabatului. Ei aleargă în jurul casei, se
joacă, vorbesc şi îşi manifestă temperamentul rău chiar şi în
adunările în care sfinţii vin să-I dea slavă lui Dumnezeu şi să I se
închine în frumuseţea sfinţirii. Locul care ar trebui să fie sfânt,

unde ar trebui să domnească o linişte sfântă şi unde ar trebui să fie
o ordine desăvârşită, simplitate şi umilinţă, este făcut să fie un
adevărat Babilon şi un loc în care domneşte confuzia, dezordinea şi
lipsa de bună-cuviinţă. Acest fapt este suficient pentru a-L alunga
pe Dumnezeu din adunările noastre şi pentru a face să se aprindă
mânia Sa, deoarece Lui nu-I va face plăcere să iasă împreună cu
armatele lui Israel pentru a lupta împotriva vrăjmaşilor noştri.
Dumnezeu nu va da biruinţă în adunarea de la _______.
Vrăjmaşii credinţei noastre au triumfat. Dumnezeu a fost
nemulţumit. Mânia Sa este aprinsă, când casa Lui este făcută să
fie asemenea Babilonului. (...)
Mai presus de toate, aveţi grijă de copiii voştri în Sabat! Nu-i
lăsaţi să calce Sabatul, deoarece voi înşivă îl călcaţi în acelaşi fel,
dacă îi lăsaţi pe copiii voştri să îl calce. Când le îngăduiţi copiilor
voştri să se joace în Sabat, Dumnezeu vă consideră a fi nişte
călcători ai poruncilor. Voi călcaţi Sabatul Său. – Manuscrisul 3,
1854
Fără dezordine sau gălăgie. – Să nu veniţi la masă cu
agitaţie. Zgomotul nestăpânit şi certurile nu ar trebui să fie
îngăduite în nicio zi din săptămână, dar în Sabat toţi trebuie să
respecte liniştea. Nu ar trebui să se audă niciodată o poruncă
rostită cu ton ridicat, dar în Sabat lucrul acesta este întru totul
nepotrivit. Aceasta este ziua sfântă a lui Dumnezeu, ziua pe care
El a pus-o deoparte pentru a [258] comemora lucrările Sale
creatoare, o zi pe care El a sfinţit-o. – Manuscrisul 57, 1897
Căutarea propriilor plăceri. – Le spun celor care declară că
sunt adventişti de ziua a şaptea: Puteţi voi să pretindeţi să fie pus
asupra voastră sigiliul viului Dumnezeu? Puteţi voi să declaraţi că
sunteţi sfinţiţi prin adevăr? Ca popor, noi nu am acordat
importanţă Legii lui Dumnezeu aşa cum ar fi trebuit. Suntem în
pericolul de a ne satisface propriile plăceri în ziua Sabatului. –
Scrisoarea 258, 1907
Nu este o zi pentru căutarea plăcerilor, înot sau jocul cu
mingea. – Dumnezeu doreşte ca toate darurile Sale să fie preţuite.
Orice lucru mărunt trebuie să fie preţuit cu atenţie, iar noi trebuie

să fim precauţi pentru a ne familiariza cu nevoile celorlalţi. Tot ce
avem din adevărul Bibliei nu este doar pentru beneficiul nostru, ci
pentru a le fi împărtăşit altor suflete, iar acesta trebuie să fie
întipărit în minţile omeneşti prin cuvinte amabile, pentru a pregăti
calea prin care adevărul se va revărsa în valuri îmbelşugate pentru
alte suflete.
Fiecare minune săvârşită de Domnul Hristos a fost foarte
importantă şi a avut scopul de a-i arăta lumii că în ziua Sabatului
era o mare lucrare de îndeplinit pentru alinarea suferinţei
omenirii, dar lucrările obişnuite nu trebuiau să fie făcute.
Căutarea plăcerilor, jocul cu mingea, înotul nu au fost o necesitate,
ci o neglijare păcătoasă a zilei sfinte pe care Iehova a pus-o
deoparte. Domnul Hristos nu a săvârşit minuni numai pentru a-Şi
arăta puterea, ci, întotdeauna, spre a-l înfrunta pe Satana, care
chinuia omenirea suferindă. Domnul Hristos a venit în lumea
noastră pentru a împlini nevoile celor suferinzi, pe care Satana îi
tortura.
Spălarea vaselor în Sabat. – Dorim să-i îndemnăm pe toţi să
nu spele vasele în Sabat, dacă lucrul acesta poate fi evitat.
Dumnezeu este dezonorat de orice lucrare care nu este necesară,
dar este făcută în ziua Sa sfântă. Nu este deloc nepotrivit ca vasele
să fie lăsate nespălate până la încheierea Sabatului, dacă lucrul
acesta poate fi făcut. – Scrisoarea 104, 1901
Sabatul este o zi de închinare. – Primul Sabat din
Săptămâna de Rugăciune a fost o zi de activitate intensă. De la
„Sunnyside” [259] şi de la şcoală au fost trimise două echipe şi o
barcă la Dora Creek, pentru a-i aduce la adunări pe aceia care nu
erau în stare să meargă atât de departe. Oamenii fuseseră invitaţi
să îşi aducă mâncare şi să vină la adunări pregătiţi să-şi petreacă
întreaga zi, iar ei au răspuns invitaţiei fără reţineri.
Unii au fost foarte surprinşi de efortul pe care l-am făcut noi în
Sabat pentru a-i aduce la adunare. Li se spusese că păzirea
duminicii consta în mare parte din lipsa activităţii fizice şi credeau
că, deoarece noi eram zeloşi în păzirea Sabatului, îl vom respecta
în conformitate cu învăţăturile fariseilor.

Noi le-am spus prietenilor noştri că, în domeniul păzirii
Sabatului, am studiat exemplul şi învăţăturile lui Hristos, care Îşi
petrecea adesea Sabatele în efortul serios de a vindeca şi de a-i
învăţa pe alţii şi că noi credem că o soră care îngrijea o familie
bolnavă păzea Sabatul la fel de mult ca una care conducea o grupă
din Şcoala de Sabat; că Domnul Hristos nu a putut să-i
mulţumească pe fariseii din zilele Sale şi că noi nu ne aşteptăm ca
eforturile noastre de a-I sluji Domnului să-i mulţumească pe
fariseii din zilele noastre. – Review and Herald, 18 octombrie 1898
Activităţile sfinte şi cele obişnuite. – Preoţii de la templu
munceau mai mult în Sabat decât în celelalte zile. Aceeaşi muncă
în domeniul lucrurilor obişnuite ar fi fost un păcat, dar lucrarea
preoţilor era în slujba lui Dumnezeu. – Hristos, Lumina lumii, p.
285
Influenţa mare a exemplului unei biserici de la sediul
lucrării. – Sufletul meu era împovărat cu privire la starea bisericii
din locul acesta. (...) Era o nevoie atât de mare ca standardul din
locul acesta să fie înălţat din multe puncte de vedere, înainte ca o
influenţă corectă şi mântuitoare să poată ajunge în alte locuri.
Adevărul prezentat aici luase oameni din lume şi din alte biserici şi
îi adusese laolaltă în biserică, dar nu toţi cei care mărturiseau a
crede adevărul erau sfinţiţi prin el. (...)
Dumnezeu îi cheamă pe lucrătorii din misiunea aceasta să înalţe
standardul [260] şi să-şi arate respectul faţă de cerinţele Sale,
cinstind Sabatul. (...) Din locul acesta sunt trimise publicaţii şi
lucrătorii pleacă pentru a proclama poruncile lui Dumnezeu, de
aceea este de importanţa cea mai mare ca influenţa exercitată de
această biserică să fie bună, atât prin învăţături, cât şi prin
exemplu. Standardul nu trebuie să fie coborât atât de mult, încât
aceia care primesc adevărul să calce poruncile lui Dumnezeu, în
timp ce mărturisesc a le respecta. Ar fi cu mult mai bine să-i lăsăm
în întuneric până când vor putea să primească adevărul în toată
curăţia lui.
Adventiştii de ziua a şaptea sunt priviţi de ceilalţi. – Unii
urmăresc poporul acesta pentru a vedea care este influenţa

adevărului asupra lui. Copiii lumii din veacul acesta sunt mai
înţelepţi decât copiii luminii, iar când le sunt prezentate cerinţele
poruncii a patra, ei se uită să vadă cum este respectată de către
aceia care declară că ascultă. Ei cercetează viaţa şi caracterul
susţinătorilor ei ca să vadă dacă sunt în armonie cu mărturisirea
lor de credinţă şi, pe baza părerilor formate în felul acesta, mulţi
sunt influenţaţi într-o măsură foarte mare ca să primească sau să
respingă adevărul. Dacă îşi vor conforma viaţa cu standardul
Bibliei, membrii bisericii vor fi cu adevărat o lumină în lume, o
cetate aşezată pe un munte. – Manuscrisul 3, 1885
Importanţa şi slava Sabatului. – Ieri [10 august 1851] a fost o
zi de Sabat şi am avut un timp plăcut şi plin de slavă. Domnul S-a
întâlnit cu noi şi slava lui Dumnezeu a venit asupra noastră, iar
noi am putut să ne bucurăm şi să-I dăm slavă lui Dumnezeu
pentru bunătatea Sa nespus de mare faţă de noi. (...) Am fost luată
în viziune. (...)
Am văzut că noi simţim şi înţelegem doar puţin importanţa
Sabatului, în comparaţie cu lucrurile pe care încă ar trebui să le
înţelegem şi să le ştim cu privire la importanţa şi slava lui. Am
văzut că noi nu ştim ce însemnau cuvintele: „Eu te voi sui pe
înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău,
Iacov.” Totuşi, când ploaia târzie şi înviorarea vor veni de la faţa
Domnului şi când va veni slava puterii Sale, vom şti ce înseamnă
aceste cuvinte. [261] Atunci vom înţelege mai bine importanţa şi
slava Sabatului. Totuşi nu vom înţelege slava şi importanţa lui
până când nu se va face un legământ de pace cu noi, prin cuvântul
rostit de Dumnezeu, şi până când porţile de mărgăritar ale Noului
Ierusalim, care sunt susţinute de balamale strălucitoare, nu vor fi
deschise, iar vocea plină de voioşie şi bucurie a scumpului nostru
Domn Isus va fi auzită, o voce mai frumoasă decât orice muzică pe
care au auzit-o urechile muritorilor, îndemnându-ne să intrăm. Am
văzut că aveam dreptul deplin de a intra în cetate, deoarece
păziserăm poruncile lui Dumnezeu, iar cerul, plăcutul cer, este
căminul nostru, pentru că am respectat poruncile lui Dumnezeu. –
Scrisoarea 3, 1851

Câteva zile de Sabat împreună cu familia White
(Battle Creek, Michigan) Sabat, 1 ianuarie 1859. Predica,
botezul şi Sfânta Cină. – Este începutul anului nou. În Sabat
după-amiază, Domnul i-a dat lui James putere să predice despre
pregătirea pentru botez şi să ia parte la Cina Domnului.
Participanţii au fost emoţionaţi. În pauză, toţi ne-am adunat în
jurul apei, unde şapte persoane L-au urmat pe Domnul prin botez.
A fost o ocazie impresionantă, marcată de interesul cel mai
profund. Au fost botezate două surori tinere, cam de unsprezece
ani. Una dintre ele, Cornelia C., s-a rugat în apă cerând să fie
păstrată nepătată de lume.
Seara, biserica a urmat exemplul Domnului ei şi oamenii şi-au
spălat picioarele unii altora, apoi au luat parte la Cina Domnului.
A fost multă bucurie şi a fost plâns în încăperea aceea. Locul a fost
nepotrivit, şi totuşi plin de slavă din cauza prezenţei Domnului. –
Manuscrisul 5, 1859
(Otsego, Michigan) Sabat, 8 ianuarie 1859. Călătoria la
adunare cu sania şi predica. – Este Sabatul sfânt. Dorim să-L
cinstim pe Dumnezeu şi să-I dăm slavă astăzi. Am mers la Otsego
cu sania patru mile, împreună cu fratele Leighton. A fost foarte
frig şi abia am putut să ne simţim confortabil. Am constatat că sala
de adunare nu era foarte caldă. Tuturor ne-a fost atât de frig! A
trebuit să treacă un timp până ne-am încălzit. [262] Fratele
Laughborough a predicat despre judecată. Apoi, eu am spus câteva
cuvinte, dar nu m-am simţit foarte liberă. După aceea, biserica şi-a
prezentat mărturiile. – Manuscrisul 5, 1859
(Battle Creek) Sabat, 5 martie 1859. Am stat acasă pentru
a-l îngriji pe James White. – Astăzi nu am mers la adunare.
Soţul meu a fost bolnav. Am rămas cu el pentru a-l îngriji. Domnul
a venit la noi şi ne-a binecuvântat în dimineaţa aceasta. Am avut o
libertate neobişnuită în rugăciune. Fratele John Andrews a
predicat de două ori astăzi. A petrecut seara şi noaptea cu noi. Neam bucurat mult de vizită. – Manuscrisul 5, 1859

(Battle Creek) Sabat, 19 martie 1859. Am fost la adunare şi
le-am citit copiilor. – Am fost la adunare dimineaţă. Fratele
Laughborough a predicat despre somnul celor morţi şi despre
moştenirea sfinţilor. După-amiază, am rămas acasă. Le-am citit
[63]
copiilor mei
, le-am scris o scrisoare fratelui Newton şi soţiei lui,
încurajându-i în lucrurile spirituale. Seara am participat la
adunare pentru Sfânta Cină şi spălarea picioarelor. Nu m-am
simţit atât de liberă cât aş fi dorit să fiu în astfel de ocazii. –
Manuscrisul 5, 1859
(Convis, Michigan) Sabat, 9 aprilie 1859. Veghere şi slujire
la Convis. – M-am trezit devreme şi am mers călare aproape
douăsprezece mile până la Convis pentru a mă întâlni cu sfinţii de
acolo. Călătoria călare a fost înviorătoare. M-am oprit la fratele
Brackett. Ei ne-au însoţit la locul de adunare, aproximativ două
mile distanţă de casa lui. O mică grupă de păzitori ai Sabatului s-a
adunat într-o sală de clasă spaţioasă şi comodă. James le-a vorbit
liber [263] oamenilor. Eu am spus câteva cuvinte. Adunarea a ţinut
până pe la ora două. Aproape toţi au mărturisit pentru adevăr.
După cină, când orele timpului sfânt se încheiau, am avut o ocazie
de rugăciune înviorătoare. Înainte de a îngenunchea pentru
rugăciune, James a vorbit cu copiii. – Manuscrisul 6, 1859
(Battle Creek) Sabat, 23 aprilie 1859. Participarea la
adunare. – Sora Brackett, sora Lane şi fiicele ei, sora Scott şi sora
Smith, au venit din Convis la adunarea de la Battle Creek. Au luat
[64]
masa în casa noastră.
Adunarea de pe parcursul zilei a fost
interesantă. Fratele Waggoner a predicat dimineaţă. Predica lui a
fost potrivită. În pauză, au fost botezate patru persoane – surorile
Hide, Scott şi Agnes Irving şi fratele Pratt. Adunarea de dupăamiază a fost foarte interesantă. Soţul meu nu a vorbit niciodată
cu atâta libertate. Duhul Domnului a fost în adunare. Domnul m-a
ajutat să vorbesc liber în îndemnurile pe care le-am adresat. Seara
a avut loc Cina Domnului. A fost o ocazie solemnă şi interesantă.
Eu nu am putut să particip, deoarece am fost foarte obosită. –
Manuscrisul 6, 1859

(Denver) Sabat, 20 iulie 1872. Am făcut o plimbare, am
scris şi am citit. – Este o dimineaţă frumoasă. Aceasta este ziua
de odihnă a Domnului, iar noi dorim să păzim Sabatul, pentru ca
Dumnezeu să primească eforturile noastre şi pentru ca sufletul
nostru să fie înviorat. Ne-am plimbat, căutând un loc retras într-o
dumbravă, pentru a putea să ne rugăm şi să citim, dar nu am avut
succes. Am petrecut ziua discutând anumite [264] subiecte
religioase, scriind şi citind. – Manuscrisul 4, 1872
(Battle Creek) Sabat, 12 aprilie 1873. Multe vizite
misionare. – Soţul meu le-a vorbit oamenilor dimineaţă. Eu am
rămas acasă, deoarece nu m-am simţit în stare să particip. Dupăamiază am mers la adunare. (...)
După ce adunarea s-a încheiat, am vizitat-o pe Ella Belden. Am
avut o ocazie plăcută de rugăciune împreună cu ea. Apoi i-am
vizitat pe fratele şi sora W. Salisbury. Am avut o ocazie preţioasă
de rugăciune împreună cu familia. Fratele şi sora Salisbury mi sau alăturat în rugăciune. Cu toţii am simţit că Domnul ne-a
binecuvântat. După aceea, am mers la fratele şi sora Morse, care
sunt în vârstă. (...) I-am vizitat pe fratele şi sora Gardner. El se
apropie de încheierea călătoriei lui. Boala l-a slăbit foarte mult. A
fost nespus de bucuros să mă vadă. Ne-am rugat împreună şi
inima acestor suferinzi a fost mângâiată şi binecuvântată. –
Manuscrisul 6, 1873
(Battle Creek) Sabat, 17 mai 1873. O călătorie de câteva
mile şi un somn scurt. – Am călătorit călare câteva mile prin
pădurea de stejari. Ne-am odihnit aproximativ o oră. Am dormit
puţin. (...) Am avut o ocazie de rugăciune înainte de a ne întoarce
acasă. După-amiază am mers la adunare. – Manuscrisul 7, 1873
(Washington, Iowa) Sâmbătă, 21 iunie 1873. –
Cincisprezece pagini scrise despre suferinţele lui Hristos. –
O zi frumoasă, destul de caldă. M-am simţit mai bine. Am scris
cincisprezece pagini despre suferinţele lui Hristos. Am ajuns să fiu
foarte interesată de subiectul meu. Fratele Wheeler, Hester şi
fratele Van Ostrand au mers la adunare. Era posibil să plouă. Am
chemat familia laolaltă şi am citit materialul pe care îl scrisesem.

Toţi au părut a fi interesaţi. – Manuscrisul 8, 1873
(Walling’s Mills) Vineri, 12 septembrie 1873. Vizita unui
neadventist. – Am ajuns acasă cu puţin înainte de apusul
soarelui. Am primit scrisori de la fratele Canright şi, de asemenea,
de la Mary Gaskill şi Daniel Bordeau, care ne-au prezentat un
raport despre adunarea de tabără. Când am ajuns acasă, l-am găsit
acolo pe John Cranson. Ne-a părut rău că a fost nevoit [265] să vină
să ne vadă în Sabat. Nu ne place să primim în Sabat vizita unor
oameni care nu au niciun respect pentru Dumnezeu şi ziua Sa
sfântă. – Manuscrisul 11, 1873
(Pe drumul de la Colorado spre Battle Creek) Sabat, 8
noiembrie 1873. Spre regretul nostru, am călătorit în Sabat.
[65]
– Ne-am odihnit bine în tren, în timpul nopţii. Nu am dorit să
ne aflăm în tren în dimineaţa aceasta, dar circumstanţele legate de
lucrarea lui Dumnezeu făceau necesară prezenţa noastră la
Conferinţa Generală. Nu am putut să amânăm. Dacă ar fi fost
interesele personale, am fi simţit că a călători în Sabat este o
călcare a poruncii a patra. Nu ne-am angajat în nicio conversaţie
lumească. Ne-am străduit să ne păstrăm gândurile îndreptate spre
lucruri religioase şi ne-am bucurat de prezenţa lui Dumnezeu, deşi
am regretat profund nevoia de a călători în Sabat. – Manuscrisul
13, 1873
(Sydney, N.S.W., Australia) 4 februarie 1893. Dimineaţa –
predică, după-amiază – pe vapor. – Am mers cu trăsura la
biserica din Sydney, iar eu am vorbit din Evrei 11 despre credinţă.
Domnul m-a întărit prin harul Său. M-am simţit foarte întărită şi
binecuvântată. Duhul Sfânt a fost asupra mea. Puterea fizică şi
spirituală mi-a fost dată într-o mare măsură. (...)
După-amiază, la ora două, am urcat pe vapor pentru a face o
călătorie de care ne-a fost teamă de multă vreme. Bagajul nostru
fusese îmbarcat de vineri. Nu ne place deloc să călătorim în Sabat,
dar lucrarea de vestire a soliei pentru lume trebuie să fie
îndeplinită, iar noi putem să ne păstrăm gândurile şi inima
înălţate spre Dumnezeu şi putem să ne ascundem în Isus. Când nu
putem să avem controlul asupra acestor lucruri, trebuie să lăsăm

totul în mâinile Tatălui nostru ceresc. Dacă ne încredem în
Dumnezeu, El ne va ajuta. – Manuscrisul 76, 1893
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DIFERITE POZIŢII POTRIVITE PENTRU
RUGĂCIUNE
Nu este întotdeauna necesar să îngenunchem
Trebuie să ne rugăm neîncetat cu un duh blând şi smerit. Nu
trebuie să aşteptăm ocazia potrivită pentru a îngenunchea înaintea
lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm şi să vorbim cu Domnul oriunde
[66]
am fi.
– Scrisoarea 342, 1906
Niciun loc sau timp nepotrivit pentru rugăciune. – Nu
există timp sau loc nepotrivit pentru a ne înălţa cererile spre
Dumnezeu. (...) În aglomeraţia străzilor, în timpul ocupaţiilor
zilnice, noi putem să aducem cererile noastre înaintea lui
Dumnezeu, pentru ca El să ne acorde călăuzirea divină, aşa cum a
făcut Neemia când i-a adresat cererea sa împăratului Artaxerxe. –
Calea către Hristos, p. 99
Comunicarea cu Dumnezeu în inima noastră, în timp ce
mergem sau lucrăm. – Noi putem vorbi cu Isus în timp ce
mergem pe drum, iar El ne spune: „Eu sunt la dreapta ta.” Putem
avea comuniune cu Dumnezeu în inima noastră şi putem merge pe
drum însoţiţi de Domnul Hristos. Când suntem angajaţi [267] în
munca noastră de zi cu zi, ne putem exprima dorinţele inimii,
neauziţi de nicio ureche omenească, dar cuvintele noastre nu se vor
stinge în tăcere şi nici nu se vor pierde. Ele se ridică deasupra
larmei străzii, deasupra zgomotelor. Noi Îi vorbim lui Dumnezeu,
iar rugăciunea noastră este auzită. – Slujitorii Evangheliei, p. 258
Nu este întotdeauna necesar să îngenunchem. – Nu este
întotdeauna necesar să îngenunchem pentru rugăciune. 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
După ce stă în picioare în consacrare, adunarea
îngenunchează. – Duhul Domnului a venit asupra mea şi mi-a
descoperit cuvintele pe care trebuia să le rostesc. Le-am cerut celor

prezenţi, care simţeau îndemnul Duhului lui Dumnezeu şi doreau
să se angajeze să trăiască adevărul, să-l prezinte altora şi să
lucreze pentru mântuirea lor, să arate acest fapt ridicându-se în
picioare. Am fost surprinsă să văd întreaga adunare ridicându-se.
Apoi, le-am cerut tuturor să îngenuncheze, iar eu mi-am îndreptat
cererile spre cer pentru oamenii aceia. Am fost profund
impresionată de experienţa aceasta. Am simţit lucrarea adâncă a
Duhului lui Dumnezeu asupra mea şi ştiu că Domnul mi-a dat o
solie specială pentru popor cu ocazia aceasta. – Review and Herald,
11 martie 1909
O adunare aglomerată din Europa a rămas pe scaune. – Iam invitat să vină în faţă pe aceia care doreau ca slujitorii lui
Dumnezeu să se roage pentru ei. Toţi aceia care apostaziaseră, toţi
aceia care doreau să se întoarcă la Domnul şi Îl căutau cu tot
sufletul puteau să folosească ocazia. Cele câteva scaune au fost
ocupate repede şi întreaga adunare era în mişcare. Le-am spus că
lucrul cel mai bun pe care puteau să-L facă era să stea jos, chiar
acolo unde se aflau, iar noi Îl vom căuta pe Domnul împreună,
mărturisindu-ne păcatele, pentru că Domnul a făgăduit că, „dacă
ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele şi [268] să ne cureţe de orice nelegiuire” (1 Ioan 1,9). –
Jurnal, 20 februarie 1887 (publicat în Solii alese, cartea 1, p. 147;
în ediţia în limba română, p. 132, 133)
Adunarea se ridică în picioare pentru rugăciunea de
consacrare. – I-am invitat să se ridice în picioare pe toţi aceia
care doreau să facă un legământ sfânt cu Dumnezeu şi să-I
slujească din toată inima. Încăperea era plină şi aproape toţi s-au
ridicat în picioare. A fost prezent un număr destul de mare de
persoane care nu erau membri ai bisericii, iar unele dintre acestea
s-au ridicat în picioare. Le-am prezentat Domnului într-o
rugăciune stăruitoare, iar noi ştiam că fusese manifestarea
Duhului lui Dumnezeu. Am simţit că fusese câştigată cu adevărat
o biruinţă. – Manuscrisul 30a, 1896 (publicat în Solii alese, cartea
1, p. 150; în ediţia în limba română, p. 135)
Adunarea
îngenunchează
pentru
rugăciunea
de

consacrare. – La încheierea cuvântării, m-am simţit îndemnată
de Duhul lui Dumnezeu să le adresez invitaţia de a veni în faţă
tuturor acelora care doreau să se consacre pe deplin Domnului.
Aceia care simţeau nevoia ca slujitorii lui Dumnezeu să se roage
pentru ei au fost invitaţi să arate lucrul acesta. Aproximativ
treizeci de persoane au venit în faţă. (…)
La început ezitasem, întrebându-mă dacă era cel mai bine să fac
lucrul acesta, având în vedere că fiul meu şi cu mine eram
singurele persoane care puteau să ofere vreun ajutor în ocazia
aceea. Totuşi, ca şi cum cineva mi-ar fi vorbit, mi-a trecut prin
minte gândul următor: „Nu poţi să te încrezi în Domnul?” Am spus:
„Mă voi încrede, Doamne!” Deşi fiul meu a fost foarte surprins că
am făcut un asemenea apel în ocazia aceasta, el a făcut faţă
situaţiei de urgenţă. Nu l-am auzit niciodată vorbind cu o putere
mai mare şi cu o emoţie mai adâncă decât în ocazia aceasta. (...)
Am îngenuncheat pentru rugăciune. Fiul meu s-a rugat primul, iar
Domnul i-a dictat cu siguranţă rugăciunea, pentru că el se ruga ca
şi când s-ar fi aflat în prezenţa lui Dumnezeu. – Review and
Herald, 30 iulie 1895 (publicat şi în Solii alese, cartea 1, p. 148,
149; în ediţia în limba română, p. 134, 135)
La Institutul pentru pastori din Oakland, California. –
Acum, vă invităm să-L căutaţi pe Domnul cu toată inima. Ar dori
cei care [269] sunt hotărâţi să se elibereze de orice ispită a
vrăjmaşului şi să caute cerul, să indice această hotărâre,
ridicându-se în picioare? [Aproape toţi cei din adunare au răspuns.]
Dorim să fiţi mântuiţi toţi. Dorim ca porţile cetăţii lui
Dumnezeu, susţinute de balamalele strălucitoare, să se deschidă
pentru voi şi să puteţi intra în cetate, împreună cu toţi cei care au
păzit adevărul. Acolo, vom aduce laude, mulţumiri şi slavă lui
Hristos şi Tatălui pentru totdeauna, din veşnicii în veşnicii. Fie ca
Dumnezeu să ne ajute să fim credincioşi în slujba Sa în timpul
luptei, să biruim în cele din urmă şi să câştigăm cununa vieţii
veşnice.
[Rugăciune] Tată ceresc, vin la Tine cu ocazia aceasta, aşa cum
sunt, slabă, sărmană şi întru totul dependentă de Tine. Îţi cer să

îmi dai şi să-i dai acestui popor harul care desăvârşeşte caracterul
creştin. – Review and Herald, 16 iulie 1908
Ellen White şi auditoriul stau în picioare pentru
rugăciunea de consacrare. – Întreb: Cine va face acum un efort
hotărât pentru a obţine o educaţie mai înaltă? Cei care doresc să
exprime acest lucru ridicându-se în picioare [adunarea s-a ridicat].
Iată, întreaga adunare. Fie ca Dumnezeu să vă ajute să vă păstraţi
legământul. Să ne rugăm.
[Rugăciune] Tată ceresc, vin la Tine cu această ocazie, aşa cum
sunt – sărmană, slabă, nevrednică – şi Te rog să impresionezi
inima acestor oameni adunaţi aici, astăzi. Eu le-am adresat
cuvintele Tale, dar, o, Doamne, numai Tu poţi să faci aceste
cuvinte să aibă efect. – Review and Herald, 8 aprilie 1909 (predică
rostită la Oakland, California, 8 februarie 1909)
La încheierea predicii rostite cu ocazia unei Sesiuni a
[67]
Conferinţei Generale din Washington, D.C.
– Fie ca
Domnul să vă ajute să îndepliniţi [270] lucrarea aceasta aşa cum nu
aţi îndeplinit-o încă până acum. Veţi face acest lucru? Vreţi să vă
ridicaţi în picioare şi să mărturisiţi că veţi face din Dumnezeu
sprijinul şi ajutorul vostru? [Adunarea se ridică].
[Rugăciune] Îţi mulţumesc, Doamne, Dumnezeul lui Israel!
Primeşte acest legământ al copiilor Tăi. Pune Duhul Tău în ei. Fie
ca slava Ta să se vadă în ei. Când ei vor rosti cuvântul adevărului,
ajută să vedem mântuirea lui Dumnezeu. Amin. – General
Conference Bulletin, 18 mai 1909

SECŢIUNEA A VIII-A

REFORMA SĂNĂTĂŢII
INTRODUCERE
Deşi în lucrările publicate de Ellen G. White se află multe
materiale care se ocupă de sănătate şi de reforma sănătăţii, nicio
declaraţie scrisă de ea nu prezintă viziunile timpurii cu privire la
subiectul acesta. Se poate menţiona că aceste viziuni i-au fost date
în 1848, 1854 şi 1863. Pentru informaţiile cu privire la o viziune
din 1848 care a avut legătură cu subiectul sănătăţii, trebuie să
apelăm la o declaraţie făcută de James White în Review and
Herald din 8 noiembrie 1870, în care spune:
„Cu douăzeci şi doi de ani în urmă, toamna, atenţia noastră a
fost atrasă spre efectele dăunătoare ale tutunului, ceaiului şi
cafelei, printr-o mărturie a lui Ellen White. (...)
După ce am câştigat o biruinţă bună asupra acestor lucruri şi
când Domnul a văzut că eram în stare să o suportăm, a fost dată
lumina cu privire la alimente şi îmbrăcăminte.”
Sfatul mai amplu cu privire la curăţenie şi alimentaţie se află
într-o mărturie scrisă în 1854. În răspunsurile lui E. G. White la
anumite întrebări, publicate în Review and Herald din 8 octombrie
1867, se află o referire specifică la viziunea cu privire la reforma
sănătăţii din 6 iunie 1863.
Interesul tot mai mare cu privire la astfel de detalii justifică
includerea acestor declaraţii în volumul prezent, chiar dacă ele se
află într-o formă oarecum neordonată.
Declaraţiile ei repetate cu privire la faptul că nu a depins de
scriitorii din acel timp care s-au ocupat cu subiectul sănătăţii sunt
semnificative nu numai într-o dezbatere legată de felul în care a

primit ea lumina despre reforma sănătăţii, ci şi pentru un studiu
general al lucrării ei.
Declaraţia din 1881 cu privire la folosirea corectă a mărturiilor
legate de reforma sănătăţii prezintă un echilibru atent în lucrarea
ei din domeniul expunerii principiilor reformei sănătăţii.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White

31

VIZIUNILE AU ADRESAT DE TIMPURIU
APELURI PENTRU REFORME
Atragerea atenţiei asupra folosirii tutunului, ceaiului şi
cafelei, în anii 1848 şi 1851
Am văzut în viziune că tutunul este o plantă murdară şi că
trebuie să renunţăm la el. (...) Dacă nu vom renunţa, Dumnezeu va
fi supărat pe cel care îl foloseşte, iar acel om nu va putea să
[68]
primească sigiliul Dumnezeului celui viu. – Scrisoarea 5, 1851

Principii importante descoperite în 1854
Apoi, am văzut o lipsă de curăţenie între păzitorii Sabatului. (...)
Am văzut că Dumnezeu Îşi curăţeşte pentru Sine un popor
deosebit. El va avea un popor curat şi sfânt, în care Îşi va putea
găsi plăcerea. Am văzut că tabăra trebuie să fie curăţită, altfel
Dumnezeu va trece pe acolo şi va vedea necurăţia lui Israel şi nu
va mai ieşi împreună cu armatele lor în luptă. El Se va îndepărta
de ei cu neplăcere, vrăjmaşii noştri vor triumfa, iar noi vom fi
lăsaţi slabi, în ruşine şi dizgraţie.
Am văzut că Dumnezeu nu va recunoaşte ca fiind creştin un om
neglijent şi murdar. Dumnezeu este nemulţumit de astfel de
oameni. Isus trebuie să înfăţişeze sufletul, trupul şi spiritul nostru
fără vină înaintea Tatălui Său şi, dacă noi nu suntem curaţi din
punct de vedere trupesc, [274] nu putem să fim înfăţişaţi fără vină
înaintea lui Dumnezeu.
Am văzut că locuinţele sfinţilor trebuie să fie păstrate curate şi
îngrijite, să nu fie în ele nicio murdărie. Am văzut casa lui
Dumnezeu fiind profanată de neglijenţa părinţilor faţă de copiii lor
şi de lipsa de curăţenie şi de ordine de acolo. Am văzut că aceste
lucruri vor fi mustrate direct şi că, dacă nu va avea loc o schimbare
imediată în privinţa aceasta a unora care mărturisesc a crede
adevărul, ei vor fi scoşi afară din tabără. (...)
Apetitul şi hrana corespunzătoare. – Apoi am văzut că

apetitul trebuie să fie înfrânat, că nu trebuie să fie gătite feluri de
mâncare costisitoare şi că banii cheltuiţi pentru satisfacerea poftei
ar trebui să fie puşi în vistieria lui Dumnezeu. Acest fapt va avea o
bună influenţă, iar aceia care exercită renunţarea la sine îşi adună
o răsplată în cer. Am văzut că Dumnezeu pregăteşte un popor
curat.
Mândria şi idolii trebuie să fie lăsaţi la o parte. Am văzut că
alimentele scumpe distrug sănătatea, ruinează organismul, distrug
mintea şi sunt o mare risipă de bani.
Am văzut că între cei care alcătuiesc rămăşiţa erau mulţi bolnavi
care ajunseseră astfel din vina lor, prin satisfacerea poftei. Dacă
dorim să avem o sănătate bună, trebuie să ne îngrijim în mod
deosebit de sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să renunţăm
la poftele nesănătoase, să mâncăm mai puţine alimente rafinate,
[69]
să consumăm alimente în stare naturală şi fără grăsimi.
Prin
urmare, când staţi la masă, puteţi să cereţi din inimă
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra mâncării şi să primiţi putere
dintr-o hrană naturală şi sănătoasă. Dumnezeu va avea plăcere să
binecuvânteze plin de bunătate mâncarea, iar aceasta îi va face
bine primitorului.
Am văzut că ar trebui să ne rugăm ca Solomon: „Dă-mi pâinea
care-mi trebuie!” (Proverbele 30,8), iar când ne rugăm, să acţionăm
în conformitate cu rugăciunea. Alegeţi o hrană simplă, care este
esenţială pentru sănătate, şi fără grăsimi. O astfel de hrană va fi
potrivită pentru noi.
[275] Unii păzitori ai Sabatului îşi fac un dumnezeu din stomac.
Ei îşi risipesc banii pentru a cumpăra alimente scumpe. Am văzut
că astfel de oameni, dacă vor ajunge să fie mântuiţi în cele din
urmă, după ce vor fi învăţat ce înseamnă a îndura lipsuri, vor
renunţa la poftele lor şi vor mânca spre slava lui Dumnezeu. Sunt
doar puţini aceia care mănâncă spre slava lui Dumnezeu.
Cum pot cei care mănâncă prăjituri şi plăcinte pline de grăsime
să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestora, iar apoi să
mănânce având ca singură ţintă slava lui Dumnezeu? Nouă ni se
porunceşte să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Trebuie să

mâncăm şi să bem spre slava Sa. – Manuscrisul 3, 1854
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VIZIUNEA DIN 1863 CU PRIVIRE LA
REFORMA SĂNĂTĂŢII
Răspunsuri la întrebări precise
Întrebare cu privire la viziune. – Aţi primit viziunile cu
privire la reforma sănătăţii înainte de a vizita Institutul Medical
de la Dansville, New York, sau înainte de a citi lucrări cu privire la
[70]
subiectul acesta?
Răspuns: Marele subiect al reformei sănătăţii mi-a fost
descoperit în viziune când mă aflam în casa lui A. Hillard, la
Otsego, Michigan, pe 6 iunie 1863.
Nu am vizitat Dansville până în august 1864, la paisprezece luni
după ce am avut viziunea. Nu am citit nicio lucrare cu privire la
sănătate, înainte de a scrie Spiritual Gifts, volumele 3 şi 4 şi
Appeal to Mothers şi de a schiţa cele mai multe dintre cele şase
articole ale mele, în şase numere din How to Live.
Nu am ştiut că exista o astfel de revistă sub titlul The Laws of
Life, publicată la Dansville, N.Y. La data când am avut viziunea
menţionată mai sus, nu auzisem despre cele câteva lucrări despre
sănătate scrise de dr. J. C. Jackson şi despre alte publicaţii de la
Dansville. Nu am ştiut că existau astfel de lucrări, până în
septembrie 1863, când soţul meu s-a aflat în Boston, [277] Mass, şi
a văzut o reclamă cu privire la ele într-o revistă intitulată Voice of
Prophets, publicată de J. V. Himes. Soţul meu a comandat lucrările
la Dansville şi le-a primit la Topsham, Maine. Pentru că a fost
ocupat, nu a avut timp să le răsfoiască şi, pentru că eu am fost
hotărâtă să nu le citesc înainte de a-mi scrie viziunile, cărţile au
rămas nedespachetate.
Când le-am prezentat subiectele despre sănătate prietenilor din
Michigan, New England, şi celor din statul New York şi le-am
vorbit împotriva medicamentelor şi a alimentelor din carne şi în
favoarea apei, a aerului curat şi a alimentaţiei corespunzătoare,
răspunsul pe care l-am primit adesea a fost: „Lucrurile pe care le

spui seamănă foarte mult cu părerile prezentate în Laws of Life şi
alte publicaţii scrise de dr. Trall Jackson şi alţii. Ai citit acea
publicaţie şi celelalte lucrări?”
Răspunsul meu a fost că nu le-am citit şi nici nu le voi citi
înainte de a termina de scris viziunile, ca nu cumva să se spună că
am primit lumina cu privire la subiectul sănătăţii de la medici, şi
nu de la Domnul.
După ce scrisesem cele şase articole ale mele pentru How to Live,
am căutat diferite lucrări despre igienă şi am fost surprinsă să le
găsesc într-o asemenea armonie cu lucrurile pe care mi le
descoperise Domnul mie. Pentru a arăta armonia aceasta şi pentru
a le prezenta fraţilor şi surorilor mele subiectul aşa cum fusese
expus de scriitori capabili, am hotărât să public How to Live, în
care am citat pe larg din lucrările la care s-a făcut referire.

[71]
Cum i-a fost descoperită reforma în îmbrăcăminte
Întrebare: Oare practica surorilor de a purta rochii a căror
lungime este cu 9 degete (9 inch = 23 centimetri) deasupra podelei
nu contrazice Mărturia nr. 11, care spune că rochiile ar trebui să
ajungă undeva sub marginea superioară a ghetei?
Răspuns: Distanţa corespunzătoare de la marginea rochiei şi
până la podea nu mi-a fost dată în unităţi de măsură. (...) [278]
Totuşi trei grupuri de femei au trecut pe dinaintea mea, cu rochii
de lungimi diferite:
Primul grup de femei avea rochii la modă, lungi, care împiedicau
mersul, măturând străzile şi adunând gunoiul. Am văzut
rezultatele rele pe care le-am enunţat. Cele din grupa aceasta, care
erau sclave ale modei, păreau slabe şi fără energie.
Rochiile femeilor din al doilea grup care a trecut pe dinaintea
mea erau aşa cum ar trebui să fie din multe puncte de vedere.
Picioarele erau îmbrăcate bine. Femeile nu erau împovărate de
greutăţile pe care moda tirană le impusese asupra celor din prima
categorie, dar trecuseră la cealaltă extremă în scurtimea rochiilor,
încât îi dezgustau şi îi prejudiciau pe oamenii buni, nimicind într-o

mare măsură influenţa celor care le purtau.
Cele din categoria a treia au trecut pe dinaintea mea cu
înfăţişarea voioasă şi cu paşi liberi şi elastici. Rochiile lor erau de
lungimea pe care am descris-o ca fiind corespunzătoare, modestă şi
sănătoasă. Acestea erau cu puţin deasupra murdăriei aflate pe
străzi şi nu atingeau treptele.
Aşa cum am declarat anterior, lungimea nu mi-a fost descoperită
în centimetri. (...)

Relaţia viziunii cu scrisul şi practica
Aici, aş dori să declar că, deşi în scrierea viziunilor mele sunt la
fel de dependentă de Duhul Domnului cum sunt şi în primirea lor,
totuşi cuvintele pe care le folosesc pentru a descrie ce am văzut îmi
aparţin, cu excepţia cuvintelor care mi-au fost adresate de un înger
şi pe care le scriu întotdeauna cu semne de citare.
Când am scris despre îmbrăcăminte, imaginea celor trei grupe de
femei mi-a revenit în minte la fel de limpede ca atunci când le-am
văzut în viziune, dar am fost lăsată să descriu lungimea
corespunzătoare a rochiilor în propriile cuvinte, cât am putut mai
bine, iar eu am făcut lucrul acesta declarând că [279] marginea
rochiei ar trebui să ajungă până aproape de partea de sus a ghetei
femeii, fapt care ar fi fost necesar pentru a nu atinge murdăria de
pe străzi, în circumstanţele menţionate anterior.
Eu îmbrac rochii a căror lungime este aproape de aceea pe care
am văzut-o în viziune şi pe care am descris-o aşa cum am crezut de
cuviinţă. Şi surorile mele din nordul statului Michigan au adoptat
modelul acesta. Când a venit subiectul legat de numărul de
centimetri de la podea, în scopul de a asigura pretutindeni
uniformitatea cu privire la lungime, a fost adusă o riglă şi s-a
constatat că lungimea rochiilor noastre varia între 20 şi 25 cm (810 inch) de la podea. Unele rochii erau puţin mai lungi decât
modelul care mi-a fost arătat, iar altele erau puţin mai scurte. –
Review and Herald, 8 octombrie 1867

[72]
Scrierile despre sănătate din 6 iunie, ziua viziunii
Am văzut că ar trebui să avem mare grijă de sănătatea pe care
ne-a dat-o Dumnezeu, deoarece lucrarea noastră încă nu a fost
încheiată. Mărturia noastră încă mai trebuie să fie vestită şi să
aibă influenţă. Am văzut că eu consumasem prea mult timp şi
energie pentru a coase şi pentru a găzdui oaspeţi. Am văzut că
trebuie să las grijile gospodăreşti. Pregătirea hainelor este o
capcană; alţii pot să facă lucrul acesta. Dumnezeu nu mi-a dat
putere pentru o astfel de muncă. Noi ar trebui să ne păstrăm
puterea pentru a munci în lucrarea Sa şi pentru a ne vesti
mărturia când este necesar. Am văzut că ar trebui să fim atenţi
cum ne folosim puterea şi să nu ne asumăm poveri pe care alţii ar
putea şi ar trebui să le poarte.
Am văzut că ar trebui să încurajăm o stare voioasă, plină de
speranţă şi de pace a minţii, deoarece sănătatea noastră depinde
de ea. Am văzut că fiecare are datoria de a se îngriji de sănătatea
lui, dar îndeosebi noi trebuie să avem grijă de sănătatea noastră şi
să dedicăm timp sănătăţii, ca să putem să recuperăm într-o
anumită măsură efectele suprasolicitării şi ale muncii excesive a
minţii. Lucrarea lui Dumnezeu nu ne va scuti de grija pentru
sănătatea noastră. Cu cât sănătatea va fi mai bună, cu atât munca
noastră va fi mai bună.
[280] Respectarea şi prezentarea principiilor reformei
sănătăţii. – Am văzut că ne suprasolicităm, lucrăm şi obosim
peste măsură, iar apoi ne îmbolnăvim de răceli şi, în astfel de
situaţii, riscăm ca bolile să ajungă la o formă periculoasă. Nu
trebuie să lăsăm grija pentru noi înşine în seama lui Dumnezeu, ci
să ne îngrijim de lucrurile pe care El le-a lăsat în seama noastră,
ca să veghem şi să ne ocupăm singuri de ele. Nu este nici sigur şi
nici pe placul lui Dumnezeu să călcăm legile sănătăţii, iar apoi să-I
cerem să Se îngrijească de sănătatea noastră şi să ne ferească de
boli, în timp ce noi trăim într-o contradicţie directă cu rugăciunile
noastre.
Am văzut că avem o datorie sfântă de a ne îngriji de sănătatea

noastră şi de a-i face şi pe ceilalţi conştienţi de datoria lor, totuşi
fără a lua asupra noastră povara situaţiei lor. Cu toate acestea, noi
avem datoria de a vorbi şi de a ne împotrivi lipsei de cumpătare de
orice fel – necumpătare în muncă, în mâncare, în băutură şi în
folosirea medicamentelor –, iar apoi să-i îndrumăm spre marele
medicament al lui Dumnezeu pentru boli, pentru sănătate, pentru
curăţenie şi pentru bunăstare – apa curată.
O atitudine voioasă şi mulţumitoare. – Am văzut că soţul
meu nu trebuia să îngăduie ca mintea lui să stăruie asupra părţii
întunecoase şi înceţoşate a lucrurilor. El trebuia să înlăture
gândurile şi subiectele triste, să fie voios, fericit, mulţumitor şi să
aibă o încredere neclintită în Dumnezeu. Sănătatea lui va fi mult
mai bună dacă va putea să-şi controleze mintea. Am văzut că, mai
presus de orice, soţul meu trebuia să beneficieze de toată odihna
posibilă în Sabat, când nu predica. (...)
Am văzut că nu trebuie să tăcem cu privire la subiectul sănătăţii,
ci să-i conştientizăm pe oameni în legătură cu acest subiect. –
Manuscrisul 1, 1863

Revizuirea din 1867 a scrierilor despre reforma sănătăţii
Cei a căror minte este bolnavă au o experienţă marcată de
suferinţă, în timp ce aceia cu mintea sănătoasă şi curată şi cu
însuşiri intelectuale limpezi vor avea o experienţă sănătoasă, care
va fi de o valoare inestimabilă. Fericirea care însoţeşte o viaţă
caracterizată de facerea binelui va fi o răsplată zilnică şi va fi în
sine însăşi [281] sănătate şi bucurie.
Am fost uluită de lucrurile care mi-au fost arătate în viziune.
Multe lucruri au fost în contradicţie directă cu ideile mele.
Subiectul acesta era în mintea mea fără încetare. Le-am vorbit
despre el tuturor celor cu care am avut ocazia să vorbesc. Prima
scriere a viziunii a fost esenţa materialului conţinut în Spiritual
Gifts, volumul 4, şi în cele şase articole ale mele din How to Live, al
căror titlu era „Disease and Its Causes”.
Am fost chemaţi pe neaşteptate să vizităm Allegan pentru a
participa la o înmormântare [23 iunie 1863] şi apoi am plecat

imediat în călătoria noastră spre Est [19 august], cu intenţia de ami termina cartea în timpul călătoriei. Când am vizitat bisericile,
lucrurile care îmi fuseseră arătate cu privire la greşelile existente
îmi solicitau aproape tot timpul cât eram în afara adunărilor,
pentru a scrie subiectele care urmau a fi prezentate. Înainte de a
mă întoarce acasă din Est, scrisesem aproximativ 500 de pagini
pentru persoane particulare şi pentru biserici.
După ce ne-am întors din Est, în 21 decembrie 1863, am început
să scriu Spiritual Gifts, volumul 3, aşteptându-mă să am o carte
destul de voluminoasă pentru a fi asociată cu mărturiile care
urmau să alcătuiască Spiritual Gifts, volumul 4. În timp ce scriam,
subiectul îmi era explicat tot mai clar şi am înţeles că îmi era
imposibil să cuprind în câteva pagini tot ce aveam de scris, aşa
cum plănuisem la început. Subiectul îmi era tot mai clar, iar
volumul 3 era complet. Atunci, am început să scriu volumul 4, dar,
înainte de a-mi încheia lucrarea, în timp ce pregăteam materialul
[73]
pentru tipar, am fost chemată la Monterey.
Am mers acolo şi
nu am putut să termin lucrarea atât de curând cum ne aşteptam.
Am fost obligată să mă întorc să termin materialul pentru tipar şi
am amânat o întâlnire pentru săptămâna următoare.
Aceste două călătorii pe vreme călduroasă au fost prea mult
pentru puterile mele. Scrisesem aproape fără încetare timp de mai
bine de un an. În general, începeam să scriu la ora şapte [282]
dimineaţa şi continuam până la şapte seara, apoi lăsam materialul
pentru a fi verificat şi corectat. Mintea mea a fost suprasolicitată
şi, timp de trei săptămâni, nu am fost în stare să dorm mai mult de
două ore pe noapte. Capul mă durea fără încetare.
Ca urmare, am adunat în volumul 4 punctele cele mai
importante din viziunea cu privire la sănătate, intenţionând să
public o altă mărturie în care puteam să vorbesc mai pe larg despre
fericirea în viaţa de căsătorie şi despre cauzele suferinţelor. Cu
acest plan, am încheiat volumul 4 în 23 august 1864, pentru a
putea fi distribuit poporului. Am păstrat câteva subiecte
importante cu privire la sănătate, pe care nu avusesem puterea,
nici timpul de a le pregăti pentru acel volum şi a le publica în

vederea călătoriei noastre din 1864 spre Est.

Independentă de cărţile sau de părerile altora
Lucrurile pe care le-am scris cu privire la sănătate nu au fost
luate din cărţi sau din reviste. În legătură cu celelalte lucruri care
îmi fuseseră descoperite, a fost pusă întrebarea: „Ai văzut revista
The Laws of Life, sau Water Cure Journal? Eu le-am spus: „Nu, nu
am văzut niciuna dintre reviste.” Ei au spus: „Lucrurile pe care leai văzut sunt foarte mult în acord cu o mare parte din învăţăturile
lor.” Eu am vorbit deschis cu dr. Lay şi cu mulţi alţii cu privire la
lucrurile care îmi fuseseră descoperite în legătură cu sănătatea. Eu
nu văzusem niciodată o revistă care să trateze despre sănătate.
După ce mi-a fost dată viziunea, interesul soţului meu pentru
subiectele despre sănătate a fost stârnit. După călătoria noastră în
Est, el a obţinut cărţi, dar eu nu am vrut să le citesc. Viziunea pe
care o primisem a fost clară şi eu nu am vrut să citesc nimic
înainte de a-mi termina cărţile. Viziunile mele au fost scrise cu
totul independent de cărţile sau de părerile altora. – Manuscrisul
7, 1867

33

FOLOSIREA CORECTĂ A MĂRTURIILOR CU
PRIVIRE LA REFORMA SĂNĂTĂŢII
Eu sunt ferm convinsă că sfârşitul tuturor lucrurilor este
aproape şi că fiecare putere care ne-a fost dată de Dumnezeu ar
trebui să fie folosită în serviciul cel mai înalt şi mai înţelept pentru
Dumnezeu. Domnul a scos din lume un popor ca să-l pregătească
nu numai pentru un cer curat şi sfânt, ci şi pentru a conlucra cu El
spre a alcătui, prin înţelepciunea pe care i-o va da, un popor care
să stea în picioare în ziua judecăţii Sale.
A fost dată o mare lumină asupra reformei sănătăţii, dar este
important ca toţi să trateze subiectul acesta cu nepărtinire şi să-l
susţină cu înţelepciune. În experienţa noastră, am văzut mulţi care
nu au prezentat reforma sănătăţii în aşa fel încât să lase cea mai
bună impresie asupra celor pe care doreau să-i facă să accepte
părerile lor. Biblia este plină de sfaturi înţelepte şi acordă o atenţie
corespunzătoare chiar şi mâncării, şi băuturii. Privilegiul cel mai
înalt de care se poate bucura omul este acela de a fi părtaş al
naturii divine, iar credinţa care ne uneşte într-o puternică relaţie
cu Dumnezeu va modela mintea şi comportamentul în aşa fel încât
vom ajunge să fim una cu Hristos. Nimeni nu ar trebui să-şi
satisfacă gusturile printr-un apetit necumpătat, [284] în aşa fel
încât să slăbească activităţile delicate ale organismului omenesc şi
să prejudicieze mintea şi trupul. Omul este proprietatea
răscumpărată a Domnului.
Dacă suntem părtaşi ai naturii divine, vom trăi în comuniune cu
Creatorul nostru şi vom preţui întreaga lucrare a lui Dumnezeu,
care l-a determinat pe David să exclame: „Te laud că sunt o făptură
aşa de minunată” (Psalmii 139,14). Noi nu vom considera organele
trupului ca fiind proprietatea noastră, ca şi când noi le-am fi creat.
Toate însuşirile pe care Dumnezeu le-a dat trupului omenesc
trebuie să fie preţuite. „Nu ştiţi că… voi nu sunteţi ai voştri? Căci
aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în
trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni

6,19.20).
Nu trebuie să tratăm neînţelept nicio însuşire a minţii, a
sufletului şi a trupului. Nu putem să abuzăm de niciun organ
delicat al trupului omenesc, fără să fim nevoiţi să plătim pedeapsa
pentru călcarea legilor naturii. Religia Bibliei, pusă în practică,
asigură cultivarea cea mai înaltă a intelectului.
Cumpătarea este înălţată la un nivel înalt în Cuvântul lui
Dumnezeu. Dacă ascultăm Cuvântul Său, putem să ne ridicăm la
niveluri tot mai înalte. Pericolul necumpătării este arătat cu
precizie. Avantajul care urmează a fi câştigat prin cumpătare ne
este prezentat în mod clar pretutindeni în Scripturi. Vocea lui
Dumnezeu ne spune: „Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl
vostru cel ceresc este desăvârşit” (Matei 5,48).
Exemplul lui Daniel ne este prezentat pentru a-l studia cu
atenţie şi pentru a învăţa lecţiile pe care Dumnezeu le are pentru
noi în istoria sfântă.

Feriţi-vă de extreme
Dorim să prezentăm subiectul temperanţei şi al reformei
sănătăţii din punct de vedere biblic şi să fim foarte precauţi să nu
ajungem la extreme, printr-o susţinere ofensatoare a reformei
sănătăţii. Să fim atenţi să nu altoim în reforma sănătăţii mlădiţe
străine, care provin din ideile noastre personale exagerate şi aduc
trăsăturile noastre puternice de caracter, făcându-le să pară a fi
vocea lui Dumnezeu care îi osândeşte astfel pe toţi [285] cei care nu
sunt de aceeaşi părere cu noi. Pentru corectarea obiceiurilor greşite
este nevoie de timp.
Fraţii şi surorile ne trimit întrebări cu privire la reforma
sănătăţii. Se afirmă că unii iau lumina mărturiilor cu privire la
sănătate şi fac din ea un test. Ei aleg declaraţiile cu privire la
anumite mâncăruri care sunt prezentate ca fiind discutabile –
declaraţii scrise ca avertizări şi învăţături pentru unele persoane
care merg, sau au mers, pe o cale greşită. Ei insistă asupra acestor
lucruri şi le scot în evidenţă cât mai mult cu putinţă, împletesc
propriile trăsături de caracter discutabile cu aceste declaraţii, le

susţin cu o mare putere, făcându-le să fie astfel un test şi
impunându-le în situaţii în care fac numai rău.

Nevoia de moderaţie şi precauţie
Blândeţea şi umilinţa lui Hristos lipsesc. Moderaţia şi precauţia
sunt foarte necesare, dar ei nu au aceste trăsături de caracter,
vrednice de dorit. Ei au nevoie să fie modelaţi după chipul lui
Dumnezeu. Astfel de oameni pot să adopte reforma sănătăţii şi să
facă un mare rău cu ea, stârnind prejudecăţi în mintea altora, în
aşa fel încât oamenii să nu mai vrea să asculte adevărul.
Dacă este tratată înţelept, reforma sănătăţii se va dovedi a fi un
mijloc de a deschide calea în locuri în care adevărul va fi primit cu
un succes remarcabil. Totuşi prezentarea reformei sănătăţii în mod
neînţelept, făcând ca subiectul acesta să fie o povară pentru
vestirea adevărului, a avut rolul de a crea prejudecăţi în mintea
celor necredincioşi şi de a pune o piedică în calea adevărului,
lăsând impresia că noi suntem extremişti. Domnul doreşte să fim
înţelepţi şi să înţelegem voia Sa. Nu trebuie să dăm ocazia de a fi
consideraţi extremişti. Acest fapt ne va pune într-un mare
dezavantaj atât pe noi, cât şi adevărul pe care Dumnezeu ni l-a dat
pentru a-l vesti oamenilor. Prin expunerea unui eu neconsacrat,
solia pe care trebuie să o vestim întotdeauna ca fiind o
binecuvântare ajunge să fie o piatră de poticnire.
Unii vor alege din mărturii expresiile cele mai puternice, fără să
ia în considerare în niciun fel circumstanţele în care sunt date [286]
avertizările, şi le vor impune în orice situaţie. În felul acesta, ei
lasă impresii nesănătoase în mintea oamenilor. Vor exista
întotdeauna unii gata să prindă orice idee de care se pot folosi
pentru a-i supune pe alţii la o încercare aspră şi dificilă şi vor
introduce trăsăturile propriului caracter în lucrarea de reformă.
Faptul acesta va stârni chiar de la început un spirit de controversă
tocmai din partea acelora care ar fi putut fi ajutaţi, dacă ar fi fost
trataţi cu atenţie şi s-ar fi exercitat o influenţă sănătoasă asupra
lor. Ei aleg unele declaraţii din mărturii, pe care li le impun
tuturor şi, în loc de a câştiga sufletele, stârnesc dezgust. Ei produc

dezbinări acolo unde ar putea să aducă şi să facă pace.

Pericolul în care se aflau unele familii îi este arătat lui Ellen
White
Mi-a fost arătat pericolul în care se aflau unele familii în care
stăpâneşte un temperament iritabil şi animalic. Copiilor lor nu ar
trebui să li se permită să consume ouă, deoarece acest fel de
alimente – ouăle şi carnea – susţin şi incită pasiunile animalice.
Faptul acesta face să le fie foarte greu să biruie ispita de a-şi
îngădui practica păcătoasă a autosatisfacerii, care este aproape
universală în acest veac. Practica aceasta slăbeşte însuşirile fizice,
mintale şi morale şi pune piedici în calea spre viaţa veşnică.
Mi-a fost arătat că unele familii se află într-o stare vrednică de
plâns. Din cauza acestui păcat înjositor, ele se află într-o situaţie în
care adevărul lui Dumnezeu nu poate găsi intrare în inimă şi în
minte. Practica aceasta conduce la amăgire, falsitate, practici
imorale şi la degradarea şi întinarea altor minţi, chiar şi ale
copiilor foarte mici. Odată deprins, obiceiul acesta este mai greu de
biruit decât pofta pentru băuturi alcoolice şi tutun.
Aceste rele care sunt atât de răspândite m-au determinat să fac
declaraţiile pe care le-am făcut. Mustrările speciale au fost
prezentate ca fiind avertizări pentru alţii şi, în felul acesta, ele au
ajuns la alte familii, şi nu la persoanele care erau vizate şi
mustrate. Lăsaţi mărturiile să vorbească de la sine. [287] Nimeni să
nu adune declaraţiile cele mai puternice, scrise pentru anumite
persoane şi familii, impunându-le altora, din cauză că vor să
folosească biciul şi să aibă pe cineva în care să lovească. Aceste
temperamente active şi hotărâte să ia Cuvântul lui Dumnezeu şi
mărturiile care prezintă nevoia noastră de răbdare, dragoste şi
unitate deplină şi să lucreze cu zel şi perseverenţă. Dacă inima lor
va fi sensibilizată şi supusă de harul lui Hristos, iar duhul lor va fi
smerit şi plin de bunătate, nu vor stârni prejudecăţi şi nici nu vor
provoca neînţelegeri, slăbind biserica.

Untul, carnea şi brânza

Nimănui nu trebuie să-i fie prezentată ca o condiţie cerinţa cu
privire la consumul de unt, carne sau brânză. Noi trebuie să
educăm şi să arătăm trăsăturile rele ale lucrurilor discutabile. Cei
care adună astfel de lucruri şi le impun altora nu ştiu ce fel de
lucrare fac. Cuvântul lui Dumnezeu le-a prezentat credincioşilor
Săi cerinţele. Respectarea Legii sfinte a lui Dumnezeu şi a
Sabatului constituie un test, este un semn între Dumnezeu şi
poporul Său de-a lungul generaţiilor şi pentru totdeauna. Aceasta
rămâne mereu partea principală a soliei îngerului al treilea –
poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus Hristos.

Ceaiul, cafeaua, tutunul şi alcoolul
Noi trebuie să prezentăm consumul de ceai, cafea, tutun şi alcool
ca fiind nişte obiceiuri păcătoase. Nu putem să punem pe acelaşi
nivel carnea, ouăle, untul, brânza şi alte astfel de alimente.
Acestea nu trebuie să fie aşezate în faţă, ca fiind partea principală
a lucrării noastre. Celelalte – ceaiul, cafeaua, tutunul, berea, vinul
şi toate băuturile alcoolice – nu trebuie să fie folosite cu moderaţie,
ci trebuie să fie respinse. Otrăvurile narcotice nu trebuie să fie
tratate în acelaşi fel ca subiectul consumului de ouă, unt şi brânză.
La început, carnea animalelor nu a fost rânduită ca aliment
pentru om. Avem toate dovezile care arată că, din cauza bolilor
care ajung rapid să fie universale, carnea animalelor moarte este
periculoasă, [288] deoarece blestemul cel mai mare îl constituie
consecinţele obiceiurilor şi nelegiuirilor oamenilor. Noi trebuie să
prezentăm adevărul. Să fim precauţi cu privire la felul în care
folosim raţiunea şi în care alegem acele alimente care vor produce
sângele cel mai bun şi îl vor păstra neînfierbântat. – Manuscrisul
5, 1881

O lucrare care discreditează reforma sănătăţii
Vor fi unii care nu vor lăsa în mintea oamenilor impresia cea mai
bună şi cea mai corectă. Ei vor fi înclinaţi spre planuri şi idei
înguste şi nu au nici cea mai vagă idee despre ce înseamnă reforma

sănătăţii. Aceşti oameni vor lua mărturiile care au fost date pentru
anumite persoane şi situaţii speciale şi le vor generaliza,
aplicându-le în toate cazurile şi, din acest motiv, vor face în aşa fel
încât lucrarea mea şi influenţa mărturiilor cu privire la reforma
sănătăţii să fie discreditate. – Scrisoarea 57, 1886
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RISCURILE SPIRITUALE ŞI FIZICE ALE
SATISFACERII POFTEI
Schimbările cauzate de folosirea alimentelor din carne
Carnea animalelor moarte nu a fost la început un aliment pentru
om. Omului i-a fost îngăduit să o mănânce după Potop, din cauză
că toată vegetaţia fusese distrusă. Totuşi blestemul rostit asupra
omului, asupra pământului şi asupra oricărei făpturi vii a produs
schimbări ciudate şi uimitoare. După Potop, neamul omenesc şi-a
scurtat perioada de existenţă. Degradarea fizică, mintală şi morală
este în creştere în aceste zile din urmă. – Manuscrisul 3, 1897

Degradarea gustului şi a judecăţii
Voi nu cunoaşteţi pericolul consumului de carne, pur şi simplu
din cauză că simţiţi poftă după carne. Printr-o asemenea
alimentaţie, omul consumă o hrană care stimulează pasiunile
nesfinte. Emoţiile nesfinte umplu mintea, iar înţelegerea spirituală
este întunecată, deoarece satisfacerea poftelor are tendinţa de a
degrada gustul şi judecata. Prin faptul că puneţi pe mesele voastre
acest fel de alimente, voi acţionaţi contrar voinţei lui Dumnezeu.
Este creată o stare de lucruri care va duce la desconsiderarea Legii
lui Dumnezeu. (...)
Totuşi nu este uşor să biruim înclinaţiile spre rău moştenite sau
cultivate. [290] Eul este un stăpân aspru şi luptă pentru biruinţă.
Dar făgăduinţele sunt făcute „celui ce va birui”. Domnul ne arată
calea cea dreaptă, dar nu obligă pe nimeni să asculte. Pe cei cărora
le-a dat lumina, El îi lasă să o primească sau să o dispreţuiască,
dar comportamentul lor va fi urmat de rezultate sigure. O cauză
trebuie să producă un efect. (...)
Părinţii au cea mai solemnă obligaţie de a se conforma unor
obiceiuri corecte în mâncare şi băutură. Puneţi înaintea copiilor
voştri o hrană simplă şi sănătoasă, evitând orice are o natură
stimulatoare. Efectul pe care alimentele cu carne îl au asupra

copiilor agitaţi nu este acela de a-i face să aibă un temperament
plăcut şi răbdător, ci un temperament iritabil, pătimaş, certăreţ şi
nesupus faţă de restricţii. Practicile virtuoase sunt pierdute, iar
imoralitatea nimiceşte mintea, sufletul şi trupul. – Manuscrisul 47,
1896

Sănătatea spirituală este sacrificată
Consumarea cărnii animalelor moarte este dăunătoare pentru
sănătatea trupului şi toţi cei care folosesc alimente din carne îşi
sporesc pasiunile animalice şi slăbesc capacitatea sufletului de a
înţelege puterea adevărului şi necesitatea de a aplica adevărul în
viaţa de zi cu zi. – Scrisoarea 54, 1896

Viaţa religioasă şi cea fizică sunt legate între ele
Consumarea cărnii animalelor moarte are un efect dăunător
asupra spiritualităţii. Când carnea ajunge să fie alimentul
principal, însuşirile superioare sunt biruite de pasiunile josnice.
Aceste lucruri constituie o ofensă la adresa lui Dumnezeu şi sunt
cauza unui declin în viaţa spirituală. (...) Orice facem în domeniul
mâncării şi al băuturii trebuie să aibă scopul special de a hrăni
trupul, ca să-I putem sluji lui Dumnezeu spre slava Numelui Său.
Întregul trup este proprietatea lui Dumnezeu, iar noi trebuie să
acordăm o atenţie strictă bunăstării noastre fizice, deoarece viaţa
religioasă este strâns legată de obiceiurile şi de practicile fizice. –
Scrisoarea 69, 1896
[291] Domnul i-a învăţat pe copiii Săi că abţinerea de la a
consuma carne este pentru binele lor spiritual şi fizic. Nu este
nevoie să mâncăm carnea animalelor moarte. – Scrisoarea 83, 1901

Pericolul necunoaşterii intenţionate
Ceea ce mâncăm şi bem are o influenţă importantă asupra vieţii
noastre, iar creştinii trebuie să îşi conformeze obiceiurile în
domeniul mâncării şi băuturii cu legile naturii. Trebuie să
înţelegem obligaţiile pe care le avem faţă de Dumnezeu în acest

domeniu. Respectarea legilor sănătăţii ar trebui să fie obiectul
studiului nostru stăruitor, deoarece necunoaşterea intenţionată a
acestui subiect este un păcat. Fiecare ar trebui să considere că are
o obligaţie personală de a împlini legile vieţuirii sănătoase.

Cui îi aparţinem?
Mulţi întorc spatele luminii, deoarece sunt provocaţi de faptul că
li se adresează o avertizare, şi întreabă: „Oare nu putem să facem
cu noi înşine tot ce ne place?” Sunteţi voi propriii creatori? Aţi
plătit voi preţul de răscumpărare pentru sufletul şi trupul vostru?
Dacă este aşa, atunci vă aparţineţi vouă înşivă. Însă Cuvântul lui
Dumnezeu declară: „Aţi fost cumpăraţi cu un preţ”, „cu sângele
scump al lui Hristos”. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune clar că
obiceiurile noastre fireşti trebuie să fie supravegheate cu stricteţe
şi ţinute în stăpânire. „Să vă feriţi de poftele firii pământeşti, care
se războiesc cu sufletul.” Vom face noi astfel? Cuvântul lui
Dumnezeu este desăvârşit şi converteşte sufletul. Dacă respectăm
cu atenţie regulile lui, vom fi făcuţi asemenea chipului lui
Dumnezeu din punct de vedere fizic şi spiritual. – Scrisoarea 103,
1896

Piedici în calea dezvoltării intelectuale şi a sfinţirii
sufletului
Dumnezeu cere din partea poporului Său o dezvoltare continuă.
Copiii Săi trebuie să înveţe că satisfacerea poftei constituie piedica
cea mai mare în calea dezvoltării intelectuale şi a sfinţirii
sufletului. Ca popor, în ciuda mărturiei noastre cu privire la [292]
reforma sănătăţii, noi mâncăm prea mult. Satisfacerea poftei este
cauza cea mai mare a deficienţei fizice şi mintale şi se află în cea
mai mare parte la temelia slăbiciunii şi a morţii premature. Lipsa
cumpătării începe la mesele noastre, când folosim o combinaţie
neînţeleaptă de alimente. Cei care caută să aibă un spirit curat să
nu uite că în Hristos se află puterea de a stăpâni apetitul. –
Manuscrisul 73, 1908
Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ,

vor domni egoismul, violenţa şi nelegiuirea la fel ca în zilele lui
Noe. Cauza este aceeaşi – îngăduinţa excesivă a apetitului şi a
pasiunilor. În acest timp, o reformă a obiceiurilor vieţii este
deosebit de necesară spre a pregăti un popor pentru venirea lui
Hristos. Mântuitorul Însuşi avertizează biserica: „Luaţi seama la
voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de
mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua
aceea să vină fără veste asupra voastră.”
Reforma igienei este un subiect pe care trebuie să îl înţelegem, ca
să fim pregătiţi pentru evenimentele care vor veni curând asupra
noastră. Aceasta este o ramură a lucrării Domnului care nu a
primit atenţia pe care o merită şi, din cauza neglijenţei, s-a pierdut
mult. Ea ar trebui să ocupe un loc de seamă, deoarece nu este un
subiect care să poată fi tratat cu uşurătate, trecut cu vederea ca
fiind neimportant sau tratat cu dispreţ. Dacă biserica ar manifesta
un interes mai mare faţă de reforma aceasta, influenţa ei spre bine
ar fi mult sporită.
Cât de important este ca mintea să fie limpede şi trupul să fie cât
mai liber de boală pentru aceia care aşteaptă venirea Domnului,
pentru aceia care sunt chemaţi să fie lucrători în via Sa, pentru
toţi aceia care se pregătesc să ocupe un loc în Împărăţia veşnică. –
Manuscris nedatat 9
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PREZENTAREA REFORMEI SĂNĂTĂŢII ÎN
FAMILIE
Consecvenţa părinţilor faţă de copii la masă
Lucrarea noastră prezentă este o lucrare foarte solemnă şi
serioasă. Nu putem să o evităm. Există o mare nevoie de educaţie
în mai multe domenii. Una dintre marile voastre nevoi este aceea
de a înţelege că trebuie să vă aflaţi sub conducerea lui Dumnezeu.
Voi sunteţi proprietatea Sa. Copiii voştri sunt proprietatea Sa şi
trebuie să fie educaţi ca nişte membri mai mici ai familiei
Domnului, să nu considere că trebuie să li se îngăduie fiecare
capriciu şi să nu li se refuze nimic. Dacă aţi observa acelaşi model
de disciplină urmat de alţii în tratarea copiilor lor, i-aţi critica
aspru.
De asemenea, să nu vă îngăduiţi să staţi la o masă încărcată cu o
varietate de mâncăruri şi, din cauză că vă plac anumite lucruri, să
le mâncaţi în faţa copiilor, spunându-le: „Nu, tu nu poţi să mănânci
acest lucru, îţi va face rău”, în timp ce voi mâncaţi fără reţineri
tocmai lucrurile pe care le interziceţi copiilor voştri să le atingă.
Educaţia voastră în acest domeniu are nevoie de o reformă şi de
principialitate în practică.
Este o cruzime să consumaţi o a treia masă pe zi şi să fiţi
satisfăcuţi vorbind şi bucurându-vă, în timp ce copiii stau alături
de voi şi nu mănâncă nimic, demonstrând astfel disciplina
excelentă la care sunt supuşi, prin faptul că sunt lăsaţi să vă
privească mâncând şi nu se revoltă împotriva [294] autorităţii
voastre. Ei se revoltă. Acum sunt mici, dar continuarea acestui fel
de disciplină vă va distruge autoritatea.

Obiceiul de a-i obliga pe copii să mănânce
De asemenea, voi păreţi a vă teme că, atunci când sunt la masă,
copiii voştri nu vor mânca suficient şi îi îndemnaţi să mănânce şi
să bea. Nu trebuie să aveţi nici cea mai mică îngrijorare şi să

arătaţi teama pe care aţi manifestat-o cu privire la faptul că s-ar
putea ca ei să nu mănânce suficient. Stomacul lor este mic şi nu
poate să reţină o cantitate mare. Din acest motiv, ar fi mult mai
bine să mănânce de trei ori pe zi, în loc de două ori. Voi îi lăsaţi să
mănânce o cantitate mare la o singură masă. În felul acesta, se
pun bazele pentru o dilatare a stomacului, care va duce la
indigestie.
Faptul de a mânca şi de a bea ceva ce nu pot să suporte nu
înseamnă înţelepciune. De asemenea, puneţi în faţa lor mâncarea
pe care doriţi să o mănânce. Acea hrană care este sănătoasă pentru
ei este sănătoasă şi pentru voi. Dar şi cantitatea de alimente
sănătoase trebuie să fie evaluată cu atenţie, pentru a nu introduce
în stomac prea mult la o singură masă. Dacă dorim să le dăm lecţii
corespunzătoare copiilor noştri, noi înşine trebuie să fim cumpătaţi
în toate lucrurile. Când copiii sunt mai mari, orice lipsă de atenţie
din partea noastră va fi observată. – Scrisoarea 12, 1884

Nu stabiliţi o regulă pentru alţii
Nu ar trebui să îngăduiţi consumul niciunui aliment între mese.
În ultimii douăzeci şi cinci de ani, eu am mâncat de două ori pe zi.
Nu folosesc unt, dar unii dintre muncitorii care stau la masa mea
consumă unt. Ei nu sunt interesaţi să consume lapte, deoarece le
produce deranj la stomac, dar sunt interesaţi să consume o
cantitate mică de unt.
Noi nu putem să stabilim reguli precise în domeniul alimentaţiei.
Unii pot să mănânce fasole şi mazăre uscată, dar pentru mine
astfel de alimente sunt insuportabile. Unora le plac anumite
lucruri şi le digeră bine. Alţii nu au gustul educat pentru aceste
lucruri. Prin urmare, nu poate să fie stabilită o singură regulă care
să fie valabilă pentru toţi. – Manuscrisul 15, 1889
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ELLEN WHITE ŞI RUGĂCIUNEA PENTRU
BOLNAVI
Unii au întrebat: „A vindecat Ellen White bolnavi?” Eu răspund:
„Nu, nu. Ellen White a fost chemată adesea să se roage pentru
bolnavi, să-i ungă cu untdelemn în Numele Domnului Isus şi să
ceară împreună cu ei împlinirea făgăduinţei: «Rugăciunea făcută
cu credinţă va mântui pe cel bolnav.»” Nicio putere omenească nu
este în stare să-l salveze pe cel bolnav, dar, prin rugăciunea făcută
cu credinţă, Atotputernicul Vindecător Şi-a împlinit făgăduinţa
faţă de aceia care au chemat Numele Său. Nicio putere omenească
nu este în stare să ierte păcatul sau să îl mântuiască pe cel
păcătos. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta, în afară de Hristos,
Medicul milos al trupului şi al sufletului.
Am avut deseori privilegiul de a mă ruga împreună cu cei
bolnavi. Ar trebui să facem lucrul acesta mai des. Dacă în
sanatoriile noastre ar fi fost făcute mai multe rugăciuni pentru
vindecarea bolnavilor, puterea Marelui Vindecător ar fi fost
văzută. Mult mai mulţi ar fi fost întăriţi şi binecuvântaţi şi mult
mai multe boli acute ar fi fost vindecate.
Puterea lui Hristos de a opri boala s-a descoperit în trecut în mod
remarcabil. Înainte de a fi binecuvântaţi cu instituţii în care cei
bolnavi pot să primească ajutor în suferinţă, printr-un tratament
atent şi prin rugăciune stăruitoare şi cu credinţă în Dumnezeu, noi
am rezolvat cu succes cazuri care păreau a fi dintre cele mai lipsite
de speranţă. Astăzi, Domnul îi invită pe [296] suferinzi să aibă
încredere în El. Nevoia omului este ocazia lui Dumnezeu [citat
Marcu 6,1-5]. (...)

Tratamentul însoţit de rugăciune simplă şi fierbinte
Împreună cu toate tratamentele pe care li le aplicăm bolnavilor,
trebuie să fie înălţate rugăciuni simple şi fierbinţi pentru
binecuvântarea vindecării. Să-i îndrumăm pe cei bolnavi spre
Mântuitorul cel plin de milă şi spre puterea Sa de a ierta şi de a

vindeca. Ei pot fi vindecaţi, prin providenţa Sa plină de bunătate.
Îndrumaţi-i pe cei suferinzi spre Mijlocitorul lor din curţile cereşti.
Spuneţi-le că Domnul Hristos îi va vindeca pe cei bolnavi dacă se
vor pocăi şi vor înceta să calce legile lui Dumnezeu. Există un
Mântuitor care Se va descoperi în sanatoriile noastre pentru a-i
mântui pe cei ce I se vor supune Lui. Cei suferinzi pot să vi se
alăture în rugăciune, mărturisindu-şi păcatul şi primind iertarea.
Hristos este Cel care vindecă. – Ellen White nu a pretins
niciodată că vindecă bolnavi. Domnul Hristos este Cel care a
vindecat în fiecare situaţie, acelaşi Hristos care a înviat morţi în
zilele lucrării Sale de slujire pe pământ. Domnul Hristos este Cel
care îndeplineşte fiecare minune prin lucrarea slujitorilor Săi.
Trebuie să avem încredere în acest Hristos. Binecuvântarea Sa
asupra mijloacelor folosite pentru refacerea sănătăţii va aduce
succesul. Domnul Hristos simte plăcere să Îşi manifeste mila faţă
de omenirea suferindă. El este Acela care le dă vindecare celor
bolnavi, iar medicii trebuie să-I aducă slavă pentru lucrările
minunate pe care le îndeplineşte. – Scrisoarea 158, 1908

SECŢIUNEA A IX-A

SFATURI ÎN DOMENII DIVERSE
INTRODUCERE

Dintr-un motiv sau altul, de-a lungul anilor, sfaturile lui Ellen
White cu privire la domenii diverse au ieşit în evidenţă şi au
solicitat atenţia noastră. Acestea variază de la lumina cu privire la
unele aspecte legate de grădinărit, până la subiectul neprihănirii şi
al mântuirii. Toate au părut a fi potrivite pentru a fi cuprinse întro carte a soliilor alese. Ele alcătuiesc secţiunea aceasta, dar nu pot
fi organizate sub un anumit titlu.
Deşi majoritatea subiectelor vor fi interesante şi vor fi de folos
pentru aproape toţi cititorii, atenţia este atrasă îndeosebi asupra
câtorva aflate spre final, incluzând „Discreditarea pionierilor” şi
„Atacurile la adresa lui Ellen White şi a lucrării ei”. Dacă spaţiul
ar fi permis, ar fi putut fi incluse şi alte subiecte.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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ADVENTIŞTII DE ZIUA A ŞAPTEA ŞI
PROCESELE ÎN JUSTIŢIE
Dezvăluirea
problemelor
bisericii
în
faţa
celor
necredincioşi. – Când în biserică apar dificultăţi, nu ar trebui să
cerem ajutor de la avocaţi care nu împărtăşesc credinţa noastră.
Dumnezeu nu doreşte ca noi să dezvăluim problemele bisericii în
faţa celor care nu se tem de El. Domnul nu vrea ca noi să depindem
de ajutorul acelora care nu respectă cerinţele Sale. Aceia care se
încred în astfel de sfătuitori arată că nu au credinţă în Dumnezeu.
Prin lipsa lor de credinţă, Domnul este foarte dezonorat, iar
comportamentul lor le aduce un mare prejudiciu. Prin faptul că
apelează la cei necredincioşi pentru a clarifica dificultăţile din
biserică, ei se muşcă şi se mănâncă unii pe alţii, nimicindu-se unii
pe alţii (Galateni 5,15).
Oamenii aceştia desconsideră sfatul pe care l-a dat Dumnezeu şi
fac tocmai lucrurile pe care El le-a poruncit să nu le facă. Ei arată
că au ales lumea drept judecător al lor, iar numele lor este scris în
ceruri alături de cel al necredincioşilor. Domnul Hristos este
răstignit din nou şi făcut de ruşine. Aceşti oameni trebuie să ştie că
Dumnezeu nu ascultă rugăciunile lor. Ei insultă Numele Său sfânt,
iar El îi va lăsa să fie chinuiţi de Satana, până când îşi vor vedea
nesăbuinţa şi Îl vor căuta pe Domnul, mărturisindu-şi păcatul.
Problemele bisericii trebuie să fie ţinute în interiorul ei. [300]
Dacă este prejudiciat, creştinul trebuie să sufere cu răbdare. Dacă
este înşelat, nu trebuie să apeleze la tribunale. Mai degrabă, să
sufere pierderea şi greşeala.
Dumnezeu Se va ocupa de membrul nevrednic al bisericii, care îl
înşală pe fratele lui sau lucrarea lui Dumnezeu. Creştinul nu
trebuie să lupte pentru drepturile lui. Dumnezeu Se va ocupa de
acela care calcă aceste drepturi. „«Răzbunarea este a Mea; Eu voi
răsplăti», zice Domnul” (Romani 12,19). Toate aceste lucruri sunt
păstrate într-un raport, iar Domnul declară că Se va răzbuna. El
va aduce fiecare faptă la judecată.

Sfătuitori nesiguri
Interesele lucrării lui Dumnezeu nu trebuie să fie încredinţate
unor oameni care nu au nicio legătură cu Cerul. Cei care nu sunt
loiali faţă de Dumnezeu nu pot fi nişte sfătuitori siguri. Ei nu au
înţelepciunea care vine de sus. Ei nu sunt demni de încredere
pentru a-şi exprima părerile cu privire la lucrurile care au legătură
cu lucrarea lui Dumnezeu, lucruri de care depind rezultate atât de
mari. Dacă vom urma judecata lor, vom fi aduşi cu siguranţă în
situaţii foarte dificile şi vom face ca lucrarea lui Dumnezeu să
regreseze.
Cei care nu au legătură cu Dumnezeu au legătură cu vrăjmaşul
lui Dumnezeu şi, deşi ar putea fi cinstiţi în sfatul pe care îl oferă, ei
înşişi sunt orbiţi şi amăgiţi. Sugestiile pe care Satana le pune în
mintea lor şi cuvintele pe care le pune pe buzele lor sunt în totală
contradicţie cu gândul şi cu voinţa lui Dumnezeu. În felul acesta,
Satana lucrează prin aceşti oameni pentru a ne amăgi să mergem
pe căi greşite. Dacă va putea, el ne va duce în rătăcire, ne va
prinde în capcane şi ne va distruge.
În vechime, era un mare păcat pentru cei din poporul lui
Dumnezeu să se predea în mâinile vrăjmaşilor şi să le dezvăluie
acestora dificultăţile sau succesele lor. În sistemul din vechime, era
un păcat să fie aduse jertfe pe altare străine. Era un păcat să fie
aduse jertfe de tămâie aprinse cu un foc străin.
Noi suntem în pericolul de a amesteca lucrurile sfinte cu cele
profane. În eforturile noastre, trebuie să fie folosit focul sfânt, care
vine de la Dumnezeu. Adevăratul altar este Hristos, iar adevăratul
foc este Duhul Sfânt. [301] Aceasta este sursa noastră de inspiraţie.
Un om este un sfătuitor sigur numai dacă Duhul Sfânt îl conduce
şi îl îndrumă. Dacă Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu şi celor aleşi
de El, pentru a cere sfaturi la altare străine, vom primi nişte
răspunsuri conforme cu faptele noastre.

Trebuie să avem o încredere deplină în Conducătorul nostru. Să
căutăm înţelepciune de la Izvorul înţelepciunii. În fiecare situaţie
complicată şi dificilă, cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să
ajungă de acord cu lucrul pe care îl doresc şi apoi să se unească în
rugăciuni către Dumnezeu, cerându-I cu stăruinţă ajutorul de care
au nevoie. Trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu totdeauna când
ne sfătuim unii cu alţii, iar când ne rugăm, trebuie să credem că
primim exact binecuvântările cerute. – Manuscris nedatat 112

Sfatul adresat unui credincios care ameninţa că va intenta
un proces în justiţie
Când te-ai angajat într-un proces în justiţie împotriva lui R, eu
am spus că, dacă S a mers atât de departe, încât să înceapă
acţiunea de judecată, aceasta va fi o pată asupra vieţii lui. Am fost
întristată din cauza comportamentului tău în această situaţie. Ştiu
că nu este bine şi că nu va uşura în niciun fel situaţia în care te
afli. Este doar o manifestare a acelei înţelepciuni care nu vine de
sus.
Am fost informată că ai intenţionat să intentezi un proces în
justiţie împotriva mea, pentru că ai fost tratat greşit în mărturiile
pe care le-am scris cu privire la cazul tău. Am primit o scrisoare în
care am fost ameninţată că, dacă nu voi recunoaşte că te-am tratat
greşit, voi fi dată în judecată. Mi-a fost greu să cred că ai mers cu
atâta hotărâre pe terenul vrăjmaşului, deşi eu ştiu bine ce am
făcut, aşa cum ştii şi tu.
Tot ce ţi-am scris, fiecare cuvânt, a fost adevărat. Nu am nimic
de retractat. Eu am făcut doar ce am ştiut că eram datoare să fac.
Singurul meu motiv în publicarea acelui subiect a fost speranţa de
a te salva. Nu am avut niciun alt gând, decât milă sinceră şi
dragoste faţă de sufletul tău. Tu însuţi ştii că am un interes mare
pentru binele sufletului tău. (...)
Dacă va căuta cineva să mă împiedice în îndeplinirea acestei
lucrări, apelând [302] la justiţie, eu nu voi schimba nicio iotă din

mărturiile prezentate. Lucrarea în care sunt angajată nu este
lucrarea mea. Este lucrarea lui Dumnezeu, pe care El mi-a dat-o să
o îndeplinesc. Eu nu am crezut că tu vei săvârşi o faptă atât de
îngrozitoare, încât să-ţi ridici mâna ta limitată împotriva
Dumnezeului cerului. Oricine poate să facă lucrul acesta, dar ar fi
bine să nu fii tu acel om. (...)
Vreau să îţi spun: Să nu pretinzi bani de la niciun om, din cauza
cuvintelor pe care le-a spus împotriva ta sau a familiei tale. Dacă
vei face astfel, îţi vei face rău singur. Când vom privi la Isus,
Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre, vom fi în stare să ne
rugăm: „Doamne, iartă greşelile noastre, precum şi noi iertăm
greşiţilor noştri.” Domnul Isus nu a apelat la justiţie pentru a I se
face dreptate când a fost acuzat pe nedrept. Când a fost tratat rău,
El nu a răspuns în acelaşi fel. Când a fost ameninţat, El nu s-a
răzbunat. – Scrisoarea 38, 1891
Tocmai lucrul pe care Dumnezeu le-a spus să nu îl facă. –
Am scris mult cu privire la creştinii care cred că, dacă vor apela la
justiţie, li se va face dreptate. Prin aceasta, ei se muşcă şi se
mănâncă unii pe alţii, nimicindu-se unii pe alţii. Ei resping sfatul
inspirat pe care li l-a dat Dumnezeu şi, în ciuda soliei pe care le-a
trimis-o El, fac tocmai lucrul pe care El le-a spus să nu-l facă.
Astfel de oameni ar face bine să înceteze să se roage lui Dumnezeu,
deoarece El nu va asculta rugăciunile lor. Ei Îl insultă pe Iehova,
iar El îi va lăsa să ajungă supuşii lui Satana, până când îşi vor
vedea nesăbuinţa şi Îl vor căuta pe Domnul, mărturisindu-şi
păcatele.
Ce anume dau pe faţă apelurile în justiţie. – Lumea şi
membrii neconvertiţi ai bisericii sunt într-o relaţie de simpatie.
Când Dumnezeu îi mustră pentru lipsurile din comportamentul
lor, unii se confesează celor din lume şi aduc problemele bisericii
înaintea lumii spre a lua o decizie. Apoi au loc conflicte şi certuri,
iar Hristos este răstignit din nou şi făcut de ruşine în public. Acei
membri ai bisericii care apelează la tribunalele lumii arată că au
ales lumea drept judecător al lor, iar numele lor sunt scrise în cer
[303] alături de numele celor necredincioşi. Cât de dornică este

lumea să prindă declaraţiile celor care trădează adevărurile sfinte!
În trecut, adventiştii de ziua a şaptea nu au apelat niciodată la
tribunalele omeneşti, dar acum a fost făcut lucrul acesta.
Dumnezeu l-a îngăduit pentru ca voi, cei care aţi fost înşelaţi, să
puteţi înţelege puterea care îi conduce pe cei cărora li s-au
încredinţat mari responsabilităţi. Unde sunt străjerii lui
Dumnezeu? Unde sunt oamenii care vor sta umăr la umăr, inimă
lângă inimă, cu inimile stăpânite de adevărul prezent pentru
timpul acesta? – Manuscrisul 64, 1898

Sfinţii vor judeca lumea
Sfinţii vor judeca lumea. Prin urmare, trebuie oare ca ei să
depindă de lume şi de avocaţii lumii pentru clarificarea
problemelor lor? Dumnezeu nu vrea ca ei să-şi ducă necazurile la
supuşii vrăjmaşului, pentru ca aceştia să ia o hotărâre. Să avem
încredere unii în alţii. – Manuscrisul 71, 1903

Judecătorii şi laodiceenii
Faptul că se bazează pe braţul legii este o ruşine pentru creştini.
Totuşi răul acesta a fost adus şi cultivat în poporul ales al
Domnului. Principiile lumeşti au fost introduse pe ascuns, până
când mulţi dintre lucrătorii noştri ajung să fie asemenea
laodiceenilor – oameni cu inima împărţită – din cauză că îşi pun
prea mult încrederea în jurişti şi în documentele şi contractele
legale. O astfel de stare a lucrurilor Îi produce repulsie lui
Dumnezeu. – Manuscrisul 128, 1903

Un proces în justiţie împotriva Casei de editură
„Când vreunul din voi are vreo neînţelegere cu altul, îndrăzneşte
el să se judece cu el la cei nelegiuiţi, şi nu la sfinţi? Nu ştiţi că
sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi,
sunteţi voi nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică
însemnătate? Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult
lucrurile vieţii acesteia? Deci, când aveţi neînţelegeri pentru

lucrurile vieţii acesteia, [304] voi puneţi judecători pe aceia pe care
biserica nu-i bagă în seamă? Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta.
Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înţelept care să fie
în stare să judece între frate şi frate? Dar un frate se duce la
judecată cu alt frate, şi încă înaintea necredincioşilor! Chiar faptul
că aveţi judecăţi între voi este un cusur pe care-l aveţi. Pentru ce
nu suferiţi mai bine să fiţi nedreptăţiţi? De ce nu răbdaţi mai bine
paguba? Dar voi singuri sunteţi aceia care nedreptăţiţi şi păgubiţi,
şi încă pe fraţi! Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia
lui Dumnezeu?” (1 Corinteni 6,1-9). (...) Când membrii bisericii vor
înţelege lucrurile acestea, practica lor le va recomanda credinţa.
Hristos va fi văzut în ei printr-o viaţă ordonată şi prin cuvinte
evlavioase. Nu vor fi procese în justiţie între semeni sau fraţi.
Vă cer în Numele lui Hristos să retrageţi procesul pe care l-aţi
început şi să nu mai începeţi niciun alt proces în justiţie!
Dumnezeu vă interzice să dezonoraţi Numele Său în felul acesta.
Voi aţi avut multă lumină şi multe ocazii şi nu puteţi să vă
permiteţi să vă uniţi cu cei lumeşti, urmând metodele lor. Nu uitaţi
că Domnul vă va trata în conformitate cu poziţia pe care o luaţi în
viaţa aceasta. (...)
Vă spun cu solemnitate că, dacă veţi iniţia acţiunea pe care o
propuneţi acum, nu veţi putea îndrepta niciodată rezultatele ei.
Dacă veţi da pe faţă înaintea lumii greşelile pe care presupuneţi că
vi le-au făcut fraţii voştri, vor fi unele lucruri care vor trebui să fie
spuse şi cu privire la voi. Vă adresez un avertisment.
Cu privire la situaţia celor care au purtat împreună cu voi mari
responsabilităţi la [Editura] Review and Herald şi care s-au
dovedit a fi nişte vrăjmaşi ai lucrării, nu veţi dori să auziţi
verdictul care va fi rostit împotriva lor când va avea loc judecata,
când cărţile vor fi deschise şi fiecare om va fi judecat după faptele
scrise în cărţile acelea. Vreau să vă împiedic să faceţi greşeala de a
intra în legătură cu aceia care sunt conduşi de îngerii căzuţi şi care
vor face tot răul pe care vor putea să li-l facă celor care Îl iubesc pe
Dumnezeu şi, [305] în timp de mari dificultăţi, se străduiesc să-i
propovăduiască lumii adevărul prezent.

Casa de editură nu este fără vină. – Cei împotriva cărora
aduceţi acuzaţii ştiu că eu nu am aprobat felul în care v-au tratat
şi că i-am mustrat pentru lipsa lor de dragoste în administrarea
cazului vostru. Unii nu s-au comportat onorabil. Ei nu v-au tratat
aşa cum ar fi dorit să fie trataţi ei de alţii. Totuşi, oare din motivul
acesta, ar trebui să acţionaţi voi atât de evident în contradicţie cu
îndrumarea care v-a fost dată, în ciuda avertizărilor pe care le-aţi
primit? Vă rog să nu trădaţi încrederea fraţilor voştri, despărţinduvă de lucrarea de publicaţii.
Eu aş alege mai degrabă să împărtăşesc pierderea pe care o
suferiţi, decât să duceţi lucrurile până acolo încât să vă prejudiciaţi
sufletele, dându-i lui Satana ocazia de a prezenta cazul vostru
înaintea celor necredincioşi în lumina cea mai ridicolă, aducând
defăimare asupra lucrării de publicaţii. (...)

Lucrarea lui Dumnezeu prejudiciată
Luaţi acest caz din mâna avocaţilor. Mă simt îngrozitor când mă
gândesc la faptul că acţionaţi în contradicţie directă cu sfatul clar
al lui Dumnezeu şi că veţi dezvălui înaintea lumii faptele voastre
nemiloase împotriva poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu.
Dacă acţiunea voastră ar fi îndreptată numai împotriva celor care
v-au nedreptăţit, răul nu ar fi atât de extins, dar oare nu puteţi să
înţelegeţi că va stârni prejudecăţi împotriva poporului lui
Dumnezeu ca întreg? În felul acesta, Îl veţi lovi şi Îl veţi răni chiar
pe Hristos, în persoana sfinţilor Săi, şi îl veţi face pe Satana să
tresalte de bucurie că a putut să lucreze prin voi împotriva
poporului lui Dumnezeu şi împotriva instituţiilor Sale, făcându-le
un mare rău. – Scrisoarea 301, 1905

38

ŞTIINŢA ŞI REVELAŢIA
„Nebunul zice în inima lui: «Nu este Dumnezeu!»” Oamenii cei
mai inteligenţi de pe pământ nu sunt în stare să-L înţeleagă pe
Dumnezeu. El li Se descoperă oamenilor, dar numai învăluindu-Se
în mister. Căile Sale sunt dincolo de capacitatea omului de a
înţelege. Oamenii trebuie să cerceteze fără încetare, să înveţe fără
încetare, şi totuşi, dincolo de descoperirile lor, se află o infinitate de
lucruri neînţelese. Dacă ar putea să înţeleagă pe deplin scopurile,
înţelepciunea, dragostea şi caracterul lui Dumnezeu, oamenii nu ar
crede în El considerându-L o Fiinţă infinită, ci s-ar încrede în El
numai din interese personale. Dacă ar putea să-L cuprindă pe
Dumnezeu, El nu ar mai fi suprem.
Unii cred că au făcut descoperiri minunate în domeniul ştiinţei.
Ei citează părerile oamenilor învăţaţi ca şi când le-ar considera
infailibile şi prezintă deducţiile ştiinţei ca şi cum ar fi nişte
adevăruri imposibil de combătut. Iar Cuvântul lui Dumnezeu, care
este dat ca o candelă pentru picioarele călătorului obosit, este
judecat prin standardul acesta şi este declarat ca fiind insuficient.
Cercetarea ştiinţifică în care şi-au îngăduit să se implice aceşti
oameni s-a dovedit a fi o capcană. Le-a întunecat mintea şi ei au
alunecat în necredinţă. Ei au un simţământ al puterii şi, în loc de a
căuta Izvorul întregii înţelepciuni, ei triumfă datorită spoielii de
cunoştinţe pe care le-au obţinut. Ei şi-au înălţat [307] înţelepciunea
lor omenească împotriva înţelepciunii Dumnezeului celui mare şi
atotputernic şi au îndrăznit să intre în controversă cu El. Cuvântul
inspiraţiei îi declară „nebuni” pe aceşti oameni.

Roadele scepticismului
Dumnezeu a îngăduit ca asupra lumii să fie revărsat un potop de
lumină prin descoperirile ştiinţei şi artei, dar când ţin prelegeri şi
scriu despre aceste subiecte doar din punctul de vedere omenesc,
pretinşii oameni de ştiinţă ajung fără îndoială la concluzii greşite.
Dacă nu sunt călăuzite de Cuvântul lui Dumnezeu în cercetările

lor, minţile cele mai mari ajung să fie încurcate în încercările lor de
a cerceta relaţia dintre ştiinţă şi revelaţie. Creatorul şi lucrările
Sale se află dincolo de capacitatea lor de înţelegere, iar pentru că ei
nu pot să le explice prin legile naturale, istoria Bibliei este
considerată nedemnă de încredere. Cei care se îndoiesc de
veridicitatea rapoartelor Vechiului şi Noului Testament vor fi
conduşi să facă încă un pas mai departe şi să se îndoiască de
existenţa lui Dumnezeu, iar apoi, după ce au părăsit ancora, sunt
lăsaţi să se izbească de stâncile necredinţei.
Moise a scris sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, iar o teorie
corectă a geologiei nu va pretinde niciodată că a făcut descoperiri
care nu pot fi armonizate cu declaraţiile lui. Ideea de care se
poticnesc mulţi, şi anume că Dumnezeu nu a creat materia când a
adus lumea la existenţă, limitează puterea Sfântului lui Israel.
Verificaţi ştiinţa prin Cuvântul lui Dumnezeu. – Când
constată că sunt incapabili să-L înţeleagă pe Creator şi să explice
lucrările Sale prin cunoştinţele lor ştiinţifice nedesăvârşite, mulţi
se îndoiesc de existenţa lui Dumnezeu şi îi atribuie naturii puterea
Sa infinită. Aceşti oameni au pierdut simplitatea credinţei şi se
îndepărtează mult de Dumnezeu în mintea şi în spiritul lor. Este
nevoie de o credinţă neclintită în divinitatea Cuvântului Sfânt al
lui Dumnezeu. Biblia nu trebuie să fie verificată prin ideile
ştiinţifice ale oamenilor, ci ştiinţa trebuie să fie verificată prin
standardul acesta care nu greşeşte. Când Biblia face declaraţii cu
privire la fapte din natură, ştiinţa poate fi comparată cu afirmaţiile
Cuvântului scris, iar o înţelegere corectă a ambelor va dovedi [308]
întotdeauna că sunt în armonie. Una nu o contrazice pe cealaltă.
Întregul adevăr, fie din natură, fie din revelaţie, este în acord.
Pentru mintea celor cu adevărat înţelepţi, cercetarea ştiinţifică
va deschide domenii vaste de gândire şi de informare. Ei Îl vor
vedea pe Dumnezeu în lucrările Sale şi Îl vor lăuda. El va fi pentru
ei Cel Dintâi şi Cel mai bun, iar mintea lor va fi concentrată
asupra Lui. Din cauza neştiinţei lor, necredincioşii care citesc
Biblia doar cu scopul de a o lua în derâdere pretind că găsesc
contradicţii categorice între ştiinţă şi revelaţie. Totuşi felul în care

omul Îl măsoară pe Dumnezeu nu va fi niciodată corect. Mintea
lipsită de iluminarea Duhului lui Dumnezeu va fi întotdeauna în
întuneric cu privire la puterea Sa.
Lucrurile duhovniceşti trebuie înţelese duhovniceşte. Cei care nu
au o legătură vitală cu Dumnezeu sunt purtaţi într-o parte şi în
alta. Ei pun în faţă părerile oamenilor şi lasă în spate Cuvântul lui
Dumnezeu. Ei caută să înţeleagă afirmaţiile omeneşti care spun că
pedepsirea păcatului este contrară caracterului binevoitor al lui
Dumnezeu şi, în timp ce stăruie asupra bunătăţii infinite, încearcă
să uite că există şi o dreptate infinită.
Când vom avea concepţii corecte cu privire la puterea, măreţia şi
maiestatea lui Dumnezeu şi cu privire la slăbiciunea omului, vom
dispreţui presupunerile înţelepciunii aşa-zişilor mari oameni ai
lumii, care nu au nimic din nobleţea Cerului în caracterul lor. Nu
există niciun motiv pentru care oamenii să fie lăudaţi sau înălţaţi.
Nu există niciun motiv ca părerile oamenilor învăţaţi să fie
crezute, dacă ei vor să compare lucrurile divine cu concepţiile lor
pervertite. Cei care Îi slujesc lui Dumnezeu sunt singurii ale căror
opinii şi exemple pot fi urmate în siguranţă. O inimă sfinţită
ascute şi dezvoltă puterile mintale. O credinţă vie în Dumnezeu dă
energie, dă calm şi linişte pentru suflet, întăreşte şi înnobilează
caracterul.
Dumnezeu poate să acţioneze mai presus de legile Sale. –
Oamenii de ştiinţă cred că, prin concepţiile lor largi, sunt în stare
să înţeleagă înţelepciunea lui Dumnezeu, lucrurile pe care le-a
făcut El sau pe care poate să le facă. Este foarte răspândită ideea
că Dumnezeu [309] este limitat şi îngrădit de propriile legi. Oamenii
fie neagă, fie ignoră existenţa Lui, fie cred că pot să explice totul
prin legile naturale, chiar şi lucrările Duhului Său asupra inimii
omeneşti. De aceea, ei încetează să aibă respect faţă de Numele
Său sau să se teamă de puterea Sa. În timp ce cred că reuşesc să
câştige totul, ei vânează baloane de săpun şi pierd ocaziile
preţioase de a ajunge să Îl cunoască pe Dumnezeu. Ei nu cred în
supranatural, nici nu înţeleg că Autorul legilor naturii este capabil
să acţioneze mai presus de aceste legi. Ei neagă cerinţele lui

Dumnezeu şi neglijează interesele sufletului lor, dar existenţa Sa,
caracterul Său, legile Sale constituie fapte pe care gândirea unor
oameni cu realizările cele mai înalte nu este în stare să le
răstoarne.
Pana inspiraţiei descrie puterea şi maiestatea lui Dumnezeu
astfel: „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile
cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură?
Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile, cu cumpăna? Iată,
neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o
cumpănă; El ridică ostroavele ca pe un bob de nisip. Libanul najunge pentru foc, şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea-de-tot.
Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât
nimicnicie şi deşertăciune. (...) El şade deasupra cercului
pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El
întinde cerurile ca o maramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să
locuiască în el” (Isaia 40,12-22).
Caracterul lui Dumnezeu descoperit prin lucrările Sale. –
Natura este o putere, dar Dumnezeul naturii este nelimitat în
putere. Prin lucrările Sale este explicat caracterul Său. Cei care Îl
judecă pe Dumnezeu privind lucrarea mâinilor Sale, şi nu pe baza
presupunerilor marilor oameni, vor vedea prezenţa Sa în toate
lucrurile. Ei văd zâmbetul Său în lumina voioasă a soarelui şi
dragostea şi grija Sa faţă de om, în câmpiile bogate din timpul
toamnei. Chiar şi podoabele pământului, aşa cum sunt văzute în
iarba de pe pajiştile verzi, în florile frumoase de toate nuanţele şi
în pomii înalţi şi diferiţi ai pădurii, toate mărturisesc despre [310]
grija părintească plină de duioşie a Dumnezeului nostru şi despre
dorinţa Sa de a-i face fericiţi pe copiii Săi.
Puterea marelui Dumnezeu va fi exercitată pentru aceia care se
tem de El. Ascultaţi cuvintele profetului: „Nu ştii? N-ai auzit?
Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El
nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.
El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se
încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă
şi nu obosesc, umblă şi nu ostenesc” (versetele 28-31).

În Cuvântul lui Dumnezeu sunt puse multe întrebări la care
cercetătorii cei mai profunzi nu vor putea să răspundă niciodată.
Atenţia este atrasă asupra acestor subiecte pentru a ne arăta cât
de multe lucruri sunt, chiar şi printre lucrurile obişnuite ale vieţii
de zi cu zi, pe care minţile limitate, cu toată înţelepciunea cu care
se laudă, nu vor putea să le înţeleagă niciodată pe deplin.
Ştiinţa este un ajutor pentru înţelegerea lui Dumnezeu. –
Toate sistemele filosofice concepute de oameni au condus la
confuzie şi la ruşine atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut şi
onorat. Pierderea credinţei în Dumnezeu este ceva îngrozitor.
Odată ce credinţa în Cuvântul Său este pierdută, prosperitatea nu
mai poate fi o mare binecuvântare nici pentru popoare, nici pentru
indivizi. Nimic nu este cu adevărat mare, cu excepţia lucrurilor
care tind spre veşnicie. Adevărul, dreptatea, mila, curăţia şi
dragostea de Dumnezeu sunt nepieritoare. Când au aceste calităţi,
oamenii sunt aduşi la o relaţie apropiată cu Dumnezeu şi sunt
candidaţi pentru cea mai înaltă poziţie la care poate să aspire
neamul omenesc. Ei vor desconsidera laudele omeneşti şi vor fi mai
presus de dezamăgire, oboseală, certuri şi lupte pentru supremaţie.
Cel al cărui suflet este plin de Duhul lui Dumnezeu va învăţa
lecţiile încrederii depline. El va lua Cuvântul scris ca fiind
sfătuitorul şi călăuzitorul lui şi va găsi în ştiinţă un ajutor pentru
a-L înţelege pe Dumnezeu, dar nu va ajunge îngâmfat decât dacă,
în orbirea înălţării de sine, va ajunge un nebun în ideile lui despre
Dumnezeu. [311] – Signs of the Times, 13 martie 1884
Regulile şi principiile religiei constituie primii paşi în obţinerea
cunoaşterii şi se află la însăşi temelia adevăratei educaţii.
Cunoaşterea şi ştiinţa trebuie să primească putere de la Duhul lui
Dumnezeu, în scopul de a sluji scopurilor celor mai nobile. Numai
creştinul poate să folosească în mod corect cunoaşterea. În scopul
de a fi pe deplin preţuită, ştiinţa trebuie să fie privită dintr-o
perspectivă religioasă. Atunci, toţi se vor închina Dumnezeului
ştiinţei. – Manuscrisul 30, 1896

Dumnezeu este Arhitectul şi Creatorul

Trebuie să petrecem mai mult timp tăcând şi ascultându-L pe
Dumnezeu. Este necesar să ne păzim gândurile. Cu siguranţă, noi
trăim înconjuraţi de pericolele zilelor de pe urmă. Trebuie să
umblăm înaintea lui Dumnezeu cu blândeţe şi cu o smerenie
adâncă, deoarece numai în felul acesta vom fi înălţaţi.
O, cât de puţin poate omul să înţeleagă desăvârşirea lui
Dumnezeu, omniprezenţa Sa unită cu puterea Sa infinită! Omul de
artă îşi primeşte inteligenţa de la Dumnezeu. El poate să-şi
conceapă lucrarea în orice domeniu, până la desăvârşire, folosind
materialele deja pregătite pentru munca lui. Prin puterea lui
limitată, el nu ar putea nici să creeze, nici să facă materialele de
care are nevoie pentru lucrarea sa, dacă Marele Arhitect nu le-ar fi
creat înaintea lui, dăruindu-i chiar şi primele iniţiative care s-au
dezvoltat în imaginaţia lui.
Domnul Dumnezeu porunceşte lucrurilor să ia fiinţă. El a fost
primul arhitect. El nu depinde de om, ci atrage plin de bunăvoinţă
atenţia omului şi conlucrează cu el în dezvoltarea unor planuri tot
mai înalte. Apoi, omul îşi atribuie sieşi slava şi este lăudat de
semenii lui ca fiind un geniu foarte remarcabil. El nu priveşte mai
sus de om. Cauza unică şi principală este uitată. (...)
Mă tem că noi avem nişte idei cu totul prea mici şi ieftine. „Iată
că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot să Te cuprindă.” Nimeni să
nu se aventureze să limiteze puterea Sfântului lui Israel. Există
presupuneri şi întrebări cu privire la lucrarea lui Dumnezeu:
„Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care calci [312]
este un pământ sfânt.” Da, îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu pe
pământ şi împlinesc voia Sa.
Toate lucrurile au luat fiinţă la cuvântul Său. – Când a fost
alcătuită lumea noastră, Dumnezeu nu a depins de o substanţă sau
de o materie preexistentă. Deoarece „tot ce se vede n-a fost făcut
din lucruri care se văd”. Dimpotrivă, toate lucrurile, materiale sau
spirituale, au luat fiinţă înaintea Domnului Iehova la cuvântul Său
şi au fost create după planul Său. Cerurile şi toată oştirea lor,
pământul şi toate lucrurile care se află pe el nu numai că sunt
lucrarea mâinilor Sale, ci au venit la existenţă prin suflarea gurii

Sale.
Dumnezeu a dovedit că, prin puterea Lui, a fost în stare să
dizolve întreaga structură a naturii într-o singură oră. El poate să
răstoarne şi să nimicească lucrurile pe care omul le-a zidit cât a
putut el de temeinic şi de solid. „El mută deodată munţii şi-i
răstoarnă în mânia Sa.” El „zguduie pământul din temelia lui, de i
se clatină stâlpii”. „Stâlpii cerului se clatină şi se înspăimântă la
ameninţarea Lui.” „Se clatină munţii înaintea Lui, şi dealurile se
topesc; se cutremură pământul înaintea Lui.” – Manuscrisul 127,
1897
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ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA CEI MÂNTUIŢI
Vor fi mântuiţi copiii unor părinţi necredincioşi?

[74]

Am discutat cu pastorul J. G. Matteson despre copiii unor părinţi
necredincioşi. I-am relatat faptul că o soră m-a întrebat cu mare
îngrijorare dacă aceşti copii vor fi mântuiţi sau nu, declarând că
unii îi spuseseră că, dacă părinţii sunt necredincioşi, copiii lor mici
nu vor fi mântuiţi.
Aceasta este una dintre întrebările cu privire la care noi nu avem
libertatea de a ne exprima o poziţie sau o opinie, din simplul motiv
că Dumnezeu nu ne-a spus nimic categoric despre subiectul acesta
în Cuvântul Său. Dacă ar fi considerat că este important ca noi să
ştim, ne-ar fi spus cu claritate.
Lucrurile pe care El le-a descoperit sunt pentru noi şi pentru
copiii noştri. Există lucruri pe care noi nu le înţelegem acum. Noi
nu înţelegem multe lucruri care sunt descoperite cu claritate. Când
aceste subiecte care sunt strâns legate de binele nostru veşnic vor
fi cunoscute pe deplin, atunci vom avea suficient timp pentru a ne
gândi la unele dintre aceste puncte cu care unii îşi frământă
mintea degeaba.
Copiii părinţilor credincioşi. – Ştiu că unii au întrebat dacă
[314] vor fi mântuiţi copiii mici ai unor părinţi credincioşi, deoarece
ei nu au trecut prin nicio încercare a caracterului lor şi toţi trebuie
să fie puşi la încercare şi caracterul lor trebuie să fie cântărit.
Întrebarea care se pune este următoarea: „Cum pot copiii mici să
fie puşi la o astfel de încercare?” Eu răspund: credinţa părinţilor
credincioşi este valabilă pentru copii, la fel ca atunci când
Dumnezeu a trimis pedepsele Sale asupra întâilor-născuţi ai
egiptenilor.
Dumnezeu le-a spus israeliţilor din robie să-şi adune copiii în
casă şi să pună pe uşorii casei lor sângele unui miel înjunghiat.
Aceasta era o prefigurare a jertfirii Fiului lui Dumnezeu şi a
eficienţei sângelui Său, care a fost vărsat pentru mântuirea celor
păcătoşi. Era un semn că întreaga familie L-a primit pe Hristos ca

pe Răscumpărătorul cel făgăduit. Era o apărare faţă de puterea
nimicitorului. Părinţii şi-au dovedit credinţa prin respectarea
necondiţionată a poruncilor care le fuseseră date, iar credinţa
părinţilor a fost valabilă pentru ei şi pentru copiii lor. Ei şi-au
arătat credinţa în Isus, Marea Jertfă, al cărui sânge era prefigurat
prin mielul înjunghiat. Îngerul nimicitor a ocolit fiecare casă care
avea acest semn. Acesta este un simbol care arată cum credinţa
părinţilor se extinde asupra copiilor lor şi îi apără de îngerul
nimicitor.
Dumnezeu le-a trimis mamelor îndurerate din Betleem un
cuvânt de mângâiere, spunându-le că Rahela îşi va vedea copiii
ieşind din ţara vrăjmaşului. Domnul Hristos i-a luat pe copiii mici
în braţe, i-a binecuvântat şi i-a mustrat pe ucenicii care voiau să le
îndepărteze pe mame. El le-a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la
Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a unora ca ei”
(Matei 19,14).
Domnul Hristos i-a binecuvântat pe copiii mici aduşi la El de
mamele credincioase. El va face acest lucru şi acum, dacă mamele
îşi vor îndeplini datoria faţă de copiii lor, îi vor învăţa şi îi vor
educa să asculte şi să fie supuşi. Atunci, ei vor trece cu bine
încercarea şi vor împlini voia lui Dumnezeu, deoarece părinţii
ocupă locul lui Dumnezeu pentru copiii lor.
Copiii nesupuşi ai unor părinţi adventişti. – Unii părinţi
[315] îi îngăduie lui Satana să aibă stăpânire asupra copiilor lor, iar
copiii lor nu sunt ţinuţi sub control, ci li se îngăduie să-şi manifeste
temperamentul nelegiuit, să fie nestăpâniţi, egoişti şi
neascultători. Dacă ar muri, aceşti copii nu ar fi luaţi la cer.
Comportamentul părinţilor determină bunăstarea viitoare a
copiilor lor. Dacă le îngăduie să fie neascultători şi nestăpâniţi,
părinţii îi permit lui Satana să-i ia în stăpânire pe copii şi să
lucreze prin ei, după cum îi place maiestăţii lui satanice, iar copiii
aceştia, care nu au fost educaţi niciodată să fie ascultători şi să
cultive trăsături de caracter plăcute, nu vor fi luaţi la cer, deoarece
vor avea acelaşi temperament şi aceeaşi atitudine.
I-am spus fratelui Matteson: „Nu pot să spun dacă vor fi

mântuiţi copiii părinţilor necredincioşi, deoarece Dumnezeu nu Şia făcut cunoscut planul cu privire la subiectul acesta, iar noi ar fi
mai bine să-l lăsăm aşa cum l-a lăsat Dumnezeu şi să ne ocupăm
de subiectele pe care Dumnezeu le-a prezentat cu claritate în
Cuvântul Său.”
Acesta este unul dintre subiectele cele mai delicate. Mulţi părinţi
necredincioşi îi educă pe copiii lor cu o înţelepciune mai mare decât
mulţi dintre cei care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu. Ei depun
mari eforturi pentru a-i educa pe copiii lor, pentru a-i face să fie
buni, amabili, altruişti şi îi învaţă să asculte şi, în această privinţă,
cei necredincioşi dau pe faţă o înţelepciune mai mare decât acei
părinţi care au lumina cea mare a adevărului, dar ale căror fapte
nu corespund în niciun fel cu credinţa lor.
Va fi acolo un anumit număr? – O altă întrebare asupra
căreia am avut o discuţie a fost cu privire la cei aleşi de Dumnezeu
– dacă Domnul va avea un anumit număr de mântuiţi şi dacă
timpul de probă se va încheia când numărul acela va fi complet.
Acestea sunt întrebări despre care nici voi, nici eu nu avem dreptul
să vorbim. Domnul Isus îi va primi pe toţi cei ce vin la El. El a
murit pentru cei răi şi fiecare om care va veni la El va fi primit.
Omul trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar dacă refuză
să le îndeplinească, nu poate ajunge să fie ales de Dumnezeu. Dacă
le va împlini, el este copil al lui Dumnezeu, iar Domnul Hristos
spune că, dacă va continua [316] să fie credincios, statornic şi
neclintit în ascultare, El nu-i va şterge numele din cartea vieţii, ci
îl va mărturisi înaintea Tatălui Său şi înaintea îngerilor Săi.
Dumnezeu doreşte să ne gândim, să vorbim şi să le prezentăm
altora acele adevăruri care sunt descoperite cu claritate, dar
nimeni nu trebuie să se ocupe de aceste subiecte speculative,
deoarece ele nu au nicio legătură specială cu mântuirea. –
Manuscrisul 26, 1885

Cei mântuiţi se vor recunoaşte unii pe alţii?
Cel mai mare dar al lui Dumnezeu este Hristos, a cărui viaţă a

fost dată pentru noi. El a murit pentru noi şi a fost înviat pentru
noi, aşa încât noi să putem ieşi din mormânt pentru o tovărăşie
plină de slavă cu îngerii din cer, pentru a-i întâlni pe cei dragi ai
noştri, pentru a le recunoaşte chipurile, deoarece asemănarea cu
Hristos nu le anulează trăsăturile, ci le transformă după chipul
Său plin de slavă. Toţi sfinţii aflaţi în relaţii de familie aici se vor
recunoaşte unii pe alţii acolo.
Când vom fi mântuiţi, Biblia va fi înţeleasă într-un sens mult
mai înalt, mai cuprinzător şi mai clar decât este înţeleasă acum.
Vălul care se află între starea de muritori şi cea de nemuritori va fi
înlăturat. Noi vom vedea faţa Sa. – Scrisoarea 79, 1898
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PROBLEMA LINIEI DE SCHIMBARE A DATEI
Sabatul făcut pentru un pământ rotund
Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea şi a pus-o deoparte
pentru ca omul să o respecte în cinstea creării cerurilor şi
pământului în şase zile literale. El a binecuvântat şi a sfinţit ziua
de odihnă. Când oamenii sunt atât de atenţi şi cercetează ca să
înţeleagă perioada precisă, noi trebuie să spunem: Dumnezeu a
făcut Sabatul Său pentru un pământ rotund, iar când ziua a şaptea
ajunge la noi pe acest pământ rotund, în funcţie de poziţia soarelui
care determină ziua, este timpul ca toate ţările şi teritoriile să
respecte Sabatul. În ţările în care nu există apus de soare mai
multe luni şi, de asemenea, nu există răsărit de soare mai multe
luni, perioada va fi calculată în funcţie de rapoartele păstrate. (...)
Domnul acceptă toată ascultarea din partea fiecărei făpturi pe
care a creat-o, în conformitate cu circumstanţele legate de timp,
într-o lume în care soarele răsare şi apune. (...) Sabatul a fost făcut
pentru un pământ rotund, prin urmare, ascultarea care este cerută
de la oameni este în consecvenţă deplină cu lumea creată de
Domnul. – Scrisoarea 167, 1900

Problema stabilirii orei de începere a zilei
Sora T mi-a vorbit despre tine. Ea spune că ai anumite
neînţelegeri cu privire la linia de schimbare a datei şi stabilirea
orei de începere a zilei. Prin urmare, draga mea soră, această
discuţie cu privire la stabilirea orei de începere a zilei este doar un
subiect [318] pe care Satana l-a conceput ca să fie o capcană. El
caută să amăgească şi spune: „Iată Hristosul este aici, sau acolo.”
Satana va inventa tot felul de fantezii pentru a-i duce pe oameni în
rătăcire, dar cuvântul este: „Să nu-l credeţi. Căci se vor scula
hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi
minuni până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe
cei aleşi. Iată că v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vă vor zice:
«Iată-L în pustie», să nu vă duceţi acolo! «Iată-L în odăiţe ascunse»,

să nu credeţi” (Matei 24,23-26).
Sabatul zilei a şaptea nu este lăsat în incertitudine. – Noi
avem cuvântul categoric al lui Dumnezeu cu privire la Sabat [citat
Exodul 31,12-18].
Oare este cu putinţă să se acorde atât de multă importanţă
acelora care respectă Sabatul, şi totuşi să nu fie nimeni care să
poată spune când începe Sabatul? Atunci, unde este poporul care
poartă semnul lui Dumnezeu? Care este semnul? Este Sabatul zilei
a şaptea, pe care Domnul l-a binecuvântat şi l-a sfinţit, rostind
pedepse mari pentru călcarea lui. Sabatul zilei a şaptea nu este
lăsat în incertitudine. El este memorialul lui Dumnezeu cu privire
la lucrarea Sa de creaţiune. El este stabilit ca un memorial al
cerului care trebuie să fie respectat ca dovadă a ascultării.
Dumnezeu a scris întreaga Lege cu degetul Său pe două table de
piatră. (...)
Prin urmare, sora mea, (…) eu scriu (…) spre a-ţi spune că nu
trebuie să acordăm nici cea mai mică credibilitate teoriei cu privire
la stabilirea orei de începere a zilei. Aceasta este o capcană a lui
Satana, adusă de agenţii lui în scopul de a produce confuzie. Tu
vezi cât de imposibil este ca lumea să fie corectă în respectarea
duminicii, iar toţi cei din poporul rămăşiţei lui Dumnezeu să fie
greşiţi. Teoria aceasta cu privire la stabilirea orei de începere a
zilei ar face toată istoria noastră din ultimii cincizeci şi cinci de ani
să fie o falsitate deplină. Totuşi, noi ştim unde trebuie să stăm.
Să rămânem neclintiţi de partea convingerilor noastre. –
Sora mea, nu îngădui să ţi se piardă credinţa! Noi trebuie să stăm
neclintiţi de partea convingerilor noastre, de partea poruncilor lui
Dumnezeu şi a credinţei lui Isus. Toţi cei care ţin până la capăt
credinţa lor de la început [319] vor păzi Sabatul zilei a şaptea, zi
care începe aşa cum este marcată de soare. Ideea falsă a stabilirii
orei de începere a zilei este o capcană adusă de Satana pentru a
descuraja. Eu ştiu despre ce vorbesc. Ai credinţă în Dumnezeu.
Străluceşte acolo unde te afli, asemenea unei pietre vii în zidirea
lui Dumnezeu.
Copiii lui Dumnezeu vor fi triumfători. Ei vor ieşi biruitori şi

chiar mai mult decât biruitori asupra celor care li se împotrivesc şi
îi persecută. Nu te teme! Prin puterea adevărului Bibliei şi prin
dragostea demonstrată pe cruce şi dovedită de Duhul Sfânt, noi
vom avea biruinţa. Întreaga luptă din faţa noastră se va da asupra
respectării adevăratului Sabat al lui Iehova.
Eu nu pot să scriu mai mult acum, dar spun: Nu asculta ereziile!
Rămâi la un clar: „Aşa zice Domnul”! El te va mângâia şi te va
binecuvânta şi îţi va da bucurie în inimă. Lăudat fie Domnul
pentru că avem o lumină clară şi o solie distinctă de vestit! –
Scrisoarea 118, 1900
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ESTE POTRIVIT SĂ STABILIM ZILE DE
ADUCERE-AMINTE?
Zile care să ne aducă aminte de istoria noastră
După plecarea din Egipt, când poporul Israel câştiga biruinţe
deosebite, erau stabilite zile de aducere-aminte a acestor victorii.
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise şi Iosua să facă lucrul acesta şi să
ridice monumente de aducere-aminte. Când israeliţii au câştigat o
biruinţă deosebită asupra filistenilor, Samuel a ridicat o piatră de
aducere-aminte şi a numit-o Eben-Ezer, spunând: „Până aici,
Domnul ne-a ajutat” (1 Samuel 7,12).
Oh, unde sunt pietrele noastre de aducere-aminte, ca popor?
Unde sunt ridicate monumentele noastre, pe care sunt săpate
cuvintele ce exprimă istoria preţioasă a lucrărilor pe care
Dumnezeu le-a săvârşit pentru noi în experienţa noastră? Oare,
având în vedere perspectiva trecutului, nu putem noi să privim
noile încercări, dificultăţile tot mai mari, necazurile, lipsurile şi
pierderea celor dragi, şi totuşi să nu fim descurajaţi, ci să privim
spre trecut, spunând: „Până aici, Domnul ne-a ajutat”? Eu mă voi
hotărî să îmi păstrez sufletul îndreptat spre El, ca spre un Creator
credincios. El va păzi ce i-am încredinţat pentru ziua aceea. „Şi
puterea ta să ţină cât zilele tale.” – Manuscrisul 22, 1889

Chemarea de a ne aduce aminte de zilele din trecut
Modul cum se poartă Dumnezeu cu poporul Său ar trebui să fie
repetat adesea. Cât de des erau ridicate pietrele de hotar, [321] ca o
aducere-aminte a felului în care S-a purtat Domnul cu vechiul
Israel! Pentru ca nu cumva să uite istoria trecutului, El i-a
poruncit lui Moise să pună evenimentele acestea în cântec, iar
părinţii să le prezinte copiilor lor ca învăţătură. Ei trebuiau să
adune amintirile şi să le facă să fie cunoscute. Ei trebuiau să
depună eforturi deosebite pentru a le păstra, pentru ca, atunci
când copiii ar fi întrebat cu privire la aceste lucruri, întreaga

istorie să poată fi repetată. În felul acesta, se păstrau în minte
puterea providenţială şi deosebita bunătate şi îndurare a lui
Dumnezeu în purtarea Lui de grijă şi în eliberarea poporului Său.
Noi suntem îndemnaţi: „Aduceţi-vă aminte de zilele de la început,
când, după ce aţi fost luminaţi, aţi dus o mare luptă de suferinţe”
(Evrei 10,32). Pentru poporul Său din generaţia aceasta, Domnul a
lucrat ca un Dumnezeu făcător de minuni. Istoria trecută a cauzei
lui Dumnezeu ar trebui să fie adesea amintită poporului – tineri şi
bătrâni. Noi trebuie să ne amintim iar şi iar de bunătatea lui
Dumnezeu şi să-L lăudăm pentru faptele Lui minunate. –
Mărturii, vol. 6, p. 364, 365
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ÎNCHIRIEREA BISERICILOR NOASTRE
PENTRU A FI FOLOSITE DE ALTE
DENOMINAŢIUNI
Cu o săptămână în urmă, Sabatul trecut, am fost invitată să
predic în biserica din San Francisco. Am avut o adunare excelentă.
Părea că se manifestă o dorinţă arzătoare de a asculta şi un interes
deosebit faţă de cuvintele rostite.
Aceasta a fost prima ocazie în care am vorbit în biserica din San
Francisco de când au avut loc cutremurul şi incendiul. Clădirea se
afla într-o stare mult mai bună decât m-am aşteptat să o găsesc.
Sala de adunare este încăpătoare şi bine întreţinută. Pe platformă
şi în faţa acesteia, podeaua este acoperită de un covor roşu.
Covorul este bine întreţinut şi arată bine. Amvonul este aranjat
frumos.
Bunicul tău şi cu mine am fost cei care am alcătuit planurile
pentru construirea acestei clădiri. Au mai fost câţiva care ni s-au
alăturat şi am lucrat cu toţii cât am putut mai bine.
Ferestrele sunt mari şi colorate, fapt care contribuie la aspectul
plăcut. Bazinul pentru botez este aranjat cu bun-gust. În spatele
amvonului, peretele este prins în balamale şi poate fi dat la o
parte, în aşa fel încât bazinul pentru botez să poată fi văzut de
întreaga audienţă. Nu pot să îmi exprim îndeajuns recunoştinţa
pentru faptul că Domnul a ocrotit această casă de adunare
spaţioasă în timpul cutremurului şi al incendiului. Acum o preţuim
foarte mult.
Biserica este închiriată prezbiterienilor pentru serviciile
religioase [323] de duminica. Faptul acesta este puţin neconvenabil
pentru noi, uneori, dar biserica lor a fost distrusă, iar ei sunt foarte
recunoscători pentru privilegiul de a folosi biserica noastră.
În câteva dintre camerele de jos, funcţionează un dispensar şi se
află săli de tratament bine echipate. Lucrarea care s-a făcut aici a
fost o binecuvântare pentru mulţi, îndeosebi după incendiu. –

Scrisoarea 18a, 1906
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SIMŢĂMINTELE DE DESCURAJARE
Ellen White a fost uneori descurajată
Mă întrebi de ce nu dormi noaptea şi te simţi cuprins de
întuneric? Eu însămi mă simt deseori în acelaşi fel, dar aceste
simţăminte de descurajare nu sunt o dovadă că Dumnezeu ne-a
părăsit. (...) Sentimentele de tulburare nu sunt o dovadă că
făgăduinţele lui Dumnezeu nu au nicio valoare.
Tu priveşti la propriile simţăminte şi, din cauză că aparenţele nu
sunt întru totul strălucite, începi să-ţi învălui sufletul din ce în ce
mai strâns în veşmintele împovărării. Tu priveşti la tine însuţi şi
crezi că Dumnezeu te părăseşte. Trebuie să priveşti la Hristos. (...)
Când intrăm în comuniune cu Mântuitorul nostru, noi intrăm pe
un tărâm al păcii. (...) Trebuie să ne exercităm credinţa fără
încetare şi să ne încredem în Dumnezeu indiferent de simţămintele
noastre. (...) Să fim voioşi, ştiind că Domnul Hristos a biruit lumea.
În lume vom avea necazuri, dar în Isus Hristos vom avea pace.
Fratele meu, abate-ţi privirile de la tine însuţi şi priveşte la Isus,
care este singurul tău ajutor. – Scrisoarea 26, 1895

Sfat adresat unei surori descurajate
În experienţa mea creştină, eu am păşit pe terenul pe care mergi
tu acum. Mi se părea că sunt legată în lanţurile disperării. Când
eram destul de tânără, de numai [325] doisprezece ani, luni întregi
m-am simţit întru totul neajutorată. Totuşi Domnul nu a îngăduit
să rămân în situaţia aceasta. El m-a atras prin mila şi harul Său şi
m-a adus la lumină. El te va ajuta.
Nu privi la tine însăţi. Nu te gândi şi nici nu vorbi despre tine
însăţi. Tu nu poţi să te mântuieşti singură, prin nicio faptă bună
pe care ai putea să o faci. Domnul Isus nu te-a făcut pe tine
purtătoarea păcatului. El nu a putut să găsească nicio făptură
omenească şi niciun înger care să poată fi purtător al păcatului. El
spune: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă.” Nu crezi tu cuvintele lui Hristos? El îţi porunceşte: „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.”
Gândeşte-te la Mântuitorul. Pune păcatele tale, atât cele făcute
din neatenţie, cât şi pe cele făcute intenţionat, asupra Aceluia care
este Purtătorul păcatului. Tu ştii că Îl iubeşti pe Domnul. Prin
urmare, nu îţi împovăra viaţa din cauză că Satana te chinuie cu
minciunile lui. Crede că Isus îţi iartă nelegiuirile. El a purtat
păcatele întregii lumi. El simte plăcere când sufletul slab şi
tulburat vine la El şi se încrede în El. Caută-L pe Dumnezeu cu o
credinţă simplă, spunând: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!”
Îngerii le slujesc celor încrezători. – Domnul nu-i respinge
imediat pe copiii Săi greşiţi. El are o îndelungă răbdare cu ei.
Îngerii Săi îi slujesc fiecărui suflet credincios. Prin urmare, când
citeşti aceste cuvinte, crede că Domnul te primeşte exact aşa cum
eşti, o făptură păcătoasă şi greşită. El ştie că tu nu poţi să ştergi
niciun păcat. El ştie că sângele Său preţios, care a fost vărsat
pentru cel păcătos, îl face pe cel ce este tulburat, îngrijorat şi
încurcat să fie un copil al lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu este ca o grădină plină de flori frumoase
şi parfumate. Sora mea, nu ai dori să culegi florile, trandafirii,
crinii şi garoafele făgăduinţelor Sale? Odihneşte-te în dragostea
Sa. Nicio limbă nu poate să exprime şi nicio minte limitată nu
poate să conceapă măreţia şi bogăţia făgăduinţelor Sale pentru
nişte suflete atât de slabe şi temătoare cum este sufletul tău. [326]
Partea ta este să manifeşti o încredere simplă, iar Domnul nu va
da greş niciodată în a-Şi îndeplini partea Sa. Apropie-te prin
credinţă de preţiosul Purtător al păcatului, iar apoi, bazează-te pe
El prin credinţă. Nu te îngrijora! Îngrijorarea nu te va ajuta cu
nimic. Crede că Hristos Însuşi îl mustră pe vrăjmaş, aşa încât să
nu mai aibă nicio stăpânire asupra ta. Crede că Satana a fost
mustrat. Când vrăjmaşul vine asupra ta ca un potop, Duhul
Domnului va ridica pentru tine un steag împotriva lui.
Prinde-te de Isus şi nu-L lăsa niciodată. – Din nou, te
îndemn să îţi abaţi privirile de la tine însăţi. Priveşte la Isus!

Prinde-te de Cel Atotputernic şi nu-L lăsa niciodată! Domnul
nostru Isus Şi-a exprimat dragostea faţă de tine prin faptul că Şi-a
dat viaţa, pentru ca tu să poţi fi mântuită. Nu trebuie să manifeşti
neîncredere în dragostea aceasta. Nu privi la partea întunecată.
Nădăjduieşte în Dumnezeu! Când priveşti la Isus ca fiind
Mântuitorul tău, care îţi iartă păcatul, ajungi să fii schimbată
după chipul Său. Spune: „Eu m-am rugat Mântuitorului meu. El
m-a eliberat şi sunt cu adevărat liberă. Eu Îi aparţin Domnului, iar
El este al meu. Nu mă voi teme. Ştiu că El mă iubeşte în
neputinţele mele, iar eu nu Îl voi întrista arătând că nu am
încredere în El. Rup orice legătură cu vrăjmaşul. Hristos a tăiat
funiile care m-au legat, iar eu Îl voi lăuda pe Domnul.”
În felul acesta, poţi să îţi educi şi să îţi întăreşti mintea. Fie ca
Domnul să te ajute şi să te binecuvânteze în fiecare clipă. Da, fii
liberă, fii liberă în Domnul chiar acum! Bucură-te de libertatea ta!
– Scrisoarea 36, 1900

Priveşte dincolo de umbre
Isus trăieşte. El a înviat. El a înviat şi este viu pentru veşnicie.
Să nu simţi că porţi o povară. Este adevărat că tu porţi un jug, dar
cine este cel alături de care porţi jugul acesta? Nu este nimeni
altcineva decât Răscumpărătorul tău. Satana va aşterne umbrele
lui diabolice pe calea ta. Nu poţi să te aştepţi la nimic altceva, dar
el a aşternut aceleaşi umbre diabolice pe calea lui Hristos. Prin
urmare, tot ce trebuie să faci este să priveşti dincolo de umbre şi să
vezi strălucirea lui Hristos. (...) Nu privi la descurajări, ci
gândeşte-te cât de preţios este Isus.
[327] Memoria ta va fi înnoită de Duhul Sfânt. Oare poţi să uiţi ce
a făcut Isus pentru tine? (...) Când ţi-ai abătut atenţia de la tine
însăţi, gândurile tale cele mai plăcute şi mai profunde au fost
îndreptate spre Mântuitorul tău cel preţios, spre grija Sa, spre
asigurarea şi dragostea Sa. Toate dorinţele inimii tale au fost
îndreptate spre El!
Toate speranţele tale s-au bazat pe El şi toate aşteptările tale au
fost asociate cu El. Ei bine, El continuă să te iubească. El are un

balsam care poate să vindece fiecare rană, iar tu poţi să te
odihneşti în El. (...)
Mângâietorul va fi pentru tine tot ce îţi doreşti. Vei fi umplută cu
Duhul lui Dumnezeu şi vei înţelege pe deplin importanţa soliei şi a
lucrării. Ştiu că Domnul doreşte să îţi descopere lucrurile
minunate ale Legii Sale. Oh, fie ca toţi cei din jurul tău să ştie că
tu ai fost cu Isus! – Scrisoarea 30a, 1892
Priveşte spre lumină. – Eu nu voi îngădui ca mintea să îmi fie
îndreptată stăruitor asupra părţii întunecate. Domnul Isus are
pentru mine lumină, mângâiere, nădejde şi bucurie. Vreau să
privesc spre lumină, pentru ca strălucirea Soarelui Neprihănirii să
lumineze în inima mea şi să fie reflectată asupra altora. Fiecare
creştin are datoria să strălucească – să răspândească până departe
lumina pe care o împarte harul lui Hristos. Dumnezeu doreşte ca
eu să-L laud, chiar şi în durerile mele, dovedind că înţeleg faptul că
El este prezent alături de mine [citate Romani 5,1; 1 Ioan 5,11]. –
Manuscrisul 19, 1892
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LUMINĂ SPECIALĂ CU PRIVIRE LA
GRĂDINĂRIT
Îndrumările lui Ellen G. White cu privire la plantarea de
pomi fructiferi
În timp ce ne aflam în Australia, am adoptat planul de a săpa
şanţuri adânci şi de a le umple cu îngrăşăminte pentru a crea un
sol bun. Am făcut acest lucru pentru cultivarea roşiilor,
portocalilor, lămâilor, piersicilor şi strugurilor.
Omul de la care am cumpărat piersicii mi-a spus că i-ar plăcea să
vadă cum îi vom planta. Atunci, i-am cerut să mă lase să-i arăt ce
mi-a fost descoperit într-o viziune din timpul nopţii cu privire la
felul în care trebuiau să fie plantaţi. I-am cerut omului pe care îl
angajasem să sape o groapă adâncă în pământ, apoi să pună un
pământ de bună calitate, apoi pietre, iar apoi din nou un pământ
de bună calitate. După aceea, el a pus straturile de pământ şi
îngrăşământ, până când groapa a fost umplută. I-am spus
grădinarului că plantasem pomi în acest fel în solul stâncos din
America. L-am invitat să mă viziteze când fructele vor fi coapte. El
mi-a zis: „Nu ai nevoie de nicio lecţie de la mine cu privire la
plantarea pomilor.”
Recoltele noastre au fost un mare succes. Piersicii au rodit din
belşug fructele cele mai frumos colorate şi cu aroma cea mai
delicioasă pe care o gustasem vreodată. Am cultivat piersici
galbene mari şi alte varietăţi, struguri, caise, nectarine şi prune. –
Scrisoarea 350, 1907

Stropirea pomilor fructiferi
Unii spun că nu ar trebui să ucidem nimic, nici măcar
insectele. Dumnezeu nu le-a încredinţat celor din poporul Său nicio
astfel de învăţătură. Este posibil să extinzi porunca a şasea – „Să
nu ucizi” – până la orice limită, dar a proceda astfel nu este în
conformitate cu judecata sănătoasă. Cei care gândesc aşa nu au
[329]

învăţat în şcoala lui Hristos.
Pământul acesta a fost blestemat din cauza păcatului, iar în
aceste zile din urmă viermii de tot felul se vor înmulţi. Aceste
insecte dăunătoare trebuie să fie distruse, altfel ne vor deranja, ne
vor chinui şi chiar ne vor ucide, nimicind munca mâinilor noastre
şi roadele de pe pământurile noastre. În unele locuri există furnici
[termite] care distrug complet partea lemnoasă a caselor. Oare
acestea nu ar trebui să fie nimicite? Pomii fructiferi trebuie să fie
stropiţi, pentru ca insectele care strică fructele să fie omorâte.
Dumnezeu ne-a dat o parte de îndeplinit, iar noi trebuie să facem
partea aceasta cu credincioşie. Apoi, putem să lăsăm restul în
mâinile Domnului.
Dumnezeu nu i-a dat niciunui om învăţătura: Să nu ucideţi nici
măcar o furnică, nici un purice sau o molie. Trebuie să ne păzim de
insectele şi reptilele dăunătoare şi să le distrugem pentru a ne feri
de daune pe noi înşine şi proprietăţile noastre. Chiar dacă facem
tot ce putem mai bine pentru a extermina aceşti dăunători, ei vor
continua să se înmulţească. – Manuscrisul 70, 1901 (Review and
Herald, 31 august 1961)
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SFATURI ECHILIBRATE CU PRIVIRE LA
PICTURI, FOTOGRAFII ŞI IDOLATRIE[75]
Oamenilor le este dificil să traseze o linie de demarcaţie în
domeniul picturilor şi fotografiilor. Unii au lansat un atac
împotriva picturilor, fotografiilor şi imaginilor de orice fel. Ei spun
că toate trebuie să fie arse, insistând asupra faptului că orice fel de
imagine este interzisă de porunca a doua şi că este un idol.
Un idol este orice lucru pe care făpturile omeneşti îl îndrăgesc şi
în care se încred, în loc de a-L iubi pe Domnul, Creatorul lor, şi a se
încrede în El. Orice lucru pământesc pe care oamenii îl doresc şi în
care se încred, considerând că are puterea de a-i ajuta şi de a le
face bine îi conduce departe de Dumnezeu şi este un idol pentru ei.
Orice prejudiciază şi îndepărtează sufletul de dragostea supremă
faţă de Dumnezeu sau se interpune pentru a împiedica o încredere
nelimitată şi deplină în Dumnezeu preia caracterul şi forma unui
idol în templul sufletului.
Prima mare poruncă este: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot cugetul tău”
(Matei 22,37). Aici nu este îngăduită nicio îndepărtare de la
dragostea faţă de Dumnezeu. În 1 Ioan 2,15-17 citim: „Nu iubiţi
lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, [331]
dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii
pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci
din lume. Şi lumea şi pofta ei trec; dar cine face voia lui Dumnezeu
rămâne în veac.” Prin urmare, dacă imaginile confecţionate au
tendinţa de a îndepărta sentimentele noastre de la Dumnezeu şi
dacă li se aduce închinare, în locul închinării aduse lui Dumnezeu,
aceste imagini sunt idoli. Oare aceia care pretind că sunt urmaşi ai
lui Isus Hristos au înălţat aceste lucruri mai presus de Dumnezeu
şi le-au dedicat dragostea lor? A ocupat dragostea lor pentru
bogăţii locul pe care Isus ar trebui să-l ocupe în inima lor?
Oare aceia care au ars toate fotografiile cu prieteni şi orice fel de
imagini pe care s-a întâmplat să le aibă s-au ridicat la o stare mai

înaltă de consacrare din acest motiv şi par ei a fi mai înnobilaţi,
mai înălţaţi, mai spirituali în cuvintele, comportamentul şi sufletul
lor? Se roagă ei mai mult şi au o credinţă mai mare după această
jertfă pe care au făcut-o? Au urcat ei pe munte? S-a aprins focul
sfânt în inima lor, dându-le un zel nou şi un devotament mai mare
faţă de Dumnezeu şi faţă de lucrarea Sa decât au avut înainte? A
atins cărbunele aprins de pe altar inima şi buzele lor? După
roadele lor, veţi cunoaşte caracterul lucrării lor. – Manuscrisul 50,
1886
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MUZICA ŞI DIRIJORII
Cântatul alungă puterile întunericului
Am văzut că în fiecare zi trebuie să ne ridicăm şi să ne păstrăm
fără încetare mai presus de puterile întunericului. Dumnezeul
nostru este puternic. Am văzut că obiceiul de a cânta spre slava lui
Dumnezeu alungă adesea vrăjmaşul, iar laudele adresate lui
Dumnezeu îl fac pe vrăjmaş să dea înapoi şi ne dau biruinţă. –
Manuscrisul 5, 1850

Spiritul lumesc în domeniul muzical
Slujitorii Domnului nu sunt în siguranţă când iau parte la
distracţiile lumeşti. Unii păzitori ai Sabatului consideră că
asocierea cu cei lumeşti în domeniul muzicii nu este dăunătoare.
Totuşi astfel de oameni se află pe un teren periculos. În felul
acesta, Satana caută să-i ducă pe oameni în rătăcire şi, astfel,
câştigă stăpânirea asupra sufletelor. Lucrarea vrăjmaşului este
atât de subtilă şi pare atât de acceptabilă, încât intenţiile lui rele
nu sunt bănuite, iar mulţi membri ai bisericii ajung să fie iubitori
mai mult de plăceri, decât iubitori de Dumnezeu. – Manuscrisul
82, 1900
Mi-a fost arătat cazul fratelui U care, dacă nu va ajunge la o
relaţie mai apropiată cu Dumnezeu, va fi o povară pentru biserică.
El este îngâmfat şi mulţumit de sine. Dacă purtarea lui este pusă
sub semnul întrebării, el se simte jignit. Dacă are impresia că altul
este preferat în locul lui, simte că i se face o nedreptate. (...)
[333] Fratele U are cunoştinţe avansate în domeniul muzicii, dar
pregătirea lui muzicală a fost de natură să se potrivească mai mult
cu spectacolele decât cu închinarea solemnă adusă lui Dumnezeu.
Cântatul este un act de închinare în adunările religioase, în
aceeaşi măsură ca predicarea, iar orice aspect ciudat sau
neobişnuit atrage atenţia oamenilor şi nimiceşte impresia solemnă
şi serioasă care ar trebui să fie creată de o muzică sfântă. Orice
element ciudat şi excentric în cântat subminează seriozitatea şi

sfinţenia serviciului religios.
Muzica impresionantă, solemnă şi plină de demnitate. –
Mişcările trupului sunt de puţin folos. Tot ce este legat în vreun fel
de închinarea religioasă trebuie să fie impresionant, solemn şi plin
de demnitate. Dumnezeu nu este mulţumit atunci când pastorii,
care pretind a fi reprezentanţi ai lui Hristos, Îl prezintă atât de
greşit, încât îi determină pe oameni să adopte atitudini nepotrivite,
să facă gesturi nedemne şi vulgare, lipsite de nobleţe. Toate aceste
elemente amuză şi stârnesc curiozitatea acelora care doresc să
vadă lucruri ciudate, neobişnuite, incitante, dar aceste lucruri nu
vor înnobila mintea şi inima celor care le văd.
Acelaşi lucru poate fi spus cu privire la cântat. Voi adoptaţi
atitudini nedemne. Cântaţi cu toată puterea şi volumul de care
sunteţi capabili. Faceţi eforturi să cântaţi melodii grele şi să
atingeţi note înalte pe care nu sunteţi capabili să le atingeţi. Acest
efort fizic şi aceste voci puternice şi aspre nu sunt plăcute nici
pentru aceia care le aud pe pământ, nici pentru aceia care le
ascultă în cer. Acest fel de a cânta este deficitar şi nu este plăcut
lui Dumnezeu, pentru că nu sunt nişte tonuri desăvârşite, duioase,
plăcute ale muzicii. Între îngeri nu există manifestări de felul celor
pe care le-am văzut uneori în adunările noastre. Astfel de note şi
gesticulaţii vulgare nu se află în corul îngerilor. Cântatul lor nu
este deranjant pentru auz. Este plăcut, liniştit şi melodios şi nu
vine dintr-un efort asemenea celui la care am fost martoră. Nu este
forţat şi nu necesită exerciţiu fizic.
Sentimentele nu sunt atinse, inima nu este sensibilizată. –
Fratele U nu îşi dă seama cât de mulţi sunt amuzaţi şi dezgustaţi.
Unii nu-şi pot reprima gândurile care nu sunt [334] foarte sfinte şi
nici simţămintele de uşurătate, când văd mişcări lipsite de decenţă
în timpul cântatului. Fratele U face paradă. Cântatul lui nu are o
influenţă care să sensibilizeze inima şi să atingă simţămintele.
Mulţi au participat la adunări şi au ascultat cuvintele adevărului,
rostite de la amvon, iar acestea au convins şi au umplut de
solemnitate mintea lor, dar, de multe ori, felul în care s-a cântat nu
a adâncit impresia făcută de predică. Demonstraţiile şi răsucirile

trupului, aparenţa neplăcută a efortului exagerat au fost atât de
nelalocul lor în casa lui Dumnezeu, atât de comice, încât impresiile
serioase făcute asupra minţii lor au fost îndepărtate. Cei care cred
adevărul nu sunt priviţi cu un respect la fel de mare ca înainte de
aceste cântece.
Totul trebuie să fie „cum vrea el” – Cazul fratelui U a fost
dificil de tratat. El a fost ca un copil nedisciplinat şi needucat.
Când au existat obiecţiuni cu privire la comportamentul lui, în loc
să primească mustrarea ca pe o binecuvântare, el a îngăduit ca
propriile simţăminte să anuleze partea cea bună din raţiunea lui,
s-a descurajat şi nu a mai dorit să facă nimic. Dacă nu a putut să
facă numai cum a vrut el, în felul lui, nu a mai vrut să ajute deloc.
El nu şi-a asumat cu seriozitate lucrarea de reformă a
comportamentului, ci s-a lăsat condus de simţămintele de
încăpăţânare care îi îndepărtează pe îngerii buni şi îi aduc pe
îngerii răi în jurul lui. Când este primit în inimă, adevărul lui
Dumnezeu începe să-şi exercite influenţa înnobilatoare şi
sfinţitoare asupra vieţii.
Fratele U a crezut că a cânta este cel mai important lucru din
lumea aceasta şi a cântat într-un mod foarte grandios şi foarte
tare.
Felul vostru de a cânta este departe de a fi pe placul corului
îngeresc. Imaginaţi-vă stând în corul îngeresc, înălţându-vă
umerii, accentuându-vă cuvintele, mişcându-vă trupul şi cântând
cât de tare puteţi. Ce fel de concert şi armonie ar constitui un astfel
de spectacol înaintea îngerilor?
Puterea muzicii. – Muzica este de origine cerească. În muzică
se află o mare putere. Muzica îngerilor a cuprins de fior inima
păstorilor din [335] Betleem şi a străbătut lumea. Aceasta este
muzica de laudă înălţată spre Acela care este întruchiparea
curăţiei şi a armoniei. Cei răscumpăraţi vor primi în cele din urmă
răsplata nemuritoare cu muzică şi cântece de biruinţă.
În vocea omenească se află ceva deosebit de sfânt. Armonia şi
patosul sensibil şi inspirat de cer depăşesc orice instrument
muzical. Muzica vocală este unul dintre darurile date de

Dumnezeu omului, un instrument care nu poate fi depăşit sau
egalat dacă dragostea lui Dumnezeu abundă în suflet. A cânta din
inimă şi cu înţelegere este un adaos la serviciile devoţionale din
casa lui Dumnezeu.
Cât de mult a fost înjosit acest dar! Când este sfinţit şi înnobilat,
el poate să îndeplinească un mare bine, dărâmând barierele
prejudecăţii şi împietrirea inimii necredinţei şi poate să fie un
mijloc de convertire a sufletelor. Nu este suficient să înţelegem
elementele de bază ale cântatului, ci trebuie să aibă loc o legătură
inteligentă cu cerul, aşa încât îngerii să poată cânta prin noi.
Tonurile melodioase şi duioase sunt acoperite. – Vocea ta
s-a auzit în biserică atât de puternic şi de strident, acompaniată
sau depăşită de gesticulaţiile tale, care nu au fost dintre cele mai
graţioase, aşa încât tonurile melodioase şi duioase care se
aseamănă cu acelea ale muzicii îngereşti nu au putut fi auzite. Ai
cântat mai mult pentru oameni decât pentru Dumnezeu. Când
vocea ta a atins tonuri puternice, acoperind aproape întreaga
adunare, tu te-ai gândit la admiraţia pe care o stârneai. Ai avut,
într-adevăr, idei atât de înalte despre cântatul tău, încât te-ai
gândit că ar trebui să fii plătit pentru exercitarea acestui dar.
Plăcerea de a fi lăudat a fost elementul principal al vieţii tale.
Acesta nu este un motiv serios pentru a fi creştin. Ai dorit să fii
alintat şi lăudat ca un copil. Ar fi trebuit să lupţi mult cu firea ta.
Îţi era greu să birui atacurile firii tale şi să trăieşti o viaţă de
renunţare la sine, o viaţă sfântă. – Manuscrisul 5, 1874
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LUCRAREA ÎNDEPLINITĂ ÎN SPIRITUL
RUGĂCIUNII
[76]
Simt o puternică dorinţă ca această sesiune
să fie o adunare
care să poată fi prezidată de Dumnezeu. Este o ocazie foarte
importantă. Avem de îndeplinit o mare lucrare. Totuşi succesul
adunării depinde de fiecare dintre noi. Putem să facem ca această
sesiune să fie o adunare cerească.
Există decizii solemne şi importante de luat la această sesiune, şi
Dumnezeu doreşte ca fiecare dintre noi să fie într-o relaţie bună cu
El. Domnul doreşte să ne rugăm mai mult şi să vorbim mai puţin.
El doreşte să păstrăm ferestrele sufletului deschise spre cer.
Poarta cerului este plină de lumina slavei lui Dumnezeu, iar
Dumnezeu va îngădui ca lumina aceasta să strălucească în inima
fiecărui om care va rămâne într-o relaţie bună cu El la adunarea
aceasta.
Unii au spus că s-au gândit că, la adunarea aceasta, câteva zile
ar trebui să fie petrecute în rugăciune către Dumnezeu pentru
primirea Duhului Sfânt, la fel ca în Ziua Cincizecimii. Aş dori să vă
spun că lucrările administrative care trebuie să fie îndeplinite la
această adunare constituie o parte la fel de importantă a slujirii
aduse lui Dumnezeu ca rugăciunea. Lucrările administrative
trebuie să se afle sub călăuzirea Duhului Sfânt în aceeaşi măsură
ca adunările de rugăciune. Suntem în pericolul de a ajunge la o
religie sentimentală, condusă de impulsuri. [337] Lucrările
administrative din adunarea aceasta trebuie să fie tratate cu o
asemenea sfinţenie, încât oştirea cerească să le poată aproba.
Trebuie să păzim cu cea mai mare sfinţenie partea administrativă
a lucrării noastre. Fiecare domeniu al lucrărilor administrative
îndeplinite aici să fie în conformitate cu principiile Cerului.
Dumnezeu vrea să staţi într-o poziţie în care să poată trimite
Duhul Sfânt asupra voastră, o poziţie în care Hristos poate locui în
inimă. El vrea ca la începutul acestei adunări să lăsaţi deoparte

orice murmurare, neînţelegere, ceartă sau conflict în care aţi fost
implicaţi până acum. Avem nevoie de o manifestare mult mai mare
a prezenţei lui Hristos şi de o absenţă totală a eului. Mântuitorul
spune: „Fără Mine, nu puteţi face nimic.”
Am ajuns la un punct în care Dumnezeu urmează să lucreze
pentru poporul Său. El doreşte ca acest popor să fie un popor
reprezentativ, deosebit de toate celelalte popoare din lumea
noastră. El vrea ca oamenii care alcătuiesc poporul acesta să stea
pe un teren avantajos, deoarece Şi-a dat viaţa pentru ca ei să poată
sta aici. Nu Îl dezamăgiţi pe Domnul. – Manuscrisul 29, 1901

Prea multe hotărâri
Hotărârile voastre foarte numeroase trebuie să fie reduse la o
treime şi să fie exercitată o mare grijă cu privire la hotărârile
formulate. – Scrisoarea 21a, 1888.
Mi-a fost arătat că toate Conferinţele noastre au fost
supraîmpovărate de hotărâri. O zecime din ele ar fi mult mai
valoroase, decât un număr mai mare. Am declarat aceste lucruri cu
claritate, dar voi continuaţi să insistaţi, spunând că hotărârile
trebuie să fie puse în aplicare. – Scrisoarea 22, 1889
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PROFEŢII BIBLIEI AU SCRIS PENTRU
TIMPUL NOSTRU
Noi nu lipsim niciodată din gândurile lui Dumnezeu. Domnul
este bucuria şi mântuirea noastră. Fiecare dintre profeţii din
vechime au vorbit mai puţin pentru timpul lor şi mai mult pentru
timpul nostru, prin urmare, profeţiile lor sunt valabile pentru noi.
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au
fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit
sfârşiturile veacurilor” (1 Corinteni 10,11). „Lor le-a fost descoperit
că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe
care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin
Duhul Sfânt trimis din cer, şi în care chiar îngerii doresc să
privească” (1 Petru 1,12).
Biblia a fost manualul vostru de studiu. Este bine să fie astfel,
deoarece Biblia este sfatul cel adevărat al lui Dumnezeu şi este
mijlocul de transmitere a influenţelor sfinte pe care lumea le-a
avut încă de la crearea ei. Avem raportul încurajator despre Enoh,
care a umblat cu Dumnezeu. Dacă Enoh a umblat cu Dumnezeu în
acel veac decăzut, chiar înainte de nimicirea lumii prin potop, noi
trebuie să primim curaj şi să fim îndemnaţi de exemplul său să nu
fim contaminaţi de lume, ci, în ciuda tuturor influenţelor ei
corupătoare şi a tendinţelor spre rău, să putem umbla cu
Dumnezeu. Noi putem să avem gândul lui Hristos.

Comori pentru ultima generaţie
Enoh, al şaptelea patriarh după Adam, a profetizat mereu
despre venirea Domnului. Acest mare eveniment îi fusese
descoperit în viziune. Abel, deşi a murit, vorbeşte fără încetare
despre sângele lui Hristos, singurul care poate să facă darurile
noastre să fie desăvârşite. Biblia a acumulat şi a adunat laolaltă
comorile ei pentru această ultimă generaţie. Toate marile
evenimente şi toate lucrările solemne din istoria Vechiului
[339]

Testament s-au repetat şi se repetă în biserica din aceste zile din
urmă. Moise încă vorbeşte, învăţându-ne despre renunţarea la
sine, prin faptul că a dorit să fie şters din Cartea vieţii pentru
fraţii săi, aşa încât ei să poată fi mântuiţi. David rămâne ca un
simbol al lucrării de mijlocire a bisericii pentru mântuirea
oamenilor până la sfârşitul lumii. Profeţii încă mărturisesc despre
suferinţele lui Hristos şi despre slava care va urma. Acolo, toate
adevărurile acumulate sunt prezentate cu putere pentru noi, ca să
putem beneficia de învăţăturile lor. Noi ne aflăm sub influenţa
întregului. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi, cei cărora le-a fost
dată ca moştenire toată această lumină îmbelşugată! Tuturor celor
care vor urma lumina, le este dată puterea acumulată, concentrând
toată influenţa trecutului, alături de lumina cea nouă şi sporită a
prezentului. Credinţa lor va creşte şi va lucra acum, punând în
mişcare toată energia şi un zel tot mai mare şi, depinzând de
Dumnezeu pentru puterea Sa de a înnoi lumea, ei vor trimite
lumina Soarelui Neprihănirii până la marginile pământului.
Dumnezeu ar îmbogăţi lumea din aceste zile de pe urmă cu
lumina adevărului, într-o măsură proporţională cu creşterea
nelegiuirii, dacă poporul Său s-ar baza cu totul numai pe darul Său
preţios şi şi-ar uni toate interesele cu El. Atunci, nu ar mai exista
niciun idol îndrăgit, iar noi nu ar trebui să ne înspăimântăm de ce
va veni, ci să Îi încredinţăm lui Dumnezeu paza sufletelor noastre,
pentru că El este Creatorul nostru cel credincios. El va păzi tot ce
este încredinţat în grija Sa. – Scrisoarea 74a, 1897
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POT TOŢI SĂ AIBĂ DARUL PROFEŢIEI?
Din când în când, primesc rapoarte cu privire la declaraţii despre
care se spune că le-a făcut Ellen White, dar acestea sunt întru totul
noi pentru mine şi reuşesc în mod sigur să-i înşele pe oameni,
făcându-i să creadă că sunt concepţiile şi învăţăturile mele. Într-o
scrisoare adresată prietenilor ei, o soră vorbeşte cu mult entuziasm
despre o declaraţie în care fratele Jones spune că Ellen White a
văzut că sosise timpul când, dacă avem o relaţie bună cu
Dumnezeu, toţi putem să avem darul profeţiei la fel ca aceia care
au acum viziuni.
Unde se află dovada pentru această declaraţie? Trebuie să cred
că sora aceea nu a reuşit să înţeleagă ce spunea fratele Jones,
deoarece nu pot să cred că el a făcut o astfel de declaraţie.
Autoarea scrisorii continuă: „Fratele Jones a spus seara trecută că
Dumnezeu nu-i va vorbi fiecăruia pentru beneficiul tuturor, ci îi va
vorbi fiecăruia pentru beneficiul propriu, iar acest fapt va împlini
profeţia lui Ioel.” El a afirmat că acest lucru are loc deja în
numeroase ocazii.
El a vorbit ca şi când ar fi considerat că nimeni nu va deţine o
poziţie atât de proeminentă cum deţinuse şi va continua să deţină
Ellen White. Ca paralelă, s-a referit la Moise. El a fost un
conducător, dar se face referire la mulţi alţii care au prorocit, deşi
profeţiile lor nu sunt publicate. El (fratele Jones) nu va [341]
permite ca materialul scris de Ellen White şi citit aici de la nişte
surori să fie multiplicat şi pus în circulaţie. (...)
Eu nu ezit să spun că ar fi fost mai bine ca aceste idei cu privire
la profetizare să nu fi fost exprimate niciodată. Astfel de declaraţii
pregătesc calea pentru o stare de lucruri de care Satana va profita
cu siguranţă pentru a aduce manifestări false. Există pericolul nu
numai ca minţile dezechilibrate să fie conduse la fanatism, ci şi ca
anumite persoane să profite de această agitaţie pentru a-şi
promova interesele egoiste.
Domnul Isus Şi-a ridicat vocea, avertizând: „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” (Matei
7,15.16). „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «N-ascultaţi cuvintele
prorocilor care vă prorocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zadarnice;
spun vedenii ieşite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului»”
(Ieremia 23,16). „Dacă vă va zice cineva atunci: «Iată, Hristosul
este aici» sau: «Iată-L acolo», să nu-l credeţi. Căci se vor scula
hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni,
ca să înşele, dacă ar fi cu putinţă, şi pe cei aleşi. Păziţi-vă; iată că
vi le-am spus toate dinainte” (Marcu 13,21-23). – Scrisoarea 6a,
1894
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SUBAPRECIEREA PIONIERILOR
Este posibil să relatăm lucrurile care s-au întâmplat în legătură
cu experienţa din trecut a poporului lui Dumnezeu în aşa fel încât
să facem ca experienţa aceasta să pară a fi ridicolă şi discutabilă.
Nu este cinstit să luăm anumite aspecte ale lucrării şi să le
separăm de întregul ei. Dacă procedăm astfel, poate fi prezentat un
amestec de adevăr şi minciună de care vrăjmaşii noştri se vor folosi
cu succes spre dezavantajul adevărului şi pentru a împiedica
lucrarea lui Dumnezeu. (...)
Niciunul dintre fraţii noştri să nu-şi imagineze că Îi face un
serviciu lui Dumnezeu când prezintă defectele acelora care au
îndeplinit o lucrare bună, măreaţă şi vrednică, trudind pentru a le
descoperi oamenilor căzuţi solia harului şi pentru mântuirea
sufletelor care pier. Să presupunem că fraţii aceştia au trăsături de
caracter deficitare, pe care le-au moştenit de la părinţii lor greşiţi.
Oare aceste defecte trebuie să fie vânate şi scoase în evidenţă?
Oare oamenii pe care Dumnezeu i-a ales pentru a duce mai
departe lucrarea Reformei împotriva papalităţii şi idolatriei
trebuie să fie înfăţişaţi într-o lumină discutabilă? Steagul
conducătorului sinagogii lui Satana a fost înălţat şi se părea că
ideile false au înaintat triumfătoare, dar, prin harul pe care li l-a
dat Dumnezeu, reformatorii au luptat cu succes [343] împotriva
oştirii întunericului. Mi-au fost descoperite evenimente din istoria
reformatorilor. Ştiu că Domnul Isus şi îngerii Săi au urmărit cu un
interes profund lupta împotriva puterii lui Satana, care şi-a asociat
oştirile cu oamenii răi în scopul de a stinge lumina divină, focul
Împărăţiei lui Dumnezeu. Pentru Hristos, reformatorii au suferit
batjocura, dispreţul şi ura oamenilor care nu Îl cunoşteau pe
Dumnezeu. Ei au fost trataţi rău şi persecutaţi chiar până la
moarte, pentru că nu au vrut să renunţe la credinţa lor. Dacă se
încumetă cineva să se atingă de oamenii aceştia şi să expună
înaintea lumii greşelile şi defectele lor, să nu uite că are de a face
cu Hristos în persoana sfinţilor Săi. (...)

O mustrare adresată unui autor adventist. – Ai făcut
publice greşelile şi defectele copiilor lui Dumnezeu şi, procedând
astfel, L-ai dezonorat pe Dumnezeu şi L-ai dezonorat pe Isus
Hristos. Eu nu aş fi prezentat lumii lucrurile pe care le-ai scris tu
nici dacă mi-aş fi pierdut mâna dreaptă. Tu nu ţi-ai dat seama ce
influenţă va avea lucrarea ta. (...)
Domnul nu te-a chemat să-i prezinţi publicului lucrurile acestea
ca fiind o istorie adevărată a poporului nostru. Lucrarea ta ne va
obliga să trudim pentru a arăta motivul care i-a făcut pe fraţii
aceştia să adopte poziţii extreme şi pentru a prezenta
circumstanţele care îi îndreptăţesc pe cei asupra cărora articolele
tale au adus suspiciune şi reproş.
Ai prezentat o imagine deformată. – Tu nu ai luat parte la
experienţa timpurie a oamenilor despre care ai scris şi care au fost
depuşi la odihnă după truda lor. Tu ai prezentat doar o imagine
parţială, deoarece nu ai prezentat faptul că puterea lui Dumnezeu
a conlucrat în munca lor, chiar dacă ei au făcut unele greşeli. Tu ai
scos în evidenţă înaintea lumii greşelile fraţilor, dar nu ai arătat
faptul că Dumnezeu a lucrat pentru a corecta greşelile acestea şi
pentru a îndrepta lucrurile discutabile. Cei ce ni se împotrivesc vor
răspândi materialul care a fost pus în mâinile lor de cei din poporul
nostru. Tu ai enumerat greşelile apostolilor de la început, greşelile
acelora care au fost [344] preţioşi în ochii Domnului în zilele lui
Hristos.
Când prezinţi poziţiile extremiste care au fost adoptate de solii
lui Dumnezeu, crezi că vei inspira încredere în lucrarea Domnului
pentru timpul acesta? Lasă-L pe Dumnezeu să descopere, prin
inspiraţie, greşelile copiilor Săi ca să fie pentru învăţătură şi
mustrare, dar nu îngădui ca buze şi condeie limitate să se ocupe de
acele aspecte ale experienţei poporului lui Dumnezeu care vor
avea tendinţa de a încurca şi de a întuneca minţile. Nimeni să nu
atragă atenţia asupra greşelilor celor a căror lucrare generală a
fost acceptată de Dumnezeu. Articolele pe care le-ai prezentat nu
vor lăsa în mintea celor ce le citesc o impresie adevărată şi corectă
cu privire la lucrarea şi lucrătorii noştri. (...)

Copiii lui Dumnezeu sunt foarte preţioşi în ochii Săi, iar aceia
care micşorează prin scrieri sau vorbire influenţa chiar şi a celui
mai neînsemnat dintre cei ce cred în Isus Hristos sunt înscrişi în
rapoartele cerului ca fiind nişte oameni care Îl rănesc pe Domnul
Însuşi. „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi
făcut.” Trebuie să ne aducem aminte că este necesar să veghem cu
atenţie asupra gândurilor, simţămintelor, cuvintelor şi faptelor
noastre, ca nu cumva să-L lovim şi să-L rănim pe Mântuitorul în
persoana sfinţilor Săi, deoarece El ne-a spus cu claritate că Se
identifică pe Sine cu omenirea suferindă. Niciunul dintre
credincioşii Săi nu va primi cinstea unei cununi a vieţii în
împărăţia slavei dacă nu a trecut prin lupte şi încercări aspre. Toţi
cei care câştigă în alergarea pentru cununa nepieritoare vor trebui
să se străduiască în conformitate cu regulile.
Nu întoarceţi armele împotriva soldaţilor lui Hristos. –
Noi trebuie să ne îndreptăm armele împotriva duşmanilor noştri,
dar să nu le întoarcem niciodată împotriva acelora care primesc
ordinele de marş de la Împăratul împăraţilor, care luptă plini de
curaj în bătăliile Domnului domnilor. Nimeni să nu-şi îndrepte
arma spre un soldat pe care Dumnezeu îl recunoaşte, pe care
Dumnezeu l-a trimis să vestească o solie specială pentru lume şi să
îndeplinească o lucrare specială.
S-ar putea ca soldaţii lui Hristos să nu fie întotdeauna
desăvârşiţi în acţiunile lor, dar greşelile lor nu ar trebui să-i
determine pe camarazii lor [345] să spună cuvinte care îi vor slăbi,
ci cuvinte care îi vor întări şi îi vor ajuta să recupereze terenul
pierdut. Ei nu ar trebui să dezonoreze slava lui Dumnezeu şi să-i
dea un avantaj duşmanului celui mai înverşunat al Împăratului
lor.
Tovarăşii noştri soldaţi să nu fie aspri şi să nu fie nişte
judecători neînţelegători ai camarazilor lor, exagerând la
maximum fiecare defect. Să nu dea pe faţă atributele lui Satana,
ajungând să fie pârâşii fraţilor lor. Vom ajunge să fim prezentaţi
greşit şi fals de către lume, în timp ce noi susţinem adevărul şi

apărăm Legea lui Dumnezeu care este călcată în picioare, dar
nimeni să nu dezonoreze lucrarea lui Dumnezeu, făcând publice
unele greşeli pe care ar putea să le săvârşească soldaţii lui Hristos,
atunci când aceste greşeli sunt văzute şi corectate de cei care au
adoptat o poziţie greşită. (...)
Cei care expun fără înţelepciune greşelile fraţilor lor vor fi
acuzaţi de Dumnezeu pentru un păcat cu mult mai mare decât
păcatul celui care face un pas greşit. Criticarea şi condamnarea
fraţilor sunt considerate ca fiind criticarea şi condamnarea lui
Hristos. – Scrisoarea 48, 1894

O lumină mai mare aduce o responsabilitate mai mare
În aceste zile, am avut privilegiul de a primi o lumină mai mare
şi ocazii mai mari şi suntem consideraţi responsabili pentru
folosirea luminii. Aceasta se va manifesta printr-o evlavie şi un
devotament mai mari. Credincioşia noastră faţă de Dumnezeu
trebuie să fie proporţională cu lumina care străluceşte asupra
noastră în veacul acesta.
Totuşi faptul că noi avem o lumină mai mare nu ne îndreptăţeşte
să disecăm şi să judecăm caracterul acelora pe care Dumnezeu i-a
chemat în vremurile din trecut să îndeplinească o anumită lucrare
şi să străpungă întunericul moral al lumii.
În trecut, slujitorii lui Dumnezeu au luptat împotriva
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt
în locurile cereşti, în acelaşi fel în care trebuie să luptăm noi, cei
care înălţăm steagul adevărului astăzi. Aceştia au fost oamenii
nobili ai lui Dumnezeu, slujitorii Săi, prin care El a lucrat în [346]
mod minunat. Ei au fost depozitarii adevărului lui Dumnezeu, în
măsura în care Domnul a considerat potrivit să-i descopere lumii
adevărul pe care putea să îl suporte. Ei au propovăduit adevărul
într-un timp în care religia falsă şi coruptă se preamărea pe sine în
lume.
Nu este o ocazie de a înjosi caracterul sau de a scuza
păcatul. – Aş fi dorit să fi fost cu putinţă să fie dată la o parte

cortina, pentru ca aceia care nu au vedere spirituală să-i poată
vedea pe aceşti oameni aşa cum apar ei în ochii lui Dumnezeu,
deoarece ei îi văd acum ca pe nişte copaci care umblă. Atunci, nu ar
atribui interpretarea lor omenească experienţei şi faptelor acelor
oameni care au dat la o parte întunericul dinaintea lor şi au
pregătit calea pentru generaţiile viitoare.
Acum, când trăim în această generaţie, am putea să rostim
acuzaţii la adresa oamenilor pe care Dumnezeu i-a chemat să
îndeplinească o lucrare specială, în conformitate cu lumina care lea fost dată în timpul lor. Deşi este posibil să fi fost biruiţi de ispite,
ei s-au pocăit de păcatele lor, iar nouă nu ne este lăsată nicio ocazie
de a înjosi caracterul lor sau de a scuza păcatul. Istoria lor este un
semnal de avertizare şi un far care ne arată calea cea sigură
pentru picioarele noastre, dacă dorim să evităm noi greşeli. Acei
oameni nobili au căutat tronul harului şi şi-au umilit sufletul
înaintea lui Dumnezeu.
Vocea şi instrumentele noastre de scris nu trebuie să arate că
desconsiderăm poruncile solemne ale Domnului. Nimeni să nu-i
înjosească pe aceia care au fost aleşi de Dumnezeu, care au luptat
plini de curaj în bătăliile Domnului, care au avut inima, sufletul şi
viaţa împletite cu lucrarea lui Dumnezeu, care au murit în
credinţă şi care sunt părtaşi ai mântuirii celei mari obţinute
pentru noi de Mântuitorul, care a fost purtătorul păcatului şi care
ne iartă păcatele.
Nu vorbiţi despre greşelile celor aflaţi în viaţă sau care au
murit. – Dumnezeu nu a inspirat niciun om pentru a descrie
greşelile lor şi pentru a le prezenta în faţa unei lumi care zace în
nelegiuire şi unei biserici în care mulţi sunt slabi în credinţă.
Domnul nu le-a încredinţat oamenilor răspunderea de a reînvia
greşelile celor aflaţi în viaţă sau pe ale celor care au murit. El
doreşte ca slujitorii Săi să prezinte adevărul pentru timpul acesta.
Nu vorbiţi despre greşelile fraţilor voştri care [347] sunt în viaţă şi
păstraţi tăcerea cu privire la greşelile celor care au murit.
Lăsaţi greşelile lor să rămână acolo unde le-a pus Dumnezeu –
aruncate în adâncul mării. Cu cât aceia care declară a crede

adevărul prezent vorbesc mai puţin despre greşelile din trecut ale
slujitorilor lui Dumnezeu, cu atât va fi mai bine pentru sufletul lor
şi pentru sufletul acelora pe care Hristos i-a răscumpărat cu
sângele Său. Fiecare voce să proclame cuvintele Celui ce este Cel
Dintâi şi Cel de pe Urmă, Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul.
Apostolul Ioan a auzit o voce spunând: „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). –
[77]
Review and Herald, 30 noiembrie 1897
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ATACURILE ÎMPOTRIVA LUI ELLEN WHITE
ŞI A LUCRĂRII EI
Ar trebui să păstrăm tăcerea?
Când oamenii îi atacă pe semenii lor şi îi prezintă într-o lumină
ridicolă pe cei rânduiţi de Dumnezeu pentru a îndeplini o lucrare
pentru El, noi nu le vom face dreptate acuzatorilor şi nici acelora
care sunt duşi în rătăcire de acuzaţiile lor, dacă păstrăm tăcerea,
lăsându-i pe oameni să creadă că fraţii şi surorile în care au avut
încredere nu mai sunt vrednici de dragostea şi de tovărăşia lor.
Lucrarea aceasta, care apare chiar între noi şi se aseamănă cu
lucrarea lui Core, Datan şi Abiram, este o ofensă la adresa lui
[78]
Dumnezeu şi ar trebui să fie combătută. Acuzatorilor
trebuie
să li se ceară să-şi prezinte dovezile cu privire la fiecare punct.
Fiecare acuzaţie ar trebui să fie cercetată cu atenţie şi să nu fie
lăsată în incertitudine, iar oamenii nu trebuie să fie lăsaţi să
creadă că ar putea să fie sau ar putea să nu fie adevărată.
Acuzatorii trebuie să facă tot ce le stă în putinţă pentru a retrage
orice obiecţie care nu poate fi dovedită.
Nu-i lăsaţi pe oameni să creadă o minciună. – Acest lucru ar
trebui să fie făcut în fiecare biserică. Când se află undeva un
slujitor al lui Dumnezeu pe care El Însuşi l-a rânduit să
îndeplinească o anumită lucrare şi care a fost un lucrător vrednic
timp de o jumătate de secol, [349] trudind pentru poporul din
biserica noastră şi fiind considerat de ceilalţi slujitori ai lui
Dumnezeu ca om chemat de Domnul, şi, dintr-un anumit motiv, în
acel loc, unul dintre fraţi cade în ispită şi, când este mustrat de
slujitorul lui Dumnezeu, respectivul frate se simte jignit – aşa cum
s-au simţit ucenicii lui Hristos care au hotărât să nu mai meargă
cu El – şi, ca urmare, începe să lucreze împotriva adevărului şi săşi prezinte în public resentimentele, declarând ca fiind false lucruri
care sunt adevărate, toate aceste fapte trebuie să fie arătate.
Oamenii nu trebuie să fie lăsaţi să creadă o minciună. Ei trebuie să

fie lămuriţi. Hainele murdare cu care a fost înveşmântat slujitorul
lui Dumnezeu trebuie să fie îndepărtate.
Dacă aceia care au săvârşit această lucrare se adăpostesc sub
declaraţia că sunt călăuziţi de Duhul Sfânt, atunci se aseamănă cu
Satana, care se îmbracă în hainele cereşti ale neprihănirii, în timp
ce continuă să-şi manifeste caracterul său. – Scrisoarea 98a, 1897
Aşa-zisele discrepanţe şi contradicţii din Mărturii. – Cei
care au ales să meargă pe calea lor au început să publice [lucrări]
despre aşa-zisele discrepanţe şi contradicţii pe care cred că le
găsesc în legătură cu Mărturiile, dar ei prezintă greşit unele
subiecte, folosind propriile cuvinte, în loc de a folosi cuvintele
aflate în scrierile mele. Aceste acuzaţii vor trebui să fie confruntate
cu realitatea, pentru ca adevărul să ia locul ideilor false. –
Scrisoarea 162, 1906

Arătarea şi corectarea ideilor false
Eu nu am niciun conflict cu V. Misiunea vieţii mele este văzută
de toţi oamenii. Aceasta nu este lucrarea mea. Este lucrarea
Domnului. Eu nu îmi atribui niciun merit, deoarece Domnul mă va
salva din mijlocul certurilor. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.”
Acum vom fi nevoiţi să confruntăm cu adevărul ideile false care
au fost răspândite de V şi soţia lui şi să le corectăm pentru ca fraţii
noştri să ştie de unde provin. Eu trebuie să ştiu ce acuzaţii le aduce
el fraţilor. Faptul de a prezenta în public o tiradă împotriva unei
femei nu este rodul lucrării Duhului Sfânt, ci al unei lucrări
inspirate de [350] spiritul vrăjmaşului, căruia noi nu trebuie să-i
facem loc. Oare vom lăsa noi sufletele să cadă în ispită din cauza
reprezentărilor greşite? Nu, niciodată. Aş fi un ispravnic
necredincios dacă aş face astfel. Acum este nevoie să li se prezinte
oamenilor o declaraţie adevărată, apoi lucrarea mea este încheiată.
Eu nu intru în discuţii contradictorii, dar nici nu pot să îngădui ca
lucrarea lui Dumnezeu, care a adus roade văzute de oameni pe
aproape întregul parcurs al vieţii mele, să fie măturată ca o pânză
de păianjen. De cine? De o făptură omenească supusă ispitei, pe
care Satana o cerne acum ca pe grâu. – Scrisoarea 65, 1897

[79]
Publicaţia bisericii trebuie să vorbească
Am aşteptat să văd că vei scrie ceva în publicaţie pentru a apăra
dreptatea. Ai avut timp din belşug. (...)
De ce nu ai făcut dreptate numelui şi reputaţiei soţului meu şi de
ce ai rămas cu totul tăcut, lăsându-l pe balaur să răcnească?
Nu îmi pasă de mine însămi, deoarece pacea mea nu este
tulburată, dar îmi pasă de străjerii pe care Dumnezeu i-a pus pe
zidurile Sionului şi care ar trebui să sune din trâmbiţă cu claritate.
Cu siguranţă, ar fi trebuit să faci ceva pentru tine însuţi, pentru
lucrarea lui Hristos şi pentru lucrarea adevărului. De ce nu faci să
se vadă dreptatea? De ce rămâi tăcut ca un mort? Aşa aperi tu
adevărul?
Ellen White – un subiect de discuţie la îndemâna fiecărui
împotrivitor. – Adevărul va triumfa. Mă aştept ca aceste atacuri
să aibă loc împotriva mea până la venirea lui Hristos. Nu există
niciun împotrivitor al credinţei noastre care să nu facă din Ellen
White un subiect de discuţie. Aceşti oameni vor începe să se
împotrivească adevărului apoi vor lansa un atac împotriva mea. Ce
am făcut eu? Dacă am făcut rău, atunci să dovedească răul acesta.
(...)
[80]
Ei bine, cărţile lui Long şi Green
au fost publicate, dar sunt
producţiile cele mai slabe şi mai vrednice de dispreţ. Am aşteptat
[351] ca tu şi ceilalţi să vorbiţi despre acestea, deoarece v-aţi aflat în
poziţii de răspundere, în calitate de străjeri pe zidurile Sionului, şi
ar fi trebuit să-i avertizaţi pe oameni. (...)
De ce se manifestă tot acest zel împotriva mea? – Lucrurile
progresează rapid şi au loc evenimente ciudate şi uimitoare, într-o
succesiune rapidă. Ne apropiem de sfârşit. Eu întreb: De ce se
manifestă tot acest zel împotriva mea? Eu am îndeplinit lucrarea
pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu am adus prejudicii nimănui.
Celor greşiţi, le-am adresat cuvintele pe care mi le-a dat
Dumnezeu. Desigur, nu am putut să-i constrâng să le asculte. Cei
care au beneficiat de lucrarea lui Hristos au fost la fel de înfuriaţi
împotriva Sa, cum sunt vrăjmaşii mei împotriva mea.

Eu mi-am făcut doar datoria. Am vorbit, deoarece am fost
nevoită să vorbesc. Ei nu m-au respins pe mine, ci L-au respins pe
Acela care m-a trimis. El mi-a dat această lucrare. (...)
Sunt urmărită cu atenţie, fiecare cuvânt pe care îl scriu este
criticat, fiecare mişcare pe care o fac este comentată. (...)
Eu pun lucrarea şi rezultatele ei în mâinile lui Dumnezeu, până
când ne vom aduna în jurul marelui tron alb. Oare vezi tu prezenţa
Duhului lui Hristos în această urmărire, în aceste suspiciuni, în
aceste răstălmăciri şi presupuneri? Ce drept au ei să
răstălmăcească şi să facă presupuneri greşite cu privire la
cuvintele mele? Să le citeze rău intenţionat, aşa cum vor ei?
Există o categorie căreia îi place exact acest fel de mâncare.
Oamenii aceştia sunt nişte consumatori de gunoaie, care nu privesc
cu sinceritate pentru a vedea binele pe care l-au îndeplinit scrierile
şi mărturiile mele, ci, asemenea lui Satana, pârâşul fraţilor, ei
caută tot răul pe care pot să-l găsească, orice greşeală pe care pot
să o folosească, orice cuvânt pe care pot să-l răstălmăcească,
atribuindu-i interpretarea lor răutăcioasă, pentru a mă face să par
un profet fals. (...)
Eu văd că spiritul lui Satana se dezvoltă mai clar decât s-a
manifestat oricând în ultimii patruzeci de ani. – Scrisoarea 3, 1883
Ca un aluat care dospeşte. – Dacă Satana poate stârni critici
în oricare grup din poporul care se declară a fi poporul Domnului,
acestea cresc asemenea aluatului şi se răspândesc de la unul la
altul. Nu lăsaţi niciun locşor pentru spiritul de critică, deoarece
aceasta este ştiinţa lui Satana. Dacă îl acceptaţi, vor urma invidia,
gelozia şi bănuielile rele.
[352] Strângeţi rândurile! Aceasta este porunca pe care o aud de
la Căpetenia mântuirii noastre. Strângeţi rândurile! Acolo unde
este unitate, este putere. Toţi cei care sunt de partea Domnului vor
strânge rândurile. Între cei ce sunt credincioşi adevărului este
nevoie de dragoste şi de unitate desăvârşită, dar orice duce la
neînţelegeri vine de la Diavolul. Domnul plănuieşte ca aceia care
alcătuiesc poporul Său să fie una cu El, aşa cum mlădiţele sunt
una cu viţa. Atunci vor ajunge să fie ei înşişi uniţi. – Scrisoarea 6,

1899
Este de aşteptat o listă lungă de declaraţii false. – Acum
mă aştept ca lumii să-i fie prezentată o listă lungă de declaraţii
false şi minciună după minciună, răstălmăcire după răstălmăcire,
pe care Satana le-a făcut să apară în mintea unora şi pe care unii
le vor accepta ca fiind adevărate. Însă eu las cazul meu în mâinile
lui Dumnezeu, iar aceia care cunosc viaţa mea nu vor accepta
minciunile spuse astfel. – Scrisoarea 22, 1906
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NEPRIHĂNIREA ŞI MÂNTUIREA
[81]
Pretenţia de neprihănire
Când vorbeşte despre amăgitorul care va face minuni mari,
apostolul Ioan spune că el va face un chip fiarei şi îi va obliga pe
toţi să primească semnul ei. Aţi dori să vă gândiţi la subiectul
acesta? Cercetaţi Scripturile şi vedeţi. Va apărea o putere
făcătoare de minuni, iar acest lucru se va întâmpla când oamenii
vor pretinde că sunt sfinţi, înălţându-se pe ei înşişi din ce mai mult
şi mândrindu-se.
Priviţi la Moise şi la profeţi. Priviţi la Daniel, la Iosif şi la Ilie.
Priviţi la oamenii aceştia şi găsiţi-mi o singură propoziţie în care
au declarat vreodată că sunt fără păcat. Chiar şi sufletul care se
află într-o legătură strânsă cu Hristos, privind curăţia şi excelenţa
Sa, va cădea înaintea Lui cuprins de ruşine.
Daniel a fost un om căruia Dumnezeu îi dăduse o mare
înţelepciune şi învăţătură, iar când a postit, îngerul a venit la el şi
i-a spus: „Tu eşti preaiubit.” Iar el a căzut la pământ şi s-a închinat
înaintea îngerului. El nu a zis: Doamne, Ţi-am fost credincios, am
făcut totul pentru a Te onora şi pentru a apăra cuvântul şi Numele
Tău. Doamne, [354] Tu ştii cât de credincios am fost la masa
împăratului şi cum mi-am păstrat integritatea când m-au aruncat
în groapa cu lei. Oare aşa s-a rugat Daniel lui Dumnezeu?
Nu. El s-a rugat şi şi-a mărturisit păcatele, spunând: Ascultă-ne,
O, Doamne, şi eliberează-ne! Noi ne-am abătut de la Cuvântul Tău
şi am păcătuit. Când l-a văzut pe înger, el a zis: „Faţa mi s-a sluţit
şi am pierdut orice vlagă.” El nu a putut să privească faţa
îngerului şi nu a mai avut nicio putere. Atunci îngerul a venit la el
şi l-a ridicat de pe genunchi. El nu a putut să-l privească nici
atunci. Apoi îngerul a venit la el în chip de om. Doar aşa a putut
Daniel să suporte prezenţa lui.
Numai cei care sunt departe de Hristos pot să pretindă că
sunt fără păcat. – De ce sunt atât de mulţi care pretind că sunt
sfinţi şi fără păcat? Pentru că sunt departe de Hristos. Eu nu am

îndrăznit niciodată să pretind un lucru de felul acesta. De când am
avut paisprezece ani, ori de câte ori am ştiut care era voia lui
Dumnezeu, am fost dispusă să o împlinesc. Nu m-aţi auzit
niciodată spunând că sunt fără păcat. Cei ce au o idee cu privire la
caracterul nobil şi plăcut al lui Isus Hristos, care a fost sfânt şi
înălţat şi a cărui slavă umple Templul, nu vor spune niciodată aşa
ceva. Totuşi îi vom întâlni pe unii care vor spune aceste lucruri din
ce în ce mai mult.

Lăsaţi ca Dumnezeu să declare acest lucru, nu oamenii
Oricui i-a fost descoperită slava lui Dumnezeu, aş vrea să-i spun:
„Nu vei avea niciodată nici cea mai mică tendinţă de a zice: Sunt
sfânt, sunt sfinţit.”
După ce am avut prima viziune a slavei, nu am putut să zăresc
nici lumina cea mai strălucitoare. Am crezut că mi-am pierdut
definitiv vederea, dar, când m-am obişnuit din nou cu lucrurile din
lumea aceasta, am putut să văd iarăşi. De aceea vă spun să nu vă
îngâmfaţi niciodată zicând: „Sunt sfânt, sunt sfinţit”, deoarece
aceasta este dovada cea mai sigură că nu cunoaşteţi Scriptura, nici
puterea lui Dumnezeu. Lăsaţi-L pe Dumnezeu să scrie în cărţile
Sale lucrul acesta, dacă doreşte, dar voi nu ar trebui să-l rostiţi
niciodată.
Eu nu am îndrăznit niciodată să spun: „Sunt sfântă, sunt fără
păcat”, dar am încercat să îndeplinesc cu toată inima tot ce am
crezut că este voia lui Dumnezeu şi am în suflet [355] pacea plăcută
a lui Dumnezeu. Pot să-I încredinţez lui Dumnezeu paza sufletului
meu, ca unui Creator credincios şi ştiu că El va păzi ce este
încredinţat în grija Sa. Mâncarea şi băutura mea sunt să împlinesc
voia Domnului meu. – Manuscrisul 6a, 1886

Până când acest trup păcătos va fi schimbat
Trebuie să stabilim o vrăjmăşie înverşunată între sufletul nostru
şi vrăjmaş, dar trebuie să ne deschidem inima pentru puterea şi
influenţa Duhului Sfânt. (...) Noi trebuie să ajungem atât de
sensibili faţă de influenţele sfinte, încât şoapta blândă a lui Isus să

mişte sufletul nostru, până când El va fi în noi, iar noi în El, trăind
prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu.
Trebuie să fim curăţiţi de tot ce este pământesc, până când vom
reflecta chipul Mântuitorului nostru şi vom ajunge să fim „părtaşi
ai naturii divine, după ce am fugit de stricăciunea care este în
lume prin pofte”. Apoi, vom simţi plăcere în împlinirea voinţei lui
Dumnezeu, iar Domnul Hristos va putea să ne prezinte înaintea
Tatălui şi înaintea îngerilor sfinţi ca pe unii care rămân în El, iar
Lui nu-I va fi ruşine să ne numească fraţii Săi.
Totuşi să nu ne mândrim cu sfinţenia noastră. Când vom avea o
concepţie mai clară cu privire la caracterul nepătat al lui Hristos şi
la curăţia Sa infinită, vom cădea la pământ asemenea lui Daniel
când a văzut slava Domnului şi a spus: „Faţa mi s-a sluţit şi am
pierdut orice vlagă.”
Până când acest trup păcătos nu va fi schimbat şi modelat în
asemănare cu trupul Său proslăvit, noi nu vom putea să spunem:
„Sunt fără păcat”, totuşi, dacă vom căuta fără încetare să-L urmăm
pe Domnul Isus, vom avea binecuvântata nădejde de a sta înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură
sau altceva de felul acesta, ci desăvârşiţi în Hristos, înveşmântaţi
în neprihănirea şi desăvârşirea Sa. – Signs of the Times, 23 martie
1888

Când lupta se va încheia
Când vor veni vremurile de înviorare de la faţa Domnului,
păcatele sufletului pocăit, care a primit harul lui Hristos şi a biruit
prin [356] sângele Mielului, vor fi şterse din rapoartele cerului şi vor
fi puse asupra lui Satana, ţapul pentru Azazel, autorul păcatului,
şi nu vor mai fi amintite niciodată. (...) Când lupta vieţii se va
încheia, când armura va fi depusă la picioarele lui Isus, când sfinţii
lui Dumnezeu vor fi proslăviţi, atunci, şi numai atunci, vom fi în
siguranţă să spunem că suntem mântuiţi, fără păcat. – Signs of the
Times, 16 mai 1895

Siguranţa prezentă a mântuirii

Păcătosul care piere poate să spună: „Eu sunt un păcătos
pierdut, dar Hristos a venit să-i caute şi să-i mântuiască pe cei
pierduţi. Hristos spune: «Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei
neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi» (Marcu 2,17). Eu sunt un păcătos,
dar El a murit pe crucea de pe Golgota pentru a mă mântui pe
mine. Nu trebuie să mai rămân nemântuit nici măcar o clipă. El a
murit şi a înviat pentru îndreptăţirea mea şi mă va mântui acum.
Primesc iertarea pe care a făgăduit-o El.” – „Îndreptăţit prin
credinţă” (articol publicat în 1793), p. 7, (retipărit în Solii alese,
vol. 1, p. 392; în ediţia în limba română, p. 338)
Acela care se pocăieşte şi primeşte darul vieţii Fiului lui
Dumnezeu nu poate fi biruit. Dacă se bazează pe natura divină,
prin credinţă, el ajunge să fie un copil al lui Dumnezeu. El se roagă
şi crede. Când este ispitit şi încercat, el cere puterea pe care
Hristos i-a dăruit-o cu preţul vieţii Sale şi biruieşte prin harul Său.
Fiecare păcătos trebuie să înţeleagă lucrul acesta. El trebuie să se
pocăiască, să creadă în puterea lui Hristos şi să primească puterea
Sa care îl mântuieşte şi îl păzeşte de păcat. Cât de recunoscători ar
trebui să fim pentru darul exemplului lui Hristos! – Review and
Herald, 28 ianuarie 1909

Nu te teme, speranţa ta este în Hristos
Viaţa trăită în Hristos este plină de pace. Poate că nu sunt
simţăminte de extaz, dar va fi o încredere plină de pace şi
statornică. Speranţa voastră nu este în voi înşivă, ci în Hristos.
Slăbiciunea voastră este unită cu puterea Sa, neştiinţa voastră
[357] este unită cu înţelepciunea Sa, fragilitatea voastră este unită
cu tăria Sa. (...)
Nu trebuie să facem din noi înşine centrul preocupărilor noastre,
îngăduindu-ne să ne îngrijorăm şi să ne temem întrebându-ne dacă
vom fi mântuiţi sau nu. Toate acestea ne îndepărtează inima de
Izvorul puterii noastre. Încredinţează-I lui Dumnezeu siguranţa
inimii tale şi ai încredere în El. Vorbeşte despre Isus şi meditează
la El. Fă ca eul tău să dispară în El! Îndepărtează orice îndoială,
alungă-ţi temerile! Spune împreună cu apostolul Pavel: „Trăiesc…,

dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o
trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu
care m-a iubit şi S-a dat pe Sine pentru mine” (Galateni 2,20).
Rămâi liniştit în Dumnezeu. El are putere să păzească ce I-ai
încredinţat. Dacă te vei preda în braţele Sale, El te va face să
ajungi mai mult decât biruitor, prin Acela care te-a iubit. – Calea
către Hristos, p. 70-72
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STUDIAŢI MĂRTURIILE
Lumina îi va condamna pe cei care nu aleg să studieze şi să
asculte
În cărţile pe care am avut răspunderea de a le scrie, poporului
nostru i s-au dat învăţături preţioase. Cât de mulţi citesc şi
studiază cărţile acestea? Lumina pe care Dumnezeu a dat-o poate
fi tratată cu indiferenţă şi necredinţă, dar lumina aceasta îi va
condamna pe toţi cei care nu au ales să o studieze şi să o asculte. –
Scrisoarea 258, 1907

Ellen G. White îndemnată să adreseze un apel pentru
studierea Mărturiilor
Sunt îndemnată să le spun bisericilor noastre: Studiaţi
Mărturiile! Ele sunt scrise pentru avertizarea şi încurajarea
noastră, a acelora peste care va veni sfârşitul lumii. Dacă nu vor
studia soliile acestea care le sunt trimise din când în când, cei ce
alcătuiesc poporul lui Dumnezeu vor fi vinovaţi de respingerea
luminii. Dumnezeu îi trimite poporului Său învăţături, puţin aici,
puţin acolo. Ascultaţi învăţătura, urmaţi lumina! Domnul este
supărat pe cei din poporul Său, din cauză că în trecut nu au
ascultat învăţăturile Sale şi nu au urmat călăuzirea Sa.
Am citit volumul şase din Mărturii şi găsesc în această carte
mică învăţături care ne vor ajuta să răspundem la multe întrebări
dificile. Câţi au citit articolul „Lucrarea de evanghelizare” din
volumul acesta? [359] Recomand ca aceste îndrumări şi avertizări
să fie citite de cei din poporul nostru în ocaziile în care se adună
împreună. O parte mult prea mică din poporul nostru are aceste
cărţi. – Scrisoarea 292, 1907

Studiul personal ar răspunde la întrebări
Primim de la fraţii şi surorile noastre multe scrisori în care ni se
cere sfatul cu privire la o mare varietate de subiecte. Dacă ar

studia Mărturiile publicate, ei ar găsi singuri lumina de care au
nevoie. Să-i îndemnăm pe fraţi să studieze aceste cărţi şi să le
răspândească. Învăţăturile din ele ne vor întări credinţa.
Trebuie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu cu mai multă
atenţie. Biblia este atât de simplă şi de clară, încât toţi cei ce
doresc să o înţeleagă vor înţelege. Să-I mulţumim Domnului
pentru Cuvântul Său cel preţios şi pentru soliile Duhului Său, care
ne dau atât de multă lumină. Sunt îndrumată să spun
următoarele: Cu cât vom studia mai mult Vechiul şi Noul
Testament, cu atât vom fi mai convinşi de faptul că fiecare
Testament se află într-o legătură foarte strânsă cu celălalt şi vom
avea mai multe dovezi cu privire la inspiraţia lor divină. Vom
înţelege cu claritate că au doar un singur Autor. Studiul acestor
volume preţioase ne va învăţa cum să ne formăm caractere în care
se vor vedea atributele lui Hristos. – Manuscrisul 81, 1908

Citiţi Mărturiile pentru voi înşivă
Uneori mă întristez foarte mult când mă gândesc la felul în care
sunt folosite Mărturiile. Oamenii vorbesc despre tot ce-i
impresionează sau despre ce aud ca fiind o mărturie din partea lui
Ellen White, în timp ce Ellen White nu a auzit niciodată despre
astfel de lucruri. (...)
Singura modalitate de a fi în siguranţă este aceea ca fiecare
dintre noi să aibă picioarele bine aşezate pe temelia Cuvântului lui
Dumnezeu şi să studieze Scripturile, făcând din Cuvântul lui
Dumnezeu subiectul meditaţiei lui continue. Spuneţi-le tuturor să
nu accepte cuvintele niciunui om cu privire la Mărturii, ci să le
citească şi să le studieze pentru ei înşişi. Doar atunci vor şti că
sunt în armonie cu adevărul. – Scrisoarea 132, 1900

Mărturiile sunt protecţia noastră
Îi îndemn pe fraţii noştri să se familiarizeze cu învăţăturile
care se află în Mărturii. Dumnezeu ne-a dat o lumină pe care nu
putem să o desconsiderăm, să o tratăm cu indiferenţă sau să o
[360]

dispreţuim. El a îngăduit ca lumina să strălucească asupra noastră
prin mustrări şi avertizări pentru ca noi, dacă vrem, să ne putem
baza pe ea şi să evităm pericolele care se află în calea noastră.
Când apar ispite, putem să fim ocrotiţi şi putem să le observăm,
deoarece Domnul le-a scos în evidenţă pentru noi, ca să nu fim
înşelaţi. – Manuscrisul 23, 1889
În ziua cea mare, când oamenii vor fi răsplătiţi după faptele lor,
umilinţa care aduce roade şi umple sufletul cu un simţ al dragostei
lui Dumnezeu îl va recomanda pe acela care a cultivat-o. Ferice de
acela despre care se poate spune: „Duhul lui Dumnezeu nu a
tulburat în zadar sufletul acestui om. El a mers înainte şi în sus,
din putere la o putere mai mare. Eul nu a fost întreţesut în viaţa
lui.
El a primit fiecare solie de îndreptare, avertizare şi fiecare sfat
ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu. În felul acesta, a fost
pregătită calea pentru a primi binecuvântări tot mai mari,
deoarece Dumnezeu nu i-a vorbit în zadar. Fiecare treaptă urcată
pe scara progresului l-a pregătit să urce mai departe. De la capătul
scării, razele strălucitoare ale slavei lui Dumnezeu au luminat
asupra lui. El nu s-a gândit la odihnă, ci a căutat fără încetare să
atingă înţelepciunea şi neprihănirea lui Hristos. El a alergat
stăruitor pentru premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu în
Hristos Isus.”
Aceasta este experienţa pe care trebuie să o aibă toţi cei
mântuiţi. În ziua judecăţii, comportamentul omului care a păstrat
slăbiciunea şi nedesăvârşirea naturii omeneşti nu va fi aprobat.
Pentru el, nu va fi niciun loc în cer. El nu a putut să se bucure de
desăvârşirea celor sfinţi în lumină. Acela care nu are suficientă
încredere în Hristos, pentru a crede că El este în stare să-l ferească
de păcat, nu are credinţa care îi va da posibilitatea de a intra în
Împărăţia lui Dumnezeu. – Manuscrisul 161, 1897

SECŢIUNEA A X-A

CONFRUNTAREA CU FANATISMUL
INTRODUCERE
Biserica lui Dumnezeu a fost ameninţată adesea de fanatism şi
de diverse extreme. Aşa s-a întâmplat şi în timpul Reformei şi tot
astfel a fost în zilele bisericii rămăşiţei. Secţiunea „Fanatismul şi
învăţăturile amăgitoare” din Solii alese, cartea 2, conţine o
abundenţă de avertizări potrivite pentru asemenea probleme.
Totuşi în secţiunea aceea se află două subiecte care nu au fost
tratate suficient de evident, şi anume falsa vorbire în limbi şi
posedarea demonică, aflată în legătură cu scoaterea demonilor.
În anul 1908, dl şi dna Mackin au solicitat o întrevedere cu Ellen
White. La data aceea şi în zilele care au urmat, ea a adresat sfaturi
cu privire la cazul respectiv, iar aceste două subiecte au ajuns să
fie destul de mult reliefate. Raportul cu privire la întrevederea care
a avut loc, precum şi scrisorile de sfătuire care au fost trimise după
ce Ellen White a primit în viziune îndrumări în legătură cu aceste
subiecte au fost publicate în Review and Herald din 10, 17 şi 24
august 1972. Câteva părţi importante din aceste articole sunt
incluse aici, în scopul de a le pune la dispoziţia cititorilor în cadrul
unei cărţi.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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CAZUL MACKIN
Joi dimineaţa, pe 12 noiembrie 1908, Ellen White se afla în casa
ei de la Elmshaven, fiind ocupată cu scrisul. Fiul ei, William C.
White, a găsit-o în birou şi i-a spus că în sufrageria de la parter se
aflau două persoane care doreau să stea de vorbă cu ea. Ellen
White a coborât împreună cu el pentru a-i întâmpina pe Ralph
Mackin şi soţia lui. Ea a constatat că erau un cuplu în vârstă de
aproximativ treizeci de ani, erau îmbrăcaţi decent şi păreau a fi
sinceri. Ellen White a aflat curând că vizitatorii ei erau nişte
cercetători sârguincioşi ai Bibliei şi ai Mărturiilor şi veniseră din
Ohio în California, special pentru a afla dacă experienţa
neobişnuită pe care o avuseseră cu câteva luni înainte era aprobată
de Domnul.
Conversaţia cu familia Mackin a fost stenografiată cu acea ocazie
de către Clarence C. Crisler, secretara principală a lui Ellen G.
White. – Compilatorii

Raportul întrevederii
Fratele şi sora Mackin au declarat că se simţiseră îndemnaţi de
Duhul Sfânt să întreprindă o călătorie specială în Vest, în scopul
de a o întreba pe Ellen White despre unele experienţe neobişnuite
prin care trecuseră cu aproape trei ani înainte, când se alăturaseră
[364] bisericii micuţe din Findlay, Ohio, în timpul unei săptămâni
de rugăciune, într-o ocazie specială în care s-au rugat lui
Dumnezeu pentru revărsarea Duhului Sfânt.
Ralph Mackin: „În lectura pentru săptămâna de rugăciune din
anul acela, fiecare articol îi îndruma pe oameni să se roage pentru
Duhul Sfânt. În mica noastră biserică, am dedicat trei zile de post
şi rugăciune, am postit şi ne-am rugat timp de trei zile – adică nu
ne-am rugat împreună fără încetare, dar am simţit nevoia unei
lucrări mai serioase şi nevoia de a avea mai mult din Duhul lui
Dumnezeu. Din acel moment, am început să studiem despre
lucrarea Duhului Sfânt atât în Biblie, cât şi în Mărturii, şi

îndeosebi în volumele 8 şi 7 şi în Experienţe şi viziuni, precum şi în
cărticica alcătuită dintr-o colecţie de articole, intitulată Special
Testimonies to Ministers and Workers. Pe aceasta am considerat-o
a fi cartea cea mai preţioasă pentru noi. Ea ne arată cum au fost
trataţi oamenii din vechime care au fost chemaţi de Dumnezeu şi
aşa mai departe.
Solia pe care Domnul mi-a dat-o în mod deosebit a fost aceea de a
urma modelul vieţii apostolilor. (...)
Apoi, au fost citite câteva pasaje din Scriptură, inclusiv capitolul
24 din Evanghelia după Luca, până la sfârşit, care se încheie cu
aceste cuvinte: „După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim
cu o mare bucurie. Şi tot timpul stăteau în Templu şi lăudau şi
binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.”
Aşadar, eu îi învăţ pe oameni că aceasta este binecuvântarea
sfinţirii pe care au primit-o, pe care El a revărsat-o asupra lor, iar
când Îl căutăm pe Dumnezeu – dacă suntem păcătoşi, ne rugăm
pentru puterea sfinţirii pentru a trăi o viaţă curată şi integră, până
când suntem convertiţi. Nu spun că aceasta este o lucrare de o
clipă. Nu spun că „odată sfinţiţi, suntem pentru totdeauna sfinţiţi”,
nu este adevărat. Ci spun că ar trebui să ne rugăm atât de
stăruitor şi de zelos, încât să primim binecuvântarea. Lucrul
acesta a avut acelaşi efect asupra noastră – noi dorim să-L lăudăm
pe Isus – şi ne face să fim iubitori, blânzi şi buni. Totuşi noi
observăm că, având binecuvântarea aceea, ucenicii încă nu erau
pregătiţi să meargă şi să facă lucrarea Domnului. El le-a spus să
aştepte până când vor fi înzestraţi cu putere de sus. [365] Prin
urmare, noi ne rugăm şi aşteptăm cu credinţă, iar ceea ce ne-a
încurajat să facem lucrul acesta a fost capitolul „Timpul zguduirii”,
din Experienţe şi viziuni. Noi am stăruit prin credinţă, până când
stropi mari de transpiraţie au ieşit pe fruntea noastră. Deoarece
am crezut că noi, cei de astăzi, putem să primim aceeaşi putere pe
care au avut-o ucenicii, am fost încurajaţi să stăruim.
Repetarea experienţei din Faptele 2. – Când acea
binecuvântare făgăduită a venit asupra noastră în timp ce ne
rugam lui Dumnezeu, am avut şi noi o experienţă ca aceea

raportată în Faptele 2 cu privire la apostoli. Când acea putere
făgăduită a venit asupra noastră, am vorbit în alte limbi, după cum
ne-a dat Duhul să vorbim.
În Toledo, când vesteam solia pe stradă, un preot catolic polonez
s-a oprit în timp ce dna Mackin vorbea. Deoarece Duhul lui
Dumnezeu a venit asupra ei şi le-a vorbit oamenilor, prin
intermediul ei, într-o limbă pe care ea nu putea să o înţeleagă, acel
domn polonez a exclamat: „Eu ştiu ce spune doamna aceea. Ea
vorbeşte în limba mea despre o nenorocire care va veni curând
peste oraşul acesta.”
Presupuse limbi străine. – În alte situaţii, când cineva ajunge
să primească binecuvântarea aceasta a vorbirii în limbi, Domnul
îmi dă aceeaşi limbă, iar amândoi putem să întreţinem o
conversaţie în limba pe care ne-o dă Duhul lui Dumnezeu. Chiar şi
trei sau patru dintre noi pot să ia parte la conversaţie, şi totuşi
este o limbă străină pentru ei, iar fiecare aşteaptă până când
termină celălalt de vorbit şi totul se petrece în ordine. Aceasta este
experienţa pe care am avut-o, în conformitate cu binecuvântarea
făgăduită. (...)
Dacă ne aflăm într-o amăgire, noi suntem sinceri. Totuşi, dacă
lucrarea aceasta vine de la Duhul lui Dumnezeu, noi dorim să o
continuăm. (...).
Duhul acesta ne spune să cercetăm Cuvântul, ne spune să fim
stăruitori şi ne spune să fim atenţi la alimentaţia noastră. Ne
spune exact ce aţi spus dumneavoastră.
Pretenţia de a avea darul prorociei. – Duhul Sfânt lucrează
prin soţia mea, iar noi credem că acesta este darul prorociei care
urmează să fie revărsat asupra tuturor [366] oamenilor. Duhul
acesta ne îndeamnă la bunătate şi la o viaţă curată, iar noi nu
putem să îl înţelegem. De ce? Numai pentru că, aşa cum a spus
Cuvântul lui Dumnezeu, aceste experienţe vin ca urmare a primirii
Duhului lui Dumnezeu. (...)
Experienţa de la adunarea de tabără. – Înainte de a merge
la adunarea de tabără – noi am ajuns abia vineri –, soţia mea şi
alte două doamne (mama mea şi o altă doamnă, sora Edwards, o

cumnată a preşedintelui Conferinţei) s-au rugat Domnului toate
trei înainte de a merge la adunarea de tabără din ultimul an. Eu
fusesem plecat în oraş cu treburi, iar Duhul lui Dumnezeu i-a spus
dnei Mackin să meargă la adunarea de tabără şi să cânte acolo. Iar
apoi i-a spus ce anume să cânte.
Ea a plâns exact ca un copil şi, pur şi simplu, părea că nu putea
să se abţină, deoarece Domnul i-a arătat starea poporului nostru,
faptul că plăgile urmează să vină, iar ei nu sunt pregătiţi. În
tabără nu era nicio adunare în curs de desfăşurare, iar Duhul
Domnului a venit asupra ei în timp ce mergea spre locul în care se
afla tabăra şi (întorcându-se spre dna Mackin), spune-i doamnei
Ellen White cuvintele pe care le-ai cântat.
Dna Mackin: Domnul a pus povara aceasta asupra mea. Nu am
putut să mă împotrivesc. Am dorit atât de mult să vorbesc şi am
dorit atât de mult să cânt acel cântec. Nu am putut să mă eliberez
de povara aceea până când nu am cântat. „Oh, roagă-te”, i-am spus
sorei Edwards şi, ca urmare, m-am ridicat în locul în care se afla
adunarea de tabără şi, pur şi simplu, am cântat ce mi-a dat
Domnul. Iată ce am cântat:
„El vine! El vine! Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă!”
Iar apoi, acea declaraţie din Experienţe şi viziuni: „Pe câţi am
văzut ajungând la venirea plăgilor fără a avea un adăpost. Primiţi
Duhul Sfânt!” Acestea sunt cuvintele pe care le-am cântat. Le-am
cântat din nou şi din nou. Toţi cei aflaţi în tabără au auzit cântecul
pretutindeni şi s-au adunat laolaltă. Înainte de aceasta, Domnul
mi-a arătat cum îşi vor frânge mâinile când vor veni plăgile.
Domnul poate să descopere orice lucru într-o singură clipă, mai
bine decât poate să ni-l spună. Astfel, mi-a arătat cum îşi vor
frânge ei mâinile, iar faptul acesta a pus asupra mea o povară mai
grea decât oricând. [367] Ei bine, acest lucru se întâmpla când ne-au
oprit. (...)
Când cântatul este spontan – la îndemnul Duhului – atunci este
minunat.
Dacă aveţi vreo lumină deosebită pentru noi...
Ellen White: Nu ştiu dacă am să vă spun ceva deosebit. Mi-a fost

descoperit că, aproape de încheierea istoriei acestui pământ, se vor
petrece anumite lucruri asemănătoare cu acelea pe care mi le-aţi
descris, dar nu pot să spun nimic cu privire la aceste puncte acum.
R. Mackin: Aveţi vreo întrebare, frate White, sau altceva de spus
acum?
William C. White: Nu ştiu dacă avem de făcut altceva, decât să
ne rugăm ca Domnul să-i dea mamei un răspuns, iar apoi să lăsăm
să treacă un timp, pentru ca lucrurile să evolueze. Când îi
prezentaţi ceva, este mai bine să prezentaţi subiectul scurt şi clar,
iar apoi, probabil, veţi avea încă o întrevedere cu ea.
R. Mackin: Noi postim şi ne rugăm. Dacă suntem într-o amăgire,
dorim să ştim la fel de mult cum dorim să ştim dacă suntem pe
calea cea bună.
Dna Mackin: Cu siguranţă, fraţii noştri cred că noi suntem
amăgiţi.
Ellen G. White: Despre care loc vorbiţi? Unde aţi cântat în felul
acesta?
R. Mackin: La Mansfield, Ohio, la adunarea de tabără.
Ellen G. White: Cei din poporul nostru? Poporul păzitor al
Sabatului?
R. Mackin: Da, chiar poporul nostru.
William C. White: Versul din acel cântec pe care dna Mackin l-a
[82]
cântat în ultima seară a fost spontan sau un imn cunoscut?
Dna Mackin: Oh, a fost un cântec din imnurile noastre publicate.
Este din noua ediţie Christ in Song.
R. Mackin: Dacă aţi fi auzit acel cântec, abia dacă aţi fi bănuit că
ea rostea cuvintele care îi erau date de [368] Duhul Sfânt. Cel mai
minunat este când ea cântă „Slavă!” Ea spune că atunci simte că se
află în prezenţa lui Isus, împreună cu îngerii. Ea spune de multe
ori cuvântul „slavă”. Tonul vocii ei a fost verificat cu pianul, iar
muzicienii au spus că este ciudat – tonalitatea joasă şi cea înaltă la
care ajunge. Ea nu poate să atingă acele tonuri decât atunci când
se roagă în Duhul şi o putere specială vine asupra ei.
Dna Mackin: Noi nu avem puterea aceasta decât când ne rugăm

lui Isus.
Scoaterea demonilor – R. Mackin: Soră White, Domnul ne-a
dat puterea să scoatem demoni. Mulţi oameni sunt posedaţi de
demoni. Îmi aduc aminte o declaraţie pe care aţi scris-o cu câţiva
ani în urmă şi în care aţi spus că mulţi oameni sunt posedaţi de
demoni, aşa cum erau în zilele lui Hristos. Când ne aflăm într-o
adunare, iar demonii aceştia sunt prezenţi, ei ar putea să-i
determine pe oameni să facă lucruri ciudate. Am observat în Biblie
că, atunci când Isus S-a aflat în templu, demonii au ieşit imediat.
„Taci şi ieşi afară din omul acesta.” Domnul ne îndrumă să-i
întindem pe oameni pe jos, ca nu cumva demonii să-i doboare când
ies afară din ei. La început, am constatat că atunci când începem
să mustrăm demonii, adesea ei închid ochii acestor oameni, iar
alteori îi fac să latre ca nişte câini şi să scoată limba; totuşi, când
continuăm să-i mustrăm, oamenii îşi deschid ochii şi se liniştesc şi
demonii.
Prin darul Duhului Sfânt, Domnul ne spune când demonii au
plecat cu toţii. Un caz deosebit a fost acela al unei doamne care
avea şase demoni, iar ea a spus că, pur şi simplu, i-a simţit ieşind
afară, pur şi simplu a simţit că îi sfâşie fiecare parte a trupului.
Totuşi fraţii noştri spun că nu este posibil ca acestea să fie în
zilele din urmă, dar noi constatăm că aceste lucruri se potrivesc
exact cu cele spuse de Mântuitorul în ultimul capitol din Marcu, în
marea însărcinare: „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede:
în Numele Meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi” şi aşa mai
departe.
Dna Mackin: Nici noi nu am înţeles totul dintr-odată.
[369] R. Makin: Citiţi celelalte versete din Marcu: „«Iată semnele
care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci;
vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de
moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi
bolnavii se vor însănătoşi.» Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a
înălţat la cer şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi
au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei şi
întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau. Amin.” Atât cât

suntem în stare să înţelegem până acum, experienţa noastră se
[83]
potriveşte cu Biblia. Iată ceva ce aş dori să citesc.
„În timpul nopţii primului Sabat de la adunarea de tabără din
Newcastle, mi s-a părut a fi într-o adunare, prezentând nevoia şi
importanţa de a primi Duhul Sfânt. Aceasta a fost
responsabilitatea lucrării mele – de a deschide inimile noastre
[84]
pentru Duhul Sfânt.”
Care este dovada? – R. Mackin: În legătură cu primirea puterii
din cer, există o întrebare. Mie mi se pare că primirea puterii este
şi acum la fel de potrivită ca în zilele apostolilor. Care este dovada?
Dacă o primim, oare nu va avea asupra noastră acelaşi efect pe
care l-a avut atunci? Este de aşteptat să vorbim după cum ne
inspiră Duhul.
Ellen G. White: În viitor, vom avea semne speciale ale lucrării
Duhului lui Dumnezeu – îndeosebi în vremurile când vrăjmaşii
noştri vor lupta cu toată puterea împotriva noastră. Va veni timpul
când vom vedea unele lucruri ciudate, dar eu nu pot să spun cum –
dacă vor fi asemănătoare sau nu cu unele dintre experienţele pe
care le-au avut ucenicii când au primit [370] Duhul Sfânt, după
înălţarea lui Hristos.
R. Mackin: Noi vom continua să ne rugăm Domnului cu privire la
subiectul acesta şi Îi vom cere să vă dea lumină în legătură cu el.
Prin urmare, vă las adresa noastră şi, dacă aveţi ceva să ne
spuneţi după această întâlnire, vom fi bucuroşi să primim.
William C. White: Probabil că veţi petrece câteva zile aici, nu aţi
dori?
R. Mackin: Dacă Duhul Sfânt ne spune că lucrarea noastră este
încheiată acum, vom pleca. Dacă ne spune să rămânem, vom
rămâne. El ne conduce. Când am prezentat solia aceasta în diferite
adunări, Duhul lui Dumnezeu a depus mărturie cu privire la ea şi
mulţi au plâns şi au spus: „Oh, avem nevoie de putere, avem nevoie
de ajutor, iar aceasta este puterea făgăduită. Să ne rugăm lui
Dumnezeu.”
Dna Mackin: Adevăratul test este dragostea – 1 Corinteni 13.

R. Mackin: Satana vrea să împiedice lucrarea aceasta. Noi
suntem sigilaţi de Duhul Sfânt făgăduit. Eu prezint subiectul
acesta din cartea Experienţe şi viziuni, care descrie timpul când
îngerii sunt pe punctul să dea drumul celor patru vânturi. Isus
priveşte cu milă spre rămăşiţă şi, cu mâinile ridicate, strigă:
„Sângele Meu, Tată, sângele Meu, sângele Meu, sângele Meu!” El
spune de patru ori, deoarece poporul Său încă este nesigilat. El îi
încredinţează îngerului misiunea de a zbura iute la cei patru îngeri
care ţin cele patru vânturi, cu solia: „Opriţi-vă! Opriţi-vă! Opriţivă! Opriţi-vă! până când slujitorii lui Dumnezeu primesc pecetea
pe frunţile lor.” Când prezint aceste lucruri în faţa adunării, se
pare că îi impresionează mai ales pe cei mai serioşi şi mai devotaţi.
Ellen White îşi aminteşte experienţele timpurii. – Atunci,
Ellen White a început să vorbească şi a continuat aproximativ o
jumătate de oră. Ea a relatat întâmplare după întâmplare, multe
lucruri în legătură cu activitatea ei timpurie, la scurt timp după
trecerea anului 1844. Experienţa ei cu privire la formele ciudate de
manifestare ale ideilor false din acele zile a determinat-o să fie
temătoare în anii de mai târziu faţă de orice semăna cu un spirit al
fanatismului.
Ea a continuat povestind despre unii care avuseseră
comportamente ciudate, mişcări ale trupului, precum şi despre alţii
care au fost conduşi în cea mai mare parte de propriile impresii.
Unii au crezut că este greşit să muncim. Alţii au crezut că morţii
cei [371] neprihăniţi fuseseră deja înviaţi pentru viaţa veşnică.
Câţiva au încercat să cultive un spirit de umilinţă, mergând de-a
buşilea pe podele, cum merg copiii mici. Unii dansau şi cântau:
„Slavă, slavă, slavă, slavă, slavă, slavă”, din nou şi din nou. Uneori,
câte un om sărea cu mâinile ridicate, lăudându-L pe Dumnezeu şi
continua să facă astfel câte o jumătate de oră fără încetare.
Printre cei care au luat parte la aceste forme neobişnuite de
fanatism, s-au aflat unii care fuseseră cândva credincioşi şi
temători de Dumnezeu. Mişcările ciudate ale trupului şi
manifestările ciudate ale minţii au ajuns să fie atât de exagerate,
încât, în unele locuri, oamenii legii au fost nevoiţi să-i aresteze şi

să-i ducă în închisoare. În felul acesta, lucrarea lui Dumnezeu a
fost făcută de ruşine şi a fost nevoie de mulţi ani pentru a anula
influenţa pe care au avut-o astfel de manifestări ale fanatismului
asupra publicului larg.
Mai departe, Ellen White a relatat cum a fost chemată de
repetate ori să înfrunte direct acest fanatism şi să-l mustre cu
asprime în Numele Domnului. Ea a accentuat faptul că noi avem
de făcut o mare lucrare în lume, că influenţa noastră asupra
oamenilor se bazează pe puterea care însoţeşte o prezentare clară a
Cuvântului Dumnezeului celui viu. Legea lui Iehova trebuie să fie
înălţată şi făcută să fie vrednică de cinste, iar diferitele aspecte ale
soliei îngerului al treilea trebuie să le fie prezentate oamenilor cu
claritate, aşa încât toţi să poată avea ocazia de a auzi adevărul
pentru timpul acesta şi de a se hotărî să asculte mai degrabă de
Dumnezeu decât de oameni.
Dacă noi, ca biserică, am fi lăsat loc pentru vreo formă de
fanatism, gândurile celor necredincioşi ar fi fost abătute de la
Cuvântul vieţii şi ar fi fost îndreptate spre faptele oamenilor
muritori, iar ceea ce este de natură omenească s-ar fi evidenţiat
mai mult decât ceea ce este de natură divină. În afară de aceasta,
mulţi ar fi fost dezgustaţi de lucrurile care li s-ar fi părut a fi
nefireşti şi foarte apropiate de fanatism. Ca urmare, propovăduirea
soliei pentru timpul acesta ar fi fost împiedicată în mod nefericit.
Duhul Sfânt lucrează într-un fel care se recomandă de la sine
judecăţii sănătoase a oamenilor.
[372] O propunere interesantă. – În timp ce Ellen White relata
experienţele ei timpurii în legătură cu fanatismul, fratele Mackin a
făcut propunerea următoare:
R. Mackin: Dacă am avea acum duhul rugăciunii şi puterea
aceasta ar veni asupra soţiei mele, aţi fi în stare să vedeţi dacă este
de la Domnul sau nu?
Ellen G. White: Eu nu pot să spun nimic despre lucrul acesta.
Totuşi vă relatez experienţele acestea, ca voi să ştiţi prin ce am
trecut noi. Am încercat să eliberăm biserica de răul acesta pe toate
căile posibile. Am declarat în Numele Domnului Dumnezeului lui

Israel că Dumnezeu nu lucrează prin copiii Săi într-un mod care
face de ruşine adevărul şi creează inutil prejudecăţi adânci şi o
împotrivire înverşunată. În lucrarea noastră, trebuie să alegem o
cale simplă şi deschisă şi să căutăm să ajungem la oameni acolo
unde se află ei.
Mustrarea fanatismului. – R. Mackin: Îmi aduc aminte că am
citit foarte mult despre subiectul acesta în volumul 1 din Mărturii
pentru biserică şi cred că am citit despre experienţa
dumneavoastră în mustrarea fanatismului şi despre lucrarea
săvârşită de cei din Est, când au stabilit date, în 1855.
Ellen G. White: Unii dansau, sărind şi cântând: „Slavă, slavă,
slavă, slavă, slavă.” Uneori, eu aşteptam în linişte până când
terminau, apoi mă ridicam în picioare şi spuneam: Domnul nu
lucrează aşa! El nu-i impresionează pe oameni în felul acesta. Noi
trebuie să îndrumăm minţile oamenilor spre Cuvântul lui
Dumnezeu ca fiind temelia credinţei noastre.
În vremea aceea, eu eram doar un copil, şi totuşi a trebuit să îmi
prezint mărturia de repetate ori împotriva acestor lucrări ciudate.
Încă de atunci, am căutat fără încetare să fiu foarte, foarte atentă,
ca nu cumva ceva de felul acesta să pătrundă din nou în poporul
nostru. Orice manifestare a fanatismului abate gândurile
oamenilor de la dovada adevărului, de la Cuvântul lui Dumnezeu
însuşi.
Poate că voi sunteţi pe o cale bună, dar cei care vor fi influenţaţi
de voi ar putea să se îndrepte pe o cale greşită şi, ca urmare, foarte
curând vom fi [373] nevoiţi să ne confruntăm cu o mulţime de
manifestări care ne vor face să ne fie aproape imposibil să lăsăm în
mintea celor necredincioşi o impresie corectă cu privire la solia şi
lucrarea noastră. Noi trebuie să le prezentăm oamenilor Cuvântul
temeinic al lui Dumnezeu, iar după ce ei primesc Cuvântul, Duhul
Sfânt poate să vină, dar El vine întotdeauna, aşa cum am declarat
anterior, într-un mod care se recomandă de la sine judecăţii
sănătoase a oamenilor. În cuvântările, în cântecele şi în
manifestările noastre devoţionale, trebuie să dăm pe faţă calm,
demnitate şi o temere de Dumnezeu sfântă, care îl motivează pe

fiecare copil adevărat al lui Dumnezeu.
Pericolele care ameninţă acum. – Există un pericol neîncetat
de a îngădui ca între noi să pătrundă manifestări pe care am putea
să le privim ca fiind o lucrare a Duhului Sfânt, dar care, în
realitate, sunt roadele unui spirit al fanatismului. Atâta vreme cât
îi îngăduim vrăjmaşului adevărului să ne conducă pe o cale greşită,
nu putem nădăjdui să ajungem la cei cu inima sinceră şi să le
vestim solia îngerului al treilea. Noi trebuie să fim sfinţiţi prin
ascultarea de adevăr.
Îmi este teamă de orice ar putea să aibă tendinţa de a abate
minţile de la dovezile temeinice ale adevărului, aşa cum este el
descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu. Mă tem de faptul acesta. Mă
tem. Trebuie să ne păstrăm gândurile în limitele raţiunii, ca nu
cumva vrăjmaşul să intervină şi să încurce toate lucrurile. Unii
oameni au un temperament uşor de agitat şi sunt conduşi cu
uşurinţă la fanatism, iar dacă noi am îngădui să pătrundă în
bisericile noastre ceva care ar putea să-i conducă pe aceşti oameni
la idei greşite, am vedea în curând că aceste idei greşite vor fi duse
la extrem, iar apoi, din cauza comportamentului unor astfel de
oameni nedisciplinaţi, toţi adventiştii de ziua a şaptea ar fi
stigmatizaţi.
M-am gândit cum aş putea să public din nou unele dintre aceste
experienţe timpurii, aşa încât mai mulţi din poporul nostru să
poată fi informaţi, deoarece am ştiut de multă vreme că fanatismul
se va manifesta din nou, în diferite feluri. Trebuie să ne întărim
poziţia, stăruind asupra Cuvântului şi evitând orice fel de
ciudăţenii şi manifestări stranii, pe care unii le vor adopta foarte
repede şi le vor pune în practică. Dacă vom îngădui ca în rândurile
noastre să pătrundă confuzia, nu vom [374] putea să ne încheiem
lucrarea aşa cum ar trebui. Noi ne străduim să încheiem această
lucrare acum, pe toate căile posibile.
Eu am considerat că trebuie să vă relatez aceste lucruri.
R. Mackin: Ei bine, lucrurile pe care le-aţi spus nu corespund cu
experienţa noastră. Noi am fost foarte precauţi cu privire la acest
aspect şi constatăm că experienţa prin care am trecut şi pe care ne-

am străduit să o descriem pe scurt în dimineaţa aceasta se
potriveşte exact cu experienţa slujitorilor lui Dumnezeu din
vechime, aşa cum este relatată ea în Cuvântul lui Dumnezeu.
Ellen G. White: Pe parcursul anilor de slujire a Domnului Hristos
pe pământ, femeile evlavioase au ajutat în lucrarea pe care
Mântuitorul şi ucenicii Săi o îndeplineau. Dacă aceia care s-au
împotrivit acestei lucrări ar fi putut să găsească vreun lucru
nepotrivit în comportamentul acelor femei, acest fapt ar fi pus
capăt lucrării imediat. Deşi femeile conlucrau cu Domnul Hristos şi
apostolii, întreaga lucrare se desfăşura la un nivel atât de înalt,
încât era mai presus de orice umbră de suspiciune. Nu a putut fi
găsită nicio ocazie pentru vreo acuzaţie. Mintea tuturor era
îndrumată mai degrabă spre Scripturi, decât spre oameni.
Adevărul a fost proclamat pe înţeles şi atât de clar, încât toţi au
putut să-l înţeleagă.
Acum, eu mă tem să nu fie adus în poporul nostru ceva ce are
natura fanatismului. Sunt foarte mulţi care trebuie să fie sfinţiţi,
dar ei trebuie să fie sfinţiţi prin ascultarea de solia adevărului. Eu
scriu astăzi despre subiectul acesta. Mesajul pe care îl scriu are o
armonie frumoasă, care se adresează raţiunii. Nu putem să
îngăduim ca între noi să se manifeste elemente tulburătoare, întrun mod care ar distruge influenţa noastră asupra acelora pe care
dorim să-i aducem la cunoaşterea adevărului. Am avut nevoie de
mulţi ani pentru a anula impresia nefavorabilă pe care cei
necredincioşi şi-au format-o despre adventişti, din cauză că au aflat
de lucrările ciudate şi nelegiuite săvârşite de oamenii fanatici
aflaţi între noi în anii timpurii ai existenţei noastre ca popor
deosebit.
Fiţi precauţi. – R. Mackin: Ei bine, acum, acestea sunt lucrurile
pe care ni le spuneţi. Ar putea fi considerate ele o mărturie rostită
sub inspiraţia Duhului Sfânt [375] sau sunt doar nişte sfaturi legate
de relatarea experienţei dumneavoastră?
Ellen G. White: Eu vă prezint istoria.
R. Mackin: Totuşi spuneţi că aceasta nu se aplică la cazul nostru
acum, până când nu veţi avea mai multă lumină cu privire la el?

Ellen G. White: Eu nu pot să spun, dar cazul vostru pare să intre
în categoria celor despre care v-am vorbit, iar eu mă tem de acest
lucru. Se pare că se aseamănă cu situaţiile cu care m-am
confruntat din nou şi din nou.
William C. White: Este ora douăsprezece. Nu aţi dori să vă
odihniţi înainte de masă?
Ellen G. White: Ei bine, nu am putut să vă las să plecaţi înainte
de a vă spune lucrurile pe care vi le-am spus. Eu aş zice: Fiţi
precauţi! Nu îngăduiţi niciun lucru care pare a fi asemănător cu
fanatismul şi pe care alţii ar putea să-l pună în aplicare. Unii sunt
dornici să facă spectacol şi vor pune în aplicare orice faceţi voi,
indiferent dacă va avea aceeaşi nuanţă sau nu. Eu am fost foarte
precaută să nu stârnesc nicio manifestare ciudată în poporul
nostru.
R. Mackin: Totuşi este adevărat că, atunci când Duhul Sfânt
vine, aşa cum este afirmat în lucrările dumneavoastră, mulţi se vor
întoarce împotriva Lui şi vor declara că este fanatism?
Ellen G. White: Desigur că vor face astfel şi tocmai din motivul
acesta am dori să fim foarte precauţi. Noi vrem să-i îndemnăm pe
fraţii noştri să asculte adevărul prin Cuvântul lui Dumnezeu, nu
prin sentimente, nu prin exaltare. Pe platforma Cuvântului lui
Dumnezeu, noi putem să stăm în siguranţă. Cuvântul vieţii este
plin de dovezi şi predicarea lui în lumea noastră este însoţită de o
putere minunată.
R. Mackin: Ei bine, nu trebuie să vă obosim.
Dna Mackin: Lăudat fie Domnul!
Ellen G. White (ridicându-se şi dând mâna cu ei): Doresc ca
Duhul Domnului să fie cu voi şi cu mine. Noi trebuie să fim doar ca
nişte copilaşi ai lui Dumnezeu. Puterea harului Său nu trebuie să
fie înţeleasă greşit. Trebuie să o avem cu toată umilinţa, blândeţea
şi smerirea inimii, pentru ca Dumnezeu să lase în mintea
oamenilor o impresie corectă cu privire la Sine. Sper că Domnul vă
va binecuvânta şi vă va da o temelie solidă, care este Cuvântul
Dumnezeului celui viu. – Manuscrisul 115, 1908

Domnul a dat lumina
Domnului şi doamnei Mackin:
Dragă frate şi soră,
Recent, într-o viziune din timpul nopţii [10 decembrie], mi-au
fost descoperite câteva lucruri pe care trebuie să vi le comunic. Mia fost arătat că voi faceţi câteva greşeli nefericite. În studiul
Scripturii şi al Mărturiilor, voi aţi ajuns la concluzii greşite. Dacă
veţi continua să lucraţi aşa cum aţi început, lucrarea Domnului va
fi înţeleasă foarte greşit. Voi interpretaţi greşit Cuvântul lui
Dumnezeu şi Mărturiile publicate şi apoi căutaţi să îndepliniţi o
lucrare ciudată, în conformitate cu concepţia voastră despre
semnificaţia lor. Voi presupuneţi că tot ce faceţi este pentru slava
lui Dumnezeu, dar vă amăgiţi singuri şi îi amăgiţi şi pe alţii.
Prin vorbirea, cântatul şi manifestările ei ciudate, care nu sunt
în armonie cu lucrarea cea adevărată a Duhului Sfânt, soţia ta
contribuie la introducerea unei forme de fanatism care, dacă va fi
primită în bisericile noastre, va face un mare rău lucrării lui
Dumnezeu.
Despre scoaterea demonilor. – Voi aţi presupus chiar că vă
este dată puterea de a scoate demoni. Prin influenţa voastră
asupra minţii omeneşti, oamenii sunt determinaţi să creadă că
sunt posedaţi de demoni şi că Domnul v-a rânduit pe voi, ca
slujitori ai Săi, pentru a scoate aceste duhuri rele.
Mi-a fost arătat că exact aceleaşi forme de fanatism pe care am
fost obligată să le înfrunt între credincioşii adventişti după
trecerea datei din 1844 se vor repeta în aceste zile din urmă. În
experienţa noastră timpurie, eu am fost nevoită să merg din loc în
loc şi să prezint solie după solie pentru grupele de credincioşi
dezamăgiţi. Dovezile care au însoţit soliile mele au fost atât de
mari, încât cei sinceri au crezut cuvintele care le erau adresate şi
le-au considerat adevărate. Puterea lui Dumnezeu a fost dată pe
faţă în mod remarcabil, iar oamenii au fost eliberaţi de influenţa
dăunătoare a fanatismului şi a dezordinii şi au fost aduşi la
unitatea credinţei. – Scrisoarea 358, 1908 (publicată în Review and
Herald, 10, 17 şi 24 august 1972)
[376]

Apelul de a se opri. – 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 cu totul diferită de aceea pe care aţi avut-o până acum.
Aţi fi fost ancoraţi în stâncă, în Hristos Isus. (…)
Dragii mei prieteni, sufletele voastre sunt preţioase în ochii
Cerului. Domnul Hristos v-a răscumpărat cu sângele Său preţios,
iar eu nu vreau ca voi să vă amăgiţi cu speranţe false şi să lucraţi
într-o direcţie greşită. Acum, voi vă aflaţi cu siguranţă pe o cale
greşită, iar eu vă rog, pentru binele sufletului vostru, să încetaţi a
mai pune în pericol lucrarea adevărului pentru aceste zile din
urmă. Pentru binele sufletului vostru, gândiţi-vă la faptul că felul
în care lucraţi nu este acela în care trebuie să înainteze lucrarea
lui Dumnezeu. 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 orice învăţătură ciudată, care îi
duce pe oameni la fanatism. În această perioadă a istoriei lumii,
noi trebuie să avem cea mai mare grijă cu privire la acest fapt.
Unele aspecte ale experienţei prin care treceţi 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. 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 in eroare. Voi încercaţi
să faceţi în aşa fel încât adevărul lui Dumnezeu să susţină idei
false şi fapte greşite, care sunt inconsecvente şi fanatice. Lucrul
acesta face ca lucrarea bisericii să fie de zece ori, da, şi chiar de
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douăzeci de ori mai grea, în efortul ei de a-i familiariza pe oameni
cu adevărurile soliei îngerului al treilea. – Scrisoarea 358, 1908 –
publicată parţial în Solii alese, cartea 2, p. 45, 46 (în ediţia în
limba română, p. 42, 43)

O altă referire la posedarea demonică
Noaptea trecută, mi-au fost date îndrumări pentru poporul
nostru. Mi se părea că mă aflu intr-o adunare unde se vorbea
despre lucrarea ciudată a fratelui Mackin şi a soţiei lui. Mi s-a
spus că aceasta a fost o lucrare asemănătoare cu cea care s-a
desfăşurat în Orrington, 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 Mackin, ci acelaşi spirit al fanatismului care caută mereu
să pătrundă in 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, iar 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 ar distruge încrederea
oamenilor în solia adevărului pe care trebuie să o vestească lumii.
– Pacific Union Recorder, 31 decembrie 1908 (articol republicat în
Solii alese, cartea 2, p. 46; în ediţia în limba română, p. 43)

SECŢIUNEA A XI-A

EVENIMENTELE ULTIMELOR ZILE
INTRODUCERE
Revenirea Domnului Hristos şi evenimentele culminante din
ultimele zile, care au legătură cu a doua Sa venire, au fost
întotdeauna în centrul atenţiei adventismului şi au constituit un
subiect de interes principal pentru adventiştii de ziua a şaptea. Nu
ar fi putut să fie altfel, deoarece adventismul de ziua a şaptea a
izvorât dintr-un mediu religios – Mişcarea Millerită – care a pus
accentul pe evenimentele escatologice: înviere, judecata finală,
pedepsirea păcatului şi a păcătoşilor.
Viziunile date lui Ellen White la începutul misiunii ei au scos în
evidenţă importanţa Sabatului zilei a şaptea, ca fiind adevărul
crucial care îi va împărţi în zilele din urmă pe locuitorii
pământului în două clase: cei ce ascultă de Dumnezeu şi vor fi
mântuiţi pentru veşnicie şi cei ce resping Legea Sa şi vor fi
pierduţi pentru veşnicie. Atitudinea personală faţă de Sabatul zilei
a şaptea va fi factorul determinant.
Evenimentele finale ale istoriei acestui pământ au pus în
evidenţă versiunea mică, de 219 pagini, a cărţii The Great
Controversy (Tragedia veacurilor), publicată în 1858, şi au
constituit un subiect crucial, culminant al descrierilor cu privire la
marea luptă în cărţile care au fost publicate cu acelaşi titlu în
1884, 1888 şi 1911.
Cu câtă atenţie au studiat adventiştii capitolele finale ale acestei
cărţi şi cât de cutremuraţi au fost când au citit descrierea inspirată
a evenimentelor din viitorul bisericii şi al lumii! Ei au cercetat cu
un interes neabătut toate scrierile publicate de Ellen G. White

pentru a găsi declaraţiile care ar putea să aducă o lumină
suplimentară cu privire la evenimentele viitoare. În secţiunea
aceasta, prezentăm pentru prima dată o serie de declaraţii
escatologice nepublicate până acum, care contribuie la întregirea
imaginii de ansamblu a evenimentelor finale ale istoriei lumii.
[381] Deoarece, spre sfârşitul anilor 1800, problema legii
duminicale şi agitaţia cu privire la o lege duminicală naţională sau intensificat în Statele Unite, Ellen White fost receptivă şi a
scris cu privire la „conflictul iminent”, în Mărturii, volumul 5,
paginile 711-718, discutând despre semnificaţia problemei cu care
se confruntau în acea vreme adventiştii de ziua a şaptea. Ea a
declarat că biserica nu era pregătită pentru acea situaţie şi a
sugerat că Dumnezeu, „ca răspuns la rugăciunile poporului Său”,
ar putea totuşi „să ţină sub control acţiunile acelora care fac ca
Legea Sa să nu mai aibă atâta valoare” (p. 714).
Deoarece legile care impuneau respectarea duminicii erau deja în
vigoare în unele state din sud, iar adventiştii erau arestaţi,
condamnaţi la închisoare şi obligaţi să lucreze ca deţinuţi, pentru
că nu respectau aceste legi, subiectul Sabatului şi al duminicii a
ajuns să aibă o semnificaţie mai mare şi a fost supus unui studiu
serios la Sesiunea Conferinţei Generale din 1889. După ce a
revizuit cu atenţie principiile implicate, Ellen White le-a adresat
delegaţilor sfatul de a fi precauţi cu privire la fiecare decizie pe
care ar putea să o ia.
Agitaţia legată de Legea duminicală s-a stins treptat, dar, în anii
ulteriori, Ellen White a păstrat subiectul conflictului final în
atenţia conducătorilor bisericii. Poate că vremurile s-au schimbat,
cel puţin cu privire la persecuţia actuală pentru respectarea
Sabatului, dar problemele şi principiile implicate au rămas
aceleaşi. De la moartea lui Ellen White au avut loc şi alte
schimbări, dar noi credem că aceleaşi principii şi aceleaşi probleme
vor reapărea în conflictul viitor, în ciuda aparenţelor contrare din
prezent.
Cea mai mare parte a acestei secţiuni include declaraţiile
escatologice în care se repetă adesea descrierea din Tragedia

veacurilor, dar oferă, în aceeaşi măsură, detalii noi şi o înţelegere
mai pătrunzătoare. Aceste materiale au fost împărţite în trei
categorii principale, şi anume:
1. Învăţături din confruntarea cu criza Legii duminicale, care a
avut loc spre sfârşitul anilor 1880 şi începutul deceniului următor.
2. Sfaturi generale potrivite pentru un popor care se apropie de
sfârşit.
3. [382] Implicaţiile „ultimei mari lupte”, al cărei factor crucial
rămâne problema Sabatului şi a duminicii.
Cititorul va observa că, deşi ne atrage atenţia asupra
experienţelor grele din viitor, care vor include fără îndoială
martiraje, şi deşi prezice că în biserică vor fi apostazii, totuşi Ellen
White prevede şi mari progrese şi oferă asigurări încurajatoare cu
privire la harul susţinător al Cerului pentru poporul credincios al
lui Dumnezeu.
Consiliul de Administraţie al Fundaţiei White
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LECŢII DIN FELUL ÎN CARE A FOST
ÎNTÂMPINATĂ CRIZA DECLANŞATĂ DE
LEGEA DUMINICALĂ ÎN ANII 1880-1890
Siguranţă când norii s-au întunecat, în 1884
În faţa noastră se află evenimente mari, iar noi dorim să le
adresăm celor din poporul nostru apelul de a ieşi din starea lor de
indiferenţă şi de a se pregăti. (...) Să nu renunţăm acum la
încrederea noastră, ci să avem o asigurare deplină, mai puternică
decât oricând înainte. Domnul ne-a ajutat până acum şi ne va
ajuta până la sfârşit. Noi vom privi la stâlpii monumentali, la
semnele de amintire ale lucrărilor pe care le-a făcut Domnul
pentru noi, pentru a ne mângâia şi a ne scăpa din mâna
nimicitorului. (...)
În conflictul care vine, nu putem să facem altceva decât să ne
aşteptăm la noi greutăţi, dar putem să privim atât la trecut, cât şi
la ce urmează şi să spunem: „Până aici, Domnul ne-a ajutat” (1
Samuel 7,12). „Şi puterea ta să ţină cât zilele tale!” (Deuteronomul
33,25). Încercarea nu va fi mai mare decât puterea care ne va fi
dată pentru a o suporta. Prin urmare, să ne îndeplinim lucrarea
oriunde suntem chemaţi, fără niciun cuvânt de nemulţumire,
imaginându-ne că nu poate să vină nimic rău şi că puterea va veni
într-o măsură proporţională cu încercările. (...)
Pacea noastră nu trebuie să fie tulburată de încercările
anticipate, deoarece Dumnezeu nu va părăsi şi nu va abandona
niciun suflet care se încrede în El. Dumnezeu este mai mare decât
temerile noastre. (...)
Nu vă preocupaţi de necazul care va avea loc într-o criză
viitoare. – Mulţi îşi vor abate privirile de la îndatoririle prezente,
de la mângâierea şi [384] binecuvântările actuale şi se vor preocupa
de necazul care va avea loc într-o criză viitoare. Acest fapt va aduce
un timp de necaz înainte de vreme, iar noi nu vom primi niciun har
pentru o astfel de tulburare anticipată. (...) Când vor veni

evenimentele dureroase ale conflictului viitor, noi vom fi învăţat
deja lecţia încrederii sfinte, a credinţei binecuvântate şi ne vom
pune mâinile în mâinile lui Hristos, ne vom aşeza picioarele pe
Stânca veacurilor şi vom fi ocrotiţi de furtună şi nenorocire.
Trebuie să ne încredem în Domnul nostru. Isus va fi un ajutor
mereu prezent, în orice vreme de nevoie. – Scrisoarea 11a, 1884
Voi întrebaţi cu privire la calea pe care ar trebui să o urmăm
pentru a apăra drepturile celor din poporul nostru de a se închina
în conformitate cu cerinţele conştiinţei lor. Aceasta a fost o
frământare importantă a sufletului meu un timp şi m-am întrebat
dacă apărarea drepturilor noastre ar fi o negare a credinţei şi o
dovadă că nu ne încredem pe deplin în Dumnezeu. Totuşi îmi aduc
aminte de multe lucruri pe care Dumnezeu mi le-a descoperit în
trecut cu privire la lucruri de natură asemănătoare, când a avut loc
recrutarea militară (în timpul Războiului Civil American) şi alte
lucruri. Pot să spun în temere de Domnul că este corect să folosim
orice putere de care dispunem pentru a abate presiunile la care
sunt supuşi cei din poporul nostru. (...)
Noi nu trebuie să-i provocăm pe cei ce au acceptat sabatul fals, o
instituţie a papalităţii, în locul Sabatului sfânt al lui Dumnezeu.
Faptul că ei nu au argumente biblice în favoarea poziţiei lor îi face
să fie mult mai furioşi şi mai hotărâţi să înlocuiască argumentele
care le lipsesc din Cuvântul lui Dumnezeu cu puterea lor de
influenţă. Puterea persecuţiei merge pe urmele balaurului. Prin
urmare, ar trebui să fim foarte atenţi să nu stârnim nicio
provocare. De asemenea, ca popor, noi ar trebui, pe cât posibil, să
curăţim tabăra de orice întinare morală şi de orice păcate grave.
(...)
Nici toată politica din lume nu ne poate scuti de zguduirea
îngrozitoare, iar toate eforturile făcute pentru a apela la
autorităţile înalte nu ne vor elibera de biciul lui Dumnezeu, pur şi
simplu pentru că păcatul este îndrăgit. Dacă noi, ca popor, nu
rămânem în credinţă şi dacă nu susţinem poruncile lui Dumnezeu
nu numai prin cuvântări şi scrieri, ci şi prin respectarea fiecăreia
dintre [385] ele, necălcând cu bună ştiinţă nici măcar o poruncă,

atunci asupra noastră vor veni slăbiciunea şi nimicirea. (...)
Apelurile nu au nicio valoare fără lucrarea Duhului Sfânt.
– Toate eforturile de a adresa apeluri către autorităţile cele mai
înalte din ţara noastră, oricât de stăruitoare, de puternice şi de
elocvente ar putea să fie pentru a pleda în favoarea noastră, nu vor
aduce rezultatul pe care îl dorim, dacă Domnul nu va lucra prin
Duhul Său Sfânt la inima acelora care pretind a crede adevărul.
Noi putem să luptăm ca nişte eroi care înoată împotriva curentului
Niagarei, dar dacă Domnul nu este de partea noastră, vom da greş.
Dumnezeu va fi onorat de poporul Său. Copiii Săi trebuie să fie
curaţi, fără urmă de egoism, statornici şi neclintiţi, îndeplinind pe
deplin şi fără încetare lucrarea Domnului. (...)
Legi care înalţă sabatul fals. – Trebuie să fim pregătiţi şi să
aşteptăm îndrumările lui Dumnezeu. Popoarele vor fi foarte
tulburate. Celor ce proclamă unicul standard al neprihănirii lui
Dumnezeu, singurul test al caracterului, li se va retrage orice
susţinere. Toţi cei care nu se vor supune decretului consiliilor
naţionale şi nu vor respecta legile naţionale care înalţă sabatul
instituit de omul fărădelegii pentru a desconsidera ziua sfântă a lui
Dumnezeu vor simţi nu numai puterea asupritoare a papalităţii, ci
şi a lumii protestante, a chipului fiarei. (...)
Marele conflict care este atât de aproape îi va scoate din mijlocul
nostru pe aceia care nu au fost rânduiţi de Dumnezeu, iar El va
avea slujitori curaţi, credincioşi şi sfinţiţi, pregătiţi pentru ploaia
târzie. (...)
Slujitorii lui Satana vor fi însufleţiţi pentru a lucra cu o putere
de care nu ne-am dat seama până acum. Oare poporul lui
Dumnezeu nu va fi luat în stăpânire de o putere nouă, din cer? –
Scrisoarea 55, 1886
În curând, vom fi nevoiţi să luptăm cu autorităţile ţării şi avem
toate motivele să ne temem că ideile false vor prelua conducerea.
Le adresăm bisericilor noastre, în Numele Domnului, apelul de a
[85]
vedea lupta aceasta în adevărata ei lumină.
Este o luptă între
creştinismul Vechiului şi Noului Testament [386] şi creştinismul
tradiţiilor omeneşti şi al unor fabule corupte.

Acest conflict trebuie să hotărască dacă Evanghelia curată va
câştiga teren în ţara noastră sau dacă papalitatea din veacurile
trecute va primi mâna dreaptă a frăţiei întinsă de protestantism şi
dacă puterea aceasta va reuşi să restrângă libertatea religioasă.
(...) Solia trebuie să fie larg răspândită, pentru ca să o poată auzi şi
aceia care au fost influenţaţi de papalitate fără să-şi dea seama. Ei
fraternizează cu papalitatea, prin compromisuri şi prin concesii
care îi surprind pe adepţii papalităţii. (...)
Copiii lui Dumnezeu din alte biserici. – În bisericile
protestante se află mulţi dintre copiii lui Dumnezeu şi un mare
număr dintre ei se află în bisericile catolice, iar aceştia sunt mai
credincioşi în respectarea luminii şi fac tot ce pot mai bine din
perspectiva cunoştinţei lor, mai mult decât un mare număr dintre
adventiştii păzitori ai Sabatului, care nu umblă în lumină. Domnul
va face ca solia adevărului să fie proclamată, pentru ca protestanţii
să fie avertizaţi şi conştientizaţi cu privire la adevărata stare a
lucrurilor şi să ia în considerare valoarea privilegiului libertăţii
religioase de care s-au bucurat o vreme atât de îndelungată.
Amendamentul cu privire la duminică în Statele Unite. –
Ţara aceasta a fost căminul celor asupriţi, un martor pentru
libertatea de conştiinţă şi un mare centru al luminii Scripturii.
Dumnezeu a trimis soli [A. T. Jones şi alţii] care au cercetat Biblia
pentru a afla adevărul şi care au studiat acţiunile celor ce îşi
îndeplinesc partea în împlinirea profeţiilor, făcând să se aplice
amendamentul religios care anulează Legea lui Dumnezeu şi, în
felul acesta, îl ajută pe omul fărădelegii să ajungă la putere. Oare
nu se va ridica nicio voce pentru a adresa o avertizare directă care
să conştientizeze bisericile de pericolul în care se află? Oare vom
lăsa noi lucrurile să meargă la întâmplare şi îl vom lăsa pe Satana
să câştige biruinţa, fără să protestăm? Doamne fereşte! (...)
Mulţi care nu sunt din mijlocul nostru vor ieşi în faţă. –
Sunt multe suflete care vor ieşi din mijlocul lumii, din biserici şi
chiar din Biserica Catolică, [387] iar zelul lor îl va depăşi cu mult pe
acela al celor ce au fost între noi şi nu au proclamat adevărul până
acum. Din acest motiv, lucrătorii din ceasul al unsprezecelea îşi vor

primi răsplata. Ei vor vedea că vine lupta şi vor suna din trâmbiţă
cu un ton clar. Când va veni criza, când va veni timpul nenorocirii,
ei vor ieşi în faţă, se vor înarma cu întreaga armură a lui
Dumnezeu, vor înălţa Legea Sa, vor adera la credinţa lui Isus şi
vor susţine cauza libertăţii religioase pe care reformatorii au
apărat-o cu multă trudă şi pentru care şi-au sacrificat viaţa. (...)
Sabatul fals va fi motivul conflictului. – Este prezentat un
sabat fals, în scopul de a fi impus prin lege, obligându-i pe oameni
să respecte un sabat pe care Dumnezeu nu l-a poruncit.
Persecutarea protestanţilor de către catolici, prin care religia lui
Isus Hristos a fost aproape nimicită, va fi mai mult decât depăşită
când protestantismul şi papalitatea se vor uni. (...)
Ţara noastră urmează să fie un câmp de luptă pe care se va da
bătălia pentru libertatea religioasă, pentru libertatea de a-I aduce
închinare lui Dumnezeu în conformitate cu îndemnurile
conştiinţei. Prin urmare, oare nu putem noi să observăm lucrarea
vrăjmaşului de a-i face pe oameni să rămână adormiţi, când ar
trebui să fie treji, pentru ca influenţa lor să nu fie neutră, ci cu
totul şi în întregime de partea Domnului? Vor striga oamenii „pace
şi linişte” acum, când o nimicire iminentă vine asupra lumii şi când
se va revărsa mânia lui Dumnezeu? – Manuscrisul 30, 1889

America poate să ajungă locul de desfăşurare al pericolului
celui mai mare
America, locul unde asupra oamenilor a strălucit cea mai mare
lumină din cer, poate să ajungă locul pericolului şi al întunericului
celui mai mare, din cauză că oamenii nu continuă să pună adevărul
în practică şi să trăiască în conformitate cu lumina. (...)
Cu cât ne apropiem mai mult de evenimentele finale ale istoriei
acestui pământ, cu atât lucrarea lui Satana va fi mai intensă.
Toate felurile de amăgiri vor prelua conducerea pentru a abate
mintea oamenilor de la Dumnezeu, prin strategiile lui Satana. –
Scrisoarea 23c, 1894

[86]
O viziune timpurie cu privire la importanţa Sabatului

[388] Am văzut că noi simţeam şi înţelegeam doar puţin
importanţa Sabatului, în comparaţie cu felul în care va trebui să
înţelegem şi să cunoaştem importanţa şi slava lui. Am văzut că noi
nu am ştiut ce însemna a ne sui pe înălţimile ţării şi a ne bucura
de moştenirea lui Iacov. Totuşi, când va veni ploaia târzie şi
înviorarea de la faţa Domnului şi slava puterii Sale, vom şti cum să
ne bucurăm de moştenirea lui Iacov şi să ne suim pe înălţimile
ţării (Isaia 58,14). Atunci vom înţelege mai bine importanţa şi
slava Sabatului.
Cu toate acestea, nu vom înţelege întreaga slavă şi importanţă a
acestuia, decât când se va face un legământ de pace cu noi, prin
vocea lui Dumnezeu, iar porţile de mărgăritar ale Noului Ierusalim
se vor deschide, sprijinite de balamalele lor scânteietoare, şi vocea
plină de bucurie şi voioşie a bunului Isus, mai frumoasă decât orice
muzică auzită vreodată de urechile omeneşti, ne va îndemna să
intrăm. – Scrisoarea 3, 1851
Trebuie să luăm o hotărâre fermă de a nu respecta prima zi a
săptămânii ca fiind Sabatul, deoarece nu aceasta este ziua care a
fost binecuvântată şi sfinţită de Iehova, iar prin respectarea
duminicii ne-am aşeza de partea marelui amăgitor. Controversa cu
privire la Sabat va deschide un subiect [de meditaţie] pentru
oameni şi va crea ocazia de a fi prezentate cerinţele Sabatului
adevărat. (...)
Poporul temător de Dumnezeu şi păzitor al poruncilor Sale
trebuie să fie sârguincios nu numai în rugăciune, ci şi în fapte, iar
acest lucru va aduce adevărul la aceia care nu l-au auzit niciodată.
(...)
Când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, iar apostazia va ajunge
un păcat naţional, Domnul va lucra pentru cei din poporul Său.
Strâmtorarea lor va fi ocazia Sa. El Îşi va manifesta puterea
pentru biserica Sa. (...)
Un timp pentru a mărturisi. – Domnul ne-a iluminat [389] cu
privire la evenimentele care vor veni asupra pământului, pentru ca
noi să-i putem ilumina pe alţii, iar noi nu vom fi consideraţi a fi
fără vină dacă ne mulţumim să stăm comozi, cu mâinile încrucişate

şi să vorbim despre lucruri de importanţă minoră. (...)
Oamenii nu trebuie să fie lăsaţi să se poticnească pe cale, în
întuneric, fără a şti ce se află în faţa lor şi fără a fi pregătiţi pentru
marile conflicte care urmează. Noi avem de făcut o lucrare pentru
timpul acesta, pentru a-i pregăti pe oameni să reziste în ziua
necazului, şi toţi trebuie să îşi îndeplinească partea lor în lucrarea
aceasta. Ei trebuie să fie îmbrăcaţi cu haina neprihănirii lui
Hristos şi să fie atât de bine întăriţi prin adevăr, încât să nu
accepte amăgirile lui Satana ca fiind manifestările adevărate ale
puterii lui Dumnezeu. (...)
Acesta este un timp solemn pentru cei din poporul lui Dumnezeu
şi, dacă ei rămân aproape de coasta sângerândă a lui Isus, El va fi
apărarea lor. El va deschide căi pentru ca solia luminii să poată
ajunge la oamenii mari, la cei care alcătuiesc şi emit legi. Ei vor
avea ocazii pe care voi nici nu le visaţi acum, iar unii dintre ei vor
apăra cu îndrăzneală cerinţele Legii lui Dumnezeu care au fost
călcate în picioare. (...)
Strategia lui Satana în conflictul final. – Acum este nevoie
de lucrarea serioasă a unor bărbaţi şi femei care vor căuta să
salveze suflete, deoarece Satana a câştigat teren asemenea unui
general puternic, iar în această ultimă rămăşiţă a timpului, el
lucrează prin toate metodele ce pot fi concepute pentru a închide
uşa în faţa luminii pe care Dumnezeu doreşte să o trimită la cei din
poporului Său. El atrage întreaga lume de partea lui şi puţinii
oameni care sunt credincioşi faţă de cerinţele lui Dumnezeu sunt
singurii care vor putea să i se împotrivească vreodată, iar el
încearcă să îi biruie şi pe aceştia. (...)
Apelaţi personal la Dumnezeu. Rugaţi-vă pentru iluminarea
divină, aşa încât să puteţi fi siguri că aveţi cunoştinţa adevărului
pentru ca, atunci când se va manifesta puterea uimitoare făcătoare
de minuni şi când vrăjmaşul va veni ca un înger de lumină, să
puteţi face deosebire între lucrarea adevărată a lui Dumnezeu şi
lucrarea contrafăcută a puterilor întunericului. (...)
Avem de avertizat o lume întreagă, iar când solia îngerului al
treilea va răsuna cu un strigăt puternic, mintea oamenilor va fi pe

deplin pregătită [390] să ia hotărârea de a trece fie de partea
adevărului, fie împotriva lui. Marea schimbare urmează a fi făcută
de Satana şi îngerii lui răi, uniţi cu oamenii răi, care îşi vor
pecetlui destinul prin anularea Legii lui Dumnezeu, în ciuda
dovezilor convingătoare din Cuvântul Său care arată că aceasta
este neschimbătoare şi veşnică.
Strigătul cu glas tare al soliei îngerului al treilea. – Va
veni chiar timpul despre care a scris profetul, iar strigătul cu glas
tare al îngerului al treilea se va auzi pe pământ, slava lui va
lumina lumea, iar solia va triumfa, dar cei care nu trăiesc în
conformitate cu lumina nu vor triumfa împreună cu ea. (...)
A sosit timpul solemn, când pastorii ar trebui să plângă între
tindă şi altar, strigând: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da
de ocară moştenirea Ta” (Ioel 2,17). Aceasta este ziua când, în loc
de a-şi înălţa sufletul în mulţumire de sine, pastorii şi oamenii ar
trebui să-şi mărturisească păcatele înaintea lui Dumnezeu şi unii
faţă de alţii.
O armată de credincioşi care vor rezista în ultima
încercare. – Legea lui Dumnezeu este anulată şi, chiar şi printre
aceia care susţin cerinţele ei obligatorii, se află unii care calcă
poruncile ei sfinte. Biblia va fi prezentată din casă în casă, iar solii
vor fi primiţi în aceste case şi mintea oamenilor va fi deschisă
pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu. Când va veni criza, mulţi
vor fi pregătiţi să ia hotărârea cea bună, chiar în ciuda unor
greutăţi formidabile care vor veni asupra lor prin intermediul
minunilor amăgitoare ale lui Satana. Deşi vor mărturisi adevărul
şi vor ajunge conlucrători cu Hristos în ceasul al unsprezecelea,
aceşti oameni vor primi o răsplată egală cu aceea pe care o vor
primi cei ce au trudit întreaga zi. Va fi o armată de credincioşi
statornici, care vor rezista în ultima încercare, neclintiţi ca o
stâncă. (...)
O lumină din ce în ce mai mare va străluci cu privire la
adevărurile măreţe ale profeţiei, iar aceste adevăruri vor fi înţelese
în toată prospeţimea şi strălucirea lor, deoarece razele luminoase
ale Soarelui Neprihănirii vor ilumina întregul adevăr. (...)

Când a fost pe punctul de a-i descoperi lui Daniel profeţiile [391]
deosebit de interesante care trebuiau să fie scrise pentru noi, cei
care urmează să fim martori ai împlinirii lor, îngerul i-a zis: „Fii
tare şi cu inimă!”(Daniel 10,19). Noi urmează să primim chiar
slava care i-a fost descoperită lui Daniel, deoarece aceasta este
pentru cei din poporul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, cu
scopul ca ei să poată suna din trâmbiţă cu un ton clar. –
Manuscrisul 18, 1888
Când Domnul Hristos va veni a doua oară, întreaga lume va fi
împărţită în două clase, cei drepţi şi cei nedrepţi, cei neprihăniţi şi
cei nelegiuiţi. Înainte de marele semn al venirii Fiului omului, vor
avea loc semne şi minuni în cer. (...)
Stropi din cupa mâniei lui Dumnezeu au fost deja lăsaţi să cadă
peste pământ şi mare, afectând elementele aerului. Cauzele
acestor stări neobişnuite sunt cercetate, dar în zadar.
Dumnezeu nu a împiedicat puterile întunericului să îşi ducă mai
departe lucrarea lor de a polua cu miasme mortale aerul, care este
una dintre sursele vieţii şi hranei. Nu numai vegetaţia este
afectată, ci şi oamenii suferă de epidemii. (...)
Lumea fizică şi cea religioasă vor fi zguduite. – Aceste
lucruri sunt urmarea faptului că stropi din cupa mâniei lui
Dumnezeu cad peste pământ, dar constituie doar nişte
reprezentări vagi ale lucrurilor care vor avea loc în viitorul
apropiat.
În diferite locuri s-au simţit cutremure, dar aceste tulburări au
fost foarte limitate. (...) Asupra pământului vor veni şocuri
îngrozitoare, iar palatele domneşti, ridicate cu o mare cheltuială,
vor ajunge sigur nişte grămezi de ruine.
Suprafaţa pământului va fi sfâşiată de izbucnirea elementelor
ascunse în adâncuri. Odată ce sunt lăsate să izbucnească, aceste
elemente vor spulbera comorile celor ce şi-au sporit ani la rând
averea, prin obţinerea unor proprietăţi mari, cu preţul înfometării
acelora pe care i-au angajat.
Lumea religioasă, de asemenea, va fi zguduită îngrozitor,
deoarece sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. (...) Întreaga

societate [392] se împarte treptat în două clase: cei ascultători şi cei
neascultători. (...)
Vor fi legi care vor restrânge libertatea de conştiinţă. –
Aşa-zisa lume creştină urmează a fi teatrul unor evenimente mari
şi decisive. Urmând exemplul papalităţii, oamenii cu autoritate vor
emite legi care vor restrânge libertatea de conştiinţă,. Babilonul va
face toate neamurile să bea din vinul mâniei desfrânării lui.
Fiecare naţiune va fi implicată. Ioan, scriitorul Apocalipsei, declară
următoarele despre acest timp:
„«... 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 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!»” (Apocalipsa 18,3-7)
O confederaţie universală. – „Toţi au acelaşi gând şi dau
fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război cu Mielul; dar
Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de
asemenea îi vor birui” (Apocalipsa 17,13.14).
„Toţi au acelaşi gând.” Va fi o unire universală, o singură mare
armonie, o confederaţie a puterilor lui Satana. „Şi dau fiarei
puterea şi stăpânirea lor.” În felul acesta, se va manifesta aceeaşi
putere arbitrară şi asupritoare împotriva libertăţii religioase, a
libertăţii de a-I aduce închinare lui Dumnezeu în conformitate cu
îndemnurile conştiinţei, pe care a manifestat-o papalitatea când i-a
persecutat în trecut pe cei ce au îndrăznit să refuze a se conforma
cu ritualurile şi ceremoniile religioase catolice.
În lupta care se va da în zilele din urmă, toate puterile [393]
decăzute care au apostaziat de la supunerea faţă de Legea lui
Iehova se vor uni în împotrivirea faţă de poporul lui Dumnezeu. În

această luptă, marele punct al conflictului va fi Sabatul poruncii a
patra, deoarece în porunca Sabatului, Marele Autor al Legii Se
identifică pe Sine ca fiind Creatorul cerurilor şi al pământului. (...)
În Apocalipsa, citim despre Satana următoarele: „Săvârşea
semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe
pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii pământului prin
semnele pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis
locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de
sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca
icoana fiarei să vorbească şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se
vor închina icoanei fiarei. Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi
săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau
pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă
semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei”
(Apocalipsa 13,13-17). (...)
„Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi
din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu
nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne
nemaipomenite şi care se duc la împăraţii pământului întreg, ca
să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui
Atotputernic. Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi
păzeşte hainele, ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!”
(Apocalipsa 16,13-15)
Se va părea că Satana are succes. – Toate lucrurile din
natură şi din lume sunt foarte serioase. În colaborare cu îngerii lui
şi cu oamenii răi, Satana va depune orice efort pentru a câştiga
biruinţa şi va părea că a reuşit. Totuşi, din conflictul acesta,
adevărul şi neprihănirea vor ieşi biruitoare şi triumfătoare. Cei
care au crezut o minciună vor fi învinşi, deoarece zilele de
apostazie se vor încheia. – Manuscrisul 24, 1891

Sfaturi cu privire la problemele legate de Legea duminicală
În Conferinţa noastră au apărut întrebări care trebuie să fie
tratate cu o mare atenţie. Oamenii întreabă dacă păzitorii
Sabatului din statele sudice, unde sunt în pericolul de a simţi
[394]

puterea asupritoare a legilor statului lor dacă lucrează duminica,
ar trebui să se odihnească duminica pentru a evita persecuţia care
[87]
va urma în cazul în care îndeplinesc vreo muncă.
Unii fraţi par
a fi nerăbdători ca Sesiunea Conferinţei Generale să ia o hotărâre
prin care fraţii noştri care păzesc Sabatul şi sunt în pericol de a fi
condamnaţi la închisoare sau la amenzi să se abţină să lucreze în
ziua aceea. Astfel de hotărâri nu trebuie să fie prezentate în faţa
acestei conferinţe, cerând decizia delegaţilor.
Acestea sunt probleme cu privire la care este bine să facem cât
mai puţină publicitate cu putinţă, indiferent dacă votul este pentru
sau contra.
Dumnezeu va da lumina şi cunoştinţa când vor fi
necesare. – Când respectarea duminicii va fi legiferată, nu va fi
un pericol atât de mare să fie luate măsuri care ar putea să nu
primească aprobarea Cerului (…) din cauză că Domnul va da
lumina şi cunoştinţa exact atunci când vor fi mai necesare. (...)
Deşi păzitorii Sabatului sunt îngrijoraţi şi tulburaţi, căutând să
pătrundă tainele viitorului şi să descopere tot ce pot cu privire la
poziţia corectă pe care trebuie să o adopte, fiţi precauţi, pentru ca
ei să fie sfătuiţi corect în legătură cu respectarea duminicii. (...)
Întotdeauna va exista pericolul de a ajunge la extreme. (...)
Dacă se ia hotărârea ca oamenii din poporul nostru să nu lucreze
[88]
duminica şi ca fraţii din statele sudice
să creeze aparenţa că se
conformează legii duminicale [395] din cauza persecuţiei, cât timp
va trece până când fraţii noştri din întreaga lume se vor afla în
aceeaşi situaţie în care sunt cei din Sud? Hotărârea trebuie să aibă
un caracter universal. Dacă se ajunge la impresia că aceia care
păzesc Sabatul vor face unele concesii şi vor aduce o închinare
servilă unui idol, va avea loc o renunţare la principii, până se va
pierde totul pentru ei.
Dacă îi sfătuim să nu respecte sabatul-idol, înălţat pentru a lua
locul Sabatului Domnului, Dumnezeului nostru, atunci să-i
îndrumăm discret cu privire la acest lucru şi să-i încurajăm să nu
sfideze autorităţile legale prin cuvinte sau fapte, până când nu vor

fi chemaţi să facă acest lucru pentru onoarea lui Dumnezeu şi
pentru a apăra Legea Sa călcată în picioare. Nu trebuie să aibă loc
nicio acţiune inutilă, care să stârnească spiritul combativ sau
pasiunile împotrivitorilor. (...)
Nu trebuie să le dăm vrăjmaşilor noştri nicio ocazie îndreptăţită
de a ne acuza că suntem nişte anarhişti şi că sfidăm legile, prin
nicio faptă imprudentă (vezi Mărturii, vol. 9, p. 232-238). Nu ar
trebui să credem că ni se porunceşte să-i irităm pe vecinii noştri
care idolatrizează duminica, făcând eforturi intenţionate de a lucra
în prezenţa lor în ziua aceea, în scopul de a ne demonstra
independenţa. (...)
Nu ar trebui să aibă loc nicio manifestare zgomotoasă. Să ne
gândim cât de îngrozitor de nefericită este amăgirea care a pus
stăpânire asupra lumii şi să căutăm să-i iluminăm pe vrăjmaşii
noştri cei mai înverşunaţi prin toate mijloacele pe care le avem la
îndemână. Dacă sunt acceptate principiile lucrării lăuntrice a
Duhului Sfânt, pe care trebuie să le aibă pentru a fi pregătit
pentru cer, creştinul nu va întreprinde nicio acţiune pripită şi
sfidătoare pentru a stârni mânie împotriva lui Dumnezeu şi
blasfemie. (...)
Felul în care trataţi subiectul Sabatului este hotărâtor. –
Unii dintre păzitorii Sabatului vor trebui să depună mărturii pline
de curaj şi, în cele din urmă, să îndure persecuţii înverşunate. (...)
Să nu fie luate aici niciun fel de hotărâri care vor încuraja o slujire
cu inima împărţită sau o laşă ascundere sub obroc sau sub pat a
luminii noastre, deoarece este sigur că noi [396] vom fi puşi la
încercare. (...) Fiţi siguri că Sabatul este un subiect crucial, iar
modul în care îl trataţi vă aşază fie de partea lui Dumnezeu, fie de
partea lui Satana. Semnul fiarei urmează să fie prezentat într-o
anumită formă fiecărei instituţii şi fiecărei persoane. (...)
Fiecare acţiune pe care Satana a întreprins-o încă de la începutul
lucrării lui şi care va continua până la sfârşit a avut scopul de a
înălţa ideile false care să ia locul Sabatului adevărat al lui Iehova.
El are exact aceleaşi intenţii acum şi este mai hotărât decât a fost
oricând înainte. El a coborât cu o mare putere pentru a-i înşela cu

amăgirile lui satanice pe locuitorii pământului.
Când ne confruntăm cu pericolul, Legea lui Dumnezeu ajunge să
fie mai preţioasă, mai sfântă şi, cu cât este anulată şi dată la o
parte mai evident, cu atât respectul şi supunerea noastră faţă de
ea trebuie să fie mai înalte. (...)
În exercitarea îndelungii Sale răbdări, Dumnezeu le dă
popoarelor o anumită perioadă de probă, dar există un punct pe
care, dacă acestea îl depăşesc, vor urma indignarea şi pedeapsa lui
Dumnezeu. El le va pedepsi. Dispreţul lumii faţă de Legea lui
Dumnezeu a crescut din ce în ce mai mult, iar pentru timpul acesta
ar putea fi potrivită rugăciunea: „Este vremea ca Domnul să
lucreze: căci ei calcă Legea Ta” (Psalmii 119,126). (...)
Oamenii trebuie să-şi asume o răspundere individuală. –
Nimeni să nu facă declaraţii pline de îngâmfare, nici prin cuvinte,
nici prin exemplu, arătând că sfidează legile ţării. Nu luaţi nicio
hotărâre cu privire la ce ar putea să facă sau să nu facă oamenii
din diferite state. Să nu se întreprindă nimic care ar micşora
responsabilitatea individuală. Fiecare trebuie să stea pentru
Dumnezeul lui sau să cadă. Nimeni să nu simtă că are datoria de a
adresa, în prezenţa poporului nostru sau în prezenţa duşmanilor
noştri, cuvântări care le vor stârni acestora spiritul de
combativitate şi care le vor oferi posibilitatea de a prelua cuvintele
noastre şi de a le interpreta în aşa fel încât voi să fiţi acuzaţi de
răzvrătire împotriva guvernului, deoarece faptul acesta va închide
porţile de acces către oameni. (...)
Deşi nu putem să ne închinăm înaintea unei puteri arbitrare în
scopul de a înălţa duminica prin venerarea ei şi deşi noi nu vom
călca Sabatul, chiar dacă o putere despotică va căuta să ne
constrângă să facem lucrul acesta, totuşi [397] trebuie să fim
înţelepţi în Hristos. (...) Nu trebuie să rostim niciun cuvânt care va
fi dăunător pentru noi înşine, deoarece acest fapt ar fi suficient de
rău, dar când vorbiţi şi când vă încumetaţi să faceţi fapte care pun
în pericol lucrarea lui Dumnezeu, voi faceţi o lucrare, deoarece îi
acordaţi un avantaj lui Satana. Să nu fim pripiţi sau impulsivi, ci
să învăţăm fără încetare de la Domnul Isus cum trebuie să

acţionăm în spiritul Său, prezentând adevărul aşa cum este el în
Hristos. (...)
Pericolul unor acţiuni pripite şi neînţelepte. – În marea
încercare care se află înaintea noastră, un singur om lipsit de
înţelepciune, încăpăţânat şi cu un temperament aprins va putea să
facă mult rău. El va crea o astfel de impresie, încât nici toate
puterile adventiştilor de ziua a şaptea nu vor fi în stare să
contracareze faptele lui pline de îngâmfare, deoarece Satana,
marele amăgitor, marele răzvrătit, amăgeşte mintea oamenilor cu
privire la adevărata însemnătate a subiectelor importante şi a
urmărilor lor veşnice. (...)
Sunt unii care, prin acţiunile lor pripite şi neînţelepte, vor trăda
lucrarea lui Dumnezeu şi o vor supune puterii vrăjmaşului. Vor fi
oameni care vor căuta să se răzbune, care vor apostazia şi Îl vor
trăda pe Domnul Hristos în persoana sfinţilor Săi. Toţi trebuie să
înveţe să fie înţelepţi, deoarece, pe de altă parte, există pericolul de
a căuta să-şi păstreze siguranţa, de a ceda în faţa vrăjmaşului,
făcând concesii. (...)
Orice acţiune care ar putea înălţa sabatul fals ca să ia locul
Sabatului adevărat constituie un act de necredincioşie faţă de
Dumnezeu, iar noi trebuie să lucrăm cu o atenţie foarte mare, ca
nu cumva să înălţăm hotărârile omului fărădelegii. Noi nu trebuie
să fim găsiţi într-o poziţie neutră cu privire la un subiect de o
importanţă atât de mare. (...)
Persecuţia dinaintea conflictului final. – Cele două armate
vor fi distincte şi separate, iar deosebirea aceasta va fi atât de
remarcabilă, încât mulţi dintre cei ce se vor convinge de adevăr vor
trece de partea poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Când
această lucrare importantă urmează să aibă loc, în lupta cea mare,
chiar înainte de conflictul final, mulţi vor fi condamnaţi la
închisoare, mulţi vor fugi din oraşe şi sate pentru a-şi scăpa viaţa
şi mulţi vor fi martiri pentru Hristos, stând în apărarea
adevărului. (...) Nu veţi fi ispitiţi mai mult decât veţi fi în stare să
suportaţi. [398] Domnul Isus a suportat toate aceste lucruri şi chiar
mult mai mult. (...)

Lucrarea lupilor îmbrăcaţi în piele de oaie. – Chiar printre
noi, vor fi oameni de nimic, lupi îmbrăcaţi în piele de oaie, care îi
vor convinge pe unii din turma lui Hristos să aducă jertfe altor
dumnezei, mai presus decât Domnului. (...) Tinerii care nu sunt
întemeiaţi, înrădăcinaţi şi bine stabiliţi în adevăr vor fi corupţi şi
atraşi de nişte orbi care conduc alţi orbi, iar cei lipsiţi de evlavie,
dispreţuitorii care rătăcesc de colo-colo şi pier, care dispreţuiesc
suveranitatea Celui Îmbătrânit de Zile şi aşază pe scaunul de
domnie un dumnezeu fals, o făptură concepută de ei, un om care se
aseamănă întru totul cu ei înşişi – aceşti agenţi se vor afla în
mâinile lui Satana pentru a nimici credinţa celor ce nu sunt
prevăzători.

Iubitorii de plăceri îi vor batjocori pe cei credincioşi
Cei care au fost iubitori de plăceri şi care au fost dispuşi să
cedeze mândriei, modei şi paradei îi vor dispreţui pe oamenii
conştiincioşi, iubitori de adevăr şi temători de Dumnezeu, dar, în
lucrarea aceasta, ei Îl vor dispreţui pe Însuşi Dumnezeul cerurilor.
(...)
În Numele Domnului, îi sfătuiesc pe toţi credincioşii Săi să aibă
încredere în Dumnezeu şi să nu înceapă să se pregătească acum să
caute o poziţie confortabilă pentru orice situaţie de criză din viitor,
ci să-L lase pe Dumnezeu să-i pregătească pentru criza aceea. (...).
Puterea ta să ţină cât zilele tale. – Când creştinul caută să îşi
îndeplinească îndatoririle, iar încercările aspre pe care le
anticipează vor veni asupra lui din cauza mărturisirii lui de
credinţă, este firesc, din punct de vedere omenesc, să se gândească
la consecinţe şi să se dea înapoi din faţa perspectivelor din viitor,
iar lucrurile acestea se vor întâmpla cu siguranţă pe măsură ce ne
apropiem de încheierea istoriei acestui pământ. Putem să fim
încurajaţi prin încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu şi în faptul că
Domnul Hristos nu Şi-a părăsit niciodată copiii, în calitate de
Conducător sigur, în ceasul încercării lor, deoarece noi avem un
raport adevărat cu privire la aceia care s-au aflat sub puterile
asupritoare ale lui Satana şi cu privire la faptul că harul lui

Hristos le-a fost dat pe măsura nevoilor din acele zile. Dumnezeu
este credincios şi nu va îngădui să fim ispitiţi mai mult decât vom
putea să suportăm. (...)
Este posibil să fie munţi mari de greutăţi în calea celor ce vor să
împlinească cerinţele lui Dumnezeu, fără a sfida, în acelaşi timp,
[399] legile ţării. Cel credincios nu trebuie să facă pregătiri speciale
în scopul de a se apăra de încercare, pentru că el este doar o
unealtă a lui Dumnezeu şi trebuie să înainteze cu singura ţintă de
a avea mintea şi sufletul întărite zi de zi, aşa încât să nu sacrifice
niciun principiu al integrităţii lui, dar el nu va face nicio afirmaţie
îndrăzneaţă, nu va adresa nicio ameninţare şi nu va declara că va
face sau nu un anumit lucru. Pentru că nu ştie ce va face până
când nu va fi pus la încercare. (...)
Nu trebuie să-i irităm pe semenii noştri păzitori ai
duminicii. – Este nevoie să ne comportăm fără încetare cu toată
smerenia. Să nu dăm, prin vreo acţiune lipsită de înţelepciune, nici
măcar o singură ocazie ca vrăjmaşii noştri să ne acuze că suntem
răzvrătiţi şi că sfidăm legile. Nu ar trebui să simţim că ni s-a
poruncit să-i irităm pe semenii noştri care idolatrizează duminica,
făcând eforturi de a lucra în prezenţa lor în mod intenţionat în ziua
aceea, în scopul de a le demonstra că suntem independenţi.
Surorile noastre să nu aleagă duminica pentru a spăla rufele în
văzul lumii. Nu trebuie să aibă loc niciun fel de manifestări
zgomotoase. Să ne gândim cât de îngrozitor de nefericită este
amăgirea care a pus stăpânire pe lume şi să facem tot ce ne stă în
putere, căutând să-i luminăm pe cei ce sunt vrăjmaşii noştri cei
mai înverşunaţi. Dacă primeşte în inimă principiile lucrării
lăuntrice a Duhului Sfânt, care trebuie să-l pregătească pentru cer,
creştinul nu va întreprinde nicio acţiune pripită sau sfidătoare
pentru a stârni mânia împotriva lui Dumnezeu şi blasfemia. (...)
După ce se va încheia timpul de probă, nu vor mai fi
martiri în poporul lui Dumnezeu. – După ce Domnul Isus Se va
ridica de pe tronul mijlocirii, fiecare caz va fi deja hotărât, iar
asuprirea şi moartea care ar veni asupra celor din poporul lui
Dumnezeu nu ar mai fi atunci o mărturie în favoarea adevărului.

(...)
Vă îndemnăm să luaţi în considerare pericolul acesta. Lucrul de
care trebuie să ne temem cel mai mult este un creştinism de formă.
Mulţi dintre cei care pretind a crede adevărul vor fi biruiţi,
deoarece nu Îl cunosc îndeaproape pe Domnul Isus Hristos. Ei nu
pot să deosebească vocea Sa de vocea unui străin. Nimeni nu
trebuie să fie îngrozit de gândul că va fi doborât, chiar dacă este
înconjurat de o apostazie larg răspândită, dacă el are o experienţă
vie în [400] cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos. Când chipul lui Isus, nădejdea slavei, se află în inimă, şi
cel lipsit de educaţie şcolară, şi cel educat pot să aducă o mărturie
în favoarea credinţei noastre, spunând: „Eu ştiu în cine am crezut.”
Unii nu vor şti să folosească argumente pentru a arăta că
adversarii lor sunt greşiţi, deoarece ei nu au avut niciodată
avantajele pe care le-au avut alţii, totuşi aceşti credincioşi nu vor fi
biruiţi de apostazie, deoarece în inima lor se va afla dovada că au
adevărul, iar raţionamentele şi atacurile cele mai subtile ale lui
Satana nu vor putea să-i abată de la cunoaşterea adevărului şi ei
nu vor avea nicio îndoială sau temere cu privire la gândul că ar
putea să fie pe o poziţie greşită. (...)
Când ereziile, necredinţa şi imoralitatea umplu ţara, vor fi multe
cămine modeste în care se vor rosti rugăciuni sincere şi pline de
umilinţă pentru aceia care nu au auzit niciodată adevărul şi vor fi
multe inimi care vor simţi în suflet durerea cauzată de dezonoarea
adusă lui Dumnezeu. Ideile noastre sunt prea înguste, iar noi
suntem nişte judecători incapabili, deoarece mulţi dintre acei
oameni vor fi primiţi de Dumnezeu pentru că au îndrăgit fiecare
rază de lumină care a strălucit asupra lor. – Manuscrisul 6, 1889

Plătiţi amenzile, dacă acest fapt vă va scăpa de persecutori
Unii oameni sunt inspiraţi de Satana să îndeplinească scopurile
lui contra lui Dumnezeu. Domnul a spus: „Să nu care cumva să nu
ţineţi Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii
voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul care
vă sfinţesc” (Exodul 31,13). Nimeni să nu calce porunca aceasta

pentru a scăpa de persecuţie. Totuşi să luăm în considerare
cuvintele lui Hristos: „Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi
într-alta” (Matei 10,23). Nu vă puneţi singuri sub puterea
oamenilor care sunt conduşi de spiritul lui antihrist, dacă acest
lucru poate să fie evitat. Dacă plata unei amenzi îi va elibera pe
fraţii noştri din mâinile acestor persecutori, atunci să fie plătită,
mai degrabă decât să fie condamnaţi şi obligaţi să lucreze în Sabat.
Trebuie să facem tot ce putem, pentru ca aceia care sunt dispuşi să
sufere pentru cauza adevărului să fie eliberaţi de persecuţie şi
asuprire nemiloasă. (...)
Când sunt convinşi de adevăr, dar se împotrivesc luminii, [401]
urmându-şi propriile înclinaţii, şi când preţuiesc favoarea
oamenilor mai presus decât favoarea lui Dumnezeu, oamenii fac
acelaşi lucru pe care l-au făcut mulţi dintre cei din zilele lui
Hristos. (...)
Poruncile să nu fie ignorate în scopul de a avea o situaţie
confortabilă. – Domnul Hristos este exemplul nostru. Hotărârea
lui antihrist de a-şi duce până la capăt răzvrătirea pe care a
început-o în cer va continua să lucreze prin copiii neascultării.
Invidia şi ura lor împotriva acelora care păzesc porunca a patra vor
fi din ce în ce mai înverşunate. Dar cei din poporul lui Dumnezeu
nu trebuie să-şi ascundă steagul. Ei nu trebuie să ignore poruncile
lui Dumnezeu şi să se alăture mulţimii care săvârşeşte răul, doar
pentru a avea o situaţie confortabilă. Ei trebuie să fie atenţi să nu-i
condamne pe fraţii lor de credinţă care sunt statornici, neclintiţi şi
preocupaţi doar de lucrarea Domnului. (...)
Cei care Îl părăsesc pe Dumnezeu pentru a-şi salva viaţa vor fi
părăsiţi de El. Dacă vor căuta să-şi scape viaţa prin renunţarea la
adevăr, ei îşi vor pierde viaţa veşnică.
Sentimentele naturale faţă de rude şi prieteni nu ar trebui să
determine niciun suflet să respingă lumina pe care o înţelege,
dezonorând astfel pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos, singurul Său
Fiu. Aşa cum au făcut mulţi în zilele lui Hristos, oamenii care vor
alege favoarea oamenilor mai degrabă decât favoarea lui
Dumnezeu vor formula orice scuză posibilă pentru neascultare.

Când cineva alege mai degrabă soţia sau copiii, pe tată sau pe
mamă, decât pe Hristos, alegerea aceea va rămâne de-a lungul
veacurilor veşniciei, cu toată greutatea responsabilităţii ei. (...)
Sufletul care a avut lumina cu privire la Sabatul Domnului,
memorialul creaţiunii Sale, şi a ales să rămână necredincios
pentru a evita neplăcerile şi ruşinea L-a vândut pe Domnul lui. El
a dezonorat Numele lui Hristos, a trecut de partea celor din oştirea
lui antihrist şi, în marea zi din urmă, va fi găsit împreună cu ei în
afara cetăţii lui Dumnezeu, nu în Împărăţia cerească împreună cu
cei neprihăniţi şi credincioşi, care au iubit adevărul.
Toţi cei ce au o credinţă adevărată vor fi puşi la încercare. Poate
că vor fi nevoiţi să renunţe la case şi pământuri şi chiar la rudele
lor, din cauza împotrivirii înverşunate. Dar [402] Domnul Hristos a
zis: „Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiţi într-alta. Adevărat
vă spun că nu veţi isprăvi de străbătut cetăţile lui Israel până va
veni Fiul omului” (Matei 10,23).
Antihristul. – Cei care se înalţă pe ei înşişi mai presus de
Dumnezeu vor simţi mânia Sa. Cu cât influenţa spre bine a omului
aflat sub conducerea Duhului lui Dumnezeu este mai mare, cu atât
vrăjmaşul va fi mai hotărât să îngăduie ca invidia şi gelozia lui să
fie mai mari, prin persecuţia religioasă. Totuşi întregul cer se află
de partea lui Hristos, nu de partea lui antihrist. Dumnezeu îi va
onora pe cei care Îl iubesc şi doresc să fie părtaşi cu Hristos la
suferinţele Sale. La vremea rânduită, antihristul, reprezentat de
toţi aceia care se înalţă pe ei înşişi mai presus de voinţa şi lucrarea
lui Dumnezeu, va simţi mânia Aceluia care S-a dat pe Sine Însuşi
pentru ca oamenii să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu
îi va scrie în cartea vieţii pe toţi aceia care perseverează în
ascultare şi nu îşi vor vinde sufletul pentru bani sau pentru
favoarea oamenilor. – Manuscrisul 9, 1900
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SOLIILE AMĂGITOARE VOR FI PRIMITE DE
MULŢI
Verificaţi totul înainte de a fi prezentat în faţa turmei lui
Dumnezeu. (...) În soliile despre care se va pretinde că vin din Cer,
se vor afla expresii amăgitoare, iar influenţa acestora va fi primită
şi va conduce la mişcări şi planuri exagerate, care vor face să aibă
loc tocmai lucrurile pe care Satana le doreşte, şi anume un spirit
ciudat, un spirit necurat, ascuns sub veşmintele sfinţeniei, un
spirit puternic, care va domina. Fanatismul va pătrunde şi va fi
atât de amestecat şi de întreţesut cu lucrările Duhului lui
Dumnezeu, încât mulţi îl vor primi ca şi când ar veni de la
Dumnezeu şi vor fi amăgiţi şi induşi în eroare.
Adesea, fraţii noştri care vestesc solia harului şi avertizarea
pentru lumea noastră au făcut declaraţii puternice, pe care ar fi
fost mai bine să se fi abţinut şi să nu le fi făcut. (...) Să nu fie rostit
niciun cuvânt care ar putea să stârnească spiritul de răzbunare în
împotrivitorii adevărului. Nu faceţi nimic care ar putea să
stârnească spiritul balaurului, deoarece acesta se va manifesta de
la sine destul de curând, cu tot caracterul său demonic, împotriva
celor ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au credinţa lui Isus. (...)
Confruntaţi cu propriile cuvinte rostite neatent. – Va veni
timpul când vom fi chemaţi să stăm [404] înaintea împăraţilor şi
conducătorilor, a judecătorilor şi autorităţilor pentru a apăra
adevărul. Atunci, toţi cei ce vor depune mărturie vor fi surprinşi să
afle că poziţia lor, cuvintele lor şi tocmai expresiile pe care le-au
rostit neatent şi fără să se gândească atunci când au atacat ideile
false sau au apărat adevărul – expresii despre care nu le-a trecut
prin minte că vor fi memorate – vor fi reproduse, ei vor fi
confruntaţi cu ele, iar vrăjmaşii lor vor avea un avantaj, deoarece
vor atribui alte interpretări acelor cuvinte care au fost rostite
neînţelept. (...)
Cum va lucra Satana pentru a amăgi. – Vor veni multe
lucruri care vor avea scopul de a ne amăgi şi care vor conţine unele

dintre caracteristicile adevărului. Îndată ce acestea vor fi
prezentate ca fiind puterea cea mare a lui Dumnezeu, Satana va fi
deja pregătit să amestece cu ele ideile pe care le-a formulat pentru
a abate sufletele de la adevărul pentru timpul acesta.
Unii vor primi şi vor răspândi ideile false, iar când li se vor
adresa mustrări care vor pune lucrurile în adevărata lor lumină,
cei care au avut doar puţină experienţă şi au fost neştiutori cu
privire la lucrările adesea repetate ale lui Satana vor renunţa nu
numai la gunoiul ideilor false, ci, odată cu ele, vor renunţa şi la
adevărul care le-a fost prezentat. În felul acesta, efectul luminii şi
al avertizărilor pe care Dumnezeu le adresează pentru timpul
nostru va fi anulat.
Solii false atribuite lui Ellen White. – Va veni orice fel de
solie care poate fi concepută pentru a contraface lucrarea lui
Dumnezeu, iar aceasta va purta întotdeauna inscripţia adevărului
pe steagul ei. Cei care sunt dornici să primească orice este nou şi
senzaţional vor trata aceste lucruri în aşa fel încât vrăjmaşii noştri
vor pune în seama lui Ellen White, solul Domnului, tot ce este
inconsecvent şi exagerat. (...).
Vor fi solii false care vor veni din toate direcţiile. Unul după
altul, vor apărea oameni care vor părea a fi inspiraţi, deşi ei nu vor
avea inspiraţia cerului, ci vor fi amăgiţi de vrăjmaşul. Toţi cei ce
vor primi soliile lor vor fi duşi în rătăcire. Prin urmare, să fim
precauţi şi să nu deschidem larg poarta, lăsându-l pe vrăjmaş să
pătrundă prin impresii, vise şi viziuni. Dumnezeu să ne ajute să
privim la Isus prin credinţă şi să fim călăuziţi [405] de cuvintele pe
care le-a rostit El. – Scrisoarea 66, 1894

Statornicie, dar nu sfidare
Privirile noastre trebuie să fie îndreptate cu statornicie spre
Domnul Isus. Când vor veni zilele, şi aceste zile vor veni cu
siguranţă, când Legea lui Dumnezeu va fi anulată, zelul celor
credincioşi va trebui să se ridice la înălţimea situaţiei de criză. Ei
vor fi mai calzi şi mai hotărâţi, iar mărturia lor va fi mai categorică
şi mai neclintită. Totuşi nu trebuie să facem nimic într-un spirit de

sfidare şi nu vom proceda astfel dacă suntem pe deplin supuşi lui
Dumnezeu. (...)
Mânia lui Satana împotriva întreitei solii îngereşti. –
Îngerul al treilea este reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului,
simbolizând lucrarea celor ce propovăduiesc prima, a doua şi a
treia solie îngerească, deoarece toate sunt legate împreună.
Dovezile adevărului statornic şi mereu viu, aflate în aceste solii
măreţe care înseamnă atât de mult pentru noi şi care au stârnit o
împotrivire atât de puternică, nu au dispărut. Satana caută fără
încetare să aştearnă umbra lui diabolică asupra acestor solii,
pentru ca rămăşiţa poporului lui Dumnezeu să nu înţeleagă cu
claritate importanţa, timpul şi locul lor. Totuşi soliile acestea sunt
vii şi trebuie să-şi exercite puterea asupra experienţei noastre
religioase atât cât va mai fi timp. (…)
Apostolul Ioan 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!»” (Apocalipsa 18,1.2). Aceeaşi solie i-a fost dată
îngerului al doilea: „A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei”
(Apocalipsa 14,8). Ce înseamnă vinul acesta? Sunt învăţăturile
false ale Babilonului. El i-a dat lumii un sabat fals în locul
Sabatului poruncii a patra şi a repetat minciuna pe care Satana i-a
spus-o la început Evei în Eden, despre nemurirea naturală a
sufletului. Babilonul a răspândit până departe o mulţime de idei
false de acest fel, prezentând ca adevăr „nişte porunci omeneşti”.
Două apeluri distincte adresate bisericilor. – Când [406] Şi-a
început lucrarea publică, Domnul Isus a curăţit Templul de
profanarea nelegiuită. Aproape ultimul act al slujirii Sale a fost
acela de a curăţa Templul din nou. Tot astfel, în ultima lucrare de
avertizare a lumii, bisericilor le vor fi adresate două apeluri
distincte: solia îngerului al doilea şi vocea din cer care va striga:
„Ieşi din mijlocul ei, poporul Meu. (...) 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).

Aşa cum i-a chemat pe copiii lui Israel să iasă din Egipt pentru a
putea să respecte Sabatul Său, tot astfel Dumnezeu îi cheamă pe
cei din poporul Său să iasă din Babilon pentru a nu se închina
fiarei, nici chipului ei. Omul fărădelegii, despre care se spune că va
schimba vremile şi Legea, s-a înălţat pe sine mai presus de
Dumnezeu, prezentându-i lumii un sabat fals, iar lumea creştină a
acceptat acest copil al papalităţii, l-a crescut şi l-a susţinut,
sfidându-L în felul acesta pe Dumnezeu, prin înlăturarea
memorialului Său şi prin stabilirea unui sabat rival.
Un efort mai hotărât de a înălţa duminica. – După ce
adevărul a fost propovăduit ca să fie o mărturie pentru toate
popoarele, într-un timp când este pusă în mişcare orice putere a
răului care poate fi concepută, când mintea oamenilor este
încurcată de numeroasele glasuri care strigă: „Iată, Hristos este
aici!” „Acesta este adevărul!” „Am o solie de la Dumnezeu!” „El m-a
trimis cu o mare lumină!” şi când are loc o înlăturare a pietrelor de
hotar şi o încercare de a dărâma stâlpii credinţei noastre, atunci se
va face un efort mai hotărât de a înălţa sabatul fals şi de a aduce
dispreţ asupra lui Dumnezeu Însuşi, prin înlocuirea zilei pe care El
a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.
În timp ce Satana lucrează, îngerul din Apocalipsa 18 îşi
vesteşte solia. – Acest sabat fals urmează a fi impus printr-o lege
asupritoare. Satana şi îngerii lui sunt treji şi foarte activi, lucrând
cu energie şi perseverenţă prin uneltele omeneşti pentru a-şi aduce
la îndeplinire scopul lui, acela de a pune piedici în calea cunoaşterii
lui Dumnezeu. Deşi Satana lucrează prin minunile lui mincinoase,
a sosit timpul profetizat în Apocalipsa, când îngerul cel puternic,
care va lumina pământul cu slava lui, va proclama căderea
Babilonului şi îi va chema pe cei din [407] poporul Său să iasă afară.
(...)
Dregătorii de spărturi. – Pe măsură ce sfârşitul se apropie,
mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor ajunge să fie tot mai
hotărâte şi tot mai puternice, făcând să strălucească lumina
adevărului asupra sistemelor ideilor false şi ale asupririi, care au
deţinut supremaţia atât de mult timp. Domnul a trimis soli pentru

timpul acesta, ca să aşeze creştinismul pe o temelie veşnică, iar toţi
cei care cred adevărul prezent trebuie să reziste nu prin
înţelepciunea lor, ci prin puterea lui Dumnezeu şi să clădească din
nou pe temeliile străbune. Ei vor fi înscrişi în cărţile cerului ca
fiind dregători de spărturi, cei ce fac ţara cu putinţă de locuit. Noi
trebuie să susţinem adevărul, pentru că este adevăr, în ciuda
împotrivirii celei mai înverşunate. (...)
Asupra noastră vor veni ispite. Nelegiuirea abundă acolo unde vă
aşteptaţi cel mai puţin. Se vor deschide capitole întunecate dintre
cele mai îngrozitoare, care vor apăsa greu asupra sufletului, dar
noi nu trebuie să dăm greş şi nici să ne descurajăm atâta vreme cât
ştim că deasupra scaunului de domnie al lui Dumnezeu se află
curcubeul făgăduinţei.
Vom fi supuşi la încercări grele, împotrivire, jale şi necaz, dar
ştim că Domnul Isus a trecut prin toate acestea. Experienţele
acestea sunt preţioase pentru noi. Avantajele nu sunt restrânse în
niciun fel la această viaţă scurtă. Ele se întind de-a lungul
veacurilor veşniciei. (...)
Pe măsură ce ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ,
vom înainta din ce în ce mai rapid în creşterea creştină sau vom
regresa într-o măsură la fel de categorică. – Scrisoarea 1f, 1890

Adventiştii de ziua a şaptea care renunţă la credinţă se vor
uni cu cei necredincioşi
Satana este duşmanul personal al lui Hristos. (...) El a amăgit
omenirea vreme îndelungată, iar puterea lui asupra neamului
omenesc este mare. Furia lui împotriva celor din poporul lui
Dumnezeu creşte atunci când descoperă că poruncile lui Dumnezeu
sunt predicate în toate părţile lumii şi că lumina adevărului
prezent străluceşte asupra acelora care au stat mult timp în
întuneric. (...)
Când Satana va lucra prin minuni atât de amăgitoare, încât va
încerca să-i înşele chiar şi pe cei aleşi, Cuvântul lui Dumnezeu va
trebui să fie apărarea noastră. Atunci, cei care nu au stat neclintiţi
[408] de partea adevărului se vor uni cu cei necredincioşi, care mint

şi cărora le place minciuna. Când vor fi săvârşite aceste minuni,
când cei bolnavi vor fi vindecaţi şi vor fi făcute şi alte minuni, ei
vor fi amăgiţi. Oare suntem noi pregătiţi pentru vremurile
periculoase care se află chiar în faţa noastră sau ne aflăm într-o
poziţie în care vom fi o pradă uşoară a şiretlicurilor Diavolului? –
Manuscrisul 81, 1908

Ştiinţa Diavolului
Ce va veni în curând asupra noastră? Vor pătrunde duhurile
înşelătoare. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit vreodată, atunci nu peste
multă vreme veţi auzi despre o ştiinţă uimitoare – o ştiinţă a
Diavolului. Ţinta lui este aceea de a face în aşa fel încât Dumnezeu
şi Isus Hristos, pe care L-a trimis El, să nu aibă nicio valoare. Unii
vor înălţa această ştiinţă falsă şi, prin ei, Satana va căuta să
anuleze Legea lui Dumnezeu. În apărarea acestei ştiinţe uimitoare,
vor fi săvârşite minuni mari în văzul oamenilor. – Scrisoarea 48,
1907

A sosit timpul apostaziei
Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Semnele se împlinesc
cu rapiditate, şi totuşi se pare că numai puţini îşi dau seama că
ziua Domnului vine repede şi în tăcere, ca un hoţ noaptea. Mulţi
spun: „Pace şi linişte!” Dacă nu veghează şi nu Îl aşteaptă pe
Domnul lor, ei vor fi prinşi în capcană. (...)
„Dar Duhul spune lămurit că, 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). Timpul apostaziei a sosit. Se
vor face toate eforturile care pot fi concepute pentru a pune la
îndoială poziţiile pe care noi le-am ocupat timp de o jumătate de
secol. (...)
Foc din cer. – Cei care aşteaptă minuni ca semn al călăuzirii
divine sunt într-un mare pericol de a fi amăgiţi. În Cuvântul lui
Dumnezeu este afirmat că vrăjmaşul va lucra prin slujitorii lui
care s-au lepădat de credinţă şi că ei vor părea că săvârşesc
minuni, până acolo încât să facă să coboare foc din cer sub privirile

oamenilor. Prin „minunile mincinoase”, Satana îi va înşela, dacă
este cu putinţă, [409] chiar şi pe cei aleşi. – Scrisoarea 410, 1907

Îngerii vor ţine cele patru vânturi până după sigilare
Îngerii ţin cele patru vânturi, care sunt reprezentate asemenea
unui cal înfuriat ce încearcă să rupă legăturile şi să alerge pe faţa
întregului pământ, aducând nimicirea şi moartea în calea lui. (...)
Vă spun în Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel, că toate
influenţele dăunătoare şi descurajatoare sunt ţinute în frâu de
mâinile nevăzute ale îngerilor, până când toţi cei ce lucrează în
temere şi dragoste de Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. –
Scrisoarea 138, 1897

Satana şi îngerii lui se amestecă printre cei apostaziaţi
Satana şi îngerii lui vor apărea pe pământ în chip de oameni şi
se vor amesteca printre aceia despre care Cuvântul lui Dumnezeu
spune: „Unii se vor lepăda de credinţă ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor” (1 Timotei 4,1). – Scrisoarea
147, 1903

Lucrarea învăţătorilor independenţi
Din lucrurile pe care Domnul a binevoit să mi le descopere, ştiu
că se vor ridica întotdeauna unii, şi vor fi din ce în ce mai mulţi de
acest fel, care vor pretinde că au o lumină nouă, un subiect aparent
minor, o unealtă pentru deschiderea porţilor înţelegerii.
Distanţarea va creşte tot mai mult, până când va avea loc o
ruptură între cei ce acceptă acele concepţii şi cei care cred solia
[89]
îngerului al treilea.
Îndată ce vor fi acceptate aceste idei noi, unii dintre cei pe care
Dumnezeu i-a folosit în lucrarea Lui se vor retrage, deoarece vor
începe să se îndoiască şi să se îndepărteze de conducători, pe motiv
că Dumnezeu i-a părăsit pe conducători şi a ales oameni „mai
smeriţi” pentru a îndeplini lucrarea Sa. [410] Aceasta este singura
interpretare pe care ei o pot da respectivelor subiecte, deoarece

conducătorii nu înţeleg lumina lor importantă.
Dumnezeu pregăteşte o categorie de lucrători pentru a vesti solia
strigătului cu glas tare a îngerului al treilea. (...) Scopul actual al
lui Satana este acela de a face să apară teorii noi pentru a abate
atenţia de la adevărata lucrare şi de la adevărata solie pentru
timpul acesta. El provoacă oamenii să atribuie interpretări false
pasajelor Scripturii, să vestească o falsă solie a strigătului cu glas
tare, pentru ca solia cea adevărată să nu mai aibă niciun efect
atunci când va fi dată. Aceasta este una dintre dovezile cele mai
mari care arată că solia strigătului cu glas tare va fi auzită curând
şi că pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. – Scrisoarea
20, 1884

Îngerii răi vor lucra între noi în chip de credincioşi
Mi-a fost arătat că îngerii răi, deghizaţi în chip de credincioşi,
vor lucra între noi pentru a aduce un spirit puternic al necredinţei.
Nici acest fapt să nu vă descurajeze, ci puneţi-vă toată inima de
partea Domnului pentru a-L ajuta împotriva puterilor slujitorilor
satanici.
Aceste puteri ale răului vor lua parte la adunările noastre, nu
pentru a primi o binecuvântare, ci pentru a contracara influenţele
Duhului lui Dumnezeu. Nu luaţi în considerare nicio remarcă pe
care acei oameni ar putea să o facă, ci repetaţi făgăduinţele
îmbelşugate ale lui Dumnezeu, care sunt „da” şi „amin” în Hristos
Isus.
Noi nu trebuie să preluăm niciodată cuvintele pe care buzele
omeneşti ar putea să le spună pentru a confirma lucrarea îngerilor
răi, ci să repetăm cuvintele lui Hristos. Domnul Hristos a fost
Învăţător în adunările acestor îngeri, în vremurile de dinaintea
căderii lor din înalta poziţie în care s-au aflat – Scrisoarea 46, 1909
Noi avem de vestit pentru lume adevăruri mari şi solemne, iar
acestea trebuie să fie proclamate fără nicio ezitare şi fără
timiditate. Trâmbiţa trebuie să sune clar. Unii vor veni din

curiozitate, să asculte solii ciudate. Alţii vor veni cu o dorinţă
nespusă de a primi o cunoaştere adevărată, punând întrebarea: „Ce
trebuie să fac pentru a moşteni viaţa veşnică?”
Aşa au venit oamenii şi la Hristos. Îngerii răi în chip de oameni
se amestecau printre ascultătorii Săi, exprimându-şi sugestiile,
criticând, făcând [411] aplicaţii şi dând interpretări greşite
cuvintelor Mântuitorului. (...)
În acest timp, îngerii răi în chip de oameni vor vorbi cu aceia
care cunosc adevărul. Ei vor interpreta greşit şi vor răstălmăci
declaraţiile solilor lui Dumnezeu. (...)
Oare au uitat adventiştii de ziua a şaptea avertizarea dată în
capitolul al şaselea din Efeseni? Noi suntem angajaţi într-un război
împotriva oştirilor întunericului. Dacă nu Îl urmăm îndeaproape
pe Conducătorul nostru, Satana ne va birui. – Scrisoarea 140, 1903

Apostazii care ne vor surprinde
Aşa cum s-a întâmplat şi în trecut, în viitor vom vedea
desfăşurându-se tot felul de lucrări. Vom fi martori ai apostaziei
unor oameni în care am avut încredere, pe care ne-am bazat şi
despre care am presupus că sunt tari ca oţelul şi loiali faţă de
principii.
Când vor fi puşi la încercare, vor fi biruiţi. Dacă astfel de oameni
vor cădea, unii vor spune: „În cine putem să ne încredem?” Aceasta
este ispita pe care Satana o aduce pentru a nimici încrederea celor
ce se străduiesc să meargă pe calea îngustă. Cu siguranţă, aceia
care cad şi-au înrăutăţit purtarea înaintea Domnului; ei sunt nişte
semnale de avertizare, care îi învaţă pe cei ce susţin a crede
adevărul că numai Cuvântul lui Dumnezeu poate să-i facă pe
oameni să rămână statornici pe calea sfinţirii sau să-i elibereze de
vinovăţie. (...)
Oricare ar fi sfera lui de activitate, fiecare suflet să se asigure că
are adevărul înrădăcinat în inimă prin puterea Duhului lui
Dumnezeu. Dacă faptul acesta nu este sigur, cei ce propovăduiesc
Cuvântul vor trăda încrederea sfântă.
Medicii vor fi ispitiţi să-şi ruineze credinţa. Legiuitorii,

judecătorii, senatorii vor ajunge să fie corupţi şi, cedând tentaţiei
de a lua mită, îşi vor îngădui să fie cumpăraţi şi vânduţi. –
Manuscrisul 154, 1898

Cei apostaziaţi vor folosi hipnoza
A sosit timpul când, chiar în biserica şi în instituţiile noastre,
„unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. Totuşi Dumnezeu [412] va
păzi ce-I este încredinţat. Să ne apropiem de El, pentru ca El să Se
poată apropia de noi. Să dăm o mărturie simplă, clară şi direct la
subiect, arătând că hipnoza este folosită de aceia care s-au „lepădat
de credinţă”, iar noi nu trebuie să avem legătură cu ei. Prin aceia
care au renunţat la credinţă, vrăjmaşul îşi va exercita puterea
pentru a-i duce pe alţii în rătăcire. – Scrisoarea 237, 1904

„Uniţi-vă, uniţi-vă!”
Ultimul mare conflict se află în faţa noastră, dar ajutorul va veni
pentru toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi respectă Legea Sa, iar
întregul pământ urmează a fi luminat de slava lui Dumnezeu. „Un
alt înger” urmează să coboare din cer. Îngerul acesta reprezintă
vestirea soliei strigătului cu glas tare, care trebuie să vină din
partea celor ce se pregătesc să strige cu putere, cu un glas tare: „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).
Noi avem de vestit o solie crucială, iar eu sunt îndrumată să le
spun celor din poporul nostru: „Uniţi-vă, uniţi-vă!” Dar noi nu
trebuie să ne unim cu aceia care „se leapădă de credinţă, ca să se
alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor”. Noi
trebuie să înaintăm proclamând solia cu inima plină de bunătate şi
de credincioşie, fără să le dăm atenţie acelora care îi duc pe oameni
departe de adevăr. – Manuscrisul 31, 1906
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ULTIMA MARE BĂTĂLIE
Am fost îndemnată de Duhul Domnului să scriu cartea aceea
(Tragedia veacurilor). (...) Am ştiut că timpul este scurt şi că
evenimentele care trebuie să vină curând asupra noastră vor veni
în cele din urmă foarte rapid şi pe neaşteptate, aşa cum este
descris în cuvintele Scripturii: „Ziua Domnului va veni ca un hoţ
noaptea” (1 Tesaloniceni 5,2).
Domnul mi-a descoperit lucruri care sunt de o importanţă
extraordinară pentru timpul actual şi care se vor petrece în viitor.
(...) Am fost asigurată că nu avem niciun timp de pierdut. Apelurile
şi avertizările trebuie să fie vestite. Bisericile noastre trebuie să fie
trezite, să fie învăţate, ca să le poată vesti avertizarea tuturor celor
cu care pot să intre în legătură, vorbindu-le despre sabia care vine,
despre faptul că mânia lui Dumnezeu care va veni asupra unei
lumi nelegiuite nu va mai fi amânată multă vreme. Mi-a fost
arătat că mulţi vor asculta avertizarea. Mintea lor va fi pregătită
pentru a înţelege toate lucrurile care le vor fi prezentate.
Mi-a fost arătat că avertizarea trebuie să ajungă acolo unde solul
nu poate să ajungă în persoană şi că ea va atrage atenţia multora
asupra evenimentelor importante care vor avea loc în perioada
finală a istoriei lumii.
Evenimentele viitoare descoperite lui Ellen White. – Când
mi-a fost descoperită starea bisericii şi a lumii şi am [414] văzut
evenimentele înspăimântătoare care se află chiar în faţa noastră,
am fost alarmată de privelişte şi, noapte după noapte, când toţi cei
din casă dormeau, am scris lucrurile pe care mi le-a dat Dumnezeu.
Mi-au fost arătate ereziile care urmează să apară, amăgirile care
vor stăpâni, puterea făcătoare de minuni a lui Satana, hristoşii
mincinoşi care se vor ivi şi vor înşela pe cei mai mulţi chiar din
lumea religioasă şi, dacă va fi posibil, îi vor atrage chiar şi pe cei
aleşi. (...)
Avertizările şi învăţăturile din cartea aceasta sunt necesare
pentru toţi cei ce declară a crede adevărul prezent, iar cartea este

adaptată pentru a fi publicată şi pentru cei din lume, atrăgându-le
atenţia asupra evenimentelor solemne care se află chiar în faţa
noastră. – Scrisoarea 1, 1890

Necazul care stă înaintea noastră
Asupritorilor li se va îngădui să triumfe pentru o vreme. –
Domnul priveşte cu milă şi duioşie la copiii Săi ispitiţi şi încercaţi.
Pentru o vreme, asupritorilor li se va îngădui să triumfe asupra
acelora care cunosc poruncile sfinte ale lui Dumnezeu. Tuturor le
este dată aceeaşi ocazie care i-a fost acordată primului mare
răzvrătit, de a da pe faţă spiritul care le motivează faptele. Scopul
lui Dumnezeu este ca fiecare să fie pus la încercare pentru a se
vedea dacă va fi credincios sau necredincios faţă de legile care
guvernează Împărăţia cerurilor. Dumnezeu îi îngăduie lui Satana
să-şi dea pe faţă caracterul, ca mincinos, acuzator şi ucigaş, până
la sfârşit. În felul acesta, triumful final al copiilor Săi va fi mai
remarcabil, mai plin de slavă şi deplin. (...)
Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie cât se poate de
vigilenţi, să nu se încreadă în înţelepciunea proprie, ci să se
încreadă întru totul în înţelepciunea Conducătorului lor. Ei trebuie
să pună deoparte zile pentru post şi rugăciune. (...)
Ne apropiem de criză. – Ne apropiem de criza cea mai
importantă care a venit vreodată asupra lumii. Dacă nu suntem
cât se poate de vigilenţi şi nu veghem, ne va surprinde ca un hoţ.
Satana se pregăteşte să lucreze în taină prin slujitorii lui omeneşti.
(...)
[415] Noi trebuie să cunoaştem dovezile credinţei noastre.
Importanţa şi solemnitatea evenimentelor care se vor desfăşura fac
necesar lucrul acesta, iar spiritul de nemulţumire nu trebuie să fie
încurajat în niciun caz. (...)
Poate că va trebui să pledăm cât se poate de stăruitor în faţa
consiliilor legislative pentru dreptul de a exercita o gândire
independentă, de a ne închina lui Dumnezeu în conformitate cu
îndemnurile conştiinţei noastre. În providenţa Sa, Dumnezeu a

prevăzut ca toate cerinţele Legii Sale sfinte să le fie prezentate
oamenilor aflaţi în cele mai înalte poziţii de autoritate. Totuşi, deşi
facem tot ce putem, ca nişte oameni care nu sunt neştiutori cu
privire la planurile lui Satana, nu trebuie să dăm pe faţă niciun
sentiment de înverşunare. Să ne rugăm fără încetare pentru ajutor
divin. Numai Dumnezeu poate să ţină în frâu cele patru vânturi,
până când îngerii vor pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Săi.
Eforturile hotărâte ale lui Satana. – Domnul va îndeplini o
mare lucrare pe pământ. Satana face un efort hotărât pentru a
dezbina şi pentru a împrăştia poporul lui Dumnezeu. El prezintă
subiecte de importanţă minoră pentru a abate atenţia oamenilor de
la subiectele importante care ar trebui să ne preocupe. (...)
Mulţi se ţin de adevăr numai cu vârful degetelor. Ei au avut o
lumină mare şi multe privilegii. Asemenea celor din Capernaum, ei
au fost înălţaţi până la cer în privinţa aceasta. Dacă nu renunţă la
mândrie şi la încrederea în sine şi dacă nu au experienţa unei
schimbări depline a caracterului, ei vor ajunge să apostazieze în
timpul de încercare ce se apropie. – Scrisoarea 5, 1883

O lege internaţională care îi va determina pe oameni să
calce Legea lui Dumnezeu
Domnul îi va judeca după faptele lor pe aceia care caută să
stabilească o lege internaţională pentru a-i determina pe oameni să
calce Legea lui Dumnezeu. Pedeapsa va fi pe măsura vinovăţiei lor.
– Scrisoarea 90, 1908

O lume răzvrătită
Repetarea trădării şi răstignirii lui Hristos. – Scenele
trădării, respingerii şi răstignirii lui Hristos vor fi repetate la o
scară imensă. [416] Oamenii vor fi plini de atributele lui Satana.
Amăgirile arhivrăjmaşului lui Dumnezeu şi al omului vor avea o
putere mare. Cei care şi-au legat simţămintele de orice alt
conducător, în afară de Hristos, vor constata că se află, cu trup,
suflet şi spirit, sub stăpânirea unei pasiuni atât de fascinante,

încât vor întoarce spatele adevărului pentru a crede o minciună. Ei
sunt prinşi în capcană şi, prin fiecare faptă a lor, strigă: „Eliberaţil pe Baraba, dar răstigniţi-L pe Hristos!” (...)
În bisericile care s-au îndepărtat de adevăr şi neprihănire se
poate vedea ce este şi ce face omul atunci când dragostea de
Dumnezeu nu este un principiu statornic în suflet. Nu trebuie să
fim surprinşi de nimic din ce ar putea să aibă loc acum. Nu trebuie
să ne mirăm de nicio manifestare a ororii. Cei care calcă în
picioarele lor păcătoase Legea lui Dumnezeu au acelaşi spirit pe
care l-au avut oamenii care L-au insultat şi L-au trădat pe Domnul
Isus. Ei vor săvârşi faptele tatălui lor, Diavolul, fără nicio
mustrare de conştiinţă. (...)
Cei care îl aleg pe Satana drept conducător al lor vor da pe faţă
spiritul stăpânului pe care şi l-au ales şi care a cauzat căderea
primilor noştri părinţi. Prin faptul că L-au respins pe Fiul divin al
lui Dumnezeu, întruchiparea singurului Dumnezeu adevărat, care
a avut bunătate, milă şi o dragoste neobosită şi a cărui inimă a fost
întotdeauna mişcată de nenorocirea omenească, precum şi prin
faptul că au ales un ucigaş în locul Său, oamenii au arătat ce poate
să facă şi ce va face natura omenească atunci când va fi îndepărtat
Duhul lui Dumnezeu care o ţine în frâu, iar oamenii se vor afla sub
stăpânirea marelui apostat. Concepţiile şi interpretările greşite vor
fi la fel de mari ca lumina care a fost refuzată şi respinsă. Cei care
Îl resping pe Hristos şi îl aleg pe Baraba vor acţiona sub influenţa
unei amăgiri nimicitoare. În timpul răzvrătirii deschise,
răstălmăcirile şi mărturiile mincinoase se vor înmulţi. (...)
Uniţi într-o alianţă disperată. – Domnul Hristos arată că,
fără puterea conducătoare a Duhului lui Dumnezeu, natura omului
are o capacitate îngrozitoare de a săvârşi răul. Necredinţa şi ura
provocată de mustrări vor stârni puterile satanice. Căpeteniile,
domniile, stăpânitorii întunericului acestui veac şi duhurile
răutăţii care sunt în locurile înalte se vor uni într-o alianţă
disperată. Toţi se vor alia împotriva lui Dumnezeu în persoana
sfinţilor Săi. Prin interpretări greşite şi idei false, ei îi vor
descuraja pe toţi cei care vor părea a crede adevărul. În această

lucrare îngrozitoare, nu vor lipsi mărturiile mincinoase. (...)
După ce a vorbit despre sfârşitul lumii, Domnul Isus S-a întors la
Ierusalim, cetatea care se complăcea pe vremea aceea în mândrie
şi aroganţă şi spunea: „Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu
voi şti ce este tânguirea” (Apocalipsa 18,7). În timp ce privirile Sale
profetice erau îndreptate spre cetatea Ierusalimului, El a văzut că
lumea va fi lăsată pradă nenorocirii exact aşa cum avea să fie lăsat
pradă nimicirii Ierusalimul. Evenimentele care s-au petrecut cu
ocazia distrugerii Ierusalimului se vor repeta în ziua cea mare şi
înfricoşătoare a Domnului, dar într-un mod mai înspăimântător.
(...)
Când vor da la o parte orice reţinere şi vor anula ei înşişi Legea
Sa, instituind propria lege pervertită şi încercând să forţeze
conştiinţa acelora care Îl cinstesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile
Sale, pentru a-i face să calce în picioare Legea, oamenii vor
constata că blândeţea pe care au batjocorit-o se va epuiza. (...)
Nenorocirile viitoare. – Prin nimicirea Ierusalimului este
reprezentată lumea, iar avertizarea dată de Domnul Hristos pe
vremea aceea răsună de-a lungul timpului, până în zilele noastre:
„Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi, pe pământ, va fi
strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul
urletului mării şi al valurilor” (Luca 21,25). Valurile vor trece peste
graniţele lor şi vor lăsa în urmă nimicirea. Ele vor scufunda vasele
care navighează pe apele întinse, le vor trimite la moarte împreună
cu făpturile vii aflate în ele, care nu vor mai avea timp să se
pocăiască.
Vor fi nenorociri pe mare şi pe uscat, „oamenii îşi vor da sufletul
de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ,
căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul
omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare” (Luca 21,26.27).
El va veni a doua oară în lumea noastră [418] în acelaşi fel în care
S-a înălţat la cer. „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri,
să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea
voastră se apropie” (Luca 21,28). – Manuscrisul 40, 1897
Ruinarea societăţii. – Pentru că şi-au pierdut legătura cu

Dumnezeu, cei din lume fac eforturi disperate şi nesăbuite de a se
aşeza pe ei înşişi în centru. Acest lucru îi determină să nu aibă
încredere în semenii lor şi este urmat de fapte de ticăloşie.
Împărăţiile lumii vor fi dezbinate una împotriva alteia. Legăturile
simpatiei care îi unesc pe oameni într-o relaţie de frăţietate vor fi
tot mai puţine. Satana se va folosi de egoismul firesc al inimii
omeneşti. El îi va folosi pe cei a căror voinţă nestăpânită şi ale
căror patimi violente nu au fost aduse niciodată sub controlul
voinţei lui Dumnezeu. (...)
Fiecare om se va întoarce împotriva semenilor lui. Fratele se va
ridica împotriva fratelui lui, sora împotriva surorii ei, părinţii
împotriva copiilor şi copiii împotriva părinţilor. Totul va fi într-o
stare de confuzie. Rudele se vor trăda între ele. Vor avea loc
comploturi secrete pentru a nimici vieţi. Distrugerea, nenorocirea
şi moartea vor fi văzute la fiecare pas. Oamenii îşi vor urma
înclinaţiile nestăpânite spre rău, care fac parte din natura lor
cultivată sau moştenită. (...)
Pedepsele lui Dumnezeu descoperite în viziune. –
Dumnezeu are o vistierie plină de pedepse cărora le va îngădui să
vină asupra acelora care au continuat să păcătuiască în ciuda
luminii celei mari pe care au avut-o. Am văzut că vor fi construite
clădiri dintre cele mai costisitoare, care vor fi considerate a fi
rezistente la foc. Totuşi aceste clădiri măreţe vor ajunge un
morman de cenuşă, la fel cum a pierit Sodoma în flăcările
răzbunării lui Dumnezeu. Am văzut vase care costă sume imense
luptându-se cu valuri puternice şi scufundându-se în mormântul
de ape împreună cu oamenii aflaţi pe ele. Mândria oamenilor va fi
înmormântată împreună cu comorile adunate prin fraudă.
Dumnezeu va răzbuna văduvele şi orfanii lipsiţi de hrană şi
îmbrăcăminte, care au strigat către El, cerându-I să-i salveze de
asuprire şi abuzuri.
A sosit timpul când lumea va suferi o durere [419] pe care niciun
balsam omenesc nu o va putea vindeca. Monumentele cu care se
flatează măreţia omenească vor fi doborâte la pământ, chiar
înainte de marea nimicire care vine asupra lumii. (...)

Noi putem să scăpăm de pedepsele care vin asupra pământului,
numai dacă suntem îmbrăcaţi în haina neprihănirii lui Hristos. –
Scrisoarea 20, 1901

Mulţi copii vor fi trecuţi la odihnă
Nu va trece multă vreme până când vom fi trecuţi prin
strâmtorări şi greutăţi, iar mulţi dintre copiii aduşi pe lume vor fi
trecuţi la odihnă din milă, înainte de venirea timpului de necaz. –
Manuscrisul 152, 1899 (vezi Îndrumarea copilului, p. 565, 566;
Sfaturi pentru sănătate, p. 375)

Conflictul final va fi scurt, dar îngrozitor
Ne aflăm în pragul unor evenimente mari şi solemne. Profeţiile
se împlinesc. Ultimul mare conflict va fi scurt, dar îngrozitor.
Vechile controverse vor fi reînviate. Vor apărea controverse
nemaiîntâlnite. Noi avem de îndeplinit o lucrare. Lucrarea noastră
de slujire nu trebuie să înceteze. Ultima avertizare trebuie să-i fie
vestită lumii. În prezentarea adevărului pentru timpul acesta se
află o putere deosebită. Cât timp va mai dura? Doar puţină vreme.
(...)
Fiecare ar trebui să îşi pună întrebarea: „Al cui sunt? Cui îi
datorez supunere? Este inima mea înnoită? Este sufletul meu
reformat? Sunt păcatele mele iertate? Vor fi ele şterse atunci când
va veni timpul de înviorare?” (…)
Profeţii au scris pentru timpul lor şi pentru zilele noastre.
– Ultimele cărţi ale Vechiului Testament ne vorbesc despre
lucrători chemaţi dintre cei ce munceau la câmp. Alţii au fost
oameni cu aptitudini înalte şi cu o educaţie vastă, dar Domnul le-a
dat viziuni şi solii. Aceşti oameni din Vechiul Testament au vorbit
despre lucruri care se petreceau în zilele lor, iar Daniel, Isaia şi
Ezechiel nu au vorbit numai despre lucrurile care îi interesau pe ei
ca fiind adevărul prezent, ci privirile lor au fost îndreptate spre
viitor şi spre lucrurile care trebuie să aibă loc în lume în aceste
zile. – Scrisoarea 132, 1898

Când sunteţi persecutaţi, să fugiţi într-un alt loc
În unele locuri, împotrivirea este foarte înverşunată, iar
viaţa solilor lui Dumnezeu ar putea să fie în pericol. Atunci, ei au
privilegiul de a urma exemplul Domnului lor şi de a merge într-un
alt loc. – Scrisoarea 20, 1901
[420]

Martirajul este mijlocul prin care Dumnezeu îi aduce pe
mulţi la adevăr
Oamenii de valoare care au refuzat să se închine chipului de aur
au fost aruncaţi într-un cuptor aprins, dar Domnul Hristos a fost
cu ei acolo, iar focul nu i-a mistuit. (...)
Acum, unii dintre noi ar putea să fie trecuţi printr-o încercare la
fel de aspră. Oare vom asculta noi poruncile oamenilor sau
poruncile lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea pe care o vor
pune mulţi. Lucrul cel mai bun pentru noi este să intrăm într-o
legătură strânsă cu Dumnezeu şi, dacă El va îngădui să fim
martiri pentru cauza adevărului, acesta ar putea să fie mijlocul
prin care vor fi aduşi mult mai mulţi oameni la adevăr. –
Manuscrisul 83, 1886

Hristos stă alături de sfinţii Săi persecutaţi
Niciodată sufletul încercat de nenorocire nu este iubit de
Mântuitorul cu mai multă duioşie, decât atunci când suferă
dispreţul din cauza adevărului. Când, din cauza adevărului, cel
credincios se află la bara de judecată a tribunalelor nelegiuite,
Domnul Hristos stă alături de el. Toate acuzaţiile care îi sunt
adresate credinciosului sunt îndreptate împotriva lui Hristos, în
persoana sfinţilor Săi. Domnul Hristos a zis: „Eu îl voi iubi şi Mă
voi arăta lui” (Ioan 14,21). Domnul Hristos este condamnat din nou
şi din nou în persoana ucenicilor Săi credincioşi.
Când cei credincioşi sunt aruncaţi în celulele închisorii din cauza
adevărului, Domnul Hristos li Se arată şi le încântă inima cu
dragostea Sa. Când ei suportă moartea de dragul lui Hristos, El le
spune: „Ei pot să ucidă trupul, dar nu pot să rănească sufletul.”

„Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.” „Ei M-au răstignit pe Mine, iar
dacă vă vor ucide, Mă vor răstigni din nou în persoana sfinţilor
Mei.”
[421] Persecuţia nu poate să facă nimic mai mult decât să
provoace moartea, dar cel credincios va avea parte de viaţa veşnică
şi de slava veşnică. Puterea persecutoare ar putea să se
împotrivească şi să le poruncească ucenicilor lui Hristos să renunţe
la credinţă, să dea ascultare duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor
dracilor, anulând Legea lui Dumnezeu. Totuşi ucenicii pot să
întrebe: „De ce ar trebui să fac astfel? Eu Îl iubesc pe Isus şi nu voi
renega niciodată Numele Său!” Când puterea asupritoare spune:
„Pot să vă declar tulburători ai păcii”, ei pot să răspundă: „Tot aşa
L-au declarat şi pe Isus, care a fost adevărul, harul şi pacea.” –
Scrisoarea 116, 1896

Oamenii de afaceri şi prinţii vor lua poziţie
Unii dintre cei ce se află printre oamenii de afaceri şi prinţi vor
lua poziţie pentru a asculta adevărul. Ochii lui Dumnezeu au fost
îndreptaţi asupra acelora care au lucrat în conformitate cu lumina
pe care au avut-o, păstrându-şi integritatea. Corneliu, un om aflat
într-o poziţie înaltă, şi-a susţinut experienţa religioasă, trăind cu
stricteţe în conformitate cu lumina pe care o primise. Dumnezeu a
avut privirile îndreptate asupra lui şi l-a trimis pe îngerul Său cu o
solie pentru el. Solul lui Dumnezeu a trecut pe lângă cei care se
încredeau în neprihănirea proprie, a venit la Corneliu şi l-a chemat
pe nume. (...)
Raportul acesta este scris special pentru binele celor care trăiesc
în aceste zile din urmă. Oameni care au avut o mare lumină nu au
preţuit-o şi nu au folosit-o aşa cum ar fi avut privilegiul să o facă.
Ei nu au pus în practică adevărul. Din această cauză, Domnul îi
cheamă pe aceia care au trăit la nivelul luminii pe care au avut-o.
Cei care au avut privilegiul de a înţelege adevărul, dar nu au
ascultat de principiile lui vor cădea în ispita lui Satana de a se
înălţa pe ei înşişi. Ei vor nega principiile adevărului prin faptele
lor şi vor aduce ruşine asupra lucrării lui Dumnezeu.

Domnul Hristos declară că îi va vărsa din gura Lui şi îi va lăsa
să îşi urmeze căile lor pentru a arăta ei singuri cine sunt. Felul lor
de a lucra i-a făcut într-adevăr să iasă în evidenţă ca fiind nişte
administratori necredincioşi.
[422] Cum îi evaluează Dumnezeu pe aceia care trăiesc în
lumina pe care o au. – Domnul le va da solia Sa acelora care au
trăit în conformitate cu lumina pe care au avut-o şi îi va recunoaşte
ca fiind drepţi şi credincioşi, în conformitate cu felul în care îi
evaluează Dumnezeu. Oamenii aceştia le vor lua locul celor care,
deşi au avut lumină şi cunoştinţă, nu au mers pe calea Domnului,
ci după închipuirile inimii lor nesfinţite.
Trăim acum în zilele din urmă, când adevărul trebuie să fie
rostit clar, când mustrarea şi avertizarea trebuie să le fie vestite
lumii, indiferent de consecinţe. Dacă unii se vor simţi ofensaţi şi
vor întoarce spatele adevărului, trebuie să ne aducem aminte că la
fel au făcut unii oameni şi în zilele lui Hristos. (...)
Rândurile nu se vor micşora. – Unii vor primi adevărul şi le
vor lua locul celor care s-au supărat şi au părăsit adevărul. (...)
Domnul va lucra în aşa fel încât cei necredincioşi vor fi separaţi de
cei credincioşi. (...) Rândurile nu se vor micşora. Cei care sunt
credincioşi şi neclintiţi vor ocupa locurile lăsate libere de către
aceia care s-au simţit ofensaţi şi au apostaziat. (...)
Mulţi vor preţui înţelepciunea lui Dumnezeu mai mult decât
orice avantaje pământeşti şi vor asculta de Cuvântul lui Dumnezeu
ca fiind standardul suprem. Aceştia vor fi conduşi la o mare
lumină. Ei vor ajunge să cunoască adevărul şi vor căuta să le
prezinte această lumină a adevărului tuturor cunoscuţilor lor care,
la fel ca ei, sunt nerăbdători să afle adevărul. – Manuscrisul 97,
1898

Fiecare făptură omenească se va afla fie în oştirea lui
Hristos, fie în oştirea lui Satana
Ne apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, când vor
exista numai două tabere, iar fiecare bărbat, femeie şi copil se va
afla într-una dintre aceste două oştiri. Domnul Isus va fi Generalul

unei oştiri, iar Satana va fi conducătorul oştirii potrivnice. Toţi cei
care calcă Legea lui Dumnezeu, temelia guvernării Sale pe pământ
şi în cer, şi îi învaţă şi pe alţii să facă la fel se vor alinia de partea
unui singur conducător [423], care îi va îndrepta împotriva
guvernării lui Dumnezeu. „Îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia,
ci şi-au părăsit locuinţa” (Iuda 6) sunt nişte răzvrătiţi împotriva
Legii lui Dumnezeu şi vrăjmaşi ai tuturor celor ce iubesc poruncile
Sale şi ascultă de ele. Aceşti supuşi care îl au pe Satana drept
conducător al lor îi vor aduce pe alţii în rândurile lor prin toate
mijlocele posibile pentru a-şi întări forţele şi pentru a impune
pretenţiile lui.
Prin amăgirea aceasta, dacă va fi cu putinţă, Satana îi va prinde
chiar şi pe cei aleşi. Amăgirea lui Satana nu este neînsemnată. El
va căuta să supere, să hărţuiască, să falsifice, să acuze şi să-i
prezinte într-o lumină greşită pe toţi cei pe care nu poate să-i
constrângă şi să-i determine să-l ajute în lucrarea lui şi să-i aducă
cinste. Marele lui succes constă în a păstra mintea oamenilor într-o
stare de confuzie şi de necunoaştere a strategiilor lui, deoarece el
poate să-i conducă pe cei ce sunt neştiutori ca pe nişte orbi. (...)
Sabatul este subiectul crucial din conflictul final. –
Sabatul este marele subiect crucial. El constituie linia de
demarcaţie între cei credincioşi şi statornici şi cei necredincioşi
care calcă Legea. Sabatul acesta a fost poruncit de Dumnezeu, iar
cei care se declară a fi păzitori ai poruncilor, care cred că trăiesc
acum în timpul propovăduirii soliei îngerului al treilea, vor
înţelege importanţa Sabatului poruncii a patra în solia aceasta. El
este sigiliul Dumnezeului celui viu. Ei nu vor micşora cerinţele
Sabatului ca să se potrivească intereselor lor. – Manuscrisul 34,
1897
În Apocalipsa, apostolul Ioan scrie despre unitatea celor care
trăiesc pe pământ pentru a anula Legea lui Dumnezeu. „Toţi au
acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor. Ei se vor război
cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul
domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi
credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui” (Apocalipsa

17,13.14). „Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura
fiarei, şi din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care
semănau cu nişte broaşte” (Apocalipsa 16,13).
Toţi cei ce înalţă şi se închină idolului sabatului fals, [424] o zi pe
care Dumnezeu nu a binecuvântat-o, îi vor ajuta pe Diavol şi pe
îngerii lui cu toată puterea capacităţilor pe care le-au primit de la
Dumnezeu şi pe care le-au pervertit printr-o folosire greşită.
Pentru că vor fi inspiraţi de un duh străin, care le întunecă
priceperea, ei nu vor putea să vadă că înălţarea duminicii este în
întregime instituţia Bisericii Catolice. (...)
Sabatul este subiectul care va diviza lumea. – Domnul
cerului le îngăduie celor din lume să aleagă cine să fie
conducătorul lor. Să citim cu atenţie capitolul treisprezece din
Apocalipsa, deoarece el se referă la fiecare om, fie mare, fie
neînsemnat. Fiecare făptură omenească trebuie să treacă de o
parte sau alta, fie de partea Dumnezeului celui viu şi adevărat,
care i-a dat lumii memorialul Creaţiunii, Sabatul zilei a şaptea, fie
de partea unui sabat fals, instituit de oamenii care s-au înălţat pe
ei înşişi mai presus de tot ce se numeşte Dumnezeu şi de tot ce este
vrednic de închinare şi care şi-au însuşit atributele lui Satana,
asuprindu-i pe cei credincioşi, care păzesc poruncile lui Dumnezeu.
Această putere persecutoare va impune cu forţa închinarea la
fiară, insistând asupra respectării sabatului instituit de ea. În felul
acesta, va aduce defăimare lui Dumnezeu, aşezându-se „în Templul
lui Dumnezeu şi dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2,4).
Cei fără viclenie. – Una dintre trăsăturile din descrierea celor
o sută patruzeci şi patru de mii este aceea că în gura lor nu s-a
găsit minciună. Domnul a zis: „Ferice de omul în duhul căruia nu
este viclenie!” Ei se declară a fi copiii lui Dumnezeu şi sunt
reprezentaţi ca urmându-L pe Miel oriunde merge El. Ei sunt
descrişi stând pe Muntele Sionului, pregătiţi pentru serviciul sfânt,
îmbrăcaţi în hainele albe, care semnifică neprihănirea sfinţilor.
Totuşi, cei care Îl urmează pe Miel în cer trebuie să-L fi urmat mai
întâi pe pământ, printr-o ascultare plină de încredere, de dragoste
şi de bunăvoie, nu iritaţi şi capricioşi, ci cu încredere, aşa cum oile

merg în urma păstorului lor. (...)
Satana face ultimele eforturi pentru supremaţie. – Lumea
este în parteneriat cu bisericile aşa-zise creştine, prin anularea
Legii lui Iehova. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte, este
călcată în picioare, iar din partea tuturor celor ce alcătuiesc [425]
poporul credincios al lui Dumnezeu, se va înălţa spre cer
rugăciunea: „Este vremea ca Domnul să lucreze: căci ei calcă Legea
Ta” (Psalmii 119,126). Satana face ultimele eforturi puternice
pentru supremaţie în lupta lui cea din urmă împotriva principiilor
Legii lui Dumnezeu. Necredinţa plină de sfidare abundă.
După descrierea lui Ioan din Apocalipsa 16, cu privire la puterea
făcătoare de minuni care urma să adune lumea pentru ultima
mare luptă, simbolurile sunt lăsate la o parte, iar vocea asemenea
unei trâmbiţe urmează să facă să răsune încă o dată cu un ton clar:
„Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează şi îşi păzeşte
hainele ca să nu umble gol şi să i se vadă ruşinea!” (Apocalipsa
16,15). – Manuscrisul 7a, 1896

Hristos este prezent în ultimul mare conflict
Lucrarea Duhului Sfânt urmează să se combine cu efortul
omenesc şi tot cerul este angajat în lupta de pregătire a unui popor
care să reziste în aceste zile din urmă. Sfârşitul este aproape, iar
noi dorim să avem în atenţie lumea viitoare. (...)
În acest ultim conflict, Căpetenia oştirii Domnului [Iosua 5,15]
conduce armatele cerului şi intră în rânduri, luptând pentru noi în
bătălie. Vor fi apostazii între noi şi ne aşteptăm la ele: „Ei au ieşit
din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noştri” (vezi 1 Ioan 2,19).
„Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls
din rădăcină” (Matei 15,13).
Îngerul cel puternic din cer urmează să lumineze pământul cu
slava lui (Apocalipsa 18,1), în timp ce strigă cu putere şi cu voce
tare: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare!” (Apocalipsa
18,2). (...) Dacă nu am fi fost susţinuţi de puterea lui Dumnezeu,
ne-am fi pierdut credinţa şi curajul în luptă.

Fiecare formă de rău urmează să apară într-o activitate intensă.
Îngerii răi îşi unesc puterile cu oamenii răi şi, deoarece au fost întrun conflict continuu, au câştigat o mare experienţă cu privire la
modalităţile cele mai bune de a amăgi şi de a lupta şi s-au întărit
pe parcursul secolelor. Ei nu vor ceda în acest mare conflict final
fără o luptă disperată şi fiecare om va fi de o parte sau de alta a
controversei.
[426] Bătălia Armaghedonului va avea loc. Ziua aceea nu trebuie
să ne găsească pe niciunul dintre noi dormind. Trebuie să fim cât
se poate de treji, ca fecioarele înţelepte, având untdelemn de
rezervă pentru candelele noastre. Puterea Duhului Sfânt trebuie
să fie cu noi, iar Căpetenia oştirii Domnului va sta în fruntea
îngerilor cereşti pentru a conduce lupta. În faţa noastră, încă
urmează să se desfăşoare evenimente solemne. Trâmbiţă după
trâmbiţă trebuie să sune. Potir după potir urmează să se reverse
asupra locuitorilor pământului. Evenimente de un interes
nemaipomenit se află chiar asupra noastră, iar lucrurile acestea
vor fi nişte indicii sigure ale prezenţei Aceluia care a condus fiecare
atac, care a însoţit înaintarea lucrării Sale de-a lungul tuturor
veacurilor şi care S-a angajat plin de har să fie cu copiii Săi în
toate luptele lor, până la sfârşitul lumii. El Îşi va apăra adevărul.
El Îşi va face lucrarea să triumfe. El este gata să le asigure celor
credincioşi motivaţia şi puterea voinţei, inspirându-le nădejde,
curaj şi dârzenie în activităţile lor tot mai mari, deoarece timpul
este aproape.
O ultimă luptă înverşunată. – Amăgirile, înşelătoriile şi
şarlataniile se vor înmulţi. Din fiecare colţ se va auzi strigătul:
„Iată, Hristos este aici! Iată, Hristos este acolo!” Dar Domnul
Hristos a zis: „Să nu mergeţi după ei” (Luca 21,8). Înainte ca omul
fărădelegii să se arate înaintea lumii acesteia şi înainte de a se afla
cine este el şi care a fost lucrarea lui, va avea loc o luptă
înverşunată.
În timp ce lumea protestantă ajunge să fie foarte amabilă şi
afectuoasă faţă de omul fărădelegii (2 Tesaloniceni 2,3), cei din
poporul lui Dumnezeu trebuie să-şi ocupe locul, asemenea unor

soldaţi curajoşi şi dârji ai lui Isus Hristos, pentru a înfrunta
conflictul care trebuie să vină, având viaţa ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu. Dacă Babilonul cel tainic nu a cruţat sângele sfinţilor,
oare nu ar trebui să fim cât se poate de vigilenţi pentru a prinde
razele de lumină care au strălucit din lumina îngerului ce urmează
să lumineze pământul cu slava lui? – Scrisoarea 112, 1890

Viaţa noastră şi pregătirea finală
Dumnezeu ne va pune la încercare. – Înainte de a ne da
botezul Duhului Sfânt, [427] Tatăl nostru ceresc ne va pune la
încercare pentru a vedea dacă putem să trăim fără să-L
dezonorăm. – Scrisoarea 22, 1902
Fiecare trăsătură nedesăvârşită va fi înlăturată. – Când
lucrarea noastră pământească se va încheia, iar Hristos va veni
pentru copiii Săi credincioşi, noi vom străluci asemenea soarelui în
împărăţia Tatălui nostru. Totuşi, înainte de a veni timpul acela,
vom înţelege fiecare trăsătură nedesăvârşită a caracterului nostru
şi o vom îndepărta. Orice gelozie, bănuială rea şi orice plan egoist
vor trebui să fie alungate din viaţă. – Scrisoarea 416, 1907
Când se va ajunge la desăvârşirea caracterului. – Ne
străduim noi, cu toate puterile pe care ni le-a dat Dumnezeu, să
atingem statura de oameni maturi în Hristos? Căutăm noi
plinătatea Lui, ajungând mai sus şi tot mai sus şi încercând să
atingem desăvârşirea caracterului? Când vor atinge punctul
acesta, slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul Său pe frunte.
Îngerul raportor va declara: „S-a isprăvit.” Ei vor fi desăvârşiţi în
Cel căruia Îi aparţin prin creaţiune şi prin răscumpărare. –
Manuscrisul 148, 1899
Vom primi în dar o natură mai înaltă. – Când va veni,
Domnul Hristos îi va lua pe aceia care şi-au curăţit sufletul prin
ascultarea de adevăr. (...) Această natură muritoare va fi
îmbrăcată în nemurire, iar aceste trupuri supuse putrezirii şi
morţii vor fi schimbate în trupuri nemuritoare. Atunci, vom primi
în dar o natură mai înaltă. Trupul tuturor celor ce îşi curăţesc
sufletul prin ascultare de adevăr va fi proslăvit. Ei vor fi primiţi pe

deplin în Domnul Hristos. – Manuscrisul 36, 1906

O imagine vie a evenimentelor viitoare
Vineri noaptea, pe 18 ianuarie 1884, câţiva m-au auzit
exclamând: „Priviţi, priviţi!” Nu ştiu dacă visam sau eram în
viziune. Am dormit singură.
Timpul de necaz era asupra noastră. I-am văzut pe cei din
poporul nostru trecând printr-un mare necaz, plângând, rugânduse şi apelând la făgăduinţele sigure ale lui Dumnezeu, în timp ce
oamenii nelegiuiţi se aflau pretutindeni în jurul nostru,
batjocorindu-ne şi ameninţându-ne că ne vor nimici. Ei îşi băteau
joc de slăbiciunea noastră, [428] de numărul nostru mic şi ne
tachinau, folosind cuvinte menite să rănească adânc. Ei ne acuzau
că luăm o poziţie independentă de tot restul lumii. Ei ne luaseră
toate resursele, pentru ca noi să nu putem să cumpărăm sau să
vindem şi făceau referire la sărăcia noastră jalnică şi la situaţia
noastră sărmană. Ei nu puteau să înţeleagă cum putem să trăim
fără sprijinul lumii. Noi depindeam de lume şi eram nevoiţi să ne
conformăm obiceiurilor, practicilor şi legilor lumii sau să ieşim din
ea. Dacă noi eram singurul popor din lume pe care Domnul îl
favoriza, aparenţele erau cu totul împotriva noastră.
Ei declarau că au adevărul, că la ei se fac semne şi minuni, că
îngerii din cer vorbesc cu ei şi îi însoţesc, că între ei se află o mare
putere şi că acesta este mileniul pe care îl aşteptaseră atât de
multă vreme. Întreaga lume era convertită şi în armonie cu legea
duminicală, iar poporul acesta mic şi slab ieşea în evidenţă,
sfidând legile ţării şi ţinând Legea lui Dumnezeu, şi pretindea că
este singurul popor drept de pe pământ. (...)
„Priviţi în sus! Priviţi în sus!” – Totuşi, în timp ce aceia care
erau credincioşi şi statornici, care nu voiau să se închine fiarei şi
chipului ei, să accepte şi să respecte un sabat fals erau chinuiţi,
Cineva a zis: „Priviţi în sus! Priviţi în sus!” Fiecare şi-a îndreptat
privirile în sus, iar cerul părea că se desparte ca un sul care este
rulat, iar noi am privit spre cer cum a privit Ştefan. Batjocoritorii

ne tachinau şi ne insultau, lăudându-se cu lucrurile pe care
intenţionau să le facă dacă noi continuam să ne încăpăţânăm să ne
păstrăm credinţa cu tărie. Totuşi, acum, noi parcă nu-i auzeam, ci
priveam la scena care ne făcea să nu auzim nimic altceva.
Acolo se descoperea scaunul de domnie al lui Dumnezeu. În jurul
lui erau de zece mii de ori câte zece mii şi mii şi mii, iar cel mai
aproape de scaunul de domnie se aflau martirii. Printre ei i-am
văzut tocmai pe aceia care fuseseră supuşi atât de recent la
nenorocire, pe care lumea nu-i recunoscuse şi pe care îi urâse şi îi
dispreţuise.
[429] O voce a zis: „Isus, care şade pe scaunul de domnie, l-a iubit
pe om atât de mult, încât Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru a-l salva de
puterea lui Satana şi pentru a-l înălţa pe scaunul Său de domnie.
Acela care Se află mai presus de toate stăpânirile, care are puterea
cea mai mare în cer şi pe pământ şi căruia fiecare suflet Îi este
dator pentru toate favorurile pe care le-a primit a fost blând şi
smerit cu inima, sfânt, nevinovat şi neîntinat în viaţă.
El a împlinit toate poruncile Tatălui Său. Nelegiuirea a umplut
pământul şi i-a întinat pe locuitorii lui. Locurile înalte ale puterilor
pământului au fost întinate de imoralitate şi de idolatrie josnică,
dar a sosit timpul când cei neprihăniţi vor primi ramura de
palmier a biruinţei şi a triumfului. Cei care au fost consideraţi de
lume ca fiind slabi şi lipsiţi de valoare, cei care au fost fără apărare
în faţa cruzimii oamenilor vor fi încununaţi ca fiind mai mult decât
biruitori” [citat Apocalipsa 7,9-17].
Ei se aflau înaintea scaunului de domnie, bucurându-se de
splendorile zilei eterne, care nu are nevoie de soare; ei nu erau
asemenea unui grup împrăştiat şi slab, care rabdă pasiunile
satanice ale unei lumi răzvrătite ce dă glas ideilor, învăţăturilor şi
sfaturilor demonilor.
Acum, cei sfinţi nu au nimic de temut. – Maeştrii în
nelegiuire din lumea aflată sub conducerea lui Satana au ajuns
puternici şi îngrozitori, dar Domnul, Dumnezeul care judecă
Babilonul, este puternic. Cei drepţi nu mai au niciun motiv să se
teamă de puteri sau de fraude când sunt credincioşi şi sinceri. În

apărarea lor se află Unul mai puternic decât omul cel tare şi
înarmat. Celor care au crezut şi au stat în apărarea adevărului,
rezistând şi apărând cu fermitate legile lui Dumnezeu, li se va da
toată puterea, măreţia şi excelenţa caracterului.
O altă făptură cerească exclama cu o voce puternică şi
melodioasă: „Ei au venit din necazul cel mare. Au păşit în cuptorul
aprins al lumii, încins cu putere de patimile şi capriciile oamenilor
care au vrut să le impună închinarea la fiară şi la chipul ei şi care
au vrut să-i constrângă să fie necredincioşi faţă de [430] Dumnezeul
cerurilor.
Ei au venit din munţi, dintre stânci, din vizuinile şi peşterile
pământului, din beciuri, din închisori, din consiliile secrete, din
camerele de tortură, din mansarde şi ascunzători. Ei au trecut prin
suferinţe şi dureri mari, printr-o adâncă renunţare la sine şi o
mare dezamăgire. Ei nu mai sunt subiectul glumelor şi batjocurilor
oamenilor răi. Ei nu mai sunt neînsemnaţi şi nenorociţi în ochii
acelora care îi dispreţuiesc.
Dezbrăcaţi-i de hainele murdare cu care cei nelegiuiţi au avut
satisfacţia să-i îmbrace. Daţi-le haine noi, chiar hainele albe ale
neprihănirii, şi puneţi pe capul lor o mitră curată.”
Ei stau acolo biruitori în marea luptă. – Ei erau îmbrăcaţi în
haine mai bogate decât cele pe care le purtaseră vreodată făpturile
omeneşti. Pe cap, purtau coroane de slavă cum făpturile omeneşti
nu văzuseră niciodată. Zilele de suferinţă, de ruşine, de lipsuri şi
foame s-au încheiat. Plânsul a trecut. Atunci, ei au izbucnit în
cântări melodioase, clare şi puternice. Fluturau ramurile de
palmier ale biruinţei şi exclamau: „Mântuirea este a Dumnezeului
nostru, care şade pe scaunul de domnie, şi a Mielului!” (Apocalipsa
7,10)
Oh, fie ca Dumnezeu să ne înzestreze cu Duhul Său, să ne facă
puternici prin puterea Sa! În acea zi mare a triumfului suprem şi
final, se va vedea că neprihăniţii au fost puternici şi că nelegiuirea,
în toate formele ei şi cu toată mândria ei, a fost slabă şi înfrântă.
Ne vom apropia de Isus, ne vom încrede în El, vom căuta harul şi
marea Sa mântuire. Trebuie să ne ascundem în Isus, deoarece El

este un adăpost în faţa furtunii, un ajutor prezent în vreme de
necaz. – Scrisoarea 6, 1884
Două coloane de îngeri îi escortează pe sfinţi în cetatea
lui Dumnezeu. – Dătătorul vieţii vine pentru a rupe lanţurile
mormântului. El urmează să-i scoată afară pe cei închişi în
morminte şi să proclame: „Eu sunt Învierea şi Viaţa.” Acolo stă
oştirea celor înviaţi. Ultimul gând a fost cu privire la moarte şi
durerile ei. Ultimele gânduri pe care le-au avut au fost cu privire la
mormânt, dar acum ei proclamă: „Unde îţi este biruinţa, moarte?
[431] Unde îţi este boldul, moarte?” (1 Corinteni 15,55). Durerile
morţii au fost ultimele lucruri pe care le-au simţit. (...)
Când se vor trezi, orice durere va fi dispărut. „Unde îţi este
biruinţa, moarte?” Iată că ei stau aici, primesc atingerea finală a
nemuririi şi se înalţă pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh.
Porţile cetăţii lui Dumnezeu se deschid, iar popoarele care au păzit
adevărul intră în ea.
De o parte şi de alta se află coloane de îngeri, iar cei
răscumpăraţi de Dumnezeu merg printre heruvimi şi serafimi.
Domnul Hristos le spune bun venit şi le adresează binecuvântarea:
„Bine, rob bun şi credincios, intră în bucuria stăpânului tău”
(Matei 25,21). În ce constă bucuria aceea? El vede rodul muncii
sufletului Său şi este mulţumit. Acesta este scopul pentru care
lucrăm noi.
Iată un om pentru care ne-am rugat lui Dumnezeu în timpul
nopţii. Am stat de vorbă cu el pe patul lui de moarte şi am legat
sufletul lui neajutorat de Isus. Iată un om care a fost un beţiv
sărman. Am încercat să-i îndreptăm privirile spre Acela care este
puternic pentru a mântui şi i-am spus că Hristos poate să-i dea
biruinţa. Coroanele slavei nepieritoare sunt puse pe capetele lor,
iar apoi cei răscumpăraţi îşi depun coroanele scânteietoare la
picioarele lui Isus şi corul îngeresc intonează un cântec de biruinţă,
iar îngerii din cele două coloane preiau tonul şi cei mântuiţi li se
alătură, aşa cum au cântat pe pământ.
Un cântec ceresc. – O, ce muzică! Nu există nicio notă falsă.
Fiecare voce proclamă: „Vrednic este Mielul care a fost înjunghiat”

(Apocalipsa 5,12). El vede rodul muncii sufletului Lui şi este
mulţumit. Credeţi că va fi cineva care îşi va mai lua timp să
vorbească despre încercările şi greutăţile îngrozitoare prin care a
trecut? „Nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute”
(Isaia 65,17). „Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor”
(Apocalipsa 21,4). – Manuscrisul 18, 1894

NOTA SUPLIMENTARĂ A
TRAGEDIA VEACURILOR – EDIŢIA 1911
O declaraţie făcută de William C. White înainte de Comitetul
Conferinţei Generale, 30 octombrie 1911
Adresându-se consiliului, pastorul William C. White a spus:
Vă prezint cu plăcere o declaraţie cu privire la ultima ediţie în
limba engleză a cărţii Tragedia veacurilor.
În urmă cu aproximativ doi ani, ni s-a spus că plăcile tipografice
pentru cartea aceasta, care sunt folosite la Pacific Press, Review
and Herald şi International Tract Society (Londra), erau atât de
uzate, încât cartea trebuia să fie refăcută şi trebuiau să fie
confecţionate plăci noi. Lucrarea aceasta a fost realizată la Pacific
Press. Au fost făcute patru seturi de plăci, câte unul pentru fiecare
dintre editurile din Washington, Mountain View, Nashville şi
Watford.
Într-o scrisoare trimisă la managerii caselor noastre de editură,
[90]
în 24 iulie 1911, eu am scris următoarele
:
„După ce ne-am sfătuit cu pastorii, colportorii şi alţi prieteni ai
cărţii, am considerat că este cel mai bine să refacem textul, în aşa
fel încât noua ediţie să corespundă cât mai bine cu putinţă celei
vechi şi, deşi nu am putut să folosim exact acelaşi tip de litere,
materialul se aseamănă aproape în întregime, pagină cu pagină.
Fiecare capitol din noua ediţie începe şi se încheie la aceleaşi
pagini la care încep şi se încheie capitolele corespunzătoare [434]
din ediţia veche.
Schimbarea cea mai evidentă din noua ediţie constă în
îmbunătăţirea ilustraţiilor. Fiecare dintre cele patruzeci şi două de
capitole, împreună cu prefaţa, introducerea, cuprinsul şi lista
ilustraţiilor, conţine un titlu descriptiv frumos şi au fost introduse
zece noi pagini întregi de ilustraţii pentru a le înlocui pe acelea
care erau mai puţin atrăgătoare.

Cele treisprezece note suplimentare din vechea ediţie, care
ocupau treisprezece pagini, au fost înlocuite cu treizeci şi una de
note suplimentare, care ocupă douăsprezece pagini. Aproape toate
acestea sunt referinţe care au scopul de a-l ajuta pe cititorul
sârguincios să găsească dovezi istorice pentru afirmaţiile făcute în
carte.
Notele biografice au fost omise, iar indexul general a fost extins
de la douăsprezece, la douăzeci şi două de pagini, uşurând astfel
într-o mare măsură găsirea pasajelor dorite.
În conţinutul cărţii, îmbunătăţirile cele mai evidente constau în
introducerea referinţelor istorice. În ediţia veche, au fost date peste
şapte sute de referinţe biblice, dar numai în câteva situaţii a
existat câte o referinţă istorică la autorităţile citate sau indicate. În
ediţia nouă, cititorul va găsi mai mult de patru sute de referinţe cu
privire la optzeci şi opt de autori şi autorităţi.
Când i-am prezentat mamei solicitarea unora dintre colportorii
noştri de a include în ediţia nouă nu numai referinţe biblice, ci şi
referinţe la citatele din autorii cărţilor istorice, ea ne-a îndrumat
să le căutăm şi să introducem referinţele istorice. De asemenea, ea
ne-a îndrumat să verificăm citatele şi să corectăm orice greşeală
găsită, iar acolo unde citatele au fost luate din pasaje aşezate într-o
ordine diferită de către traducători, să folosim traducerea cea mai
corectă şi mai autentică.
Găsirea diferitelor pasaje citate din lucrările istoricilor a fost o
lucrare minuţioasă, iar verificarea pasajelor citate a condus la
unele schimbări în formularea [435] textului. Acest fapt este
observabil îndeosebi în citatele din Istoria Reformaţiunii, de J.
Merle D’Aubigné. S-a constatat că existau şase sau mai multe
traduceri în limba engleză, atât americane, cât şi britanice, iar
acestea erau destul de diferite din punct de vedere al exprimării,
deşi ideea era aproape identică. Prin urmare, în vechea ediţie a
cărţii Tragedia veacurilor, citatele respective au fost alese în
funcţie de claritatea şi de frumuseţea limbajului. Dar am aflat că
numai una dintre aceste numeroase traduceri avea aprobarea
autorului, iar aceasta este cea folosită de American Tract Society în

ediţiile recente. Aşadar, în această ediţie a cărţii Tragedia
veacurilor, citatele din cartea lui D’Aubigné au fost folosite în aşa
fel încât să se conformeze în principal cu respectiva traducere
aprobată.
În câteva situaţii, în locul citatelor vechi, au fost folosite citate
noi din cărţile istoricilor, ale predicatorilor şi scriitorilor din zilele
noastre, fie pentru că acestea sunt mai convingătoare, fie pentru că
noi nu am fost în stare să le găsim pe cele vechi. În fiecare caz în
care a fost făcută o astfel de schimbare, mama a acordat o atenţie
plină de credincioşie înlocuirilor propuse şi le-a aprobat.
Veţi găsi că schimbări de această natură au fost făcute la
paginile 273, 277, 306-308, 334, 335, 387, 547, 580 şi 581.
În carte, mai sunt aproximativ douăzeci sau mai multe citate a
căror sursă nu am fost capabili să o găsim până acum. Din fericire,
acestea se referă la subiecte cu privire la care nu există nicio
probabilitate de a apărea vreo controversă serioasă.
Schimbările făcute în ortografie, punctuaţie şi folosirea
majusculelor au avut scopul de a uniformiza stilul cărţii cu al
celorlalte volume din această serie.
În opt sau zece locuri, referinţele cu privire la date au fost
schimbate, din cauza trecerii timpului de la data când cartea a fost
publicată pentru prima oară.
În câteva locuri, formele de exprimare au fost modificate pentru
a evita o ofensă inutilă. Un exemplu de acest fel se va găsi în
schimbarea cuvântului papist cu roman sau romano-catolic. În
două locuri, expresia divinitatea lui Hristos este schimbată cu [436]
dumnezeirea lui Hristos, iar expresia toleranţă religioasă a fost
[91]
schimbată cu libertate religioasă.
Declaraţiile făcute la paginile 285-287 cu privire la Consiliul
Naţional care a luat hotărâri blasfematoare împotriva religiei şi a
Bibliei au fost formulate în aşa fel încât să arate că acel Consiliu
Naţional a înlăturat, iar apoi a pus la loc, nu numai Biblia, ci şi pe
Dumnezeu şi închinarea adusă Lui.
În noua ediţie, ridicarea la putere a papalităţii în 538 şi căderea
ei în 1798 sunt prezentate ca fiind supremaţia şi căderea acesteia,

în loc de instituirea şi abolirea ei, aşa cum a fost în ediţia veche.
În fiecare dintre aceste locuri, forma de exprimare mai clară a
fost cercetată cu atenţie şi aprobată de autoarea cărţii.
La paginile 50, 563, 564, 580, 581 şi în câteva alte locuri în care
declaraţiile cu privire la papalitate sunt contestate cu putere de
către romano-catolici şi care sunt dificil de dovedit prin folosirea
cărţilor de istorie accesibile, exprimarea din noua ediţie a fost
schimbată în aşa fel încât declaraţiile să corespundă cu seria de
dovezi care pot fi obţinute cu uşurinţă.
Cu privire la acestea şi alte pasaje asemănătoare, care ar putea
să stârnească unele controverse înverşunate şi nefolositoare,
mama a spus adesea: «Ce am scris despre aroganţa şi pretenţiile
papalităţii este adevărat. O mare parte din dovezile istorice legate
de aceste subiecte au fost distruse intenţionat. În ciuda acestui
fapt, pentru ca această carte să fie spre folosul cel mai mare al
catolicilor şi al altora şi pentru a fi evitate controverse inutile, este
mai bine ca declaraţiile cu privire la afirmaţiile papei şi pretenţiile
papalităţii să fie formulate cu moderaţie, ca să poată fi dovedite cu
uşurinţă şi claritate, folosind cărţile de istorie care sunt acceptate
şi se află la îndemâna pastorilor şi a cercetătorilor.»
Dacă auziţi zvonuri care spun că o parte din lucrarea îndeplinită
pentru această ediţie recentă a fost făcută contrar dorinţei mamei
sau fără ştiinţa ei, puteţi să fiţi siguri că astfel de zvonuri sunt
false şi nedemne de a fi luate în considerare.”
Apoi, au fost citite pasaje din ediţiile vechi şi noi [437] şi au fost
comparate pentru a ilustra declaraţia citită din scrisoarea din 24
iulie a vorbitorului. După aceea, fratele White a zis:
„De la data tipăririi acestei ediţii noi, mama a avut o plăcere
deosebită să o recitească şi să o revizuiască. Zi după zi, când am
vizitat-o dimineaţa, ea a vorbit despre carte, spunând că i-a făcut
plăcere să o citească din nou şi că era bucuroasă că lucrarea făcută
pentru ca ediţia aceasta să fie cât se poate fără greşeli a fost
încheiată cât ea se afla încă în viaţă şi putea să ofere îndrumări.
Mama nu a pretins niciodată că este o autoritate în domeniul
istoriei. Lucrurile pe care le-a scris sunt descrieri ale imaginilor

fulgerătoare şi ale altor descoperiri care i-au fost făcute cu privire
la faptele oamenilor şi cu privire la influenţa acestora asupra
lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor, având viziuni
din istoria trecută, prezentă şi viitoare în legătură cu lucrarea
aceasta. Când a scris viziunile, ea a folosit declaraţii istorice bune
şi clare pentru a exprima cu claritate lucrurile pe care se străduia
să le prezinte cititorilor. Pe vremea când eram doar un copil, am
auzit-o citindu-i tatălui meu Istoria Reformaţiunii, de D’Aubigné.
Ea îi citea pasaje mari şi chiar capitole întregi din cele cinci
volume. Faptul acesta a ajutat-o să localizeze şi să descrie multe
dintre evenimentele şi acţiunile care i-au fost descoperite în
viziune, într-un mod oarecum asemănător cu acela în care studiul
Bibliei a ajutat-o să localizeze şi să descrie multe dintre
descoperirile figurative care i-au fost făcute cu privire la
desfăşurarea marii lupte dintre adevăr şi minciună din zilele
noastre.
Mama nu a pretins niciodată că a avut o inspiraţie verbală, iar
eu constat că nici tatăl meu sau fraţii Bates, Andrews, Smith sau
Waggoner nu au promovat această pretenţie. Dacă în pregătirea
manuscriselor ei ar fi existat o inspiraţie verbală, de ce ar mai fi
lucrat ea pentru a face adăugiri şi adaptări? Este cunoscut faptul
că mama ia adesea unul dintre manuscrisele ei şi îl citeşte cu
atenţie, făcând adăugiri care dezvoltă din ce în ce mai bine ideea.
Prima ediţie a acestei cărţi a fost publicată în 1884, în California.
Când a fost tipărită cartea Spirit of Prophecy, volumul 3, [438] o
parte din material a fost lăsată pe dinafară şi era de aşteptat ca
mama să înceapă imediat să adauge la materialul acesta o altă
parte şi să publice volumul 4. Înainte de moarte, tata făcuse
publicitate cărţii Spirit of Prophecy, volumul 4.
Când au publicat volumul 4, mama şi cei care au fost implicaţi în
publicarea lui au avut în gând împlinirea planului tatălui meu,
care zisese: «Noi am avut de asemenea în atenţie materialul care a
fost scris pentru poporul adventist din Statele Unite. Prin urmare,
acest material a fost comprimat cu multă dificultate, aşa încât să
aducă volumul la dimensiunea pe care au avut-o celelalte volume

din serie.»
Mai târziu, când s-a descoperit că această carte putea să le fie
vândută tuturor oamenilor, editorii au luat plăcile şi au tipărit o
ediţie cu pagini mai mari. Au fost inserate imagini şi s-a făcut un
experiment prin vânzarea ei pe bază de comenzi, la preţul de 1,5
dolari.
În anul 1885, eu şi mama am fost trimişi în Europa, iar acolo a
apărut propunerea de a se traduce cartea în limbile germană,
franceză, daneză şi suedeză. Când s-a gândit la această propunere,
mama a hotărât să facă adăugiri la material.
Contactul mamei cu europenii îi adusese aminte de zeci de
lucruri care îi fuseseră descoperite în viziune pe parcursul
ultimilor ani; unele dintre evenimente i-au fost prezentate de două
sau trei ori, iar altele chiar de mai multe ori. Faptul că a văzut
locurile istorice şi contactul cu oamenii de acolo i-au împrospătat
memoria cu privire la aceste lucruri. Prin urmare, ea a dorit să
adauge mult material în carte. Lucrarea aceasta a fost îndeplinită,
iar manuscrisele au fost pregătite pentru traducere.
După întoarcerea noastră în America, a fost publicată o ediţie
nouă, mult mai extinsă. În ediţia aceasta, o parte din materialul
folosit în prima ediţie engleză a fost lăsat deoparte. Motivul acestor
modificări a fost că noua ediţie avea scopul de a fi răspândită în
întreaga lume.
În lucrarea ei publică, mama a dovedit că are capacitatea de a
selecta din vistieria adevărului materialele care au fost adaptate
[439] corespunzător cu nevoile celor cărora li se adresa şi a
considerat că, în selectarea materialului pentru publicarea cărţilor
ei, hotărârea cea mai înţeleaptă se va arăta prin selectarea părţilor
celor mai potrivite pentru nevoile acelora care vor citi cartea.
Prin urmare, în 1888, când a fost publicată noua ediţie a cărţii
Tragedia veacurilor, au fost lăsate afară aproximativ douăzeci de
pagini de material, câte patru sau cinci pagini aflate la un loc, care
erau foarte instructive pentru adventiştii din America, dar nu erau
potrivite pentru cititorii din celelalte părţi ale lumii.
Multe dintre cercetările făcute cu privire la declaraţiile istorice

folosite în noile ediţii europene şi americane ale cărţii Tragedia
veacurilor au avut loc în Basel, unde am avut acces la biblioteca
vastă a pastorului Andrews şi unde traducătorii aveau acces la
bibliotecile universităţilor publice.
Când am ajuns să revizuim materialul pentru a prezenta
referinţele istorice, am constatat că erau unele citate pe care nu
puteam să le găsim. În câteva situaţii, s-au găsit alte declaraţii
care susţineau aceeaşi idee, dar se aflau în cărţile altor istorici.
Acele cărţi erau disponibile în multe biblioteci publice. Atunci când
i-am atras mamei atenţia asupra unui citat pe care nu puteam să-l
găsim şi îi arătam că exista un alt citat pe care îl găsiserăm şi care
susţinea aceeaşi idee, ea a spus: «Folosiţi-l pe acela pentru care
puteţi să prezentaţi referinţe, aşa încât cititorii cărţilor să poată
găsi referinţele, dacă doresc să verifice sursele.» În felul acesta,
unele informaţii istorice au fost înlocuite.
Aşadar, cu privire la declaraţia că lucrătorii de la Washington,
cei din Comitetul Conferinţei Generale au făcut unele lucruri bune
sau greşite cu privire la această carte, este important să aveţi o
prezentare clară a faptelor.
Fraţii noştri de la Washington şi de la Mountain View au făcut
numai ce le-am cerut noi. Aşa cum am declarat la început, noi neam sfătuit cu persoanele de la Departamentul pentru publicaţii, cu
colportorii şi cu membrii comitetelor de publicaţii, [440] nu numai
din Washington, ci şi din California, iar eu le-am cerut să aibă
bunăvoinţa de a ne atrage atenţia asupra oricăror pasaje care au
nevoie să fie revizuite la reeditarea cărţii.
Când ne-a fost indicat faptul că unele date istorice erau puse sub
semnul întrebării şi contrazise, le-am cerut să ne dea o declaraţie
scrisă, care ne va ajuta în cercetarea noastră. Ei au făcut ce le-am
cerut şi nimic mai mult. Toate deciziile cu privire la ce anume
trebuia să fie schimbat şi ce anume trebuia să fie tipărit cuvânt cu
cuvânt din ediţia veche au fost luate în biroul mamei, de către
persoanele angajate de ea şi care lucrau sub îndrumarea ei. Prin
urmare, nimeni nu are niciun motiv de a spune vreun cuvânt
împotriva celor din Comitetul Conferinţei Generale sau a celor din

Departamentul literar de la Washington, ori împotriva cărţii, din
cauza lucrării făcute de fraţii din Washington sau din altă parte în
legătură cu această carte.
Suntem foarte recunoscători faţă de fraţii din Washington şi faţă
de mulţi alţii pentru munca binevoitoare şi efortul conştiincios de a
căuta acele pasaje care puteau fi contrazise de catolici sau de alţi
critici. De asemenea, am fost profund recunoscători faţă de fraţii
noştri din Anglia şi de pe continent, precum şi faţă de fraţii din
Boston, New York şi Chicago, pentru că ne-au ajutat să găsim în
bibliotecile mari şi să verificăm acele citate care erau greu de
localizat. Ei au îndeplinit lucrarea aceasta la cererea noastră şi
pentru a ne ajuta cu privire la lucrurile care am considerat că
trebuiau făcute. Folosirea rezultatelor acestor cercetări se vede în
referinţele istorice din subsolul paginii şi din anexă.
Aşa cum vă amintiţi, anexa din vechea carte a fost parţial
explicativă, parţial argumentativă şi parţial apologetică, dar astfel
de note ni s-au părut a nu mai fi necesare, iar cele treizeci şi una
de note din ediţia nouă sunt în principal referinţe la declaraţiile
istorice, dovedind corectitudinea declaraţiilor făcute în carte. Am
considerat că va fi de valoare pentru cititorul sârguincios să aibă
aceste referinţe precise cu privire la declaraţiile unor istorici
binecunoscuţi.”

COPIE A UNEI SCRISORI SCRISE DE WILLIAM C.
WHITE
Sanatoriul din California, 25 iulie 1911
Către membrii Comitetului de Publicaţii
Stimaţi fraţi,
În scrisoarea adresată colportorilor noştri misionari, am făcut o
declaraţie succintă cu privire la modificările care apar în ediţia
nouă a cărţii Tragedia veacurilor.
Un studiu al acestor modificări ar putea să-i determine pe unii să
pună întrebarea: Are Ellen White autoritatea şi dreptul să facă
schimbări în scrierile ei deja publicate, prin adăugare, prin omitere
sau în oricare dintre formele de exprimare, modalităţile de
descriere ori planul de argumentare?
Simpla declaraţie cu privire la anumite fapte legate de scrierea
cărţilor ei, de extinderea şi dezvoltarea istoriei marii lupte dintre
Hristos şi Satana, ar putea să constituie în ea însăşi un răspuns la
întrebarea aceasta.
Este general recunoscut faptul că, în cuvântările publice
adresate oamenilor, ea manifestă o mare libertate şi înţelepciune
în alegerea dovezilor şi a ilustraţiilor, pentru a face ca prezentarea
adevărurilor descoperite în viziune să fie clară şi convingătoare. De
asemenea, este recunoscut că ea alege faptele şi argumentele în
aşa fel încât să se adapteze auditoriului căruia i se adresează.
Acesta este un element esenţial pentru atingerea celor mai bune
rezultate în urma cuvântărilor ei.
Ea a simţit şi a declarat că, în alegerea materialului pentru
cărţile ei, a avut datoria de a folosi aceeaşi înţelepciune pe care o
foloseşte în alegerea materialului pentru predici.
În perioada 1882-1884, când a scris volumul 4 din seria The
[92]
Great Controversy,
mama a fost îndrumată cu privire la planul
general al cărţii. I s-a descoperit că trebuia să prezinte o schiţă a
luptei dintre Hristos şi Satana, aşa cum s-a desfăşurat aceasta în
primele secole ale erei creştine şi în timpul Marii Reforme din [442]
secolul al şaisprezecelea, într-un mod care să pregătească mintea
[441]

cititorului pentru a înţelege cu claritate lupta care are loc în zilele
noastre.
În timp ce scria cartea aceasta, mamei i-au fost descoperite din
nou şi din nou, în viziunile de noapte, multe dintre evenimentele
respective. Viziunea cu privire la eliberarea poporului lui
Dumnezeu, care este prezentată în capitolul patruzeci, a fost
repetată de trei ori, iar în două dintre ocazii, o dată în casa ei din
Healdsburg şi o dată la sanatoriul din St. Helena, membrii familiei
ei, care dormeau în camerele învecinate, au fost treziţi din somn de
strigătul ei clar şi melodios: „Ei vin! Ei vin!” (Vezi pagina 636.)
De câteva ori, am crezut că manuscrisul cărţii era gata pentru
tipar, dar se repeta o viziune cu privire la unele trăsături
importante ale luptei, iar mama scria din nou despre acel subiect,
descriind lucrurile mai amplu şi mai clar. Din cauza aceasta,
publicarea a fost amânată şi cartea s-a mărit.
Mama a considerat această carte nouă ca fiind o dezvoltare a
subiectului publicat pentru prima dată în Spiritual Gifts, volumul
I (1858), care se află acum în Early Writings (Experienţe şi viziuni),
paginile 210-295.
În ciuda îndrumării divine cu privire la planul cărţii, care a
făcut-o să fie atât de folositoare pentru publicul general, mama a
simţit că se adresa în principal poporului adventist din Statele
Unite. Mai târziu, când a pregătit cartea pentru o răspândire mai
largă, ea a omis câteva pasaje care apăruseră în ediţia anterioară.
Exemple cu privire la aceasta pot fi găsite în capitolul intitulat
„Cursele lui Satana”, paginile 518-530. (...)
În primele ei viziuni, viaţa patriarhilor, misiunea şi învăţăturile
lui Hristos şi ale apostolilor Săi, precum şi lupta care a fost dusă
mai departe de biserica lui Hristos de la înălţarea Sa şi până în
zilele noastre i-au fost descoperite la început într-o formă schiţată
şi au fost relatate succint de ea în articole, aşa cum le găsim în
Early Writings.
În anii de mai târziu, i-au fost [443] descoperite în viziune grupe
de subiecte, unul după altul, de repetate ori, iar de fiecare dată
descoperirea a scos la iveală cu mai multă claritate detalii ale

ansamblului sau anumite trăsături ale unui subiect.
În consecinţă, mama şi-a scris şi publicat viziunile cu privire la
diferitele etape ale marii lupte de mai multe ori şi, de fiecare dată,
mai amplu.
În Early Writings, materialul publicat cu privire la căderea lui
Satana şi a omului şi cu privire la Planul de Mântuire a ocupat opt
pagini. Aceleaşi subiecte publicate în Patriarhi şi profeţi au ocupat
treizeci de pagini mai mari.
În Early Writings, materialul publicat în 1858 cu privire la viaţa
lui Hristos a ocupat patruzeci de pagini. Acelaşi subiect publicat în
1878 ocupă peste şase sute de pagini în Spirit of Prophecy,
volumele 2 şi 3. Iar aşa cum este publicat acum în Hristos, Lumina
lumii şi Parabolele Domnului Hristos, ocupă mai mult de o mie de
pagini.
În The Great Controversy, volumul 4, publicat în 1885, în
capitolul „Cursele lui Satana”, se află trei sau mai multe pagini de
material nefolosit în ediţiile ulterioare, care au fost pregătite spre a
fi vândute publicului larg de către colportorii noştri. Aceasta este o
lectură excelentă şi cât se poate de interesantă pentru păzitorii
Sabatului, deoarece scoate în evidenţă lucrarea pe care Satana o va
face pentru a-i constrânge pe pastorii de succes şi pe membrii
bisericilor să înalţe sabatul duminical şi să-i persecute pe păzitorii
[93]
Sabatului.
Acest material nu a fost lăsat pe dinafară pentru că este mai
puţin adevărat în 1888 decât a fost în 1885, ci pentru că mama a
considerat că nu era înţelept să le spună aceste lucruri mulţimilor
cărora urma să le fie vândută cartea în viitor. (...)
Cu privire la acest pasaj şi la altele din scrierile ei, care au fost
omise în ediţiile ulterioare, ea a spus adesea: „Aceste declaraţii
sunt adevărate şi foarte folositoare pentru poporul nostru, dar sunt
nelalocul lor pentru publicul general, căruia i se adresează cartea
pregătită acum. Domnul Hristos le-a zis chiar şi ucenicilor: «Mai
am şi alte lucruri să vă spun, dar nu le puteţi purta acum.»
Domnul Hristos i-a învăţat pe ucenici să fie «înţelepţi ca şerpii şi
fără răutate ca porumbeii». [444] Este probabil ca prin cartea

aceasta fără respectivul pasaj să fie câştigate mai multe suflete
pentru Hristos, decât dacă pasajul s-ar afla în carte. Prin urmare,
[94]
trebuie să fie omis.”
Cu privire la schimbările în forma de exprimare, mama a spus
adesea: „Adevărurile importante trebuie să fie spuse direct, dar,
atât cât este posibil, să fie spuse într-un limbaj care mai degrabă
să câştige, decât să ofenseze.” – Scrisoarea lui William C. White, 25
iulie 1911

NOTA SUPLIMENTARĂ B
DECLARAŢIA ADRESATĂ DE WILLIAM C. WHITE
[95]

LUI W. W. EASTMAN

ÎN 4 NOIEMBRIE 1912

Frate Eastman, mi se pare că trebuie să ne păstrăm cu tărie
încrederea în marea mişcare adventistă din 1844 şi că nu ar trebui
să fim mutaţi cu uşurinţă de pe poziţiile pe care le-au susţinut
conducătorii acelei mişcări şi pionierii denominaţiunii noastre.
În acelaşi timp, cred că ar trebui să-i încurajăm pe editorii noştri,
pe pastorii, pe profesorii din şcolile noastre şi pe cei din rândurile
poporului nostru ca, în măsura în care au timpul şi ocazia, să fie
nişte cercetători sârguincioşi ai Bibliei şi nişte cercetători
conştiincioşi ai istoriei, aşa încât să poată cunoaşte şi să le poată
dovedi ei înşişi oamenilor care nu acceptă cărţile noastre ca
autoritate, ideile pe care noi le susţinem ca popor. Convingerea
mea este că aceia care scriu pentru publicaţiile noastre
denominaţionale articole cu privire la profeţie şi la împlinirea ei ar
trebui să fie încurajaţi să cerceteze profund şi cu credincioşie
subiectele despre care scriu şi să folosească în argumentele lor
referinţe şi citate luate din cărţile istorice ale acelor autori a căror
autoritate va fi acceptată de cititori.
Poate că este bine ca un predicator să citeze, în prezentarea [446]
subiectelor biblice pentru biserica lui, pasaje din Daniel şi
Apocalipsa şi Tragedia veacurilor şi să facă declaraţii explicite cu
privire la concepţiile proprii, dar cu greu ar putea fi considerat că
este înţelept din partea lui să folosească citate din aceste cărţi ca
fiind o autoritate în domeniul istoriei, în scopul de a-şi susţine
ideile. Cred că vei înţelege caracterul rezonabil al acestei
propuneri. Nu este de aşteptat ca un prezbiterian care se
străduieşte să dovedească temeinicia teoriilor lui pentru o adunare
de metodişti să depindă în cea mai mare parte de scriitori
prezbiterieni spre a-şi argumenta afirmaţiile, nici un metodist care
se străduieşte să convingă un baptist cu privire la temeinicia

religiei lui nu ar avea succesul cel mai mare dacă ar folosi ca
autoritate scriitori metodişti. În întreaga noastră lucrare, trebuie
să căutăm să folosim metodele cele mai eficiente.
Cu privire la prezentarea în scris a doctrinelor noastre sau a
interpretărilor noastre profetice, scriitorul trebuie să aibă o grijă şi
mai mare decât predicatorul pentru a alege ca surse acei autori
care vor fi acceptaţi ca autoritate de către cititorii critici şi
sârguincioşi.
Dacă eu înţeleg corect situaţia, fratele _______ a scris articole
despre profeţie şi împlinirea ei, în care a folosit ca autoritate
Daniel şi Apocalipsa şi Tragedia veacurilor pentru a-şi dovedi
punctele de vedere. Unii cititori le vor accepta pentru susţinerea
adevărului. Unii cititori le vor accepta ca fiind adevărate, dar vor
pune sub semnul întrebării autoritatea lor. Totuşi, pentru alţii,
această folosire a cărţilor denominaţionale va constitui o provocare,
determinându-i să se străduiască să dovedească faptul că în cărţile
folosite ca autoritate se află greşeli. Oare nu ar fi mai bine pentru
toate categoriile de cititori dacă, în predicile şi articolele noastre,
ne-am dovedi punctele de vedere, făcând referire la autorităţi
general acceptate?

Scrierile lui Ellen G. White cu privire la istorie
Cu privire la scrierile mamei şi la folosirea lor ca autoritate în
domeniul istoriei şi al cronologiei, mama nu a dorit niciodată ca
fraţii noştri să le trateze ca autoritate în domeniul detaliilor sau al
datelor istorice. Marile adevăruri care i-au fost descoperite mamei
cu privire la lupta [447] dintre bine şi rău, dintre lumină şi
întuneric, i-au fost date în diferite feluri, dar în principal sub forma
unor viziuni asemănătoare unor străfulgerări, în care îi erau
arătate marile evenimente din viaţa unor persoane, din
experienţele bisericilor, ale grupelor de reformatori şi ale
naţiunilor. Lucrurile descoperite în felul aceasta au fost scrise de
ea mai întâi într-o formă succintă în Early Writings, iar apoi mai
amplu în Spiritual Gifts şi în Spirit of Prophecy şi, în cele din
urmă, în seria The Great Controversy.

Când a scris despre experienţele reformatorilor din timpul
Reformei şi al marii mişcări adventiste din 1844, mama a
prezentat adesea, la început, o descriere parţială a unor
evenimente care i-au fost descoperite. După aceea, ea urma să le
descrie mai amplu şi apoi chiar şi mai amplu. Ştiam că ea scria
despre un subiect de patru sau de cinci ori, apoi se plângea că nu
poate să-i poruncească limbajului să descrie subiectul mai bine.
Când a scris capitolele pentru The Great Controversy, uneori
prezenta o descriere parţială a unui eveniment istoric important,
iar când copistul ei, care pregătea manuscrisele pentru tipar,
punea întrebări cu privire la timp şi loc, mama îi spunea că acele
lucruri sunt raportate de istorici conştiincioşi şi cerea să fie
introduse datele folosite de acei istorici. Alteori, când scria ce îi
fusese descoperit, mama găsea în cărţile noastre denominaţionale o
descriere atât de potrivită a evenimentelor şi o prezentare atât de
bună a faptelor şi învăţăturilor, încât copia cuvintele acelor surse
de autoritate.
Când a fost scrisă seria The Great Controversy, mama nu s-a
gândit niciodată că va fi considerată de cititori ca o autoritate în
domeniul datelor istorice sau că va fi folosită pentru a clarifica
anumite controverse cu privire la detaliile istoriei, iar ea nu
consideră nici acum că ar trebui să fie folosită în felul acesta.
Mama tratează cu un mare respect lucrarea acelor istorici
credincioşi, care au dedicat ani de zile studiului marelui plan al lui
Dumnezeu, aşa cum este prezentat în profeţie, şi îndeplinirii acelui
plan, aşa cum este raportat în istorie.
În anii din trecut, ori de câte ori s-a găsit o dovadă clară că
scriitorii literaturii noastre adventiste nu reuşiseră să [448]
găsească o confirmare exactă a detaliilor, mama a luat poziţie în
favoarea corectării acelor lucruri despre care s-a constatat cu
claritate că erau greşite. Când a fost consultată cu privire la
eforturile care se făceau pentru a revizui şi pentru a corecta acea
carte bună, intitulată Daniel şi Apocalipsa, ea s-a opus
întotdeauna efectuării unor schimbări numeroase şi a fost
întotdeauna în favoarea corectării acelor lucruri care se dovedeau

cu claritate a fi incorecte.

Cronologia
Mi se pare că există pericolul de a pune mult prea mult accent pe
cronologie. Dacă ar fi fost esenţial pentru mântuire ca omul să aibă
o înţelegere clară şi armonioasă a cronologiei lumii, Domnul nu ar
fi îngăduit să existe dezacordurile şi discrepanţele pe care le găsim
în scrierile istoricilor Bibliei, iar mie mi se pare că în aceste zile din
urmă nu ar trebui să existe atât de multe controverse cu privire la
date.
În ce mă priveşte, eu voi spune următoarele: Cu cât studiez mai
mult experienţa poporului adventist, cu atât simt că doresc să
cinstesc, să laud şi să preamăresc înţelepciunea Dumnezeului
cerurilor, care i-a dat unui om simplu ca William Miller o
înţelegere a marilor adevăruri ale profeţiei. Pentru oricine va
studia explicaţiile lui profetice, este evident că, deşi a avut
adevărul cu privire la aspectele principale, totuşi Miller a adoptat
multe interpretări inexacte şi incorecte cu privire la detalii. La
început, acestea au fost acceptate de către asociaţii lui, dar
Dumnezeu a chemat oameni cu educaţie şcolară, care s-au bucurat
de ocazii mai favorabile şi mai mari de a studia decât a avut Miller,
iar prin studiul propriu al profeţiilor şi al istoriei, oamenii aceştia
au găsit adevărul cu privire la multe puncte în care explicaţia lui
Miller era incorectă.
Cel care studiază experienţa aceasta din perspectiva încrederii în
acea mare mişcare adventistă, aşa cum a fost prezentată în Daniel
şi Apocalipsa şi în Tragedia veacurilor, nu poate să nu se bucure
pentru bunătatea lui Dumnezeu, când vede cum a adus El
adevărul şi lumina, prin studiul multor oameni, iar mie mi se pare
că noi, cei care iubim lucrarea [449] clădită pe acea temelie, ar
trebui să tratăm cu foarte multă bunăvoinţă, consideraţie şi
respect lucrarea pe care Dumnezeu l-a ajutat pe Miller să o
îndeplinească.

Faceţi numai declaraţii modeste

Totuşi, dacă declarăm că Miller şi tovarăşii lui au avut o
cunoaştere desăvârşită şi totală a adevărului cu privire la
corespondenţa dintre istorie şi profeţie sau dacă declarăm că
pionierii celei de a treia solii au avut o cunoaştere deplină şi
infailibilă, dacă spunem: „Noi nu am fost nevoiţi niciodată, în
istoria acestei lucrări, să mărturisim că am greşit”, vom provoca în
mod neînţelept şi inutil critici care vor prezenta lumii, într-o
lumină felurită şi exagerată, inexactităţile şi greşelile unora dintre
învăţătorii noştri, greşeli care au fost corectate printr-un studiu
conştiincios în anii de mai târziu.
Frate Eastman, mi se pare că există o mare posibilitate de a ne
slăbi influenţa, dacă vom închide ochii în faţa faptului că suntem
cu toţii ca nişte copilaşi care învaţă zi de zi de la Marele Învăţător
şi că este privilegiul nostru să înaintăm în cunoaştere şi înţelegere.
Mie mi se pare că este mult mai înţelept din partea noastră să
convingem lumea că Dumnezeu ne-a condus şi continuă să ne
conducă, prin faptul că ne descoperă din când în când dovezi
incontestabile cu privire la temeinicia poziţiei noastre, prezentând
cu claritate corespondenţa dintre profeţie şi istorie şi folosind date
istorice pe care lumea nu le poate pune la îndoială, decât prin toate
eforturile pe care le facem pentru a dovedi că poziţiile pe care leam susţinut anul trecut, cu zece ani, cu douăzeci de ani sau cu
treizeci de ani în urmă au fost infailibile şi neschimbătoare.
Cu privire la scrierile mamei, eu am o dovadă copleşitoare şi
convingerea fermă că ele constituie o descriere a lucrurilor pe care
Dumnezeu i le-a descoperit în viziune, iar în locurile în care ea a
preluat descrierea istoricilor sau explicaţia scriitorilor adventişti,
eu cred că Dumnezeu i-a dat discernământul necesar pentru a
folosi ce era corect şi în armonie cu adevărul legat de toate
lucrurile importante pentru [450] mântuire. Dacă, printr-un studiu
conştiincios, se va constata că ea a preluat unele explicaţii ale
profeţiei, care, în anumite detalii legate de date nu se pot armoniza
cu felul în care înţelegem noi istoria lumii, faptul acesta nu
influenţează încrederea mea în scrierile ei, în ansamblu, cu nimic
mai mult decât este influenţată încrederea mea în Biblie, din cauza

faptului că nu pot să armonizez multe dintre declaraţiile ei cu
privire la cronologie.

NOTA SUPLIMENTARĂ C
SCRISOAREA ADRESATĂ DE WILLIAM C. WHITE
LUI L. E. FROOM

[96]

ÎN 8 IANUARIE 1928

Stimate frate Froom,
Poşta de ieri mi-a adus scrisoarea ta din 3 ianuarie. În ea, pui o
serie de întrebări, cerând un răspuns din partea mea.
Aminteşti de o discuţie pe care am avut-o, în care crezi că eu am
declarat că mama a spus cu privire la unele din scrierile ei:
„Lucrarea mea este să pregătesc; lucrarea voastră este să daţi o
formă mai bună.”
Eu nu îmi amintesc să o fi auzit vreodată pe mama făcând o
astfel de declaraţie. Gândul care ar determina o asemenea
declaraţie nu este în armonie cu ideile pe care le are despre
lucrarea ei şi cu privire la lucrarea copiştilor şi a secretarelor ei.
Există o declaraţie pe care am făcut-o câtorva dintre lucrătorii
noştri de seamă şi din care ar fi putut să ia naştere ideea
exprimată în întrebările tale. Eu le-am spus că în zilele timpurii
ale lucrării noastre, mama îi scrisese unei persoane sau unui grup
o mărturie care conţinea informaţii şi sfaturi care ar fi putut să fie
valoroase şi pentru alţii, iar fraţii o întrebau cum ar trebui să fie
folosită. [452] Ea i-a spus adesea tatălui meu, iar uneori le-a spus şi
asociaţilor lui, următoarele: „Eu mi-am făcut partea. Am scris ce
mi-a descoperit Domnul. Acum, este rândul vostru să spuneţi cum
trebuie să fie folosit.”
Vei înţelege imediat că o astfel de declaraţie a fost foarte
rezonabilă. Tatăl meu şi asociaţii lui se confruntau cu toate
problemele legate de lucrarea adevărului prezent, care s-a
dezvoltat de la data aceea într-o lucrare a Conferinţei Generale, iar
Cerul a prevăzut în mod înţelept ca ei să împărtăşească
responsabilitatea de a spune cum şi în ce fel trebuiau să le fie
prezentate soliile acelora cărora le erau adresate pentru a beneficia
de ele.

Tu pari să crezi că, dacă a existat o declaraţie de felul celei pe
care o menţionezi în scrisoarea ta, aceasta le-ar face un bine unora
dintre fraţii noştri. Nu pot să înţeleg cum ar putea să le facă bine.
Poate ai putea să îmi explici.
Cu privire la cele două paragrafe referitoare la amalgamare, care
trebuie să se afle în Spiritual Gifts şi, de asemenea, în Spirit of
Prophecy, şi cu privire la întrebarea legată de motivul pentru care
au fost scoase din cărţile ulterioare şi cine şi-a asumat
responsabilitatea aceasta, pot să răspund clar şi cu o siguranţă
deplină. Ele au fost lăsate afară de Ellen G. White. Niciunul dintre
cei implicaţi în lucrarea ei nu a avut vreo autoritate asupra unei
astfel de acţiuni, iar eu nu am auzit pe nimeni adresându-i sfaturi
în această direcţie.
În toate situaţiile de felul acesta, poţi să consideri sigur faptul că
Ellen White a fost responsabilă pentru scoaterea sau adăugarea
unui material de acest fel în ediţiile ulterioare ale cărţilor noastre.
Ellen White nu numai că a avut o gândire bună, bazată pe o
înţelegere clară şi cuprinzătoare a circumstanţelor şi a
consecinţelor fireşti ale publicării scrierilor ei, dar, de multe ori, a
primit şi îndrumări directe de la îngerului Domnului cu privire la
ce ar trebui să fie omis şi ce ar trebui să fie adăugat în ediţiile noi.
(…)
Gândeşte-te câteva clipe la capitolul din prima ediţie a seriei The
Great Controversy, volumul 4, publicat de Pacific Press în 1884. În
capitolul douăzeci şi şapte, „Cursele lui Satana”, vei găsi că
aproximativ patru pagini din partea a doua a [453] capitolului au
fost omise din ediţiile ulterioare ale cărţii. Aceste patru pagini
urmează a fi găsite în Testimonies to Ministers, paginile 472-475.
Informaţia conţinută în aceste patru pagini este foarte valoroasă
pentru adventiştii de ziua a şaptea şi a fost inclusă într-un mod cât
se poate de potrivit în prima ediţie a seriei The Great Controversy,
în volumul 4, care, asemenea celorlalte volume, atunci când a fost
publicat, a fost considerat a fi o solie adresată în special
adventiştilor de ziua a şaptea şi tuturor creştinilor care simpatizau
cu ei în privinţa punctelor de credinţă şi a ţintelor lor.

Totuşi, când s-a hotărât ca volumul 4 din Great Controversy să
fie publicat într-o formă nouă pentru a fi vândut publicului de
către colportori, Ellen G. White a sugerat ca paginile acelea să fie
lăsate, deoarece era probabil ca pastorii altor biserici, care citeau
acele declaraţii, să se înfurie şi să se unească împotriva răspândirii
cărţii.
Oare de ce nu vor fraţii noştri să cerceteze modalităţile pline de
milă ale lui Dumnezeu de a ne trata, împărtăşindu-ne cunoştinţe
prin aspectele frumoase, armonioase şi folositoare ale Spiritului
Profetic, în loc să caute motive de a critica şi de a diseca, încercând
să îl împartă în cuburi ca acelea de la jocurile pe care le cumpărăm
pentru copii, şi ei cer altcuiva să le potrivească laolaltă pentru a
face un model care le place şi să lase afară anumite părţi, care nu
le sunt pe plac? Mă rog Domnului să ne dea răbdarea şi călăuzirea
necesare pentru a face tot ce putem ca să-i ajutăm pe astfel de
oameni să înţeleagă frumuseţea lucrării lui Dumnezeu.
Te referi la celelalte scrisori care conţin întrebări la care nu am
răspuns. Sper să ajung la ele în curând, dar nu în dimineaţa
aceasta.
Al tău, cu sinceritate,
William C. White

SCRISOAREA ADRESATĂ DE WILLIAM C. WHITE
LUI L. E. FROOM ÎN 9 IANUARIE 1928
Dragă frate Froom,
După ce ţi-am trimis o scrisoare ieri, am găsit scrisoarea ta din
22 decembrie. [454] În ea, îmi spui că timp de doi ani l-ai încurajat
pe pastorul Daniells să pregătească o carte despre Spiritul
Profeţiei, dar nu mi-ai spus cum a răspuns el.
Cu referire la declaraţiile care au fost publicate de pastorul
Loughborough, vorbeşti despre accentul pe care îl pune pe
manifestările fizice şi susţii că acestea nu te impresionează.
Sunt întru totul de acord cu tine cu privire la faptul că dovada
cea mare a prezenţei mâinii divine în darul pentru biserica
rămăşiţei se află în probele aflate în interiorul scrierilor. Cu toate
acestea, trebuie să cred că în manifestările fizice legate de
revărsarea luminii şi de revelaţie, se află o anumită valoare reală,
deoarece, altfel, Dumnezeu nu le-ar fi dat. Mai mult, eu întâlnesc o
mare mulţime de oameni zeloşi, sinceri şi preţioşi în ochii lui
Dumnezeu, care consideră că aceste manifestări fizice au o
importanţă foarte mare şi mărturisesc că au fost întăriţi foarte
mult în credinţă printr-o cunoaştere clară a metodelor adoptate de
Tatăl nostru ceresc pentru a confirma încrederea primitorilor în
lumina pe care le-a dat-o.
Faci referire la mica declaraţie pe care ţi-am scris-o cu privire la
inspiraţia verbală. Această declaraţie făcută de Conferinţa
Generală din 1883 a fost în armonie deplină cu concepţiile şi
poziţiile pionierilor lucrării şi cred că a fost singura poziţie
adoptată de toţi pastorii şi profesorii noştri, până când profesorul
[W.W.] Prescott, preşedintele Colegiului Battle Creek, a prezentat
foarte convingător o altă concepţie, şi anume concepţia susţinută şi
[97]
prezentată de profesorul Gaussen.
Acceptarea acelei concepţii
de către studenţii Colegiului Battle Creek şi de către mulţi alţii,
inclusiv de pastorul Haskell, a avut ca urmare introducerea în
lucrarea noastră a unor întrebări şi dificultăţi fără sfârşit, care
cresc tot mai mult.

Ellen White nu a acceptat niciodată teoria lui Gaussen cu privire
la [455] inspiraţia verbală, nici aşa cum este aplicată la lucrarea ei,
nici aşa cum este aplicată la Biblie.
Spui că, în efortul tău de a avea o înţelegere loială şi raţională a
contextului din care provine acest dar minunat, ai căutat să obţii
informaţii cu privire la diferitele persoane care au ajutat-o pe Ellen
White în domeniul literar al lucrării.
Frate Froom, eu am convingerea că nu vei avea niciodată mai
multă lumină cu privire la darul Spiritului Profetic, studiind
trăsăturile şi calificările copiştilor credincioşi şi ale editorilor pe
care Ellen White i-a solicitat să o ajute la pregătirea articolelor
destinate publicaţiilor noastre periodice şi a capitolelor din cărţile
ei.
Temelia pe care poate fi susţinută credinţa în soliile pe care
Dumnezeu le-a trimis poporului Său va fi găsită mai uşor în
studiul felului Său de a lucra cu profeţii Săi din veacurile trecute.
Mie mi se pare că studiul vieţii, lucrării şi scrierilor apostolului
Pavel sunt mai folositoare şi mai iluminatoare decât orice altă
direcţie de studiu pe care am putea să o sugerăm şi eu nu cred că
vom fi ajutaţi într-o mare măsură în întărirea încrederii în scrierile
lui Pavel, dacă vom căuta să alcătuim o listă a ajutoarelor lui şi
vom cerceta istoria şi experienţa lor. Mie îmi este uşor să cred că
Ieremia a fost îndrumat de Dumnezeu în alegerea lui Baruc pentru
a scrie ce îi spunea el şi, de asemenea, că Pavel a avut înţelepciune
cerească în alegerea acelora care au îndeplinit rolul de secretari ai
săi din când în când, după cum a avut nevoie.
Convingerea mea este că Ellen G. White a avut îndrumare
cerească în alegerea persoanelor care trebuiau să îndeplinească
rolul de copişti şi a acelora care trebuiau să contribuie la
pregătirea articolelor pentru publicaţiile noastre periodice şi a
capitolelor din cărţile noastre.
Sunt foarte familiarizat cu circumstanţele care au determinat-o
să-i aleagă pe unii dintre aceşti lucrători şi cu privire la
încurajările directe pe care le-a primit cu referire la calificările şi
caracterul demn de încredere al acestora pentru lucrare. De

asemenea, cunosc ocaziile în care a fost îndrumată să-i instruiască,
să-i avertizeze şi, uneori, să-i concedieze pe aceia a căror lipsă de
evlavie îi descalifica pentru un serviciu [456] satisfăcător. În
legătură cu acest fapt, pastorul Starr ar putea să îţi prezinte un
capitol interesant cu privire la experienţa lui Ellen White cu
Fannie Bolton, iar eu aş putea să îţi vorbesc despre o situaţie în
care s-a despărţit de propria nepoată, Mary Clough, pe care o iubea
mult.
La începutul anilor ’60, Ellen White nu a avut niciun ajutor, cu
excepţia soţului ei, care o asculta citind capitole din manuscrisul ei
şi îi sugera corecturile gramaticale, pe măsură ce îi atrăgeau
atenţia. Îmi amintesc din copilărie că am fost martor al unor
situaţii de felul următor: Pastorul White era slăbit şi stătea întins
pe canapea, iar Ellen White aducea un capitol scris pentru
Spiritual Gifts şi i-l citea, iar el îi sugera, aşa cum am spus
anterior, corecturile gramaticale. Şi articolele pentru Mărturii au
fost tratate în acelaşi fel.
Cu excepţia câtorva mărturii care erau tipărite, multe mărturii
au fost trimise unor persoane particulare şi, adesea, Ellen White
scria următoarele: „Nu am pe nimeni care să copieze mărturia
aceasta. Te rog să o copiezi tu însuţi şi să îmi trimiţi înapoi
originalul.” Ca urmare a acestei metode de a lucra, avem în
tezaurul manuscriselor noastre multe dintre mărturiile timpurii
scrise de mâna lui Ellen White.
La începutul anilor ’60, sora Lucinda M. Hall a îndeplinit rolul
de îngrijitoare a casei lui Ellen White, secretară şi, uneori,
tovarăşă de călătorie. Ea a fost conştiincioasă, dar şi timidă şi a
corectat numai greşelile gramaticale cele mai evidente. Prin anul
1862, sora Adelia Patten a intrat în legătură cu familia White şi a
copiat unele dintre scrierile lui Ellen White. Mai târziu, ea a lucrat
pentru Review and Herald.
În toamna anului 1872, Ellen White a vizitat Colorado şi a
cunoscut-o mai îndeaproape pe nepoata ei, Mary C. Clough, iar în
anii ’74, ’75 şi ’76, Mary Clough a ajutat-o la pregătirea
manuscrisului pentru seria Spirit of Prophecy, volumele 2 şi 3. De

asemenea, i-a însoţit pe fratele şi sora White în lucrările de la
adunările de tabără şi a îndeplinit rolul de reporter pentru presa
publică. Prin această activitate, ea a fost primul agent de
publicitate angajat permanent de biserică şi poate fi privită ca fiind
[457] bunica departamentului nostru pentru publicitate.
Experienţa ei ca reporter la ziar, încrederea pe care a câştigat-o
în acest fel şi laudele care s-au adunat pentru lucrarea ei au făcuto să ajungă nepotrivită pentru lucrarea delicată şi sfântă de editor
şi copist al articolelor pentru Review şi al capitolelor pentru The
Great Controversy. Lui Ellen White i-a fost descoperit într-o
viziune că ea şi Mary priveau nişte manifestări uimitoare pe cer.
Acestea însemnau mult pentru Ellen White, dar pentru Mary
păreau că nu înseamnă nimic, iar îngerul a zis: „Lucrurile
duhovniceşti trebuie judecate duhovniceşte” şi apoi a îndrumat-o
pe Ellen White să nu o mai angajeze pe nepoata ei ca editor al
cărţilor.
În anii ’68, ’69 şi ’70, diferite persoane au fost angajate de Ellen
White pentru a copia mărturiile ei. Printre acestea au fost Emma
Sturgess, apoi soţia lui Amos Prescott, Anna Hale, după aceea
soţia lui Irwin Royce şi altele ale căror nume nu mi le amintesc
acum.
După moartea lui James White, în 1881, Ellen White a angajat-o
pe sora Marian Davis. Ea fusese câţiva ani corector la Review and
Herald, iar Ellen White a primit prin descoperire divină asigurarea
că sora Davis va fi o ajutoare conştiincioasă şi credincioasă. După
aceea, Ellen White a angajat-o pe sora Eliza Burnham, iar la un
moment dat, la Battle Creek, când era mult de lucru, au fost
angajate ca ajutoare B. L. Whitney şi Fannie Bolton. Sora Davis a
însoţit-o pe Ellen White în Europa în 1886 şi 1887. De asemenea,
ea a fost colaboratoarea principală a lui Ellen White în Australia.
Pe măsură ce lucrarea din Australia a crescut, sora Burnham a
fost chemată să ajute la editarea cărţilor, iar Maggie Hare şi
Minnie Hawkins au fost angajate în calitate de copişti.
Uitasem să menţionez că, în anii în care Ellen White s-a aflat la
Healdsburg, sora J. I. Ings a lucrat mult la copierea Mărturiilor şi

a manuscriselor.
Cu o ocazie, când eram în Australia, s-a propus ca Special
Testimonies to Ministers (adică Special Testimonies, seria A) [458]
să fie publicată de pastorul [O. A.] Olsen [preşedintele Conferinţei
Generale]. La începutul anilor ’90, lucrarea trebuia să fie
retipărită, iar materialul urma să fie grupat în funcţie de subiecte.
În timp ce această propunere era în atenţie, s-a întâmplat că
pastorul W. A. Colcord, care fusese cândva secretar al Conferinţei
Generale şi mulţi ani un scriitor de seamă cu privire la subiectele
legate de libertatea religioasă, a rămas fără un loc de muncă şi, la
cererea mea şi a lui Ellen White, a fost angajat să se ocupe de
Special Testimonies şi să grupeze materialul în funcţie de subiecte
în vederea republicării. El a petrecut câteva săptămâni cu lucrarea
aceasta şi a fost plătit de Ellen White, dar lucrarea nu a fost
folosită niciodată. Dacă îmi amintesc bine, aceasta a fost singura
lui implicare în activitatea ei literară.
Ultima lucrare îndeplinită de sora Davis a fost selectarea şi
aranjarea materialului folosit în cartea Divina vindecare.
Pastorul C. C. Crisler a ajutat-o pe Ellen White la selectarea şi
aranjarea materialului care apare în Istoria faptelor apostolilor şi
Profeţi şi regi.
Această schiţă generală a lucrării şi a lucrătorilor nu are
pretenţia de a fi completă. Nici eu şi niciunul dintre ajutoarele lui
Ellen White nu am considerat că personalul care alcătuia echipa ei
de lucru ar prezenta un interes special pentru cititorii cărţilor ei.
Ea a scris materialul în întregime. Întotdeauna a fost o controversă
între ea şi editorii ei cu privire la cantitatea de material care
trebuia să fie folosită. Ellen White era cât se poate de mulţumită
când un subiect era prezentat pe deplin, iar cei care îl publicau
făceau întotdeauna presiuni pentru a avea materialul condensat,
sau prescurtat, aşa încât cartea să nu fie prea mare. În consecinţă,
după ce unele capitole importante erau pregătite pentru tipar şi,
uneori, după ce erau trimise la tipărit, lui Ellen White i se făceau
descoperiri noi cu privire la subiect, iar ea scria material
suplimentar şi insista să fie inclus. Experienţa aceasta a avut loc

în principal cu ocazia scrierii volumului 4 din seria The Great
Controversy.
O dificultate asemănătoare a avut loc în legătură cu cantitatea
de [459] material pregătit pentru Hristos, Lumina lumii, dar a fost
depăşită parţial prin separarea unor părţi care au fost folosite în
cărţile Parabolele Domnului Hristos şi Cugetări de pe Muntele
Fericirilor.
Cu privire la lectura cărţilor unor autori contemporani în timpul
pregătirii acestor cărţi este foarte puţin de spus, deoarece, atunci
când era foarte ocupată cu scrisul, Ellen White nu avea timp de
citit. Înainte de a începe să scrie despre viaţa lui Hristos şi în
perioada aceea, Ellen White a citit într-o anumită măsură cărţile
lui Hanna, Fleetwood, Farrar şi Geikie. Nu ştiu să fi citit vreodată
cartea lui Edersheim. Ocazional, ea a făcut referire la Andrews,
îndeosebi cu privire la cronologie.
De ce a citit aceste cărţi? Evenimentele principale din lupta
veacurilor, aşa cum au fost prezentate în seria The Great
Controversy, i-au fost descoperite parţial în mai multe ocazii
diferite. În prima descoperire, i-a fost dată o descriere succintă, aşa
cum este prezentată în secţiunea a treia a cărţii intitulate acum
Early Writings.
După aceea, marile evenimente din perioada patriarhală şi
experienţa profeţilor i-au fost descoperite aşa cum sunt prezentate
în articolele ei din Mărturii pentru biserică şi în seria de articole
din anii ulteriori, publicate în Review, The Signs of the Times şi
The Southern Watchman. Îţi vei aminti că aceste serii tratează
destul de amplu lucrarea lui Ezra, Neemia, Ieremia şi a altor
profeţi.
Marile evenimente care au avut loc în viaţa Domnului nostru iau fost descoperite în scene panoramice, la fel cum au fost şi
celelalte părţi din The Great Controversy. În câteva dintre aceste
scene, datele cronologice şi geografice i-au fost descoperite cu
claritate, dar o parte mai mare a descoperirilor a avut loc sub
forma unor scene fulgerătoare, care erau nespus de vii, iar
dialogurile şi controversele pe care le-a auzit şi a fost în stare să le

relateze nu au fost marcate din punct de vedere geografic sau
cronologic, ci a fost lăsată să cerceteze singură Biblia şi istoria,
precum şi scrierile oamenilor care prezentaseră viaţa [460]
Domnului nostru, pentru a obţine datele cronologice şi geografice.
Un alt scop pe care l-a avut lectura istoriei, a cărţilor cu privire
la viaţa Domnului nostru şi a apostolului Pavel, a fost acela că, în
timpul lecturii, în mintea ei au fost readuse în mod viu scenele care
îi fuseseră descoperite cu claritate în viziune, dar care se
şterseseră parţial din memoria ei, din cauza trecerii anilor şi a
lucrării de slujire istovitoare.
De multe ori, când citea cărţile lui Hanna, Farrar sau Fleetwood,
ajungea la descrierea unei scene care îi fusese descoperită cu
claritate, dar pe care o uitase, iar apoi era capabilă să o redea mai
detaliat decât în materialul pe care îl citise.
În ciuda întregii capacităţi pe care Dumnezeu i-o dăduse pentru
a prezenta evenimente din viaţa lui Hristos, din viaţa apostolilor, a
profeţilor şi a reformatorilor Săi mai convingător şi mai explicit
decât alţi istorici, totuşi ea a simţit cât se poate de serios urmările
lipsei de educaţie şcolară. Ea a admirat limbajul în care alţi
scriitori le prezentaseră cititorilor lor scenele pe care Dumnezeu i
le descoperise ei în viziune şi a considerat că este atât o plăcere, cât
şi un avantaj şi o economie de timp să folosească limbajul lor, în
totalitate sau parţial, pentru a prezenta acele lucruri pe care le
cunoştea prin descoperire divină şi pe care dorea să le transmită
cititorilor ei.
În multe dintre manuscrisele ei sunt folosite semnele de citare.
În alte situaţii, acestea nu au fost folosite, iar obiceiul ei de a folosi
părţi din propoziţiile găsite în scrierile altor autori şi de a completa
parţial cu propriile cuvinte nu s-a bazat pe niciun plan definit şi
nici nu a fost pus sub semnul întrebării de către copiştii şi editorii
ei până prin anul 1885 şi după aceea.
Când criticii au scos în evidenţă acest aspect al lucrării ei, ca
motiv pentru a pune la îndoială darul care o făcuse în stare să
scrie, ea nu i-a acordat multă atenţie. Mai târziu, când a fost
acuzată că faptul acesta era o nedreptate la adresa altor publicişti

şi scriitori, ea a făcut o schimbare categorică – [461] o schimbare cu
care sunteţi familiarizaţi.
Frate Froom, convingerea mea, pe care nu încetez să o repet, este
aceea că Ellen White şi-a folosit propria gândire cât se poate de
serios în formularea conţinutului articolelor publicate în
periodicele noastre şi în capitolele care alcătuiesc cărţile ei şi că ea
a avut ajutor din cer şi a fost remarcabil de perspicace în sesizarea
oricărei greşeli făcute de copişti sau de editori. Aceasta a fost
situaţia pe parcursul tuturor anilor ei de activitate intensă înainte
şi după moartea soţului ei, în perioada lucrării ei din Europa şi
Australia şi în cea mai mare parte a anilor petrecuţi în America,
după întoarcerea din Australia.
În ultimii ani de viaţă, supervizarea ei nu a mai fost atât de
cuprinzătoare, dar ea a fost binecuvântată în mod minunat cu
inteligenţa de a adresa îndrumări cu privire la materialul scris
anterior, care a fost folosit în acei ani, indicând subiectele care
trebuiau să fie scoase în evidenţă şi subiectele care puteau fi
ocolite, când am început lucrarea de prescurtare a cărţilor mai
mari, în scopul de a pregăti materialul pentru traducerea în limbi
străine.
Te rog să-i citeşti această declaraţie pastorului Daniells şi, dacă
observi că, în graba mea, am lăsat neclarificate lucruri care pot fi
răstălmăcite cu uşurinţă, te rog să mi le indici şi să-mi dai ocazia
de a aduce dovezile necesare înainte de a le prezenta celorlalţi
fraţi.
Cu stimă,
William C. White

SCRISOAREA ADRESATĂ DE WILLIAM C. WHITE
[98]

LUI L. E. FROOM
ÎN 13 DECEMBRIE 1934
Stimate frate Froom,
Am în mână scrisoarea ta din 3 decembrie. Întrebările pe care le
pui sunt foarte cuprinzătoare şi îmi este destul de dificil să
răspund la ele.
[462] Este adevărat că, în timpul celor peste treizeci de ani de
asociere cu Ellen White, eu am avut o încredere totală în lucrarea
ei. Ştiu că ea a primit de la Dumnezeu descoperiri care au fost de o
valoare nespusă pentru biserică şi pentru lume. Eu nu am analizat
atât de amănunţit pe cât doresc fraţii noştri sursele de informaţie
care au făcut-o în stare să îşi scrie cărţile.
Structura de ansamblu a marelui templu al adevărului susţinut
de scrierile ei i-a fost descoperită cu claritate în viziune. Unele
aspecte ale descoperirilor, cum ar fi acelea ale cronologiei profetice,
lucrarea de slujire din Sanctuar şi schimbările care au avut loc în
1844, i-au fost descoperite de multe ori în mod detaliat, iar faptul
acesta a făcut-o în stare să vorbească foarte categoric şi cu claritate
despre stâlpii de temelie ai credinţei noastre.
Cu privire la unele date istorice, asemenea celor prezentate în
Patriarhi şi profeţi, în Istoria faptelor apostolilor şi în Tragedia
veacurilor, schiţele principale i-au fost descoperite foarte simplu şi
clar, iar când a ajuns să scrie despre aceste subiecte, ea a fost
lăsată să studieze Biblia şi istoria pentru a obţine datele şi
legăturile geografice şi pentru a completa descrierea detaliilor.
Ellen White citea repede şi a avut o memorie foarte bună.
Descoperirile pe care le primise au făcut-o în stare să aibă o
înţelegere pătrunzătoare a subiectelor pe care le citea cu
rapiditate. Faptul acesta a făcut-o capabilă să aleagă şi să îşi
însuşească elementele adevărate şi să le respingă pe cele greşite
sau îndoielnice.
Ea a citit cu atenţie istoria Reformei din secolul al
şaisprezecelea. Tatălui meu i-a citit cu voce tare o mare parte din

istoria scrisă de D’Aubigné. Ea a fost o cititoare înflăcărată a
revistelor religioase şi, pe parcursul numeroşilor ani în care Uriah
Smith a fost editor la Review, avea obiceiul de a-i cere ca, după ce
făcea schimbul de reviste cu alte edituri religioase, să i le trimită şi
ei, iar ea petrecea o parte din timp răsfoindu-le şi alegând lucruri
preţioase, care au apărut uneori în Review. [463] Din acestea, ea
colecţiona şi informaţii cu privire la ce se întâmpla în lumea
religioasă.
Cu privire la studiul cărţilor, la scurt timp după construirea
clădirii din cărămizi care a adăpostit tipografia Editurii Review
and Herald, fratelui şi sorei White le-a fost oferită o încăpere
spaţioasă, în partea de nord a etajului al doilea, ca birou pentru
activitatea lor editorială. În aceeaşi parte s-a aflat biblioteca
editurii. Pastorul White a făcut referire la ea în scrierile lui şi, tot
din biblioteca aceasta, Ellen White a ales cărţile pe care le-a
considerat bune de citit.
A fost un fapt remarcabil că, atunci când a trecut în revistă şi a
citit unele cărţi, mintea ei a fost îndrumată spre volumele cele mai
utile şi spre pasajele cele mai folositoare aflate în acele volume. În
prezenţa mea, ea i-a menţionat ocazional tatălui meu experienţa ei
cu privire la felul în care era călăuzită să cerceteze o carte în care
nu se uitase niciodată înainte şi experienţa ei cu privire la faptul
că o deschidea la anumite pasaje care o ajutau să descrie exact
lucrurile pe care le văzuse şi dorise să le prezinte.
Presupun că acea istorie scrisă de Bliss s-a aflat în biblioteca
respectivă, dar nu ştiu dacă ea a citit-o sau nu. Nu am auzit-o
niciodată menţionând cartea aceea în legătură cu lucrarea ei.
Unele dintre notele explicative aflate în cărţile ei mari au fost
scrise de ea, dar majoritatea au fost scrise de J. H. Waggoner,
Uriah Smith şi M. C. Wilcox, împreună cu Marian Davis.
Întrebi dacă James White i-a adus lui Ellen White cărţi care ar fi
putut să o ajute în scrierile ei. Îmi amintesc că, ocazional, ea alegea
pasaje interesante pe care le aducea în atenţia soţului ei.
Întrebi dacă ajutoarele ei i-au atras atenţia asupra unor
declaraţii despre care credeau că o vor ajuta în scrierile ei. Nu s-a

întâmplat nimic de felul acesta înainte de scrierea volumului 4 din
seria The Great Controversy, la Healdsburg, [464] în 1883 sau 1884.
Apoi s-a întâmplat rareori şi a fost legat de detalii minore.
Când eram în Basel, în 1886, am avut o experienţă foarte
interesantă cu un grup de traducători. Am constatat că fraţii noştri
din Europa doreau foarte mult să traducă The Great Controversy,
volumul 4, în limbile franceză şi germană. (...)
Pentru a pune la dispoziţia francezilor cartea aceasta, pastorul
Au Franc a fost angajat în acest scop şi a tradus douăzeci de
capitole sau mai mult, într-o franceză pe care el o considera de
primă clasă. Nu toţi au fost mulţumiţi de traducerea lui, iar
pastorul Jean Vuilleumier a fost angajat pentru a face traducerea
şi a lucrat încă vreo şase capitole sau mai mult.
Cu privire la limba germană, au fost trei încercări de traducere.
Traducătorii au fost profesorul Kuhns, dna Bach şi Henry Fry.
Ce trebuia să facem? Câteva persoane s-au asociat pentru a
condamna fiecare dintre aceste traduceri şi a fost dificil să găsim
mai mult de două persoane care să aprobe una dintre ele.
Pastorul Whitney, conducătorul administrativ al Editurii din
Basel, a recunoscut că scrierile lui Ellen White erau dificile. În
unele cazuri, figurile de stil erau înţelese incomplet de traducători,
iar în alte cazuri, în care erau înţelese, traducătorii nu cunoşteau
expresiile religioase din propria limbă suficient de bine ca să poată
face o traducere corectă.
În cele din urmă, a fost aleasă următoarea metodă. În fiecare
dimineaţă, la ora nouă, doi traducători germani, doi traducători
francezi, pastorul Whitney, sora Davis şi cu mine ne întâlneam în
biroul editurii, citeam versiunea engleză capitol după capitol şi o
comentam. Când recunoşteau un pasaj dificil, traducătorii
întrerupeau lectura şi discutau între ei cu privire la expresiile care
trebuiau să fie folosite în franceză şi în germană. Adesea, pastorul
Whitney se oprea din citit şi spunea: „John, cum ai traduce tu
aceasta? Apoi, se adresa pastorului Au Franc, spunând: „Eşti de
acord?” [465] Când observau că ei nu înţelegeau pe deplin textul
englez, sora Davis şi fratele Whitney discutau despre semnificaţia

lui, iar apoi traducătorii propuneau din nou o traducere.
Când am ajuns la capitolele despre Reforma din Germania şi
Franţa, traducătorii au făcut comentarii legate de oportunitatea
selectării evenimentelor istorice pe care le alesese Ellen White, iar
în două situaţii pe care mi le amintesc, au sugerat că erau şi alte
evenimente la fel de importante, pe care ea nu le menţionase. Când
acest fapt a fost adus în atenţia ei, Ellen White a cerut să-i fie
prezentate relatările istorice respective pentru a lua în considerare
importanţa evenimentelor care fuseseră menţionate. Citirea acelor
relatări istorice i-a împrospătat memoria cu privire la lucrurile pe
care le văzuse şi, după aceea a făcut o descriere a evenimentului.
Am însoţit-o pe mama în vizita la Zurich şi îmi amintesc bine cât
de impresionată a fost când a văzut vechea catedrală şi piaţa şi a
vorbit despre ele aşa cum erau în zilele lui Zwingli.
În cei doi ani de şedere la Basel, ea a vizitat locuri în care s-au
petrecut evenimente de o importanţă deosebită în zilele Reformei.
Acele locuri i-au împrospătat memoria cu privire la lucrurile care îi
fuseseră descoperite şi au condus la o dezvoltare importantă a
porţiunilor din carte care tratau zilele Reformei. (...)
Cu multă stimă,
al tău prieten sincer,
William C. White

[1]

Deşi Ellen White a păstrat din când în când câte un jurnal al experienţei ei, totuşi nu
acesta este cel la care se referă în principal termenul „jurnal”. Adesea, lucrările ei au fost
scrise pe suluri de hârtie, mai mult de douăzeci aflându-se acum în tezaurul Fundaţiei
White şi se constată că multe dintre manuscrisele care apar în arhive au fost scrise la
început pe aceste suluri. Unele manuscrise din arhive au titlul general „Jurnal”, folosit în
sensul acesta specific. Trebuie să reţinem că termenul acesta este folosit de ea în
Mărturii, cu referire la manuscrisele ei (vezi Mărturii, vol. 8, p. 206, unde spune: „În
jurnalul meu, găsesc următoarele lucruri scrise cu un an în urmă”, dar cele ce urmează
arată clar că ea se referă la Mărturii).
[2]
Ellen White se afla la o întrunire cu conducătorii bisericii pentru prima dată după zece
ani. Atât la Conferinţa Generală, cât şi în instituţiile noastre, al căror centru era în
Battle Creek, multe lucruri erau în declin. Mărturiile care îndemnau la întoarcere la

principiile Bibliei fuseseră primite teoretic, dar nu avusese loc nicio îmbunătăţire reală a
lucrurilor.
Majoritatea delegaţilor care au venit la Sesiunea Conferinţei Generale ce urma să
înceapă a doua zi dimineaţa simţeau că trebuie să aibă loc schimbări. La deschiderea
adunărilor, Ellen White i-a mustrat pe conducătorii instituţiilor şi a cerut o reorganizare
a Conferinţei Generale. Grija ei a fost aceea ca schimbările necesare să fie întemeiate pe
principiile Bibliei, şi nu doar pe cuvintele ei. În această cuvântare, ea a declarat:
„Dumnezeu mi-a spus că mărturia mea trebuie să fie prezentată la Conferinţa aceasta,
dar eu nu va trebui să încerc să-i fac pe oameni să o creadă. Lucrarea mea este să le
prezint oamenilor adevărul, iar aceia care preţuiesc lumina din cer îl vor primi.” –
Manuscrisul 43, 1901
Sfaturile veneau prin intermediul ei ca sol al Domnului şi trebuiau să fie ascultate, dar
trebuia să fie făcută o lucrare profundă, o lucrare întemeiată pe principiile prezentate în
Cuvântul lui Dumnezeu. – Compilatorii
[3]
Acesta este motivul pentru care Ellen White vorbeşte rareori despre fenomenele fizice
care au însoţit multe dintre viziunile ei. Ea însăşi a trebuit să depindă de declaraţiile
martorilor oculari pentru a şti despre aceste manifestări, aşa cum s-a întâmplat în 1906,
când a făcut referire la dovezile chemării şi lucrării ei. Vezi fragmentul final al acestui
capitol.
[4]
J. N. Loughborough raportează că ultima viziune însoţită de fenomene fizice a avut loc
la adunarea de tabără din Portland, Oregon, în 1884. El a fost prezent şi a menţionat
viziunea aceasta într-o cuvântare ţinută în 20 ianuarie 1893, cu privire la „Studiul
Mărturiilor”, la sesiunea Conferinţei Generale din Battle Creek. Vezi General Conference
Bulletin, 1893, p. 19, 20. – Compilatorii
[5]
Notă: Planurile cereau ca brutăria să fie aşezată la nici 100 de metri distanţă.
[6]
Decizia Sesiunii Conferinţei Generale cu privire la inspiraţie: „Noi credem că lumina
dată de Dumnezeu slujitorilor Săi este primită prin iluminarea minţii; El le împărtăşeşte
gânduri, şi nu (cu excepţia unor situaţii rare) cuvintele propriu-zise prin care trebuie să
fie exprimate ideile.” – General Conference Proceedings, Review and Herald, 27
noiembrie 1883
[7]
Spiritual Gifts, vol. 2, care este un raport autobiografic.
[8]
Vezi citatul următor.
[9]
Notă: Cu excepţia aspectelor din viaţa de zi cu zi sau a acelora de natură biografică,
lucrurile pe care Ellen White le prezenta oamenilor se bazau pe viziunile care îi fuseseră
date, indiferent dacă folosea sau nu termenul „am văzut”. În zilele ei, la fel ca noi astăzi,
ea a tras o linie, nu între cărţi şi scrisori etc., ci între lucrurile sfinte şi cele obişnuite.
Nimeni nu trebuie să fie în încurcătură.
În cărţile pentru lectura publicului general, Ellen White a lăsat deoparte intenţionat
toate expresiile de genul „am văzut” şi „mi-a fost arătat”, ca nu cumva cititorilor, nefiind
familiarizaţi cu experienţa ei, să li se abată atenţia de la mesajul în sine. Este zadarnic să
căutăm o astfel de expresie în cele cinci volume din seria Conflictul veacurilor, deşi în
introducerea ei la Tragedia veacurilor, prima din seriile care au apărut în 1888, şi în altă
parte, ea face cunoscut faptul că a fost martoră la evenimentele care au avut loc şi că „i s-

a poruncit să le spună celorlalţi ce i s-a descoperit” (p. xi). Vezi, de asemenea, Calea către
Hristos, Cugetări de pe Muntele Fericirilor, Parabolele Domnului Hristos, Educaţie şi
Divina vindecare. Ea a scris: „Nu sora White este autorul acelor cărţi.”
[10]
Review and Herald.
[11]
Sabatul din 17 octombrie.
[12]
Mărturii, vol. 5, p. 682.
[13]
* Referire la învăţăturile panteiste.
[14]
Susţinătorii învăţăturilor panteiste au folosit scrierile lui E. G. White pentru a-şi
promova concepţiile lor false.
[15]
La Battle Creek, 2 octombrie 1904.
[16]
În Bloomfield, California.
[17]
Pentru soliile adresate lui N. D. Faulkhead, vezi Solii alese, cartea 2, p. 125-140 (în
ediţia în limba română, p. 110-122).
[18]
La adunarea de tabără din Milton, Washington.
[19]
O ramificaţie a mişcării care apăruse în Marion, Iowa, pe la mijlocul anilor 1860.
[20]
7 iunie 1884.
[21]
Fanny Bolton, o jurnalistă care, după ce a ajuns adventistă de ziua a şaptea, a fost
implicată în lucrarea literară a lui Ellen White şi, curând după aceea, a însoţit-o în
Australia.
[22]
William C. White, fiul lui Ellen White, era la data aceea preşedintele Conferinţei
Generale.
[23]
Aceste cuvinte au fost scrise în 24 septembrie, 1904. Marian Davis a murit în 25
octombrie 1904 şi a fost înmormântată la St. Helena, California. – Compilatorii
[24]
Publicarea viziunii din 20 noiembrie 1855 şi a viziunii din 27 mai 1856 într-o broşură
de 16 pagini, intitulată „Testimony for the Church”, a fost făcută la iniţiativa martorilor
oculari de la Battle Creek, după cum este menţionat în fiecare broşură: „Subsemnaţii,
fiind martori când a fost primită viziunea de mai sus, considerăm că este foarte necesară
şi trebuie să fie publicată pentru binele bisericii, datorită adevărurilor şi avertizărilor pe
care le conţine. Semnat: Jos. Bates, J. H. Waggoner, G. W. Amadon, M. E. Cornell, J.
Hart, Uriah Smith.” – Testimony for the Church (nr. 1, 1855), p. 8
„Sfinţilor răspândiţi pretutindeni. – Mărturia următoare a fost prezentată în
prezenţa a aproximativ o sută de fraţi şi surori adunaţi în casa de rugăciune şi a lăsat o
impresie adâncă în mintea lor. Încă de când a fost citită în biserica din Battle Creek,
aceasta a votat în unanimitate în favoarea publicării ei pentru sfinţii răspândiţi
pretutindeni. Semnat: Cyrenius Smith, J. P. Kellogg.” – Testimony for the Church (nr. 2,
1856).
[25]
Ca urmare a cererii fraţilor, primele zece au fost retipărite în 1874 sub formă de
carte, împreună cu o retipărire a Mărturiilor 11-20. – Compilatorii

[26]

Aici se face referire la lucrarea făcută ca răspuns la hotărârea sesiunii Conferinţei
Generale din 16 noiembrie, care spune:
„32. Deşi unele dintre volumele Mărturiilor pentru biserică nu mai sunt publicate şi, ca
urmare, seturile complete nu pot fi obţinute la sediu şi,
Deoarece există o cerere continuă şi urgentă pentru retipărirea acestor volume; ca
urmare,
S-a hotărât să recomandăm republicarea lor într-o formă în care să fie alcătuite
volume de şapte sau opt sute de pagini fiecare.
33. Deoarece multe dintre aceste mărturii au fost scrise în circumstanţele cele mai
nefavorabile, scriitoarea fiind prea solicitată de griji şi de muncă pentru a face o revizuire
critică a gramaticii scrierilor, iar ele au fost publicate în asemenea grabă, încât s-a
îngăduit ca aceste greşeli să rămână necorectate; şi
Deoarece credem că lumina este dată de Dumnezeu slujitorilor Săi prin iluminarea
minţii, împărtăşind idei, şi nu (cu excepţia unor cazuri rare) cuvintele precise în care
trebuie să fie exprimate ideile acelea, ca urmare,
S-a hotărât ca, în republicarea acestor volume, să fie făcute schimbări care înlătură
greşelile sus-numite, pe cât posibil fără nicio schimbare a ideii; iar mai departe,
34. S-a hotărât ca adunarea să numească un comitet alcătuit din cinci persoane care să
preia responsabilitatea republicării acestor volume, în conformitate cu hotărârile şi
preliminariile precedente.” – Review and Herald, 27 noiembrie 1883
„Comitetul alcătuit din cinci persoane care să preia responsabilitatea republicării
Mărturiilor, aşa cum este prevăzut în hotărârea 34, a fost anunţat după cum urmează,
preşedintele având autoritatea de a alege patru persoane alături de el în scopul acesta:
William C. White, Uriah Smith, J. H. Waggoner, S. N. Haskell, George I. Buttler”. – Ibid.
Lucrarea a fost supusă atenţiei lui Ellen White şi a fost aprobată de ea. Scrisoarea
adresată fratelui Smith susţine că ea a fost mai dispusă să accepte îmbunătăţirile, decât
au fost unii din Battle Creek. Este vorba de Mărturiile actuale, volumele 1-4, publicate în
1885. – Compilatorii
[27]
James şi Ellen White locuiau în Battle Creek, Michigan, şi organizau adunări cu
credincioşii de la Lovett’s Grove, Ohio. Viziunea la care se face referire aici i-a fost dată
lui Ellen White în timp ce participa la un serviciu de înmormântare condus de soţul ei,
într-o duminică după-amiază, în 14 martie 1858. – Compilatorii
[28]
Nota cu privire la publicarea cărţii Daruri spirituale (Spiritual Gifts) – Marea luptă
între Hristos şi îngerii Săi şi Satana şi îngerii săi, alături de titlurile capitolelor, a fost
prezentată de James White în Review and Herald din 9 septembrie 1858, pe două pagini
suplimentare:
„Daruri spirituale
Aceasta este o lucrare de 224 de pagini, scrisă de Ellen White, cu un articol introductiv
despre continuitatea darurilor spirituale, scris de R. F. Cottrell. Preţ: 50 cenţi.
Cartea Daruri spirituale, sau Marea luptă, a fost deja trimisă la cei ce au comandat-o.
Dacă cineva nu o primeşte la data cuvenită, vă rugăm să ne anunţaţi.”
Cartea a fost cumpărată rapid şi a fost retipărită de două sau trei ori. – Compilatorii
[29]
21 decembrie 1863.
[30]
Cartea publicată de data aceasta a fost lucrată pe fragmente. În timp ce scrierea

continua, tiparul era instalat, iar tipărirea propriu-zisă a putut să înceapă înainte de
încheierea ultimului manuscris. În felul acesta, scrierea şi corectura puteau să fie făcute
în paralel. – Compilatorii
[31]
Spiritual Gifts, volumul 4, a fost publicat în 1864. O dezvoltare a scrierii iniţiale a
apărut în Spirit of Prophecy, vol. 1 (1870) şi în Patriarhi şi profeţi (1890). – Compilatorii
[32]
Publicată cu titlul The Spirit of Prophecy, vol. 2, tratează despre viaţa lui Hristos de
la naşterea Sa şi până la intrarea triumfală în Ierusalim.
[33]
Nepoata lui Ellen G. White, fiica surorii ei Carolina. Mary a fost o tânără creştină
serioasă şi, deşi nu a fost adventistă de ziua a şaptea, a slujit pentru un timp ca asistent
literar al lui Ellen White, iar în timpul călătoriilor lui James şi Ellen White, a fost agent
publicitar, scriind articole în ziarele locale, îndeosebi despre predicile şi discursurile lui
Ellen White cu privire la temperanţă. – Compilatorii
[34]
În 22 martie, James White a plecat din Oakland, unde tocmai construiseră o casă,
pentru a participa la o sesiune specială a Conferinţei Generale la Battle Creek, Michigan.
El şi soţia au fost despărţiţi timp de şaizeci şi şase de zile, până când s-au întâlnit din nou
la Adunarea de tabără din Kansas, în 27 mai. În perioada aceasta, ea i-a scris în fiecare zi
soţului ei şi, ocazional, altora. – Compilatorii
[35]
J. H. Waggoner era editor şi publica un ziar când a devenit adventist de ziua a
şaptea.
[36]
La data aceea, întreaga lucrare era scrisă de mână. Dactilografii nu au apărut în
lucrarea lui Ellen White până în 1883, la doi ani după moartea soţului ei. – Compilatorii
[37]
La Editura Review and Herald, din Battle Creek.
[38]
Paginile nu urmau să fie puse pe matriţele pentru tipar, ci să fie păstrate în forma
pretipărită, oferind posibilitatea de a se face schimbări, dacă se dorea acest lucru. –
Compilatorii
[39]
Cartea era anunţată: Spirit of Prophecy, vol. 2, de E. G. White, va fi disponibilă în
câteva zile. Lucrarea aceasta este o descriere emoţionantă a primei veniri a lui Hristos, a
vieţii, învăţăturilor şi minunilor Sale şi va fi considerată de prietenii lui Ellen White ca
fiind o carte de o valoare aproape inestimabilă. Poate să fie oferită numai prin poştă,
până la anul nou, iar după aceea, cu o reducere de un sfert pentru plata imediată a
tuturor comenzilor. Preţ, taxe poştale, 1 dolar, J. W. – Review and Herald, 9 noiembrie
1876
Recomandarea lui Uriah Smith, editor al publicaţiei Review and Herald. – Ne
pregătim să vorbim despre volumul acesta care tocmai a fost lansat, ca fiind cartea cea
mai remarcabilă ce a fost publicată vreodată de editura noastră. Ea cuprinde acea parte a
marii lupte dintre Hristos şi Satana în care sunt cuprinse viaţa, misiunea, învăţăturile şi
minunile săvârşite de Hristos aici, pe pământ. Mulţi s-au străduit să scrie despre viaţa
lui Hristos, dar lucrarea lor, în comparaţie cu aceasta, pare a fi asemenea veşmintelor.
Aici avem, ca să spunem aşa, o privire interioară a lucrării minunate a lui Dumnezeu din
timpul acela. Dacă are o inimă ce poate fi impresionată, simţăminte ce pot fi stârnite, o
imaginaţie ce poate să răspundă la tabloul cel mai viu al celor mai emoţionante scene şi
un spirit care să primească din exemplul divin al lui Hristos învăţături despre curăţie,

credinţă şi dragoste, cititorul va găsi în volumul acesta ceva care va pune în acţiune în
modul cel mai viu toate aceste însuşiri. Totuşi cea mai bună dintre toate este influenţa
durabilă spre bine pe care trebuie să o aibă asupra tuturor celor ce vor citi. Această carte
ar trebui să aibă parte de o răspândire nelimitată. Preţul trimiterii prin poştă, aşa cum sa menţionat anterior, 1 dolar. – Review and Herald, 30 noiembrie 1876
[40]
Deşi în mintea lui Ellen White toate materialele care cuprind conflictul veacurilor
erau o parte a istoriei marii lupte, capitolul acesta se ocupă de partea postbiblică a
naraţiunii, aşa cum se află în Spirit of Prophecy, vol. 4, publicat în 1884, şi în The Great
Controvery (Tragedia veacurilor), care a apărut în 1888. Scrierea amplă cu privire la viaţa
lui Hristos, pentru cartea Desire of Ages (Hristos, Lumina lumii) va fi discutată în
capitolul următor. – Compilatorii
[41]
Suedia şi alte ţări nordice.
[42]
Copiii predicatori din Suedia.
[43]
Cartea a fost publicată de Pacific Press în a doua parte a lui septembrie 1884 şi a
avut parte de o recenzie favorabilă: „The Great Controversy, vol. IV: Volumul acesta atât
de mult aşteptat este acum publicat. Noi suntem încrezători că va împlini pe deplin
aşteptările acelora care l-au dorit cu nerăbdare. Evaluându-l în urma lecturii proprii, am
găsit un conţinut de un interes mai adânc decât am fi putut să ne imaginăm”. – Signs of
the Times, 2 octombrie 1884 – Compilatorii
[44]
Pentru Ellen White, ediţia din 1888 a cărţii Tragedia veacurilor era încă volumul IV
din seria care prezenta istoria marii lupte, iar ea s-a referit adesea la ea în felul acesta. –
Compilatorii
[45]
Titlul cărţii în original este The Desire of Ages; în ediţiile recente în limba română,
titlul cărţii este Viaţa lui Iisus.
[46]
Contrar aşteptărilor ei, manuscrisul nu a fost pregătit pentru a fi trimis la Editura
Pacific Press, până la începutul anului 1898. Acesta a fost transmis în fragmente,
deoarece noi descoperiri au condus la multe adăugiri la manuscrisul care era considerat a
fi complet. – Compilatorii
[47]
James Edson White i-a scris mamei lui în 11 mai 1900, prezentându-i criticile cu
privire la dimensiunea, formatul, preţul şi ilustraţiile cărţii Hristos, Lumina lumii. De
asemenea, el a obiectat cu privire la notele suplimentare din prima ediţie, întrebând: „La
ce foloseşte atacul la adresa credinţei altor oameni, aşa cum este făcut în Notele
suplimentare?” El a susţinut că un astfel de material făcea să le fie greu colportorilor să
vândă cartea.
[48]
La pregătirea cărţii Hristos Lumina lumii, acest fel de lucrări au fost folosite pentru
a stabili ordinea evenimentelor. Marian Davis i-a scris managerului Editurii Pacific Press
cu privire la punctul acesta, declarând în 23 noiembrie 1896 următoarele: „În ordinea
capitolelor, noi am folosit-o pe cea redată în Harmony a lui Andrew, în cartea lui despre
viaţa lui Hristos. În general, el este considerat a fi cea mai mare autoritate în domeniu şi
este citat de scriitori de seamă. Noi nu cunoaştem o ordine mai bună decât aceea
prezentată de el.” Samuel J. Andrews, The Life of Our Lord Upon The Earth, publicată
prima dată în 1862. Ediţia din 1891 s-a aflat în biblioteca lui Ellen White. Lucrarea lui,

„Harmony of the Gospels”, apare la paginile 22-27 din acea carte. – Compilatorii
[49]
Vezi Nota suplimentară A, pentru declaraţiile făcute de William C. White şi aprobate
de Ellen G. White, care explică implicaţiile revizuirii cărţii Tragedia veacurilor în 1911.
Notele suplimentare B şi C prezintă răspunsurile lui la întrebările cu privire la scrierea
istoriei marii lupte şi explică modul în care Ellen G. White a primit lumina. –
Compilatorii
[50]
Ellen White le vorbeşte membrilor din Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din
Santa Rosa, California, în 7 martie 1885, amintind o experienţă care a avut loc pe vapor
cu un an înainte, când ea a mers din Portland, Oregon, la San Francisco, California. –
Compilatorii
[51]
În absenţa lui George I. Butler, preşedintele Conferinţei Generale, pastorul Haskell a
prezidat Sesiunea Conferinţei Generale. La scurt timp după încheierea sesiunii, lui
William C. White i s-a cerut să slujească în calitate de preşedinte al Conferinţei Generale,
iar el a făcut acest lucru pentru aproape şase luni.
[52]
Ellen White a vorbit de douăzeci de ori la Minneapolis, dar nu a abordat subiectul
neprihănirii prin credinţă, ci a lucrat pentru a-i determina pe oameni să-şi deschidă
mintea pentru adevărul întemeiat pe Biblie.
[53]
Cuvântările ei apar ca o notă suplimentară de 60 de pagini, în cartea Through Crisis
to Victory, p. 242-302. – Compilatorii
[54]
Aceasta a fost printre primele adunări la care Ellen White a participat pentru a
prezenta solia neprihănirii prin credinţă în bisericile locale, după Sesiunea Conferinţei
Generale de la Minneapolis. În 1889, ea a preluat adesea conducerea în vestirea soliei în
biserici. Unele dintre predicile ei au fost redate în rapoarte aşa cum a fost cea din Ottawa,
Kansas, din 11 mai. Această predică tipică este publicată în Credinţa şi faptele, p. 63-79.
[55]
Sfat cu privire la prezentarea neprihănirii prin credinţă, adresat pastorilor de la
adunarea de tabără din Colorado, 13 septembrie 1889.
[56]
O parte dintr-un apel pentru înfiinţarea unei şcoli a bisericii pentru sanatoriu [Deer
Park], California, luni dimineaţa, 14 iulie 1902.
[57]
Henry şi Herbert – gemeni, 7 ani; Grace – 3 ani. Cu timpul, toţi au frecventat şcoala
aceasta.
[58]
Universitatea din Michigan se afla în Ann Arbor, la 100 de kilometri est de Battle
Creek. În 1891, tinerii adventişti care doreau să se pregătească în domeniul medical
studiau acolo. – Compilatorii
[59]
În 1891, la o convenţie pentru educaţie.
[60]
Cuvântare ţinută la Sesiunea Conferinţei Generale din 1871.
[61]
Propunerea de întoarcere la reforma îmbrăcămintei, susţinută în ultima parte a
anilor 1860.
[62]
„Reforma în îmbrăcăminte”, susţinută şi adoptată în anii 1860, a fost concepută de
un grup de femei adventiste de ziua a şaptea, într-o încercare de a oferi o îmbrăcăminte

sănătoasă, modestă, confortabilă şi simplă, în armonie cu lumina dată lui Ellen White,
foarte necesară în timpul acela (vezi p. 252-255 orig.). Aceasta cerea ca hainele să fie
lejere şi potrivite, susţinute de umeri, cu o rochie a cărei lungime ajungea la aproximativ
9 inch (23 de centimetri) de la podea. De asemenea, erau purtaţi un fel de pantaloni
pentru femei, care asigurau confortul şi căldura (vezi Story of Our Health Message, p.
112-130). – Compilatorii
[63]
În lucrarea ei Narrative of The Life, Experience, and Last Illness of Henry N. White,
Adelia Patten, care a murit în decembrie 1863 şi care a fost ajutoare câţiva ani în casa
familiei White din Battle Creek, a făcut următoarea declaraţie cu privire la felul în care
Ellen White îşi trata copiii:
„Mulţi ani în trecut, mama lor a petrecut mult timp citindu-le în Sabat din numărul
mare de materiale deosebite pe care le selectase cu privire la subiectele religioase şi
morale, din care o parte a publicat-o recent în lucrarea intitulată: Sabbath Readings (în
română, Povestiri pentru copii, vol. I, II – n. red.). Pentru că le-a citit înainte ca ei să fie în
stare să citească singuri, i-a făcut să le placă să citească lucruri folositoare, iar ei au
petrecut multe ore, îndeosebi în Sabat, când nu erau la Şcoala de Sabat sau la adunare,
răsfoind cărţile bune care le erau oferite din belşug.
[64]
Mesele din Sabat în casa familiei White, în anii ulteriori, sunt descrise de nora ei
într-o scriere datată 16 octombrie 1949:
„În calitate de noră a lui E. G. White, am locuit cu familia ei mai bine de un an, m-am
aflat adesea în casa ei şi am călătorit cu ea mai bine de douăzeci de ani. Am fost întrebată
cu privire la mesele din Sabat în casa familiei White.
Toate pregătirile necesare pentru mesele din Sabat erau făcute vineri, în ziua
pregătirii. În Sabat, atât la micul dejun, cât şi la prânz, mâncarea era servită caldă, fiind
încălzită chiar înainte de masă. Orice lucrare care nu era strict necesară era evitată în
Sabat, dar Ellen White nu a considerat niciodată că îndeplinirea lucrărilor necesare, cum
ar fi făcutul focului pentru încălzirea casei sau a mâncării era o călcare a păzirii
corespunzătoare a Sabatului.” – semnat Dna William C. White.
[65]
Vezi Mărturii, vol. 6, p. 360.
[66]
Pastorul D. E. Robins, unul dintre secretarii lui Ellen White în perioada 1902 – 1915,
a raportat:
„Am fost prezent de repetate ori la adunările de tabără şi la Sesiunile Conferinţei
Generale în care Ellen White s-a rugat în prezenţa adunării care stătea în picioare, iar ea
însăşi a stat în picioare.” – Scrisoarea lui D. E. Robinson, 4 martie 1934
[67]*
Creştinul sincer se roagă adesea în public şi în particular. El se roagă în timp ce
merge pe stradă, în timp ce este angajat în munca lui şi în orele de veghere, noaptea.
Într-o declaraţie din Slujitorii Evangheliei, p.178, ea adresa sfatul că „atât în închinarea
particulară, cât şi în cea publică, avem privilegiul de a îngenunchea înaintea Domnului
când Îi adresăm rugăciunile noastre”. Cu privire la punctul acesta, următoarea declaraţie
scrisă în Australia şi aflată în Solii alese, cartea 2, p. 312 (în ediţia în limba română, p.
276), este mai insistentă: „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.” Acesta este, de asemenea,
un semn al respectului: „Este necesar să ştim cum să venim la Dumnezeu cu respect şi

temere sfântă, cu dragoste evlavioasă. Are loc o creştere continuă a lipsei de respect faţă
de Creatorul nostru, o creştere a desconsiderării măreţiei şi maiestăţii Sale.” –
Manuscrisul 84b, 1897 (citat în Solii alese, cartea 2, p. 315; în ediţia în limba română, p.
276)
Faptul că Ellen White nu a intenţionat să-i înveţe pe oameni că trebuie să
îngenunchem în fiecare ocazie de rugăciune este arătat cu claritate atât de cuvintele, cât
şi de exemplul ei. Pentru ea, nu a existat niciun timp sau loc în care rugăciunea să fie
nepotrivită. Familia ei a mărturisit că, în casa ei, cei care erau aşezaţi la masă îşi aplecau
capul, nu îngenuncheau. Ea nu a îngenuncheat pentru rugăciunea de binecuvântare de la
încheierea serviciilor divine. Sfatul serios cu privire la îngenunchere pare să aibă
aplicaţia lui practică principală la serviciile divine din casa lui Dumnezeu, în familie şi în
rugăciunile personale de acasă. În lucrarea publică au fost ocazii când ea a stat în
picioare pentru rugăciune. – Compilatorii
[68]*
În Review and Herald din 8 noiembrie 1870, James White precizează data viziunii
ca fiind toamna anului 1848. – Vezi Introducerea.
[69]*
O examinare şi o comparare atentă a scrierilor ei par să indice faptul că prin
„grăsime”, ea înţelegea grăsime animală, cum ar fi untura şi seul. Vezi Dietă şi hrană, p.
353-355.
[70]*
Institutul medical cel mai de seamă din Statele Unite care promova reformele în
alimentaţie şi în tratarea bolnavilor. La data aceea, institutul era condus de dr. James C.
Jackson, la Dansville, New York. – Compilatorii
[71]*
O prezentare informativă despre „reforma în îmbrăcăminte”, adoptată ca răspuns la
viziunea aceasta, precum şi despre condiţiile care făceau ca o astfel de schimbare să fie
vrednică de dorit.
[72]*
Pentru o parte din viziunea aceasta, vezi Mărturii, vol. 3, p. 13.
[73]*
Volumul 4 continuă istoria Vechiului Testament, de la construirea Sanctuarului la
Solomon, 119 pagini, urmate de un capitol de 40 de pagini, intitulat „Despre sănătate”,
iar apoi de selecţii din mărturii, fiind o retipărire a unei părţi mari din mărturiile 1 la 10,
în total 160 de pagini.
[74]*
Vezi „Copiii la înviere”, în Solii alese, cartea 2, p. 259, 260 (în ediţia în limba
română, p. 228) şi „Mângâiere adresată unei mame îndoliate”, în Îndrumarea copilului,
p. 565, 566.
[75]*
Vezi, Solii alese, cartea 2, p. 318-320 (în ediţia în limba română, p. 279-280).
[76]*
Sesiunea Conferinţei Generale din 1901.
[77]*
Acest sfat i-a fost adresat unui lucrător care publicase în Review and Herald două
articole intitulate: „Pericolul de a adopta poziţii extremiste”. – Compilatorii
[78]*
Mesaj adresat unor acuzatori din Australia, care avuseseră dovezi deosebite cu
privire la lucrarea lui Ellen White. – Compilatorii
[79]*
Mesaj adresat editorului în 1883.
[80]*
Produse ale unei mişcări apostate care se despărţea de biserică.

[81]*
Extras dintr-o predică rostită de Ellen G. White la Santa Rosa, California, 7 martie
1885.
[82]*
La adunarea de rugăciune din capela sanatoriului, fratele Mackin şi-a prezentat
mărturia şi a fost urmat de dna Mackin, care a cântat.
[83]*
Aici, fratele Mackin citeşte câteva citate, inclusiv pe următorul, dintr-un articol
scris de Ellen White şi publicat în Review and Herald, numărul din 11 aprilie 1899, şi
intitulat „Adunarea de tabără de la Newcastle”.
[84]**
Stenograful nu a scris locul exact de unde fratele Mackin a început să citească din
articol şi unde a încetat să citească, dar a fost citit un pasaj considerabil.
[85]*
Vezi Mărturii, vol. 5, p. 711-718, „Conflictul iminent” (1889). – Compilatorii
[86]*
Pentru viziunea din 1847 cu privire la importanţa Sabatului, vezi de asemenea
Experienţe şi viziuni, p. 32-34.
[87]*
Sesiunea Conferinţei Generale din 1889 a avut loc în Battle Creek în perioada 18
octombrie – 5 noiembrie. În Sabatul din 2 noiembrie, Ellen White a vorbit dimineaţă
despre Apocalipsa 13, „prezentând cu claritate poziţia poporului lui Dumnezeu în timpul
acesta cu privire la legile duminicale”. În Sabat după-amiază, ea a citit din Mărturii şi o
predică ţinută la Sesiunea Conferinţei Generale din 1883, în legătură cu acelaşi subiect.
Niciuna dintre cele două predici nu a fost înregistrată în raport. – Compilatorii
[88]
* La data când a fost scris acest manuscris, adventiştii de ziua a şaptea din unele
state sudice erau persecutaţi din cauza călcării legilor duminicale statale, iar unii dintre
adventiştii care au refuzat să plătească amenzile impuse au fost condamnaţi la
închisoare.
[89]*
Aceste cuvinte se referă la anumite concepţii cu privire la profeţii, susţinute de
„fratele D” (Mărturii, vol. 5, p. 289-297), la poziţia lui negativă cu privire la Spiritul
Profetic şi lipsa lui de încredere deplină în conducerea Conferinţei Generale. –
Compilatorii
[90]*
Aceeaşi scrisoare, cu aceeaşi dată, a fost adresată „agenţilor noştri misionari
generali”.
[91]*
Termenii şi expresiile modificate în original sunt următoarele: „romish” = papist;
„divinity of Christ” = divinitatea lui Hristos; „deity of Hrist” = dumnezeirea lui Hristos;
„religious toleration” = toleranţă religioasă; „religious liberty” = libertate religioasă. –
Nota traducătorului
[92]*
Volumul acesta este Tragedia veacurilor din versiunea română. – Nota
traducătorului
[93]*
Materialul se află în prezent în Testimonies to Ministers (Mărturii pentru pastori),
p. 472-475.
[94]**
O declaraţie a lui Marian Davis. – Compilatorii
[95]*
Secretarul Departamentului Publicaţii, Southwestern Union Conference.

[96]*
La data aceea, pastorul Froom era secretar asociat al Departamentului Asociaţia
Pastorală al Conferinţei Generale.
[97]*
Probabil François Gaussen, un cleric elveţian (1790-1863) care susţinea că Biblia a
fost inspirată verbal.
[98]*
La data aceea, pastorul Froom era secretarul Departamentului Asociaţia Pastorală
al Conferinţei Generale.

