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Ms-10-1889 
EXCELENŢA LUI HRISTOS 

 
      Sunt foarte surprinsă că sunt aşa de bine cum sunt. Mi-a fost foarte teamă că munca din vară mă va 
slăbi pentru iarnă, dar spre lauda lui Dumnezeu voi spune că în mila Lui, m-a ridicat deasupra 
slăbiciunilor mele. Sunt mult mai bine decât înainte cu câteva luni, mai bine decât anul trecut.  
      Avem adunările cele mai excelente. Spiritul care a fost prezent la Minneapolis, nu este aici. Totul 
se desfăşoară în armonie. Sunt de faţă mulţi delegaţi. Adunarea de la cinci dimineaţa este bine 
frecventată şi întâlnirile sunt bune. Toate mărturisirile pe care le-am ascultat au avut un caracter 
înălţător. Ei spun că anul trecut a fost cel mai bun din viaţa lor; lumina care străluceşte din cuvântul 
lui Dumnezeu a fost clară şi distinctă – îndreptăţirea prin credinţă, Hristos neprihănirea noastră. 
Experienţele au fost foarte interesante. 
      Am asistat la toate adunările de dimineaţa, mai puţin la două. La ora opt fratele Jones vorbeşte 
despre subiectul îndreptăţirii prin credinţă, şi se dă pe faţă un mare interes. Are loc o creştere în 
credinţă şi în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Sunt puţini la număr cei care 
nu au avut ocazia să audă despre acest subiect înainte, dar acum îl primesc şi sunt hrăniţi cu fărâme 
mari de la masa lui Dumnezeu. Mărturisirea generală a tuturor celor ce au vorbit, a fost că acest mesaj 
de lumină şi adevăr care a venit la poporul nostru este tocmai adevărul pentru acest timp şi că, oriunde 
va ajunge în bisericile lor, lumina, orizontul şi binecuvântarea lui Dumnezeu se vor vedea cu 
siguranţă. Noi avem un ospăţ de bucate grase şi atunci când vedem sufletele înţelegând lumina, ne 
bucurăm, privind la Isus care este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre. Hristos este marele 
model. Caracterul Său trebuie să fie caracterul nostru. Toată excelenţa este în El. Întorcându-ne de la 
om şi de la orice alt model, cu faţa descoperită Îl privim pe Isus în toată slava Sa. Minţile sunt umplute 
cu ideile grandioase şi copleşitoare ale excelenţei Sale; orice alt subiect devine neimportant, şi orice 
parte a disciplinei morale care nu promovează asemănarea cu chipul Lui, este pierdere. Eu văd 
înălţimi şi adâncimi pe care le putem atinge, dacă acceptăm fiecare rază de lumină şi înaintăm spre o 
lumină şi mai mare. Sfârşitul este aproape şi, să ne ferească Domnul să dormim în acest timp. 
      Sunt atât de mulţumitoare să văd la fraţii noştri lucrători dispoziţia de a cerceta Scripturile pentru 
ei înşişi. Era foarte mare lipsă de cercetare profundă a Scripturilor, pentru a aduna în minte pietrele 
preţioase ale adevărului. Cât de mult pierdem cu toţii pentru că nu ne punem minţile la lucru ca să 
căutăm să înţelegem cuvântul Său cel sfânt, cu multă rugăciune pentru iluminare divină. 
      Cred că va avea loc o înaintare hotărâtă în mijlocul poporului nostru, o străduinţă mai serioasă de a 
păstra pacea cu solia îngerului al treilea. Ne putem aştepta oricând la noi şi cutremurătoare pretenţii 
ale lui Satana prin agenţii săi, şi atunci să nu se trezească poporul lui Dumnezeu pe deplin, să nu fie ei 
tari în tăria Celui puternic? Înţelepţi în înţelepciunea lui Dumnezeu? S-a produs o criză în guvernarea 
lui Dumnezeu, în care trebuie să fie făcut ceva mare şi decisiv. Întârzierea nu se va prelungi mult.1 
Mânia lui Dumnezeu nu va fi mult reţinută, trebuie ca justiţia doar să rostească un cuvânt şi, ce 
confuzie va fi atunci. Voci şi tunete, fulgere şi cutremure, o pustiire universală. Acum este timpul 
nostru să fim buni şi să facem bine, în timp ce cu simţurile foarte treze, cu pricepere, să privim fiecare 
mişcare din guvernarea lui Dumnezeu. Dacă viaţa şi caracterul nostru vor fi după modelul divin, vom 
fi ascunşi cu Hristos în Dumnezeu. 
       Lumea e plină de dovezile iubirii lui Dumnezeu pentru omul căzut. Cât de mult ne-a iubit, nu vom 
putea măsura cu minţile noastre finite, nu avem unitate de măsură, nu avem standard cu care să 
comparăm, dar împreună cu Ioan putem spune, „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe 
singurul Său Fiu” ca prin Hristos să ne dea viaţa veşnică. Acest subiect îmi umple mintea, şi este aşa 
de măreţ, atât de înălţător încât sunt fascinată gândindu-mă la el. 
       Aceasta este o conferinţă la care se va înainta, dar vai, e nevoie de lucrători. Mă doare inima când 
mă gândesc la aceasta. Strigăte de ajutor vin din fiecare departament. Se aude strigătul macedonean 
’vino şi ne ajută’. Trebuie să înălţăm cele mai serioase rugăciuni pentru ca Domnul să trimită lucrători 
în via Sa. El, în înţelepciunea Sa divină, poate face o selecţie care va pune înţelepciunea noastră în 
umbră, dar orice face Dumnezeu, noi trebuie să acceptăm cu bunăvoinţă. Este un timp solemn. Noi 
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încercăm cum putem mai bine să impresionăm poporul cu toată greutatea responsabilităţii lui. Oh, 
dacă botezul Spiritului Sfînt ar veni asupra lucrătorilor ca ei să-L poată reprezenta pe Hristos în toate 
lucrările lor. Oh, de ce există aşa de mare slăbiciune acum, când este nevoie de tărie şi putere pentru a 
salva sufletele care pier în jurul nostru. Este o întreagă lume la care trebuie să se ajungă, care trebuie 
pusă la probă, şi cine va fi capabil să stea în picioare? 
       Am avut o vreme foarte plăcută în timpul întâlnirii. A fost foarte blândă astăzi. Nu puteam să 
avem un timp mai favorabil pentru această conferinţă. 
       Doctrinele populare ale acestui veac nu pot reprezenta corect pe Isus. Mântuitorul nostru L-a 
reprezentat pe Tatăl. El a înlăturat întunericul dens din faţa tronului lui Dumnezeu, umbra întunecată 
pe care Satana a aruncat-o ca să ascundă pe Dumnezeu din vedere şi din cunoştinţă. Hristos descoperă 
tronul lui Dumnezeu şi descoperă lumii pe Tatăl ca lumină şi dragoste. Îmbrăcarea divinităţii Sale cu 
umanitatea aduce iubirea aceasta în dovada clară a luminii, pentru ca lumea să o poate înţelege; 
aceasta va naşte în inimă dorinţa de a se ruga ca Moise, „te rog arată-mi slava Ta”. Amintiţi-vă că 
urechea lui Dumnezeu este deschisă pentru rugăciunile noastre. „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi 
găsi.” „Dacă voi răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc 
va da Spiritul Sfânt celor care îl cer.” Atunci de ce să nu credem pe Dumnezeu pe cuvânt? De ce să nu 
credem cu toată inima, cu toată mintea şi cu tot sufletul? De ce să nu ne prindem prin credinţă de 
natura divină? Este privilegiul nostru. Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede. Sunt atât de 
recunoscătoare în dimineaţa aceasta că am un Mântuitor viu. 
       Lăudaţi pe Domnul, de la El curg toate binecuvântările! Cum am putea să dezonorăm mai mult pe 
Dumnezeu decât prin faptul că nu ne încredem în El? Noi nu trebuie să ne descurajăm niciodată. Noi 
trebuie să avem răbdare, bunătate, trebuie să primim prin credinţă provizia abundentă pe care 
Dumnezeu este dispus să ne-o asigure, şi să aşteptăm prin credinţă pe Domnul, crezând că El va face 
ceea ce cerem.2 Această aşteptare a lui Dumnezeu prin credinţă, are nevoie să fie cultivată pentru că 
ea duce la un mare har spiritual şi înnoieşte puterea ca a vulturului. El îi va da aripi, şi aceasta, prin 
credinţă. Domnul să ne ajute, este rugăciunea mea. Noi trebuie să ne ridicăm mai sus şi mai aproape 
de cer în aspiraţiile noastre. Căutaţi lucrurile de sus. Noi trebuie să ne ridicăm din părţile de jos ale 
pământului către o putere mai mare, spre o lumină mai plăcută. Noi trebuie să avem o iubire mai 
înaltă, o viaţă mai înaltă. Nici un creştin care se împovărază cu îngrijorare faţă de lume sau poartă cu 
el păcate îndrăgite, nu va atinge punctul cel mai înalt la care trebuie să ajungă. Noi putem şi trebuie să 
respirăm o atmosferă mai pură şi să gustăm mai mult din bucuriile cereşti. Avem nevoie de Hristos în 
fiecare zi şi, cu puterea Lui să strângem putere, să creştem în har pentru conflicte mai grele şi să 
obţinem vederi inspirate asupra lucrurilor cereşti. Mâna străpunsă a Maestrului divin face semn ca să 
urcăm mai sus. „Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă spre ce este înainte, 
alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.” Oh, dacă ne-am 
scula şi am lumina pentru că lumina noastră vine şi slava lui Dumnezeu răsare peste noi. Cu cât 
copiem mai mult Modelul cu atât mai multă înţelepciune şi înţelegere vom avea despre frumuseţea 
Lui minunată. 
       Tocmai m-am întors de la adunarea de la cinci dimineaţa. Spiritul rugăciunii ne-a fost împărtăşit 
pentru o binecuvântare mai amplă şi pentru ca bărbaţii cu poziţii de răspundere să poată avea prezenţa 
şi puterea lui Dumnezeu. Mulţi sunt bolnavi, înconjuraţi de slăbiciuni, şi Dumnezeu îi va ridica aşa 
cum m-a ridicat şi pe mine. El mi-a dat sănătate, putere şi har, şi El le va da la fel tuturor lucrătorilor 
Săi. Oh, dacă fiecare bărbat cu responsabilitate aflat în poziţie de încredere din instituţiile noastre, ar 
şti că Isus este un ajutor prezent în orice timp de nevoie! Ei au nevoie să fie atraşi dinspre ei înşişi mai 
aproape de Dumnezeu, ca să mângâie pe alţii cu mângâierea cu care ei înşişi sunt mângâiaţi. 
       Avem nevoie să obţinem vederi aşa de minunate despre iubirea lui Dumnezeu care a trimis pe 
Fiul Său în lume să moară pentru păcătoşi, încât inima să fie zdrobită văzând slava crucii înălţate a lui 
Isus. Inimile se topesc! Binecuvântează suflete pe Domnul, şi tot ce este în mine să laude numele Lui 
cel sfânt. Soră, rugăciunea mea este ca Domnul să te binecuvânteze din belşug prin harul Său. 
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W-76-1889                                                                               Battle Creek, Michigan, 29 oct.1889 
CĂTRE MARY WHITE 

 
Iubita mea fiică, Mary:  

   Ţi-am trimis ceva stofă, gândind că ar fi bună şi tare pentru şorţuri. Îţi trimit aceste lucruri de lână 
deasă ca să le foloseşti cum crezi mai bine. Am împletit de asemenea o pereche de manşete pentru 
Ella. Vreau să  împletesc o pereche pentru Mabel dacă pot şi le voi trimite curând. Eu cred că vei avea 
nevoie de o saltea cu învelitoare de bumbac pe care vreau să ţi-o trimit prin fratele Gates.  I-am spus 
lui Reba să se asigure şi să-mi scrie de ce aveţi lipsă, de cuverturi, lenjerie de pat sau saltele. Nu am 
primit niciun rând de la ea. Probabil a uitat, dar lasă-mă să ştiu aceasta cât de curând posibil. 

   Noi avem o întâlnire bună. Aici pare a nu fi nicio disensiune. Mărturiile rostite de lucrători au spus 
că ei au apreciat mult lumina care a ajuns la ei la Minneapolis şi de-a lungul anului trecut, şi că ei vor 
să umble în lumină. Ei au văzut din frumuseţea adevărului şi din dragostea lui Isus mai mult decât 
înainte în viaţa lor; acest succes a însoţit eforturile lor de-a lungul anului trecut ca niciodată mai 
înainte şi ei s-au bucurat de prezenţa şi dragostea lui Dumnezeu într-o mare măsură. Aceasta este 
mărturia dată şi adunarea este excelentă. În acelaşi timp sunt unii care aparent stau unde au stat la 
Minneapolis. Oh, dacă Domnul ar lucra cu putere pentru poporul Său şi ar împrăştia norii de întuneric, 
lăsând razele de soare să pătrundă! 
       Sunt foarte mulţumită de întâlnire. Atâta timp, nicio voce de opoziţie nu a fost auzită. Pare a 
predomina unitatea. Am avut ocazii preţioase de rugăciune pentru voi şi cred că Dumnezeu lucrează 
pentru voi, iar satana va fi dezamăgit. 
       Willie era foarte obosit când a ajuns aici. Mintea lui nu mai voia să gândească, dar am vorbit cu el 
destul de limpede şi cu oarecare autoritate. Dragă Mary, Isus este ajutorul tău. Să nu te îndoieşti de 
aceasta pentru nicio clipă. Numai priveşte în sus şi crede, încrede-te în Dumnezeu, Dumnezeul cel viu. 
Nu văd niciun motiv pentru care Dumnezeu să nu asculte rugăciunile noastre. Cred cu toată inima şi 
mintea că El face aceasta. Numai încrede-te pe deplin şi nu te descuraja. Speră în Dumnezeu. Laudă 
numele Lui cel sfânt. El vă iubeşte şi are o grijă părintească pentru voi. Oh, Dumnezeu să fie ajutorul 
vostru în fiecare zi. Mă gândesc mult ca orice pot face pentru voi, să fac.3 
                                                                                                                                         Mama 

 
 

Ms-22-1889                                                                                                       Jurnal – octombrie 1889 
Battle Creek, Michigan, 16 oct.,1889 
 

FILE  DIN  JURNAL 
 

   Am plecat din Oakland (joi), octombrie 10. Am avut o trăsură numai pentru noi, şi erau treizeci şi 
doi de toate în compania noastră. Am ajuns fără vreun accident sau vreo vătămare. Am fost 
binecuvântaţi de Domnul cu vreme bună şi o companie plăcută. W. C. White şi  cei doi copii ai lui, 
Ella May White şi Mabel White, bunica lor – sora Kelsey – şi verişoara lor Reba Kelsey, s-au 
despărţit de noi duminică la ora cinci a.m. ca să plece spre Colorado. Noi am ajuns la Battle Creek 
marţi, octombrie 15, 1889. Am răcit şi nu prea am odihnă din cauza unui dinte bolnav. 

 
Battle Creek, Mich., octombrie 17, 1889 

   W. C. White a sosit din Colorado. Sora MacCumber şi sora McDearman au venit cu el. Ne-am 
bucurat să-i întâlnim din nou pe aceştia, dar ne-a părut rău că Mary nu a putut fi cu ei. 
 
Battle Creek, octombrie 18, 1889 

   Au venit mulţi la conferinţă. Întâlnirile au început bine şi sperăm şi ne rugăm ca iubitul Mântuitor 
să fie oaspetele nostru. Da, Învăţătorul adunărilor, Sfătuitorul nostru, păzitorul nostru din faţă şi din 
spate. Tânjim să vedem mişcările profunde ale Spiritului lui Dumnezeu  în mijlocul nostru. 
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Battle Creek, Mich., Sabat, oct. 19, 1889 
   Este Sabatul sfânt, şi dorim mult să fie o zi foarte preţioasă pentru sufletele noastre. Ştim că 

Domnul este îndurător şi milostiv faţă de slăbiciunile noastre. Dacă nu ar fi aşa, ar trebui să disperăm, 
dar noi avem motive de recunoştinţă continuă, de încurajare şi speranţă, pentru că Isus  Şi-a dat viaţa 
preţioasă pentru noi, ca să putem avea harul Său, puterea Sa şi tărie divină.4 Nu este plăcerea Sa ca noi 
să mergem mai departe în slăbiciune şi ineficienţă, când cerul este plin de binecuvântări pentru noi. 
Acest gând ar trebui să trezească în noi recunoştinţă şi mulţumire pentru că  Hristos este centrul în cer, 
Mielul din mijlocul scaunului de domnie. 
      Dacă Îl au pe Hristos în vedere, pot creştinii să se îndoiască? Hristos este centrul bisericii de pe 
pământ, văzut şi recunoscut prin credinţă. Să nutrim noi îndoiala? Să dezonorăm prin necredinţă pe 
Dumnezeu care a făcut totul pentru noi? Să ne ferească Domnul. Isus este foarte preţios pentru sufletul 
meu. „Vă îndemn”, spune Pavel‚ „să umblaţi vrednici de chemarea pe care aţi primit-o”‚ „căutaţi să 
păstraţi unirea duhului în legătura păcii” (Efes. 4.1,3). Suntem în mijlocul pericolelor zilelor din urmă, 
şi în această vreme rea fiecare este socotit responsabil de către Duhul Sfânt pentru poziţia sa personală 
înaintea bisericii şi înaintea lumii. Fiecăruia i se cere o lucrare personală, de a se încredinţa pe el 
însuşi Domnului. Numele lui Isus este plin de putere. El este acceptat de Tatăl întotdeauna. El nu va 
onora niciun alt nume. Prin credinţă în Numele Lui suntem noi salvaţi. Noi suntem desăvârşiţi în El. 
Isus nu va aproba sectarismul sau religia legalistă, care este atât de răspândită chiar în mijlocul celor 
care pretind a crede adevărul prezent. Isus şi neprihănirea Sa este singura noastră speranţă. Isus este 
singura noastră speranţă, şi El este totul pentru noi. Eu-l trebuie să moară. Isus trebuie să fie pentru 
noi totul în toate. Lăsaţi ca eu-l să fie scos în afara vederii. Lăsaţi ca Isus să rămână în inimile voastre 
prin credinţă, iar noi vom fi tari în puterea Lui. 
       A fost o întâlnire a lucrătorilor în dimineaţa aceasta. Eu nu am fost prezentă, dar rapoartele spun 
că a fost o întâlnire excelentă. Prezbiterul Farnsworth  a vorbit înainte de masă cu multă libertate. 
       Domnul mi-a dat putere şi libertate să vorbesc către o mare adunare, după amiază, din Ioan 14:15‚ 
„Dacă mă iubiţi,veţi păzi poruncile Mele.” Versetul 21: „Cel ce are poruncile Mele, şi le păzeşte, acela 
Mă iubeşte: iar cel ce Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl meu, şi Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.” Vers. 
23, 24.5 
       Am avut un sentiment foarte solemn când am privit peste marea mulţime şi când am luat textul în 
considerare. Câţi dau dovadă cu adevărat de dragoste faţă de Isus, păzind poruncile Lui? Cine vrea 
într-adevăr să lupte cu succes împotriva domniilor, a puterilor, a duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti? Cine va fi printre cei favorizaţi? „Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templul lui 
Dumnezeu, şi nu va mai ieşi afară din el .” (Apoc.3,12). Oh, fie ca Spiritul lui Dumnezeu să împartă 
drept Cuvântul lui Dumnezeu fiecărui ascultător! Oh, dacă fiecare suflet s-ar întreba, cât de mult din 
serviciul meu este în mod real rezultatul unei strânse legături cu Dumnezeu şi al comuniunii cu El în 
locurile cereşti? Este mărturia şi învăţătura mea asemenea celei a lui Ioan cel iubit, revărsarea unei 
inimi adânc impresionate de ceea ce am auzit şi am văzut cu ochii, de ceea ce am privit şi am pipăit 
din Cuvântul vieţii? 
 
Battle Creek, octombrie 20, 1889 

   Am asistat la întâlnirea lucrătorilor. Dumnezeu a fost în mijlocul nostru. Mulţi au dat mărturie 
despre binecuvântările primite de ei anul trecut, despre binecuvântata lumină pe care au primit-o şi au 
preţuit-o, care a fost îndreptăţirea prin credinţă. Ei au fost eliberaţi din robie şi şi-au dat seama de 
binecuvântările bogate ale lui Dumnezeu în lucrarea lor. Au avut înţelegeri mai clare şi mai distincte 
despre iubirea lui Isus, şi inimile lor s-au bucurat în Dumnezeu. 

Oh, cât de preţioase sunt aceste mărturii! A fost o sărbătoare pentru mine să aud pe fraţii mei 
povestind îndurările lui Dumnezeu, şi progresele pe care le-au făcut în anul care a trecut. Aceasta 
trebuie să fie o mare încurajare pentru toţi care iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui. Eu am 
avut de prezentat celor adunaţi acolo o mărturie de mulţumire către Dumnezeu pentru grija Lui 
minunată, pentru ocrotirea Lui plină de grijă în toate călătoriile mele, şi pentru nespusa Lui iubire pe 
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care am simţit-o în inima mea.  
   Am asistat la întâlnirea de la ora opt, în care s-a discutat să se organizeze un institut misionar, cu 

durata de şase luni.6 A vorbit fratele Olsen. Profesorul Prescott a vorbit la subiect, trasând problema în 
linii clare. E. J. Waggoner a vorbit cu claritate. W. C. White a vorbit despre nevoia de a trimite 
lucrători în toate ţinuturile, şi a ilustrat pe hartă lucrarea făcută în California, teritoriile care trebuie 
lucrate şi progresul făcut anul trecut faţă de anul precedent. Fratele Loughborough a vorbit despre 
acest punct. Eu am mărturisit despre nevoia de instituţii speciale de educare a lucrătorilor ca ei să 
poată să lucreze inteligent şi cu curaj în serviciul lui Dumnezeu. Fratele Kilgore a citit o comunicare 
lungă cu privire la cei de culoare din sud şi cum să fie condusă lucrarea acolo. 

 
Battle Creek, octombrie 21, 1889 

   Am participat dis de dimineaţă la întâlnirea lucrătorilor, în Tabernacol. Au fost spuse câteva 
lucruri importante. Eu am avut de mărturisit cu privire la nevoia unei legături vii cu Dumnezeu. În 
scopul de a avea o lucrare cu efect, trebuie să învăţăm zilnic în şcoala lui Hristos lecţiile blândeţii şi 
umilinţei inimii, şi cu cât ne apropiem de Dumnezeu, cuvântul Său se împlineşte – El Se va apropia de 
noi. El ne va binecuvânta, ne va împărtăşi harul şi puterea Sa ca să lucreze împreună cu eforturile 
noastre. Simţim că întâlnirile de dimineaţa sunt preţioase şi nimeni n-ar trebui să-şi permită să 
lipsească de la ele.  
       Am avut pe 21 octombrie o întrevedere cu fratele Goodrich. Am discutat despre anumite lucruri 
care s-au petrecut la conferinţa generală de la Minneapolis. Eu am relatat câteva lucruri care au avut 
loc atunci şi care au condus pe unii să închidă uşa în faţa luminii, lumină preţioasă, iar de atunci ei nu 
au mai umblat în lumină. Cred că conversaţia noastră a fost folositoare. M-a vizitat comitetul de 
numiri, ca să ceară îndrumare şi sfat cu privire la oameni care să fie numiţi ca membri de comitet la 
conferinţa de anul viitor. Am avut o discuţie folositoare. Fratele Olsen şi W. C. White au venit 
înăuntru şi am avut o întrevedere folositoare.7 
 
Battle Creek, octombrie 22, 1889 

  Am participat la adunarea de dimineaţă. Au fost mărturisiri excelente. Toţi cei care au vorbit au 
făcut referinţă în special la anul trecut – cum că au simţit mult mai mult prezenţa Domnului în acest an 
decât oricând înainte. Am participat la adunarea lucrătorilor. Am avut de spus câteva lucruri despre 
mărturisire. Promisiunea este „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele, şi să ne cureţe de orice fărădelege.” (1 Ioan 1:9). Este de făcut o lucrare individuală, nu 
numai să ne mărturisim păcatele, dar să le şi dăm la o parte. Pot ei face aceasta în puterea lor? Nu, ci 
această lucrare de crucificare a eu-lui poate fi făcută numai prin Isus Hristos, jertfa noastră pentru 
păcat. Noi trebuie să venim la Isus în credinţă şi să ne sprijinim pe meritele sângelui lui Hristos. Am 
încercat să prezint minţilor celor adunaţi, necesitatea mărturisirii, a  pocăinţei  şi credinţei că Domnul 
iartă păcatele noastre mărturisite, de dragul lui Hristos. 
 
Battle Creek, octombrie 23, 1888 

   Vremea rămâne bună. 
   M-am trezit la trei şi jumătate şi am consacrat un timp ca să caut pe Domnul. Aş dori ca toţi să 

înţelegem experienţa unei reale căutări a lui Dumnezeu. Isaia ne spune că dacă Îl căutăm, ne va 
răspunde‚ „Iată-Mă”. (Isaia 58:9). E nevoie să intrăm într-o relaţie personală cu Ajutorul nostru cel 
puternic, pentru că El a spus „să se prindă de puterea Mea, ca să facă pace cu Mine; şi va face pace cu 
Mine.” (Isaia 27:5). Atunci, de ce să nu vii, de ce să nu bei din izvorul de apă vie? De ce să nu te 
împrospătezi, împărtăşindu-te din binecuvântatele ape cereşti?  

   Găsim mai multă încurajare în ultima binecuvântare pe care o primim, decât în citirea lucrărilor 
biografice despre credinţa şi experienţa oamenilor remarcabili ai lui Dumnezeu.8 Ceea ce noi înşine 
am experimentat din binecuvântările lui Dumnezeu prin făgăduinţele harului Său, să fie atârnate în 
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sălile memoriei şi, fie că suntem bogaţi sau săraci, învăţaţi sau nu, le putem privi şi ne putem gândi la 
aceste dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. Fiecare însemn al purtării de grijă a lui Dumnezeu, al bunătăţii 
şi îndurării Sale, ar trebui să fie atârnate ca amintiri nepieritoare în cămările aducerilor aminte. 
Dumnezeu doreşte ca iubirea Sa, promisiunile Sale să fie scrise pe tablele minţii. Păziţi preţioasele 
descoperiri ale lui Dumnezeu, ca nici o literă să nu fie alterată sau întunecată. Când Israel a obţinut 
victorii deosebite după ieşirea din Egipt, s-au păstrat aduceri aminte ale acestor victorii. Lui Moise şi 
lui Iosua  le-a fost poruncit de Dumnezeu să facă aşa, să zidească memoriale. Când Israeliţii au 
câştigat o biruinţă deosebită asupra Filistenilor, Samuel a ridicat o piatră comemorativă şi a numit-o 
Ebenezer, zicând, „până aici Dumnezeu ne-a ajutat” (1Samuel 7:12). 
       Oh, unde avem noi, ca popor, pietrele noastre de aducere aminte? Unde sunt stâlpii de aducere 
aminte gravaţi cu litere, care să exprime preţioasa descriere a ceea ce a făcut Dumnezeu în experienţa 
noastră? Nu putem noi, având în vedere trecutul, să privim la noi încercări şi nedumeriri tot mai mari 
– chiar nenorociri, privaţiuni şi pierderi – şi să nu fim mâhniţi, ci doar să privim la trecut şi să 
spunem‚ „ ’Până aici Dumnezeu ne-a ajutat’. Vreau să încredinţez Lui susţinerea sufletului meu ca 
unui creator credincios. El va păzi ceea ce i-am încredinţat până în ziua aceea. ’Puterea ta va fi pe 
măsura zilelor tale.’”? 
       Omul pofticios va deveni mai pofticios cu cât se apropie de moarte. Omul care de-a lungul 
întregii vieţi acumulează bogăţii lumeşti, nu se poate retrage dintr-odată de pe calea sa obişnuită.9 
Atunci, omul care caută comoara cerească să nu devină mai serios, mai zelos şi tot mai profund 
interesat în căutarea comorii care este sus? Să nu dorească el substanţa cea mai bună şi cea mai 
durabilă? Să nu caute coroana nepieritoare de glorie, comorile pe care moliile şi rugina nu le mănâncă, 
şi nici nu le sparg şi nu le fură hoţii? Cu cât speranţele îi sunt mai arzătoare, cu atât mai perseverente îi 
sunt eforturile, cu atât e mai hotărât să nu rateze comoara nemuritoare, substanţa eternă. Sufletul lui 
tânjeşte după bogăţia cerească, are o intensă dorinţă care nu îl va lăsa să fie inactiv. Ocupaţia lui pe 
pământ este de a-şi asigura bogăţiile eterne. După ce a gustat din darurile cereşti ale lui Dumnezeu, el 
nu poate, nu consimte, să fie un cerşetor, destituit pentru eternitate. Pasiunea sufletului cere mai mult, 
mai mult. Aceasta este nevoia reală a sufletului. Avem nevoie de mai mult din harul divin, mai multă 
lumină, mai multă credinţă, mai mult din darurile cereşti. Sufletul care tânjeşte spune: trebuie să am 
mai mult din darurile cereşti. 
        Oh, dacă toate energiile rău direcţionate ar fi devotate singurului mare subiect – bogatele provizii 
ale harului lui Dumnezeu în această viaţă – ce fel de mărturii am putea atârna în sala memoriei, care să 
povestească despre harul şi favoarea lui Dumnezeu, despre însuşirea promisiunile Lui înregistrate în 
cuvântul Său, pentru a avea mai mult din harul transformator al lui Hristos, făcându-ne în stare să ne 
fixăm afecţiunile noastre în lucrurile de sus, nu în cele pământeşti. Atunci, ca un principiu statornic, 
ne va însoţi obiceiul de a acumula comori spirituale tot aşa de serios şi de perseverent, cum lucrează 
aspiranţii pământeşti pentru lucrurile pământeşti şi trecătoare. 
       Puteţi foarte bine să nu fiţi satisfăcuţi cu resursele prezente, căci Domnul are un cer de 
binecuvântări şi un tezaur de lucruri bune şi pline de har care să alimenteze nevoile sufletului. Astăzi, 
avem nevoie de mai mult har, astăzi avem nevoie de o reînnoire a dragostei lui Dumnezeu şi de semne 
ale bunătăţii Lui, şi El nu va opri acest bine şi comorile cereşti, căutătorului adevărat.10  
       Înclinarea minţii fiecăruia se va da pe faţă. Dacă se simte bogat, că s-a îmbogăţit şi nu duce lipsă 
de nimic, este falimentar din punct de vedere spiritual. Cei ce-şi simt nevoia spirituală, vor da pe faţă 
râvna sufletului, dorinţele arzătoare, care se întind în sus şi înainte deasupra oricărei ademeniri 
pământeşti şi vremelnice, spre cele veşnice. Nu vă lăsaţi prinşi de grijă pentru viitor. Noi astăzi 
suntem în nevoie. „Câtă vreme se zice „astăzi”, dacă auziţi glasul Lui nu vă împietriţi inimile.” (Evr. 
3:13,15). Domnul este ajutorul nostru, Dumnezeul nostru, şi puterea noastră în orice timp de nevoie. 
 
Battle Creek, Mich., octombrie 24, 1889 

   Am participat la întâlnirea de dimineaţă. Inima mea a fost atrasă în rugăciune către Dumnezeu 
pentru puterea harului Său şi iertarea greşelilor noastre. Mulţumesc lui Dumnezeu pentru asigurarea 
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harului Său, care este dată pentru poporul Său, astăzi. 
Noi trebuie să ne ţinem strâns de sursa puterii noastre zi de zi, şi când vrăjmaşul va veni ca un 

potop, Spiritul Domnului va înălţa un stindard pentru noi împotriva duşmanului. Promisiunea lui 
Dumnezeu este sigură, că puterea este proporţionată pe măsură cu ziua noastră. Noi putem fi 
încrezători pentru viitor, numai pe baza puterii care ne este dată pentru nevoile noastre prezente. 
Experienţa cu Dumnezeu devine zilnic tot mai preţioasă. 
      Am vorbit fraţilor şi surorilor, căutând să-L prezint pe Isus, aşa încât să poată să-L privească şi să 
trăiască. Promisiunea lui Dumnezeu se împlineşte dacă ne educăm gândurile şi inima ca zi de zi să se 
sprijine cu totul numai pe Isus Hristos. Promisiunea nu este că ni se va da putere astăzi pentru vreo 
urgenţă în viitor, că pentru vreun necaz pe care îl anticipăm în viitor vom fi întăriţi dinainte, înainte ca 
acesta să vină asupra noastră. Dacă umblăm prin credinţă, putem să aşteptăm putere şi resurse îndată 
ce o cer circumstanţele.11 Noi trăim prin credinţă şi nu prin vedere. Aranjamentul lui Dumnezeu 
pentru noi este să cerem de la El exact lucrurile de care avem nevoie. Harul pentru mâine nu ne va fi 
dat astăzi. Nevoia oamenilor este ocazia lui Dumnezeu. „Puterea ta va fi pe măsura zilelor tale”. Harul 
lui Dumnezeu nu este dat niciodată ca să fie irosit, folosit rău sau pervertit, sau să fie lăsat să zacă în 
nefolosire. 
      Creştinismul din timpul prezent să nu fie mai puţin rezistent în faţa poftelor şi mai slab în putere 
decât cel din veacurile trecute. Noi nu trebuie să fim lipsiţi de credinţă acum. Există responsabilităţi 
teribile pe care slujitorii lui Dumnezeu trebuie să le poarte, dacă sunt conştienţi de lucrarea rânduită 
lor – de a veghea asupra sufletelor, căci pentru aceasta vor trebui să dea socoteală. Hrăniţi turma lui 
Dumnezeu şi, în timp ce vă purtaţi responsabilităţile zilnice în dragostea şi frica lui Dumnezeu, 
umblând în toată umilinţa minţii ca nişte copii ascultători, vă va fi dată putere şi cunoştinţă de la 
Dumnezeu pentru a face faţă în orice circumstanţă de încercare. 
       Noi nu vom fi capabili să facem faţă încercărilor din acest timp, fără Dumnezeu. Noi nu vom avea 
curajul şi forţa morală a martirilor din vechime, până când nu vom fi puşi în situaţia în care au fost ei. 
Domnul îşi proporţionează harul în aşa fel încât să facă faţă oricărei situaţii de urgenţă. Noi trebuie să 
primim zilnic resurse de har, pentru fiecare urgenţă zilnică. Astfel, noi creştem în harul şi în 
cunoştinţa Domnului nostru Isus Hristos, şi dacă vor veni persecuţii asupra noastră, dacă trebuie să 
fim închişi între zidurile închisorii pentru credinţa lui Isus şi ţinerea Legii sfinte a lui Dumnezeu, 
„Puterea ta va fi pe măsura zilelor tale”. Dacă se va reîntoarce persecuţia, va fi dat har pentru a trezi 
fiecare energie a sufletului, pentru a arăta un adevărat eroism. Dar există o mare mulţime de creştini 
cu numele care nu-şi au originea în Dumnezeu, Sursa a toată puterea şi tăria. Dumnezeu nu ne dă 
putere ca să ne facă independenţi şi mulţumiţi de sine. Noi trebuie să fim totdeauna dependenţi numai 
de Dumnezeu.  

   Am avut o adunare excelentă. Prezenţa Domnului a fost cu noi.12 El a suflat Spiritul Sfânt peste 
mine şi mi-a dat  spiritul rugăciunii serioase faţă de Dumnezeu ca să fiu umplută cu Spiritul Sfânt în 
toate eforturile mele, şi ca fraţii mei lucrători să poată fi înzestraţi cu putere de sus ca să ducă mesajul 
solemn în toate părţile pământului. Eu am dat o mărturie hotărâtă poporului adunat, apoi au urmat 
mărturisiri preţioase. Toţi au relatat în experienţele lor că anul trecut a fost de un caracter mult mai 
spiritual decât au avut de când au îmbrăţişat adevărul. Lumina îndreptăţirii prin credinţă, şi a faptului 
că neprihănirea lui Hristos trebuie să devină neprihănirea noastră, altfel nu este posibil să păzim Legea 
lui Dumnezeu, aceasta este mărturia tuturor celor care vorbesc, şi roadele sunt pacea, curajul, bucuria 
şi armonia. Există pericolul de a face chiar şi din aceste subiecte o teorie, şi a nu practica adevărul 
care este exprimat. Aceia care poartă acest mesaj trebuie să poarte în ei caracterul curat al lui Isus 
Hristos. 
 
Battle Creek, octombrie 25, 1889 

   M-am trezit la trei şi jumătate şi am avut un timp preţios de comuniune cu Dumnezeu. M-am prins 
de promisiunile bogate ale lui Dumnezeu, date în Cuvântul Său. Credinţa se prinde de făgăduinţe. 
Credinţa nu este sentiment. Credinţa este substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. 
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Noi umblăm prin credinţă şi nu prin vedere. 
      Am participat la întâlnirea de dimineaţa devreme. Cu toate că a plouat dimineaţă, au participat 
mulţi. Din nou am simţit povara rugăciunii şi evidenţa faptului că dacă Îl chemăm pe Domnul prin 
credinţă, poate fi verificată promisiunea: Dacă veţi căuta pe Domnul cu toată inima, va fi găsit de voi. 
Întreaga fiinţă trebuie pusă de partea Domnului, sub controlul Său. Nu trebuie să existe nicio rezervă a 
minţii, a gândului, sau afecţiunilor. Isus cere tot ce este al nostru – sufletul, trupul, mintea şi puterea.13 
Domnul m-a binecuvântat şi am simţit că vreau să laud pe Domnul. Am spus câteva cuvinte referitor 
la exprimarea reconoştinţei noastre faţă de Domnul, şi multe mărturii preţioase au fost rostite, 
exprimând mulţumirile lor pentru marea milă şi dragoste a lui Dumnezeu. 
      În această zi, un împreună lucrător a fost adus în sicriu din Ohio, ca să fie înmormântat la Battle 
Creek. Fratele Swift a murit în Ohio în octombrie, 23. Delegaţii, o sută treizeci şi doi la număr, au 
mers în procesiune la cimitirul Oak Hill, în timp ce cincisprezece trăsuri înaintau încet pe drum, ca să 
aşeze trupul în cavou. A fost o privelişte solemnă să vezi acest mare număr cu însemne funerare, 
urmând pe fratele, de acum tăcut în moarte, în sicriul său. Oh, este trist că unul dintre cei mai serioşi şi 
credincioşi lucrători nu va mai fi prezent la Conferinţa noastră Generală, pentru a-şi da mărturia. 
      Dar noi suntem încredinţaţi‚ „Scrie, binecuvântaţi sunt morţii care mor în Domnul”. Pentru că ei 
vor ieşi să se unească cu toţi sfinţii atunci când Hristos va chema pe cei morţi din mormintele lor. Oh, 
aş vrea să fiu convertită zilnic, ca să fiu pe pământ o mărturie vie a harului salvator al lui Hristos! Fie 
ca Domnul să ne binecuvinteze şi să ne întărească să facem voia Sa, ca să trăim credincioşi pentru 
Hristos, pentru a onora numele Său, şi a fi o binecuvântare pentru alţii cât timp trăim. 
 
Battle Creek, octombrie 26, 1889 

   Este Sabat şi nu mi se cere să vorbesc astăzi. Fratele Smith va vorbi înainte de masă iar după masă 
fratele Farnsworth va ţine discursul funerar pentru fratele Swift. Diseară, administraţie.14 Am plăcerea 
de a avea o zi de odihnă. 
      Am avut o conversaţie cu fratele Olsen cu privire la cele mai bune planuri pentru administrarea 
intereselor religioase ale întâlnirii. Am discutat cu nevasta lui E. J. Waggoner despre administrarea 
crăciunului, despre ce poate fi mai bine pentru tineri. Am discutat cu fratele Starr despre acelaşi 
subiect. 
 
Battle Creek, Mich., duminică, octombrie 27, 1889 

   Nu am participat la întâlnirea de dimineaţă. Am auzit că au avut o adunare bună. Mi-am petrecut 
timpul scriind. 
      Am participat la întâlnirea de la ora opt. Fratele Jones a prezentat dovada Bibliei cu privire la 
îndreptăţirea prin credinţă. Un număr mare a participat la studiul biblic. Am avut câteva cuvinte de 
spus poporului înainte ca adunarea să se încheie, despre venirea la lumină şi umblarea în lumină ca să 
nu vină întunericul peste ei.  
      Unii care clevetesc despre subiectul biblic al îndreptăţirii prin credinţă, care sâcâie, inventează 
întrebări şi aruncă obiecţii, nu ştiu ce vorbesc. Ei nu ştiu că se fac singuri trupuri ale întunericului care 
interceptează razele strălucitoare de lumină despre care Dumnezeu a hotărât să vină asupra poporului 
Său. Şi ele vor veni; solia îngerului al treilea este gata să pornească cu mare putere şi să umple 
pământul cu slava lui. Şi ce este omul ca să poată lucra împotriva lui Dumnezeu? El poate alege 
întunericul, poate iubi întunericul şi poate fi lăsat să fie înfăşurat de întuneric; dar mesajul este gata să 
pornească înainte cu putere, chiar dacă unii refuză să înainteze împreună cu el. Dumnezeu mi-a arătat 
că lumina care luminează peste poporul nostru nu este lumină nouă, ci lumină veche preţioasă ce a 
fost pierdută din vedere datorită lucrării lui satana de a o îndepărta de poporul lui Dumnezeu. Dar 
razele ei strălucesc. Fie ca toţi să înţelegem marea binecuvântare pe care Domnul o are de împărtăşit 
fiecărui suflet ce vrea Să-i servească cu toată inima.  

   Eu am sarcina de a ţine constant minţile îndreptate spre obţinerea unei educaţii mai înalte.15 Sunt 
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impresionată să fac poporul să înţeleagă că Hristos Şi-a dat viaţa preţioasă pentru salvarea lumii, dacă 
vor să fie salvaţi prin copierea exemplului lui Isus. Hristos a venit în lumea noastră să ne dea modelul 
vieţii Sale, ca să nu facem nicio greşeală. 
      Am avut o discuţie lungă cu fratele Henry despre lucrarea de la Sanatoriu. Schimbări decisive 
trebuie făcute, în practicarea virtuţilor lui Hristos. 
      Nimeni să nu greşească cu privire la caracterul pe care în mod hotărât trebuie să-l formeze în viaţa 
aceasta. Dacă ei trăiesc drept, vor avea zi după zi dovada că Îl au pe Hristos în ei. Ei sunt proprietatea 
lui Dumnezeu. 
 
Battle Creek, Mich., octombrie 28, 1889 

   Am participat la întâlnirea de dimineaţă şi m-am angajat împreună cu fraţii noştri în rugăciune 
serioasă către Dumnezeu, pentru binecuvântarea Sa deosebită pe care avem privilegiul să o dobândim 
zilnic. Apoi am vorbit cu claritate despre unii care participă la adunări, dar nu dau nicio dovadă că ar 
fi părtaşi Spiritului şi puterii lui Dumnezeu manifestate acolo. Ei nu par a vedea unde lucrează Spiritul 
lui Dumnezeu. Ei par să se mişte ca şi cum ar fi legaţi la ochi. Ei aud mărturisirile pe care le dă 
Dumnezeu poporului Său, dar se vede că sunt dezinteresaţi şi insensibili, ca păcătoşii nepăsători care 
nu se pocăiesc atunci când adevărul le este pus în faţă. Am apelat către unii care timp de un an au 
lucrat contrar lui Dumnezeu într-o manieră  remarcabilă, pentru că le-a fost dată o lumină remarcabilă, 
specială şi, a întoarce spatele luminii preţioase pe care a dat-o Dumnezeu, înseamnă să aibă o 
încăpăţânare şi o îndărătnicie ieşită din comun. Întunecimea fiecăruia va fi proporţională cu necredinţa 
lui, cu rezistenţa şi dispreţul faţă de lumina pe care a trimis-o Dumnezeu în harul Său.  
      Am scris surorilor M. K. White şi McCullough. Fratele Matteson pleacă astăzi spre Colorado.16 
Aici ne ducem fiecare în diferite localităţi, şi totuşi Domnul este accesibil fiecărui suflet, iar noi avem 
nevoie să apreciem marea posibilitate de a obţine cea mai înaltă educaţie. Răspundem noi individual 
luminii care ne-a fost dată? 
      Am participat la întâlnirea de la ora opt condusă de fratele Jones, în camera alăturată a 
tabernacolului. Au fost prezenţi în mare număr şi el a prezentat subiectul îndreptăţirii prin credinţă 
într-o manieră clară şi distinctă, cu o simplitate atât de marcantă încât niciunul nu ar trebui să rămână 
în întuneric, decât dacă are o inimă necredincioasă, hotărâtă să reziste lucrării Spiritului lui 
Dumnezeu. Mulţi au fost hrăniţi, iar alţii par a fi uimiţi, ca şi cum nu ar fi ştiut ce înseamnă în realitate 
îndreptăţirea prin credinţă. Cu siguranţă liniile adevărului au fost trasate într-o manieră distinctă. Mi-a 
făcut plăcere să aud această mărturie. 
      Am mărturisit că ceea ce am auzit este adevărul, şi cei ce vor să umble în această lumină dată, vor 
fi de partea Domnului. 
 
Battle Creek, Mich., octombrie 29, 1889 

   Am participat la întâlnirea de dimineaţa devreme şi inima mi s-a topit în faţa Spiritului lui 
Dumnezeu. Am fost îndemnată să mă rog foarte serios pentru preşedintele nostru, fratele Olsen, şi 
pentru fratele Dan Jones, ajutorul lui, ca Domnul să-i ajute să-şi învingă infirmităţile trupeşti, să le dea 
putere fizică, claritate mentală şi putere spirituală. Cred că Domnul are binecuvântări bogate pentru 
aceşti bărbaţi care au fost puşi în poziţii de răspundere, numai dacă vor veni în canalul de lumină 
clară, şi cred că El va lucra cu putere de partea lor, dacă vor să umble inteligent şi umili înaintea Lui. 
Dar se face o lucrare pe care niciunul dintre ei nu o pricepe pe deplin. Mulţumesc Domnului că avem 
un balsam în Galaad şi un Medic care poate vindeca bolile noastre. Noi suntem prea înclinaţi să fim 
influenţaţi de cuvintele oamenilor, şi să nu depindem cu totul de Dumnezeu şi să avem credinţă în 
Dumnezeu.17 Dacă aceşti bărbaţi nu vor umbla cu Dumnezeu ca Enoh, vor cădea. 
       Mi-am rostit mărturia în adunare în timp ce inima îmi era copleşită privind la marea bunătate a lui 
Dumnezeu faţă de mine. El m-a binecuvântat într-un fel minunat. Eu slăvesc numele Său cel sfânt, cu 
inima, sufletul şi vocea. Am prezentat în faţa tuturor celor de faţă ocaziile preţioase pe care le avem 
acum de a ne confirma experienţa noastră creştină, prin cercetarea profundă şi serioasă a inimii, prin 
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mărturisirea păcatelor noastre, părăsirea lor, şi deschiderea uşii inimii în faţa lui Isus Hristos pentru ca 
harul Său şi dragostea Sa să rămână în inimă prin credinţă vie şi, confirmând toate puterile noastre în 
serviciului Său, să slăvim pe Dumnezeu, vestind laudele Celui care ne-a scos din întuneric la lumina 
Sa minunată. Spusele preţioase ale lui Hristos nu sunt nici pe jumătate apreciate. E nevoie ca Spiritul  
Sfânt să ne impresioneze minţile cu însemnătatea pe care Domnul nostru a ataşat-o Scripturilor 
Vechiului Testament. Interpretările pe care le-a dat El Cuvântului erau atât de distincte, atât de simple 
şi spirituale, încât inima ardea în flăcări pe măsură ce cuvintele erau înţelese. 
 
Battle Creek, Mich., octombrie 30, 1889 

   Miercuri dimineaţa. Am participat la întâlnirea de dimineaţa devreme. Încăperea a fost plină. Mi-a 
făcut plăcere să văd atât de mare interes manifestat. Am vorbit despre nevoia ca lucrătorii noştri să fie 
întăriţi zi de zi cu botezul Duhului Sfânt, înainte să plece la lucrul lor. Hristos a promis aceasta, de ce 
să nu îl aibă? Să se prindă prin credinţă. 
       Multe mărturisiri preţioase au fost făcute, dar totuşi încă nu este acea plinătate a credinţei care 
tinde spre plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu, pe care este privilegiul şi datoria noastră să le 
avem. Mă tem că mulţi vor pleca de la această întâlnire având mare nevoie tocmai de binecuvântările 
pe care au privilegiul de a le primi chiar acum, şi fără să ţină seama de cea mai preţioasă lumină dată 
în ce priveşte importanţa sfinţirii profunde prin adevăr; mă tem că nu vor umbla în lumină ci vor fi 
rătăcitori în întuneric, pentru că nu sunt împlinitori ai Cuvântului.18 Adevărul trebuie trăit, dacă 
sporim în cunoştinţă. Atunci, dacă vor veni ispite tari, nu vom fi biruiţi de duşman. 
      Cu toţii putem câştiga aici o experienţă adâncă şi bogată, dacă o vom căuta cu toată inima, 
umilindu-ne sub mâna tare a lui Dumnezeu, şi lăsându-L pe Dumnezeu – nu noi înşine – să ne ridice. 
Hristos în inimă este lovitura de moarte dată iubirii de sine. Egoismul şi lăcomia – care este idolatrie – 
conduc omul să dorească să fie propriul său mântuitor şi să se încreadă cu mândrie în capacitatea lui 
omenească, mărginită şi în propriile merite pentru salvare. Acestea îl vor face să dea greş în fiecare zi 
dacă face aşa, şi vor fi pierdere veşnică după aceea. Va fi ca un orb ce conduce alt orb; vor cădea 
amândoi în groapă. 
      Lucrarea Duhului Sfînt în inimă este de a sfărâma şi alunga iubirea de sine, orgolioasa aprobare a 
eu-lui, şi spiritul de acuzare. Templul sufletului trebuie golit şi curăţit de întinarea lui morală, ca Isus 
să poată avea loc să rămână în suflet ca un Oaspete onorat, ca El, Martorul cel curat şi adevărat, să 
poată fi puterea exercitată într-o viaţa sfântă. Atunci Hristos este descoperit în inimă prin credinţă şi 
sunt câştigate victorii preţioase.  
 
Battle Creek, Mich., octombrie 31, 1889 

   Joi dimineaţa. Am participat la întâlnirea de dimineaţa devreme şi am rostit o mărturie directă. Am 
invitat pe fraţii Nicola (?) si Morrison să mă vadă. Am avut o discuţie lungă cu fratele Strong, al cărui 
fiu a murit la Review office într-un mod şocant, fiind strivit de lift. Capul lui a fost zdrobit în bucăţi. 
Tatăl lui simte foarte puternic această lovitură. E nevoie să-l încurajăm toţi cei care putem. Oh, fie ca 
Domnul să binecuvânteze aceasta spre binele său şi să nu lase ca această ocazie să fie folosită spre a-i 
face rău.19 Discuţia cu fraţii Nicola şi Morrison nu a fost plăcută. Eu văd că ei sunt într-o stare de 
orbire a minţii, mulţumiţi de sine. Ei trebuie încă să fie convertiţi, să înveţe de la Hristos în şcoala Sa. 
Ei nu şi-au deschis ferestrele sufletului către ceruri, şi nu au închis ferestrele sufletului spre pământ. 
Oh, sunt convinsă că aceşti oameni au băut mult din apele întunecate din vale şi nu doresc apele 
curate, de sus, ale Libanului. Când vor vedea şi când vor fi instruiţi? 
      Ei nu văd că spiritul pe care l-au avut la Minneapolis nu a fost spiritul lui Isus Hristos. Ei îşi 
justifică tot timpul umblarea. Îmi pare rău să spun că ei nu sunt într-o stare în care să poată primi 
lumina şi să se vadă pe ei înşişi. Ei sunt încă în întuneric. Doar credinţa în Hristos este singura care 
poate distruge egoismul şi idolatria eu-lui în sufletul uman. Cât de mult va suferi Dumnezeu 
perversitatea omului? Cât de mult va mai fi El insultat prin mulţumirea de sine şi prin respingerea 
invitaţiei de a răspunde chemării Sale la ospăţul evangheliei? 
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     Nu am avut niciun fel de satisfacţie în această discuţie. Dacă turma lui Dumnezeu este încredinţată 
unor oameni ca aceştia, Domnul să aibă milă de săracii Săi, de bietul popor, oile păşunii Lui, să-i 
lumineze şi să-i salveze ca să nu fie modelaţi de spiritul şi influenţa acestor oameni de o necredinţă 
întunecată. 
     După ce au plecat, am simţit în casă o atmosferă de înmormântare. Inima îmi era grea ca plumbul. 
Oh, ce lucrare a morţii poate exercita un individ asupra sufletelor ce flămânzesc după lumina  vieţii şi 
nu ştiu de unde să obţină cunoştinţa, pe care ar trebui să o aibă. Mesele încărcate cu mană cerească 
sunt întinse înaintea lor, dar ei nu vor să mănânce din ea. 
 
 
W-77-1889                                                                                   Battle Creek, Michigan, 31 oct., 1889 

CĂTRE MARY WHITE 
 

Dragă Mary, 
      Întâlnirile noastre sunt pline de post şi învăţătură. În întâlnirile de la cinci şi opt se văd multe 
semne de bine. Mărturiile au cu totul alt caracter faţă de ce a fost la oricare altă conferinţă. Şi aşa este 
de un timp încoace. Tânjesc ca lucrarea să meargă mai profund, şi cred că aşa va fi. 
      Leroy Nicola a început să se înmoaie şi sper că va cădea pe stâncă şi va fi zdrobit. Ştiu că Domnul 
lucrează pentru poporul Său şi ştiu că avem nevoie de o credinţă mai mare, apoi va veni şi puterea mai 
mare. 
      Am participat la întâlnirea de la ora cinci şi jumătate. A fost o întâlnire bună. A existat Spiritul de 
cerere serioasă către Dumnezeu pentru a primi prezenţa şi puterea Sa. Domnul a insuflat rugăciunea. 
Multe mărturii bune au fost rostite. 
      Surorile noastre din Washington au rostit mărturii hotărâte. Mulţi sunt hrăniţi cu mana cerească. 
Puterea înălţătoare trebuie să vină de sus – curentul de influenţă spirituală care curge din inima lui 
Isus Hristos. 
      Mulţumesc Domnului pentru binecuvântările Sale asupra mea din dimineaţa aceasta. Fii plină de 
curaj, dragul meu copil, aşteaptă pe Domnul pentru că El este Ajutorul şi sprijinul tău, Avangarda şi 
Ariergarda ta.  
      Mă bucur că putem să avem încredere în Dumnezeu şi că putem să-L aşteptăm cu răbdare. Mă 
bucur că putem şti că ne iartă păcatele, pentru că făgăduinţa Lui este sigură, şi a crede că suntem 
iertaţi este privilegiul şi datoria noastră.20 Aceasta Îl onorează pe Dumnezeu. Sper că vom avea mai 
multă credinţă şi mai puţin din eu. 
      Ne-am despărţit de sora McOmber în dimineaţa aceasta la ora cinci. Ea s-a bucurat mult de 
adunare. Ştiu că îi simţi lipsa. Sora Ings este la casa de sănătate şi spune că toate lucrurile sunt în 
armonie acolo. Dr. Burke cu mâinile sale se ocupă din plin de două instituţii. Sper să aibă succes 
această ultimă mişcare făcută. 
      Eu sunt mult mai bine cu sănătatea faţă de anii trecuţi. După ce am ajuns acasă am fost foarte 
obosită; dar am fost ridicată deasupra slăbiciunilor mele şi sunt bine realmente. Lăudat fie numele 
Domnului. Eu privesc la Domnul şi mă încred în El. El a făcut toate lucrurile bune. 
     Îi salut cu dragoste pe copii, pe mama Kelsey şi pe Reba. 
                                                                                                                                  Mama 

 
 

Ms-6-1889                                                                             Battle Creek, Michigan, 4 noiembrie 1889 
PROBLEME  DISCUTATE  LA  CONFERINŢA  GENERALĂ  DIN 1889 

 
      În conferinţa noastră au apărut probleme care cer multă atenţie, şi anume dacă păzitorii Sabatului 
din Statele din sud, unde sunt expuşi să simtă puterea opresivă a legilor statului dacă lucrează 
duminică, dacă să se odihnească duminica pentru a evita persecuţiile care urmează în cazul că lucrează 
duminica. Unii din fraţii noştri se agită pentru ca Conferinţa Generală să adopte o rezoluţie ca fraţii 
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păzitori ai Sabatului expuşi închisorii şi amenzilor, să fie sfătuiţi să se abţină de la lucru în acea zi. 
Asemenea propuneri nu ar trebui să fie puse înaintea acestei Conferinţe, cerând acţiunea ei. 
      Există chestiuni cărora este mult mai bine să li se facă cât mai puţină publicitate, de orice fel – 
pentru sau împotrivă. Fraţii noştri ar trebui să fie înţelepţi şi să nu aducă în faţă chestiuni de un 
asemenea caracter, pentru a obţine deciziile Conferinţei în dreptul lor. Acestea pot fi înţelese şi 
rezolvate într-un fel mai privat. Există multe lucruri care ar trebui să fie administrate în linişte pe o 
cale neobservată, şi ar avea o influenţă cu mult mai bună asupra tuturor minţilor.  
      Unele minţi sunt astfel constituite încât nu pot trata în mod înţelept aceste chestiuni. Când 
chestiunea duminicii va fi dezbătută pentru a deveni lege, atunci nu va fi un aşa mare pericol de a face 
paşi care să nu poată primi aprobarea Cerului, deşi pot obţine aprobarea Conferinţei Generale – din 
motivul că Domnul dă lumină şi cunoştinţă tocmai când este cea mai mare nevoie.21 

   Mi-e teamă de aceste multe rezoluţii. Acum un an s-au făcut în Conferinţa Generală propuneri 
care, dacă ar fi fost acceptate, ar fi încătuşat lucrarea lui Dumnezeu. Unele rezoluţii au fost solicitate 
de tineri fără experienţă, şi niciodată nu ar trebui să primească aprobarea Conferinţei. Tradiţiile 
omeneşti şi permisiunile sau nepermisiunile erau de un aşa caracter încât i-ar fi legat cu restricţii care 
erau complet nenecesare, în afara ordinii lui Dumnezeu, şi ar fi creat o asemenea stare de lucruri care 
ar fi fost în detrimentul progresului lucrării. Dacă unele dintre rezoluţiile care au fost acceptate nu ar fi 
fost propuse, ar fi fost mai bine, pentru că cei ce le-au propus erau în întuneric şi nu în lumină. Dacă 
le-ar fi lăsat pe masă, ar fi fost mult mai în acord cu voia lui Dumnezeu pentru că toate aceste multe 
rezoluţii, votând ce trebuie să fie, şi ce să nu fie, nu sunt după ordinea lui Dumnezeu. Ce să facă omul 
şi ce să nu facă, făcerea de legi pe care Dumnezeu nu le-a făcut, au creat principii care nu ar trebui să 
pătrundă printre noi. Ca reformatori, dacă am avea vorbărie mai puţină şi mai mult din Hristos, ar 
exista mult mai multă modestie şi umilinţă şi am face mult mai mult bine. 
      Sunt multe lucruri care cer cel mai înţelept şi mai atent sfat, şi trebuie rezolvate fără a se face 
zgomot despre ele, dar este lipsă de înţelepciune ca să arunci orice acţiune în mod deschis înaintea 
tuturor. Multe lucruri care ar trebui tratate cu credincioşie de către Conferinţele locale sunt ţinute în 
rezervă de-a lungul anului pentru ca Conferinţa Generală să hotărască în dreptul lor, o grămadă de 
probleme care nu au nevoie să fie aduse înaintea Conferinţei deloc. 
       Multe lucruri ar fi fost mai bine dacă nu ar fi văzut lumina zilei. La originea lor sunt minţi care nu 
sunt în lumina Soarelui neprihănirii.22 Ele îngreunează lucrarea Conferinţei şi ar fi putut foarte bine să 
se acţioneze în dreptul lor în bisericile locale şi în comitete, uşurând Conferinţa de o mare încărcătură 
de probleme confuze cu care nu ar trebui să fie împovărată. Toţi aceştia să fie servi credincioşi, să se 
roage mai mult, să lucreze cu grijă, şi să acţioneze discret. 
      În Conferinţa Generală, multe lucruri sunt aprobate în grabă fără a fi suficient studiate. Nu toţi au 
ocazia să se gândească şi să se roage în dreptul lor, iar cei ce au oportunitatea, nu se implică şi nu îşi 
folosesc puterea creierului. Ei plănuiesc şi execută fără sfatul lui Dumnezeu. Există comitete care ar 
putea fi ţinute, cu mai puţină importanţă, cu mai puţină cheltuială şi mai puţină greutate pentru 
bărbaţii noştri conducători, cu răspundere. Toate lucrurile minore să fie puse înaintea Conferinţelor 
Statelor şi, rezolvându-se astfel multe chestiuni, aceasta va salva timp, va evite griji şi poveri care 
apasă greu Conferinţa Generală.  
      Problema marii nevoi a sufletului merită mult mai multă atenţie în adunările Conferinţei, iar multe 
probleme care sunt aruncate înaintea Conferinţei nu ar trebui să apară niciodată; ele ar trebui 
prelucrate în conferinţele locale. A devenit un obicei să se adopte legi care nu poartă întotdeauna 
semnătura cerului. Problemele celor de culoare nu ar fi trebuit să fie puse în sarcina Conferinţei pentru 
a fi rezolvate. Aceasta este o problemă care implică principii ce au nevoie de multă grijă, şi de gândire 
cu multă rugăciune. 
      Problema care a fost pusă înaintea Conferinţei, dacă fraţii unde există legi opresive să fie sfătuiţi 
să nu lucreze duminica, nu este o problemă care să fie pusă înaintea unei Conferinţe deschise. Nu 
poate fi votată fără o înţelegere greşită şi mişcări greşite cu rezultate rele.  

   Sunt nevoită să întreb cu durere sufletească, ce urmăresc fraţii noştri prezentând probleme de acest 
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fel într-o conferinţă deschisă.23 Dacă ucenicii lui Isus au trebuit să se adune împreună într-un loc după 
înălţarea Lui şi să se roage pentru coborârea Duhului Sfânt, este mult mai mare nevoie de a se face 
astfel acum, când sunt implicate principii solemne şi cu bătaie lungă. Zece zile au fost devotate 
căutării serioase a lui Dumnezeu, şi cele zece zile ar trebui extinse la douăzeci înainte ca oamenii să se 
aventureze să-şi pună pana la lucru pentru a scrie o decizie pentru popor, în acest punct.  Mai  multă 
rugăciune serioasă şi nimic mai puţin decât coborârea Duhului Sfânt nu va hotărî în astfel de 
chestiuni. A arunca acest fel de chestiuni în Conferinţă fără a se gândi la subiect cu rugăciune, este cea 
mai mare nebunie. 
      Aceasta este solia îngerului al treilea pentru lumea noastră şi oamenii ar face mai bine să-şi ia 
mâna de pe chivot. S-a descoperit dispoziţia de a crea dispute în dreptul unor lucruri care sunt clar 
descoperite în cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca nimeni să nu acţioneze în orbire, ca să ia decizii cu 
privire la astfel de subiecte importante. Primim noi Biblia ca pe un oracol al lui Dumnezeu? În fiecare 
Stat ar trebui să fie date instrucţiuni înţelepte cu privire la acest punct, şi ar fi bine ca în aceste State să 
se lucreze în mai multă linişte, făcându-se cât mai puţină publicitate acestor lucruri, dar recomandând, 
sfătuind cu frică de Dumnezeu, după ce s-a căutat cu post şi rugăciune sfat de la Sfătuitorul care nu 
poate să greşească.24 Nicio recomandare hazardată să nu iasă de pe buzele vreunui ambasador al lui 
Hristos. El să se teamă de Domnul şi să aibă cuvintele în acord cu voinţa şi căile lui Dumnezeu. 
Acesta este un timp pentru mai multă rugăciune şi mai puţină vorbă. Acest subiect nu este o problemă 
la care să-ţi dai acordul sau dezacordul, prin ridicare de mână. Noi stăm pe un teren sacru, minunat şi 
solemn, şi nu putem să acţionăm cu nesăbuinţă fără să dezonorăm pe Dumnezeu şi să ruinăm suflete. 
Tot universul ceresc este activ, privind la noi să vadă ce curs vom lua în această problemă. În timp ce 
păzitorii Sabatului sunt neliniştiţi şi tulburaţi, căutând să pătrundă tainele viitorului şi să înveţe tot ce 
pot despre poziţia corectă pe care să o ia, aveţi grijă ca ei să fie sfătuiţi corect cu privire la păzirea 
duminicii. Nu se poate acţiona aici în dreptul acestei probleme, iar poporul nostru cu diferite clase de 
gândire şi diferite temperamente ar trebui să o trateze cu înţelepciune. Întotdeauna va exista pericolul 
de a cădea în extreme. Hristos spune, „Voi sunteţi prietenii Mei dacă faceţi ce vă spun Eu” (Ioan 15: 
14). Atunci, pe genunchi, în rugăciune, să aveţi mult mai puţin eu şi să depindeţi cu totul de sfatul lui 
Dumnezeu. Atunci, dacă toţi vor fi sub controlul Duhului Sfânt nu va fi nimic de temut, căci toţi vor 
împodobi învăţătura lui Hristos Mântuitorul nostru. 
      Cel ce are pe Hristos în inimă, îşi va ordona astfel viaţa încât să nu aducă dezonoare sau ocară 
asupra adevărului sacru al lui Dumnezeu. El nu va da ocazie vrăjmaşilor Săi să hulească, nu va plin de 
încredere de sine, ci încrederea sa va fi în Dumnezeu.25 El nu va da pe faţă inconsecvenţe care nu sunt 
în armonie cu adevărul preţios ce are origine sacră. El nu va fi găsit în extreme, oferind subiecte de 
scandal care să circule aproape şi departe în forma cea mai exagerată. El trebuie să fie un om care ţine 
legătura cu Dumnezeu; un om care se roagă, şi nu se roagă în zadar: „Ţine-mi paşii pe cărările Tale, 
ca picioarele să nu-mi alunece.” (Ps. 17:5). 
      Dacă se ia decizia ca poporul nostru să nu lucreze duminica şi fraţii din statele sudice să pară în 
armonie cu legea duminicală, din cauza opresiunii, cât va dura până când, peste tot în lume (poporul 
nostru) va fi în aceleaşi circumstanţe în care sunt cei din sud? Decizia trebuie să fie una universală. 
Dacă decizia vine la lumina zilei aşa cum se vrea, treptat, şi se vor face concesii în închinare servilă 
faţă de un dumnezeu idol de către cei ce pretind a fi păzitori ai Sabatului, atunci se va renunţa la 
principii până când totul va fi pierdut. 
     Dacă îi sfătuim să nu respecte sabatul idolatru înălţat ca să ia locul Sabatului Domnului, 
Dumnezeului nostru, atunci instruiţi-i în această problemă pe o cale liniştită, fără să încurajaţi sfidarea 
puterilor legiuitoare prin cuvinte şi acţiuni, afară de faptul că sunt chemaţi să facă aceasta pentru 
onoarea lui Dumnezeu, pentru apărarea Legii Lui călcate în picioare. Să nu facă nimic nenecesar, care 
ar putea stârni spiritul combativ sau pasiunile oponenţilor. Există un entuziasm autoînşelător în 
aceasta, care va duce la înălţarea duminicii aşa încât va fi dificil de mânuit acest lucru întrucât „noi nu 
avem de luptat împotriva sângelui şi cărnii, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
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stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” 
      Sfatul care mi-a fost dat este „În sfârşit fraţilor, fiţi tari în Domnul, şi în puterea tăriei Lui. 
Îmbrăcaţi toată armătura lui Dumnezeu ca să puteţi sta” – într-o aparenţă exterioară de a fi în armonie 
cu ei? Nu, ci „împotriva şiretlicurilor diavolului.”  

   Vor fi rostite cu bărbăţie mărturii cercetătoare de către păzitorii Sabatului şi în final vor fi suferite 
unele persecuţii, întrucât Hristos spune, „voi sunteţi martorii Mei.”26 Da, martori pentru Dumnezeu, 
care stau în apărarea Legii Sale sfinte. Noi suntem o lumină ce descoperă întunecimea morală, şi 
răsplata va fi dată biruitorului. 
      Fie ca aici să nu se adopte nicio rezoluţie care să încurajeze o slujire cu jumătate de inimă sau o 
ascundere cu laşitate a luminii noastre sub obroc sau sub pat, căci vom fi cu siguranţă încercaţi şi 
testaţi. Eroii credinţei din Biblie sunt exemple pentru noi, iar cititorii Bibliei şi lucrătorii biblici, dacă 
sunt într-adevăr de partea Domnului, vor fi serioşi, cu întreg sufletul, umili, blânzi, smeriţi cu inima, şi 
Domnul îi va învăţa. Nu este nevoie să facem nicio regulă specială pentru cei ce nu sunt creştini 
dispeptici; pe de altă parte dacă s-ar adopta hotărâri ca, din cauza încercărilor şi inconvenienţelor ce 
apar datorită credinţei noastre, cei afectaţi să înceteze lucrul în ziua duminicii, închinându-se unui 
sabat idolatru, va da unora ca aceştia vigoare, vigoare spirituală şi forţă, sau vor creşte în laşitate şi vor 
fi măturaţi de înşelăciunile acestor zile de pe urmă? Lăsaţi aceste suflete preţioase în seama conducerii 
lui Dumnezeu. Fiţi siguri că Sabatul e o chestiune de test, şi după cum trataţi această chestiune, vă 
alăturaţi fie de partea lui Dumnezeu, fie de partea diavolului. Semnul fiarei va fi prezentat într-o 
oarecare formă fiecărei instituţii şi fiecărui individ. 
      Poziţia luată de unii spune că acest decret civil nu are legătură în prezent cu păzirea Sabatului. Se 
vede că aceştia sunt în mare orbire. În aceasta ei nu sunt corecţi, căci fiecare mişcare începând cu 
prima făcută de satana, face parte din lucrarea lui ce continuă până la sfârşit, de a înălţa falsul, ca să ia 
locul Sabatului original al lui Iehova. El are acum exact această intenţie, şi acum este mai hotărât ca 
oricând să o facă.27 El s-a coborât cu putere mare să înşele pe locuitorii pământului cu iluziile lui 
satanice. Lucrarea lui se referă direct la Sabatul poruncii a patra, iar dacă vor fi adoptate hotărâri ca 
datorită inconvenienţelor şi pierderii proprietăţii, a închisorii şi amenzilor, întrucât legile statului 
obligă la păzirea duminicii, toţi să se supună acestor legi, Dumnezeu va fi dezonorat în mod sigur; iar 
lecţia dată celor ce au nevoie de un sfat mai bun va fi de aşa natură încât să deschidă drumul şi să facă 
să fie uşor ca sufletele să fie târâte de curentul tare şi rapid al răului. Din cauza batjocurii universale 
pe care o vor vedea aruncată asupra Legii lui Dumnezeu, ei vor fi ispitiţi puternic să o desconsidere şi 
să aşeze legile oamenilor la egalitate cu legile lui Dumnezeu, acordând tot mai puţină reverenţă legilor 
lui Iehova. Să lucreze oare conducătorii turmei lui Dumnezeu împreună cu marele amăgitor, pentru a 
face apostazia de la Dumnezeu mai uşoară?  
      Noi am ştiut tot timpul că această luptă trebuie să se producă, şi cele două mari puteri, prinţul 
întunericului şi prinţul luminii vor fi în luptă strânsă, aşa că niciunul dintre cei din poporul lui 
Dumnezeu care înţelege adevărul, dacă este în lumina în care Dumnezeu vrea ca ei să stea, nu va 
învăţa prin cuvânt şi exemplu vreun suflet să se eschiveze acum. Daţi-le hrană biblică întăritoare şi 
prezentaţi-le datoria biblică, ca să le fie întărit şi consolidat sufletul pentru conflictul ce urmează. Dar 
în acest timp, va fi nevoie de oameni care au fost conducători în lucrarea de a ţine pasul cu călăuzirea 
lui Isus. Dar dacă ei nu umblă în lumină după cum Isus arată drumul, şi dacă nu avansează odată cu 
lumina crescândă a soliei îngerului al treilea, cu siguranţă vor deveni conducători orbi ai celor orbi. 
(Ex. 31:12-17) 
      Acum este un timp în care Dumnezeu cheamă oameni viteji care au îmbrăcat toată armătura lui 
Dumnezeu, ca să prezinte un front unit înaintea duşmanului.28 Cu cât creşte urgenţa, Legea lui 
Dumnezeu va deveni tot mai preţioasă, tot mai sacră şi, cu cât este făcută mai fără valoare şi dată la o 
parte, în aceiaşi măsură respectul şi reverenţa noastră faţă de această Lege vor creşte. David spune: 
„Ei strică Legea Ta; de aceea eu iubesc poruncile Tale ca aurul; da, mai mult decât aurul curat.” (Ps. 
119: 126-127). 
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      Domnul va conduce şi va călăuzi încontinuu poporul Său pentru a întâmpina această urgenţă, dacă 
ei cer ajutorul lui Dumnezeu. Este un punct înalt de înaintare spirituală acela ca dragostea de poruncile 
lui Dumnezeu să crească odată cu dispreţul arătat faţă de această Lege de către cei din jur. În 
reformaţiune sunt mari principii care nu trebuie să fie ocolite sau ignorate. Dumnezeu să ferească să 
nu ne facem singuri invalizi în această mare criză. Pavel s-a rugat să-i fie luat ţepuşul, dar Dumnezeu 
nu a găsit că acesta este cel mai bun lucru şi i-a trimis preţioasa făgăduinţă, „Harul Meu îţi este de 
ajuns.”(2 Cor.: 12:9). Domnul nu înlătură încercarea, dar dă tot ce este nevoie ca să i se poată rezista. 
      În exercitarea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, El dă naţiunilor o anumită perioadă de probă, dar 
există un punct peste care dacă ei trec, Dumnezeu îi va cerceta în indignarea Sa; El va pedepsi. Lumea 
a înaintat de la un nivel la altul de dispreţ faţă de Legea lui Dumnezeu, şi rugăciunea potrivită pentru 
acest timp este, „Doamne este timpul să lucrezi căci ei strică Legea Ta.”(Ps. 119:126). Ca răspuns la 
această rugăciune, mânia unui Dumnezeu ofensat va fi vărsată fără milă, de aceea, cu cât ne apropiem 
de acest timp, aveţi grijă ce avertizare şi sfat daţi poporului ce are nevoie să fie întărit în experienţa 
creştină, ca nu cumva să vă dovediţi asemenea lui Aaron ce s-a învoit să facă viţelul de aur. 
     A fost ceva teribil ca el să facă acest lucru, pentru că tot Israelul privea la el ca la conducătorul lor, 
un om bun.29 Dacă el şi-ar fi ridicat ferm şi hotărât vocea împotrivă, această închinare faţă de un idol 
nu ar fi pus în dizgraţie poporul lui Dumnezeu. Noi nu vrem să repetăm laşitatea lui Aron sau păcatul 
lui Israel. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze pentru poporul Său, şi fiţi cu grijă ca trâmbiţa să dea un 
sunet clar. Noi trebuie să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii. 
      Fie ca toţi să aibă grijă ce vorbesc şi ce fac; aveţi grijă să umblaţi în planul lui Dumnezeu. Ţineţi 
pasul cu Căpetenia oştirii Domnului. Nimeni să nu se laude cu mândrie, prin învăţătură sau exemplu, 
ca să arate că sfidează legile ţării. Nu emiteţi voi hotărâri despre ce pot să facă persoanele în diferite 
state, sau ce să nu facă. Nimic să nu fie făcut din ceea ce să diminueze responsabilitatea individuală. 
Pentru Domnul lor ei trebuie să stea sau să cadă. Nimeni să nu se simtă dator să ţină cuvântări în 
prezenţa poporului nostru, sau a vrăjmaşilor, care să le trezească combativitatea şi să îi facă să ia 
cuvintele voastre şi să construiască pe ele aşa încât voi să fiţi învinuiţi ca rebeli faţă de guvern, 
pentrucă aceasta vă va închide calea de acces faţă de oameni. Lăsaţi ca Hristos să Se vadă în tot ceea 
ce faceţi. Lăsaţi ca toţi să vadă că voi sunteţi epistole vii ale lui Isus Hristos. Lăsaţi ca simţămintele 
plăcute să apară în viaţa de caracter. Fiţi iubitori. Lăsaţi ca viaţa voastră să câştige inimile tuturor 
celor ce vin în contact cu voi. În prezent, se face prea puţin pentru a prezenta adevărul în mod atractiv 
celor din jur. Sunt unii în a căror vorbire către popor s-a simţit ca şi cum ar face un raid prin biserici. 
Ei acresc minţile cu obiceiul lor de a critica sever. E nevoie ca inimile noastre să fie înmuiate prin 
dragostea lui Hristos. Aceasta este după planul lui Dumnezeu. Dacă adevărul nu este prezentat în 
forma cea mai acceptabilă, cea mai plăcută, pentru mulţi el nu va avea niciun gust. Pentru că trebuie 
să prezentăm adevărul în contrast cu eroarea, să fie prezentat într-un mod care să creeze prejudecăţi 
cât mai mici posibile. În timp ce noi nu ne putem închina unei puteri arbitrare ca să înălţăm duminica, 
închinându-ne înaintea ei, în timp ce nu putem viola Sabatul, ceea ce o putere despotică încearcă să ne 
constrângă să facem, noi vom fi înţelepţi în Hristos – în înţelepciunea lui Hristos, nu în a noastră.30 Un 
creştin iubitor, consecvent, substanţial, este un argument puternic în favoarea adevărului. Noi nu 
trebuie să spunem cuvinte care ne vor răni, căci aceasta va fi rău destul, dar, când rostiţi cuvinte şi 
faceţi din încumetare lucruri care pun în pericol cauza lui Dumnezeu, voi faceţi o lucrare crudă pentru 
că oferiţi avantaj diavolului. Noi nu trebuie să fim nechibzuiţi şi impunători, ci tot timpul să învăţăm 
de la Domnul Isus cum să lucrăm în Spiritul Său, prezentând adevărul aşa cum este în Isus. 
      În acest timp critic, nu trasaţi căi pentru poporul lui Dumnezeu, căci de unde ştiţi voi ce plănuieşte 
Dumnezeu cu şi pentru poporul Său? El menţionează că va face demonstraţii ale puterii Sale înaintea 
vrăjmaşului. Salvarea celor neprihăniţi este a Domnului, înţelepciunea şi puterea Lui este ajutorul lor 
prezent şi suficient în orice timp de nevoie. Noi putem lucra pentru ei tot ce pare a fi bun înaintea Lui, 
şi nimic nu poate fi făcut pentru sau împotriva lor, în afară de ceea ce va permite providenţa Sa să fie 
făcut. Copiii luminii sunt înţelepţi şi puternici, în măsura în care se sprijină pe Domnul, iar 
înţelepciunea şi ajutorul oamenilor poate înfrânge scopul lui Dumnezeu. 
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      Lumea este împotriva ucenicilor lui Hristos, dar ei vor obţine ajutor de la Dumnezeu şi pe urmă, 
când Dumnezeu va lucra pentru ei, ei vor lumina şi vor binecuvânta pe aceia care nu sunt în adevăr. În 
toate veacurile, neprihăniţii au primit ajutor de la Dumnezeu, iar duşmanii poporului Său nu pot pune 
jos niciodată pe aceia pe care Domnul vrea să-i ridice. Cât de des a căutat satana să distrugă pe aceia 
pe care Dumnezeu îi conduce şi îi călăuzeşte.31 Ucenicii credincioşi ai lui Isus nu trebuie să fie speriaţi 
de conducătorii întunericului acestei lumi, pentru că puterea vrăjmaşului este limitată, şi dincolo de 
aceste limite el nu poate trece. 
      Marile şi preţioasele promisiuni trebuie să fie păstrate înaintea poporului lui Dumnezeu, pentru ca 
ei să aibă toată încrederea în Dumnezeu. De aceea nu lăsaţi ca vreo decizie luată la această Conferinţă 
să fie pusă în calea lucrării Domnului, dând agenţilor lui Satana ocazia de a fi provocaţi şi de a 
prezenta pe cei impulsivi ca fiind reprezentanţii poporului nostru. Ei vor avea putere să prezinte aceste 
probleme într-o lumină exagerată, aşa încât în loc ca aceste persoane să înlăturate prejudecata şi să 
lumineze minţile, prejudecata va fi întărită şi adâncită, iar situaţia poporului lui Dumnezeu va fi făcută 
şi mai rea, şi posibilităţile noastre de a duce adevărul înaintea poporului aflat în întuneric, vor fi tăiate. 
       Un om nesocotit, impulsiv şi încăpăţânat, va face mult rău în marea problemă ce stă înaintea 
noastră. Da, el va lăsa o astfel de impresie încât toată forţa adventiştilor de ziua a şaptea nu va putea 
contrabalansa actele lui de încumetare deoarece Satana, arhiamăgitorul, marele rebel, înşeală minţile 
în ce priveşte adevărata cauză a marii probleme şi implicaţiile ei veşnice. El este acuzatorul fraţilor. 
De aceea, fiecare să aibă grijă şi să nu păşească de pe terenul lui Dumnezeu, pe terenul lui Satana. 
      Mulţi au făcut aceasta în rândurile reformatorilor din secolele trecute. Luther a avut mari necazuri 
din cauza acestor elemente. Persoane nesăbuite şi-au ieşit din atribuţii şi s-au repezit, fără să se 
gândească, să facă o lucrare impulsivă şi de obiectat, pe care Domnul nu i-a trimis să o facă. Ei 
aleargă înaintea lui Hristos şi provoacă mânia diavolului. În zelul lor ne la timp şi greşit condus, ei 
închid uşa lucrării folositoare multor suflete care ar fi putut face mult bine pentru Maestru.  

   Noi avem de-a face cu tot felul de materiale.32 Sunt unii care prin mişcări necugetate, repezite, 
trădează cauza lui Dumnezeu puterii duşmanului. Vor exista oameni care vor căuta să se răzbune, care 
vor apostazia şi vor trăda pe Hristos în persoana sfinţilor Săi. Toţi au nevoie să înveţe precauţia; apoi, 
pe de altă parte este pericolul de a deveni conservatori, cedând vrăjmaşului prin concesii. Fraţii noştri 
să fie foarte precauţi în această problemă, pentru onoarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să fie teama şi 
groaza lor. Dacă la această conferinţă se fac şi se adoptă rezoluţii, cum că este drept şi potrivit pentru 
adventiştii de ziua a şaptea să se odihnească în prima zi a săptămânii în scopul de a evita arestarea şi 
ceea ce probabil va mai apare dacă ei nu ascultă de lege, va arăta aceasta oare că suntem într-o relaţie 
dreaptă cu Legea sfântă a lui Dumnezeu? (Ex. 31:12-17). 
      Mi-a fost arătat că de la începutul rebeliunii, Satana a lucrat către această ţintă, de a-şi înălţa 
puterea în contradicţie cu Legea şi puterea lui Dumnezeu. El face aceasta prin înălţarea păzirii 
duminicii, şi orice ar porni de la acest popor ca voce a lor, pentru a respecta un sabat idolatru, nu va 
dezonora oare pe Dumnezeu, nu va produce confuzie în minte şi nu îi va plasa unde vor fi înşelaţi de 
planurile lui Satana? Tot ceea ce facem, înalţând sabatul fals ca să ia locul Sabatului adevărat şi 
original, este lipsă de loialitate faţă de Dumnezeu, şi noi trebuie să acţionăm cu grijă ca să nu înălţăm 
deciziile omului păcatului. Noi nu trebuie să fim găsiţi într-o poziţie neutră în această problemă cu 
consecinţe aşa de mari. Poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus trebuie scrise din convingerea 
datoriei pe steagurile noastre. 
      Dacă am face aşa cum o cer unii fraţi de-ai noştri din simpatie faţă de fraţii din sud, atunci unde 
stă poporul lui Dumnezeu? Unde va fi distincţia faţă de păzitorii duminicii?33 Cum vom fi recunoscuţi 
ca popor păzitor al Sabatului lui Dumnezeu? Cum vom arăta că Sabatul este un semn?  
      Cele două armate vor sta distincte şi separate, şi distincţia va fi atât de marcantă încât mulţi care se 
vor convinge de adevăr, vor trece de partea poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu. Când 
această mare lucrare se va schimba în bătălie, înainte de ultimul conflict final, mulţi vor fi închişi, 
mulţi vor fugi din oraşe şi sate ca să îşi scape viaţa, şi mulţi vor fi martiri pentru Hristos, stând în 
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apărarea adevărului. Ei vor fi duşi înaintea regilor şi conducătorilor, şi înaintea conciliilor pentru a da 
faţă cu acuzaţiile false, absurde şi mincinoase aduse împotriva lor; dar ei trebuie să stea fermi ca o 
stâncă lângă principii, iar promisiunea este, „puterea ta va fi după cum sunt zilele tale”. (Deut. 33:25). 
Nu vei fi ispitit mai mult decât poţi să suporţi. Isus a suportat toate acestea şi încă mult mai mult. 
Porunca expresă a lui Dumnezeu trebuie ascultată, pentru că Domnul lucrează. (Luca 21:8-19). 
      O cunoaştere inteligentă a Cuvântului Său a fost dată pentru a pregăti bărbaţii şi femeile să lupte 
cu gelozie pentru Legea lui Iehova; pentru a restabili Legea sfântă; pentru a drege spărtura ce a fost 
făcută în Legea lui Dumnezeu şi a restaura tablele de piatră la poziţia veche, înălţată şi onorabilă. Iar 
servii credincioşi când sunt aduşi la strâmtoare, să nu se sfătuiască cu carnea şi cu sângele. 
      Vor exista, chiar printre noi, păstori plătiţi şi lupi îmbrăcaţi în piei de oaie care vor convinge turma 
lui Dumnezeu să jertfească altor dumnezei, înaintea Domnului. Avem motive să ştim cum ar lucra 
Pavel într-o asemenea urgenţă. „Iubirea lui Hristos ne constrânge”. (2 Cor. 5:13).34 Tinerii care nu 
sunt fixaţi, înrădăcinaţi, şi întemeiaţi în adevăr, vor fi corupţi şi traşi după orbii conducători de orbi; 
cei neevlavioşi, dispreţuitorii care se miră şi pier, cei ce dispreţuiesc suveranitatea celui Îmbătrânit de 
zile şi pun pe tron un dumnezeu fals, o fiinţă după propria lor definiţie, o fiinţă în totul ca ei înşişi – 
aceştia vor fi agenţi în mâinile lui Satana pentru a corupe credinţa celor şovăielnici. 
      Aceia care sunt îngăduitori de sine şi gata să se supună mândriei, modei şi afişării, vor râde cu 
dispreţ de poporul temător de Dumnezeu, de cei serioşi şi iubitori de adevăr şi, prin aceasta îşi vor 
bate joc de Însuşi Dumnezeul cerului. Biblia este neglijată, înţelepciunea oamenilor este înălţată, iar 
înţelepciunea acestui veac se închină Satanei şi omului păcatului, în timp ce îngerul zboară prin 
mijlocul cerului strigând „vai, vai ,vai, de locuitorii pământului.” (Apoc. 8.13.) 
      Mi s-a arătat că mâna lui Dumnezeu este întinsă deja să pedepsească pe aceia care vor deveni 
monumente ale neplăcerii divine şi ale răzbunării sfinte, pentru că a sosit ziua răsplătirii când cei care 
au înălţat pe omul păcatului în locul lui Iehova prin închinarea unui sabat idolatru în locul Sabatului 
Domnului Iehova, vor găsi că e un lucru înfricoşător să cazi în mâna Dumnezeului cel viu, căci 
Domnul este un foc mistuitor. 
      Noi spunem fraţilor noştri, pentru Hristos, nu vă puneţi înaintea poporului în locul lui Dumnezeu. 
Destul cât s-a făcut aceasta. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze cu minţile oamenilor. Nu împiedicaţi 
lucrările lui Dumnezeu pentru poporul Său în această importantă perioadă de timp, când interese 
îngrozitoare se hotărăsc în poporul lui Dumnezeu. Nu fixaţi, cu înţelepciunea voastră omenească, 
lucruri care să poarte imprimarea umană. Lăsaţi şi lui Dumnezeu ceva de făcut.35 Lăsaţi ca mâna 
Domnului să se vadă în modelarea şi croirea minţilor şi a caracterului oamenilor, şi lăsaţi ca omul să 
umble blând şi umil cu Dumnezeu. Nu luaţi poveri de pe poporul lui Dumnezeu pe care El vrea ca 
acesta să le poarte. Hristos a purtat crucea crudă de pe Calvar. Şi nu puneţi poveri asupra vreunei clase 
pe care El o vrea eliberată de acestea. 
      Lucrarea lui Satana este de a crea tot timpul nedumerire, de a amesteca lucrurile, de a produce 
confuzie, de a aduce lucrurile într-o încurcătură greu de descâlcit. Nu este de dorit să fii angajat în 
aceasta; să luaţi lucrarea din mâinile lui Dumnezeu în mâinile voastre mărginite. Este cel mai bine 
pentru toate părţile, să lase poporul lui Dumnezeu în mâinile lui Dumnezeu pentru ca El să 
impresioneze, să înveţe şi să ghideze conştiinţele lor. Nu este siguranţă pentru nimeni să încerce să fie 
conştiinţă pentru poporul lui Dumnezeu. Dacă slujitorii lui Dumnezeu îi vor instrui cu răbdare prin 
cuvânt şi exemplu, ca să aibă răbdare, credinţă, şi vor privi la Dumnezeu pentru ei înşişi, pentru a-şi 
înţelege datoria după cum vrea Dumnezeu, atunci mulţi, în împrejurări de încercare, vor obţine o 
experienţă bogată în lucrurile lui Dumnezeu. Învăţaţi oamenii să ceară înţelepciune de la Dumnezeu. 
Ar trebui date lecţii prin cuvânt şi exemplu, cum că Dumnezeu este singura noastră încredere şi 
înţelepciune, şi noi trebuie să ne rugăm Lui neîncetat pentru a obţine lumină şi cunoştinţă. 
      Multora le lipseşte experienţa religioasă care este esenţială pentru ei, ca ei să poată sta fără pată 
înaintea tronului lui Dumnezeu. El permite să fie aprins focul cuptorului întristărilor asupra lor ca să 
ardă zgura, să rafineze, să purifice şi să-i cureţe de orice întinăciune a păcatului, a iubirii de sine, şi să 
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îi conducă să Îl cunoască pe Dumnezeu şi să se obişnuiască cu Isus Hristos, umblând cu El cum făcea 
Enoh. 
       Rugăciunea, unită cu credinţa vie, lâncezeşte acum printre noi. Ceea ce se cheamă rugăciunea de 
dimineaţă şi de seară, după obicei, nu este tot timpul fierbinte, şi cu efect. Ea conţine multe repetiţii de 
cuvinte somnoroase, monotone, care nu ating inima, şi nu ajung la urechea lui Dumnezeu.36 
Dumnezeu nu are nevoie de complimentele voastre ceremoniale şi nu le cere de la voi, dar El va lua în 
considerare inima zdrobită, mărturisirea păcatului, pocăinţa sufletului. Strigătul celui umilit, inima 
zdrobită El nu le va dispreţui. 
       Ştiu că foarte mult depinde de fiecare acţiune a noastră acum, şi nimic din eu, dar totul din 
Hristos, ne va aduce la unitatea credinţei. Noi trebuie să avem o asemenea iubire pentru Hristos încât 
să considerăm un privilegiu să suferim şi chiar să murim de dragul Lui. Îi putem spune Domnului 
toate încercările noastre, Îi putem spune toate slăbiciunile, Îi putem spune toată dependenţa noastră de 
tăria şi de puterea Lui. Aceasta este adevărata rugăciune. Dacă a existat vreun timp când să fie nevoie 
ca Spiritul harului şi rugăciunii să fie revărsat peste noi, când Dumnezeu Însuşi să ne indice 
rugăciunile, atunci acel timp este acum. Să fie pusă înaintea fiecărei biserici promisiunea, precum şi 
simplitatea adevărului care este în ea. „Cereţi şi vi se va da.” (Ioan 16:24). Avem nevoie de credinţă, 
credinţă vie, care se înalţă numaidecât în rugăciune.  
      Domnul Îşi va conduce poporul şi-l va călăuzi. Porunca va ieşi de la Dumnezeu ca în timpul lui 
Daniel, ca să ajute celor ce fac mijlociri serioase spre tronul harului Său în timpul lor de nevoie. 
Hristos spune, „Adevărat, adevărat, vă spun, cel ce crede în Mine, lucrările pe care le fac Eu le va face 
şi el; şi lucrări mai mari ca acestea va face; pentru că Eu mă duc la Tatăl Meu. Şi tot ce veţi cere în 
numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul” (Ioan 14:12-13). 
      În Numele Domnului, sfătuiesc pe poporul Său, să aibă încredere în Dumnezeu şi să nu înceapă 
acum să caute să se asigure pentru vreo urgenţă în viitor, ci să lase pe Dumnezeu să-i pregătească 
pentru orice urgenţă. Noi avem mult  prea puţină credinţă.37 

   Dumnezeu a lucrat prin Ilie când a distrus pe profeţii lui Baal, ceea ce a aprins în inima Izabelei, 
din focul iadului, dorinţa de a răzbuna sângele preoţilor lui Baal. Dumnezeul lui Israel a câştigat un 
asemenea triumf, încât a stârnit puterile întunericului, şi ea a hotărât, chiar a jurat pe dumnezeii ei că 
Ilie va muri, însă nu a luat în considerare că există un Dumnezeu mai presus de ea, care va permite ca 
agenţii lui Satana să lucreze doar spre propria ei ruină. 
      În pasiunea ei, a trimis vorbă lui Ilie „Să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la 
ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei” (1 Împăraţi 19:2). Ilie este 
trezit din aţipeala lui în mod grosolan, de către un sol. El aude mesajul terifiant; simţurile sale sunt 
confuze. Ce înseamnă aceasta? Este acesta sfârşitul tuturor poverilor sale, a zelului pe care l-a avut 
pentru Dumnezeu în efortul de a restaura închinarea faţă de Iehova; se vor sfârşi acestea odată cu 
descurajarea şi moartea sa? Este aceasta convertirea Israelului apostaziat? Niciodată nu ar fi putut fi 
cineva mai descurajat în aşteptările sale. Reacţia a apărut, dar of, cât de amară. Dumnezeu permite să 
se ridice obstacole, descurajări să urmeze după semnalul de victorie, pentru ca înţelepciunea şi puterea 
Sa să fie descoperite, şi Numele Său să fie înălţat deasupra conducătorilor şi regilor. „Când Ilie a 
văzut aceasta, a fugit să-şi scape viaţa.” 
      Ce a văzut Ilie? A văzut prin credinţă făgăduinţele lui Dumnezeu? Şi-a readus în memorie 
credincioşia Lui în orice situaţie de urgenţă din trecut? Nu, umbra întunecată a lui Satana prin Izabela, 
agentul lui, stătea de-a curmezişul drumului său, ameninţându-l cu o moarte crudă. El nu a străpuns 
umbra ca să privească spre cer. Teroarea umană l-a uimit şi i-a paralizat mintea, şi el a fost amăgit atât 
de teribil în privinţa lui Israel încât s-a ridicat şi a fugit să-şi scape viaţa, împleticindu-şi paşii nesiguri 
în dezamăgire şi necaz, fără să ştie încotro.38 
      Cu puţin timp înainte, în puterea lui Dumnezeu, el a fost plin de zel şi de interes profund pentru 
Israelul apostaziat fugind înainte sau alături de carul lui Ahab. El a luptat pentru reabilitarea slavei lui 
Dumnezeu. A provocat Israelul apostaziat să servească pe deplin fie lui Dumnezeu fie lui Baal. Dar 
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acum omul părea la fel de slab ca şi ceilalţi oameni. Nu a auzit niciun cuvânt anume din partea 
Domnului, care să-l îndrume să apuce pe calea pe care apucase, şi paşii lui nu aveau un scop anume. 
Tulburat de îndoială şi fără să ştie unde se duce, mergea înainte doar ca să-şi scape viaţa, dar 
Dumnezeu nu l-a uitat pe Ilie. El a lucrat pentru slujiitorul Său. L-a întrebat, „Ce faci tu aici, Ilie?” 

   Această istorie studiată cu atenţie şi cu rugăciune va fi un ajutor pentru poporul lui Dumnezeu 
aflat în dificultăţi. Fie ca omul să aibă grijă să nu-şi asume responsabilităţi pe care Domnul nu i le 
cere, şi să nu se interpună între El şi cei ispitiţi şi încercaţi ai Domnului aşa încât planurile lui 
Dumnezeu să nu fie realizate în experienţa acestor persoane. Vor apărea greutăţi înaintea poporului lui 
Dumnezeu, dar orice om trebuie să-şi pună încrederea nu în înţelepciunea omului, ci în Dumnezeul lui 
Israel. El va fi apărarea lui. Numai lăsaţi ca fiecare persoană să ţină calea datoriei şi să nu lase ca frica 
să-l descurajeze. Punându-ne încrederea fără rezerve în Dumnezeu, vom vedea minunata desfăşurare a 
puterii Sale, dacă-L aşteptăm cu răbdare şi rugăciune, şi avem încredere în Dumnezeu. 
      Domnul lucrează într-un fel misterios, pentru a împlini minunile Lui. Dar prea adesea 
înţelepciunea omenească este pusă la treabă ca să facă ceva ei înşişi, lucru care nu dă ocazia lui 
Dumnezeu să lucreze pentru individ, pentru că alţii iau poverile de pe umerii celor cărora Domnul li 
le-a dat să le poarte. Conflictele şi încercările sunt mijloace rânduite sau îngăduite de Dumnezeu 
pentru a desăvârşi caracterul creştinului pentru viaţa veşnică.39 

   Învăţaţi fiecare suflet să se sprijine din plin pe braţul puterii infinite. Există o individualitate ce 
trebuie să fie păstrată în orice agent uman în experienţa creştină, iar responsabilitatea nu poate fi 
înlăturată de la niciun suflet. Fiecare în parte are de luptat propriile lupte, de obţinut propria 
experienţă, independent în anumite privinţe de orice alt suflet; şi Dumnezeu are lecţii pe care fiecare 
trebuie să le înveţe personal, pe care nimeni nu le poate învăţa în locul lui. 
      În Ilie putem vedea elementele fireşti ale caracterului său descoperite în mijlocul vieţii spirituale, 
amestecându-se într-o confuzie stranie; harul lui Dumnezeu şi impulsurile şi pasiunile omului firesc, 
fiecare luptând pentru supremaţie. Omenescul este încercat în cuptor şi zgura este descoperită, 
impuritatea este scoasă la suprafaţă, dar încercarea lui Ilie este o scenă la care tot cerul a privit atunci 
cu adânc interes. Aurul curat a apărut în caracterul lui, zgura a fost îndepărtată şi mistuită. Aceasta 
trebuie să fie experienţa noastră individuală pe calea lui Dumnezeu. 
      Nu toţi sunt încercaţi în acelaşi fel. Unii vor avea încercări mai severe decât alţii dar, să ne 
prindem de Dumnezeu, aceasta este încurajarea pe care s-o adresăm fiecăruia şi tuturor. Experienţele 
credincioşilor din zilele de demult, pe care le avem înregistrate, sunt încurajări pentru noi cei ce trăim 
în apropiere de încheierea timpului. Noi putem aduna toată moştenirea transmisă, de cunoştinţă şi 
lumină şi de purtare individuală a lui Dumnezeu cu poporul Său de-a lungul veacurilor. Noi avem 
beneficiul experienţei lor spirituale care este de mare valoare pentru noi. Noi nu avem o cărare nouă şi 
străină de străbătut, în care alţii să nu fi avut o experienţă similară. 
      Căile Domnului sunt neschimbătoare. El va face în zilele noastre aşa cum a făcut şi în zilele de 
odinioară. Atunci, ei au avut mai puţină lumină decât avem noi astăzi. Cu Scripturile în mână, văzând 
exemplul şi binecuvântarea acelora care au fost ispitiţi şi încercaţi, noi suntem încurajaţi pentru 
victorie, aşteptând acelaşi har de la acelaşi Dumnezeu, cum au avut cei din vechime.40 Când creştinul 
priveşte înainte spre datoriile şi încercările severe despre care anticipează că vor fi aduse  asupra 
lui datorită mărturisirii sale de credinţă, ţine de natura umană să privească la consecinţe şi să dea 
înapoi în faţa perspectivelor, iar aceasta va fi tot mai hotărât cu cât ne apropiem de încheierea istoriei 
acestui pământ. Noi putem găsi încurajare în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu cum că Hristos 
niciodată nu a părăsit pe copii Săi şi a fost Conducătorul lor sigur, în ceasul încercării lor; pentru că 
avem raportul sincer despre cei care s-au aflat sub puterile opresive a lui Satana, cărora harul le-a fost 
pe măsura zilele lor. Dumnezeu este plin de credincioşie şi nu va îngădui să fim ispitiţi mai mult de 
cât putem purta. 
      Tatăl nostru ceresc măsoară şi cântăreşte fiecare încercare înainte să permită să vină asupra 
credinciosului. El ia în considerare circumstanţele şi tăria aceluia care stă sub dovada şi testul lui 
Dumnezeu, şi nu permite niciodată ca ispita să fie mai mare decât capacitatea de a rezista. Dacă 
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sufletul este depăşit, şi persoana este copleşită, nu poate fi învinovăţit Dumnezeu că nu a dat putere 
prin har ci, cel ispitit nu a fost vigilent, nu a stăruit în rugăciune şi nu şi-a însuşit prin credinţă 
proviziile pe care Dumnezeu le-a înmagazinat din abundenţă pentru el. Hristos nu a părăsit niciodată 
pe vreun credincios în ora luptei sale. Credinciosul trebuie să se prindă de făgăduinţă şi să întâmpine 
duşmanul în numele Domnului, şi atunci nu va cunoaşte eşecul. 
      Pot părea munţi imenşi de dificultăţi privitor la felul în care să împlinească pretenţiile lui 
Dumnezeu şi totuşi să nu sfideze legile ţării. El nu trebuie să-şi facă provizii ample pentru a se proteja 
de încercare, căci el este doar instrumentul lui Dumnezeu şi el trebuie să meargă înainte având un 
singur scop, cu mintea şi sufletul întărite zi de zi în hotărârea de a nu sacrifica vreun principiu al 
integrităţii sale; el nu se va mândri, nu va ameninţa, şi nu va spune ce va face sau nu va face.41 Pentru 
că el nu ştie ce va face până când nu este supus probei. El va merge pur şi simplu înainte, cu un spirit 
smerit şi cu ochii numai la slava lui Dumnezeu, depinzând de cuvântul lui Dumnezeu şi de harul 
promis în Hristos, iar munţii vor deveni muşuroaie de cârtiţă. 
      Presupuse dificultăţi, care de la distanţă se vedeau atât de mari încât păreau de netrecut, s-au 
dovedit a fi cele mai mari binecuvântări. În timp de opresiune, lumina din cer a venit în raze clare şi 
realitatea făgăduinţei suficienţei lui Hristos a fost putere şi apărare continuă. Dumnezeu vrea ca 
poporul Său, dintre care mulţi acum sunt gata să se refere la experienţa altora, să poată vorbi despre 
experienţa lor individuală. La fel ca samaritenii ce au primit cuvântul femeii care a mărturisit 
cuvintele lui Hristos, să poată spune: L-am auzit noi înşine, ştim în adevăr că acesta este Hristosul, 
Mântuitorul lumii. Pentru fiecare suflet care întâmpină dificultăţile în puterea lui Isus şi nu este biruit, 
care dă faţă cu duşmani şi cu împotrivitori şi în puterea lui Hristos stă ferm, care preia îndatoriri şi le 
împlineşte cu blândeţea înţelepciunii fără să calculeze urmările, ştiind că niciunul din aceste lucruri nu 
poate fi întâmpinat în puterea omenească, experienţa sa devine o cunoaştere a faptului că Hristos este 
credincios în ceea ce promite. El este un ajutor atotsuficient. El va fi convins că în propria lui putere 
nu poate asculta de Legea lui Dumnezeu, dar el se ţine de ceea ce este siguranţa sa, Isus Hristos cel 
puternic, se odihneşte în plinătatea şi puterea lui Hristos, şi cunoaşte prin experienţă că Hristos este 
neprihănirea lui, şi că El este atins de simţământul slăbiciunilor lui. Deşi poate fi închis între zidurile 
închisorii, el poate crede că e de dragul adevărului. Isus este alături de el. Noi nu trebuie să fim 
necugetaţi, îndrăzneţi, încumetaţi, sfidători. Noi putem să ne încredem în Isus; dacă avem încredere în 
puterea Lui de a ne salva, putem să fim învingători.42 
      Ar trebui să se umble încontinuu în toată umilinţa. Nu ar trebui să se dea nicio ocazie duşmanilor 
noştri, ca din cauza imprudenţei noastre, să ne acuze că suntem fără lege şi dispreţuitori ai legilor. Noi 
nu trebuie să simţim plăcere în a irita pe vecinii noştri care idolatrizează duminica, făcând eforturi de a 
lucra înaintea lor în acea zi cu scopul de a ne expune independenţa. Surorile noastre nu au nevoie să 
aleagă duminica pentru a se expune cu spălarea hainelor. Nu trebuie să se facă demonstraţii 
zgomotoase. Să ne gândim cât de îngrozitoare şi de teribil de tristă  este iluzia ce a luat lumea captivă 
şi, prin orice mijloc ce stă în puterea noastră să căutăm să luminăm pe cei mai înverşunaţi duşmani ai 
noştri. Dacă se acceptă principiul lucrării interioare a Duhului Sfânt pe care creştinul trebuie să-l aibă 
pentru a-l pregăti pentru cer, noi nu vom face nimic necugetat sau încumetat, care să dea naştere la 
mânie sau blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Procesul sfinţirii înaintează constant în inimă, iar 
experienţa lui va fi, „Hristos… este făcut pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi 
răscumpărare.” El ştie că Hristos, prin Spiritul Său, locuieşte în inimă prin credinţă. 
      Oh, este o mare lucrare de făcut pentru poporul lui Dumnezeu, înainte să fie pregătiţi pentru luarea 
la cer. Căldura cuptorului asupra unora trebuie să fie severă pentru a descoperi zgura. Eu-l trebuie să 
fie crucificat. Când fiecare credincios ascultă de Domnul după toată cunoştinţa pe care o are, şi totuşi 
caută să nu dea vreo ocazie întemeiată semenilor săi pentru a-l persecuta, el nu trebuie să se teamă de 
urmări, chiar dacă acestea ar fi închisoare sau moarte.  
      După ce Hristos Se ridică de pe tronul mijlocirii, fiecare caz va fi decis, iar ca persecuţia şi 
moartea să mai vină asupra poporului lui Dumnezeu, nu va mai fi o mărturie în favoarea adevărului.  

   Toată atitudinea noastră trebuie să fie pentru salvarea sufletelor care ne înconjoară – suflete pentru 
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care a murit Hristos.43 Marea majoritate nu au auzit că ziua a şaptea este adevăratul Sabat al lui 
Iehova. Ei sunt needucaţi în Scripturi, iar poziţia şi lucrarea adventiştilor de ziua şaptea de a se ţine de 
credinţa lor, produce rezistenţă în cel mai înalt grad. Lumea creştină se închină în ignoranţă unui idol. 
Fiecare suflet, predicatori şi laici, să considere că lumea este câmpul lor misionar, şi că trebuie 
educată în ce priveşte motivul credinţei noastre, iar aceste motive să fie prezentate în demonstraţia 
Spiritului şi puterii lui Dumnezeu. Numai prin Dumnezeu pot ei atinge inimile oamenilor. 
      Noi nu trebuie să pierdem timpul, ci să căutăm să devenim foarte versaţi în Scripturi, pentru că noi 
nu trebuie să venim în faţa oamenilor numai cu argumente fragile, şi nici doar cu argumente care sună 
logic, pentru a-i convinge că ceea ce au învăţat ei de la părinţii lor ca adevăr şi ceea ce li se predică de 
la amvoane, este fals, pentru că opoziţia ce o creaţi prin acest fel de a lucra va fi ca şi cum aţi 
împrăştia seminţe ale întunericului. Veţi fi numiţi apostaziaţi, pentru că publicaţi ceea ce cauzează 
confuzie, dar dacă aveţi atractivitatea lui Hristos, dacă sunteţi echilibraţi prin înţelepciunea lui Hristos 
în tot ceea ce faceţi, având inima îmbibată cu Spiritul lui Hristos, atunci veţi împlini o lucrare bună 
pentru Hristos. 
      Vă îndemnăm să luaţi în considerare acest pericol: cel mai mult trebuie să ne fie frică de 
creştinismul cu numele. Mulţi dintre cei care mărturisesc adevărul vor fi biruiţi pentru că nu sunt 
obişnuiţi cu Domnul Isus Hristos. Ei nu pot deosebi vocea Lui de vocea unui străin.  

   Nu trebuie să ne fie teamă că cineva va fi doborât chiar şi de cea mai răspândită apostazie, dacă 
are o experienţă vie în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.44 Dacă Isus, 
nădejdea slavei, este format înăuntru, atât cel neînvăţat cât şi cel educat va putea purta mărturia 
credinţei noastre, spunând „ştiu în cine m-am încrezut.” Unii nu vor putea, prin argumente, să arate 
unde greşeşte adversarul lor, întrucât nu au avut niciodată avantajele pe care le-au avut alţii, totuşi 
aceştia nu sunt biruiţi de apostazie pentru că au în inima lor dovada că au adevărul, şi cele mai subtile 
raţionamente şi asalturi ale lui Satana nu îi poate mişca de la cunoştinţa adevărului, şi ei nu au niciun 
dubiu sau teamă că ar fi în eroare. 
      Fiecare suflet să ia în considerare responsabilitatea pe care o are, de a da socoteală lui Dumnezeu 
pentru influenţa  pe care o exercită asupra sufletelor aflate în sfera lui de influenţă. Când iubirea 
nepieritoare de a salva suflete ia inima şi mintea în stăpânire, atunci nu se face nicio mişcare 
nesocotită. 
      Credinţă, credinţă salvatoare, e ceea ce trebuie învăţat. Definiţia acestei credinţe în Isus Hristos 
poate fi descrisă în câteva cuvinte: este actul sufletului prin care întregul om este predat pazei şi 
stăpânirii lui Isus Hristos. El rămâne în Hristos şi Hristos rămâne în suflet ca suprem, prin credinţă. 
Credinciosul îşi încredinţează sufletul şi trupul lui Dumnezeu, şi cu siguranţă poate spune: Hristos este 
capabil să păzească până în ziua aceea, ceea ce i-am încredinţat. Toţi cei care vor face aceasta vor fi 
salvaţi pentru viaţă veşnică. Aceştia vor avea asigurarea că sufletul le este spălat în sângele lui Hristos 
şi îmbrăcat cu neprihănirea Sa şi că este preţios în ochii lui Isus. Gândurile şi speranţele noastre sunt 
legate de a doua venire a Domnului Isus Hristos. Aceea este ziua când Judecătorul întregului pământ 
va răsplăti încrederea poporului Său.  

   Niciun suflet să nu se teamă de ceva surprinzător. Compasiunea gingaşă a lui Dumnezeu este 
îndreptată spre poporul Lui.45 Credinţa, minunata credinţă – conduce poporul lui Dumnezeu pe cărări 
drepte. Fără această credinţă, cu siguranţă vom înţelege greşit purtarea Lui cu noi, şi nu ne vom 
încrede în iubirea şi credincioşia Lui. Oricare ar fi încercările şi suferinţele produse de semenii noştri, 
avem nevoie de mai multă credinţă; să nu existe vreo slăbiciune a inimii, bombăneli arţăgoase, sau 
gânduri de nemulţumire faţă de providenţa lui Dumnezeu şi de privaţiunile pe care suntem chemaţi să 
le îndurăm. Lăsaţi credinţa să se prindă de cele nevăzute, şi de dovezile pe care le avem despre 
iertarea lui Dumnezeu. 
      O singură rază din dovezile favorii nemeritate a lui Dumnezeu care străluceşte în inima noastră, va 
contrabalansa orice încercare, de orice caracter, oricât de severă ar putea fi. Şi cât de încrezător este 
sufletul! Nu mai are nicio dispoziţie de a murmura. Inima în pocăinţă se odihneşte în Dumnezeu. 
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Siguranţa carnală este zdrobită şi avem pace prin Domnul nostru Isus Hristos. 
      În timp ce se fac eforturi pentru educarea tinerilor să ocupe poziţii de încredere, dacă aceste 
persoane nu simt că mai presus de toate trebuie să înveţe în şcoala lui Isus lecţiile pe care El trebuie să 
îi înveţe, Dumnezeu nu îi poate folosi ca să declare cuvântul Său. Nu lăsaţi ca cei needucaţi să se 
descurajeze în vreun fel şi să creadă că ei nu sunt de folos sau că nu este loc pentru ei. Aici, în lumea 
noastră, este de lucru din abundenţă, şi dacă bărbaţi şi femei se vor uni cu Hristos, sursa a toată 
înţelepciunea, şi vor învăţa de la El, vor deveni studenţi în Biblie, investindu-şi talanţii în cel mai bun 
cont, învăţând de la cel mai mare învăţător pe care l-a cunoscut lumea vreodată. Ei pot mărturisi 
despre credinţă. Noi nu ne luăm după fabule iscusit meşteşugite. Hristos va face totul pentru cei ce Îl  
primesc în inimile lor. 
      Când destrăbălarea, erezia şi infidelitatea vor umple ţara, vor fi multe cămine umile de unde vor fi 
înălţate rugăciuni sincere, rugăciuni de pocăinţă, de către aceia care niciodată nu au auzit adevărul, şi 
vor fi multe inimi care vor simţi o povară apăsătoare pentru dezonoarea adusă lui Dumnezeu.46 Noi 
suntem prea înguşti în ideile noastre, suntem judecători săraci, pentru că mulţi dintre aceştia vor fi 
acceptaţi de Dumnezeu din cauză că au preţuit fiecare rază de lumină ce a strălucit asupra lor. Sunt 
mii care se roagă cum a făcut şi Natanael, pentru lumina adevărului. Purtătorii de lumină ai lui Hristos 
nu trebuie să fie necredincioşi. Este o lucrare de făcut pentru multe suflete în lumea noastră, şi 
Dumnezeu ne cheamă să lucrăm pentru sufletele ce se află în întunericul erorii, dar care se roagă 
pentru lumină, pentru descoperirile Spiritului sfânt al lui Dumnezeu. 
      Nu lăsaţi ca problemele secundare să vă ocupe mintea şi afecţiunile. E nevoie să facem cât mai 
mult din cât ne oferă ocaziile prezente. E nevoie să lucrăm cât mai este ziuă pentru că vine noaptea 
când nimeni nu mai poate lucra. Sunt mulţi oameni de influenţă care trebuie să ajungă la cunoştinţa 
adevărului, şi noi trebuie să fim siguri că nu blocăm drumul. Cunoştinţa de adevăr creşte încontinuu. 
Nu este un adevăr nou cel care se deschide minţii; nu este un principiu nou, ci o nouă descoperire sau 
o aplicaţie cu forţă şi o reînviorare a ceea ce exista dinainte. Domnul este gata să prezinte lumina Sa 
minţilor noastre imediat ce vrem să o primim. Deschideţi uşa şi lăsaţi pe Isus să intre. 
 
 
B-57-1889                                                                          Battle Creek, Michigan, 20 noiembrie, 1889 

CĂTRE FRAŢI ŞI SURORI 
 

Dragi fraţi şi surori, 
 
      „Lumina este semănată pentru cei neprihăniţi, şi bucuria pentru cei drepţi cu inima.” (Ps. 97:11). 
Anul 1889 este spre sfârşit. Lupte, înfrângeri şi încercări marchează istoria experienţei noastre, dar 
mai avem ceva pe lângă aceasta. Am avut pace, bucurie şi victorii în mijlocul slăbiciunii. Am fost 
făcuţi puternici. Având avantajul experienţelor din anul care aproape se încheie, nu suntem mai bine 
pregătiţi să intrăm în noul an? Am trecut prin descurajări dar, nu am învăţat să ne încredem mai bine 
în Dumnezeu în locurile grele? 
      Să ne gândim la oportunităţile şi privilegiile anului care în curând va fi trecut, şi să ne întrebăm, 
„Sunt eu mai calificat ca să ştiu cum să lucrez mai bine decât până acum, ca împreună lucrător cu 
Dumnezeu?” 
 
      Priviţi peste experienţa voastră din trecut şi vedeţi ce lucruri bune aţi învăţat din lecţiile lui 
Dumnezeu, prin experienţa voastră. O lumină mai mare s-a arătat peste noi. Adevăruri vechi şi 
preţioase ne-au fost prezentate în forme noi care, dacă le vom aprecia din plin, ne vor pregăti să intrăm 
cu piciorul drept în anul care se apropie, 1890. Multele descurajări şi multele concluzii pripite nu vor 
fi evitate oare, dacă am învăţa lecţiile zilnice din şcoala lui Hristos, pentru ca Dumnezeu să aibă 
conducerea evenimentelor în viaţa umană? Dacă nu-I vom sta în cale, va răspunde rugăciunilor 
noastre când va şti El că e nevoie şi prin căi care ne vor surprinde, şi Îşi va aduce scopul la îndeplinire 
după înţelepciunea Sa în căi şi mijloace. Să nu fim oare plini de mulţumire pentru că Dumnezeu 
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cunoaşte fragilitatea noastră şi pentru că noi o putem cunoaşte mai bine, după cunoştinţa lui 
Dumnezeu? Lupta cu ispita şi împotrivirea faţă de păcat nu este cunoscută şi înţeleasă decât de către 
fiii şi fiicele lui Dumnezeu, şi aceştia nu vor cunoaşte niciodată puterea păcatului până când încep să i 
se împotrivească. 
      Este bine să cădem în mâinile viului Dumnezeu şi nu în mâinile oamenilor. Ar trebui să-I fim 
recunoscători lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu Cel atotînţelept şi milostiv, este Cel care ţine 
balanţa de aur ce cântăreşte caracterul. Atâta timp cât Satana trăieşte, nu va fi un triumf vizibil pentru 
creştini, ci un conflict continuu.47 Dar cu toate acestea noi nu trebuie să şovăim în slujirea lui Hristos. 
Feţele noastre sunt îndreptate spre duşman, luptând „nu împotriva cărnii şi sângelui ci împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efes. 6:12) 
      Niciun om nu trebuie judecat în grabă, nici lucrarea sau scopurile lui. Este nevoie de inimi umile şi 
de pocăinţa sufletului. Solia pe care o purtăm în acest timp este de sus. Influenţa ei asupra inimilor 
umane a tuturor celor ce au  primit-o, este bună şi roadele sunt bune, în timp ce unii critică şi rostesc 
judecăţi atât asupra soliei cât şi asupra solilor trimişi de Dumnezeu. Cei ce judecă sunt mulţumiţi de 
sine. Ei spun în inima lor, „fac aşa cum îmi place şi lucrez cum îmi place, după propria mea judecată. 
Voi face aşa cum am mai făcut – voi vorbi despre adevărurile vechi, dar nu vreau să am nimic de-a 
face cu problema adusă acum în faţa noastră – îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea lui Hristos. 
Eu vreau să fiu religios”, de fapt ei continuă să văruiască mormântul fără să-l cureţe. Din inimă ies 
gândurile rele, vorbirea de rău, gelozia, invidia, bănuielile rele. Templul sufletului are nevoie să fie 
curăţit. Cei care nu vor să accepte solia pe care o trimite Domnul, în curând vor începe tirada 
împotriva ei. Ei au destule dovezi ca să le încline mintea în direcţia cea bună, dar sunt prea mândri ca 
să se se supună. Ei nu sunt dispuşi să spună că ceea ce au decis că e rău, de fapt este drept, şi atunci 
mintea începe să caute scuze, subterfugii ca să fugă de adevărata problemă. Ei sunt hotărâţi să nu 
asculte de Dumnezeu care îi cheamă de urgenţă să îşi supună voinţa. Ei vor face un munte din 
chestiuni mărunte şi vor căuta să stârnească controverse asupra unor puncte minore. Cu cât rămân mai 
mult în poziţia în care sunt, cu atât vor fi mai încurcaţi şi în mai mare confuzie. Vor fi prezentate 
îndoieli împotriva mărturiilor, întrucât Satana doreşte să aducă pe acest teren pe orice indoielnic şi pe 
orice necredincios. Lucrarea ce le stă în faţă este să se dea pe ei înşişi lui Dumnezeu; voinţa lor să nu 
mai stea împotriva voinţei lui Dumnezeu. 
      Există proteste împotriva guvernării bisericii, obiecţii şi probleme cu privire la multe lucruri. 
Satana seamănă sămânţa îndoielii şi a stârnirii de dispute, a murmurării şi găsirii de greşeli. Ei aleg 
întunericul. Propria lor mână închide uşa cunoştinţei. Ei refuză să se conformeze voinţei lui 
Dumnezeu. Dacă resping procesul prin care Dumnezeu lucrează, nu vor vedea nicio lumină.48 
Îndoielile şi cârcotelile pun tot timpul sufletul lor în respingere încăpăţânată. Dumnezeu spune, „Eu 
sunt lumina lumii: cel ce Mă urmează nu va umbla în întuneric.” (Ioan 8:12). Dar cei plini de sine 
spun, „nu voi face niciun pas până nu văd lucrurile clar.” În timp ce îşi închid înţelegerea ca să nu 
vadă, ei spun, „Explică.” Aceasta îi face să pună întrebări fără spiritul de a primi dacă li se răspunde 
satisfăcător, iar când văd că nu pot întoarce lucrurile cu o întrebare, pun alta, şi alta, neadmiţând ca 
razele luminoase să lumineze peste ei. Va învăţa Dumnezeu pe unii ca aceştia? Nu. Ei au avut lumină 
destulă ca să facă primul pas şi dacă ar fi dat la o parte mândria voinţei, care îi face cruzi cu ei înşişi, 
făcând primul pas l-ar fi făcut şi pe cel de-al doilea; dar când omul respinge lumina, Domnul nu va 
face o minune ca să-l facă pe acel om să creadă. Dacă el vrea să umble prin credinţă, are lumină 
destulă pentru a se mişca la îndemnul lui Dumnezeu, ca să vadă unde lucrează Dumnezeu  şi să 
lucreze cu El. 
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Ms-18-1888 
LIBERTATEA  RELIGIOASĂ 

 
(Prima pagină lipseşte) 
       … gata să lupte pentru dreptul omului de a se închina după cum îi dictează conştiinţa. Minţile 
poporului lui Dumnezeu s-au zăpăcit, şi ei nu au înţeles că Satana le-o ia înainte, exultând pentru că el 
poate angaja vocea şi peniţa lor în probleme de importanţă minoră, şi astfel să-i împiedice de a 
avertiza oamenii despre pericolul în care se află. Sunt mulţi cei care, dacă ar înţelege spiritul şi 
rezultatul legislaţiei religioase, nu ar face nimic din ce ar putea să dea vreun impuls cât de mic 
mişcării de impunere a duminicii. 
       Dar întrucât Satana a avut succes în planurile lui, poporul lui Dumnezeu a dat greş în postul său. 
Dumnezeu are o lucrare serioasă de făcut pentru ei, pentru că miza sunt onoarea legii Sale şi libertatea 
religioasă a oamenilor. Totuşi străjerii nu au reuşit să discearnă amăgirile duşmanului ca să dea la 
timp un sunet clar din trâmbiţă, pentru a avea o influenţă decisivă. 
        În vremea de necaz din biserica şi colegiul din Battle Creek, în 1882, eu eram în Healdsburg, 
California, iar sufletul meu era în agonie în timp ce stăruiam în faţa lui Dumnezeu ca să-şi trezească 
poporul pentru ca ei să nu fie neştiutori în ce priveşte planurile lui Satana. Dumnezeu doreşte ca noi să 
vedem şi să înţelegem slăbiciunea şi depravarea omenească, şi să ne punem întreaga încredere în El. 
„Noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti.49 De aceea luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi să vă împotriviţi în ziua cea rea, şi 
să rămâneţi în picioare după de veţi fi biruit totul.” (Efes. 6:12-13). 
      Sunt unii care iau lucrurile uşor, care sunt adormiţi. Ei spun, „Dacă profeţia a vestit mai dinainte 
despre impunerea duminicii, legea va fi sigur adoptată” şi, ajungând la această concluzie, ei stau jos 
într-o aşteptare calmă a evenimentului, mângâindu-se cu gândul că Dumnezeu Îşi va proteja poporul 
în ziua necazului. Dar Domnul nu ne va salva dacă nu depunem niciun efort pentru a face lucrarea pe 
care ne-a încredinţat-o. Noi trebuie să fim găsiţi credincioşi (făcându-ne datoria ca) soldaţi vigilenţi, 
ca Satana să nu obţină vreun avantaj pe care este de datoria noastră să-l împiedicăm. 
      Ar trebui să studiem cu sârguinţă Cuvântul lui Dumnezeu, şi să ne rugăm cu credinţă ca 
Dumnezeu să restrângă puterile întunericului, întrucât solia a ajuns la relativ puţini, iar lumea trebuie 
să fie luminată de slava Lui. Adevărul prezent – poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus – încă nu 
a sunat aşa cum ar trebui să sune. Sunt mulţi aproape la uşa noastră, pentru a căror salvare nu s-a făcut 
niciun efort personal. 
      Noi nu suntem pregătiţi pentru timpul când lucrarea noastră trebuie să se încheie. Noi trebuie să 
luăm o poziţie fermă ca să nu acordăm reverenţă primei zile a săptămânii ca şi Sabat, pentru că nu este 
ziua pe care a sfinţit-o şi binecuvântat-o Iehova, iar prezentând reverenţă faţă de ziua duminicii ne 
aşezăm de partea marelui amăgitor. Controversa legată de Sabat va deschide subiectul în faţa 
oamenilor, şi vor fi date ocazii de a prezenta cerinţele adevăratului Sabat.50 Orbirea şi disloialitatea 
faţă de Dumnezeu sunt atât de dominante încât Legea Sa este făcută fără valoare, dar psalmistul spune 
în asemenea condiţii, „Doamne este timpul să lucrezi; pentru că ei strică Legea Ta.” 
      Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să lucreze ca niciodată mai înainte, din cauza înmulţirii 
răutăţii. Poporul temător de Dumnezeu, păzitor al poruncilor, să fie sârguincios, nu numai în 
rugăciune, ci şi în acţiune; aceasta va aduce adevărul în faţa celor ce nu l-au auzit niciodată. Lumea 
este copleşită de falsitate şi nelegiuire, iar cei pe care Dumnezeu i-a făcut depozitari ai Legii Sale şi ai 
religiei curate a lui Isus, trebuie să se hotărască să lase lumina lor să lumineze. Dacă ei nu fac nimic ca 
să deschidă ochii oamenilor, şi dacă din ignoranţă în ce priveşte adevărul, legiuitorii se vor dezice de 
principiile protestantismului, dând înfăţişare şi sprijin ereziei romane, sabatul contrafăcut, Dumnezeu 
va socoti pe poporul Său care a avut mare lumină, responsabil pentru lipsa lor de sârguinţă şi 
credincioşie. Dar dacă subiectul legislaţiei religioase este prezentat oamenilor în mod judicios şi 
inteligent, şi aceştia văd că prin impunerea duminicii apostazia romană va fi reeditată în lumea 
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creştină, şi că tirania secolelor trecute va fi repetată, atunci orice se va întâmpla, noi ne-am făcut 
datoria. 
      Omul păcatului încearcă să schimbe vremea şi legile. El se înalţă mai presus de Dumnezeu, 
încercând să constrângă conştiinţa.51 Dar poporul lui Dumnezeu să lucreze cu energie perseverentă, ca 
să lase lumina lor să lumineze peste oameni în ce priveşte Legea Sa, şi astfel să se împotrivească 
duşmanului lui Dumnezeu şi al adevărului Său. Atunci când Legea lui Dumnezeu este zădărnicită, iar 
apostazia devine un păcat naţional, Dumnezeu va lucra în favoarea poporului Său. Nevoia lor extremă 
va fi ocazia lui Dumnezeu. El îşi va manifesta puterea în favoarea bisericii Sale.  

   Când eram în Healdsburg, Dumnezeu a lucrat asupra mea în mod minunat; nu puteam să mă 
odihnesc, şi I-am cerut Domnului să-mi dea putere să-mi întâlnesc din nou fraţii în Conferinţa 
Generală, şi eu voi prezenta clar aceste lucruri înaintea lor. Nu mă voi feri să vestesc înaintea lor 
întregul sfat al lui Dumnezeu. În timp ce aţi permis minţilor voastre să fie abătute de la lucrarea pe 
care Dumnezeu v-a dat-o de făcut, şi aţi făcut ceea ce nu v-a chemat să faceţi, Satana a exultat şi şi-a 
făcut lucrarea cu sârguinţă. Voi aţi neglijat mărturiile pe care Dumnezeu în mila Sa le-a trimis pentru 
ca voi să vă înclinaţi picioarele pe cărarea cea dreaptă. Unii dintre voi au refuzat cu totul cuvintele de 
avertizare. Voi aţi fost tari în ideile voastre, fixaţi pe căile voastre, şi nu aţi vrut să daţi ascultare 
avertismentelor sau să primiţi corecţiile. Puterile întunericului şi-au întărit forţele. Satana i-a stârnit pe 
bărbaţi cu o putere de jos, ca să poată întrece tactic armatele lui Israel şi să câştige câmpul. Noi am 
pierdut mult timp şi multe ocazii preţioase, iar Satana a făcut cum a vrut.  
       Am promis Domnului că dacă îmi va da prezenţa Sa, voi participa la următoarea Conferinţă 
Generală şi voi vorbi cuvintele pe care mi le va da. Am simţit că dacă mi s-ar permite să stau înaintea 
voastră din nou va trebui să am prezenţa Domnului la fel ca Moise când a condus pe copiii lui Israel 
prin pustie, ca cuvântul meu să aibă putere asupra voastră care aţi fost parţial orbi faţă de importanţa 
timpului şi lucrării noastre. Am simţit că voi face orice efort ce îmi stă în putere pentru a îndemna cu 
insistenţă fraţii să caute pe Domnul cât mai poate fi găsit, să-L caute cât mai este aproape. Le voi arăta 
că fără să fie umpluţi cu Spiritul lui Dumnezeu ei nu pot face niciun bine în lucrarea lor. Răceala lor, 
starea lor de căldicel, este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Ei trebuie să umble în lumina lui Hristos, sau 
Satana le va pune vălul său înaintea ochilor şi ei vor numi lumina întuneric, iar întunericul lumină.  

   Vă spun că trebuie să aveţi iluminare divină. Dacă nu o căutaţi, Satana îşi va fixa steagul infernal 
chiar în casele voastre, şi veţi fi atât de orbiţi faţă de natura reală a înşelătoriilor lui încât îl veţi venera 
ca pe steagul lui Hristos.52 Dacă Îl căutaţi pe Domnul cu pocăinţă în suflet, îngerii Săi vor sta 
împrejurul vostru şi vă vor sluji, ajutându-vă să discerneţi între sacru şi profan. Numai o credinţă cu 
numele, o religie cu numele, nu va găsi favoare înaintea lui Dumnezeu.  
      A fost clar prezentat înaintea mea că mulţi dintre cei care predică acum adevărul, nu au fost 
convertiţi niciodată. Ei au nevoie ca Hristos nădejdea slavei să ia chip în ei. Ei au nevoie de o religie 
pură, nepătată, şi atunci nu vor slăvi omul sărac, supus greşelii, muritor, spre paguba şi pierderea 
sufletului acestuia. Avem nevoie, oh, cât de mult avem nevoie de mişcarea profundă a Spiritului lui 
Dumnezeu în toate inimile noastre. 
      Fraţii mei, trebuie să-L avem pe Isus întronat înăuntru, iar eu-l trebuie să moară. Trebuie să fim 
botezaţi cu Spiritul Sfânt, iar atunci nu vom mai sta jos, spunând fără convingere, „Ce trebuie să se 
întâmple se va întâmpla. Profeţia trebuie să se împlinească.” Oh, treziţi-vă, vă rog treziţi-vă! Căci voi 
aveţi cele mai sfinte responsabilităţi. Ca străjeri credincioşi voi trebuie să vedeţi sabia venind, şi să 
daţi avertizarea, ca bărbaţii şi femeile să nu meargă din ignoranţă pe o cale pe care ar evita-o dacă ar 
cunoaşte adevărul. Domnul ne-a luminat cu privire la ce urmează să vină asupra pământului, pentru ca 
noi să luminăm pe alţii, şi nu vom fi socotiţi fără vină dacă ne mulţumim să stăm pur şi simplu, cu 
mâinile încrucişate, făcând sofistării asupra problemelor de mică importanţă. Minţile multora au fost 
captivate de dispute, şi au respins lumina dată prin Mărturii pentru că nu se potrivea cu propriile 
opinii.53 Dumnezeu nu va face o minune ca să-i convingă pe aceşti rebeli de adevărul Mărturiilor, şi 
să-i constrângă să recunoască mesajul Său. El a dat dovezi suficente pentru credinţa lor, şi numai 
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încăpăţânarea minţii fireşti îi împiedică să recunoască lumina. 
      Dumnezeu nu forţează pe nimeni să intre în slujirea Sa. Fiecare suflet trebuie să decidă pentru sine 
dacă vrea să cadă pe stâncă şi să fie zdrobit. Cerul este surprins să vadă uscăciunea spirituală care 
predomină. Aveţi nevoie ca individual să vă deschideţi inimile mândre, Spiritului lui Dumnezeu. E 
nevoie ca abilităţile voastre intelectuale să fie sfinţite în slujirea lui Dumnezeu. Puterea 
transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să fie peste voi, pentru ca minţile să vă fie înnoite prin 
Spiritul Sfânt, ca să puteţi să aveţi gândul care era în Hristos. 
      Dacă străjerii dorm sub influenţa drogului lui Satana şi nu recunosc vocea adevăratului Păstor, şi 
nu rostesc avertizarea, vă spun în frică de Domnul că li se va cere sângele sufletelor. Străjerii trebuie 
să fie foarte treji, oameni care nu aţipesc la postul datoriei lor nici ziua, nici noaptea. Ei trebuie să dea 
un sunet clar din trâmbiţă, ca poporul să poată să se ferească de rău şi să aleagă binele. Uscăciunea şi 
indiferenţa nepăsătoare nu poate fi scuzată. De fiecare parte a noastră sunt recife şi stânci ascunse care 
vor sfărâma barca noastră în bucăţi şi ne vor face epave neajutorate, dacă nu vom face din Dumnezeu 
ajutorul şi refugiul nostru. Fiecare suflet trebuie să fie acum neîncrezător în sine. S-ar putea ca 
drumurile noastre, planurile şi ideile noastre, să nu fie aşa încât Dumnezeu să le poată aproba.  

   Noi trebuie să ţinem calea Domnului pentru a face voia Lui, făcând din El Sfătuitorul nostru şi 
apoi, prin credinţă, să lucrăm despărţiţi de eu.54 
      Lumina trebuie să ajungă la oameni prin agenţii pe care îi alege Dumnezeu, care vor face să sune 
semnalul de avertizare, pentru ca nimeni să nu fie în necunoştinţă faţă de scopul lui Dumnezeu sau de 
planurile lui Satana. Satana va folosi până la extrem artele lui infernale, în marea inimă a lucrării. El 
va căuta pe orice cale posibilă să se pună între popor şi Dumnezeu, şi să înlăture lumina pe care 
Dumnezeu vrea ca copiii Săi să o aibă. Planul lui este să-i ţină în ignoranţă cu privire la ceea ce are să 
vină pe pământ. 
      Toţi să fie pregătiţi să audă glasul trâmbiţei străjerului, şi să fie gata să transmită cuvântul de-a 
lungul zidurilor Sionului, pentru ca poporul să se pregătească pentru conflict. Oamenii nu trebuie 
lăsaţi să se împiedice de-a lungul drumului în întuneric, fără să ştie ce este înaintea lor şi fără să fie 
pregătiţi pentru marile probleme ce vin. Este o lucrare de făcut în acest timp pentru pregătirea unui 
popor care să reziste în ziua necazului, şi toţi trebuie să-şi facă partea în această lucrare. Ei trebuie să 
fie îmbrăcaţi în neprihănirea lui Hristos, şi să fie astfel fortificaţi prin adevăr încât iluziile lui Satan să 
nu fie acceptate de ei ca manifestaţii originale ale puterii lui Dumnezeu. 
      Fraţilor, au trecut ani de zile în care oricine a mărturisit că este urmaş al lui Hristos ar fi trebuit să 
fie angajat în cea mai serioasă lucrare de a face ca armatele puterilor întunericului să dea înapoi. Ani 
de zile au fost pierduţi din cauza faptului că poporul lui Dumnezeu nu a fost strâns legat de sursa a 
toată puterea. De ani întregi fiecare soldat al lui Hristos ar fi trebuit să fie echipat pentru luptă, pregătit 
să întâmpine şi să înlăture pericolul care ameninţă libertăţile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu este 
apărarea noastră. Noi trebuie să cercetăm Scripturile ca niciodată mai înainte.55 Noi trebuie să luptăm 
pentru credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna, şi să ne rupem de dependenţa faţă de om. Noi nu 
trebuie să idolatrizăm niciun om, să nu înălţăm niciun om, ci Dumnezeu să fie teama şi  frica  noastră. 
      Vă chem pe voi, ca ambasadori ai lui Hristos, să vă luaţi picioarele de pe calea pe care se află 
acum, întrucât nu este calea datoriei şi a siguranţei. Pocăiţi-vă înaintea lui Dumnezeu pentru că nu aţi 
fost străjerii credincioşi care stau uniţi în lucrarea de salvare a sufletelor. Spuneţi oamenilor cât este 
timpul din noapte. Spuneţi celor credincioşi şi drepţi că vine dimineaţa; spuneţi celor indolenţi şi 
iubitori de uşor, şi celor care lucrează de partea duşmanului, că vine noaptea. Ani întregi s-au pierdut, 
dar vreţi să vă treziţi oare acum? Vor să preia situaţia cei ce stau în poziţii de răspundere, sau prin 
indiferenţă şi inactivitate vor spune poporului, „Pace şi siguranţă”? Domnul să ajute fiecăruia să vină 
în ajutorul Domnului, acum. 
      Străjerii dorm, dar să dea Domnul ca ei să nu doarmă somnul morţii. Fie ca toţi cei ce stau pe 
zidurile Sionului să dea un sunet clar din trâmbiţă. Este un timp solemn pentru poporul lui Dumnezeu, 
dar dacă ei stau ferm de partea însângerată a lui Isus, El va fi apărarea lor. El va deschide drumuri 
pentru ca solia de lumină să ajungă la oamenii mari, la autori şi legiuitori. Ei vor avea ocazii pe care 
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voi nici nu le visaţi, iar unii dintre ei vor apăra cu putere pretenţiile Legii lui Dumnezeu călcate în 
picioare. 
      Cuvântul Domnului a ajuns la noi în cuvinte hotărâte. Vreţi să auziţi şi să ascultaţi? Profetul Isaia 
zice, „Strigă în gura mare, nu cruţa, ridică-ţi glasul ca o trâmbiţă, arată poporului Meu fărădelegile 
sale, şi casei lui Iacob păcatele lor” (Isaia 58:1). Cine face aceasta în acest timp? Din cauza 
decăderilor poporului lui Dumnezeu, credinţa vie aproape s-a stins.56 Mişcările profunde ale Spiritului 
lui Dumnezeu nu se manifestă între noi aşa cum ar dori Domnul să-şi manifeste harul. Cât va mai 
continua această stare de lucruri? 
      În loc ca puterea să crească pe măsură ce intrăm în pericolele ultimelor zile, se văd slăbiciuni, 
disensiuni şi luptă pentru supremaţie. Dar dacă am fi legaţi de Dumnezeul cerurilor, am fi tari în El şi 
totuşi am umbla în umilinţa minţii, având eu-l ascuns în Isus. Dar acum, atât slăbiciunile spirituale şi 
cele naturale, cât şi moartea ne lipsesc de lucrători. Doar Dumnezeu, prin Spiritul Sfânt, ne poate trezi 
din aţipirea de moarte. Este nevoie acum de bărbaţi şi femei lucrători serioşi care caută salvarea 
sufletelor, întrucât Satana, ca un general puternic, a ocupat câmpul de luptă şi în puţinul timp ce i-a 
mai rămas, lucrează prin orice metodă imaginabilă pentru a închide uşa în faţa luminii pe care 
Dumnezeu vrea să o dea poporului Său. El trage întreaga lume în rândurile Sale, şi doar cei puţini care 
sunt credincioşi cerinţelor lui Dumnezeu sunt singurii care i se pot împotrivi; ba chiar şi pe aceştia 
încearcă să-i învingă. Mi-a fost arătat mai mult din aceste lucruri, dar nu vă pot prezenta decât câteva 
idei. 
      Mergeţi la Dumnezeu personal; rugaţi-vă pentru iluminare divină ca să fiţi siguri că cunoaşteţi 
adevărul, şi atunci când puterea făcătoare de minuni a lui Satana va fi arătată, când duşmanul va veni 
ca un înger de lumină, să puteţi face diferenţa între adevărata lucrare a lui Dumnezeu şi lucrarea de 
imitaţie a puterilor întunericului. 
      Lucrătorii pot face o mare lucrare pentru Dumnezeu, dacă Isus trăieşte în inima lor prin credinţă. 
„Fără Mine nu puteţi face nimic”, spune Hristos. Aş fi vrut să am puterea să vă prezint 
responsabilitatea voastră solemnă şi sacră. Dacă nu cădeţi pe stâncă şi nu sunteţi zdrobiţi, dacă Hristos 
nu Îşi pune amprenta asupra voastră, aceste cuvinte nu le veţi lua în seamă.57 Voi sunteţi prea plini de 
sine, prea mulţumiţi de sine ca să simţiţi că aceste cuvinte ar fi necesare. Dar ele sunt adevăr. Nu v-a 
făcut Dumnezeu depozitarii soliei Sale? Nu mai are El adevăr încă de descoperit poporului Său, dacă 
ei vor să cerceteze cu grijă după el ca după comori ascunse? 
      Lucrătorii lui Dumnezeu ar trebui să fie capabili să scoată din tezaurul Cuvântului lucruri noi şi 
lucruri vechi. „Educaţi, educaţi, educaţi,” spune îngerul. „Daţi poporului adevărul. Înălţaţi pe Hristos 
înaintea lor. Călăuziţi-i pe calea deschisă pentru răscumpăraţii Domnului ca să umble pe ea. Daţi-le 
cuvânt peste cuvânt, învăţătură peste învăţătură, puţin aici, puţin acolo. Nu încetaţi niciodată să 
studiaţi personal Biblia, ca să puteţi prezenta inteligent înţelegerii oamenilor ceea ce trebuie să aibă 
loc.” 
      Mi s-a spus, „Vorbeşte poporului cuvintele pe care ţi le voi da. Trezeşte pe cei tari. Să se trezească 
bine, aşa încât cu vocea şi stiloul să pună în mişcare poporul căruia Dumnezeu i-a dat o mare lumină, 
pentru ca aceştia să lase lumina lor să strălucească în raze clare şi limpezi către lume. O lume trebuie 
avertizată; iar când solia îngerului al treilea va înainta cu voce tare, minţile vor fi pe deplin pregătite 
să se decidă pentru sau împotriva adevărului. 
      Marele atac va fi lansat de Satana cu îngerii cei răi, uniţi cu oamenii răi care îşi vor fixa destinul 
stricând Legea lui Dumnezeu, deşi au în faţă dovada convingătoare a Cuvântului Său care arată că ea 
este  neschimbătoare şi veşnică.58 Timpul despre care a scris profetul va veni, şi marea strigare a 
îngerului al treilea va fi auzită pe pământ, slava  Sa va umple pământul, iar solia va triumfa; dar 
cei ce nu umblă în lumina ei nu vor triumfa împreună cu ea. 
       Este prea târziu din zi ca oamenii să-şi placă şi să se glorifice pe ei înşişi. Slujitori ai lui 
Dumnezeu, este prea târziu ca să vă luptaţi pentru supremaţie! A sosit timpul solemn în care slujitorii 
să plângă între tindă şi altar, strigând, „Doamne îndură-te de poporul Tău! Nu da de ocară moştenirea 
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Ta.” Este o zi în care, în loc să-şi înalţe sufletul în mulţumire de sine, slujitorii şi poporul să-şi 
mărturisească păcatele faţă de Dumnezeu şi unul faţă de altul. Legea lui Dumnezeu este făcută fără 
valoare şi, chiar între cei ce apără pretenţiile ei constrângătoare sunt unii care distrug pretenţiile ei 
sacre. 
      Biblia va fi deschisă din casă în casă, iar bărbaţi şi femei vor găsi intrare în aceste case, şi minţi 
vor fi deschise pentru a primi Cuvântul lui Dumnezeu; iar când criza va veni, mulţi vor fi pregătiţi să 
ia decizii drepte chiar în faţa dificultăţilor formidabile ce vor fi aduse prin minunile înşelătoare ale lui 
Satana. Deşi aceştia vor mărturisi adevărul şi vor deveni lucrători cu Hristos în ceasul al 
unsprezecelea, vor primi aceiaşi plată cu cei care au lucrat întreaga zi. 
      Va fi o armată de credincioşi statornici care vor rămâne fermi ca o stâncă, în ultima încercare. Dar, 
în acea armată, unde vor fi cei ce au fost purtătorii stindardului? Unde sunt aceia a căror voce s-a auzit 
vestind adevărul celor ce păcătuiesc? Unii dintre aceştia nu sunt aici. Ne uităm după ei; dar ei nu au 
fost capabili să stea în timpul zguduirii; şi au trecut în rândurile duşmanului.59 Hristos spune celui ce 
îşi simte slăbiciunea, „Să se prindă de puterea Mea, ca să facă pace cu Mine, şi vor face pace cu 
Mine.” 
      Puterea lui Dumnezeu aşteaptă să fie cerută cu credinţă serioasă. Domnul Isus a venit aproape de 
noi în această conferinţă. Eu mulţumesc Domnului pentru sfâşierea de inimă pe care am văzut-o în 
orele de rugăciune ale lucrătorilor. Domnul a mişcat inima lor ca ei să se prindă de puterea Sa. Dar din 
anumite motive, tocmai cei care au cea mai mare nevoie de influenţa acestor întâlniri, nu au fost 
prezenţi. Tocmai cei care au nevoie cel mai mult să bea din izvorul vieţii, care ar trebui să stea în 
frunte în rândurile noastre, nu au primit puterea pe care Domnul a fost doritor să le-o acorde. Viitorul 
ne va spune rezultatele greşelii de a nu fi profitat de aceste preţioase ore de rugăciune. A trecut zi după 
zi, şi unii nu şi-au smerit sufletele înaintea lui  Dumnezeu. Oh, va trece Domnul pe lângă ei? Ei au cea 
mai mare nevoie de a auzi Cuvântul pe care îl are Domnul pentru ei. 
      Aceia care vor să ajute acum sufletele lipsite de cunoştinţă, sfinţire, şi neprihănire, trebuie să fie 
îmbrăcaţi ei înşişi cu toată armătura neprihănirii lui Hristos; noi nu putem conduce niciodată oamenii 
spre o experienţă la care nu suntem părtaşi. Cei ce nu au gustat din bogatele binecuvântări ale lui 
Dumnezeu, nu vor preţui binecuvântările pe care alţii le-au primit. Lumina pe care o dă Dumnezeu 
poporului Său poate să fie tratată uşor, refuzată, respinsă, dar este tratată astfel cu pericole mari pentru 
sufletele oamenilor. Fraţilor, Dumnezeu lucrează pentru noi, şi eu sunt foarte interesată ca nicio rază 
de lumină trimisă din cer să nu fie privită cu indiferenţă. Comunicarea lui Dumnezeu către om trebuie 
apreciată şi îndrăgită. Dacă nu apreciem lumina cerului, ea va fi condamnarea noastră; poziţia noastră 
va fi similară cu cea a Iudeilor care au respins pe Domnul vieţii şi al slavei. 
     Eu sper ca cuvintele ce le-am spus să nu se scurgă din inima voastră aşa cum se scurge apa dintr-un 
vas spart. Eu nu v-am spus cuvintele mele.60 Am promis Domnului că dacă îmi va permite să vă 
întâlnesc din nou, nu voi opri adevărul, deşi s-ar putea să nu placă tuturor. Eu ştiu că sunt unii care vor 
beneficia, iar în vremea răsplătirii, supraveghetorul credincios, păstorul credincios al turmei, va primi 
o coroană de slavă. Vă implor, de dragul lui Hristos, nu lăsaţi ca spiritul duşmanului să vă ia în 
stăpânire şi lucrarea să se strice, drept consecinţă, în mâinile voastre. 
      Dorim să-i ajutăm fratelui Littlejohn. Dumnezeu nu l-a eliberat din lucrare. Dorim foarte mult ca 
fratele Smith să aibă puterea harului lui Hristos la fiecare pas, ca să aibă pe Hristos drept Sfătuitor al 
lui, întrucât Satana va căuta cu siguranţă să lase asupra minţii lui impresii care vor fi nu doar în 
detrimentul sufletului său, ci al întregii turme a lui Dumnezeu. El şi-a avut partea în lucrare aproape 
de la început. Solia îngerului al treilea va triumfa. (Oh) dacă fratele Smith ar putea triumfa împreună 
cu ea, şi ar putea avea deplina asigurare a aprobării lui Dumnezeu în toată lucrarea lui! El este în 
pericol să facă mişcări greşite şi, datorită temperamentului său, îi va fi excesiv de greu să recunoască 
faptul că a greşit. 
     Lucrarea lui Dumnezeu este preţioasă în fiecare detaliu, şi este gata să se întindă în biserici în toată 
plinătatea ei divină. Fraţii Smith şi Littlejohn pot transmite motivele credinţei noastre într-un mod clar 
şi pe înţeles, aşa încât se trezeşte interesul şi minţi sunt instruite şi, dacă ar avea o legătură vie cu Isus, 
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puterea ar însoţi efortul lor. Dumnezeu a încredinţat fratelui Smith comorile adevărului Său, dar el nu 
are cu ce se mândri pentru aceasta. El trebuie să umble umil cu Dumnezeu, iar Dumnezeu va lucra 
împreună cu el şi pentru el. El are nevoie să bea din apele vii scoase din adâncime, nu ocazional ci 
continuu, ca să poată prezenta împlinirea profeţiei cu putere şi fervoare.61 Lumină crescândă va 
străluci peste toate marile adevăruri ale profeţiei, şi ele se vor vedea în prospeţime şi strălucire, pentru 
că razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii le va lumina în întregime. 
      Credem noi că ne îndreptăm spre criză, şi că trăim în ultimele scene ale istoriei acestui pământ? 
Ne vom trezi şi vom face lucrarea pe care o cere acest timp, sau vom aştepta până ce vor veni asupra 
noastră lucrurile pe care vi  le-am prezentat? Dumnezeu va întări pe fratele Smith cu tăria Sa, dacă nu 
va umbla în sfatul oamenilor, ci în sfatul Sfântului lui Israel. Soţul meu, eu şi fratele Smith am fost 
uniţi în lucrare timp de mulţi ani. Fratele Smith a fost angajat în lucrare din tinereţea lui, şi aceasta a 
devenit o parte a fiinţei sale. El cunoaşte munca noastră, şi este familiarizat cu lucrarea pe care mi-a 
dat-o Dumnezeu să o fac şi, ca Ioan, el poate vorbi despre ce a văzut, ce a auzit, şi despre experienţa 
pe care a avut-o în legătură cu lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o să o fac. Şi această mărturie, 
Satana va lupta din răsputeri să o aducă la tăcere, ca să aibă un acces mai uşor la minţi prin faptul că 
va face fără efect mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. 
      Fraţilor şi surorilor, Domnul doreşte să ne împărtăşească o lumină mai mare. El doreşte ca noi să 
avem descoperiri distincte ale slavei Sale, pentru ca lucrătorii şi poporul să devină tari în puterea Lui. 
Când îngerul era pe cale să-i desfăşoare lui Daniel profeţiile deosebit de interesante, ca să fie 
înregistrate pentru noi cei care trebuie să mărturisim împlinirea lor, îngerul a spus, „Fii tare, da, fii 
tare”. Noi trebuie să primim aceeaşi slavă care i-a fost descoperită lui Daniel, pentru că ea este dată 
pentru poporul lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, pentru ca ei să poată da  un sunet clar din 
trâmbiţă.62 
      Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să ne ajute să lucrăm uniţi şi aşa cum nu am lucrat niciodată 
până acum. Este nevoie de Calebi credincioşi a căror voce să se audă în note clare şi distincte, 
afirmând despre moştenirea veşnică, „să ne urcăm şi să o luăm, pentru că se poate”. Avem nevoie 
acum de curajul servitorilor credincioşi ai lui Dumnezeu din vechime. Nicio notă şovăielnică şi incertă 
să nu iasă din trâmbiţa străjerilor. Ei trebuie să fie oneşti faţă de lucrarea sacră, solemnă încredinţată 
lor, şi să conducă turma lui Dumnezeu pe cărări drepte înainte şi în sus, spre victorie. 

Vezi R.H. Extra, dec. 24, 1889 
E. G. White Estate Washington, D.C., mai, 1985. Manuscrisul întreg 

 
 

Ms-13-1889 
PĂZIREA  PIETRELOR  DE  HOTAR 

 
      În timp ce Conferinţa se afla în sesiune la Minneapolis, soseau din B.C., din partea fratelui Butler 
mesaje hotărâte, destinate să conducă poporul la adoptarea unei decizii acolo, la acea întâlnire, în ce 
priveşte controversatul subiect al Legii în Galateni. 
      Această problemă a fost tratată ca şi cum nu exista nimeni în adunare, prin care Dumnezeu ar fi 
putut lucra. Aceasta este o stare de lucruri produsă de agenţiile omeneşti. Nu puteau cei din Battle 
Creek să aibă încredere că Domnul va lucra? Nu avea Domnul niciun om prin care să poată 
comunica? 
      Este bine să-i dăm Domnului ocazia să lucreze cu minţile omeneşti, ca nu cumva să avem impresia 
că o minte omenească trebuie să modeleze toate celelalte minţi omeneşti. 
      La acea întrunire au fost de faţă multe caractere diferite şi multe temperamente diferite. S-a dat pe 
faţă o luptă de cuvinte fără niciun rost, iar spiritul manifestat a fost lipsit de curtoazie, lipsit de politeţe 
şi necreştinesc. Ştiu că cei ale căror inimi erau pătate şi mânjite de păcat, erau cei mai zeloşi şi mai 
vehemenţi în spirit. Cum ar fi putut exista corectitudine în deciziile adoptate la o astfel de întrunire? 
Mi-a fost arătat că acelaşi spirit a fost dat pe faţă în condamnarea lui Hristos. Papistaşii, când erau în 
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dispută cu oameni care luau poziţie de partea Bibliei pentru apărarea învăţăturilor ei, considerau că o 
astfel de problemă numai moartea o putea rezolva. Am putut să văd un spirit similar nutrit în inimile 
fraţilor noştri, spirit pe care nu mi l-aş îngădui nici pentru o clipă. „Din preaplinul inimii vorbeşte 
gura.”63 

Ştiu că Satana a fost tot atât de ocupat cu unii dintre cei adunaţi acolo, cum a fost în zilele când 
Mântuitorul era pe pământ, ca să le insufle impresii false şi să conducă poporul să ajungă la concluzii 
greşite, să îi facă să aplice greşit Scripturile şi să le schimbe adevăratul înţeles. În ce stare se afla 
poporul, ca să poată decide acolo care este adevărul? 
      La întrunirea aceea, în camerele în care fraţii erau găzduiţi şi în cele în care se adunau, nu era prea 
multă rugăciune, decât cu puţine excepţii. Am fost dusă într-una dintre odăi şi silită să aud conversaţia 
bărbaţilor care sunt priviţi ca purtători de cuvânt ai lui Dumnezeu. Am auzit remarci ascuţite, 
sarcastice, în legătură cu solii şi cu solia – cu învăţătura care era altfel decât părerile lor despre adevăr. 
Mi s-a spus că în fiecare cameră era un martor, tot aşa cum a fost de faţă un martor în palatul lui 
Belşaţar, în timpul ospăţului său amestecat cu laude aduse idolilor şi vinului. De data aceea îngerul a 
scris caracterele pe zidul palatului, dar acum martorul a scris în cărţile din cer vorbele aspre ale celor 
care nu şi-au dat seama de ce fel de spirit erau conduşi. 
      Înaintea minţilor a fost deschisă lumină preţioasă, care ar fi putut să fie o binecuvântare pentru ei, 
dar Dumnezeu nu a putut face lucrări mari în timpul Conferinţei, din cauza necredinţei lor. Cu ocazia 
acelei întruniri, ar fi trebuit să se studieze Scriptura cu răbdare, cu post şi rugăciune serioasă înaintea 
lui Dumnezeu, ca să ne putem privi ochi în ochi. Aceasta este singura cale. Nu poate exista nicio 
siguranţă în cercetarea punctelor adevărului, dacă spiritele sunt tulburate, pentru că cercetarea trebuie 
făcută în spiritul pe care îl avea Ioan când a zis: „El trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”. Mai 
mult Isus, mai puţin eu. Dacă cercetarea continuă în spiritul lui Hristos, în cele din urmă totul va fi 
Isus iar eu-l nu va mai fi.  

   Există o reţinere a minţii, o împotrivire a sufletului, când este pus în faţa cercetării Scripturii.64 O 
astfel de stare lasă sufletele în poziţia în care Satana îi poate impresiona. La Minneapolis, Dumnezeu a 
dat poporului Său pietre preţioase ale adevărului, puse în forme noi. Această lumină din cer a fost 
respinsă de către unii cu toată încăpăţânarea pe care au manifestat-o Iudeii în respingerea lui Hristos. 
S-a vorbit prea mult despre rămânerea la vechile pietre de hotar, deşi există dovezi că nici măcar nu 
ştiau care sunt vechile pietre de hotar. S-au prezentat dovezi şi raţionamente din Cuvântul lui 
Dumnezeu, care se recomandau singure conştiinţei, însă minţile lor erau fixate, sigilate, ca nu cumva 
să pătrundă lumina, din cauză că ei hotărâseră că ar fi o greşeală periculoasă să muţi „vechile pietre de 
hotar”, deşi ceea ce se prezenta nu le clintea deloc. Dar ei aveau idei greşite şi nu ştiau care sunt 
vechile pietre de hotar. 
      Trecerea timpului stabilit la 1844 a fost o perioadă marcată de mari evenimente. Înaintea ochilor 
noştri uimiţi s-a deschis viziunea asupra curăţirii Sanctuarului din cer, care este în legătură decisivă cu 
poporul lui Dumnezeu de pe pământ. De asemenea prima, a doua şi cea de-a treia solie îngerească    
şi-au desfăşurat steagul pe care este scris: „poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. Una dintre 
pietrele de hotar puse de către această solie, este Templul lui Dumnezeu, văzut în cer de către cei ce 
iubesc adevărul, şi chivotul care conţine Legea lui Dumnezeu. Lumina Sabatului porunci a patra îşi 
trimite razele puternice pe cărarea călcătorilor Legii lui Dumnezeu. Faptul că cei răi nu sunt 
nemuritori, de asemenea este o veche piatră de hotar. Nimic altceva nu mai îmi vine în minte, ce ar 
putea fi numit piatră veche de hotar. Tot acest protest faţă de schimbarea vechilor pietre de hotar, este 
cu totul imaginar. 
      În timpul de faţă Dumnezeu doreşte ca un impuls nou şi proaspăt să fie dat lucrării Sale. Satana 
înţelege aceasta şi este hotărât să-l împiedice. El ştie că dacă poate să înşele poporul care pretinde a 
crede adevărul prezent, dacă îl poate face să creadă că lucrarea pe care Domnul intenţionează să o facă 
pentru poporul Său este o mutare a vechilor pietre de hotar, ceva căruia trebuie să i se împotrivească 
cu cel mai mare zel, atunci se poate bucura că i-a reuşit înşelăciunea.65 Lucrarea pentru timpul de faţă 
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este o lucrare surprinzătoare, cu tot felul de piedici, având de întâmpinat prezentarea falsă a lucrurilor 
înaintea minţii multora din poporul nostru. Ceea ce este hrană pentru biserici este socotit a fi ceva 
periculos, ce nu trebuie să le fie dat. Diferenţelor mărunte de idei li se permite să zdruncine credinţa, 
să sfărâme unitatea, să semene discordia, şi toate acestea pentru că ei nu ştiu pentru ce se luptă. 
Fraţilor, nu este mai bine să fim sensibili? Cerul priveşte la noi. Ce poate crede despre întâmplările 
recente? În această stare de lucruri, zidind baraje, nu numai că ne privăm pe noi înşine de mare lumină 
şi de avantaje preţioase, dar tocmai acum, când avem atâta nevoie de ea, ne aşezăm în poziţia în care 
lumina pe care trebuie să o comunicăm altora nu ne poate fi comunicată din cer. 
      Bărbaţii aflaţi în poziţii de răspundere L-au dezamăgit pe Isus. Ei au refuzat binecuvântări 
preţioase, au refuzat să fie canalele de lumină dorite de Dumnezeu. Cunoştinţa pe care ar fi trebuit să o 
primească de la Dumnezeu, ca să poată fi o lumină şi o binecuvântare pentru alţii, au refuzat să o 
primească şi astfel au devenit canale ale întunericului. Duhul lui Dumnezeu este mâhnit. Întotdeauna 
când inima este tulburată de invidie, bănuieli rele, relatări rău intenţionate, intelectul se 
dezechilibrează şi nu poate hotărî în mod corect în niciun punct controversat. Atributele lui Satana 
care şi-au găsit intrare în suflet, nu se pot armoniza cu adevărul. 
 
 
S-23-1890 

CĂTRE  FRATELE  STONE 
Iubite frate Stone, 
 
      Am o solie de la Domnul pentru tine. Trebuia să-ţi scriu în timpul întâlnirii de la Minneapolis, dar 
îndreptarea curentului în direcţia îndoielii şi necredinţei în Mărturii a fost atât de puternică încât nu am 
avut libertatea să prezint altora sfatul lui Dumnezeu în cazul lor. Domnul mi-a poruncit să aştept, 
întrucât avertismentele şi mustrările nu vor avea efect. Nu trebuia să vorbesc decât dacă El m-ar fi 
condus şi m-ar fi impresionat. Fraţii noştri nu aveau o inimă care să primească ceva ce le-ar fi umilit 
mândria. Dacă ar fi fost prezentat, ei ar fi fost ofensaţi sau s-ar fi poticnit în cuvânt, pentru că la 
întâlnire a dominat un astfel de spirit, încât sub influenţa lui, mulţi ar fi acţionat pripit. 
      Cazul tău mi-a fost prezentat din nou, mai recent. Mi s-a arătat că de un timp îndelungat gândurile 
şi simţurile tale, spiritul şi comportarea ta, nu au fost de un asemenea caracter încât să-ţi dea soliditate 
morală, să te facă un om cu influenţă sfântă. După moartea soţiei tale, slăbiciunea ta de caracter s-a 
manifestat în atenţia ta faţă de fetele tinere. Familiaritatea ta a fost un prejudiciu pentru ele, lăsând în 
mintea lor impresii nefavorabile înaintării lor spirituale. Problema e în inima ta. Nu a fost curată. Tu 
nu ai avut pe Hristos trăind în tine prin credinţă. Tu nu ai păzit calea Domnului. Nu te-ai abţinut de la 
această aparenţă rea. Drumurile tale proprii, simţurile tale proprii, poftele şi pasiunile te-au făcut să te 
înclini până când ai ajuns să fiI prins în cursă, şi eşti înclinat să-ţi placi ţie însuşi fără a ţine seama de 
sfatul lui Dumnezeu. 
 
 
Ms-25-1890                                                                                    Battle Creek, Michigan, 7 ian., 1890 

FILE  DIN  JURNAL 
 
      M-am trezit la ora trei şi jumătate să-mi fac focul şi să înalţ cererile mele către Dumnezeu pentru a 
primi binecuvântarea Sa. Am linişte, pace şi speranţă prin Isus Hristos. 
      Ce luptă sunt nevoită să duc! Fraţii mei par să mă judece că iau poziţii care nu sunt necesare. Ei nu 
văd că Dumnezeu în înţelepciunea Sa mi-a făcut descoperiri ce nu pot fi contrazise sau disputate. 
Nimic din ce mi s-a prezentat şi s-a imprimat pe tablele sufletului meu nu poate fi şters. Toată opoziţia 
sau luarea în râs pentru a face mărturiile fără efect mă constrâng, la insistenţa Spiritului lui Dumnezeu, 
să le repet şi mai hotărât şi să apăr lumina descoperită, cu toată tăria prin puterea pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu. Toate argumentele oamenilor, toată influenţa lor împotrivitoare, nu au nicio putere faţă de 
mine. Oricare ar fi poziţia sau învăţăturile acestor oameni, şi oricât de fermă ar fi fost încrederea mea 
în ei până acum, dacă iau poziţii false, toate argumentele lor împotriva a ceea ce Domnul mi-a arătat 
că este adevăr, sunt în van. Cuvintele pe care mi le-a spus Dumnezeu, sunt ca săpate în stâncă pentru 
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totdeauna. Toate experienţele şi afirmaţiile categorice ale celor mai buni şi înţelepţi oameni, bărbaţi 
care au fost ridicaţi în poziţii de influenţă, nu pot să schimbe sau să altereze ideile pe care Dumnezeu 
le-a scris în sufletul meu. Dumnezeu să fie drept şi orice om să fie găsit mincinos.  

   Fiecare cuvânt spus este în armonie cu oracolele vii şi ele nu pot fi contrazise decât prin sucirea 
Scripturilor de la adevăratul lor înţeles, prin aplicarea şi interpretarea greşită a lor şi a mărturiilor date 
mie de Dumnezeu.66 Toţi cei ce fac aceasta sunt ca Iudeii nepocăiţi, care au ochi şi nu văd, au urechi, 
dar nu aud, nici nu vor să înţeleagă. De ce? Ca să nu fie convertiţi şi să nu trebuiască să recunoască 
faptul că nu toate ideile lor sunt corecte. Au fost prea mândri să facă aşa ceva, şi de aceea au persistat 
în respingerea sfatului lui Dumnezeu, a luminii şi a dovezilor care au fost date. Astfel, ei îşi înşeală 
sufletele lor şi sufletele altora. 
      Acesta este terenul pe care umblă acum unii dintre fraţii noştri conducători, fără să ţină cont de 
exemplul de împotrivire şi refuz al naţiunii iudaice de a primi dovada clar descoperită lor, de a fi 
convinşi şi a renunţa la  ideile lor. Avertizările Spiritului lui Dumnezeu sunt primite în acelaşi spirit de 
către mulţi şi astăzi. Robert Hall spune „ce am crede despre o persoană care, după ce acceptă invitaţia 
la o sărbătoare şi ia loc la masă, în loc să se înfrupte din ospăţ, se amuză speculând despre natura 
proviziilor, despre felul în care au fost preparate, sau felul în care acestea se adaptează la 
temperamentul oaspeţilor, fără să guste dintr-un singur fel? Oricum, aceasta este conduita celor care 
aud Cuvântul fără să-l aplice la ei înşişi sau fără să ia în considerare aspectul ce se referă la caracterele 
lor individuale.” 
 
8 Ianuarie, 1890 

   În această dimineaţă trebuie să-mi schiţez ideile şi gândurile care îmi mişcă inima. Isus a suferit în 
lumea care era a Sa. El nu a avut vreun loc pe care să îl numească ‚acasă’.67 El a spus „vulpile au 
vizuini şi păsările au cuiburi; dar Fiul omului nu are unde să-şi plece capul.” (Matei 8: 20). 
      El a căutat să dea cunoştinţă celor neştiutori şi speranţă celor disperaţi. El a lucrat ca să dea lumii o 
înţelepciune care să o facă înţeleaptă pentru mântuire. El a căutat să uşureze poverile neliniştilor şi 
grijilor lumeşti, invitând oamenii să vină la El ca să găsească odihnă şi pace, să schimbe jugul făcut de 
ei, împovărător, exasperant, cu jugul Său care este uşor; iar poverile lor lumeşti care erau grele, cu 
povara Sa care este uşoară. Vocea Sa a răsunat de-a lungul timpului până în zilele noastre, cu 
cuvintele pline de har ale invitaţiei, „Veniţi la Mine, voi 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. Jugul meu este uşor, şi povara mea este uşoară.” (Matei 
11:28-30). Citim că oamenii de rând Îl ascultau cu plăcere. 
      Cunoştinţa pe care Îsus o împărţea era mai bogată decât aurul din Ofir, totuşi valoarea adevărului 
pe care îl prezenta nu a fost apreciată. El a cerut apă de la un străin, şi a fost foarte răsplătit dacă 
cuvintele vieţii au fost acceptate. Lacrimile de părere de rău, dovedind pocăinţa sufletului, erau ceea 
ce El aprecia. 
 
9 Ianuarie, 1890 

   Învăţătura lui Hristos era simplitatea însăşi. El învăţa ca unul care avea autoritate. Iudeii aşteptau 
şi pretindeau ca prima venire a lui Hristos să aibă toate reprezentările slavei care vor însoţi a doua Sa 
venire. Marele Învăţător proclama omenirii adevărul, multora care nu au putut fi educaţi în şcolile 
rabinilor sau în filozofia grecilor.68 Isus a rostit adevărul într-o manieră clară şi directă, ceea ce a dat 
forţă şi impresie vitală tuturor exprimărilor Sale. Dacă Şi-ar fi ridicat vocea pe o notă nenaturală, cum 
este obiceiul multor predicatori, patosul şi sunetul melodios al vocii umane ar fi fost pierdute, şi mult 
din forţa adevărului ar fi fost distrus. 
      Cheia cunoştinţei în zilele lui Hristos a fost înlăturată de către aceia care ar fi trebuit să o ţină şi să 
deschidă tezaurul înţelepciunii din Scripturile Vechiului Testament. Rabinii şi învăţătorii au închis în 
mod virtual împărăţia cerurilor pentru cei săraci şi nenorociţi, şi i-au lăsat să piară. În discursurile 
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Sale, Hristos nu a adus dintr-o dată multe lucruri înaintea lor, pentru ca minţile lor să nu intre în 
confuzie. El a prezentat fiecare punct clar şi distinct. El nu ezita să repete vechile şi familiarele 
adevăruri din profeţii, dacă serveau scopului Său de a insufla idei. 
      Hristos era la originea tuturor nestematelor din vechime ale adevărului. Prin lucrarea duşmanului, 
toate aceste adevăruri au fost mutate din locul lor. Ele au fost scoase din poziţia lor adevărată, şi 
plasate într-un cadru eronat. Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a repune şi fixa pietrele preţioase în 
cadrul adevărului. Principiile adevărului care au fost date de El Însuşi ca să fie o binecuvântare pentru 
lume, au fost îngropate de agenţii lui Satana şi în mod aparent erau stinse. Hristos le-a scos din 
gunoiul erorilor, le-a dat o forţă nouă şi vitală, şi a poruncit ca acestea să lumineze ca şi bijuteriile 
precedente, şi să stea întărite pentru totdeauna. 
      Hristos Însuşi putea să folosească oricare din aceste adevăruri fără să împrumute cea mai mică 
literă, întrucât El era originea tuturor.69 El le-a pus în minţile şi gândurile fiecărei generaţii, iar când a 
venit în această lume, a rearanjat şi revitalizat adevărurile care ajunseseră moarte, dându-le mai multă 
forţă pentru beneficiul generaţiilor viitoare. Hristos a fost acela care avut putere să scoată adevărurile 
din gunoi, şi să le dea înapoi lumii cu o prospeţime şi o putere mai mare decât aveau la originea lor. 
      Când a prezentat minţilor aceste adevăruri, Hristos a rupt cât mai puţin posibil ideile lor 
înrădăcinate. Totuşi, o structură nouă şi transformatoare a adevărului trebuia ţesută în experienţa lor. 
De aceea le-a trezit minţile, prezentând adevărul prin intermediul celor mai familiare asocieri. El a 
folosit în învăţăturile Lui ilustraţii care puneau în mişcare cele mai alese amintiri şi simpatii, ca să 
poată atinge templul interior al sufletului.  Identificându-Se cu interesele lor, Şi-a extras ilustraţiile din 
marea carte a naturii, folosind subiecte cu care erau familiari. Crinii de pe câmp, sămânţa semănată de 
semănător, felul în care răsare sămânţa, seceratul grânelor, păsările cerului – toate acestea le-a folosit 
pentru a-Şi prezenta adevărul divin, şi acestea urmau să le reamintească de lecţiile Sale ori de câte ori 
aveau să le privească. 
      El a insuflat în mintea ucenicilor Săi ideea că măsura grijii divine pentru fiecare obiect din natură 
este proporţională cu rangul pe care îl deţine în creaţiunea lui Dumnezeu, iar grija Sa cea mare ce o 
are faţă de ei arată înalta consideraţie ce o are pentru omul format după asemănarea divină. „Dacă 
astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este iar mâine este aruncată în foc, nu vă va 
îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puţin credincioşilor?”(Matei 6:30). Omul nu a fost uitat de 
Dumnezeu.70 În cartea Sa, pagina dedicată omului conţine întreaga lui istorie, până şi numărul perilor 
din capul său. 
      Multe adevăruri necesare să fie cunoscute, sunt ascunse ca şi minereul preţios în mine, şi trebuie 
lucrat cu sârguinţă şi în mod perseverent pentru ca  preţioasa comoară să fie descoperită. Adevăruri 
esenţial de cunoscut pentru noi, zac îngropate adânc pentru a fi descoperite de raţiunea umană 
neajutorată. Dumnezeu vorbeşte simţurilor noastre prin lucrările creaţiunii Sale. „Cerurile spun slava 
Lui; şi întinderea cerurilor lucrarea mâinilor Sale” (Ps. 19:1). Sufletul luminat prin inspiraţie poate 
vedea măreţia şi puterea lui Dumnezeu în lucrările creaţiunii Sale. 
      Domnul Isus trezeşte în om interesul, încurajându-l să se apropie şi să se familiarizeze cu 
caracterul Său. „Viaţa veşnică este aceasta, să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos pe care l-ai trimis Tu.” (Ioan 1: 17) Noi nu medităm aşa cum ar trebui la caracterul lui 
Dumnezeu. „ Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut, ca oricine 
crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3:16). 
      Deşi Satana a interpretat greşit scopul lui Dumnezeu, a falsificat caracterul Său, şi a făcut pe om să 
privească pe Dumnezeu într-o lumină falsă, totuşi iubirea lui Dumnezeu faţă de om nu a încetat 
niciodată de-a lungul veacurilor. Lucrarea lui Hristos a fost de a prezenta pe Tatăl ca fiind îndurător, 
milos, plin de bunătate şi adevăr. Caracterul lui Hristos a reprezentat caracterul Tatălui. Singurul Fiu 
născut al lui Dumnezeu mătură umbra diabolică în care Satana L-a învelit pe Tatăl, şi declară, „Eu şi 
Tatăl suntem una; priveşte la Mine şi vezi pe Dumnezeu.”71 

   În orice oră, în toate veacurile, dragostea lui Dumnezeu este descoperită fără egal. Când a venit 
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împlinirea vremii, a fost pregătit în Isus Hristos un canal potrivit, prin care râuri de har ceresc au putut 
fi revărsate în lume. Dumnezeu atât de mult a iubit încât a făcut un dar lumii care întrece orice 
apreciere. Pentru ca abundenţa harului Său să fie descoperită, El nu a putut da mai puţin decât 
plinătatea, şi nici nu a fost posibil să dea mai mult. 

(Scris la Battle Creek, Michigan, 7-9 ianuarie, 1890) 
 
 
B-53-1890                                                                                     Battle Creek, Michigan, 17 ian., 1890 

CĂTRE  FRAŢII  BALLENGER  ŞI  L. SMITH 
 
Iubiţi fraţi Ballenger şi Leon Smith, 
 
      De ce mergeţi pe această cale, şi nu luaţi parte la întâlnirile în care sunt investigate puncte de 
adevăr? Dacă aveţi o poziţie, prezentaţi-o în mod clar. 
     Mi-a fost arătat că fraţii noştri nu sunt direcţi şi deschişi ca lumina zilei. „Cercetaţi Scripturile; căci 
socotiţi că în ele aveţi viaţă veşnică; dar ele vorbesc despre Mine.” (Ioan 5: 39). Este mare nevoie de 
cercetare a Scripturilor. 
      Poziţia pe care o luaţi voi este similară cu cea a cărturarilor şi fariseilor, criticând încontinuu şi 
refuzând să veniţi la lumină. Dacă aveţi adevărul, spuneţi-l; dacă fraţii voştri au adevărul, fiţi umili şi 
oneşti înaintea lui Dumnezeu şi recunoaşteţi că este adevărul. 
      Mi-a fost arătat că există o cale de a cerceta Scripturile. Dacă aveţi adevărul, spuneţi-l; dacă fraţii 
voştri au idei care nu sunt în armonie cu ideile voastre, veniţi la un ’aşa zice Domnul’. Nu criticaţi şi 
nu obiectaţi pe la spate. Voi nu mergeţi pe o cale bună şi trebuie să vedeţi aceasta într-o lumină 
corespunzătoare. 
      Felul iudeilor de a lupta împotriva lui Hristos a fost de obiectat şi de condamnat. Dacă voi urmaţi 
aceeaşi cale pe care au mers şi alte denominaţiuni, refuzând să asculte dovezile, refuzând să 
investigheze altceva în afară de ceea ce credeau, veţi fi în aceeaşi poziţie înaintea lui Dumnezeu ca şi 
ei.72 Dacă ideile prezentate înaintea Institutului Misionar sunt eronate, veniţi în faţă ca oamenii şi 
prezentaţi sincer dovezile voastre biblice pentru care nu puteţi crede ca ei. Aceasta este datoria 
voastră. Acum este ocazia voastră de a vi se cerceta ideile. Nu staţi în poziţia în care staţi ca lideri la 
Şcoala de Sabat, opunându-vă luminii sau vederilor şi ideilor prezentate de oameni despre care ştiu că 
sunt agenţi pe care Domnul îi foloseşte. Voi faceţi fără efect cât de mult puteţi cuvintele lor, şi nu 
veniţi la lumină aşa cum vin creştinii înaintea cuvântului ca să-l investigheze împreună cu inimile 
umilite, cercetând Biblia nu pentru a o conforma cu ideile voastre, ci ca să conformaţi ideile voastre 
cu Biblia. Este de datoria voastră să faceţi aşa. 
      Au avut loc o mulţime de dezbateri, fără o dorinţă sinceră, reală, de a cunoaşte vreo dovadă ce 
poate fi adusă în dreptul punctelor asupra cărora există diferenţe de opinie. Dacă lucraţi în felul acesta, 
nu va fi spre onoarea sau credibilitatea voastră. Aveţi exemplul iudeilor în felul în care au tratat tot 
ceea ce nu se armoniza cu învăţăturile lor. Ei au stabilit că au adevărul în orice subiect şi că nu pot să 
mai fie învăţaţi în niciun punct şi, în loc să aducă motive din Vechiul Testament ca să arate că Hristos 
şi ucenicii Săi sunt greşiţi, nu au vrut să-L asculte şi L-au condamnat, au prezentat greşit poziţia şi 
învăţăturile Sale, L-au tratat ca pe un criminal vinovat de greşeli grave.73 Preoţii şi conducătorii au 
trimis oameni cu singurul scop de a-L prinde în cuvintele Sale, sperând că va ieşi ceva de pe buzele 
Lui ce să justifice prejudecata lor – cuvinte pe care să le poată prezenta îmbrăcate într-o lumină 
diferită, pe care să le poată interpreta după cum doreau, ca să le prezinte poporului în felul lor, făcând 
ca Hristos să apară ca un înşelător şi un eretic. Aceşti iudei nu făceau lucrarea Domnului, ci lucrarea 
duşmanului oricărei neprihăniri. 
      Când văd oameni păşind pe acelaşi teren, îl recunosc, sunt îngrozită şi tulburată, nu că adevărul nu 
va apărea ca adevăr ci pentru aceia care nu au nicio înclinaţie să asculte dovezile. Preoţi şi conducători 
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pot veghea, întreba şi critica, aceasta este o lucrare uşoară, dar nu se aventurează să aducă dovezi 
Scripturistice care să stabilească ideile pe care le întreţin. 
      Suntem creştini sau bigoţi? Vă spun în frică de Dumnezeu, cercetaţi Scripturile. Interpretările unor 
porţiuni din Scripturi pot să nu fie adevăr în toate punctele, dar lăsaţi cât de multă lumină să intre 
pentru a lumina aceste puncte. 
      Este cel mai uşor lucru din lume să staţi deoparte, unde Dumnezeu nu vă poate impresiona mintea 
şi inima, şi după aceea să aduceţi obiecţii. Iar dacă veniţi acolo unde puteţi auzi, voi închideţi ferm uşa 
şi nu lăsaţi nicio crăpătură măcar prin care să poată să intre lumina. 
      Frate Leon Smith, eşti tânăr şi ai nevoie de o experienţă mult mai profundă în umblarea smerită cu 
Domnul. Ai nevoie să fii dezbrăcat de sine. Ai nevoie să-ţi examinezi critic şi în amănunţime inima, 
ca să nu faci acum greşeala de a crede că cunoştinţa ta ar fi mai mare decât este în realitate.74 Tinerii 
noştri care lucrează pentru cauza Domnului au nevoie de o schimbare profundă a spiritului, şi de o 
umilinţă a inimilor înaintea lui Dumnezeu, ca El să-i poată face canale vii de lumină. Isus aşteaptă să 
deschidă inimilor şi minţilor lor calea cea nouă şi vie pe care ei nu au mai umblat. El aşteaptă să le 
deschidă bogăţiile gloriei şi harului Său divin ce există în metodele Sale de salvare a sufletelor. Când 
aceasta va avea loc, voi împreună cu alţi tineri veţi fi uimiţi de ideile voastre prezente despre ce 
constituie o viaţă religioasă. Veţi vedea că sunteţi departe de simplitatea adevăratei evlavii. Veţi vedea 
că blândeţea şi smerenia lui Hristos nu au fost o parte importantă în experienţa voastră religioasă. Voi 
aveţi încă de învăţat să imitaţi exemplul umil al lui Isus Hristos. Toată mândria, toate ideile arogante, 
vor dispărea, iar Hristos va fi descoperit ca Sfinţitor. 
      Îmbrăcaţi-vă cu adevărata umilinţă, vă cer acum, ca un ucenic umil. Veniţi acum şi ascultaţi ideile 
avansate, şi pe urmă în frică de Dumnezeu luaţi Biblia, nu ideile altor oameni, şi cu multă rugăciune, 
cereţi Domnului să vă înveţe. Nu vă luaţi după simţuri ce-şi dau importanţă, ci ca un învăţăcel veniţi la 
Scripturi. Voi încă nu cunoaşteţi decât puţin din ceea ce trebuie învăţat din cuvântul Domnului. Noi nu 
trebuie să înfigem ţăruşi ca să ne stabilim graniţa. Sufletele voastre sunt de valoare înaintea lui 
Dumnezeu. Voi aveţi nevoie să vă acoperiţi cu Hristos şi să vă îmbrăcaţi cu umilinţă. Aduceţi-vă 
aminte de declaraţiile din cuvântul lui Dumnezeu. „Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt a cărui locunţă 
este veşnică şi al cărui Nume este Sfânt; Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul 
zdrobit şi smerit.” (Isaia. 57:15).  

   Deşi cerul este tronul Său, şi pământul aşternutul picioarelor Sale, El spune de asemenea „La acest 
om vreau să privesc, la acela care este sărac şi cu un spirit pocăit, şi care tremură la cuvântul Meu.” 
(Isaia 66:2).75 
      Oh, dacă fariseismul rece care leagă sufletele ar fi sfărâmat şi dacă s-ar produce asemenea 
descoperiri ale slavei lui Dumnezeu încât feţele să strălucească! 
      Dacă voi, tinerilor, aveţi poziţia pe care o aveţi înaintea tinerilor, aveţi nevoie de botezul cu Duhul 
Sfânt. Aveţi nevoie de orice rază de lumină pe care o puteţi obţine. Aveţi nevoie de cea mai strânsă 
legătură cu Dumnezeu. Dacă ocupaţi poziţia pe care o aveţi acum în lucrarea editorială, aveţi nevoie 
de luminarea divină pe care acum nu o aveţi. Aveţi nevoie de o profundă şi întreagă consacrare, şi de 
transformarea caracterului. 
      Vă rog fierbinte tinerilor, să căutaţi pe Domnul ca El să lucreze împreună cu sforţările voastre. 
„Fără Mine”, spune Hristos, nu puteţi face nimic.” Voi aveţi nevoie de minţi clare şi de o inimă 
sensibilă. Vorbiţi mai mult cu Isus şi mai puţin unul cu altul. Rugaţi-vă până când sunteţi siguri că ştiţi 
care este adevărul. Veniţi în faţă cu încredere simplă şi conştiincioasă, cu Biblia în mână, şi spuneţi-vă 
ideile despre ceea ce credeţi a fi adevăr. Dacă socotiţi că în Şcoala de Sabat se învaţă lucruri greşite, 
poziţia voastră cere această datorie. Şi mai mult, este de datoria voastră, când vi se oferă ocazia şi 
privilegiul, să primiţi binecuvântarea, dornici de a învăţa lucruri pe care nu le ştiţi. Participând la 
Şcoala Misionară veţi câştiga înţelegeri noi. Săpând adânc în minele adevărului, veţi fi recompensaţi 
cu preţioase … (restul lipseşte). 
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CUM  SĂ  TRATĂM 
O  ÎNVĂŢĂTURĂ  CONTROVERSATĂ 

(Cuvântare de dimineaţă, rostită de E. G. White la Battle Creek, Mich., ian. 29, 1890) 
 
      Avem nevoie să înţelegem timpul în care trăim. Noi nu avem nici pe jumătate adevărata 
înţelegere. Inima mea tremură când mă gândesc cu ce fel de duşman avem de-a face, şi cât de slab 
suntem pregătiţi să dăm faţă cu el. Încercările copiilor lui Israel şi atitudinea lor chiar înainte de prima 
venire a lui Hristos, mi-au fost prezentate mereu ca fiind ilustraţii ale poziţiei poporului lui Dumnezeu 
în experienţa lor, înainte de a doua venire a lui Hristos. Aşa cum inamicul a căutat orice ocazie pentru 
a prelua controlul asupra minţii Iudeilor, tot aşa, în zilele noastre caută să orbească minţile slujitorilor 
lui Dumnezeu, pentru ca aceştia să fie incapabili să discearnă adevărul cel preţios. 
       Când Hristos a venit în lume, Satana a fost de faţă ca să conteste fiecare centimetru înaintat pe 
drumul Său de la iesle la Calvar. Satana Îl acuzase pe Dumnezeu că ar fi cerut jertfire de sine din 
partea îngerilor, în timp ce El Însuşi nu ştia ce înseamnă aceasta şi nici nu ar fi fost dispus să facă 
vreun sacrificiu de Sine în favoarea altora. Aceasta era acuzaţia adusă de Satana în ceruri împotriva lui 
Dumnezeu, iar după ce a fost expulzat din cer, a continuat să-L învinuiască pe Dumnezeu că ar 
pretinde o slujire pe care El Însuşi nu ar face-o. Hristos a venit în lume ca să lupte împotriva acestor 
acuzaţii false şi ca să-l descopere pe Tatăl. Noi nu ne putem imagina ce umilinţă a suferit datorită 
faptului că a luat natura noastră asupra Lui. Nu pentru că ar fi fost ceva dizgraţios în sine să aparţii 
omenirii, dar El era Maiestatea cerului, Împăratul slavei, şi totuşi S-a umilit ca să devină un prunc şi 
să sufere lipsurile şi necazurile muritorilor. El nu S-a umilit doar până la cea mai de sus poziţie, ca să 
fie un om plin de bogăţii şi de putere ci, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru noi, ca noi prin 
sărăcia Lui să putem fi îmbogăţiţi. El a coborât pas după pas în umilinţă. A umblat dintr-o localitate în 
alta, căci oamenii nu voiau să primească Lumina lumii. Aceştia erau foarte mulţumiţi cu propria lor 
stare.  
      Hristos dăruise pietre preţioase ale adevărului, însă oamenii îngrămădiseră peste ele mormane de 
superstiţii şi învăţături greşite. El le împărtăşise cuvintele vieţii, însă ei nu trăiau prin orice cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu. El a văzut că lumea nu putea să găsească cuvântul lui Dumnezeu pentru 
că era ascuns de către tradiţiile omeneşti. Atunci a venit ca să prezinte în faţa lumii împortanţa cerului 
faţă de pământ, şi să repună adevărul la locul lui. Numai Isus putea să descopere adevărul pe care 
oamenii au nevoie să-l cunoască pentru a putea obţine mântuirea. Numai El putea să-l repună în cadrul 
adevărat, iar lucrarea Lui a fost aceea de a-l curăţa de învăţăturile greşite şi de a-l prezenta oamenilor 
în lumina lui cerească. 
      Satana era agitat, ca să I se împotrivească, pentru că el nu cruţase nici un efort după căderea 
omului pentru a face ca lumina să fie socotită întuneric şi întunericul lumină. În timp ce Hristos căuta 
să prezinte în faţa oamenilor adevărul în relaţia corectă cu mântuirea lor, Satana lucra prin 
conducătorii Iudei, inspirându-le vrăjmăşie împotriva Răscumpărătorului lumii. Aşa că ei au hotărât să 
facă tot ce le stătea în putere ca să-L împiedice să impresioneze poporul. 
      Oh, cât de mult tânjea Hristos, cum Îi ardea inima, ca să deschidă în faţa preoţilor marile comori 
ale adevărului! Însă minţile lor se scufundaseră în o aşa stare încât era aproape imposibil să le fie 
descoperite adevărurile despre împărăţia Sa. Scripturile nu erau citite corect. Iudeii aşteptau venirea 
lui Mesia, însă socoteau că El trebuie să vină cu toată slava care va însoţi a doua Lui venire. Şi pentru 
că nu a venit cu maiestatea unui împărat, L-au refuzat total. Dar nu a fost acesta singurul motiv pentru 
care L-au refuzat. L-au respins şi din cauză că El era întruparea purităţii, în timp ce ei nu erau curaţi. 
El a umblat pe pământ ca un om cu o integritate fără pată. Un astfel de caracter, în mijlocul degradării 
şi răului, nu era în armonie cu dorinţele lor, şi de aceea a fost abuzat şi dispreţuit. Viaţa Lui fără pată 
arunca lumină în inimile oamenilor şi le descoperea nelegiuirea în odiosul ei caracter. 
      Fiul lui Dumnezeu a fost asaltat la fiecare pas de puterile întunericului. Imediat după botez a fost 
dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit timp de patruzeci de zile. Am primit scrisori în care se 
afirma că Hristos nu a putut avea aceeaşi natură ca şi omul, căci dacă ar fi fost aşa, ar fi căzut sub 
acelaşi fel de ispite. Dacă nu ar fi avut natura omului, nu putea fi exemplul nostru. Dacă nu ar fi fost 
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părtaş naturii noastre, nu ar fi putut să fie ispitit aşa cum este ispitit omul. Dacă nu ar fi fost posibil ca 
El să cadă sub ispită, nu poate fi ajutorul nostru. Este o realitate solemnă faptul că Hristos a venit să 
ducă luptele omului, în favoarea omului. Ispitirea şi biruinţa Lui ne vorbesc despre faptul că omenirea 
trebuie să copieze Modelul: omul trebuie să devină părtaş de natură divină. 
      În Hristos, divinitatea şi omenescul erau combinate. Divinitatea nu a fost coborâtă la nivelul 
omenescului. Divinitatea şi-a păstrat locul, însă omenescul, fiind unit cu divinul, a rezistat celei mai 
serioase încercări de ispitire în pustie. Prinţul lumii acesteia a venit la Hristos, după postul îndelungat, 
sugerându-i să poruncească pietrelor să se transforme în pâini. Însă planul lui Dumnezeu pentru 
mântuirea omului, prevedea ca Hristos să cunoască foamea şi sărăcia în orice aspect al experienţei 
omului. El S-a împotrivit ispitei prin puterea pe care şi omul o poate  solicita. El S-a ţinut de tronul lui 
Dumnezeu şi, nu există bărbat sau femeie care să nu aibă acces la acelaşi ajutor, prin credinţă în 
Dumnezeu. Omul poate să devină părtaş al naturii divine. Nu există niciun suflet care să nu poată 
primi tot ajutorul cerului în timpul ispitirii şi al încercării. Hristos a venit ca să ne descopere Sursa 
puterii Sale, pentru ca omul niciodată să nu se sprijine pe capacităţile sale omeneşti, neputincioase. 
      Cei care vor să fie biruitori trebuie să-şi pună la schimbător fiecare putere a fiinţei lor. Ei trebuie 
să agonizeze după puterea divină, pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Hristos a venit ca să fie 
exemplul nostru, şi să ne facă cunoscut faptul că putem fi părtaşi de natură divină. Cum? Fugind de 
stricăciunea care este în lume prin poftă. Satana nu L-a înfrânt pe Hristos. Nu şi-a pus piciorul peste 
sufletul Răscumpărătorului. Nu I-a atins capul, deşi Îi zdrobise călcâiul. Hristos, prin exemplul Său, a 
dovedit clar că omul poate să stea în integritate. Oamenii pot să aibă puterea de a se împotrivi 
diavolului – o putere pe care nici pământul, nici moartea, nici iadul nu o pot învinge – o putere care îi 
face să poată birui aşa cum a biruit Hristos. Divinitatea şi omenescul poate să fie combinat în ei. 
      Lucrarea lui Hristos a fost aceea de a prezenta adevărul în cadrul Evangheliei şi de a descoperi 
învăţăturile şi principiile pe care El le dăduse omului căzut. Fiecare idee pe care o prezenta era ideea 
Lui. El nu a avut nevoie să Se inspire din gândurile nimănui, căci El era sursa oricărui adevăr. Putea 
foarte bine să prezinte ideile profeţilor şi ale filozofilor, şi totuşi să-Şi păstreze originalitatea, deoarece 
toată înţelepciunea era a Lui. El era originea, izvorul oricărui adevăr. El a fost mai înainte de toţi, şi 
prin învăţătura Sa a devenit conducătorul spiritual al tuturor generaţiilor. 
      Hristos a vorbit prin Melhisedec, preotul Dumnezeului celui prea înalt. Melhisedec nu era Hristos, 
ci era vocea lui Dumnezeu în lume, reprezentantul Tatălui. De-a lungul tuturor generaţiilor din trecut, 
Hristos este cel care a vorbit. El Şi-a condus poporul şi El a fost lumina lumii. Când Dumnezeu l-a 
ales pe Avraam ca să fie reprezentantul adevărului Său, l-a scos din ţara lui şi din rudenia lui, şi l-a 
pus deoparte. El a dorit să-l formeze după modelul Său, să-l înveţe după planul Său. Amprenta 
învăţătorilor lumii nu trebuia să fie pusă asupra lui. Avraam avea nevoie să fie învăţat cum să 
poruncească copiilor săi şi celor din casa lui după el, ca aceştia să păstreze calea Domnului şi să facă 
dreptate şi judecată. Aceasta este lucrarea dorită de Dumnezeu pentru noi. El vrea ca noi să înţelegem 
cum să ne conducem familiile, cum să ne stăpânim copiii, cum să poruncim celor din casa noastră să 
păstreze calea Domnului.76 
      Ioan a fost chemat să facă o lucrare specială. El trebuia să pregătească calea Domnului, să-i 
netezească drumul. Domnul nu l-a trimis la nicio şcoală de-a profeţilor sau rabinilor. El l-a scos din 
mijlocul oamenilor, în pustie, pentru ca acolo să poată învăţa de la natură şi de la Dumnezeul naturii. 
Dumnezeu nu a vrut ca amprenta preoţilor şi conducătorilor să fie pusă asupra lui. Ioan a fost chemat 
să facă o lucrare specială. Domnul i-a dat solia Sa. S-a dus Ioan la preoţi şi la conducători ca să-i 
întrebe dacă poate să vestească această solie? Nu. Dumnezeu l-a despărţit de ei ca să nu fie influenţat 
de spiritul şi de învăţăturile lor. El era vocea care strigă în pustie: „pregătiţi calea Domnului, croiţi în 
pustie un drum drept pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să 
fie coborâte. Cele strâmbe să fie îndreptate, iar cele colţuroase să fie netezite: atunci se va descoperi 
slava Domnului, şi orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” Aceasta este solia care 
trebuie să fie dată poporului nostru. Suntem aproape de încheierea timpului, iar solia este: „Curăţiţi 
calea Domnului. Adunaţi pietrele, ridicaţi un stindard pentru popor. Poporul trebuie să fie trezit. Nu 
mai este timp acum, ca să strigăm pace şi siguranţă. Ni se spune, „strigă în gura mare, nu te opri. 
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Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei.” 
      Lumina slavei lui Dumnezeu a strălucit peste Reprezentantul nostru, iar acest fapt ne spune că 
slava lui Dumnezeu poate să strălucească şi peste noi. Cu braţul Său omenesc Isus a cuprins întreaga 
omenire, iar cu braţul Său divin a pătruns până la tronul Celui infinit, legând astfel omul cu Dumnezeu 
şi pământul cu cerul. 
      Lumina slavei lui Dumnezeu trebuie să cadă peste noi. Avem nevoie de ungerea cea sfântă de sus. 
Oricât de inteligent ar fi cineva, oricât ar fi de învăţat, dacă nu este ancorat ferm în Dumnezeul lui 
Israel, nu este calificat pentru a-i învăţa pe alţii. Cel care este conectat cu cerul, acela va face faptele 
lui Hristos. Prin credinţa în Dumnezeu va avea puterea de a mişca omenirea. El va căuta oile pierdute 
ale casei lui Israel. Dacă puterea divină nu se combină cu efortul omenesc, nu dau niciun pai pentru tot 
ceea ce ar putea face cel mai apreciat om. Duhul Sfânt lipseşte în lucrarea noastră. Nimic nu mă 
înspăimântă mai mult decât să văd spiritul de dispută manifestat de către fraţii noştri. Suntem pe un 
teren periculos dacă nu ne putem aduna împreună ca nişte creştini, ca să examinăm cu un spirit de 
curtoazie subiectele controversate. Simt că mai bine aş pleca din locul în care fraţii nu pot să cerceteze 
calm învăţăturile Bibliei, ca să nu primesc spiritul lor. Cei care nu pot să examineze în mod imparţial 
dovezile unei poziţii care diferă de poziţia lor, nu sunt pregătiţi să înveţe pe alţii, în niciun 
departament al cauzei lui Dumnezeu. Avem nevoie de botezul Duhului Sfânt. Fără acesta, nu suntem 
mai pregătiţi decât au fost ucenicii imediat după răstignirea Domnului lor, ca să ducem solia în lume. 
Isus le-a cunoscut lipsa, motiv pentru care le-a spus să rămână în Ierusalim până când aveau să fie 
îmbrăcaţi cu putere de sus. Oricine învaţă pe alţii, trebuie să fie el însuşi învăţat, pentru ca ochii lui să 
fie unşi ca să vadă dovezile adevărului lui Dumnezeu, adevăr care merge crescând. Razele Soarelui 
Neprihănirii trebuie să strălucească în inima sa, dacă vrea să împărtăşească şi altora lumina. 
      Nimeni nu este capabil să explice Scripturile, fără ajutorul Duhului Sfânt. Dar dacă vă îndreptaţi 
spre cuvântul lui Dumnezeu cu o inimă smerită, dispusă să fie învăţată, îngerii lui Dumnezeu vor sta 
alături de voi ca să vă impresioneze cu dovezile adevărului. Când Duhul lui Dumnezeu Se odihneşte 
peste voi, dispare orice sentiment de invidie sau gelozie în timpul cercetării poziţiei altora. Atunci nu 
mai este niciun spirit de acuzaţie şi critică de felul celui pe care Satana l-a inspirat  în inimile 
conducătorilor Iudei împotriva lui Hristos. Aşa cum i-a spus Hristos lui Nicodim, aşa vă spun vouă: 
„trebuie să vă naşteţi din nou”. „Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea împărăţia lui 
Dumnezeu”. Trebuie să aveţi amprenta divină, înainte de a putea deosebi cerinţele sacre ale 
adevărului. Dacă învăţătorul nu învaţă în şcoala lui Hristos, nu este pregătit să-i poată învăţa pe alţii. 
      Noi trebuie să venim într-o poziţie în care orice diferenţă să se topească. Dacă eu cred că am 
lumină, este de datoria mea să o prezint. Dacă eu m-aş fi consultat cu alţii în privinţa mesajului pe 
care Domnul voia să-l transmit poporului, poate că uşa s-ar fi închis aşa încât lumina să nu poată 
ajunge la cei cărora le-o trimitea Dumnezeu. Când Isus a intrat în Ierusalim, „toată mulţimea 
ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care 
le văzuseră. Ei ziceau „binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi 
slavă în locurile prea înalte!” Unii Farisei din norod, au zis lui Isus: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii! Şi 
El a răspuns: „Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga.” 
      Iudeii încercaseră să oprească vestirea acelei solii care fusese prezisă în cuvântul lui Dumnezeu, 
dar profeţia trebuia să se împlinească. Domnul spune: „Iată, vă trimit pe proorocul Ilie, înainte să vină 
ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului.” Dacă vine cineva în Duhul şi puterea lui Ilie, atunci când 
apare, s-ar putea ca oamenii să spună: „Tu eşti prea serios, tu nu interpretezi corect Scripturile.     
Lasă-mă să-ţi spun eu cum trebuie să-ţi prezinţi solia.” 
      Există multe persoane care nu pot face deosebire între lucrarea lui Dumnezeu şi lucrarea unui om. 
Vă voi spune adevărul aşa cum mi-l dă Dumnezeu, şi vă spun acum: dacă continuaţi să căutaţi greşeli, 
dacă continuaţi să aveţi spiritul de dispută, nu veţi cunoaşte niciodată adevărul. Isus le-a spus 
ucenicilor Săi: „mai am să vă spun multe lucruri, dar nu le puteţi purta acum”. Atunci, nu erau în 
starea în care să poată aprecia lucrurile eterne şi sacre. Dar Isus a promis să le trimită Mângâietorul, 
care avea să-i înveţe toate lucrurile, şi să le reamintească toate cuvintele pe care le rostise El. Fraţilor, 
noi nu trebuie să depindem de om. „Nu vă mai puneţi încrederea în om, în ale cărui nări este doar 
suflare”. Voi trebuie să vă agăţaţi de Isus sufletele neajutorate. Nu este potrivit să bem din pârâul din 
vale, când este un izvor pe munte. Dacă există vreun punct al adevărului pe care nu-l înţelegeţi, cu 
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care nu sunteţi de acord, atunci cercetaţi, comparaţi verset cu verset, scufundaţi sonda adevărului, 
adânc în mina cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să vă puneţi pe voi şi părerile voastre pe altarul lui 
Dumnezeu, să înlăturaţi ideile preconcepute şi să lăsaţi Duhul din cer să vă călăuzească în tot 
adevărul. 
      Fratele meu a spus cândva că nu voia să audă nimic în legătură cu solia pe care o susţinem, de 
teamă să nu fie convins. Nu voia să vină la adunări, sau să asculte discursurile. Dar mai târziu a 
declarat că şi-a dat seama că era la fel de vinovat, ca şi cum le-ar fi auzit. Dumnezeu îi dăduse ocazia 
să cunoască adevărul, de aceea, era răspunzător pentru ocazia oferită. Foarte mulţi dintre noi, au 
prejudecăţi împotriva învăţăturilor care se discută acum. Ei nu vor să vină să asculte, nu vor să 
cerceteze în mod calm, în schimb îşi prezintă obiecţiile lor, în întuneric. Ei sunt foarte mulţumiţi cu 
poziţia pe care o au. „Tu zici: ‘sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti 
ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol. Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te 
îmbogăţeşti, haine albe ca să te îmbraci şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale, şi alifie pentru ochi, 
ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi cei pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă dar, 
şi pocăieşte-te.” 
      Aceste versete se aplică celor care trăiesc în timpul vestirii soliei, dar care nu vor să vină să o 
audă. De unde ştiţi că Domnul nu dă dovezi proaspete ale adevărului Său, aşezându-l într-un cadru 
nou pentru a fi pregătită calea Domnului? Ce planuri aţi făcut pentru ca lumina cea nouă să poată fi 
infuzată în rândurile poporului lui Dumnezeu? Ce dovezi aveţi că Dumnezeu nu a trimis lumină 
copiilor Săi? Toată mulţumirea de sine, egoismul şi mândria în opinii, trebuie să fie înlăturate. Noi 
trebuie să venim la picioarele lui Isus şi să învăţăm de la Cel ce este blând şi smerit cu inima. Isus nu-i 
învăţa pe ucenicii Săi aşa cum îşi învăţau rabinii ucenicii. Mulţi dintre Iudei veneau şi ascultau felul în 
care Isus descoperea tainele mântuirii, însă nu veneau ca să înveţe. Veneau ca să critice, ca să-L 
prindă cu vorba, ca să găsească ceva cu care să-i poată umple pe oameni de prejudecăţi. Ei erau 
mulţumiţi cu cunoştinţa pe care o aveau, însă copiii lui Dumnezeu trebuie să cunoască vocea 
adevăratului Păstor. Oare nu este acesta un timp în care este foarte potrivit să postim şi să ne rugăm lui 
Dumnezeu? Suntem în pericol de a fi dezbinaţi, suntem în pericolul de a face partide din cauza unui 
subiect controversat. Nu ar trebui să-l căutăm pe Dumnezeu cu seriozitate, cu umilinţă a sufletului, ca 
să putem şti care este adevărul? 
      Natanael l-a auzit pe Ioan atunci când acesta arătase spre Mântuitorul, afirmând: „Iată Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” Natanael a privit la Isus, însă a fost dezamăgit de înfăţişarea 
Răscumpărătorului lumii. Se putea ca Cel care era marcat evident de sărăcie, să fie Mesia? Isus era un 
muncitor. El Se asemăna cu unul dintre muncitorii umili, motiv pentru care Natanael s-a îndepărtat de 
El. Însă nu şi-a format o părere personală hotărâtă, în privinţa lui Isus. S-a dus şi a îngenuncheat sub 
un smochin, întrebând pe Dumnezeu dacă într-adevăr acesta era Mesia. În timp ce se afla acolo, a 
venit Filip şi i-a spus: „Noi L-am găsit pe Acela despre care vorbeşte Moise în Lege, şi despre care au 
scris profeţii, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif”. Cuvântul „Nazaret” i-a trezit din nou necredinţa, şi a 
zis: „Poate ieşi ceva bun din Nazaret?” El era plin de prejudecăţi, însă Filip nu a căutat să combată 
aceste prejudecăţi ci, i-a spus pur şi simplu: „Vino şi vezi”. Când s-a apropiat Natanael de Isus, Isus a 
spus: „Iată într-adevăr un Israelit în care nu este vicleşug!” Natanael a fost surprins şi a zis: „De unde 
mă cunoşti?” Iar Isus, drept răspuns, i-a zis: „Mai înainte să te cheme Filip te-am văzut, când erai sub 
smochin.” 
      Cât de bine ar fi să mergem şi noi sub smochin, ca să cerem de la Dumnezeu să ne ajute să 
cunoaştem adevărul! Nu ne va vedea Dumnezeu, aşa cum l-a văzut pe Natanael? Natanael a crezut 
atunci în Domnul, şi a exclamat: „Rabi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui Israel!” Drept 
răspuns Isus i-a zis: „Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât 
acestea vei vedea.” Apoi i-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo, veţi vedea cerul 
deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suind şi coborând peste Fiul Omului”. 
      Astfel de lucruri vom vedea, dacă suntem legaţi de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să depindem de El 
şi nu de om. El doreşte să avem o inimă nouă şi, voia Lui este să ne dea descoperiri de lumină de la 
tronul lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne luptăm cu orice dificultate dar, când este prezentat un subiect 
controversat, să mergem oare la om ca să-i aflăm părerea şi să ne formăm concluziile după părerile 
lui? Nu. Să mergem la Dumnezeu. Să-i spunem care este nevoia noastră, şi să ne luăm Biblia ca să 
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cercetăm ca după comori ascunse. 
      Noi nu cercetăm destul de adânc pentru a găsi adevărul. Fiecare suflet dintre cei care cred adevărul 
prezent, va fi pus în situaţia în care i se va cere să dea o explicaţie pentru nădejdea pe care o are. 
Poporul lui Dumnezeu va fi chemat să stea înaintea împăraţilor, a domniilor, a conducătorilor şi 
oamenilor mari ai pământului, şi de aceea ei trebuie să ştie că ştiu care este adevărul. Ei trebuie să fie 
convertiţi. Dumnezeu vă poate învăţa într-un singur moment prin Duhul Sfânt mai mult decât puteţi 
învăţa de la marii oameni ai pământului. Universul priveşte lupta care se desfăşoară pe pământ. Cu 
preţul unui cost infinit, Dumnezeu a dat fiecărui om ocazia de a cunoaşte ceea ce-l va face înţelept 
pentru mântuire. Cât de atenţi privesc îngerii ca să vadă cine va folosi ocazia dată! Când se prezintă o 
solie poporului lui Dumnezeu, ei nu trebuie să se ridice în împotrivire faţă de ea.77 Ei trebuie să 
meargă la Biblie, să o compare cu Legea şi cu mărturia, iar dacă nu rezistă acestui test, atunci pot să 
spună că nu este adevărată. Dumnezeu vrea să ne folosim minţile. El vrea să pună harul Său peste noi. 
În fiecare zi putem să avem un ospăţ de lucruri bune, căci Dumnezeu poate să deschidă toate comorile 
cerului pentru noi. Suntem chemaţi să fim una cu Hristos, aşa cum El este una cu Tatăl, iar Tatăl ne va 
iubi aşa cum Îl iubeşte pe Fiul Său. Putem să avem acelaşi ajutor pe care L-a avut Isus, putem avea 
tărie pentru orice situaţie de nevoie, căci Dumnezeu va merge înaintea noastră şi tot El va veni după 
noi. El ne va înconjura din toate părţile, iar când vom fi duşi înaintea conducătorilor şi autorităţilor 
pământului, nu vom avea nevoie să ne gândim dinainte ce să spunem. Dumnezeu ne va învăţa în 
ceasul în care va fi nevoie. Dumnezeu să ne ajute să venim la picioarele lui Isus şi să învăţăm de la El 
înainte de a căuta să-i învăţăm pe alţii. 
 
 
Ms-9-1890                                                                            Battle Creek, Michigan, luni, 3 febr., 1890 

RĂSPUNSUL  FAŢĂ  DE  LUMINA  NOUĂ 
REMARCI FĂCUTE LA ŞCOALA DE SABAT 

 
      Fraţilor, eu lucrez foarte serios zi şi noapte. Mintea mea este la lucru. Lucruri descoperite în 
timpurile trecute,  de-a lungul întregului meu drum, îmi revin mereu în minte. Simt că mă apasă şi mă 
solicită o asemenea povară, încât nu pot să tac. Am vorbit, am îndemnat, am aşternut lucrurile înaintea 
voastră, v-am rugat şi v-am implorat, ne-am rugat şi ne-am luptat cu toată puterea fiinţei noastre, până 
când după aceea – după ce s-a dus ocazia – am simţit că întreaga fiinţă îmi era atât de slăbită încât 
părea că mi se opreşte respiraţia şi că viaţa mi se putea încheia în orice oră. Totuşi, încă într-o ocazie 
sunt solicitată în favoarea poporului.  De ce nu puteţi să faceţi şi voi ceva?  De fiecare dată când 
poporul  nostru se adună, ei vin, ascultă şi pleacă aşa cum au venit. Ei au o lumină mică, dar nu umblă 
în ea. Ei nu iau poziţie de partea Domnului. Voi nu vedeţi că aceia au deschis cărările inimii pe unde 
Spiritul lui Dumnezeu, cu puterea Sa iluminatoare, poate intra în inimă şi în suflet, aşa încât acestea să 
răspundă. 
       Dacă Dumnezeu lucrează cu mine în această direcţie, de ce nu există un răspuns mai decis din 
partea fraţilor, ca şi ei să aibă grijă de lucrare? Trebuie ca povara să apese tot timpul asupra mea, iar 
fraţii şi surorile mele să stea ca şi cum aşa trebuie să fie, ca şi cum ei nu ar avea nicio lucrare de făcut 
în această problemă? Fraţilor, trebuie să ştim dacă ne vom ţine de ceea ce avem privilegiul să ne 
ţinem, în Isus Hristos.78 

   Ştiu că s-au  făcut eforturi – o influenţă contrară – pentru a împinge lumina înapoi, lumina pe care 
Domnul a forţat-o să vină aici peste noi, cu privire la îndreptăţirea prin credinţă; dar dacă Domnul a 
vorbit prin mine vreodată, lumina aceasta este adevărul, fraţilor. Este adevărul pe care fie că îl veţi 
primi fiecare din voi, fie că sufletul vă va fi lăsat în întuneric la fel de sterp ca munţii Ghilboa – fără 
rouă sau ploaie. 
      Se va pune întrebarea: Noi primim mântuirea pe baza unor condiţii? Niciodată nu venim la Hristos 
condiţionat. Iar după ce venim la Hristos, care este condiţia? Condiţia este ca prin credinţă vie să ne 
sprijinim cu totul şi pe deplin pe meritele sângelui unui Mântuitor răstignit şi înviat. Dacă facem aşa, 
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atunci lucrăm faptele neprihănirii. Dar când Dumnezeu cheamă păcătosul din lume, invitându-l, nu-i 
pune nicio condiţie; el este atras de invitaţia lui Hristos şi nu există vreo condiţie de felul: „trebuie să 
răspunzi ca să poţi veni la Dumnezeu.” Păcătosul vine, şi după ce vine şi vede pe Hristos înălţat pe 
crucea de la Calvar, cu care Dumnezeu îi impresionează mintea, el surprinde o dragoste dincolo de 
orice şi-a imaginat că ar putea să vadă. Şi ce se întâmplă apoi? Pe măsură ce priveşte această dragoste, 
îşi dă seama că este un păcătos. Ei bine, atunci ce este păcatul? Dintr-o dată ajunge să înţeleagă. Nu 
este nicio altă definiţie dată în această lume, decât că păcatul este călcarea Legii; şi prin urmare el află 
ce este păcatul. Aici apare pocăinţa faţă de Dumnezeu. Şi mai ce? –credinţa faţă de Domnul şi 
Mântuitorul Isus Hristos, Cel care poate rosti iertare în dreptul păcătosului. 
      Hristos atrage pe oricine nu a trecut graniţa. Îl atrage astăzi la El. Oricât de păcătos ar fi, îl atrage. 
Dacă păcătosul îşi poate fixa braţul pe crucea de pe Calvar, atunci nu mai este codamnare pentru 
păcat.79 Pentru ce este el acolo? Pentru că Legea a fost călcată, şi el începe să vadă că este un păcătos; 
iar Hristos a murit  pentru că Legea a fost călcată. Atunci el începe să privească neprihănirea lui 
Hristos ca singurul mijloc care poate curăţa păcătosul de păcatele şi de fărădelegile sale. 
      E nevoie să avem o înţelegere inteligentă a acestui lucru. E nevoie să ne prindem de neprihănirea 
lui Isus Hristos prin credinţă vie, şi să înţelegem că noi nu avem nicio neprihănire. Noi putem să 
lucrăm cât de bine putem, dar nu putem produce nicio virtute de la noi înşine; doar neprihănirea lui 
Isus Hristos poate face aceasta. Pe măsură ce suntem îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Isus Hristos, ne 
este împărtăşită o putere şi o tărie care ne face să nu mai vrem să păcătuim; nu putem să o mai facem, 
dacă avem neprihănirea lui Hristos, şi dacă Hristos lucrează cu noi şi prin noi. Putem să mai facem 
greşeli, mai putem face erori; dar vom urî aceste păcate – păcatele care au cauzat suferinţele Fiului lui 
Dumnezeu pentru noi, întrucât eram călcători ai Legii lui Dumnezeu. 
      Vreau să vă spun, fraţilor, că este o uşă deschisă, şi niciun om nu o poate închide înaintea voastră 
– fie că sunt cei din poziţii înalte sau din poziţii joase, ei nu o pot închide. Dar voi puteţi. Voi puteţi 
închide uşa inimii voastre, pentru ca lumina pe care Dumnezeu a trimis-o pentru voi în ultimul an şi 
jumătate – sau aproape atât – să nu-şi aibă influenţa şi efectul în viaţa voastră, sau să nu fie adusă în 
experienţa voastră religioasă. Pentru aceasta a trimis Dumnezeu mesagerii Săi. 
     Când Ioan a ieşit să-şi proclame solia, Dumnezeu i-a dat o lucrare de făcut.80 El trebuia să trezească 
atenţia poporului. El trebuia să strige tare, să-şi înalţe glasul ca o trâmbiţă în pustie, aşa cum se spune 
în Isaia: „Strigă în gura mare nu te opri, înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi arată poporului Meu 
fărădelegile lui, şi casei lui Iacov păcatele ei” (Isaia 58:1). Hristos nu intrase încă în scenă ca şi 
slujitor. Dar după ce lucrarea lui Hristos a început, Ioan era cel ce pregătise calea pentru slujirea lui 
Hristos, ca minţile oamenilor să fie mişcate, ca inimile lor împietrite, principiile, obiceiurile, şi 
practicile să le poată fi tulburate. El a condamnat umblarea lor, a condamnat practicile lor, numindu-i 
o generaţie de năpârci. Apoi a intervenit Hristos cu balsamul vindecător, cu o solie care, dacă inima 
era zdrobită, putea fi ca sămânţa care cade în terenul pregătit. 
      Ucenicii lui Ioan au ajuns să fie geloşi pe Hristos, şi au zis, „Acest om, Hristos, botează, şi toţi 
oamenii merg după El.” Şi au încercat cu aceasta să-i stârnească gelozia. Ioan le-a spus, „Vine după 
mine Unul care este înaintea mea, căruia eu nu sunt vrednic să-I dezleg încălţămintea” (vezi Ioan 3:26, 
1:27). Aici era marea lucrare de făcut. Credeţi că Ioan nu avea simţăminte omeneşti? Bineînţeles că 
avea! Dar simţămintele omeneşti nu trebuiau să aibă putere asupra lui cu acea ocazie. Nu; când L-a 
văzut pe Hristos în mulţime, a spus, „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1: 
29). El a îndreptat atenţia spre Hristos, iar doi dintre ucenici L-au urmat imediat. 
      Dumnezeu are lucrători. Ei duc lucrarea până la un loc şi nu pot să o ducă mai departe, pentru că 
este la fel de natural ca şablonul uman să fie pus peste om, după cum este natural să respiri. Apoi, 
Dumnezeu cheamă un alt lucrător să intervină pentru ca lucrarea să avanseze. Acela care a lucrat până 
atunci, se simte îngrădit. El nu poate vedea că direcţia în care a lucrat nu poate fi urmată până la 
încheierea timpului.81 În lucrare trebuie infuzată mai multă lumină şi putere decât până acum. Vor 
veni lucrători care vor duce lucrarea înainte şi în sus. Aceasta va strica şablonul cel vechi, care ar fi o 
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pagubă pentru ei, şi ar bloca înaintarea şi experienţa lor. Dar acest şablon trebuie înlăturat. Şablonul 
omenesc, particularităţile omului, sunt imprimate în lucrare, şi ajunge să fie zeificat de toţi cei care 
primesc lucrarea lui. Atunci intervine un alt element care înlătură tiparul vechi. Lucrarea este dusă 
înainte şi în sus, iar clădirea înaintează. Astfel a lucrat Dumnezeu cu lucrătorii Săi; El Şi-a îngropat 
lucrătorii, dar lucrarea totuşi progresează. 
      Când am stat cu mâna soţului meu muribund în mâna mea, am ştiut că Dumnezeu este la lucru. În 
timp ce stăteam pe pat lângă el, el fiind cuprins de febră, mi-a fost prezentat ceva ca un lanţ clar de 
lumină: lucrătorii sunt îngropaţi, dar lucrarea va merge mai departe. Eu am lucrători care se vor ocupa 
de lucrare. Nu te teme; nu te descuraja; va merge mai departe. 
      Acolo am înţeles că aveam de purtat o lucrare şi o povară mai mare decât cea pe care am purtat-o 
până atunci. Acolo am promis Domnului că voi sta la postul datoriei mele, şi am încercat să o fac. Fac, 
pe cât posibil, lucrarea pe care Domnul mi-o dă să o fac, cu înţelegerea că Domnul avea să aducă în 
lucrare un element pe care nu l-am avut până acum. 
      Tinerii noştri privesc la cei mai în vârstă care stau rigizi ca nişte beţe şi nu vor să se mişte ca să 
accepte vreo lumină nouă ce este introdusă; ei râd şi ridiculizează ceea ce spun oamenii aceştia, 
socotind că ceea ce fac este lipsit de consecinţe. Cine poartă povara acestor râsete, şi a acestei lupte, 
vă întreb? Cine o poartă?82 Aceia care s-au interpus între lumina pe care a dat-o Dumnezeu, ca să nu 
ajungă la poporul ce ar trebui să o aibă. Eu ştiu despre ce vorbesc. Aceste lucruri nu mi-au fost 
descoperite în ultimii patruzeci de ani şi eu nu le cunosc. 
      Acum fraţilor, vă spun, pregătiţi calea Regelui, de dragul sufletelor voastre. Dacă v-aţi aşezat între 
popor şi lumină, daţi-vă la o parte din drum, sau dacă nu, Dumnezeu vă va da la o parte. Eu vă spun că 
Dumnezeu cheamă oameni să vină în ajutorul Domnului, să ajute pe Domnul împotriva celor tari. Ei 
nu trebuie să tragă înapoi; nu trebuie să îşi pună greutatea împotriva carului pentru a-l trage înapoi; ci 
să-l împingă cu toată puterea şi energia pe care le-a dat-o Domnul. 
      Acum este exact ca în vremea iudeilor. Când vine o solie, toată puterea liderilor este folosită 
împotriva ei, ca să nu aibă acces la popor. Fraţilor, mergeţi la Dumnezeu pentru voi înşivă, şi rugaţi pe 
Domnul, pe genunchi. Nu putem suporta ca oamenii să plece de aici, de la centrul şi inima lucrării, cu 
impresii false. Eu nu pot suporta ca ei să plece de aici cu norul peste minţile lor. Dacă Domnul ne 
trimite lumină, lăsaţi-o să vină, şi niciun om să nu închidă uşa, sau să încerce să o închidă. Nu o 
închideţi voi înşivă. Deschideţi uşa inimii şi lăsaţi ca razele strălucitoare de lumină să vă lumineze 
inimile şi minţile. Vă rog, lăsaţi Soarele Neprihănirii să intre. 
       Dacă este lucrarea mea, şi dacă Domnul vrea să stau şi să mă opun acestor lucruri până la sfârşit, 
atunci o voi face. Dar, cât timp va mai trece până să vă decideţi să primiţi mărturia mea? Cât timp nu 
va avea ea nicio greutate înaintea voastră? Cât timp va mai trece până să acceptaţi cuvântul care a fost 
de la început în mijlocul nostru? Cât timp veţi respinge, ori vă veţi întoarce de la mărturie către 
simţurile voastre proprii, către propriile voastre idei, şi propriile voastre impulsuri?83 Eu am stat aici şi 
am luptat pentru fiecare palmă de teren, ca să putem să avem solia pe care o are poporul, ca să pot să 
lucrez împreună cu Dumnezeu. Aş vrea să ştiu cum de îngăduie Dumnezeu ca poporul Său să nege şi 
să lege drumul, pentru ca lumina pe care a trimis-o poporului Său să nu poată ajunge la ei. Cât timp se 
vor mai atinge de aceasta? Pentru cât timp harul lui Dumnezeu va fi în zadar pentru poporul Său? Vă 
rog, de dragul lui Hristos, curăţiţi calea Regelui, şi nu vă jucaţi cu Spiritul lui Dumnezeu. 
      Am călătorit în diferite locuri unde s-au ţinut adunări, ca să pot sta alături de mesagerii lui 
Dumnezeu, despre care ştiam că sunt mesagerii Lui, despre care ştiam că au o solie pentru poporul 
Său. Eu mi-am rostit solia împreună cu a lor, în deplină armonie cu solia pe care ei o purtau. 
      Şi, ce am văzut? Am văzut că solia era însoţită de putere. Am lucrat în orice împrejurare – iar unii 
ştiu că am lucrat din greu. Cred că la Chicago, am lucrat o săptămână întreagă, atât devreme cât şi 
târziu, dorind ca fraţii noştri să prindă aceste idei în minţile lor. Diavolul a lucrat timp de un an de zile 
pentru a înăbuşi aceste idei – pe toate. Şi este greu să schimbi ideile vechi. Ei gândesc că trebuie să se 
încreadă în propria lor neprihănire, în propriile lor fapte, şi privesc la ei înşişi fără să-şi însuşească 
neprihănirea lui Hristos şi fără să o aducă în viaţa şi în caracterul lor. Am lucrat acolo timp de o 
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săptămână. După o săptămână, inimile au fost zdrobite şi puterea lui Dumnezeu, ca un val de 
entuziasm, s-a rostogolit peste comunitate. Vă spun că oamenii au fost eliberaţi; au fost îndreptaţi spre 
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.84 

   Şi la South Lancaster, mişcările ample ale Spiritului lui Dumnezeu au fost prezente. Unii dintre cei 
care au fost la acele adunări sunt aici de faţă. Dumnezeu Şi-a descoperit slava, şi fiecare student de la 
Colegiu a fost adus în pragul mărturisirii, şi s-au văzut mişcările Spiritului lui Dumnezeu. Aşa se 
întâmpla din loc în loc. Oriunde mergeam, vedeam mişcările Spiritului lui Dumnezeu. 
      Voi credeţi că, asemenea celor zece leproşi, voi tăcea şi nu-mi voi înălţa glasul să cânt 
neprihănirea lui Dumnezeu şi să-L laud şi să-L slăvesc pe El? Eu încerc să vă prezint, ca să vedeţi 
dovezile pe care le văd eu, dar cuvintele par că se duc în vânt. Cât timp va mai fi astfel? Cât timp vor 
mai sta împotriva lui Dumnezeu cei din inima lucrării? Cât timp oamenii îi vor mai susţine pentru a 
face această lucrare? Daţi-vă la o parte din drum, fraţilor. Luaţi mâna de pe chivotul lui Dumnezeu, şi 
lăsaţi Spiritul lui Dumnezeu să vină şi să lucreze cu putere mare. Eu simt că trebuie să stau la postul 
datoriei mele. S-ar putea să cad cum a căzut şi soţul meu, dar e necesar să fac o lucrare pentru 
Dumnezeu. Este necesar să fac o lucrare pentru eternitate. 
      Care este mărturia dată aici? Cine să vină şi să vă dea ceva ce să infuzeze lumină nouă, şi să vă 
ridice la un standard.mai înalt? Dacă puteţi să mi-i arătaţi, dacă puteţi să-mi arătaţi că lucrarea 
avansează, vom spune amin; dar nu putem vedea aşa ceva. E nevoie să vedem că Dumnezeu Îşi pune 
amprenta pe lucrare. E nevoie să vedem oameni cu acreditare cerească, ce duc lucrarea până la 
desăvârşire, chiar în ultimele zile. Dumnezeu vrea să dea fiecărui om o şansă, dacă vrea să o accepte. 
Fraţilor, vă rog fierbinte, de dragul lui Hristos, să fim rezonabili. Lăsaţi Spiritul lui Dumnezeu să aibă 
influenţă asupra inimilor voastre. Simt un interes intens pentru fiecare suflet de aici.85 De ce? Pentru 
că privesc la Calvar, şi văd valoarea preţului care a fost plătit pentru fiecare suflet; şi de aceea nu 
vreau ca vreun suflet să-şi închidă uşa inimii faţă de Dumnezeu. Vă rog fierbinte fraţilor şi surorilor, 
să vă apropiaţi de Dumnezeu, să vă prindeţi de puterea Lui şi să nu vă privaţi singuri tocmai de 
binecuvântările pe care vrea să vi le dea Domnul. 

– Manuscris 9, 1890 
 
 
Review and Herald                                                                    Battle Creek, Michigan, 4 febr., 1980 
18 martie, 1890 

SOLIA  PREZENTĂ 
(Cuvântarea de dimineaţă) 

E. G. White 
 
      Dacă suntem îmbrăcaţi cu neprihănirea lui Hristos nu vom avea plăcere de păcat: pentru că Hristos 
lucrează cu noi. Putem face greşeli, dar vom urî păcatul care a cauzat suferinţe Fiului lui Dumnezeu. 
O uşă a fost deschisă, şi niciun om nu o poate închide, nici puterile din înălţime, nici cele de jos; doar 
tu singur poţi să închizi uşa inimii, ca Dumnezeu să nu poată să te atingă. Voi aţi avut în ultimul an şi 
jumătate lumină din cer, pe care  Domnul vrea să o aduceţi în caracterul vostru şi să o ţeseţi în 
experienţa voastră. 
     Străjerii de pe zidurile Sionului trebuie să strige tare şi să nu cruţe, să-şi ridice glasul ca o trâmbiţă, 
şi să arate poporului Său fărădelegile lor şi casei lui Iacov păcatul ei. Când Ioan a venit la Iordan, 
poporul a fost trezit, securea a fost înfiptă la rădăcina pomului. Hristos nu Se descoperise încă lumii, 
dar Ioan trebuia să pregătească calea Domnului. El a mustrat, a certat, a trezit oamenii la pocăinţă, a 
condamnat păcatul lor, iar apoi Hristos a venit să toarne balsamul vindecător peste sufletul pregătit. 
Când ucenicii lui Ioan au fost geloşi pentru că Hristos boteza mai mulţi ucenici decât o făcea maestrul 
lor, el a răspuns, „Niciun om nu poate primi decât ce i se dă din cer. Voi înşivă îmi sunteţi martori, 
căci am spus, nu eu sunt Hristosul, ci eu sunt trimis înaintea lui. Cel ce are mireasă este mire: dar 
prietenul mirelui, care stă şi îl ascultă, se bucură de glasul mirelui; de aceea bucuria mea este deplină. 
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El trebuie să crească, iar eu trebuie să scad.” Voi credeţi că Ioan nu avea simţuri umane? – Bineînţeles 
că avea, dar el a hotărât ca acestea să nu aibă stăpânire asupra lui. Când a văzut pe Isus pe malul 
Iordanului, a spus, „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” El a îndreptat atenţia 
poporului spre Hristos, iar doi dintre ucenicii săi s-au întors urmând pe Hristos. „Atunci Hristos s-a 
întors, şi i-a văzut urmându-l, şi le-a spus, ce căutaţi? Ei I-au zis, „Rabbi, (ceea ce înseamnă, 
Învăţătorule) unde locuieşti? El le-a spus, Veniţi şi vedeţi. Ei au venit şi au văzut unde locuia, şi au 
rămas cu El în acea zi.” Atunci ei au început lucrarea de a chema pe alţii. 
      Dumnezeu are lucrătorii Săi care să ducă lucrarea Sa, şi niciun om nu poate duce lucrarea dincolo 
de un anumit punct, pentru că omul va pune modelul său propriu pe aceasta. Este natural pentru om să 
pună tiparul lui pe lucrare; dar când apare acest pericol, Dumnezeu cheamă alţi oameni pe care îi are 
pregătiţi, pentru a duce solia înainte; pentru că lucrarea nu trebuie să fie limitată de influenţa omului. 
Alţi lucrători trebuie aduşi ca să ducă lucrarea în sus şi înainte după cum o îndreaptă Dumnezeu, ca 
şablonul să nu apară, şi ca adevărul să nu fie schilodit şi pipernicit prin experienţa lucrătorilor. Tiparul 
omului trebuie luat de pe lucrare. Prea adesea se ajunge să se depindă de solul pe care l-a folosit 
Dumnezeu, şi poporul îl plasază în locul în care trebuie să fie Dumnezeu; atunci Dumnezeu aduce un 
alt lucrător. El nu îl dă la o parte pe cel dintâi, căci experienţa şi capacităţile lui sunt necesare pentru 
desăvârşirea lucrării; dar dacă oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit devin geloşi şi invidioşi, şi îşi 
imaginează răul, ei nu-şi vor onora locul, ci vor sta direct în calea înaintării lucrării. Atunci lucrarea va 
continua fără ei, iar aceasta va fi o mare binecuvântare. 
      Când ţineam mâna soţului meu muribund în mâna mea, stând lângă patul lui în slăbiciunea şi 
supărarea mea, un torent de lumină a venit peste mine şi o voce părea că-mi spune, „Eu am lucrătorii 
Mei, şi lucrarea va merge mai departe.” Am hotărât atunci să-mi iau povara cum nu am mai făcut-o 
până atunci. Voi sta la postul datoriei mele. Nu voi diminua eforturile mele. Aveam încredere în 
Dumnezeu că va aduce în lucrare Duhul Sfânt în măsură bogată, şi aceasta va fi înălţată la locul 
cuvenit.  

   Dacă fraţii noştri ar fi cu toţii lucrători cu Dumnezeu, nu ar avea niciun dubiu că solia pe care El 
ne-a  trimis-o în aceşti ultimi doi ani, este din cer. Fraţii noştri tineri privesc la fraţii mai în vârstă şi 
văd că aceştia nu acceptă solia ci o tratează ca şi cum acesta nu ar avea nicio consecinţă, fapt care îi 
influenţează pe cei ce nu cunosc Scripturile să respingă lumina. Bărbaţii care refuză să primească 
adevărul se interpun între popor şi lumină. Dar nu este nicio scuză pentru nimeni ca să refuze lumina, 
pentru că este clar descoperită. Nimeni nu trebuie să rămână în necunoştinţă. Noi trebuie să curăţăm 
calea Împăratului; căci Dumnezeu va da piedicile la o parte din drum. Dumnezeu vă cheamă să veniţi 
în ajutorul Său împotriva celor tari. În loc să vă puneţi toată greutatea împotriva carului adevărului 
care este tras în sus pe un drum înclinat, ar trebui să lucraţi cu toată energia pe care o puteţi strânge, ca 
să-l împingeţi înainte. Să repetăm istoria iudeilor în lucrarea noastră? Conducătorii poporului, în 
timpul lui Hristos, au folosit toată puterea lor împotriva lucrării lui Hristos, ca să-I închidă drumul. 
Poporul trebuie să meargă la Dumnezeu personal şi să se roage ca toate impresiile greşite să poată fi 
îndepărtate din inimile lor – să se roage ca Cuvântul lui Dumnezeu să nu fie întunecat datorită 
interpretării oamenilor. 
      Dumnezeu a pus înaintea voastră o uşă deschisă; niciun om să nu caute să o închidă. Deschideţi 
inimile şi minţile, şi lăsaţi ca Soarele Neprihănirii să lumineze în sufletul vostru. Cât timp va mai trece 
până ce Cuvântul adevărului să aibă vreo greutate înaintea voastră? Cât timp va mai trece până veţi 
crede mărturiile Spiritului lui Dumnezeu? Când va găsi acces în inimile voastre adevărul pentru acest 
timp? Vreţi să aşteptaţi până vine Hristos? Cât timp va mai permite Dumnezeu să închideţi drumul? 
Vă îndemn, curăţiţi căile Regelui, şi neteziţi-i cărările. 
      Am călătorit din loc în loc, participând la adunări unde era predicată solia neprihănirii lui Hristos. 
Am considerat ca un privilegiu să stau alături de fraţii mei, şi să-mi dau mărturia împreună cu solia 
timpului; şi am văzut că puterea lui Dumnezeu însoţea solia oriunde era predicată. Voi nu puteţi să 
faceţi ca poporul din South Lancaster să creadă că solia care a ajuns la ei nu a fost o solie de lumină. 
Poporul şi-a mărturisit păcatele, şi şi-a însuşit neprihănirea lui Hristos. Dumnezeu a pus mâna să facă 
această lucrare. Am lucrat în Chicago; după o săptămână de adunări, inimile au fost zdrobite. Când am 
îndreptat oamenii spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, binecuvântarea lui Dumnezeu a 
trecut peste noi ca un val de glorie. Domnul Şi-a descoperit gloria şi noi am simţit mişcările profunde 
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ale Spiritului lui Dumnezeu. Pretutindeni solia conducea la mărturisirea păcatului, şi la îndepărtarea 
fărădelegii. 
      Eu am încercat să vă prezint solia după cum am înţeles-o, dar, cât timp cei de la capul lucrării se 
vor ţine departe de solia lui Dumnezeu? 
      Noi trebuie să luăm mâinile de pe chivotul lui Dumnezeu. Mă gândesc, să stau cu credincioşie la 
postul datoriei mele. Adică să-mi fac lucrarea pentru timp şi eternitate. Numai cei credincioşi sunt 
mari în ochii lui Dumnezeu. Presupunând că veţi şterge mărturia pe care aţi avut-o de-a lungul 
ultimilor doi ani, care v-a vestit neprihănirea lui Hristos, spre cine puteţi arăta că ar aduce o lumină 
specială pentru popor? Această solie, aşa cum a fost  prezentată, ar trebui să ajungă la orice biserică ce 
pretinde a crede adevărul, şi să înalţe poporul nostru la un nivel mai înalt. Unde sunt ziditorii care duc 
înainte lucrarea de restaurare? Vrem să vedem cine sunt aceia ce prezintă lumii acreditarea cerească? 
Dumnezeu dă fiecărui om şansa de a ocupa un loc în lucrarea Sa. Lăsaţi ca poporul să spună ceea ce a 
văzut, a auzit şi a pipăit din cuvântul vieţii. Fiecare lucrător are locul său; dar Dumnezeu nu doreşte ca 
vreun om să creadă că nicio altă solie nu trebuie să fie auzită decât cea pe care poate el să o 
rostească.86 Avem nevoie de solia din trecut şi de solia proaspătă. Lăsaţi ca Spiritul lui Dumnezeu să 
intre în inimă. Oh, dacă am putea înţelege valoarea preţului care a fost plătit pentru salvarea noastră! 
Vă implor să vă apropiaţi de Dumnezeu, să vă prindeţi personal de solie. 
 
 
REVIEW AND HERALD                                                        Battle Creek, Michigan, 6 febr., 1890 

25 martie, 1890 
DESCHIDEŢI  INIMA  ÎN  FAŢA  LUMINII 

(Cuvântarea de dimineaţă) 
E. G. White 
 
      Pe când Isus era în drum spre Ghetsemani împreună cu ucenicii Săi, le-a atras atenţia spre o vie 
care creştea lângă drum. Via era foarte admirată de Iudei, iar Isus a spus ucenicilor Săi, „Eu sunt 
adevărata viţă, şi Tatăl Meu este vierul. Orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă, o taie.” 
Acesta este un adevăr la care trebuie să medităm: „orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă, o 
taie”. Ştim că avem ocazia să fim mlădiţe purtătoare de roade în Adevărata Viţă; dar dacă suntem fără 
grijă şi indiferenţi, care va fi starea noastră? – vom fi fără roade, vom fi tăiaţi. Noi nu putem face 
nimic fără Hristos; noi nu avem nici sevă, nici hrană decât dacă le primim de la Viţa cea vie. Nicio 
mlădiţă nu  poate produce roade, decât dacă are legătură cu Hristos. 
       „Şi orice mlădiţă care aduce roadă, o curăţeşte, ca să aducă mai multă roadă.” Isus spune, „Prin 
aceasta este slăvit Tatăl Meu, dacă aduceţi multă roadă; astfel voi veţi fi ucenicii Mei.” Dacă suntem 
mlădiţe ale Viţei vii, vom fi mlădiţe distincte, deşi suntem uniţi în acelaşi butuc. Presupunând că 
fiecare mlădiţă ar avea voce, ar vorbi ele tufelor şi buruienilor despre ele, şi nu vor comunica cu 
butucul părintesc? Dacă suntem în Hristos şi El în noi, conversaţia noastră, comportamentul nostru, nu 
se vor referi la Acela pe care Îl iubim? Nu vom privi noi la El ca la Stăpânul nostru? 
      Una din marile noastre probleme a fost aceea că am privit la oameni ca fiind infailibili. Dar 
indiferent ce poziţie înaltă poate deţine un om, nu este niciun motiv să se privească la el ca fiind 
incapabil de a greşi. Domnul poate să-i dea o lucrare de făcut, dar dacă el nu rămâne continuu în 
Hristos, dacă nu rămâne în Hristos fără vreun moment de separare, va face greşeli şi va cădea în 
eroare. Dar dacă omul face greşeli şi cade în eroare, nu este niciun motiv ca să ne retragem încrederea 
de la el; pentru că singur Dumnezeu este infailibil. Noi trebuie să avem adevărul care să trăiască în 
inima noastră; noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu continuu, pentru că vom avea de dat piept cu 
puterile întunericului atât cât va mai fi timp. Avem de luptat cu duşmanul sufletelor noastre până la 
venirea Domnului. Când Hristos a fost pe pământ, a luptat cu duşmanul pentru salvarea oamenilor, iar 
atunci când a plecat din lume, a încredinţat conflictul urmaşilor Săi, să fie luptat mai departe în 
Numele Lui; şi noi avem de luptat în acest război zi de zi, oră de oră, minut cu minut. Bătălia aparţine 
fiecăruia dintre noi. Noi nu ştim ce are Dumnezeu de făcut pentru fiecare dintre noi. Dacă avem un 
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singur talent, să îl punem la schimbător; dacă suntem credincioşi în lucrurile mici, în viitor vom fi puşi 
peste multe lucruri. Noi să aducem slavă lui Dumnezeu, şi să nu ne punem pe noi în centru, iar 
Dumnezeu ne va face mlădiţe pline de roadă. Noi trebuie să punem în centru pe Hristos, după cum şi 
mlădiţa este în viţă, şi atunci vom putea binecuvânta tot ce intră în sfera noastră de influenţă. 
       „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele”, spune Isus. Noi nu înţelegem nici pe jumătate cât de 
preţioasă este această lecţie; trebuie să învăţăm mai mult şi mai mult semnificaţia acestor cuvinte. E 
nevoie ca ochii noştri să fie unşi, ca să putem vedea lumina adevărului. Noi nu trebuie să spunem: „Ei 
bine, noi avem tot adevărul, noi înţelegem cei mai importanţi stâlpi ai credinţei, şi acum ne putem 
odihni în această cunoştinţă.” Adevărul este un adevăr care avansează, iar noi trebuie să umblăm în 
lumina crescândă. Un frate a întrebat, „sora White, crezi că trebuie să înţelegem adevărul în mod 
personal? De ce nu putem să luăm adevărurile pe care le-au strâns alţii laolaltă, şi să le credem pentru 
că ei au cercetat subiectele, şi noi să fim liberi să mergem înainte, fără să ne consumăm puterile minţii 
în investigarea tuturor acestor subiecte? Nu crezi că cei care au adus adevărul din trecut la suprafaţă 
au fost inspiraţi de Dumnezeu?” Eu nu îndrăznesc să spun că nu au fost conduşi de Dumnezeu, căci 
Hristos conduce în tot adevărul; dar dacă este vorba de inspiraţie în sensul deplin al cuvântului, eu 
răspund, Nu. Eu cred că Dumnezeu le-a dat o lucrare de făcut, dar dacă ei nu sunt consacraţi lui 
Dumnezeu tot timpul, vor ţese eu-l şi trăsăturile lor specifice de caracter în ceea ce fac, vor pune 
modelul lor pe lucrare, şi vor croi oamenii după tiparul lor de experienţă religioasă. Este periculos să 
ne sprijinim pe braţ de carne. Ar trebui să ne sprijinim pe braţul puterii infinite. Dumnezeu ne-a 
descoperit aceasta de ani de zile. Noi  trebuie să avem credinţă vie în inimile noastre, şi să ajungem la 
o cunoştinţă mai vastă şi la o lumină mai mare. 
       Nu vă încredeţi în înţelepciunea niciunui om, sau în cercetările vreunui om. Mergeţi la Scripturi 
personal, cercetaţi cuvântul inspirat cu inimi umilite, lăsaţi la o parte opiniile voastre preconcepute; 
pentru că nu veţi obţine niciun beneficiu decât dacă veţi veni ca şi copiii în faţa cuvântului lui 
Dumnezeu. Să spuneţi: „Dacă Dumnezeu are ceva pentru mine, eu am nevoie de aceasta. Dacă 
Dumnezeu a dat din cuvântul Său fratelui acesta sau celuilalt dovada că un anumit lucru este adevăr, 
el mi-o va da şi mie. Pot să găsesc dovada, dacă cercetez Scripturile în mod constant, cu rugăciune, şi 
pot să cunosc adevărul.” Voi nu trebuie să predicaţi adevărul ca pe un produs al altei minţi, ci trebuie 
să-l faceţi al vostru. Când femeia din Samaria a fost convinsă că Isus era Mesia, s-a grăbit să spună 
vecinilor şi locuitorilor oraşului. Ea a zis, „Veniţi, să vedeţi un om care mi-a spus toate lucrurile pe 
care le-am făcut: nu este acesta Hristosul? Atunci ei au ieşit din oraş, şi au venit la El… Şi mulţi 
Samariteni din acel oraş au crezut în El din pricina celor spuse de femeie, care a mărturisit, ’El mi-a 
spus tot ce am făcut’… Şi mult mai mulţi au crezut din pricina cuvintelor Lui; şi au spus femeii, 
’Acum credem, nu pentru ce ne-ai spus tu; ci pentru că noi înşine L-am auzit, şi ştim că acesta este 
într-adevăr Hristosul.” 
      Fraţilor, trebuie să scufundăm sonda adânc în mina adevărului. Puteţi să vă întrebaţi pe voi înşivă 
sau unii pe alţii cu privire la anumite probleme, doar să o faceţi în adevăratul spirit; dar prea adesea 
eu-l este mare şi imediat ce se începe cercetarea, se manifestă un spirit necreştin. Acesta produce 
desfătare lui Satana, de aceea să venim cu inima umilită ca să cunoaştem personal adevărul. Vine 
timpul când vom fi separaţi şi împrăştiaţi, şi fiecare din noi va trebui să stea fără să aibă privilegiul 
comuniunii cu aceia ce au aceeaşi credinţă preţioasă; şi cum veţi putea sta dacă nu aveţi pe Dumnezeu 
de partea voastră, şi dacă nu ştiţi că El vă conduce şi vă orientează? Ori de câte ori venim să cercetăm 
adevărul Bibliei, Învăţătorul adunărilor este cu noi. Domnul nu va lăsa corabia niciun moment să fie 
cârmuită de piloţi ignoranţi. Noi trebuie să ne primim ordinele de la Căpitanul mântuirii noastre. 
      Noi trebuie să fim capabili să prezentăm adevărul preţios la timpul potrivit. Noi nu trebuie să 
pretindem că în învăţăturile descoperite de aceia care au studiat cuvântul adevărului, nu se pot găsi 
erori, căci nu este niciun om printre cei vii care să fie infailibil. Dar dacă Domnul a trimis lumină, 
avem nevoie de ea; şi Dumnezeu a trimis lumină, iar fiecare om să fie atent cum o tratează. Pe măsură 
ce adevărul este proclamat, oamenii vor spune, ”fii atent, nu fi prea zelos, prea sigur; tu vrei 
adevărul.” Desigur că vrem adevărul, şi îl vrem aşa cum este în Hristos. 
      Când Natanael a venit la Hristos, Isus a exclamat, „Iată un israelit într-adevăr, în care nu este 
viclenie!” Natanael a spus, ”De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns, „Te-am văzut sub smochin.” Isus 
ne va vedea şi pe noi în locurile noastre tainice de rugăciune, dacă Îl căutăm pentru a primi lumină ca 
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să putem cunoaşte adevărul. Fraţii noştri să fie dispuşi să investigheze sincer fiecare punct al 
controversei.87 

   Dacă un frate învaţă rătăciri, cei ce sunt în poziţii de răspundere ar trebui să ştie aceasta; iar dacă 
învaţă adevărul, trebuie să ia poziţie de partea lui. Cu toţii trebuie să ştim ce se învaţă în mijlocul 
nostru căci, dacă este adevărul, avem nevoie să-l cunoaştem. Instructorii şcolii de Sabat au nevoie să-l 
cunoască, şi fiecare elev al şcolii de Sabat ar trebui să-l înţeleagă. Noi toţi suntem sub obligaţia faţă de 
Dumnezeu de a cunoaşte ceea ce ne trimite. El ne-a dat îndrumări prin care să testăm orice învăţătură 
– „La lege şi la mărturie; căci dacă nu vor vorbi aşa, înseamnă nu este nicio lumină în ei.” Dar dacă 
este în acod cu acest test, nu fiţi atât de plini de prejudecăţi încât să nu puteţi recunoaşte un punct care 
este dovedit înaintea voastră, pentru simplul motiv că nu se potriveşte cu ideile voastre. Nu vă prindeţi 
de orice obiecţie, oricât de mică, numai ca să o faceţi cât de mare posibil, păstrând-o ca să o folosiţi în 
viitor. Nimeni nu spune că găsim perfecţiunea în cercetările vreunui om, dar eu atât ştiu, că bisericile 
noastre mor din lipsa învăţării despre subiectul îndreptăţirii prin credinţă în Hristos, şi a adevărurilor 
înrudite. 
      Indiferent prin cine trimite Domnul lumina, noi să ne deschidem inimile pentru a o primi, în 
blândeţea lui Hristos. Dar mulţi nu fac aceasta. Când un punct controversat este prezentat, ei toarnă 
întrebare după întrebare, fără să recunoască, fără să admită vreun punct când acesta este bine susţinut. 
Oh, dacă am proceda ca unii care doresc lumina! Domnul să ne dea Spiritul Său zi de zi, şi să lase să 
strălucească peste noi faţa Sa, ca să fim ucenici  în Şcoala lui Hristos. 
 
 
Ms-10-1890 

CINE  VA  ACCEPTA  LUMINA  DIN  CERURI ? 
Remarci de E. G. White, 6 februarie, 1890 

 
      Aş vrea să vă citesc câteva din cuvintele preţioase ale lui Isus: „Nu Mă rog numai pentru aceştia 
(numai pentru ucenicii care erau atunci lângă El), ci şi pentru aceia care vor crede în Mine prin 
cuvântul lor.” (Ioan 17:20). Adică pentru noi. Înseamnă că S-a rugat pentru noi, fraţilor. „Ca ei să fie 
toţi una; după cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în Noi: ca lumea să creadă 
că Tu M-ai trimis.” (versetul 21). Unitatea şi armonia. 
      M-am gândit la mulţi care ar fi trebuit să fie aici, dar nu sunt. Unde sunt Leon Smith, fratele 
Ballenger, şi fratele Smith?  Nu pot să petreacă cu noi o oră? Se retrag de teamă că vor fi învinşi? De 
ce nu vin aici aceşti oameni? Dacă ei nu ştiu faţă de ce se opun, nu vor înţelege. Nu, fraţilor, care este 
povara voastră? Este de a câştiga pe aceia care nu înţeleg aceste lucruri, şi care tot timpul se aprind în 
întuneric împotriva lor? Noi ştim că ei nu vor să vină să audă, şi nu vor să vină unde Domnul poate să 
impresioneze inimile şi minţile lor. Înţelegeţi, că nu aceasta este calea pe care omul trebuie să lucreze? 
      Fraţilor, să privim aceste probleme într-o lumină corectă. Dacă noi avem lucruri preţioase, dorim 
ca şi ei să le aibă, vrem ca şi ei să înţeleagă unde este Spiritul lui Dumnezeu; dar dacă stau întotdeauna 
la marginea taberei, ei nu cunosc impresiile pe care Domnul le face asupra poporului Său.88 Dorim ca 
ei să vină aici cu noi, ca să putem fi uniţi în credinţă şi scop, şi să putem înţelege unde lucrează 
Spiritul lui Dumnezeu. Şi mulţi alţii ar mai trebui să fie aici. 
      Avem cuvântul: „Ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis, şi slava pe care Mi-ai dat-o Tu, le-am  
dat-o lor” (versetul 21). Aceasta aşteptăm aici; vrem ceva din slava aceea; şi este privilegiul nostru să 
o avem. Este întuneric destul în lume, dar noi vrem lumina slavei lui Dumnezeu ca să lumineze 
cărarea noastră şi cărarea altora. Noi vrem ceva din acea slavă, ca să puteţi pleca la lucrul vostru cu 
slava strălucindu-vă pe feţe, exprimată în cuvintele şi în mărturiile voastre, ca ea să impresioneze 
minţile oriunde mergeţi.  
      „Şi slava pe care Mi-ai dat-o Tu, le-am dat-o lor; ca ei să fie una, aşa cum Noi suntem una”. Cine 
simte povara de a ajunge la unitate? Cine o simte? Unde sunt aceia? Domnul să ne ajute să înţelegem 
de ce spirit suntem conduşi şi mişcaţi. „Eu în ei, şi Tu în Mine, ca ei să fie făcuţi desăvârşiţi în Unul” 
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(vezi versetul 23). Folosul lor nu stă în a vedea cât de departe pot ei să stea, cât pot să aibă alte 
gânduri, ideile lor, cât pot să-şi hrănească ideile, şi să le adape. Nu, ci este ca ei să fie făcuţi 
desăvârşiţi în Unul; ei doresc să fie una, ei încearcă să fie una, şi încearcă să rămână unde pot fi în 
unitate. 
      „Ca lumea să ştie că Tu M-ai trimis.” Aceasta este acreditarea pe care o au ei în faţa lumii. „Şi i-ai 
iubit” – ţineţi minte. Oh, atâta putere este aici.89 Atâta putere primeşte inima mea; mi se topeşte şi mi 
se mistuie toată fiinţa când citesc. „Şi i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine”. Fraţilor, putem înţelege aşa 
ceva? Putem să ne prindem de aceasta? Putem să măsurăm aşa ceva? 
      „I-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Aceasta ar trebui să producă fiecăruia dintre noi tot timpul 
bucurie şi fericire, mulţumire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, întrucât a fost făcut totul pentru ca 
aceasta să se realizeze, fiindcă Dumnezeu ne iubeşte ca pe Fiul Său. De ce? Pentru că suntem uniţi în 
Hristos după cum şi El este unit cu Tatăl. 
      Între aceia care sunt părtaşi Spiritului lui Hristos, există unitate. Puteţi aduce calul la apă, dar nu 
puteţi niciodată să-l faceţi să bea; el trebuie să se apuce să bea singur. Tocmai aşa este cu noi; noi 
putem să avem o casă în jurul nostru, iar cuvintele vieţii pot fi prezentate în toată frumuseţea şi cu 
toată claritatea, şi sunt ca lumina strălucitoare a lămpii; dar dacă ei nu-şi aprind lumânarea de la 
aceasta, dacă nu vor să obţină lumină, nu vor avea niciun câştig, nu, într-adevăr. Acesta este cel mai 
preţios lucru pentru mine. 
       El mai spune „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai 
dat Tu”. În împărăţia Sa, aceştia vor fi chiar în jurul Său, chiar lângă El. Oh, ce gând!  Mă face să 
doresc – chiar dacă mor la datorie – mă face să fiu gata să fac un sacrificiu deplin de dragul 
adevărului. Oh, dacă aş putea să fiu cu El, acolo unde este El! El este iubirea mea, coroana  mea de 
fericire; El  este speranţa şi mângâierea mea.90 

   Şi ce urmează? „Ca să vadă slava Mea.” Noi L-am simţit în umilinţă; L-am simţit în sacrificiu;    
L-am simţit în încercări; L-am simţit în probă; iar acum să putem privi la El, să-L putem vedea aşa 
cum este El, să putem vedea slava Lui, şi dacă privim la El vom fi părtaşi cu El la slava Sa. 
      „Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu … fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. 
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut” (versetele 24, 25). Oh, cât de puţin Îl cunoaştem; şi 
mărturisim a fi urmaşii Săi. El spune, „Lumea nu Te-a cunoscut”. Să ferească Dumnezeu ca nu cumva 
cei ce duc adevărul celor ce sunt în întuneric, să fie cei despre care va spune Hristos „Eu nu Te 
cunosc”. Cât de puţini cunosc pe Mântuitorul meu! 
      „Dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut 
numele Tău, şi li-l voi mai face cunoscut: ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în 
ei” (vers. 25, 26). Acesta este cuvântul Său. L-am citit în mod distinct de mai mult timp decât în 
ultimul an. „Eu le-am făcut de cunoscut numele Tău” – Numele Tău, este bunătate, este har, este 
iubire, este compasiune, ca voi să vă strângeţi forţele şi să gândiţi, să puteţi fi întemeiaţi pe stânca Isus 
Hristos şi să credeţi în El. „Eu le-am făcut cunoscut numele Tău, şi li-l voi mai face cunoscut”. Pentru 
aceasta a venit El aici. 
      „Ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Mă bucur atât de mult, fraţilor, 
mă bucur atât de mult că avem acest privilegiu. Dar minţile noastre au ajuns să fie despărţite de 
Dumnezeu; iar duşmanul doreşte să fie aşa.91 El îşi aruncă umbra diabolică exact între noi şi speranţa, 
puterea, mângâierea noastră, ca să nu-l putem vedea pe El; ca să-L eclipseze pe Isus, pentru ca noi să 
nu-L înţelegem pe El şi ceea ce a fost El pentru noi, ceea ce vrea să facă pentru noi, şi ceea ce El vrea 
să fie pentru noi – ca să-şi arunce umbra întunecată şi ceţoasă între noi şi Mântuitorul. 
      Noi am prins doar o licărire de credinţă. Noi avem doar puţin din aceasta. Încă este atât de greu 
pentru mintea care priveşte la umbrele întunecate, şi care îşi umple memoria cu gânduri dezolante şi 
cu imagini drapate cu doliu, încât pare că nu poate privi la nimic altceva. Dar fie ca Domnul să ne 
ajute să adunăm giuvaerurile lui Hristos. Domnul să ne ajute să ne umplem memoria cu promisiunile 
bogate ale lui Dumnezeu, ca să fim înarmaţi atunci când Satana va veni să-şi arunce umbra 
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întunecoasă între noi şi sursa puterii noastre; să avem memoriale peste tot în jurul nostru – baricadaţi 
cu promisiuni – şi să putem spune, „chiar dacă smochinul nu va mai înflori, nici viţa   nu-şi va mai da 
rodul; rodul măslinului va lipsi, şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, şi nu vor  mai fi 
boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele.” (Hab. 
3: 17, 18). 
      Dacă uneori Cuvântul ni se pare atât de greu din cauză că necredinţa este plantată în inimi, acolo 
unde ar trebui să înflorească credinţa, eu repet acest text mereu şi mereu, şi mă pun în poziţia în care 
să pot percepe lumina şi strălucirea Soarelui Neprihănirii. Eu nu vreau să privesc întunericul.  

   Fraţilor şi surorilor, vă implor de dragul lui Hristos, să-L înălţaţi pe El – omul Calvarului.92 
Înălţaţi-L pe El, singura speranţă a păcătoşilor. Învăţaţi de la El, fiecare din voi. Fie ca în experienţa 
voastră să fie deschise capitole pe care nu le-aţi mai deschis până acum, cu privire la binecuvântarea şi 
încrederea pe care o puteţi avea în Dumnezeu. 
      Priviţi ce spune Mântuitorul: „Când va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 
18:8). De ce? Pentru că diavolul înfăşoară poporul cu mantaua lui întunecată, când noi avem nevoie de 
lumină, lumină, fraţilor, lumină, lumină preţioasă de la tronul lui Dumnezeu. Aveţi nevoie să fiţi siguri 
că aţi învăţat cum să o mărturisiţi; când veţi pleca la cei ce sunt prinşi în necredinţă, aveţi nevoie să 
fiţi atât de înrădăcinaţi şi întemeiaţi în ea încât aceştia să nu-şi arunce întunericul lor peste mintea 
voastră; să fiţi atât de întemeiaţi în adevăr încât să nu puteţi fi clătinaţi de pe el, ci Dumnezeu să vă 
poată descoperi lumina Sa preţioasă. 
      Pavel ştia că nu avea să stea mult timp cu Timotei, de aceea îl învăţa tot timpul. El a spus: „copilul 
meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus” (2Timotei 2:1). De aceasta avem nevoie fiecare – 
nu de vreuna din părerile noastre, de inteligenţă sau intelect, sau de altceva, ci să fim tari în harul care 
este în Isus Hristos. 
      „Şi ce ai auzit de la mine în faţa multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie 
în stare să înveţe pe alţii. Sufere împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Isus Hristos.”(vers. 2, 3).93 

   Acest cuvânt ne stă chiar înainte. Şi chiar aceia care ar fi trebuit să fie aici şi să-şi simtă interesul 
de  a cunoaşte adevărul, din cauza poziţiei de încredere pe care o au în Battle Creck şi în câmpul 
misionar – bărbaţii care ar trebui să fie pregătiţi pentru această poziţie, nu sunt aici; ei nu vin aproape. 
      Fraţilor, nu aşa ar trebui să fie. Aş vrea să meditaţi la aceste lucruri. Aş vrea să căutaţi pe 
Dumnezeu pentru a le înţelege. Aş vrea să spuneţi Domnului să tulbure aceste suflete, ca să înceapă să 
simtă că au nevoie de ceva mai mult decât au. Fraţilor, avem nevoie de lumină, lumină preţioasă de la 
tronul lui Dumnezeu; şi în loc de sofisticărie, în loc de a vă prinde de cârlige în care să vă agăţaţi 
îndoielile, plecaţi genunchii în rugăciune, de dragul lui Hristos; de dragul lui Hristos, uitaţi-vă la 
greşelile pe care le-au făcut iudeii; Hristos a spus că „Lumina a venit, şi voi iubiţi întunericul mai mult 
decât lumina.”(vezi Ioan 3:19). Aceasta se poate face doar acolo unde străluceşte lumina. Voi întâlniţi 
oameni care spun, atenţie, atenţie; trebuie să avem grijă; dar noi trebuie să avem foarte mare grijă să 
scoatem afară întunericul şi să lăsăm lumina să intre. 
      Fraţilor, e nevoie să ne ridicăm ca un singur om şi să obţinem o experienţă vie la această întâlnire. 
Aveţi nevoie de multă lumină pe care să o duceţi cu voi în eternitate. De aceasta aveţi nevoie. Noi nu 
avem nici pe jumătate din credinţa necesară. Abia începem să învăţăm ca copiii mici. Copilul face mai 
întâi un pas, şi cade; apoi face un alt pas, şi în final învaţă să umble. Ei bine, avem nevoie să învăţăm 
cum să exersăm credinţa. 
      Priviţi credinţa sutaşului care a venit la Hristos. Sutaşul nu a pretins că are cunoştinţa iudeilor; dar 
a venit şi a spus, „Doamne, nu e nevoie să Te cobori ca să vindeci pe slujitorul meu; spune doar şi se 
va face.”94 Ce fel de putere a gândit că se află în Hristos? O putere la fel cu aceea cu care era el 
investit. El a spus „zi numai un cuvânt. Căci şi eu spun robului meu, du-te, şi se duce, îi spun fă cutare 
lucru, şi-l face. Tot ce trebuie să faci este să porunceşti, şi se va face.” 
      Care era viziunea lui lăuntrică? El credea că Hristos era înconjurat de îngeri; credea că Cuvântul 
lui Hristos va merge direct în camera bolnavului şi îl va vindeca. Iudeii au auzit ce i-a spus Hristos, 
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„Nici în Israel n-am găsit o credinţă aşa de mare.” Sunt unii în afara noastră, care sunt priviţi mai 
favorabil de Dumnezeu decât suntem priviţi noi. De ce? Pentru că ei trăiesc după fiecare rază de 
lumină pe care o au. Noi avem lumină care se revarsă peste noi, şi de luni de zile implorăm poporul să 
se ridice şi să accepte lumina; şi ei nu ştiu dacă să o facă sau nu. Ei nu par să vadă că pot veni să bea, 
că pot deschide inimile şi să lase pe Mântuitorul să intre. 
   Sufletul meu agonizează uneori din cauza acestor lucruri. Dar nu pot face nimic, nu pot vorbi inimii; 
numai Dumnezeu poate vorbi inimii. Vă rog fierbinte, ca un ambasador al lui Hristos, zdrobiţi pe 
Satana sub picioarele voastre. Vă implor să începeţi să lucraţi pentru voi înşivă, să lucraţi pentru 
sufletele care sunt în întuneric şi necredinţă. Vă implor să investiţi eforturile voastre ca să-i aduceţi 
acolo unde pot să vină, acolo unde curg apele vii – acolo unde lumina cerului poate cădea peste ei, ca 
ei să poată sta în mijlocul oamenilor ca o lumină, şi nu ca o umbră a întunericului.  

   Ieri dimineaţă m-am trezit în jur de ora două şi nu am mai putut dormi; sufletul meu parcă era în 
agonie, şi nu puteam spune nimic.95 Am îngenuncheat înaintea Domnului şi am spus, ’Tu ştii totul; Tu 
îmi cunoşti povara. Trebuie să am mai mult decât am. Eu nu pot duce această greutate. Simt aşa de 
mare responsabilitate pentru că ştiu că oamenii nu umblă în lumină, ştiu că umblă contrar cu ceea ce 
mi-a spus Domnul.’ Apoi am simţit ca şi cum un val de lumină a coborât asupra mea şi pacea lui 
Dumnezeu a venit peste mine; cuvintele, ’Eu voi fi cu tine; Îţi voi da puterea mea,’ au ajuns până la 
mine. De ieri dimineaţă am simţit că aş putea muri pentru Isus Hristos. Şi nu mă voi mai îngrijora, nici 
nu mă voi mai supune acestei poveri; o voi lăsa în mâinile lui Dumnezeu. Fraţilor, ne vom aduce şi ne 
vom lăsa în mâinile Lui poverile noastre? Haideţi să o facem. Haideţi să le punem peste Purtătorul de 
poveri, iar atunci când vom avea ceva de făcut, o vom face. Şi când vom pleca din acest loc, să fiţi atât 
de plini de solie ca de un foc în oasele voastre, încât să nu puteţi tăcea. Este adevărat că oamenii vor 
spune, „sunteţi prea excitaţi; faceţi prea mult caz din aceasta, şi nu vă gândiţi destul la Lege; trebuie să 
vă gândiţi mai mult la Lege; nu căutaţi tot timpul să ajungeţi la neprihănirea lui Hristos, ci restauraţi 
Legea.” 
      Lăsaţi Legea să-şi poarte singură de grijă. Noi am stăruit atât de mult asupra Legii până am ajuns 
uscaţi ca munţii Ghilboa, peste care nu cade nici rouă, nici ploaie. Haideţi să ne încredem în meritele 
lui Isus Hristos din Nazaret. Dumnezeu să ne ajute să avem ochii unşi cu alifie pentru ochi, ca să 
vedem. Dacă Dumnezeu ne ajută, ne vom apropia de El, iar El spune că Se va apropia de noi. Credem 
aceasta? Vom merge pe drumul arătat de Dumnezeu? Dumnezeu să ne ajute şi să ne lumineze, ca să 
plecăm din acest loc aşa cum au plecat ei să proclame adevărul după ziua cincizecimii; şi sufletele au 
fost convertite; nu au putut rezista mărturiei.96 
 
 
REVIEW AND HERALD                                                                                       (din Ms 10, 1890) 
11 martie, 1890 

HRISTOS  S-A  RUGAT  PENTRU  UNITATE 
ÎN  MIJLOCUL  UCENICILOR  SĂI 

E. G. White 
 
      În rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi, se găsesc cuvinte preţioase. El spune, „Sfinte Tată, 
păzeşte în numele Tău pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem şi noi … Mă 
rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie 
una; cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în noi: pentru ca lumea să creadă că 
Tu M-ai trimis.” 
      Unitatea şi armonia care trebuia să existe între ucenicii lui Hristos este descrisă în următoarele 
cuvinte: „Ca ei să fie una, cum suntem şi noi.” Dar câţi sunt aici care se trag la o parte, şi par a gândi 
că au învăţat tot ce au nevoie să înveţe. Fraţilor, unde este povara voastră pentru aceştia? Aţi fost la ei, 
să-i invitaţi să vină, să caute pe Dumnezeu, şi să audă cuvintele care sunt preţioase pentru voi? Voi vă 
bucuraţi în lumină şi totuşi lăsaţi pe alţii să rămână în întuneric? Noi dorim ca toţi fraţii noştri să aibă 
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binecuvântarea pe care o avem noi. Cei ce aleg să stea la marginea taberei, nu pot şti ce se întâmplă în 
mijlocul ei. Ei trebuie să vină în curţile dinăuntru pentru că noi ca popor trebuie să fim uniţi în 
credinţă şi în scop. Isus S-a rugat ca toţi ucenicii Săi să fie una – „Cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în 
Tine, ca şi ei să fie una în noi; pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” Prin această unitate va fi 
convinsă lumea de misiunea lui Hristos şi ne vom purta acreditarea divină înaintea lumii. „Eu le-am 
dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu; pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una.” Aceasta este ceea ce 
avem nevoie. Aceasta aşteptăm – mai mult din slava lui Hristos ca să lumineze calea noastră, ca să 
mergem cu feţele strălucind de această slavă, ca să putem face impresie asupra acelora cu care vom 
veni în contact. 
       „Eu în ei, şi Tu în Mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una; ca să cunoască lumea că Tu m-
ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Putem cuprinde însemnătatea acestor cuvinte? Le 
putem primi înlăuntrul nostru? Putem măsura această iubire? Gândul că Dumnezeu ne iubeşte ca pe 
Fiul Său ar trebui să ne umple de recunoştinţă şi laudă pentru El. S-au făcut provizii prin care 
Dumnezeu poate să ne iubească aşa cum iubeşte pe Fiul Său, şi aceasta prin unitatea pe care o avem 
cu Hristos şi unii cu alţii. Fiecare dintre noi trebuie să vină la izvor şi să bea personal. O mie din jurul 
nostru pot să bea din torentul salvării, dar noi nu vom fi învioraţi decât dacă bem personal din torentul 
vindecător. Trebuie să vedem personal frumuseţea şi lumina cuvântului lui Dumnezeu, şi să ne 
aprindem candela de la altarul divin, ca să putem merge înaintea lumii, ţinând sus cuvântul vieţii ca pe 
o lampă ce luminează strălucitor. Aceia care nu vin la Cuvântul lui Dumnezeu ca să primească 
personal lumină, nu vor avea lumină ca să o răspândească pentru alţii. 
      Cât de preţioase sunt aceste cuvinte! „Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine 
şi aceia pe care mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai 
iubit înainte de întemeierea lumii.” Hristos doreşte să privim slava Lui. Unde? – În împărăţia cerurilor. 
El doreşte ca noi să fim una cu El. Ce gând! Cât de dispusă mă face să fiu pentru orice sacrificiu de 
dragul Lui! El este iubirea mea, neprihănirea mea, mângâierea mea, încununarea bucuriei mele, şi El 
doreşte să privim slava Lui. Dacă Îl urmăm în umilinţa Sa, în sacrificiul de sine, în necaz şi în 
încercare, Îl vom privi aşa cum este, vom vedea slava Lui; vom fi făcuţi părtaşi ai acestei slave. 
      El spune: „Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut: dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au 
cunoscut că Tu M-ai trimis.”. Oh, cât de puţin cunoaştem despre El! El spune că lumea nu a cunoscut 
pe Tatăl. Să ferească Dumnezeu ca vreunul din cei ce vestesc adevărul să fie lipsit de cunoştinţa de 
Dumnezeu! Fie ca Hristos să poată spune despre noi, „Dar aceştia Te-au cunoscut!” 
      „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-l voi mai face cunoscut; pentru ca dragostea cu care 
M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Aceasta este de asemenea lucrarea noastră – de a 
descoperi pe Tatăl, de a face cunoscut Numele Său. Noi am auzit vocea Sa mult mai distinct în 
mesajul ce s-a prezentat în ultimii doi ani, declarând înaintea noastră numele Tatălui – „Domnul, 
Dumnezeu, este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi 
credincioşie, care Îşi ţine dragostea până la mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi 
păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat.” 
       Oh, dacă ne-am strânge toate forţele credinţei, şi ne-am pune picioarele pe stânca Isus Hristos! Ar 
trebui să credeţi că El vă va păzi de cădere. Motivul pentru care nu aveţi mai multă credinţă în 
promisiumile lui Dumnezeu, este că minţile voastre sunt despărţite de Dumnezeu, iar duşmanul vrea 
să fie aşa. El şi-a aruncat umbra între noi şi Mântuitorul, ca să nu înţelegem ce reprezintă Hristos 
pentru noi, sau ce poate să fie. Duşmanul nu doreşte ca noi să înţelegem câtă mângâiere vom găsi în 
Hristos. Noi abia am început să prindem o licărire din ceea ce este credinţa; căci este greu pentru cei 
ce sunt absorbiţi în a privi la imaginile întunecate ale necredinţei, să vadă altceva decât întuneric. 
Domnul să ne ajute să adunăm bijuteriile promisiunilor Sale, şi să împodobim galeria memoriei cu 
pietrele preţioase ale cuvântului Său. Ar trebui să fim înarmaţi cu făgăduinţele lui Dumnezeu. 
Sufletele noastre să fie baricadate cu acestea. Când vine Satana cu întunericul lui, şi încearcă   să-mi 
umple sufletul cu negură, eu repet unele dintre făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu. Atunci când 
lucrarea noastră se îngreunează din pricina necredinţei pe care o avem de întâmpinat în inimile 
oamenilor, acolo unde credinţa ar trebui să înflorească, eu repet din nou şi din nou, „chiar dacă 
smochinul nu va înflori, şi nu vor mai fi struguri în vii; măslinul nu-şi va mai da rodul, iar câmpiile nu 
vor mai da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în 
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Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!” Pe măsură ce fac aceasta, lumina slavei lui 
Dumnezeu îmi umple sufletul. Eu nu vreau să privesc întunericul. 
      Noi trebuie să înălţăm Omul de pe Calvar; şi fiecare să înveţe să înalţe pe Hristos înainte de a 
părăsi această întâlnire – înainte de a merge să lucraţi pentru alţii. Fie ca noi capitole ale experienţei să 
se deschidă înaintea voastră, cu privire la încrederea pe care puteţi să o aveţi în Dumnezeu. Salvatorul 
întreabă, „Când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?” Satana şi-a aruncat umbra 
întunecată între voi şi Dumnezeul vostru, el a înfăşurat oamenii în mare întuneric. Dar voi trebuie să 
aveţi lumină de la tronul lui Dumnezeu; voi trebuie să fiţi înrădăcinaţi şi întemeiaţi în adevăr, aşa încât 
atunci când ajungeţi în prezenţa celor ce iubesc minciuna, să nu fiţi întunecaţi de influenţa lor, şi să nu 
fiţi cernuţi de la lumina cea preţioasă. 
      Pavel învăţa pe Timotei, „Fii tare în harul care este în Isus Hristos. Şi lucrurile pe care le-ai auzit 
de la mine în mijlocul multor martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să 
înveţe şi pe alţii.” Aceasta este ceea ce avem de făcut. Noi suntem pe un câmp misionar, şi ar trebui să 
ne rugăm ca Domnul să trezească minţile acelora ce nu simt nevoie de nimic mai mult decât ceea ce 
posedă, ca ei să poată să caute lumina de la tronul lui Dumnezeul. Nu ar trebui să fim găsiţi 
împotrivindu-ne, şi agăţând cârlige în care să ne atârnăm îndoielile legate de lumina trimisă de 
Dumnezeu. Când vreun punct de învăţătură pe care nu-l înţelegeţi vine în atenţia voastră, mergeţi pe 
genunchi înaintea lui Dumnezeu ca să puteţi înţelege adevărul şi să nu fiţi găsiţi la fel ca evreii, 
luptând împotriva lui Dumnezeu. Lumina a venit la ei, dar ei au iubit întunericul mai mult decât 
lumina. Atunci când avertizăm oamenii să aibă grijă, să nu accepte nimic altceva decât adevărul, să îi 
avertizăm de asemenea să nu-şi pună în pericol sufletele prin respingerea soliilor de lumină, ci să 
scoată afară întunericul prin studiu serios al Cuvântului lui Dumnezeu. Să fie exersată o mai mare 
precauţie de către toţi, ca să nu respingem ceea ce este adevăr. Noi avem nevoie de o experienţă vie.  

   În credinţă noi suntem doar ca nişte copii mici care învaţă să umble.97 Când un copil face primii 
paşi, adesea se împiedică şi cade; dar se ridică din nou, iar în final învaţă să umble singur. Noi trebuie 
să învăţăm cum să credem în Dumnezeu. Noi nu trebuie să privim la simţurile noastre, ci să-L 
cunoaştem pe Dumnezeu printr-o credinţă vie. Priviţi la sutaşul roman ca la un exemplu de credinţă 
autentică. El a venit la Hristos rugându-L şi spunând, „Doamne, robul meu zace în casă slăbănog, şi se 
chinuieşte cumplit. Isus i-a zis‚ am să vin şi să-l tămăduiesc’. ‚Doamne’ a răspuns sutaşul, ‚nu sunt 
vrednic să intri sub acoperământul meu: ci zi numai un cuvânt, şi robul meu va fi vindecat. Căci şi eu 
sunt om subt stăpânire, am sub mine ostaşi: şi zic unuia, ‚du-te’ şi se duce; iar altuia, ‚vino’, şi vine; 
iar robului meu, ‚fă cutare lucru’, şi îl face. Când a auzit Isus aceste vorbe s-a mirat şi a spus celor ce 
veneau după El, ‚adevărat vă spun, că nici în Israel nu am găsit o credinţă aşa de mare.’” 
      Cu ce fel de putere s-a gândit sutaşul că era îmbrăcat Hristos? El ştia că este puterea lui 
Dumnezeu. El a spus, „Căci şi eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostaşi: şi zic unuia, ‚du-te’ şi se 
duce”. Sutaşul a văzut cu ochiul credinţei că îngerii lui Dumnezeu erau peste tot în jurul lui Isus, şi a 
văzut că cuvântul va însărcina un înger să meargă la cel suferind. El a ştiut că acest cuvânt va intra în 
cameră şi că robul său va fi vindecat. Şi cât a lăudat Hristos credinţa acestui om! El a exclamat, „Nici 
în Israel nu am găsit o credinţă aşa de mare.” 
      Sunt mulţi în afara poporului nostru, care au favoarea lui Dumnezeu, pentru că ei trăiesc după 
toată lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu. De aproape doi ani insistăm ca poporul să accepte lumina 
şi adevărul referitor la neprihănirea lui Hristos, şi ei nu ştiu dacă să se prindă de acest preţios adevăr 
sau nu. Ei sunt legaţi de propriile lor idei. Ei nu lasă pe Mântuitorul să intre. Am făcut tot ce am putut 
pentru a prezenta această problemă. Eu pot vorbi urechii, dar nu pot vorbi inimii. Să nu ne trezim şi să 
ieşim din această necredinţă? Să nu călcăm pe Satana sub picioarele noastre? Vă rog fierbinte, urcaţi 
mai sus, acolo unde curg apele vii. 
      Ieri dimineaţă m-am trezit cu o agonie a sufletului, şi nu am putut să spun decât, „Doamne, Tu 
cunoşti totul. Inima mea este împovărată, iar Tu ştii că eu nu pot duce această povară. Am nevoie de 
mai mult ajutor decât am avut până acum. Tu ştii că atunci când văd oameni care iau poziţie împotriva 
cuvântului Tău, sunt zdrobită sub povară, şi nu pot face nimic fără ajutorul Tău.” Părea că pe când mă 
rugam, un val de lumină s-a revărsat peste mine, şi o voce mi-a spus, „Eu voi fi cu tine ca să te 
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întăresc.” De atunci, mă odihnesc în Isus. Mă pot ascunde în El. Nu voi mai purta povara mai departe. 
O pun jos la picioarele Răscumpărătorului meu.  
     Fraţilor, să nu ne punem cu toţii poverile acolo? Şi când vom pleca de la această întâlnire, fie ca 
adevărul să ardă în sufletele noastre ca un foc aprins în oase. Veţi întâlni pe aceia care vor spune, „Voi 
sunteţi prea excitaţi cu privire la această problemă. Voi aţi luat-o prea în serios. Să nu atingeţi atât de 
mult neprihănirea lui Hristos, şi nu faceţi atît de mult caz din aceasta. Să predicaţi Legea.” Ca popor, 
noi am predicat Legea până când am ajuns atât de uscaţi, ca munţii Ghilboa care nu au nici rouă, nici 
ploaie. Noi trebuie să predicăm pe Hristos în Lege, şi astfel în predicare va fi sevă şi hrană şi va fi ca o 
mâncare pentru turma înfometată a lui Dumezeu. Noi nu trebuie să ne încredem deloc în meritele 
noastre, ci în meritele lui Isus din Nazaret. Ochii noştri trebuie unşi cu alifia pentru ochi. Noi trebuie 
să ne apropiem de Dumnezeu, şi El Se va apropia de noi, dacă vom veni pe drumul indicat de El. Oh, 
dacă aţi merge aşa cum au mers ucenicii după ziua cincizecimii, atunci mărturia voastră va avea un 
sunet viu, iar suflete vor fi convertite către Dumnezeu. 
 
 
Ms-56-1890                                                                                                                          7 febr., 1890 

LECŢII  ÎNVĂŢATE  DE  LA  VIŢĂ 
Remarci făcute la şcoala de Biblie  

E. G. White 
 
      M-am gândit la lecţia pe care Isus a dat-o ucenicilor chiar înainte să intre în grădina Ghetsemani, 
ştiind că este ultima ocazie de a-Şi instrui ucenicii înaintea crucificării Sale. El le-a spus, arătând spre 
viţă – viţa fiind cea pe care iudeii o preţuiau, o respectau şi o considerau minunată – „Eu sunt 
adevărata viţă şi Tatăl Meu este vierul. Pe orice mlădiţă care este în Mine şi nu aduce roadă, El o 
taie.” Avem de studiat aici. „O taie.” Noi avem acum ocaziile de a da roade; avem acum ocazii de a 
arăta că suntem mlădiţe purtătoare de roade. Dar dacă mergem înainte fără griji şi cu indiferenţă, 
atunci care va fi poziţia noastră? El spune că ne va tăia, pentru că noi nu putem face nimic fără 
Hristos; iar dacă suntem ca o mlădiţă moartă şi nu ne tragem nici sevă nici hrană din viţa cea vie, vom 
ajunge mlădiţe uscate. El spune că pe orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţă, ca să aducă şi mai 
multă roadă. Apoi El le-a spus că „Este buna plăcere a Tatălui Meu ca să aduceţi multă roadă.”. 
Suntem noi mlădiţe ale viţei celei vii? Dacă suntem, atunci suntem deosebiţi; noi nu suntem îmbinaţi 
cu toţii laolaltă; sunt mai multe mlădiţe, dar un singur butuc. Dacă suntem în Hristos, şi Hristos este în 
noi, atunci conversaţia noastră, cuvintele noastre – tot ce spunem – purtarea noastră – tot ceea ce 
facem – nu vor avea legătură cu Hristos? Ei bine, presupunând că fiecare  mlădiţă ar avea voce – dacă 
poartă roade au voce – va vorbi ea tufelor, copacilor, şi către tot ce este împrejurul ei, şi nu va vorbi 
butucului? Dacă noi suntem în butuc, nu ne vom îndrepta conversaţia către butuc?98 Nu va fi Hristos 
centrul nostru? Şi nu vom supune noi totul, şi agăţa totul de El?  
      Fraţilor, noi am greşit pentru că i-am considerat pe oameni infailibili, indiferent de poziţia lor, 
indiferent cât de înaltă poziţie au. Am considerat că oamenii ar fi infailibili pentru că Domnul le-a dat 
o lucrare de făcut. Dacă aceşti bărbaţi ar rămâne în Hristos întotdeauna, iar Hristos ar rămâne 
întotdeauna în ei, astfel încât niciun moment să nu fie separaţi de Hristos, atunci am putea fi mult mai 
dependenţi decât suntem astăzi; dar noi ştim că ei de multe ori greşesc şi sunt în eroare. Atunci, să-i 
judecăm pentru că fac unele greşeli şi unele erori? Nu poţi să depinzi de aceştia mai mult decât de 
aceia pe care îi socotiţi infailibili, întrucât niciunul din noi nu este infailibil. Dar eu vă spun ce este 
infailibil – adevărul lui Dumnezeu este infailibil. Iar dacă noi ne prindem de adevăr, şi avem adevărul 
în noi, râmânând în noi, atunci vom fi sfinţiţi prin adevăr, şi ne vom aproapia tot mai mult de 
Dumnezeu. 
       Noi avem încă de luptat cu duşmanul care este în lume. Avem de dat piept cu puterile 
întunericului. Vom fi în acest conflict până la sfârşitul timpului. Salvatorul nostru a fost în conflict cu 
puterile întunericului, iar puterile întunericului au fost în conflict cu El tot timpul după ce El a intrat în 
această lume. Satana a fost în conflict cu El. Apoi, imediat ce a început să-Şi exercite puterile raţiunii, 
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El a intrat în conflict cu puterile întunericului. Venirea Sa – ca un prunc în Betleem – a înălţat un steag 
împotriva duşmanului: Tu nu poţi să iei întreaga lume; nu poţi să o pretinzi.  

   Iar după ce El a plecat, ce a făcut? Cine avea să ducă mai departe controversa?99 Cine sunt cei 
vizibili care aveau să preia controversa în această lume şi să o ducă până la sfârşit? Sunt urmaşii lui 
Hristos, fiecare dintre aceştia. Nu sunt numai slujitorii delegaţi. În aceasta, poporul nostru face o mare 
greşeală. Ei par a crede că zi de zi, oră de oră, minut cu minut, în acest conflict, predicatorii trebuie să 
aibă grijă de ei. Dar aceasta aparţine fiecăruia dintre noi. 
      Noi nu ştim ce lucrare are Dumnezeu pentru noi de făcut, nu putem spune, decât dacă începem cu 
talentele pe care El ni le-a dat. Dacă avem numai un talent şi îl punem la schimbător, şi începem să 
lucrăm cu acel talent, iar Dumnezeu vede că suntem credincioşi în puţin, atunci El ne va da încă un 
talent. Apoi, pe măsură ce le folosim pentru slava lui Dumnezeu, şi suntem tot timpul centraţi în 
Hristos cum este centrată mlădiţa în viţă, luându-ne seva şi hrana de la Isus Hristos, atunci putem fi o 
binecuvîntare pentru toţi cei ce vin în contact cu noi. Astfel talentul creşte şi se înmulţeşte; şi cu cât 
punem mai mult la schimbător, cu atât vom angaja mai multe talente spre slava lui Dumnezeu. 
Fraţilor, noi nu înţelegem nici pe jumătate lecţiile pe care Isus Hristos ni le-a dat – cele mai preţioase 
lecţii – însă avem nevoie să le înţelegem din ce în ce mai mult. E nevoie să venim la Hristos şi să-I 
cerem să ne lumineze minţile, să ne dea vedere spirituală, ca să putem cunoaşte tot mai mult din 
adevăr. 
      Să nu creadă nimeni, că avem tot adevărul de care avem nevoie; că noi avem cei mai importanţi 
stâlpi ai credinţei, şi dacă stăm lângă ei, nu avem nevoie să ne mai obosim ca să putem înţelege 
adevărul în mod personal. Unul care a fost în lucrare de mulţi ani, a spus, „Sora White, trebuie să 
înţelegem personal? Există raţionamente din Biblie cu privire la punctele credinţei noastre; de ce nu le 
putem lua aşa cum le-au pregătit alţii, aşa încât noi să nu mai pierdem timpul; şi să le vestim.100 Noi 
credem că aceştia sunt oameni ai lui Dumnezeu (şi a menţionat un om). Nu crezi că acesta a fost 
inspirat de Dumnezeu?” Nu , nu cred. Eu nu cred un asemenea lucru. Eu cred că Domnul i-a dat o 
lucrare de făcut. Iar dacă vreun bărbat sau vreo femeie nu este consacrat şi devotat lui Dumnezeu în 
orice oră, indiferent cine ar fi aceştia, vrăjmaşul îi va face să-şi împletească eu-l într-un anume fel – 
propriile trăsături, ideiile lor obişnuite – iar în primul rând, el modelează pe alţii, îşi pune tiparul 
asupra celor din jurul său. Este un lucru periculos de a înălţa omul, sau a te sprijini pe om, a te sprijini 
pe braţ de carne. Ceea ce avem nevoie este să ne sprijnim pe braţul care a fost întins pentru a ne 
sprijini pe el, şi acesta este Domnul, Dumnezeul lui Israel, în El ne putem încrede. 
      Există putere pentru acest popor. Eu o cunosc. Domnul mi-a descoperit-o de ani de zile, iar acum 
i-a venit timpul. Avem nevoie să ştim că această credinţă vie poate să fie inspirată în inimile noastre, 
şi că putem ajunge la mai multă lumină şi mai multă cunoştinţă. Fiecare în mod individual are nevoie 
să cunoască adevărul pentru el însuşi. 
      Voi sunteţi aici la această şcoală. Fratele Waggoner poate prezenta adevărul înaintea voastră. Voi 
puteţi spune că ceea ce prezintă este adevăr. Dar ce veţi face după aceea? Trebuie să mergeţi personal 
la Scripturi. Voi trebuie să le cercetaţi cu inima umilită. Dacă sunteţi plini de prejudecată şi de opinii 
preconcepute, şi dacă întreţineţi ideea că nu mai este nimic pentru voi de cunoscut, că voi cunoaşteţi 
tot ce merită cunoscut, nu veţi avea niciun beneficiu. Dar dacă veniţi precum copiii, cu dorinţa de a 
învăţa tot ceea ce este aici pentru voi – dacă Dumnezeul cerurilor a trimis ceva pentru mine, eu am 
nevoie de aceasta. Dumnezeul cerurilor a condus mintea omului să facă un studiu de specialitate din 
studiul Scripturii, iar atunci când Scripturile sunt prezentate, El mi-a dat puterea de a raţiona. Eu pot 
vedea dovada aşa cum şi el o poate vedea; pot găsi dovada, aşa cum şi el o poate găsi.101 Eu pot ieşi şi 
pot spune adevărul, pentru că ştiu că este adevăr. Şi pentru că ştiu că este adevăr, îl şi pot prezenta – 
nu ca pe un produs al minţii cuiva, ci îl pot prezenta ca şi femeia din Samaria, aşa cum a mărturisit ea 
că a găsit pe Mesia. Ei au ieşit ca să-L asculte şi apoi au spus, acum ştim noi înşine, L-am văzut, L-am 
auzit noi înşine; şi ştim că acesta este Hristosul. 
       Nu puteţi întreba şi cerceta împreună, unii cu alţii? Ba da, puteţi. Dar marea problemă este că eul 
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este atât de mare în noi toţi, încât imediat ce începem să investigăm, o facem într-o manieră atât de 
necreştină. Aşa s-a întâmplat la Battle Creek; aşa a fost la Minneapolis; aşa a fost în multe alte locuri. 
Dumnezeu nu este deloc în această lucrare; diavolul este într-o lucrare de acest fel. Noi trebuie să ne 
apropiem de Scripturi cu inimile umilite. Dacă Dumnezeu are o lucrare pentru noi, suntem gata pentru 
aceasta, şi trebuie să cunoaştem personal adevărul, şi astfel vom fi atraşi spre Bibliile noastre. Voi 
trebuie să fiţi atraşi la Biblie. 
       După lumina ce mi-a fost dată de către Dumnezeu, vom fi separaţi şi împrăştiaţi, mulţi dintre noi. 
Va trebui să staţi singuri în diferite locuri. Nu veţi avea nicio legătură cu alte minţi conducătoare ca să 
puteţi primi putere de la acestea. Voi va trebui să staţi cu Dumnezeul vostru alături, şi să ştiţi că El 
este lângă voi. Avem nevoie să ştim astăzi că El este de partea noastră; că este cu noi chiar acum, când 
ne adunăm în această clădire. Ar trebui să vă amintiţi că Învăţătorul adunărilor este aici. Dumnezeu nu 
va lăsa corabia să fie condusă la întâmplare de un pilot ignorant; El stă la cărmă şi deci, noi lucrăm 
sub ordinele lui. Acum, noi aşteptăm ordinele, şi avem nevoie ca ele să vină de la Căpetenia mântuirii 
noastre.  

   Eu cred fără niciun dubiu că Domnul a dat adevăr preţios la timpul potrivit, fratelui Jones şi 
fratelui Waggoner.102 Îi socotesc eu infailibili? Spun eu că ei nu vor face nicio declaraţie sau că nu vor 
avea nicio idee care să nu poată fi pusă sub semnul întrebării, sau care nu poate fi greşită? Spun eu 
aşa? Nu, eu nu spun acest lucru. Eu nu spun aceasta despre niciun om de pe pământ. Dar eu spun că 
Dumnezeu a trimis lumină şi, să fiţi atenţi cum o trataţi. Avem nevoie de adevărul aşa cum este Isus. 
Noi nu vrem să plecăm de la întâlnire şi, dacă s-a spus ceva cu care nu putem fi de acord, să-l 
împrăştiem peste tot fraţilor şi surorilor noastre. Nu. Mergeţi pe genunchii voştri şi rugaţi-vă ca să 
cunoaşteţi adevărul. Învăţătorii în Şcoala de Sabat, au nevoie să ştie că ei modelează minţi; şi nu este 
un lucru mic să stai în faţa elevilor şi să pretinzi că tu ai lumină, când poate că o eroare periculoasă 
este amestecată cu aceasta! 
       Dimineaţa trecută am vorbit despre venirea unora la adunare. Acesta este motivul pentru care am 
dorit ca ei să vină. Am menţionat numele fratelui Ballenger, numele fratelui Smith – fratele Leon şi 
prezbiterul Smith. Nu am spus-o pentru că am vrut să dau impresia că fratele Ballenger şi-ar fi închis 
urechile faţă de adevăr; căci el   l-ar fi primit îndată ce ar fi avut ocazia. Dar am vorbit despre aceşti 
oameni ca ei să poată să cunoască, să poată să înţeleagă, ce este adevăr; Dar dacă ei nu vor să audă, 
dacă ei stau de o parte, au acelaşi argument pe care îl spun predicatorii bisericilor: stai departe, nu 
merge să asculţi. Ei bine, voi aveţi nevoie să ascultaţi totul. Dacă el greşeşte, noi trebuie să ştim 
aceasta, trebuie să înţelegem, cei ce sunt în poziţii proeminente, şi apoi noi trebuie să cercetăm 
personal. Noi trebuie să ştim dacă este adevăr; şi dacă este adevăr, fraţilor, copiii aceia de la Şcoala de 
Sabat au nevoie de el, şi fiecare suflet are nevoie de acesta! Aceasta este nevoia noastră. 
      Voi, cei aflaţi în poziţii de răspundere, vă spun că vă aflaţi sub obligaţie faţă de Dumnezeu să ştiţi 
ce se petrece aici.103 Apoi, cu tot ce s-a spus – „la Lege şi la mărturie; dacă ei nu vorbesc după acest 
cuvânt, nu este nicio lumină în ei,”  Dar dacă este lumină în ei, şi ei au lumină, vă implor, nu fiţi atât 
de plini de prejudecată.  
      Mi-a pricinuit aşa o tristeţe şi o mâhnire să ştiu că unii au inimile pline de prejudecăţi. Ei urmăresc 
orice cuvânt ce pot să-l prindă. „Iată, iată-i; ei sunt Perfecţiunea”. Cine spune că ei sunt perfecţi? Cine 
pretinde aceasta? Noi pretindem că Dumnezeu ne-a dat lumină la timpul potrivit. Iar acum ar trebui să 
primim adevărul lui Dumnezeu – primiţi-l ca având originea cerească. Atunci când venim împreună să 
examinăm Scripturile, haideţi să avem Spiritul lui Hristos. Când un punct este dovedit, of, ei nu vor să 
recunoască niciun cuvânt. Ei nu văd nicio lumină, şi tot aruncă întrebare după întrebare. Aşa că, niciun 
punct nu este stabilit. Ei nu recunosc că s-a dovedit acel punct; ci aruncă o listă întreagă de întrebări. 
Fraţilor, avem nevoie să ştim ce înseamnă să cercetezi Scripturile, ca unii care doresc lumina, şi nu ca 
aceia care doresc să alunge lumina. Fie ca Domnul să ne dea Spiritul Său Sfânt în această dimineaţă, şi 
fie ca El să ne dea spiritul Său zi de zi. Avem nevoie să umblăm în umilinţă cu Dumnezeu. Avem 
nevoie să stăm în lumina Feţei Lui. Avem nevoie de blândeţea lui Hristos. Domnul să ne ajute să 
învăţăm zilnic în şcoala lui Hristos. 
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Ms-22-1890                                                                                  Battle Creek, Michigan, 10 ian., 1890 
FILE  DIN  JURNAL 

 
10 ian. Făgăduinţa unui Mântuitor – În Eden a fost vestită evanghelia venirii unui Mântuitor. 
Imediat ce a fost dată făgăduinţa că sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui, Hristos a fost descoperit 
ca Răscumpărător al omenirii. Numai prin El putea fi împlinit scopul lui Dumnezeu de a împiedica 
păgânismul şi idolatria să devină universale. Promisiunea veniri Lui a fost steaua speranţei ce-şi 
arunca razele peste deşertul prin care biserica avea să-şi croiască drumul spre împlinirea speranţele ei. 
      Lui Avraam, Dumnezeu i-a spus, „În tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.”  Cum 
avea să se întâmple aceasta? Avraam avea să fie reprezentantul lui Hristos. Prin el şi prin alţi oameni 
reprezentativi, avea să strălucească lumina adevărului. Prin lucrarea pe care au făcut-o ei, în mintea 
oamenilor trebuia să fie trezită aşteptarea că un personaj uimitor avea să vină pentru a împlini o mare 
lucrare. 
      În sacrificiile oferite de către Israeliţi, a fost tipizat Hristos. Aceste sacrificii arătau spre o jertfă 
mai bună şi mult mai perfectă, şi anume Mielul lui Dumnezeu, fără cusur şi fără pată.104 Slujba de la 
templu era doar o reprezentare, o umbră a Aceluia care avea să vină, sub care trebuia să fie strânse 
toate neamurile. 
      Inima noastră ar trebui să fie plină de recunoştinţă gândindu-ne la ceea ce a făcut Dumnezeu, în 
Hristos, pentru noi. Gândul darului infinit făcut pentru noi ar trebui să ne curăţească şi să ne 
înnobileze. Gândindu-ne la iubirea şi bunătatea lui Dumnezeu ar trebui să îndepărtăm egoismul din 
inima noastră, cerând Domnului să ne facă amabili şi plini de compasiune. Nu are Domnul dreptul la 
afecţiunile noastre? Nu aparţin Lui puterile noastre? Ce putea să mai facă El pentru om şi nu a făcut? 
Într-un singur mare dar, El a revărsat pentru noi toate comorile cerului. De ce atunci să nu vorbim de 
dragostea Lui şi să nu povestim despre puterea Sa. 
       Timp de secole, Dumnezeu a răbdat pe locuitorii lumii vechi. Dar în final vinovăţia şi-a ajuns 
limita. „Dumnezeu a văzut că răutatea omului a ajuns mare pe pământ, şi că toate întocmirile 
gândurilor inimii sale erau îndreptate numai spre rău. Şi i-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut omul, şi 
s-a mâhnit în inima Lui”. El a ieşit din locul Său să pedepsească pe locuitorii pământului, şi printr-un 
potop a curăţit pământul de fărădelege. 
      Fără să ţină seama de această lecţie teribilă, imediat ce oamenii s-au înmulţit din nou, rebeliunea şi 
viciul    s-au răspândit peste tot. Satana părea să fi preluat controlul asupra lumii. A sosit timpul ca să 
fie făcută o schimbare, sau chipul lui Dumnezeu avea să fie şters cu totul din inimile fiinţelor pe care 
le-a creat.105 Tot cerul privea cu un interes intens mişcările lui Dumnezeu. Îşi va manifesta El încă o 
dată mânia? Va distruge El lumea prin foc? Îngerii socoteau că a sosit timpul ca izbucnirea dreptăţii să 
lovească, dar iată, viziunii lor uimite a fost descoperit planul de mântuire. Miraţi-vă, ceruri, şi rămâi 
încremenit, pământule! Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, întâiul Său născut, pentru a 
salva lumea! Uimitor har! „Căci dragostea este aceasta, nu că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci El ne-a 
iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca să fie ispăşire pentru păcatele noastre.” 
      Dumnezeu nu a trimis pe Fiul Său în lume ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie salvată prin 
El. Justiţia ofensată poate rosti repede o sentinţă asupra omului. Dar cu iubire şi milă, Dumnezeu i-a 
mai dat o ocazie. 
 
25 ian. Învăţând ca doctrine porunci omeneşti. Astăzi am vorbit în tabernacol. Inima mea a fost 
mişcată privind numărul mare al celor adunaţi pentru a asculta cuvintele adevărului. Am căutat să 
impresionez pe cei prezenţi cu nevoia de a lucra pentru un singur scop, având în vedere întotdeauna 
slava lui Dumnezeu. I-am îndemnat să cerceteze Scripturile pentru ei înşişi. Oh, cât de multă iluzie 
există în timpul acesta, chiar în mijlocul acelora care au fost atât de mult binecuvântaţi cu lumină. 
      În zilele lui Hristos, cărturarii şi fariseii cercetau Scripturile Vechiului Testament. Dar ei 
interpretau ceea ce citeau, pentru a-şi susţine tradiţiile. Ei învăţau ca şi învăţături, porunci omeneşti.106 
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Ei nu au reuşit să vadă adevărul central al oracolelor vii; şi pierzând aceasta, au pierdut totul. Când a 
venit Hristos, au refuzat să-L primească, pentru că El era altfel decât gândeau ei că trebuia să fie 
Mesia. Deşi în majoritatea punctelor nu se înţelegeau, ei erau uniţi într-un singur punct – împotrivirea 
faţă de Hristos. Şi astăzi se pare că bărbaţii s-au unit ca să facă fără efect solia pe care a trimis-o 
Dumnezeu. Cu toate acestea, trâmbiţa trebuie să dea un sunet clar – poporul lui Dumnezeu  trebuie să 
cunoască învăţătura, dacă este de la Dumnezeu. 
 
27 ian. Primind soliile Spiritului lui Dumnezeu. Am mărturisit în adunarea lucrătorilor, şi Domnul 
mi-a dat Spiritul Său într-o măsură bogată. Am rugat stăruitor pe fraţii care stau în poziţii de 
răspundere să nu întristeze Spiritul lui Dumnezeu ca să nu fie îndepărtat de la ei din cauză că nu 
voiesc să primească mărturiile de mustrare şi avertizare ale lui Dumnezeu. Eu am văzut că ei 
dezonorau pe Dumnezeu prin multă discuţie. Inimile lor nu erau libere de prejudecăţi. Eu le-am spus, 
nu primiţi cuvântul niciunui om, ci mergeţi la Scripturi pentru voi înşivă. Nu întoarceţi spatele soliilor 
pe care le trimite Dumnezeu, aşa cum aţi făcut la Minneapolis. Luaţi în considerare fiecare punct, cu 
rugăciune, cu inimile deschise spre a fi convinşi. Primiţi fiecare rază de lumină trimisă vouă. Ceea ce 
a fost aşezat în faţa voastră merită o sinceră consideraţie. Adevăruri ce au fost îngropate sub grămezi 
de gunoi trebuie să fie reînviate şi puse în formele lor originale.107 
 
28 ian. O mărturisire credincioasă. Am participat la adunarea lucrătorilor, şi am citit lucruri 
importante pe care le-am citit şi la Minneapolis. Mi-am rostit mărturia cu credincioşie, şi pot spune 
asemenea lui Moise în cuvântarea de rămas bun, „iau astăzi cerul şi pământul ca martor împotriva 
voastră, că am pus înaintea voastră viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul: de aceea alege viaţa 
ca să trăieşti tu şi sămânţa ta.” 
      Viaţa veşnică este darul fără plată al lui Dumnezeu pentru toţi aceia care îl primesc ca atare în 
răbdare şi umilinţă, şi păzesc Legea Sa. 
      Se discută mult în necredinţă. Este hrănit un spirit de prejudecată care nu vrea să caute o înţelegere 
clară, ci lucrează în ascuns. Bărbaţii nu vor să cerceteze cu onestitate. Ei nu vor să cunoască adevărul. 
Ei cred că din cauză că anumite idei au fost mult timp socotite ca adevăr, sunt şi adevărate. 
 
29 ian. Înţelegerea falsă voită. Am mers din nou la adunarea lucrătorilor şi am citit un articol 
important, făcând unele remarci. 
      Lecţiile lui Hristos au fost adesea greşit înţelese, nu pentru că ele nu ar fi fost clar prezentate, ci 
din cauză că minţile iudeilor, asemenea minţilor multora ce pretind astăzi a crede, erau pline de 
prejudecăţi. Pentru că Hristos nu a stat de partea cărturarilor şi fariseilor, ei L-au urât, I s-au opus, au 
căutat să contracareze eforturile Lui, şi să facă cuvintele Lui fără efect. 
      De ce nu vor oamenii să vadă şi să trăiască adevărul?108 Mulţi studiază Scripturile ca să 
demonstreze că ideile lor sunt corecte. Ei schimbă înţelesul cuvintelor lui Dumnezeu ca să se 
potrivească propriilor lor opinii. Şi aşa fac şi cu mărturiile pe care El le trimite. Ei citează jumătate de 
propoziţie, lăsând afară cealaltă jumătate, care, dacă ar fi citată, ar arăta că raţionamentul lor este fals. 
Dumnezeu este în controversă cu aceia care denaturează Scripturile, făcându-le conforme cu ideiile lor 
preconcepute. 
 
30 ian. Pericolul de a rezista luminii. Mintea mea este tulburată continuu. Am o mare întristare în 
inimă. Ştiu că Satana caută să aibă stăpânire asupra oamenilor. Aş părăsi cu plăcere câmpul de luptă, 
dar voi sta la postul meu atâta timp cât Dumnezeu mi-o cere. Nu voi fugi din cauza presiunilor aduse 
asupra mea. Am fost pusă aici, şi lucrarea mea este să prezint clar instrucţiunile date mie. Unii vor 
asculta, iar alţii, ca fratele --- îşi vor împietri inimile, ca să nu vadă şi să nu fie convertiţi. Sunt unii ce 
privesc la fratele ---, gândind că un om căruia i-a fost dată o lumină atât de mare va fi capabil să vadă 
când vine binele, şi va recunoaşte adevărul. Dar mi-a fost arătat că fratele --- are în caracter o mândrie 
şi o încăpăţânare care niciodată nu au fost supuse Spiritului lui Dumnezeu. Din timp în timp 
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experienţa lui religioasă s-a stricat din cauza hotărârii lui de a nu-şi mărturisi greşelile, ci de a trece 
peste ele şi a le uita. Oamenii pot nutri acest păcat pînă nu mai este iertare pentru ei.  
 
31 ian. O lucrare importantă. Am participat la adunarea lucrătorilor, şi am dat o mărturie foarte 
hotărâtă.109 Am participat şi la întâlnirea colportorilor, unde am citit un articol pe care l-am scris în 
octombrie, 1885. Eu mă rog Domnului pentru har şi putere ca să dau mărturia pe care mi-a 
încredinţat-o. 
      Mă tem şi tremur pentru mulţi. Eu ştiu că Domnul a lucrat asupra minţii mele într-un mod 
remarcabil. Ştiu că El mi-a dat nişte instrucţiuni, şi nu pot să evit să le dau altora. Eu ştiu că inimile 
care sunt deschise să primească lumina vor fi întărite şi binecuvântate, şi vor da o mărturie vie celor 
aflaţi în întuneric. 
      Există o lucrare de o importanţă sacră pentru lucrători şi popor. Ei trebuie să studieze istoria 
cauzei şi a poporului lui Dumnezeu. Ei nu trebuie să uite felul în care a lucrat Dumnezeu cu poporul 
Său până acum. Ei trebuie să revitalizeze şi să relateze adevărurile care au ajuns să pară de puţină 
importanţă celor care nu cunosc din experienţă personală, puterea şi strălucirea care le-au însoţit 
atunci când au fost văzute şi înţelese pentru prima dată.  Aceste adevăruri trebuiesc date lumii în toată 
puterea şi prospeţimea lor originală. 
 
1 febr. Secretul succesului.  Fratele Olsen a vorbit dimineaţă, iar eu am vorbit după amiază. În 
ambele ocazii clădirea a fost plină. 
      Oh, cât de mult tânjesc să văd biserica trezită din slăbiciunea şi apatia ei.110 Sunt puţini cei care 
poartă  poverile, puţini care se roagă mult şi discută puţin, puţini care dau tot timpul mărturie. Dar 
sunt mulţi, mulţi care sunt numai spectatori. De ce, cei ce aud Cuvântul nu sunt şi împlinitori ai 
Cuvântului? De ce nu se ridică şi nu luminează, căci lumina lor a venit, şi slava Domnului răsare peste 
ei? Hristos nu acceptă o mărturisire oricât de înaltă, cuvintele cele mai elocvente, dacă nu sunt însoţite 
de o trăire credincioasă a adevărului. Oamenii pot avea talent şi educaţie, dar ce folos au acestea dacă 
dragostea lui Dumnezeu nu rămâne în inima lor, dacă ei nu sunt îmbrăcaţi cu neprihănirea Lui. 
Veghetorii trebuie să prindă cuvintele de pe buzele lui Hristos, şi să dea un sunet clar de trâmbiţă. 
Mesajul lor trebuie să poarte acreditare divină, şi Dumnezeu trebuie să-i dea eficienţă, altfel ei vor fi 
călăuze false. 
    
3 febr. Nevoia noastră. Am vorbit la adunarea lucrătorilor. Domnul mi-a dat putere să-mi rostesc 
solia cu putere şi claritate. 
       Avem atâta nevoie de o pietate mai adâncă. Avem nevoie să primim uleiul sfânt de la cele două 
ramuri de măslin, „prin cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el.” Avem nevoie să 
înţelegem lucrarea care înaintează în cer. În această mare zi antitipică a ispăşirii, noi trebuie să fim în 
armonie perfectă cu lucrarea ce merge în ceruri înainte. Avem nevoie să ne pocăim, şi să ne 
mărturisim păcatele.111 „Mărturisiţi-vă greşelile unii altora, rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi 
vindecaţi.” Este prea târziu pentru ca noi să ne protejăm demnitatea. Sunt unii care, în timp ce cred că 
este foarte potrivit pentru alţii să-şi mărturisească greşelile, cred că poziţia lor face imposibil ca ei    
să-şi mărturisească greşelile. Fraţii mei, dacă vă aşteptaţi ca păcatele voastre să fie şterse prin sângele 
lui Hristos, trebuie să le mărturisiţi. Dacă fraţii voştri au cunoştinţă despre greşelile voastre, dacă 
poziţia pe care o aveţi v-a mărit influenţa, este cu atât mai necesar să faceţi o mărturisire deplină. 
„Dacă umblăm în lumină după cum El este lumină, avem părtăşie unii cu alţii, şi sângele lui Hristos ne 
curăţeşte de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. 
Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept să ne ierte păcatele, şi să ne curăţească de 
orice nedreptate.” Lăsaţi ca păcatele voastre să meargă înainte la judecată, ca să fie şterse când vor 
veni vremurile de înviorare de la faţa Domnului. 
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3 febr. Inimile părinţilor spre copii. Nu am participat la adunarea de dimineaţă. Înainte de revărsatul 
zorilor, în timp ce ceilalţi din casă dormeau, i-am scris fratelui Lindsay şi fiului său greşit. Eu văd 
nevoia ca părinţii să lucreze în înţelepciunea lui Hristos cu fiii lor care greşesc. Inimile lor să fie 
umplute cu îndelunga răbdare a Mântuitorului, ca să poată atrage pe copiii lor la El, nu să îi abată de la 
El.112 Tatăl trebuie să fie un păstor tandru, care să atragă pe copiii săi la Hristos cu cuvinte de iubire, 
lucrând neobosit pentru cei greşiţi. Cei nepromiţători sunt aceia care au nevoie de cea mai multă 
răbdare şi bunătate, de cea mai tandră simpatie. Dar mulţi dintre părinţi dau pe faţă un spirit rece şi 
nemilostiv, care nu va conduce niciodată pe cei rătăcitori la pocăinţă. Fie ca inima părinţilor să fie 
înmuiată prin harul lui Hristos, şi iubirea Sa va găsi drum spre inimă. Atunci va  avea loc o revărsare a 
Spiritului Sfânt ca în ziua Cincizecimii. 
 
4 febr. „Arată-ne o minune şi vom crede.” Astăzi am scris puţin din Viaţa lui Isus, dar am fost 
obligată să petrec cea  mai mare parte din timp întreţinându-mă cu vizitatorii. Sunt împovărată zi şi 
noapte cu starea de lucruri din biserica din Battle Creek. Unii au apostaziat de la Dumnezeu pentru că 
nu au acceptat mesajele trimise lor din timp în timp. Ei dovedesc că sunt orbi spiritual. Ei nu ştiu ce 
fel de spirit au. Ei spun, fă o minune ca să ştim că eşti de la Dumnezeu. Dar chiar în anii aceştia ei au 
văzut minuni făcute de Dumnezeu. Ce minunat a lucrat Spiritul lui Dumnezeu după întâlnirea de la 
Minnepolis; oameni au mărturisit că au jefuit pe Dumnezeu prin reţinerea zecimii şi a darurilor. Multe 
suflete au fost convertite.113 Mii de dolari au fost aduşi în trezorerie. Experienţe bogate au fost relatate 
de către aceia ale căror inimi au fost înflăcărate de iubirea lui Dumnezeu. Şi totuşi de pe buzele unora 
care au încercat să predice adevărul, vine strigătul „Ce minuni faci tu? Arată-ne o minune şi vom 
crede.” Dumnezeu a fost prezent în întâlnirile care au fost ţinute. Ce dovadă mai mare putea să fie dată 
oamenilor decât aceea pe care au avut-o? Ce putea Domnul să facă mai mult decât ceea ce a făcut? Nu 
este convertirea inimii cea mai mare minune care poate fi făcută?  Această minune a fost făcută, dar 
nu a lăsat nicio impresie. 
 
5 febr. Mărturie credincioasă. Am participat la întâlnirea de dimineaţa devreme. Am avut o adunare 
de părtăşie bună, şi eu am susţinut o mărturie hotărâtă. Cât de serios am fost mişcată de Spiritul lui 
Dumnezeu. Înainte să mă ridic în picioare, nu mă gândeam să pot să vorbesc atât de clar cum am 
făcut-o. Dar Spiritul lui Dumnezeu a fost asupra mea cu putere, şi nu am putut decât să spun cuvintele 
ce mi-au fost date. Nu am îndrăznit să reţin vreun cuvânt din mărturie. Dacă chemarea solemnă la 
pocăinţă nu este luată în seamă, dacă sunt  făcute declaraţii false cu privire la aceasta, pot să fiu 
aruncată la pământ, mă pot întrista, dar nu pot să retractez nimic. Eu am vorbit cuvinte ce mi-au fost 
date de o putere mai mare decât cea omnenească, şi nu pot, chiar dacă aş vrea, să neg vreo propoziţie. 
În timpul nopţii, Domnul m-a instruit prin simboluri şi după aceea a explicat însemnătatea lor. El mi-a 
dat cuvântul, iar eu nu îndrăznesc să refuz să-l dau poporului.114 Iubirea lui Hristos şi, mă aventurez să 
adaug, iubirea de suflete, mă strânge, şi nu pot să stau liniştită. Dacă prin cuvântul vorbit s-a făcut rău, 
este pentru că cei cărora le-a fost dat mesajul nu au loc în inima lor pentru cuvântul lui Dumnezeu. 
 
8 febr. „El vă va învăţa toate lucrurile.” Am vorbit de două ori în Sabat, şi din nou în această 
dupăamiază. Timp de trei săptămâni am vorbit în fiecare zi, cu una sau două excepţii. Unele din 
întâlnirile la care am participat au necesitat cel mai serios efort. Mi-am folosit puterile până când 
aproape că nu mai rezistam. Uneori credeam că am spus tot ce era necesar, şi apoi povara cădea 
asupra mea, şi nu m-am sfătuit cu carnea şi cu sângele, ci în numele Domnului am rostit cuvintele date 
de El, lăsând consecinţele în seama Lui. Uneori Domnul îmi vorbea în timpul nopţii. Uneori El îmi 
vorbea în timp ce stăteam în picioare, descoperind înaintea mea păcatele de care unii se făceau 
vinovaţi. Spiritul Său arunca lumina în faţa mea, dându-mi instrucţiuni pe care să le dau poporului. 
Aceasta mă face fericită; pentru că ştiu că unii vor primi lumina, şi pentru că ştiu că Dumnezeu, în 
infinita Sa iubire şi compasiune, încă Îşi mai cheamă poporul Său. 
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      În multe inimi mesajele pe care le-am transmis nu au găsit niciun răspuns. În unele inimi au stârnit 
o rezistenţă hotărâtă, la fel ca şi împotrivirea pe care lucrarea lui Hristos a trezit-o în inima iudeilor.115  

   Uneori îmi vin gânduri: este voia lui Dumnezeu să stau singură, aşa cum se întâmplă, şi aceia care 
ar trebui să stea alături de mine şi să mă susţină, să lucreze împotriva mea în diferite feluri, 
contracarând mărturiile date mie de Dumnezeu? Aceste reflexii sunt extrem de dureroase, dar când 
stau înaintea poporului, puterea lui Dumnezeu vine peste mine, şi sunt întărită să rostesc cuvintele de 
mustrare şi avertizare. Se împlineşte făgăduinţa, „Mângâietorul, adică Spiritul Sfânt, pe care Tatăl Îl 
va trimite în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte  de tot ce v-am spus Eu.” 
      Dumnezeu va întări memoria celor ce vorbesc în Numele Său. El va aduce în minte cuvintele 
necesare pentru acea ocazie, acea porţie din cuvintele Sale care vor fi hrană potrivită la timpul potrivit 
pentru oameni. Servitorilor Săi credincioşi Dumnezeu le va fi limbă şi cuvinte. Spiritul Sfânt va face 
ca cuvântul să aibă efect, să convingă şi să convertească suflete. Sămânţa semănată va cădea într-un 
pământ bun, şi va răsări ca să aducă roade pentru viaţa veşnică. 
 
1 martie. Confederaţii nesfinţite. Mi-a fost arătat că iubirea pentru Hristos şi pentru Dumnezeu 
aproape a murit în bisericile noastre. Şi pentru că nu iubim pe Dumnezeu, ne lipseşte iubirea faţă de 
ceilalţi. Un spirit rece, de fier, separă credincioşii de Dumnezeu şi pe unii faţă de alţii. Unii arată o 
atenţie specială faţă de câţiva favoriţi, care îi aprobă şi îi susţin. Oamenii sunt legaţi în confederaţii 
nesfinţite. Unirea lor displace lui Dumnezeu.116 Ei s-au unit ca să aducă la îndeplinire planuri ce nu 
sunt în armonie cu planurile lui Dumnezeu. Domnul poate, şi va strica aceste confederaţii egoiste. Ele 
sunt o cursă a lui Satana pentru a slăbi cauza adevărului prezent şi a crea o stare de lucruri ce va 
separa poporul lui Dumnezeu de El. 
      Oamenii s-au încrezut în propria lor înţelepciune. În această înţelepciune au luat hotărâri şi au 
făcut planuri care nu au aprobarea lui Dumnezeu. S-a făcut aşa până când multele hotărâri au devenit 
o piedică mai degrabă decât un ajutor pentru lucrarea lui Dumnezeu. 
 
Nevoia de un efort personal mai mare 
     Prea mult timp este acordat predicării. Sunt prea multe predici fără Hristos. Am fost instruită că 
dacă s-ar petrece mai puţin timp în predicare şi mai mult în efortul personal, mult mai mult bine ar fi 
realizat. Lucrătorii noştri trebuie să fie obişnuiţi cu aceia cărora le predică, ca să le cunoască nevoile 
spirituale. Lucrarea de acest fel este cu mult mai de valoare decât discursurile. Fie ca lucrătorii noştri 
să vină într-o legătură mult mai strânsă cu cei pentru care lucrează. Să-i sfătuiască pe bogaţi să-şi 
strângă o comoară în ceruri; pentru că unde este comoara lor, acolo va fi şi inima lor. Să-i sfătuiască 
pe săraci să dea ceva cauzei lui Dumnezeu. Nu are importanţă cât de mici sunt darurile lor, ele vor fi 
acceptate. Să facă tot ce pot, cu plăcere şi cu bunăvoinţă, şi Dumnezeu îi va binecuvânta.117 
      „Cine nu-şi ia crucea şi nu vine după Mine, nu este vrednic de Mine.” „Cine caută să-şi scape viaţa 
o va pierde.”  Cel ce evită lepădarea de sine şi jertfirea de sine, îşi va pierde sufletul. Cel ce în slujba 
sa este adevărat şi credincios, poate să-şi piardă viaţa în această lume, dar o va găsi în împărăţia lui 
Dumnezeu. La venirea lui Hristos va primi viaţa veşnică. 
       
„Tot ce v-am poruncit” 
       Hristos a delegat pe ucenicii Săi să înveţe şi să predice toate lucrurile pe care El le-a poruncit. Fie 
ca orice mesager al lui Hristos să spună cuvintele lui Hristos; pentru că acele cuvinte au greutate şi 
putere. Dacă ochii celor ce rostesc cuvintele lui Hristos ar putea fi deschişi, ar vedea agenţii cereşti 
mişcând inimile ascultătorilor cu o putere divină. 
      Când cei şaptezeci s-au întors din călătoria lor misionară, ei au spus cu uimire şi bucurie, „chiar şi 
dracii ne sunt supuşi în numele Tău.” Ei au rostit cuvintele lui Hristos, şi rezultatul a fost o 
manifestare glorioasă a puterii Sale. 
      Fie ca slujitorii lui Dumnezeu să predice un „aşa zice Domnul”. Fie ca ei să se familiarizeze cu 
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instrucţiunile Sale, citind şi studiind fiecare frază, fiecare cuvânt, cu inimile înmuiate şi supuse, atrase 
spre Dumnezeu, ca Mângâietorul să poată să-i înveţe.  

   Învăţăturile lui Hristos sunt lecţiile noastre pentru astăzi, lecţiile noastre pentru mâine.118 Cu cât 
sunt studiate mai frecvent, cu atât ele vor fi mai bine înţelese. 
 
Nevoia de antrenare spirituală 
       „Nu ştiţi că cei ce aleargă în locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? 
Alergaţi, deci, în aşa fel ca să căpătaţi premiul!  Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot 
felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem 
lucrul acesta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro 
alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin 
în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.” 
       Aici este reprezentată nevoia de exerciţiu spiritual, de antrenamentul minţii şi inimii. Acesta este 
mai esenţial decât antrenamentul fizic. Prin antrenamentul inimii şi minţii este obţinută puterea 
spirituală, punctele slabe din caracter sunt întărite. 
 
 
L-18d-1890                                                                                                                        6 martie, 1890 

CĂTRE  M. LARSON 
 
Iubite frate Larson,  
 
      După discuţia pe care am avut-o, m-am simţit îndemnată de Spiritul lui Dumnezeu să-ţi scriu. Am 
sperat să nu fiu constrânsă să dau vreo mărturie vreunei persoane la această conferinţă, şi că Domnul 
îmi va cere să stărui doar asupra principiilor generale. În întrevederea pe care am avut-o cu tine, am 
căutat să nu spun nimic ce ţi-ar agita sau tulbura mintea, şi am sperat că cuvintele adresate celor 
adunaţi la întâlnirea lucrătorilor vor avea un rezultat diferit de cel avut. Acum văd că tu m-ai căutat ca 
să te plângi de mine. Tu spui, „în timp ce vrei să accept explicaţiile tale cum că nu ai nimic cu mine, 
felul în care îmi vorbeşti, şi răspunsul pe care l-ai dat, când ţi-am explicat de ce am zâmbit, şi anume 
că ’dacă ilustraţia şi se potriveşte, primeşte-o’, pare să fi lăsat impresia că am făcut ceva ce nu trebuia 
să fac, iar aceasta a făcut necesar să mă mustri în public, şi încă într-o manieră severă pentru minţile 
celor ce erau prezenţi.” 
       Am sperat că după ce vei pleca de la întâlnire, vei avea un spirit cu totul diferit decât acela cu care 
ai venit. Eu mi-am prezentat mărturia cu privire la lucrurile ce au ieşit în evidenţă la Minneapolis. Am 
făcut aceasta pentru că am fost îndemnată de Spiritul lui Dumnezeu. Dar, ce influenţă au avut 
cuvintele şi citirea manuscrisului, asupra minţii tale? Ce efect au avut acestea? – în orice caz nu acela 
pe care ar fi trebuit să îl aibă. Am lucrat la întâlnirea de dimineaţă ca să-i ajut pe fraţii mei.119 Am 
prezentat starea de lucruri aşa cum mi-a prezentat-o Dumnezeu. Am ilustrat poziţiile pe care ar trebui 
să le ocupăm, aşa cum mi-au fost prezentate. Nu am simţăminte personale în remarcile pe care ţi      
le-am făcut în acea dimineaţă. Eu am spus lucrurile pe care Domnul mi le-a dat în conformitate cu 
lucrarea mea. În cuvintele mele către tine, nu voi îndrăzni să spun că nu Domnul m-a mişcat să fac 
remarcile pe care le-am făcut în timpul cuvântării. Nu-mi stă în caracter să doresc să rănesc 
simţămintele fraţilor mei – de la cei mici, până la cei mari. Eu am avut un cuvânt pentru tine, şi am 
dorit să explici demonstraţiile pe care le-ai făcut. Ţi-am cerut să o faci, şi când ai explicat că ai făcut 
aceasta pentru că ai apreciat remarcile, Spiritul lui Dumnezeu a adus răspunsul acela pe buzele mele. 
Tu aveai nevoie de acele cuvinte, altfel nu ar fi fost rostite. Din rândurile pe care mi le-ai scris, sunt 
convinsă că ai avut nevoie de acele cuvinte. 
     Observ că tu priveşti lucrarea şi misiunea mea ca fiind pe acelaşi nivel cu lucrarea ta. Acum este 
evident pentru mine că demonstraţia pe care ai făcut-o spunea de fapt, „Aceasta este fraţilor ceea ce 
aveţi nevoie, aceasta vi se aplică vouă.” Dar să aplici ţie cuvântul rostit, era cel mai departe de gândul 
                                                
118 Pag. 583 în orig. 
119 Pag. 585 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 62 

tău. Atunci când stau înaintea oamenilor, nu stau în propriul meu spirit. Cuvintele mele nu sunt ale 
mele, ci ale Aceluia ce m-a trimis, şi mi-a dat să transmit o solie. Dacă consideri că sunt o mustrare, 
primeşte-le; căci Dumnezeu le-a socotit ca atare. Domnul nu m-a lăsat în necunoştinţă de spiritul pe 
care unii din fraţii mei l-au adus la această întâlnire. Nu este mireasma Spiritului lui Dumnezeu. Eu nu 
am de dat explicaţii, nici de cerut scuze.120 Eu ţi-am vorbit cuvintele Domnului; eu stau înaintea 
poporului, rostind o mărturie care nu este premeditată, şi care nu este ticluită. Tu ai deschis acum atât 
de clar calea, încât nu pot să suport mai departe să nu îţi fac cunoscut cuvântul Domnului pentru tine. 
Dacă nu îţi vei umili inima ca un copil, şi nu vei fi binevoitor să primeşti lecţiile pe care Domnul le 
are pentru tine în şcoala Sa – lecţii ale umilinţei minţii, bunătăţii, şi umilinţei inimii – nu vei vedea 
împărăţia lui Dumnezeu. 
       Am sperat să nu fiu constrânsă să dau o mărturie personală, şi nu vorbesc mai mult decât mă 
îndeamnă Spiritul lui Dumnezeu; dar îţi vorbesc în numele Aceluia care m-a trimis şi mi-a dat să 
vorbesc oamenilor cuvintele de care au nevoie. Umileşte-te sub mâna lui Dumnezeu, „căutaţi pe 
Domnul câtă vreme se mai poate găsi, căutaţi-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui, 
şi cel nedrept de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, şi El va avea milă de el, la Domnul nostru 
care nu oboseşte iertând.” Îţi spun în numele Domnului, că nu vei ajunge la cunoştinţa adevărului cum 
este în Hristos, până nu vei da la o parte spiritul care te-a stăpânit la această întâlnire, şi care te-a 
condus să iei mai degrabă poziţia de învăţător decât aceea de elev.  
      Nu vreau să te raportezi la alţii care au avut acelaşi spirit; dar acum îţi spun ţie, fratele meu 
Larson, că nu eşti pregătit să înveţi adevărul pe fraţii tăi, până nu ai harul transformator al lui Hristos 
pe inima ta.121 Atunci tu vei sta la picioarele lui Isus, şi vei învăţa de la El lecţii cu cea mai mare 
consecinţă pentru tine în viaţa aceasta şi în viaţa veşnică viitoare. Tu ai nevoie să cercetezi Scripturile 
cu inima înmuiată şi supusă de Spiritul lui Dumnezeu: ai nevoie să vorbeşti mult mai puţin, şi să te 
rogi mult mai mult decât o faci. Tu ai idei aşa de înalte despre tine încât nu poţi să auzi vocea lui 
Dumnezeu. Cât de puţini din cei ce pretind a crede adevărul îl aduc practic în caracterul lor. Cei care 
posedă un spirit creştin vor poseda o credinţă asemenea unui copil. Binecuvântarea lui Dumnezeu este 
peste cei ce aud şi recunosc lumina pe care El o trimite, care privesc urmele paşilor Săi şi aud vocea 
Sa. De la tine însuţi nu poţi face nimic. Totuşi, în mâinile lui Dumnezeu şi în numele lui Isus, când 
eşti mandatat de autoritatea divină, poţi face toate lucrurile, Dumnezeu însuşi fiind puterea ta. 
     Voi care nu aveţi iluminare divină puteţi întreba, de ce faci aşa? De ce vorbeşti aceste cuvinte? 
Oamenii vor să pună cuvinte în gura mea care i-ar scuti de ceva stânjenitor, dar Dumnezeu este scutul 
meu; îmi ridic capul în furtună, pentru că El, Domnul, căruia aparţin şi căruia Îi servesc, nu va îngădui 
ca valurile să mă acopere. Dacă Dumnezeu mă întăreşte cum a făcut-o în ultimul Sabat şi în fiecare zi 
de atunci încoace, mă simt întărită cu un spirit vesel şi plin de curaj; pentru că experimentez în mine o 
putere cu care şi prin care pot să împlinesc lucrarea pe care mi-a dat-o de făcut. Lucrarea lui Satana 
este să ridice bariere împotriva mea şi a lucrării mele, care ar opri ca mesajul meu să ajungă la popor. 
El ar fi bucuros să mă slăbească şi să mă vadă tremurând la vederea pericolelor ce mă înconjoară şi a 
munţilor de dificultăţi care se ridică înaintea mea. Natura mea dă înapoi dar, fără să ţin cont de ea, 
înaintez cu îndrăzneală sfântă ca să dau piept cu o dificultate după cealaltă, care se ridică pentru a-mi 
bara calea; dar totuşi merg înainte în numele Domnului, întâmpinându-le în credinţă simplă, 
sprijinindu-mă pe Acela care este mereu aproape, şi care va merge cu mine, şi care, dacă este spre 
gloria Numelui Său, va certa valurile mării, şi va treiera munţii ca să ajungă ca o câmpie.122 
      Din nou, fratele meu, îţi spun că tu nu ştii ce fel de spirit ai. Tu ai mare zel, dar nu este zelul pe 
care Dumnezeu îl împărtăşeşte. Marele Eu Sunt îţi vorbeşte: cunoaşte-te pe tine însuţi. Spriritul pe 
care l-ai adus în cercetarea Scripturii este acelaşi spirit pe care îl aveau iudeii în zilele lui Hristos. Ei 
gândeau că ştiu totul; gândeau că erau înţelepţi şi că nu mai puteau învăţa nimic. Hristos a spus, „aveţi 
urechi, şi nu auziţi, aveţi ochi şi nu vedeţi”. Prejudecata, aprecierea faţă de sine, mândria inimii pe 
care o ai acum, dacă nu sunt înlăturate de Spiritul lui Dumnezeu, te vor face să umbli în scânteile 
aprinse de tine, şi să zaci în dureri. Nu putea veni vreo calamitate mai mare în conferinţele noastre, 
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decât ca oamenii să plece către diferitele biserici cu un zel atât de orb, şi cu un asemenea spirit de 
înălţare şi mulţumire de sine cum au dezvoltat unii la această întâlnire. Fiind unul dintre aceştia, îţi 
spun în numele Domnului să-ţi cercetezi propria inimă. Umileşte-te sub mâna tare a lui Dumnezeu, 
altfel te va umili El. Caută pe Domnul; zdrobeşte-ţi inima, căzând pe stânca Isus Hristos.  
      Aş putea să-ţi  spun multe lucruri, dar mă opresc aici, şi îţi spun din nou, să nu părăseşti locul 
acesta până nu eşti pregătit pentru lucrare. Tu poţi să fii o binecuvântare pentru cauza lui Dumnezeu, 
sau poţi să fii un blestem. Ce vrei să fii? Trebuie să încredinţez cazul tău Unuia puternic în sfat, care a 
dat bisericii din Laodicea un mesaj care este cu totul aplicabil în acest timp.123 Eu sunt de acord să 
arăţi această scrisoare fiecăruia şi oricui alegi să o faci. Sper că va fi primită cu un spirit diferit decât 
cuvintele spuse ţie marţi dimineaţa. 
      Domnul aruncă la pământ pe toţi aceia care îndrăznesc să se prezinte înaintea Lui în umblarea lor, 
după propriile lor idei, şi care privesc la El şi Îi servesc în felul lor, în puterea lor, şi îşi ridică capetele 
înaintea Lui în propria lor neprihănire. Dar celor pocăiţi, plini de remuşcare şi umiliţi, El le spune: 
Ridică-te, stai înaintea Mea; priveşte la faţa Mea cu desfătare, cu siguranţă şi bucurie; nu te teme. Cel 
ce vrea să se ridice în prezenţa Lui, trebuie ca mai întâi să se prosterneze la piciorul crucii de pe 
Calvar. Atunci oamenii pot fi împăcaţi cu Dumnezeu în Isus Hristos, şi să fie îmbrăcaţi cu 
neprihănirea lui Hristos. Ce înseamnă să stai înaintea Domnului?  Înseamnă să doreşti calea Sa mai 
presus de orice, ca voinţa lui Dumnezeu să poată fi manifestată în noi clar şi tot timpul, şi ca noi să nu 
facem nimic de la un moment la altul decât ceea ce Îi place şi este spre gloria Sa. Eu-l este pierdut din 
vedere; noi trebuie să veghem ca să vedem fiecare semn al lui Dumnezeu, ascultând atenţi cu mintea 
şi inima pentru a auzi vocea Sa, directivele Sale, mustrările şi poruncile Sale, ca să putem cunoaşte 
calea poruncilor Sale. Aceasta este umblarea cu Dumnezeu, şi aceasta înseamnă a sta înaintea Sa. 
Lăsaţi ca eu-l să moară în voi, aveţi idei smerite despre voi înşivă; nu sunteţi pregătiţi să fiţi învăţători, 
dacă nu sunteţi zilnic elevi în cauza şi lucrările Maestrului. 
 
 
W-80-1890                                                                                 Battle Creek, Michigan, 7 martie, 1890 

CĂTRE  W. C. WHITE 
 
Dragă Willie, 
      Am primit scrisoarea ta la amiază şi, oh, ce bucuroasă am fost să o primesc. Sunt atât de 
mulţumitoare că eşti cu cei dragi din familie şi că Mary nu este mai rău. Am cerut să o văd pe Reba în 
această dimineaţă. Ea crede că se simte tot mai bine în fiecare zi. Ea spune că se întăreşte cu siguranţă 
tot mai mult. Spune că apetitul este bun, curajul ei e bun şi are, după cum spune, tot ce vrea în ce 
priveşte hrana. 
     I-am luat un fular şi papuci de casă din lână împletită, i-am cumpărat o pereche de papuci calzi şi 
moi pentru copii, flanelaţi. Ea are companie din plin, nu tânjeşte deloc. Este scoasă afară cu căruciorul 
în fiecare zi frumoasă. Îi place să se plimbe. 
      Este destul de rece, dar este soare. Serile sunt foarte plăcute. Este şi puţină gheaţă, ceea ce face 
mare bucurie. Sabatul trecut am vorbit înainte de masă despre intrarea lui Isus în Ierusalim. A făcut o 
impresie solemnă  peste toată adunarea. Dupămasă am vorbit aproape o oră şi am spus direct lucrurile 
pe care Domnul mi le-a dat să le spun, apoi i-am chemat în faţă. Scaunele au fost ocupate toate din 
faţă până în spate. Apoi multe din scaunele laterale au fost ocupate. Unii dintre cei care au alunecat de 
la credinţă au venit în faţă, unii dintre ei pentru prima dată. Leon Smith a venit în faţă, Robert Sawyer 
şi mulţi tineri. Ne-am rugat şi apoi cei ce au venit în faţă şi-au spus experienţa. Robert Sawyer a 
început să încerce din nou să fie un creştin, spune el, nu în puterea lui, ci în puterea lui Hristos. 
Această întâlnire a făcut o impresie puternică.  

De atunci am mers la adunările de dimineaţă. Am avut o discuţie cu Larson, apoi cu Porter, dar 
minţile lor sunt întunecate.124 Domnul m-a întărit, mi-a dat libertate şi putere să vorbesc la întâlnirile 
de dimineaţă. 
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     Marţi dimineaţa, pe când făceam o ilustraţie bine ţintită, am văzut pe Larson cu un zâmbet larg 
răutăcios.  
     Am spus, „ce este, fr. Larson, am spus ceva nepotrivit?” Am cerut de două ori să spună motivul 
acestei demonstraţii. În final a spus că a făcut-o fiindcă a apreciat demonstraţia. 
     „Foarte bine”, am spus, „Dacă ţi se potriveşte, primeşte-o şi sper că toţi vor face aceasta.” 

În următoarea dimineaţă nu a fost prezent. Miercuri şi joi a fost din nou. Domnul mi-a dat multă 
putere şi claritate în vorbire. Am fost surprinsă să primesc o scrisoare de la Larson în care îmi cere să 
îl reabilitez înaintea poporului pentru mustrarea tăioasă – sau cu alte cuvinte, să mărturisesc că am 
greşit faţă de el. Această problemă mi-a împovărat inima ca plumbul. Ce să spui unui asemenea om, 
cum să tratezi spiritul său puternic, a fost o problemă dificilă de rezolvat. Nu ştiam ce să fac. Am lăsat 
totul lui Isus şi dimineaţa m-am ridicat şi am scris opt pagini fratelui Larson, dar nu am putut să le 
folosesc. În această dimineaţă, vineri, când m-am ridicat să vorbesc, am spus ascultătorilor, da, o 
cameră plină de ascultători, despre cuvintele spuse acum două dimineţi, şi cred că niciodată nu am 
vorbit mai ferm decât în această ocazie.  
      Tocmai am primit o scrisoare bună de la fratele Watt. El a spus că a venit plin de opoziţie la 
întâlnire, dar primeşte mărturia pe care am dat-o, şi doreşte să mărturisească fratelui Waggoner şi 
ascultătorilor cu prima ocazie. Sunt convinsă că Spiritul lui Dumnezeu este la lucru. Ce vor face 
aceste spirite puternice, nu pot să spun. 
      Larson a cerut să mă vadă acum câteva minute. Am fost mult prea ocupată ca să îl văd. Ce vrea să 
spună, nu ştiu, dar simt că vor să mă facă să spun ceva de care să se poată folosi şi, trebuie să fiu 
înţeleaptă ca şerpii şi blândă ca porumbeii.125 Domnul m-a binecuvântat în Sabat şi am fost 
binecuvântată tot timpul cât am vorbit. Încrederea mea este în Dumnezeul lui Israel.  
      Voi vorbi de acum în fiecare dimineaţă la întâlniri. În prima dimineaţă nu erau decât câţiva la 
adunarea de dimineaţă. Camera este plină acum. 
      Trebuie să ajungem la aceeaşi decizie ca în scrisoarea ta cu privire la termene. John şi J. E. 
Waggoner au cercetat problema şi planurile tale sunt în ordine. Voi veni şi eu, atunci. 
      Edson a plecat în Indiana, pentru două săptămâni. Nu ştiu cum pot să-ţi trimit veşti. Fratele Olsen 
a venit înapoi din est. Are rapoarte bune, despre care cred că va scrie curând. 
      Am avut o discuţie  cu fratele S. H. Lane. El are moralul bun dar, spune el, le-au rămas doar doi 
lucrători în statul New York. 
      Tocmai am primit o scrisoare de la A. T. Jones ca răspuns la scrisoarea ce i-ai trimis-o. Ai şi tu o 
copie după ea. El spune că ţi-a trimis una şi ţie. Sunt puţin obosită aşa că închei. 

Mama 
 
 
Ms-4-1890                                                                                                                         8 Martie, 1890 

PREDICĂ 
E. G. White 
 
      Ieri dimineaţă, înainte de a veni la întâlnirea de dimineaţă, sufletul meu a fost adânc tulburat. Nu 
pot să vă spun cât de mare a fost presiunea. Părea să ajungă până la agonie, iar în timpul nopţii am fost 
în agonie. Nu ştiam la ce să mă aştept, şi cât de mult va mai dura acest lucru. După ce am venit de la 
Minneapolis, am stat în biserică înaintea poporului. Le-am spus ceea ce mi-a prezentat Domnul. Am 
stat înaintea lor în această încăpere, când comitetul s-a adunat aici. Le-am spus că fiecare dintre cei 
care şi-au împietrit inimile când au fost la Minneapolis, şi care s-au purtat aşa cum au făcut, nu vor 
vedea nicio rază de lumină până nu vor mărturisi aceasta. Aceasta nu a avut nicio influenţă asupra 
fratelui Smith, ci s-a împotrivit cât a putut de tare ca să tragă lucrurile înapoi. A trebuit să stau tot 
timpul să împing lucrurile înainte, iar când am simţit că nu mai pot să o fac, atunci am auzit cuvintele, 
„Sunt în spatele tău să împing cu tine.” Lumina care mi s-a dat cu o noapte înainte, mi-a descoperit 
din nou influenţa care este la lucru şi unde va conduce ea. Vreau să vă spun, fraţilor, oricine aţi fi, 
vreau să vă spun, că voi călcaţi pe acelaşi teren pe care au călcat cei din zilele lui Hristos. Voi aţi avut 
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experienţa lor, dar Dumnezeu ne-a scăpat ca să nu ajungem la acelaşi rezultat ca şi ei. Dar, cu toate că 
aţi auzit mărturisirea mea, cu toate că a fost mărturia Spiritului lui Dumnezeu, voi v-aţi adunat toate 
puterile – câţiva dintre voi, oameni tari cu voinţă tare – ca să mergeţi în direcţia voastră, să luptaţi pe 
direcţia voastră. Domnul să aibă milă de sufletele voastre, pentru că aveţi nevoie. Voi aţi stat exact în 
calea lui Dumnezeu.126 Pământul trebuie să fie luminat de slava Sa, şi dacă rămâneţi în starea în care 
sunteţi astăzi, veţi putea foarte uşor să spuneţi că Spiritul lui Dumnezeu este spiritul diavolului. Voi aţi 
spus acum prin acţiunile voastre, prin atitudinea voastră, că este spiritul diavolului. Voi aţi spus astfel, 
şi o veţi spune când va veni criza. Şi pe când mă rugam aici pe genunchi, am avut dovada că se va 
face o schimbare. Spiritul lui Dumnezeu a venit asupra mea, lumina din ceruri a luminat în inima mea, 
şi harul Său mângâietor este peste mine. Mintea mea este la fel de limpede ca razele soarelui; mă 
bucur astăzi în Domnul, Mântuitorul meu. Îi mulţumesc Domnului că nu am fost descurajată de 
moarte; Îi mulţumesc Domnului că m-am prins de braţul puterii infinite ca să pot sta singură. Aceia 
care ar fi trebuit să stea alături de mine, căci Domnul voia ca ei să stea cu mine pentru a primi 
binecuvântările, au stat împotrivă ca să-mi închidă drumul la fiecare pas. Vreau să vă spun fraţilor, 
sunt între noi unii care se ocupă cu discuţiile în contradictoriu. I-am avertizat la Minneapolis să nu 
pună niciodată vreun lucrător în vreo Conferinţă alături de un astfel de frate. În ultimii douăzeci de ani 
a strălucit lumină asupra mea cu privire la cei ce se angrenează în controverse. Ei vor schimba lumina 
în întuneric. Acesta este lucrul pe care vrea să-l facă fratele Matthew Larson. El are o educaţie; dacă 
Spiritul Sfânt nu vine asupra lui, el nu va merge cu această cauză până la sfârşit. Care e problema? 
Sunt îngrijorată pentru fratele Larson; mi-e teamă pentru fratele Larson. Eu nu mai vreau să stau cu 
voi de vorbă dacă voi nu veţi fi alţi oameni. Voi veţi lua cuvintele mele. Veţi pune o interpretare falsă 
în ele, şi le veţi face să însemne altceva decât ceea ce înseamnă.127 Iar celor ce stau şi critică, daţi-mi 
voie să vă spun, voi umblaţi în lumina scânteilor din tăciunii voştri, şi sunteţi de fapt în întuneric. Este 
cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a prezentat cazul înaintea mea. I-am spus aceasta fratelui 
Morrison când eram în Des Moines. I-am spus: „dacă tu nu vrei să ieşi, ca fratele Canright, este pentru 
că vrei să fii un om convertit; cât despre orice suflet care este în legătură cu tine, pe care l-ai educat şi 
l-ai antrenat pentru dispută, tu vei vrea să nu fi făcut lucrarea aceea.” Fraţilor, noi nu suntem chemaţi 
pentru această lucrare. Nu suntem chemaţi să studiem autori necredincioşi, să ne deschidem minţile 
sugestiilor diavolului. Suntem chemaţi să ne pregătim pentru judecată, şi suntem chiar la graniţele 
lumii veşnice. Mulţi dintre ce ce sunt aici vor merge la câmpurile lor de lucru ca să întărească cele ce 
sunt gata să moară, sau să fie puteri ale întunericului. Ce veţi face voi în această situaţie? 
      Vă rog fierbinte pe voi care sunteţi astăzi aici, care aţi nutrit păcate, oricare ar fi fost ele, înlătura-
ţi-le din cale. Dumnezeu vă va ajuta să fiţi convertiţi. Oh, eu pot să văd astăzi zâmbetele lui Isus. Sunt 
atât de recunoscătoare. Ştiu că Domnul ne va ajuta, dacă vrem să curăţim calea Împăratului. Am 
sperat, frate Porter, pe când erai în Kansas, şi Spiritul Domnului a venit peste tine, am sperat că vei sta 
în lumină; dar tu nu eşti în lumină. Să nu fiţi surprinşi dacă, din moment ce sunteţi în întuneric, refuz 
să am vreo întrevedere cu vreunul dintre voi. V-am vorbit din nou şi din nou. Hristos spune: „de ce nu 
vreţi să ascultaţi cuvintele Mele?” Eu voi spune, „de ce nu vreţi să ascultaţi cuvintele lui Hristos care 
vă sunt prezentate? De ce vreţi să rămâneţi în întuneric? Lor le este atât de frică să vadă că mai este o 
rază de lumină. Ei vor să ridice orice barieră ce poate fi ridicată împotriva ei. Voi lucraţi ca şi iudeii. 
Nu vă ţineţi de fratele Smith.128 În numele lui Dumnezeu, vă spun, el nu este în lumină. El nu mai este 
în lumină de când a fost la Minneapolis. Voi v-aţi strâns laolaltă, v-aţi format unii pe alţii, şi aţi 
încercat pe orice cale să rezistaţi Spiritului lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de sufletele voastre. 
      Acum fraţilor, vă implor pe voi, cei care căutaţi lumina, să nu vă fie sufletele pline de pasiunea 
prejudecăţilor, vă implor chiar acum să pierdeţi din vedere pe orice om; vă implor să căutaţi pe 
Dumnezeu. Nu le daţi voie să vă inducă în eroare, nu-i lăsaţi să schimbe lumina în întuneric. Dar vă 
îndemn să insistaţi pe dovada premiului înaltei chemări în Isus Hristos. Voi aveţi nevoie de Spiritul 
Sfânt, de convingerea de păcat; şi fie ca Dumnezeu să lase ca El să Se odihnească peste voi astăzi. Îi 
mulţumesc pentru lumina Sa şi pentru Spiritul Său. Îi mulţumesc pentru harul Său, şi doresc să-mi 
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agăţ de El sufletul neputincios. Eu stau aproape singură; doar numai Dumnezeul lui Israel poate lucra. 
      Dar dacă Isus, când a fost pe pământ, cu toată puterea şi minunile Sale nu a putut sfărâma 
prejudecata din inima oamenilor, ce putem face noi? Fraţilor, rugaţi-vă. Nu vă contraziceţi, ci     
rugaţi-vă lui Dumnezeu, şi fiecare suflet să se sprijine pe Dumnezeu. Să căutăm pe Domnul cât putem 
să-L găsim. Lăsaţi adevărul lui Dumnezeu să intre în inimile voastre; deschideţi uşa. Vă spun aici 
înaintea lui Dumnezeu, că chestiunea legământului, aşa cum a fost prezentată, este adevăr. Este 
lumină. Mi-a fost prezentată în linii clare. Iar pe voi, cei care vă opuneţi luminii, vă întreb pentru cine 
lucraţi, pentru Dumnezeu sau pentru diavolul?129 Este lumină clară din cer, şi ea înseamnă mult pentru 
noi. Ea ne arată că nu puteţi depinde de inteligenţa şi de criticismul vostru, ci trebuie să vă agăţaţi 
sufletul neputincios de Isus Hristos, şi numai de El. Domnul să vă ajute să vedeţi. Domnul să vă ajute 
să înţelegeţi. Îngerii lui Dumnezeu vor fi în jurul nostru, dacă ne vom ţine de ce este drept. Oriunde 
este Hristos, acolo sunt îngeri. Oriunde este Hristos, acolo sunt şi îngerii ca să transmită puterea, harul 
şi slava. Eu Îl onorez pe Domnul şi Învăţătorul meu. Eu vreau să duc steagul adevărului până la 
încheierea lucrării acestei solii. Iar când solia va triumfa, vreau să triumf şi eu cu ea. Buzele mele nu 
vor mai fi sigilate. Am vegheat să văd ce curs vor lua aceşti oameni, cât de multă lumină vor primi în 
sufletele lor. Am vegheat ca să văd.  I-am spus fratelui Dan  Jones, eu nu vreau să-ţi spun opinia mea, 
credinţa mea. Sapă în Biblie. Scufundă sonda adevărului ca să afli adevărul. Dar vă spun astăzi, pe 
când tăceam, Domnul mi-a descoperit noapte după noapte, cazurile în mod individual. Puterea 
convertitoare a lui Dumnezeu este necesară în mijlocul nostru. El va lucra prin lucrătorii noştri, aşa 
cum a făcut în Betleem. El va revărsa lumina şi slava Sa peste noi, dacă vom vrea să-I dăm o şansă. 
Dar când începi să vorbeşti cu ei, ei vor face cuvintele tale să însemne altceva. Diavolul este alături de 
ei. El este alături de ei aşa cum a fost alături de bărbaţii din Nazaret când Hristos a proclamat că El 
este Unsul. Puterea lui Dumnezeu, Spiritul Sfânt, marele Convingător, spunea că este aşa, şi chiar ei 
au spus că este aşa. Dar Diavolul a spus‚ ’gândiţi-vă puţin;  iată, mama şi fraţii Lui sunt chiar aici cu 
noi.’ Apoi Satana a trasat calea, şi ce a urmat? Erau gata să Îl împingă în prăpastie.130 Nu este bine   
să-ţi pui piciorul niciun centimetru sub puterea întunericului. Dumnezeu să ne ajute ca aici, pe acest 
teren, să ne predăm Lui. Am rostit mărturie peste mărturie, dar nu are nicio greutate. Ei au respins 
totul, afară de ideile lor proprii. Domnul să vă ajute să nu vă închideţi inimile şi minţile faţă de această 
mărturie. Domnul să vă ajute să o primiţi ca şi adevăr. 
 
 
S-59-1890                                                                                   Battle Creek, Michigan, 8 martie, 1890 

CĂTRE U. SMITH 
 

Frate Smith, 
      Deşi scrisoarea pe care ţi-am trimis-o nu pare a avea influenţa pe care aş fi vrut să o aibă, încă nu 
te las, nu vreau să te las. 
      Cu o noapte înainte, Domnul mi-a deschis înţelegerii multe lucruri. Mi-a fost descoperit clar care 
este influenţa ta, ce a fost ea la Minneapolis. Am ştiut, căci zi de zi Domnul mi-a descoperit aceasta, şi 
tot timpul după această întâlnire am ştiut că eşti înşelat şi îi înşeli şi pe alţii, aşa că în ziua socotelilor 
finale nu te vei întâlni doar cu felul tău de acţiune, ci şi cu rezultatele influenţei tale asupra altor minţi. 
Tu ai refuzat mărturiile ce mi-au fost date de Domnul pentru tine şi ai lucrat ca să le faci fără efect, aşa 
cum au făcut Core, Datan şi Abiram. Tu ai făcut aceasta şi aceasta îţi este imputat în cărţile din ceruri. 
      Tu ai întărit mâinile şi minţile unor oameni ca Larson, Porter, Dan Jones, Eldridge, Morrison şi 
Nicola şi, prin ei, a multor altora. Toţi te citează, şi duşmanul neprihănirii priveşte cu plăcere. 
      Am fost avertizată cu privire la această stare de lucruri încă din 1882. Mi s-a arătat ceea ce va fi 
dacă prin lucrare serioasă, nu vei ieşi din dificultăţile în care erai implicat. Ai mărturisit vreodată 
profesorului Bell în legătură cu poziţia şi lucrarea făcută atunci?131 Ai lăsat ca acest păcat să meargă 
înainte la judecată, ca să fie şters când va veni înviorarea şi când El are să-L trimită pe Isus? 
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      Noaptea trecută mi s-au descoperit clar unele lucruri. În ce poziţie cu mult mai bună ai fi astăzi, 
dacă ai fi crezut cuvintele pe care Domnul mi le-a dat pentru tine la Minneapolis, şi cât de mult ai fi 
putut face ca să opreşti curentul necredinţei ce s-a revărsat atât de rapid la acea întâlnire. Ţi-am 
prezentat lucrurile pe care Domnul mi le-a  prezentat în timp ce eram în Elveţia, cât şi în 1882. 
      Tu ai întărit mâinile făcătorilor de rele. Gândeşte-te câţi s-au unit cu Core, Datan şi Abiram. Două 
sute cincizeci de căpetenii, oameni cu renume în Israel. Ei au luat o poziţie la fel de fermă, cum ai luat 
şi tu. Ei au lucrat la fel cum ai lucrat tu. Poporul a crezut în Core, Datan şi Abiram pentru că ei le-au 
prezentat lucrurile într-o lumină falsă. Ei au crezut sincer că aceşti oameni erau drepţi. Ei au auzit 
atâtea reprezentări false, şi că Moise şi Aaron ar fi cu totul greşiţi, dar rezultatele au dovedit cine era 
drept şi cine era rău. Core, Datan şi Abiram au făcut o lucrare similară cu cea pe care o faci tu. 
     Am o mărturie clară pentru fraţii Rogers şi Larson, pentru Dan Jones, dar aceştia adaugă la 
impresiile care deja  ţi-au întunecat şi încâlcit mintea, pentru că ei sunt chiţibuşari mari, în special 
Larson şi Porter. Larson este educat pentru dispute. Antrenamentul său, modelarea aceasta asupra lui, 
trebuie să fie şterse şi chipul lui Hristos să fie pus în loc, altfel sufletul lui este pierdut.  

   Poziţia ta a întărit elementele care există în această întâlnire, ceea ce m-a constrâns să dau o 
mărturie de care aş fi vrut să fiu scutită, dar nu îndrăznesc să tac.132 Cei fără experienţă, Larson, 
Porter, Dan Jones şi alţii care nu m-au cunoscut din experienţă pe mine şi lucrarea mea, sunt 
nevinovaţi comparativ, însă tu care ai cunoscut-o încă din tinereţe, vei purta greul responsabilităţii. Tu 
nu ai ţinut cont de lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Prin atitudinea şi cursul pe care l-ai urmat, ai 
făcut fără efect mărturia şi influenţa care ar fi trebuit păstrată vie şi întărită de tine, de vocea ta, de 
pana şi aderenţa ta la acestea. Dar nu ai făcut aşa şi trebuie să înduri rezultatele. 
      Am mărturii pe care le adresez către diferiţi oameni şi le voi mai adresa, cu toate că umblarea ta 
este de un asemenea caracter încât spune că mărturiile nu sunt de încredere; şi tu formezi oameni ca 
Larson care, ca şi fratele Morrison, a studiat cărţi ale necredincioşilor pentru a întâmpina oponenţii cu 
argumente. Mi s-a arătat că influenţa ta va fi primită, necredinţa lor va fi întărită, şi când Dumnezeu le 
va trimite o mustrare, ei vor face cum ai făcut şi tu, aruncându-mi în faţă ceva ce a spus sau a făcut 
cineva, sau ceva ce unii cred în mod neîntemeiat că văd pe calea mea, care i-ar autoriza să întoarcă 
spatele mărturiei, să umble ca tine, departe de orice influenţă pe care Dumnezeu ar vrea să o exercite 
asupra lor,  prezentându-te ca scuză pentru că ei fac astfel; iar apoi, când aceia la care ai contribuit ca 
vederea spirituală să le fie sucită, vor accepta sofisticăriile lui Satana în locul adevărului pur şi 
nepângărit, şi ei vor fi prinşi în cursă şi luaţi, la uşa cui vor fi păcatele lor? Tu îndrepţi minţile lor 
împotriva mărturiilor Spiritului lui Dumnezeu. Tu îndrepţi paşii lor pe o cale pe care nu Dumnezeu te-
a condus. Orbii spiritual îi conduc pe aceia pe care i-ar fi putut conduce pe calea credinţei, a încrederii 
şi a păcii. 
       Îţi spun în numele Domnului, Dumnezeului lui Israel, şi tu şi ei veţi cădea în groapă. Tu nu ştii ce 
lucrare iese din mâinile tale, dar într-o zi o vei vedea aşa cum este în realitate. Tu ai dovada lucrării pe 
care mi-a dat-o Dumnezeu, dovadă pe care aceşti oameni nu o au. Eu nu mă pot armoniza cu tine şi cu 
spiritul pe care l-a manifestat fratele Butler. Îţi spun că nu este de la Dumnezeu, este un alt spirit. Din 
nou te implor să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit, dacă Domnul a vorbit vreodată prin tine. Tu eşti în cel 
mai mare pericol, iar alţii care cred că trebuie să vadă cum vezi tu, să creadă cum crezi tu, îşi pun 
sufletele în pericol. Ei au lumină, dar nu vor să o vadă. Ei au dovada, dar nu vor să o recunoască. 
      Nu pot suporta gândul să fii lăsat ca şi Core, Datan şi Abiram. Oricine se uneşte cu tine şi nu 
umblă în lumina Domnului ci în scânteile propriilor tăciuni, va apune în întuneric. 
      Eu simt cea mai gingaşă compasiune pentru tine. Mi-aş da viaţa torturii şi morţii, dacă aceasta ar 
salva sufletul tău. Tu cunoşti experienţa altora care au umblat pe aceeaşi cale pe care ţi-ai pus acum 
picioarele. Repeţi istoria acelora care au dispreţuit sfatul şi au făcut mărturiile fără efect. De ce nu 
schimbi această ordine de lucruri înainte de a fi prea târziu, prea târziu pentru totdeauna?133 Nu poţi să 
faci binele să fie rău şi adevărul minciună, nici nu poţi face din minciună adevăr şi din rău, bine. 
      Prin influenţa ta, faci ca alţi oameni care au făcut acelaşi lucru înaintea ta, şi închizi uşa sufletului 
aşa ca, dacă Dumnezeu trimite lumină din cer, nicio rază de lumină să nu pătrundă în sufletul tău 
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pentru că tu ai închis uşa ca să nu poată intra.  
      Pericolele ultimelor zile sunt asupra noastră, într-un timp când noi trebuie să căutăm lumină, 
putere, har şi slavă, într-un timp când avem nevoie să fim legaţi mai strâns de cer, pentru ca raze de 
lumină să fie trimise de la tronul lui Dumnezeu, când îngeri cereşti slujesc acelora care vor moşteni 
mântuirea. 
      Avem nevoie mai mult ca oricând să ne înţelegem căile. Ele merg pe alături din cauza necredinţei, 
din cauză că lipseşte discernământul spiritual pentru a deosebi mesagerii lui Dumnezeu, şi în mijlocul 
pericolelor ce se înmulţesc pe calea noastră, avem nevoie să depindem tot mai puţin şi mai puţin de 
înţelepciunea şi de sofismul uman, şi să ne lipim tot mai strâns de singura putere care ne poate fi un 
refugiu în faţa acestora şi în faţa pericolului de a ne închide uşa ca puterea lui Hristos să nu ne poată 
atinge mai mult decât i-a atins pe iudei. Vrei tu să fii unul din aceia care întăreşte pe împotrivitori? 
Vrei să fii găsit ca Core, Datan şi Abiram într-un timp ca acesta? Hristos întreabă, „când va veni Fiul 
omului, va găsi El credinţă pe pământ?” (Luca 18:8) 
      După ce, prin purtarea ta ai stricat minţile şi credinţa în mărturii, ce ai câştigat?134 Dacă tu ţi-ai 
recâştiga credinţa, cum vei putea să înlături impresiile de necredinţă pe care le-ai semănat în alte 
minţi? 
      Nu te strădui atât de tare să faci lucrarea pe care o face Satana. Această lucrare a fost făcută la 
Minneapolis. Satana a triumfat. Această lucrare se face aici. 
      Cu o noapte în urmă mi s-a arătat că dovezile cu privire la legăminte erau clare şi convingătoare. 
Tu, fr. Dan Jones, fr. Porter şi alţii, vă folosiţi  puterile de investigare pentru nimic, pentru a produce o 
explicaţie cu privire la legăminte diferită de poziţia prezentată de fratele Waggoner. Dacă aţi fi primit 
adevărata lumină care stăluceşte, nu aţi fi imitat, şi nu aţi fi mers pe acelaşi fel de interpretare şi 
construire greşită a Scripturilor, aşa cum au făcut iudeii. Ce i-a făcut pe ei atât de zeloşi?  De ce se 
agăţau ei de cuvintele lui Hristos? De ce Îl urmăreau spionii ca să prindă cuvinte pe care să poată să le 
repete, să le interpreteze greşit şi să le sucească aşa încât să însemne ceea ce  minţile lor nesfinte 
vroiau să le facă să însemne? În acest fel, înşelau ei poporul. Ei născoceau lucruri false. Ei făceau din 
acele lucruri mijloace pentru a întuneca şi rătăci minţile. 
      Problema legămintelor este o chestiune clară şi va fi primită de orice minte sensibilă şi lipsită de 
prejudecăţi, dar Domnul mi-a dat o vedere din interior a problemei. Tu te-ai întors din faţa luminii 
clare, de teamă că problema Legii în Galateni avea să fie acceptată. Legat de Legea în Galateni, eu nu 
am nicio povară şi niciodată nu am avut, şi ştiu că fraţii Smith, Porter, Jones sau oricare altul, nu va fi 
pregătit să primească lumina, fie să-şi întărească, fie să-şi dezminţească poziţia, până când fiecare din 
voi nu veţi fi oameni cu adevărat convertiţi înaintea lui Dumnezeu.135 După felul în care toţi aţi tratat 
lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o, având în vedere cunoştinţa voastră sau modul în care interpretaţi 
Scripturile, eu nu cred că veţi fi sub controlul Spiritului lui Dumnezeu, până când nu veţi cădea pe 
Stâncă şi nu veţi fi zdrobiţi. Dacă întoarceţi spatele razei de lumină de teamă că va fi nevoie să 
acceptaţi poziţii pe care nu vreţi să le luaţi, lumina aceea devine întuneric pentru voi, aşa încât dacă 
veţi crede o minciună, în mod sincer veţi pretinde că este adevăr. Eu ştiu despre ce vorbesc. 
 
 
Ms-2-1890                                                                  9 martie, 1980 (ref. Întâlnirea de la Minneapolis) 

SPIRITUL  DE  DISCERNĂMÂNT 
Predică (Incompletă) 

E. G . White 
 
      Vreau să citesc câteva cuvinte din primul capitol din Fapte – versetul opt: „ci voi veţi primi o 
putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi; şi îmi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în 
Samaria şi până la marginile pământului”. Citim în al doilea capitol (versetele 1-4), „În ziua 
Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt 
puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se 
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printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să 
vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” 
      Fraţilor, binecuvântarea despre care se vorbeşte aici, o putem primi dacă venim cu toată inima la 
Dumnezeu, dacă o golim de orice fel de prejudecată, de orice îndoială şi necredinţă; atunci putem 
aştepta Spiritul lui Dumnezeu. Dar lucrurile stau aşa cum v-am prezentat într-o dimineaţă în legătură 
cu aducerea lui Hristos la templu. Preotul L-a luat în braţe, dar nu a văzut nimic în El. Dumnezeu nu  
I-a vorbit şi nu I-a spus „Acesta este mângâierea lui Israel”. Dar imediat ce a venit Simion, condus de 
Spiritul lui Dumnezeu, fiind sub influenţa Acestuia, Spiritul Sfânt fiind asupra sa, el a văzut Copilaşul 
în braţele mamei Sale, şi fiecare semn care indica faptul că mica familie era săracă, dar în momentul 
când a privit acestea, Dumnezeu i-a spus „Acesta este mângâierea lui Israel.”136 
      Aici avem două caractere distincte. Preotul care oficia nu L-a cunoscut; dar cineva L-a recunoscut, 
pentru că se afla în starea în care putea discerne lucrurile spirituale. El trăia într-o relaţie strânsă cu 
Dumnezeu. El trăia în legătură cu interesele veşnice viitoare, şi de aceea a recunoscut Spiritul lui 
Dumnezeu. 
      Cum este cu fiecare dintre noi personal? Noi ştim că Spiritul lui Dumnezeu a fost cu noi. Ştim că a 
fost cu noi tot timpul la adunări. Nu avem nicio îndoială că Domnul a fost cu fratele Waggoner când a 
vorbit ieri. Nu este nicio îndoială. Eu nu mă îndoiesc deloc că puterea lui Dumnezeu a fost peste noi 
într-o măsură bogată. Pentru mine, ieri la întâlnirea de după masă a fost numai lumină în Domnul. 
Dacă s-ar fi deschis larg uşa inimii şi I s-ar fi permis lui Isus să intre, ieri am fi avut momente 
preţioase. Nu mă îndoiesc deloc. 

Foarte mult contează spiritul cu care cercetăm Scripturile. Dacă ne apropiem cu dorinţa de a 
învăţa, gata să învăţăm, cu inimile eliberate de prejudecăţile noastre, fără să căutăm să conformăm 
Scripturile cu propriile noastre idei, ci ideile noastre să le conformăm cu Scripturile, atunci vom 
cunoaşte învăţătura. O vom înţelege. Dar daţi-mi voie să vă spun, fraţilor, dacă aveţi discernământ, 
puteţi înţelege când lucrează Dumnezeu. Voi nu aveţi nevoie de minuni ca să mărturisească despre 
aceasta, pentru că vedeţi că minunile nu le-au adus niciun bine evreilor. Le-au avut sub ochi, dar nu 
le-au adus niciun bine.  

Femeia din Samaria care a venit să asculte de Hristos – L-a acceptat fără nicio minune, pentru că a 
crezut cuvântul Său.137 Ea s-a bucurat pentru lumină şi s-a dus şi a vestit-o vecinilor ei. Aceştia sunt 
cei pe care iudeii îi urau. Samaritenii primeau lumina. Când Hristos a venit la iudei cu toată puterea 
maiestăţii Sale, cu tot harul Său manifestat în vindecări mari şi în revărsarea puternică a Spiritului 
Său, ei nu au vrut să le recunoască. De ce? Pentru că prejudecăţile pe care le aveau în inimă îi 
stăpâneau, şi cele mai mari minuni pe care El le putea face nu aveau niciun efect în inima lor. 
      Dacă nu vrem să recunoaştem lumina pe care Dumnezeu o trimite, ori soliile Lui pentru noi, atunci 
suntem în pericol de a păcătui împotriva Duhului Sfânt. În acest caz noi Îi întoarcem spatele şi dacă 
putem găsi vreun lucru mic ca să ne putem agăţa îndoielile noastre de el, începem să punem întrebări! 
Întrebarea este, a trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat Dumnezeu pe aceşti bărbaţi ca să vestească 
adevărul? Eu spun, da, Dumnezeu a trimis pe aceşti bărbaţi să ne aducă adevărul pe care nu l-am fi 
avut dacă Dumnezeu nu ar fi trimis pe cineva să ni-l aducă. Dumnezeu mi-a dat lumină ca să recunosc 
Spiritul Său, şi deaceea eu îl accept, şi nu îndrăznesc să-mi ridic mâna împotriva acestor persoane, 
pentru că aş ridica-o împotriva lui Isus Hristos, care trebuie recunoscut în mesagerii Săi. 
      Vreau să aveţi grijă, fiecare dintre voi, ce poziţie luaţi, ca să nu vă înfăşuraţi în norii necredinţei 
pentru că vedeţi imperfecţiuni; voi vedeţi un cuvânt sau vreun lucru mic, care probabil se întâmplă, şi 
îi judecaţi după aceasta. Voi trebuie să vedeţi ce face Dumnezeu cu ei.138 Voi trebuie să vedeţi dacă 
Dumnezeu lucrează cu ei, şi apoi trebuie să recunoaşteţi Duhul lui  Dumnezeu care este descoperit 
în ei. Iar dacă alegeţi să vă opuneţi acestuia, veţi proceda exact aşa cum au procedat evreii. Voi aveţi 
toată lumina şi toate dovezile pe care le-au avut ei. Ei au respins lumina cu toate că Dumnezeu făcea 
minuni mari. Inimile lor erau atât de pline de prejudecăţi încât în cele din urmă au spus: El face 
minuni cu puterea lui Belzebub, prinţul diavolilor; aşa face El minunile.  
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      Fraţilor, Dumnezeu doreşte să stăm lângă omul care duce felinarul; doreşte să fim acolo unde este 
lumina, şi acolo unde Domnul a dat trâmbiţei un sunet clar. Este nevoie să dăm trâmbiţei un sunet 
clar. Noi suntem în nedumerire şi îndoială, şi bisericile sunt gata să moară. Dar acum citim: „apoi am 
văzut un alt înger venind din cer, cu o putere mare; şi pământul s-a luminat de slava lui. Şi a strigat cu 
voce tare, spunând, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, şi a devenit un locaş al dracilor, şi locuinţa 
oricărui spirit necurat, o colivie a oricărei păsări necurate şi urâte.” (Apoc. 18:1,2). 
      Cum vom putea să cunoaştem ceva despre această solie, dacă nu suntem dispuşi să recunoaştem 
lumina cerului când vine la noi? În schimb primim imediat cea mai întunecată amăgire, dacă vine de 
la cineva care este de acord cu noi, cu toate că nu avem nici cea mai mică dovadă că Spiritul lui 
Dumnezeu l-ar fi trimis. Hristos spune, „Eu am venit în numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi” (vezi 
Ioan 5:43). Exact aceasta se petrece în continuu aici, de la Minneapolis încoace. Pentru că Domnul a 
trimis o solie în numele Său care nu se potriveşte cu propriile voastre idei, de aceea (concluzionaţi că) 
nu poate fi un mesaj de la Dumnezeu. Cum îndrăzniţi să vă asumaţi riscul de a încerca într-o măsură 
cât de mică să evitaţi ... (incomplet)139 
 
 
Ms-2-1890                                                                                Battle Creek, Michigan, 16 martie, 1890 

NUTRIREA  CREDINŢEI,  NU  A  ÎNDOIELII 
Predică 

E. G. White 
 

   Aş vrea să spun câteva cuvinte despre credinţă. Vreau să spun, fraţilor şi surorilor, că nu este 
natural pentru noi să credem, ci este foarte natural pentru noi să cultivăm necredinţa. Acesta este 
păcatul chinuitor, şi este păcatul obsedant în poporul lui Dumnezeu. Nu a fost natural pentru mine 
însămi să cred, şi am avut lecţii foarte severe în acest punct până am ajuns să ştiu că nu este siguranţă 
pentru mine să nutresc niciun moment vreo îndoială. Niciodată nu am pus adevărul la îndoială, dar   
m-am îndoit cu privire la mine şi lucrarea mea. 
      Am o mare întristare în inimă – o am cam de la întâlnirea de la Minneapolis încoace – şi am să vă 
spun şi de ce. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit aşa cum a făcut-o în ultimii patruzeci şi cinci de ani, şi 
eu am prezentat aceste lucruri, iar fraţii au ştiut şi au văzut roadele, şi totuşi necredinţa a intrat printre 
ei. De ce? Ei vor primi mărturiile altcuiva, şi le vor crede. Acum, când se află în faţa mişcărilor 
vizibile ale Spiritului lui Dumnezeu, dacă Spiritul ar fi în inimile lor, le-ar recunoaşte imediat. Dar 
necazul este că Spiritul nu este în ei. Şi ei niciodată nu vor cereceta aceste lucruri să vadă dacă sunt 
aşa. 
      Motivul pentru care am simţit aşa la Minneapolis este că am văzut că oricine va lua o poziţie 
similară celei pe care au luat-o ei la Minneapolis, va ajunge în cea mai întunecată necredinţă. Nu s-a 
văzut aceasta din nou şi din nou?140 Când vedem cum a fost încercat Hristos când a venit pe pământ, 
când vedem împietrirea inimilor, când vedem ce poate face duşmanul cu natura umană când pune 
necredinţă în inimă, cred că ar trebui să simţim aşa o teroare în sufletele noastre încât să nu îndrăznim 
să deschidem inima mizeriilor necredinţei şi să locuim în atmosfera ei, aşa cum se întâmplă de când 
am fost la Minneapolis. 
      Noi ne mirăm cum de Hristos S-a rugat cu o asemenea agonie. Nu S-a rugat pentru El, ci din cauza 
împietririi inimilor, căci cu toate că El era Calea, Adevărul şi Viaţa, poporul era atât de împietrit încât 
nu putea să vadă şi să accepte aceasta. Şi pentru că voi mergeţi pe urmele lor, acesta este necazul meu. 
Aşa cum ei au păşit atunci pe calea necredinţei, alţii păşesc astăzi pe aceeaşi cale, şi mâhnirea mea 
este aceeaşi cu cea pe care a simţit-o Hristos. Ei se pun în locul în care Dumnezeu nu mai are nicio 
altă putere cu care să-i atingă. Toate săgeţile din tolba Lui s-au epuizat.  
      Simt aceasta în fiecare adunare pe unde merg. Am simţit că există o apăsare a necredinţei. Este la 
fel de evident cum a fost întotdeauna. Pot să merg printre necredincioşi (la fel cum Hristos i-a vorbit 
femeii samaritence, şi samaritenii au ieşit şi au auzit); pot să merg în mijlocul celor care nu au auzit 
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niciodată adevărul, iar inimile lor sunt mai sensibile decât ale acelora ce au fost în adevăr şi au avut 
dovada lucrării lui Dumnezeu. Dar ei se scuză, „nu am ştiut că aşa stăteau lucrurile.” Când vom primi 
Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre, El ne va vorbi. Aici este necazul. Când văd că Domnul 
lucrează într-o anumită direcţie, ei încep cu toată puterea creierului, cu toată puterea de gândire, cu 
toată puterea vorbirii, cum e cazul şi aici, să împiedice lucrarea lui Dumnezeu.141 Daţi-mi voie să vă 
spun, mărturia va fi aceasta, „vai de tine Horazine, vai de tine Betsaido! Pentru că dacă s-ar fi făcut în 
Tir şi Sidon lucrările acestea mari care s-au făcut în tine, s-ar fi pocăit de multă vreme în sac şi 
cenuşă.” (Matei 11:21) 
      Eu ştiu despre ce vorbesc, şi cum nu mă aştept să am prea multe ocazii în care să vă vorbesc, vreau 
să vă spun din nou: „cădeţi pe Stâncă”. Nu am nicio speranţă pentru voi, dacă nu faceţi aşa. Mă bucur 
– da, şi sunt mulţumitoare – pentru că unii încep să vadă că este lumină pentru noi. Dacă vrem să stăm 
în beci, putem să o facem, dar singura cale pentru fiecare dintre noi este de a lupta lupta cea bună a 
credinţei. Nu este ceva ce vine în mod natural, dar noi trebuie să luptăm lupta cea bună a credinţei în 
loc de a absorbi toată necurăţia necredinţei. Dacă este vorba de o sugestie a necredinţei, i se acordă 
credit imediat. 
     Nu veţi avea niciodată o lumină şi o dovadă mai mare decât cea pe care aţi avut-o aici; dacă 
aşteptaţi până la judecată, ceea ce aţi avut aici vă va condamna. Dumnezeu a vorbit şi puterea Lui a 
fost în mijlocul nostru, şi dacă nu aveţi dovezi destule care să vă arate unde şi cum lucrează 
Dumnezeu, nu le veţi avea niciodată. Voi va trebui să adunaţi razele de lumină pe care le-aţi avut, şi 
nu să tot întrebaţi. 
      „Dar sunt unele lucruri care nu sunt explicate.” Ei bine, ce dacă nu este explicat totul? Unde este 
greutatea dovezii? Domnul va echilibra mintea dacă poate fi influenţată de Spiritul lui Dumnezeu; iar 
dacă nu, atunci ea va decide de partea cealaltă. Ei vor ajunge exact unde a ajuns Iuda; vor vinde pe 
Domnul lor pentru treizeci de arginţi sau pentru altceva. Ei vor sacrifica totul necredinţei.  

 Vă voi spune de ce este inima mea atât de apăsată.142 Pentru că orice minte care este sub influenţa 
necredinţei şi a celor spuse de unii şi de alţii, şi care lucrează împotriva luminii şi a dovezilor ce au 
fost prezentate de la adunarea de la Minneapolis încoace – vă spun fraţilor că îmi este teribil de teamă 
că în cele din urmă vor cădea. Îmi este teribil de teamă că nu vor birui niciodată. Dar sângele Mielului 
şi mărturia Mielului trebuie să fie de partea dreaptă a chestiunii. Când Dumnezeu lucrează – şi ei nu 
văd nicio lumină ca să ştie că El lucrează, ei se pun tocmai sub puterea duşmanului şi lucrează exact 
pe direcţia lui – apoi se scuză şi spun că nu au ştiut. „Oh” spunea Hristos, „dacă ar fi ştiut că este 
Domnul slavei, nu L-ar fi răstignit.” Ei bine, de ce nu L-au cunoscut? Dacă ar fi ştiut măcar că aceste 
obiecţii cu care ne-am luptat nu erau obiecţii, atunci nu le-ar fi făcut. Este vreo scuză pentru aceasta? 
De ce nu au ştiut ei? Au avut dovezile Spiritului, şi numai raţionamentul fals, pervertirea cuvintelor şi 
a poziţiilor, înţelegerea greşită, au fost cele care i-au condus în această poziţie periculoasă. 
      Vă spun, cu Dumnezeu nu se glumeşte. El este un Dumnezeu gelos, şi când Îşi manifestă puterea 
aşa cum a manifestat-o, este foarte aproape de păcatul împotriva Duhului Sfânt să nu-L crezi. 
Descoperirile puterii lui Dumnezeu nu au avut niciun efect ca să mişte şi să trezească persoane din 
poziţia lor de îndoială şi necredinţă.  Dumnezeu să ne ajute să ieşim afară din cursele diavolului! Dacă 
este cineva care are nevoie să fie mişcat, atunci sunt aceia care la Minneapolis au luat poziţie de partea 
cea rea.  

   Este un adevăr acela că noi nu putem face nimic împotriva adevărului, ci doar pentru el.143 
Adevărul preţios al lui Dumnezeu va triumfa; are triumful în el, şi nu va cădea la pământ, dar unii vor 
cădea, la fel ca şi în zilele lui Hristos. Ei au graniţele şi căile lor, şi Dumnezeu trebuie să lucreze în 
felul trasat de ei. Dumnezeu dezamăgeşte oamenii în mare măsură. El lucrează exact invers aşteptării 
lor. Iudeii credeau, desigur, că aveau să fie binecuvântaţi cu un Mesia. Dar, nu aveau loc pentru 
Hristos. El a trebuit să facă burdufuri noi pentru a pune în ele vinul nou al împărăţiei Sale. Tocmai aşa 
va face aici. Coroana este în mâinile lui Hristos, dar mulţi o vor pierde, şi pentru ce? Pentru că nu 
aleargă în cursă.  
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      Eu am văzut cum lucrează duşmanul. El nu vrea să lase poporul să plece. Dar, oh, nu lăsaţi ca 
vreun suflet să plece de aici cu întunericul, pentru că va fi un trup al întunericului oriunde va merge. 
Va duce cu el aceste seminţe şi va începe să le samene, şi va strica încrederea poporului în adevărurile 
preţioase pe care  Dumnezeu le vrea să ajungă în poporul Său. Eu am spus fraţilor noştri tot mereu că 
Dumnezeu mi-a arătat că El a ridicat bărbaţi care să ducă adevărul poporului Său, şi că acesta este 
adevărul. Dar ce efect a avut asupra lor? Ei sunt aceiaşi; aşa că nu sunt nicio garanţie. Care e 
problema? Fraţilor, spun din nou, cădeţi pe Stâncă şi fiţi zdrobiţi! Nu încercaţi să vă scuzaţi. Hristos 
spune că dacă ei îşi aduc jertfele şi îşi mărturisesc păcatele, dacă după aceea îşi aduc aminte de alte 
lucruri, chiar de ar fi vorba numai de unul, să vină şi să aducă o jertfă pentru acesta.  

   Fraţilor, avem nevoie de simplitatea lui Hristos. Eu ştiu că El are o binecuvântare pentru noi. A 
avut-o la Minneapolis, şi a avut-o pentru noi aici în timpul Conferinţei Generale. Dar nu a fost 
primită.144 Unii au primit lumina pentru popor şi s-au bucurat de ea. Au fost şi alţii care au stat în 
spate, şi poziţia lor a acordat încredere altora ca să discute necredinţă, şi au hrănit aceasta. Fraţilor, 
dacă vă aşteptaţi ca fiecare dificultate să fie clarificată înaintea voastră, şi aşteptaţi până se va 
clarifica, atunci veţi avea de aşteptat până la judecată, şi veţi fi cântăriţi în balanţă şi găsiţi prea uşori. 
      Fraţilor, nu pot fi asigurate mijloace ca să avem un timp pentru rugăciune? Puterea mea este 
aproape epuizată.  Dacă este posibil, aş vrea să mă retrag deoparte înainte să-mi consum aici ultimul 
gram de putere. De ce nu ne rugăm lui Dumnezeu? De ce nu ne prindem direct de mâinile lui 
Dumnezeu? De ce să aşteptăm ca Domnul să ne umilească? Dumnezeu aşteaptă ca bărbaţii care s-au 
pus în cale, să se umilească; dar mi s-a spus, „dacă nu se vor umili ei, îi voi umili Eu.” Dumnezeu va 
lucra. El va avea lucrarea pregătită pentru Spiritul Său. Trebuie să aibă loc o pregătire pentru ultima 
mare zi, şi noi trebuie să venim în poziţia în care să putem să lucrăm uniţi, cu intensă seriozitate şi 
curaj pentru Dumnezeu. 
      Aş vrea ca unii dintre aceştia să se adune din nou, şi apoi vreau ca cei ce stau aici şi tot pun 
întrebări, şi sunt aproape gata să renunţe la mărturii – vreau să ştiu de ce o fac; şi dacă ceva poate fi 
luat din drum, Dumnezeu să ne ajute să o facem! Trebuie să ştim de ce are duşmanul aşa putere asupra 
minţilor omeneşti, cum are aici. Aşa ceva nu am mai văzut în toată experienţa mea, de când am pornit 
prima dată în lucrare.145 Poporul lui Dumnezeu, care a avut lumină şi dovezi, stă acolo unde 
Dumnezeu nu va lăsa să cadă binecuvântarea asupra lor. 
      În capelă, puterea lui Dumnezeu era gata să vină peste noi. Pentru un timp scurt am simţit ca şi 
cum aş putea privi direct în slavă; dar spiritul de acolo a făcut ca aceasta să se retragă. E nevoie să 
înţelegem cum lucrăm. Eu vorbesc aceste lucruri lămurit pentru că ştiu că nimic altceva nu se poate 
face. Noi am încercat să încurajăm cu privire la credinţă. 
      Un frate crede că sora White nu-şi înţelege propriile ei mărturii. Am auzit aceasta la Minneapolis. 
De ce? Pentru că fraţii nu sunt de acord cu ele. Ei bine, sunt unele lucruri pe care le înţeleg. Înţeleg 
îndeajuns pentru a recunoaşte Spiritul lui Dumnezeu şi a urma vocea Păstorului. Înţeleg aceasta bine. 
 
 
W-82-1890                                                                                 Battle Creek, Michigan, 9 martie, 1980 

CĂTRE  W. C. WHITE  ŞI  SOŢIA 
 
Dragă Willie şi Mary, 
       Ieri E. J. Waggoner a ţinut un discurs foarte plin de putere. I-am auzit pe mulţi dintre cei prezenţi, 
care au mărturisit în unanimitate că Dumnezeu a vorbit prin el. Fratele Smith a fost prezent şi, au spus 
că a ascultat cu atenţie. 
      După amiază ne-am întâlnit în capelă. Au fost mulţi de faţă. Fraţii Olsen şi Waggoner au condus 
adunarea. Domnul mi-a dat un duh de rugăciune. Binecuvântarea lui Dumnezeu a venit peste mine, şi 
toţi au ştiut că Spiritul şi puterea lui Dumnezeu erau peste mine, şi mulţi au fost foarte binecuvântaţi. 
Am vorbit cu seriozitate şi hotărâre, şi mulţi au depus mărturie, şi s-au făcut unele mărturisiri; dar 
schimbarea nu a fost completă, nu am avut biruinţa totală pe care am dorit-o. 
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      În dimineaţa aceasta ne-am adunat în camera dinspre est a tabernacolului. Au fost înălţate multe 
rugăciuni spirituale, şi au fost făcute multe mărturisiri excelente. Apoi am vorbit din nou. Eram plină, 
şi am revărsat mărturia mea în avertizări, mustrări şi încurajări. Se produce o schimbare. Acum avem 
întâlniri ce ţin de la şapte jumătate până la ora nouă a.m., pentru rugăciune şi adunare de părtăşie. 
      Mărturiile fratelui Olsen sunt pătrunzătoare. Credem că vom vedea salvarea lui Dumnezeu. În 
dimineaţa aceasta au fost prezenţi fratele şi sora Prescott. Am vorbit fără ocolişuri. Am o libertate 
perfectă, şi numesc lumina, lumină, iar întunericul, întuneric. Le-am spus ieri că despre cele două 
legăminte, cred aşa cum am prezentat în Volumul 1 (Patriarhi şi Profeţi). Dacă aceasta este şi poziţia 
fratelui Waggoner atunci el are adevărul. Noi sperăm în Dumnezeu.  

   Astăzi ei îl aşteaptă pe Dan Jones.146 
      Am o problemă pe care doresc să o aduc în faţa voastră. Fratele Waggoner aproape că este convins 
să meargă în Texas şi să meargă împreună cu Sara şi cu mine la Fresno. Eu cred că ar fi bine pentru el 
să facă aceasta, pentru că nu va mai avea o ocazie aşa de favorabilă cu aşa costuri mici. Scrieţi-mi ce 
gândiţi cu privire la acest plan. Eu cred că este un plan bun, afară doar dacă voi vedeţi vreun motiv să 
nu fie dus la capăt. 
      Scrieţi-mi dacă credeţi că e nevoie de sora McOmber să fie cu Mary. Îmi scrie că va veni pe la noi 
în această săptămână să o ducă pe sora ei la sanatoriu pentru o operaţie chirurgicală. Scrie-mi cît de 
des poţi. Eu nu ştiu ce să pun înaintea lui Mary Steward. Fratele Eldridge crede că aici nu este loc de 
muncă pentru sora Clay, pentru că ei au mai mulţi decât pot folosi acum. Eu o las să stea la mine, să 
lucreze la scrierile mele. Căpitanul Eldridge crede că acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face, 
chiar dacă ar fi fost un loc pentru ea ca să se apuce de lucrul pe care intenţionează să-l facă. Ea este o 
femeie respectabilă. 
      Mă gândesc că o putem ţine pe Edna la lucru să copieze pentru Fannie. Dacă nu face aceasta, nu ar 
fi cel mai bun lucru să o reţinem, pentru că nu vom avea ce să-i dăm de lucru. Acum, Mary, tu mi-ai 
trimis o rochie cu sacul de voiaj din Colorado. Am crezut că am un yard de material ca şi rochia, în 
cutia cu fructe. Mi-am propus să-mi fac mâneci noi din bucata aceasta de pânză, pentru că mânecile de 
la haina mea sunt tare strâmte. Dacă vezi asemenea bucăţi de material, te rog trimite-mi-le prin poştă, 
şi îmi voi face mâneci din acestea. A fost o gaură arsă cu un cărbune aprins în bucata de material. 
Eram sigură că bucata de material este în cutie cu rochia, dar  poate să nu fi fost.  

   Reba se plimbă în fiecare zi şi spune că se întăreşte tot mai mult. Este veselă tot timpul – nu se 
plânge.147 
     Vă salut cu mult drag pe voi, copiii mei, pe nepoţi, pe mama Kelsey şi pe Mary. 
 
 
C-60-1890                                                                                Battle Creek, Michigan, 10 martie, 1980 

CĂTRE  W. A. COLCORD 
(Incomplet) 

Iubite frate Colcord, 
      Am fost atât de presată de multă muncă, de vorbire şi scris, încât nu am avut timp să-ţi scriu. Am 
să răspund la întrebările tale cât pot mai bine. Nu cred că este vreo capacitate în mine ca să scriu 
articolele în revistă sau să scriu cărţile pe care le public. Cu siguranţă eu nu le-aş fi putut scrie. În 
ultimii patruzeci şi cinci de ani am primit lumină şi am comunicat lumina dată din cer poporului cât şi 
celor la care am putut ajunge. Eu caut să fac voia Tatălui meu din ceruri. 
      Nu am trecut niciodată printr-un asemenea conflict, aşa o împotrivire hotărâtă faţă de adevăr – faţă 
de lumina pe care Dumnezeu a binevoit să mi-o dea – ca de la întâlnirea de la Minneapolis încoace. 
Am simţit tot mereu că trebuie să fac o mişcare decisivă, să ies din acest element al opoziţiei, dar de 
fiecare dată Domnul mi-a făcut de cunoscut că trebuie să stau la postul datoriei mele şi că El va sta cu 
mine. 
      Aceasta a fost cea mai puternică, îndelungată şi persistentă împotrivire pe care am cunoscut-o 
vreodată. Am acum un scop clar, să scriu experienţa mea în deplinătatea ei imediat ce voi avea timp 
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pentru aceasta, ca aceste evenimente să fie înregistrate în felul în care s-au petrecut. Mulţumesc lui 
Dumnezeu că victoria a apărut. 
      Fratele Butler şi fratele Smith sunt oamenii care dacă ar fi stat acolo unde Domnul i-ar fi dorit, ar 
fi stat de partea mea în loc să mă împiedice în lucrarea pe care Dumnezeu mi-a dat-o s-o fac. Cei ce nu 
au avut experienţa şi lumina pe care au avut-o aceşti bărbaţi, vor da socoteală doar pentru lumina pe 
care Dumnezeu le-a dat-o lor.148 

   Dar atitudinea acestor doi fraţi, cuvintele şi influenţa lor, au făcut ca munca mea să fie de o sută de 
ori mai grea decât ar fi fost dacă ei ar fi stat în sfatul lui Dumnezeu. Dar ei nu au făcut aşa. 

 
 

W-30-1890                                                                               Battle Creek, Michigan, 10 martie, 1890 
CĂTRE  W. C. WHITE  ŞI  SOŢIA 

 
Dragi copii, Willie şi Mary, 
 
      Tocmai am sosit de la adunare. Camera a fost plină, cele trei apartamente au fost făcute unul. 
Dumnezeu a revărsat din nou asupra mea Spiritul rugăciunii. Credinţa s-a prins de braţul puterii 
infinite. Am avut binecuvântarea lui Dumnezeu. Am vorbit treizeci de minute. Dumnezeu mi-a dat 
putere să vorbesc celor prezenţi. 
      Unele mărturisiri au fost făcute şi destul de mulţi dintre cei care au fost în întuneric au mărturisit 
că L-au găsit  pe Isus şi sunt liberi în Domnul. Fratele D. T. Bordeau a vorbit la obiect. A vorbit şi 
fratele Porter, dar mărturia pe care a făcut-o nu a fost ca şi celelalte ce au fost rostite. Nu a fost o 
lumină pentru adunare, ci în contrast evident cu ceea ce s-a spus. 
      Este tot mai multă şi mai multă eliberare. Întunericul nu mai este elementul care are controlul. 
Aşteptăm mai mult din Spiritul lui Dumnezeu, tânjim, sperăm şi credem că Domnul ne va da o 
binecuvântare specială. Cât de mult tânjesc să văd pe aceşti lucrători liberi în Domnul şi plini de 
bucurie în Dumnezeul lor. 
      Nu voi pleca la Chicago dacă pare necesar să rămân să ajut, dar dacă e mai bine, voi merge la 
Chicago pentru o săptămână, de vinerea viitoare. Sunt atât de mulţumitoare că curentul s-a schimbat, 
şi că Domnul lucrează pentru lucrătorii Săi. Mulţi dintre ei se vor întoarce în câmpul lor de lucru cu 
multă lumină, cu o experienţă mai adâncă, şi cu mai mult curaj în Domnul. Sănătatea mea este destul 
de bună, dar sunt foarte obosită; însă binecuvântarea lui Dumnezeu este de mare valoare pentru mine. 
Cred că voi avea binecuvântarea lui Dumnezeu.149 M-am temut că va trebui să părăsesc acest loc plină 
de depresie şi descurajare, dar Dumnezeu ne-a dat semne ale bunătăţii, şi El va aduce poporul Său în 
starea în care vor putea lăuda numele Lui cel sfânt. 
      Mă gândesc mult la voi, aş vrea să vă văd pe toţi. Ne rugăm pentru voi, ca binecuvântarea lui 
Dumnezeu să fie asupra voastră, şi cred că Domnul va răspunde rugăciunilor noastre. 
      Am auzit că fratele Jones a venit acasă în această după amiază. 
      Mi-a făcut o deosebită plăcere să aud că fratele Prescott predă studenţilor lui aceleaşi lecţii pe care 
le-a predat fratele Waggoner. El prezintă  legămintele. John crede că prezintă într-o manieră clară şi 
convingătoare. 
      De când am declarat în ultimul Sabat că vederile cu privire la legăminte, aşa cum sunt prezentate 
de fratele Waggoner, sunt adevăr, se pare că multe minţi au găsit multă uşurare. 
      Sunt înclinată să cred că fratele Prescott primeşte mărturia, deşi nu a fost prezent când am făcut 
această afirmaţie. Am gândit că e timpul să iau poziţie şi sunt fericită că Domnul m-a împins să dau 
mărturia pe care am dat-o. Fratele Larson nu şi-a deschis buzele. Nu ştiu ce simte. M-am gândit că 
pare oarecum afectat, dar este atât de reţinut, încât nu pot spune. Mulţi par a obţine binecuvântarea 
credinţei şi a iertării. L-am chemat pe fratele Olds pe nume şi i-am dat o mărturie la obiect. El a făcut 
o mărturisire Sâmbătă după amiază. În această dimineaţă el a vorbit foarte umilit şi zdrobit. Fratele 
Binghouse spune că nu a fost atât de binecuvântat în viaţa lui, cum a fost în aceste ultime zile. Fratele 
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Warren arată binecuvântarea pe faţa sa, pentru că arată ca şi cum Soarele Neprihănirii ar străluci peste 
el. El mărturiseşte că niciodată nu a mai simţit aşa de mult binecuvântarea lui Dumnezeu în inima 
sa.150 Fratele Fero şi-a umilit inima, şi spune că este liber în Domnul şi este binecuvântat într-un mod 
minunat. Fratele Watt a vorbit din nou în această dimineaţă şi a spus că a dobândit o experienţă bogată 
şi adâncă în cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos. El pare a fi un cu totul alt 
om, şi mulţi ale căror nume nu le ştiu, vin la lumină. Oh, eu sper şi mă rog ca această lucrare să 
meargă înainte cu mare putere. Noi trebuie să avem binecuvântarea lui Dumnezeu, profundă, bogată şi 
deplină. Fratele Olsen stă bine, ferm şi liber, hotărât de partea cea dreaptă. Ce fel de curs va lua D. L. 
Jones şi ce curs va lua Porter şi Larson, care au fost atât de angajaţi în a semăna necredinţă şi 
prejudecată, nu pot să-mi imaginez. Eu sper ca ei să fie născuţi din nou. 
      Nu mai am nicio povară, şi nu pot spune din ce motiv. Sunt liberă şi vorbesc după cum mă 
îndeamnă Spiritul lui Dumnezeu, iar cuvântul vorbit este primit din plin de cei mulţi care sunt 
prezenţi. Bărbaţii care au ţinut lucrurile până acum, sunt fără putere. S-a instalat un curent puternic 
orientat spre cer şi, dacă aşteptăm pe Domnul vom vedea cu siguranţă mântuirea Sa. El va lucra în 
favoarea noastră. El nu va lăsa ca acest institut misionar să se termine în confuzie şi întuneric. 
Aproape toţi cei ce au vorbit, au mărturisit că s-au simţit puşi la încercare pentru că nu au avut 
privilegiul să asculte învăţăturile fratelui Waggoner fără atât de multe întreruperi. Ei s-au simţit 
afectaţi şi gata să-şi piardă răbdarea din această cauză, şi cu lacrimi au mărturisit că nu a fost spiritul 
cel bun, aşa că bărbaţii ce şi-au făcut lucrarea de a arunca întuneric în clasă văd că nu au primit prea 
multe mulţumiri pentru ostenelile lor de a-şi vehicula ideile. 
      Sunt sigură că fratele Prescott va sta la mărturie, ca toţi dealtfel, cu puţine excepţii. Fratele Breed, 
cred că se va lămuri.  

   Cred că am să ţin această scrisoare până după adunarea de mâine înainte de masă.151 
11 martie. Dragii mei copii: Inima mea este plină de mulţumire şi laudă pentru Domnul. Dumnezeu a 
revărsat peste noi binecuvântarea Sa. Coloana vertebrală a acestei rebeliuni este sfărâmată în aceia 
care au venit din alte locuri. În această dimineaţă sala a fost plină. Mai întâi am avut rugăciune, apoi a 
vorbit fratele Olsen; eu am urmat în aceeaşi direcţie în care lucrez de o săptămână, din ultimul Sabat. 
Domnul a pus în gura mea cuvinte pe care să le vorbesc, şi fratele Bordeau a vorbit bine. Fratele 
Waggoner a vorbit foarte umil. Fratele Steward a vorbit cu mare umilinţă şi mult simţ. Fratele Fero a 
vorbit bine. Fratele Larson a vorbit şi a mărturisit că simţurile lui nu au fost corecte. Eu am răspuns şi 
el a luat poziţie alături de mărturii. 
      Fratele Porter s-a ridicat în picioare, aşa de zdrobit încât câteva momente nu a putut să spună 
nimic; apoi a spus că atunci când m-am adresat lui personal, înaintea celor adunaţi în capelă, el s-a 
ridicat împotrivă, dar el simte acum că a fost tocmai ceea ce avea nevoie, şi a mulţumit Domnului 
pentru mustrare. A mărturisit răul pe care mi l-a făcut mie şi fratelui Waggoner şi, în umilinţă, şi-a 
cerut iertare. A spus că nu poate să vadă clar în toate punctele în ce priveşte legămintele, dar că va 
umbla umilit înaintea Domnului, că va urma lui Isus şi va caută lumina tot timpul. A spus că nu a 
crezut mărturiile, dar a spus, „acum le cred, Domnul ne-a vorbit în această dimineaţă prin sora White. 
Cred fiecare cuvânt; accept mărturia ca de la Dumnezeu. Stau de partea lor, pentru că cred că astfel 
stau de partea Domnului.” 
      Fratele Dan Jones a fost prezent. El şi-a ţinut capul aplecat peste scaun tot timpul. Nu l-a ridicat 
deloc până ce adunarea s-a încheiat. El s-a întors numai ieri după amiază. A fost prezent fratele 
Eldridge.152 Toată sala plângea cu hohote şi lăuda pe Domnul pentru că s-a văzut o descoperire a 
puterii Sale. El S-a apropiat cu îndurare. Nu am auzit nimic de la fratele Smith, dar sperăm că 
influenţa îndurătoare a Spiritului lui Dumnezeu se va odihni peste el, şi el va găsi drumul să iasă din 
întuneric. Suntem plini de speranţă şi curaj pentru că aceşti bărbaţi, aşa de puternici şi cu păreri înalte 
despre ei, au început să simtă că lucrează împotriva Spiritului lui Dumnezeu. 
      Vorbirea mea a fost înregistrată. Când am să o obţin, am să v-o trimit. Eu cred că va fi o stare 
diferită de lucruri decât cea care a fost, şi lucrarea făcută la Battle Creek va ajuta. Fratele Prescott a 
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vorbit bine şi clar; a spus celor adunaţi că Dumnezeu ne-a vorbit în dimineaţa aceasta prin sora White. 
A spus „să luăm aminte la aceste cuvinte.” A plâns ca un copil când fratele L. şi P. şi-au făcut 
mărturisirea. Fratele Olsen este atât de fericit şi se simte atât de înviorat, şi abia ştie ce să facă. Fratele 
Waggoner este atât de mulţumitor. 
      Mă grăbesc să termin ca să o puteţi primi. 
 
 
W-83-1890                                                                               Battle Creek, Michigan, 13 martie, 1890 

CĂTRE  W. C. WHITE  ŞI  SOŢIA 
 

Dragii mei copii, Willie şi Mary, 
 
      Ieri (miercuri) am solicitat o întâlnire cu cei mai de seamă. Fraţii U. Smith, Leon Smith, Olsen, 
Fero, Watt, Prescott, Waggoner, McCoy, Larson, Porter, Colcord, Ballenger, Webber, Dan Jones, 
Wakehman, G. Amadon, Eldridge, Breed, şi profesorul Miller. După rugăciunea fratelui Smith, am 
spus că fratele Waggoner are câteva lucruri de spus pe care aş vrea să le audă, şi care vor elibera unele 
minţi de idei greşite. Apoi el a luat lecţiile Şcolii de Sabat, explicând ultimele lecţii şi acuzaţiile ce i s-
au adus lui că ar fi făcut-o intenţionat. Aceasta şi explicaţiile fr. Jones, au luat aproape o oră. Toţi au 
avut libertatea să vorbească după cum au găsit de cuviinţă, întrebând ce au vrut. Toate aceste lucruri 
păreau a fi satisfăcătoare. 
      Apoi am început să spun experienţa pe care am avut-o în California cu unii, mereu gata să fugă de 
mărturii. „Este gândul sorei White, opiniile ei; iar opiniile ei nu sunt mai bune decât ale noastre, doar 
dacă este vorba de ceva ce a văzut în viziune.”  Le-am spus care a fost rezultatul acestor lucruri.      
Le-am vorbit de eforturile mele de a da solilor şi soliei o şansă reală la Minneapolis. Am vorbit 
deschis despre discuţiile pe care le-am avut cu cei de la comitetul Review and Herald, despre 
prejudecăţile existente în minţi, despre discuţiile lor din case, despre cuvintele rostite pe care îngerii 
le-au înregistrat în cărţile din ceruri, despre uşurătatea şi ironia fratelui Rupert în camera fratelui U. 
Smith. Am vorbit despre fr. U. Smith care nu a venit să stea de vorbă cu mine, nu a venit să mă întrebe 
de ce parte stau, ce cred sau ce nu cred, şi nu a vrut să se unească cu noi la timpul de rugăciune. 
      Puterea care a fost peste mine când am vorbit poporului a fost o dovadă îmbelşugată că Domnul 
era cu mine.153 Dar străvechiul spirit, ca şi al fariseilor, i-a posedat şi le-a orbit ochii şi le-a încurcat 
judecata. Ei nu au ştiut mai mult decât iudeii, de ce spirit erau conduşi. 
      Am vorbit despre întâlnirile de aici, din Battle Creek, de după conferinţă – că mărturia mea a fost 
făcută fără efect. Waggoner a vorbit bine. Ştiu că a rămas o impresie favorabilă asupra minţilor, şi nu 
s-a făcut nicio agitaţie, niciun spirit de opoziţie. Eu am întrebat, „cum ai putut, frate Smith, să mă 
tratezi aşa cum ai făcut? Cum ai putut să stai direct în calea lucrării lui Dumnezeu?” 
      În cele din urmă a ajuns să spună – că a primit o scrisoare din California de la fratele Butler, prin 
care îi spunea că au fost făcute planuri ca să se introducă legea în Galateni. Apoi s-a explicat că nu a 
fost făcut niciun plan. Poţi să-ţi dai seama cum trebuie să fi părut aceste explicaţii celor prezenţi. I-am 
spus fratelui Smith că el ar fi trebuit să fie ultimul care să-mi blocheze drumul şi, prin atitudinea lui să 
întărească îndoielile şi necredinţa în mărturii. El a avut dovezi îmbelşugate că mărturiile mele nu s-au 
schimbat în caracter, în influenţă, de când m-a cunoscut. El a cunoscut despre ele şi despre locul pe 
care l-au ocupat în lucrare, mai mult decât orice alt om în viaţă. El a fost în legătură cu soţul meu şi cu 
mine din tinereţe şi de aceea este mai responsabil decât oricine. 
      16 martie (duminică). Am auzit că întâlnirea pe care am avut-o în ultima miercuri a fost un succes. 
Cred că aceia care au făcut atâta caz din aşa puţin, au fost foarte surprinşi de desfăşurarea sau de 
prezentarea problemei de către E. J. Waggoner şi de mine însămi. La întâlnirea de joi dimineaţa, fr. 
Larson a vorbit, venind ceva mai aproape de lumină. A vorbit şi fr. Porter, dar cu reţinere – nimic liber 
şi clar.154 
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      Eram aproape fără speranţă în aşteptarea unei zdrobiri generale a sufletelor sub influenţa Spiritului 
şi puterii lui Dumnezeu. Îmi era aşa de greu, o atât de greu. Joi am fost bolnavă. Nu m-am ridicat prea 
mult. Am fost fără vlagă, nu am putut scrie nimic. Vineri dimineaţa am fost bolnavă; nu am fost la 
întâlnirea de dimineaţa. Am fost epuizată toată ziua. Mi s-a cerut să vorbesc în Sabat, dar nu am avut 
puterea. Am trimis vorbă fratelui (Dan) Jones să invite pe fratele Waggoner să vorbească. Părea să fie 
un pic de reţinere, dar în final a fost invitat şi a transmis o solie preţioasă legată de mesajul către 
biserica Laodicea – tocmai ceea ce aveam nevoie. Aceasta a fost o altă binecuvântare bogată pentru 
biserică. 
      După amiază o altă adunare a fost ţinută în capelă. Nu am fost în stare, dar fratele Olsen a dorit 
mult să vin, şi eu am consimţit să fac astfel. Am vorbit de trei ori – de două ori foarte scurt, odată ceva 
mai lung. Fratele Olsen a vorbit bine. A avut prezentări foarte bune. Erau tocmai la subiect. Fratele 
Porter a vorbit, dar nu era liber. Fratele Eldridge a spus despre întâlnirea de acum câteva zile pentru 
investigarea unor lucruri, că a fost excelentă. El a spus că se aşteptau la un uriaş cu care au de luptat, 
dar care s-a dovedit a fi doar un om de paie. S-a simţit uşurat pentru că, din fericire, a fost dezamăgit. 
Larson a vorbit bine. Fratele Porter a vorbit, dar nu atât de clar şi la subiect pe cât ne aşteptam. Oh,  
cât de greu este pentru aceşti oameni să moară! 
      Apoi a vorbit fratele Dan Jones. El a spus că a fost tentat să dea la o parte mărturiile; dar dacă ar fi 
făcut astfel, ar fi dat totul la o parte pentru că a văzut că mărturiile sunt împletite cu solia îngerului al 
treilea; şi a vorbit despre scenele teribile ale ispitirii lui. Cu adevărat mi-a fost milă de om.155 

   După o vreme m-am  ridicat şi am spus câteva cuvinte la subiect. „Acum”, am spus, „am auzit 
cuvintele voastre, şi dacă voi, fraţii mei, aţi fost atât de greu încercaţi cu privire la mărturii, atunci 
trebuie să puteţi arăta clar în mine, în lucrarea mea, sau în mărturiile în sine, ce anume v-a provocat 
toată această îndoială şi necredinţă. E posibil ca oameni sensibili, cu minţi critice să fie atât de creduli 
încât să primească afirmaţiile oamenilor şi presupunerile lor, să strângă declaraţii şi să-şi pună atâta 
încredere în imaginaţii, împotrivindu-se tuturor dovezilor pe care Dumnezeu a binevoit să le dea la 
întâlnirea de la Minneapolis şi de atunci încoace pentru a le confirma credinţa în mărturii pe tărâmuri 
biblice prin aplicarea testului pe care l-a dat Hristos – „după roadele lor îi veţi cunoaşte” – un pom rău 
nu poate face roade bune, nici un pom bun nu poate face roade rele – şi să nu ştie dacă mărturiile sunt 
din cer sau din iad? 
      „Voi, bărbaţi dotaţi cu raţiune, vreţi să vă gândiţi puţin la aceste lucruri, şi apoi să vă gândiţi ce 
spirit vă conduce şi v-a pus în mişcare la Minneapolis şi de atunci încoace? Cercetarea voastră va fi cu 
siguranţă sensibilă dacă va fi orientată spre adevăratele lucruri pe care ar trebui să le cercetaţi, iar 
credinţa voastră va deveni tare în acele lucruri în care aveţi siguranţă că puteţi să le credeţi. Dacă nu 
aţi văzut dovada că mărturiile poartă acreditare cerească, vreţi să-mi spuneţi ce să dea Domnul ca dar 
bisericii Sale, ca să poarte pecetea cerească? Vreţi, vă rog, să vă gândiţi critic la aceste probleme şi să 
le rezolvaţi satisfăcător pentru minţile voastre proprii? Nu veţi fi voi obligaţi, dacă sunteţi sinceri, să 
spuneţi că aţi lucrat în întuneric, departe de lumină, dovadă şi adevăr? Acest spirit nu poartă semnele 
puterii divine, ci ale puterii şi subtilităţilor duşmanului lui Dumnezeu şi al omului.156 Eu vă spun că 
este de jos şi nu este în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu, sau cu solia pe care a dat-o servitorilor Săi 
pentru timpul prezent. Când Domnul trimite lumina şi hrana de care toate bisericile au nevoie, ne 
putem aştepta ca vrăjmaşul a toată neprihănirea să facă tot posibilul pentru a le împiedica să ajungă la 
popor în felul natural în care sunt date de cer. El umple minţile de necredinţă şi îndoieli, ca să se 
învârtă în serviciul său, să servească scopului său, şi să intercepteze lumina pe care Dumnezeu o 
trimite aleşilor Săi.” 
      Fratele Olsen a lucrat bine, dar nu s-a produs o schimbare decisă. Duminică dimineaţa, deşi 
obosită şi aproape descurajată, m-am aventurat să merg la întâlnire. Nu am spus nimic până când 
adunarea era aproape să se încheie, şi apoi am făcut câteva remarci. Le-am pus în faţă ce au făcut ca să 
anuleze efectul a ceea ce Domnul încerca să facă, şi le-am spus şi de ce. Legea în Galateni a fost 
singura lor pledoarie. 
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      „De ce”, am întrebat, „interpretarea voastră a legii în Galateni vă este mai dragă, şi voi sunteţi mai 
zeloşi să vă menţineţi ideile legate de acest punct, decât să recunoaşteţi lucrările Spiritului lui 
Dumnezeu? Voi aţi cântărit fiecare mărturie preţioasă trimisă de cer, după propria voastră măsură, aşa 
cum aţi interpretat şi legea în Galateni.” Nimic nu poate să ajungă la voi în ce priveşte adevărul, dacă 
nu are amprenta voastră, ideile preţioase pe care le-aţi idolatrizat în ce priveşte legea în Galateni. 
      „Mărturiile Spiritului lui Dumnezeu, roadele Spiritului lui Dumnezeu, nu au nicio greutate dacă nu 
sunt marcate cu ideile voastre despre legea în Galateni. Îmi este frică pentru voi şi îmi este frică de 
orice interpretare a voastră din Scriptură ce dă pe faţă un spirit atât de necreştinesc cum a fost cel 
manifestat, şi care m-a costat un efort care nu era necesar.157 Dacă voi sunteţi atât de precauţi şi atât de 
critici ca nu cumva să primiţi ceva în dezacord cu Scriptura, aş dori să priviţi aceste lucruri în 
adevărata lor lumină. Să fiţi precauţi în sensul de a vă fi teamă ca să nu păcătuiţi împotriva Spiritului 
lui Dumnezeu. Oare minţile voastre critice au luat în considerare acest punct de vedere al subiectului? 
Eu spun că dacă vederile voastre despre legea în Galateni şi roadele lor, au caracterul pe care l-am 
văzut la Minneapolis şi tot mereu de atunci încoace, atunci mă rog să fiu cât mai departe posibil de 
această înţelegere şi interpretare a Scripturilor. Mie mi-e frică de orice aplicaţie a Scripturilor ce are 
nevoie de un asemenea spirit şi produce asemenea roade cum sunt cele pe care le-aţi manifestat. Un 
lucru este cert, eu nu voi fi niciodată în armonie cu un asemenea spirit, atât timp cât Dumnezeu îmi dă 
raţiune. 
     „Învăţătura voastră, în unele aspecte, nu se recomandă minţii mele şi nici minţii altora. Voi nu aţi fi 
putut da o reputaţie mai bună teoriilor voastre decât aşa cum aţi făcut-o.  
      „Acum fraţilor, nu am nimic de spus, nicio povară în ce priveşte legea în Galateni. Această 
problemă o văd cu consecinţe minore în comparaţie cu spiritul pe care voi l-aţi adus în credinţa 
voastră. Este din acelaşi material cu spiritul manifestat de iudei faţă de lucrarea şi misiunea lui Isus 
Hristos. Cea mai convingătoare mărturie care poate prezenta altora că noi avem adevărul, este spiritul 
care însoţeşte prezentarea acestui adevăr. Dacă sfinţeşte inima primitorului, dacă îl face gentil, amabil, 
binevoitor, răbdător, sincer şi asemenea lui Hristos, atunci el va da dovadă de faptul că are adevărul 
original. Dar dacă omul face aşa cum au făcut iudeii atunci când opiniile şi ideile le-au fost contrazise, 
atunci cu siguranţă nu putem să primim asemenea mărturie, pentru că nu produce roadele neprihănirii. 
Felul în care interpretau Scriptura nu erau corecte, şi totuşi iudeii nu au vrut să primească dovada dată 
de descoperirea Spiritului lui Dumnezeu, ci au fost gata, atunci când ideiile le-au fost contrazise, chiar 
să omoare pe Fiul lui Dumnezeu.  

„Merită să vă gândiţi la aceste lucruri. Isus nu a putut să dea lecţiile Sale preţioase, deşi a venit în 
lume ca să le dea acelora ce ar fi trebuit să le primească.158 El a reprezentat situaţia cărturarilor şi 
fariseiilor din vechime, prin nişte burdufuri vechi, uscate care nu puteau ţine vinul cel nou al 
împărăţiei Sale; de aceea El a trebuit să facă burdufuri noi în care să poată pune vinul cel nou. 
Adevărul Său a găsit loc în inima femeii samaritene, o păcătoasă. A făcut un burduf pentru vinul 
împărăţiei Sale când l-a chemat pe Matei, vameşul; a făcut burdufuri în care a putut să toarne vinul 
nou, când i-a chemat pe pescari.” 
      Fratele Dan Jones a vorbit la întâlnirea de duminică dimineaţa, după ce am spus ceva de felul celor 
de mai sus, şi arăta ca bolnav când a recunoscut câteva lucruri şi a luat poziţie de partea mărturiilor. 
Fratele Porter a vorbit la subiect. El a făcut mărturisiri umile cu lacrimi şi cu o vorbire zdrobită, şi a 
regretat cursul pe care l-a urmat. El a spus, „sora White, fii sigură că rugăciunile noastre te vor însoţi. 
Te vom susţine când vei merge să-ţi faci lucrarea obositoare. Credem că lucrarea ce o faci este de la 
Dumnezeu.” Am văzut că Domnul mişcă inimile. Obţinem victorii şi lăudăm pe Domnul. 
      Luni, 17 martie. În această dimineaţă întâlnirea a fost solemnă şi lucrarea mai profundă. Howard şi 
Madison Miller au fost prezenţi amândoi. Domnul m-a ajutat să spun câteva lucruri importante. Apoi 
am menţionat numele fraţilor Madison şi Howard Miller. Madison s-a ridicat şi a spus plângând că e 
un mizerabil, ticălos, orb şi gol. A spus că a pândit să vadă lucrarea şi pe aceia ce erau angajaţi în ea. 
El a văzut că cei ce şi-au opus spiritul spiritului soliei ce a venit la noi de mai mult de un an, nu aveau 
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spiritul lucrării, ci se cufundau în întuneric. El nu era pregătit să lucreze până ce nu era schimbat cu 
totul. Mărturia lui a fost foarte la obiect, la fel ca şi a fiecăruia care a făcut mărturisiri.159 
      Îl aşteptăm pe fratele A. T. Jones pe deseară sau mâine dimineaţă. Ne-am gândit că e bine ca 
această lucrare să fie cât mai profundă posibil, ca lucrătorii să poată pleca însoţiţi de Spiritul lui 
Dumnezeu. Domnul lucrează, şi suntem bucuroşi. Când va veni fratele Jones, vom avea o altă 
întâlnire în cadru restrâns, pentru a cerceta toate obiecţiile create, pentru a lua din cale aceste 
obstacole, şi cei ce au vorbit despre aceste lucruri să le îngroape pe cât posibil, fără ca ele să mai fie 
înviate. 
      Ţi-am scris aceste detalii pentru că ştiu că te interesează în mod special. Ne gândim că Domnul ne 
ajută, pentru ca plugul adevărului să pătrundă tot mai adânc şi mai serios în acest timp. Eu cred că 
Domnul va lucra cu putere. Am vorbit în fiecare zi din săptămână de la ultimul Sabat, şi uneori de 
două ori pe zi. 
      Dragi copii, mă aştept să pornim joia viitoare, dacă nu ne opreşte lucrarea. Dacă este cel mai bine, 
voi pleca joi. Dacă este necesar să mai rămân, nu voi pleca până duminică. 
      Emma şi cu mine am fost să o vedem pe Reba seara trecută. Era în pat. A spus că a dormit liniştită 
aproape toată ziua. Nu am putut să vorbesc cu ea de câteva zile. Este foarte veselă. Nu are dureri, şi 
are o bună poftă de mâncare. Se plimbă în fiecare zi în cărucior, când nu e prea frig sau furtună. Ea 
spune că bunicul ei zice că arată mai bine decât arată de fapt. 
      Am citit scrisorile voastre – a lui Mary, a lui Willie şi a sorei Kelsey. Nu cred că Mary face bine să 
se obosească scriind. Ea are nevoie să se odihnească cât mai mult posibil. Am avut un timp bun de 
rugăciune cu Reba. Sunt aşa de bucuroasă că este fericită şi mulţumită, şi toate nevoile ei sunt 
satisfăcute. 
      Tocmai am citit scrisoarea voastră în care este sfatul cu privire la sora Clay.160 Mă voi gândi la 
aceste lucruri şi încerc să acţionez cu înţelepciune. Banii de la Boulder au ajuns în siguranţă şi sunt 
bucuroasă că această problemă nu mă mai îngrijorează. Sper că nu veţi mai lucra sub tensiune. Sper să 
lucraţi cât mai mult posibil în aer liber, Willie. Este nevoie să ne păzim cu gelozie puterea, să nu 
lucrăm cu imprudenţă, şi cred că Domnul ne va ajuta în marea Lui îndurare. De câteva zile nu am fost 
capabilă să scriu prea mult. Am fost prea împovărată, dar Domnul este bun şi vrednic să fie slăvit. 
      După amiază. Sora McOmber a venit astăzi cu sora ei pentru tratament. Ea este sănătoasă, dar 
cred că nu vrea să plece departe de casă, deoarece părinţii ei sunt în vârstă şi simte că trebuie să le fie 
aproape. Ea şi Emma sunt acum în vizită la Reba. Mă gândesc că schimbările în volumul 1 vor fi 
bune. Văd mari avantaje în aceasta şi îmi place, deşi va fi o întârziere. 
      Sunt convinsă că Satana a văzut că miza era mare aici, şi nu a vrut să-şi piardă influenţa asupra 
fraţilor noştri lucrători. Dacă vom avea victoria deplină, mulţi dintre lucrători vor merge de la această 
întâlnire cu o experienţă de cea mai mare valoare. Noi sperăm şi ne rugăm. 
     Vă iubesc pe toţi. Mă gândesc la voi şi mă rog pentru voi în fiecare zi. Rugăciunea mea este ca 
Domnul să vă binecuvânteze din abundenţă. 
      În această după amiază am primit o scrisoare ca răspuns la cele scrise lui Smouse, că pot să 
folosesc banii împrumutaţi încă pentru un an, dar din moment ce au fost împrumutaţi numai pentru un 
an ar fi bine să reînnoim înscrisurile. Mi-a lăsat banii cu şapte la sută deşi putea să ia mai mult, dar 
pentru că sunt folosiţi pentru cauză, el s-a mulţumit cu atât; şi a spus că la sfârşitul anului viitor va 
putea prelungi timpul, dacă doresc. 

                               Mama  
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Ms-2-1890                                                                                          Battle Creck, Michigan, 16 martie 
PREDICĂ 

E.G. White 
 
      Vreau să spun câteva cuvinte despre credinţă. Vreau să vă spun fraţilor şi surorilor că nu este 
natural pentru noi să credem, ci este foarte natural pentru noi să cultivăm necredinţa. Acesta este 
păcatul chinuitor al poporului şi a fost păcatul obsedant al poporului lui Dumnezeu. Nu a fost natural 
pentru mine însămi să cred, şi am avut de învăţat lecţii foarte severe până am ştiut că nu am nicio 
siguranţă dacă nutresc pentru un singur moment vreo îndoială. Niciodată nu m-am îndoit cu privire la 
adevăr, dar am avut îndoieli cu privire la mine şi la lucrarea mea. 
      Am o mare supărare în inimă – o am aproape încontinuu de la întâlnirea de la Minneapolis încoace 
– şi vă spun de ce. Pentru că Domnul mi-a vorbit aşa cum a făcut-o în ultimii patruzeci şi cinci de ani, 
şi eu am prezentat aceste lucruri, iar fraţii au văzut şi au cunoscut roadele, şi totuşi necredinţa a 
pătruns printre ei. De ce? Ei vor primi mărturia altcuiva, şi vor crede tot ce va spune. Când ajung în 
faţa mişcării vizibile a Spiritului lui Dumnezeu, dacă Spiritul lui Dumnezeu ar fi în inimile lor, l-ar 
recunoaşte imediat. Dar necazul este că Spiritul nu este în ei. Şi ei niciodată nu vor cerceta aceste 
lucruri să vadă dacă sunt aşa. Motivul pentru care m-am simţit astfel la Minneapolis a fost pentru că 
am văzut că oricine a luat o poziţie similară cu cea pe care au luat-o la Minneapolis, va ajunge în cea 
mai întunecată necredinţă. Nu am văzut aceasta tot mereu? Când vedem cum a fost încercat Hristos 
când a fost pe pământ, când vedem împietrirea inimilor, când vedem ce poate face duşmanul cu natura 
umană când pune necredinţa în inimă, mă gândesc că ar trebui să simţim o asemenea teroare în 
sufletele noastre ca nu cumva să îndrăznim să deschidem inima mizeriilor necredinţei şi să locuim în 
această atmosferă, de felul celei care există de când am fost la Minneapolis.161 
      Ne mirăm cum de Hristos S-a rugat cu o asemenea agonie. Nu a fost din cauza Lui, ci din cauza 
împietririi inimilor, căci cu toate că El era Calea, Adevărul şi Viaţa, totuşi poporul era atât de împietrit 
încât nu au putut să vadă şi să accepte aceasta. Şi acum voi aţi călcat pe urmele lor, iată necazul meu. 
Aşa cum ei au păşit atunci pe calea necredinţei, alţii păşesc astăzi pe aceeaşi cale, şi mâhnirea mea 
este la fel cu cea pe care a avut-o Hristos. Ei se aşază acolo unde Dumnezeu nu mai are nicio altă 
putere cu care să îi atingă. Săgeţile din tolba Lui s-au epuizat. 
      Simt aceasta la fiecare întâlnire la care iau parte. Am simţit că există o presiune a necredinţei. Este 
la fel de evident cum a fost dintotdeauna. Pot să merg printre necredincioşi (aşa cum Hristos a vorbit 
femeii samaritene, şi samaritenii au venit şi L-au auzit), pot să merg în mijlocul acelora care nu au 
auzit niciodată de adevăr, şi inimile lor sunt mult mai sensibile decât ale acelora care au fost în adevăr 
şi au avut dovada lucrării lui Dumnezeu. Dar ei se scuză, „nu am ştiut că lucrurile sunt aşa.” Când 
primim Spiritul lui Dumnezeu în inimile noastre, El ne vorbeşte. Aici este problema. Atunci când ei 
văd că Dumnezeu lucrează într-o direcţie anume, ei încep cu toată puterea minţii, cu toată puterea 
gândirii, şi cu toată puterea vorbirii, aşa cum este cazul aici, să se împotrivească lucrării lui 
Dumnezeu. Permiteţi-mi să vă spun, mărturia va fi aceasta: „Vai de tine Horazine! Vai de tine 
Betsaido! Dacă s-ar fi făcut în Tir şi Sidon aceste lucruri, demult s-ar fi pocăit în sac şi cenuşă.” 
      Ştiu despre ce vorbesc, şi pentrucă nu mă aştept să am multe ocazii să vă vorbesc, vă spun din 
nou: „Cădeţi pe Stâncă.” Nu am nicio speranţă pentru voi, dacă nu faceţi aceasta.162 Mă bucur; sunt 
atât de mulţumitoare pentru că unii au început să vadă că aici este lumină pentru ei. M-am bucurat să 
aud ieri mărturia fratelui Larson. Există lumină pentru noi. Dacă vrem să stăm în pivniţă, o putem 
face; dar singura cale pentru fiecare dintre noi este să luptăm lupta cea bună a credinţei. Nu este ceva 
care să vină în mod natural, ci trebuie să luptăm lupta cea bună a credinţei în loc să absorbim toată 
murdăria necredinţei. Dacă se sugerează necredinţa, imediat i se acordă crezare. Nu veţi avea 
niciodată o lumină şi o dovadă mai mare decât ceea ce aţi avut aici; dacă aşteptaţi până la judecată, 
ceea ce aţi avut aici, vă va condamna. Dumnezeu a vorbit şi puterea Sa a fost în mijlocul vostru, şi 
dacă nu aveţi destule dovezi care să vă arate unde şi cum lucrează Dumnezeu, atunci nu veţi avea 
niciodată dovezi. Voi aveţi de adunat razele de lumină pe care le-aţi avut, şi nu să tot întrebaţi. „Dar 
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sunt nişte lucruri care nu au fost explicate.” Şi ce dacă nu este explicat totul? Unde este greutatea 
dovezii? Dumnezeu va echilibra mintea dacă este sensibilă faţă de influenţa Spiritului lui Dumnezeu; 
dacă nu este, atunci se va decide de partea cealaltă. Ei vor ajunge exact unde a ajuns Iuda; vor vinde 
pe Domnul lor pentru treizeci de arginţi sau pentru altceva. Vor sacrifica totul necredinţei. 
      Vreau să vă spun ce îmi face inima atât de tristă. Cauza este că orice minte care este susceptibilă 
necredinţei şi vorbelor spuse de unii sau de alţii, şi lucrării împotriva luminii şi dovezilor care au fost 
prezentate de la întâlnirea de la Minneapolis încoace – vă spun, fraţilor, mi-e teribil de teamă că vor 
cădea în cele din urmă.   Mi-e teribil de teamă că nu vor birui niciodată. Dar sângele Mielului şi 
mărturia Mielului trebuie să fie de partea cea dreaptă a problemei. Când Dumnezeu lucrează, şi ei nu 
prind nicio lumină ca să ştie că El lucrează, se pun singuri sub puterea duşmanului şi lucrează exact în 
direcţia lui, apoi se scuză şi spun că nu au ştiut.163 
      „Oh”, spune Hristos, „dacă ar fi ştiut că e Prinţul slavei, nu L-ar fi crucificat.” De ce nu au ştiut? 
Dacă ar fi ştiut că aceste obiecţii cu care am luptat nu erau obiecţii, nu le-ar fi făcut. Dar, este aceasta 
o scuză? De ce nu au ştiut? Ei au avut dovezile Spiritului, şi a fost numai raţionamentul fals, 
pervetirea cuvintelor şi a poziţiilor, şi falsa înţelegere, care i-a condus în această poziţie periculoasă.  
      Vă spun că Dumnezeu nu Se lasă batjocorit. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, şi când îşi 
manifestă puterea aşa cum Şi-a manifestat-o, a nu crede este foarte aproape de păcatul împotriva 
Duhului Sfânt. Descoperirile puterii lui Dumnezeu nu au avut niciun efect ca să mişte şi să urnească 
persoanele din poziţia lor de îndoială şi necredinţă. Dumnezeu să ne ajute ca să ieşim din cursele 
diavolului! Dacă este cineva care să aibă nevoie să fie mişcat, atunci sunt aceia care la Minneapolis au 
luat poziţie de partea cea rea. Este adevărat ce se spune, că noi nu putem face nimic împotriva 
adevărului, ci doar pentru el. Adevărul preţios al lui Dumnezeu va triumfa; are triumful în el, şi nu va 
cădea la pământ, dar cineva va cădea, la fel ca în zilele lui Hristos. Ei au graniţele şi direcţiile lor, şi 
vor ca Dumnezeu să lucreze în felul lor. Dumnezeu dezamăgeşte oamenii în mare măsură. El lucrează 
tocmai contrar aşteptării lor. Iudeii se aşteptau desigur că vor fi binecuvântaţi cu un Mesia. Dar ei nu 
aveau niciun loc pentru Hristos. El a trebuit să facă burdufuri noi ca să pună în ele vinul cel nou al 
împărăţiei Sale. Tot la fel va face şi aici. Coroana este în mâinile lui Hristos, dar mulţi o vor pierde. 
De ce? Pentru că nu au isprăvit alergarea. 
      Am văzut cum lucrează duşmanul. El nu vrea să lase poporul să plece. Dar oh, niciun suflet să nu 
plece de aici însoţit de întuneric, pentru că va fi un trup al întunericului oriunde va merge. Va 
împrăştia seminţele întunericului pretutindeni.164 El transportă toate aceste seminţe şi va începe să le 
samene, şi va strica încrederea poporului în exact adevărurile pe care Dumnezeu vrea să le aducă 
poporului Său. Le-am spus fraţilor noştri tot mereu că Dumnezeu mi-a arătat că El a ridicat bărbaţi 
care să ducă adevărul poporului Său, şi că acesta este adevărul. Ei bine, ce efect a avut asupra lor? Au 
rămas neschimbaţi, astfel încât nu ne putem baza pe ei. Care este problema? Fraţilor, vă spun din nou, 
cădeţi pe Stâncă şi fiţi zdrobiţi! Nu încercaţi să vă scuzaţi. Hristos spune că atunci când îşi aduc 
jertfele şi îşi mărturisesc păcatele, dacă după aceea le vin alte lucruri în minte, chiar şi numai unul 
singur, să vină şi să aducă o jertfă pentru acesta. 
      Fraţilor, e nevoie să avem simplitatea lui Hristos. Eu ştiu că El are o binecuvântare pentru noi. A 
avut-o la Minneapolis, şi o are pentru noi aici, în timpul Conferinţei Generale. Dar ea nu este primită. 
Unii au primit lumina pentru popor şi s-au bucurat în ea. Dar au fost şi alţii care au stat chiar în spate, 
iar poziţia lor a încurajat pe alţii să vorbească cu necredinţă, şi să o nutrească. Fraţilor, dacă vă 
aşteptaţi ca orice dificultate să vă fie expusă în linii clare, şi aşteptaţi până ce se întâmplă aceasta, 
atunci veţi avea de aşteptat până la judecată, şi veţi fi cântăriţi în balanţă şi găsiţi prea uşori. Fraţilor, 
nu pot fi asigurate aici mijloace ca să avem un timp de rugăciune? Puterea mea aproape s-a epuizat. 
Dacă este posibil, aş dori să plec înainte ca ultimul gram de putere să mi se consume aici. Fraţilor, de 
ce nu ne rugăm lui Dumnezeu? De ce nu vă puneţi în poziţia din care să puteţi prinde mâna lui 
Dumnezeu? De ce să aşteptăm până ce Dumnezeu ne umileşte? Dumnezeu aşteaptă ca aceia care au 
stat în cale, să se umilească; dar mi-a fost spus, „dacă nu se vor umili singuri, Eu îi voi umili.”165 
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Dumnezeu va lucra. El vrea să aibă lucrarea pregătită pentru Spiritul Său. Trebuie să aibă loc o 
pregătire pentru ultima mare zi, şi noi trebuie să ajungem într-o poziţie în care să lucrăm uniţi, cu 
intensă seriozitate şi curaj pentru Dumnezeu. 
      Vreau ca unii dintre aceştia să se adune din nou, şi mai vreau ca aceia care au stat şi au obiectat, şi 
sunt aproape gata să renunţe la mărturii – vrem să ştim de ce o fac; şi dacă ceva poate fi dat la o parte 
din cale, Dumnezeu să ne ajute să o facem! Trebuie să ştim de ce are duşmanul aşa putere asupra 
minţii umane, cum are aici. Aşa ceva nu am mai văzut în toată experienţa mea, de când am intrat 
pentru prima dată în lucrare. Poporul lui Dumnezeu care a avut lumină şi dovezi, stă acolo unde 
Dumnezeu nu va lăsa binecuvântarea să cadă asupra lor. 
      În capelă, puterea lui Dumnezeu a fost gata să cadă asupra noastră. Pentru o clipă am simţit ca şi 
cum aş fi putut privi direct în slavă; dar Spiritul manifestat, a izgonit-o afară. Noi trebuie să înţelegem 
cum lucrăm. Eu spun clar aceste lucruri pentru că ştiu că nu este nimic altceva ce se poate face. Noi 
am încercat să încurajăm credinţa. 
      Un frate gândeşte că sora White nu înţelege propriile ei mărturii. Am auzit aceasta la Minneapolis. 
Cum de? Pentru că fraţii nu sunt de acord cu ele. Ei bine, sunt unele lucruri pe care le înţeleg. Înţeleg 
destul cât să cunosc Spiritul lui Dumnezeu şi să urmez vocea Păstorului. Atâta, înţeleg. 
 
 
W-84-1890                                                                               Battle Creek, Michigan, 19 martie, 1890 

CĂTRE  W. C. WHITE  ŞI  SOŢIA 
 
Dragi copii Willie şi Mary White, 
 
      Am participat la întâlnirea de dimineaţă şi am ascultat ce spun ceilalalţi, fără să spun ceva. Au fost 
făcute multe mărturisiri excelente, dar unii după care am tânjit să vorbească, nu au vorbit. Am fost atât 
de epuizată încât am preferat luxul tăcerii, dar nu l-am putut avea. Unul după altul au dorit să mă vadă 
pentru câteva momente, iar timpul meu a fost fărâmiţat încât nu am putut să fac prea mult. 
      A. T. Jones a fost prezent şi a vorbit scurt şi la obiect. Ne-am gândit că ar fi bine să fixăm o 
întâlnire pe după amiază de acelaşi caracter cu cea pe care am ţinut-o miercuri seara, săptămâna 
trecută. Fratele Eldridge a avut  o convorbire lungă cu mine despre diferite lucruri – cărţi, scrieri şi 
starea prezentă de lucruri. El credea că ar fi bine să avem o a doua întâlnire, şi îi părea rău că aceste 
întâlniri cu explicaţii nu au putut să fie ţinute mai demult. Acelaşi lucru a fost susţinut şi de alţii, dar 
le-am explicat că starea impresiilor şi a sentimentelor lor era de un asemenea caracter încât noi nu      
i-am fi putut atinge, pentru că ei aveau urechi, dar erau surzi; aveau inimi, dar erau tari şi insensibile. 
      Am avut întâlnirea noastră. Fratele Jones a vorbit foarte clar, însă cu sensibilitate, despre faptul că 
s-a dat crezare vorbelor din auzite şi nu s-au dus, cu dragoste frăţească, să discute problema cu cel 
despre care se vorbea şi nu l-au întrebat dacă declaraţiile erau adevărate. 
      Willie, le-am vorbit aşa cum nu m-au mai auzit până atunci. Am revenit iarăşi la cele petrecute la 
Minneapolis şi de atunci încoace, şi am adresat remarci clare fratelui Smith. I-am spus că nu era o 
surpriză ca fraţii mei care au cunoscut doar puţin din lucrarea pe care Domnul mi-a dat-o s-o fac, să 
fie ispitiţi, dar fratele Smith era fără scuze.166 El mă cunoştea pe mine şi caracterul misiunii mele din 
tinereţea lui, el a văzut lucrarea mea, şi ani de zile a fost testată şi dovedită în faţa lui; a fost de mirare 
pentru mine că dintr-o dată a venit o vreme când fără alt motiv în afară de imaginaţia lui întunecată şi 
înţelegerea sa pervertită, să trateze deliberat şi rece mărturiile ca să le distrugă influenţa. 
      Aveam motive să mă aştept că fraţii mei vor acţiona ca oameni sensibili, cântărind dovezile, 
crezându-le, şi nu mă aşteptam să întoarcă spatele luminii şi faptelor adevărului şi să dea crezare 
tuturor noutăţilor care apar printre bârfe şi supoziţii; extrem de precauţi în ce priveşte mărturiile, în 
dreptul cărora nu aveau motiv să obiecteze, şi-au deschis mintea şi inima ca să accepte cu lăcomie şi 
să transmită către alţii nişte sărmane cuvinte născute din prejudecată, invidie şi gelozie. 
      Le-am spus că fratele  Smith ar fi trebuit să fie omul care să stea şi să spună lucrurile pe care le-
am spus eu, pentru că ele sunt adevăr, echitate şi judecată. El nu avea niciun pic de motiv sau 
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fundament pentru prejudecata sa. A fost cea mai solemnă întâlnire, din câte am avut. A făcut o 
impresie adâncă. E suficient să spun că întreaga atmosferă este schimbată. Ne bucurăm de fratele Dan 
Jones pe care l-am adus la realitate. El spune că a fost un nebun. Fratele Eldridge spune că se simte 
subjugat, ca un om învins, fiindcă toată acestă manevră s-a făcut pentru a lupta cu obstacole care 
niciodată nu au existat. Dar voi scrie mai mult. 
      Scriu în Chicago pe martie 22, în aceeaşi cameră pe care am ocupat-o pe când întâlnirile erau în 
sesiune. 
      Fratele Dan Jones spune că ar fi fost lamentabil să plecăm din Battle Creek fără aceste două 
întâlniri speciale şi fără explicaţiile definite ce s-au făcut. El este un om schimbat. Domnul lucrează. 
Cum va ieşi fratele Smith din aceasta, rămâne de văzut.  

   Sunt câteva zile de când sora Butler a fost lovită de paralizie şi a fost inconştientă câteva zile.167 
Ieri am primit o scrisoare care spune că ea este conştientă, dar neajutorată. Nu se poate mişca de 
jumătate. Încă nu poate să vorbească. Fratele Butler trebuie că trece printr-o grea încercare, îmi este 
milă de el din toată inima.  
      Am ieşit cu fratele Starr şi soţia să vedem câteva terenuri. 

Mama 
Cu dragoste o salut pe Mary, copiii şi cei ai casei. 

 
 
O-46-1890                                                                                         St. Helena, California, 8 mai, 1890 

CĂTRE  O. A. OLSEN 
IZVOARE CRISTALINE 

 
Iubite frate Olsen, 
 
      Am primit o scrisoare de la Willie White în care se sugerează ca fratele Waggoner să fie chemat în 
est ca să participe la Institutul misionar, şi să fie învăţător la şcoală. Mă gândesc că ar fi în planul lui 
Dumnezeu ca preşedintele Conferinţei Generale să viziteze această parte a viei morale şi să ia seamă 
la starea de lucruri, întrucât aici în California lucrurile sunt într-o stare deplorabilă. Vreau să-ţi trimit o 
copie a unei scrisori ce mi-a fost înmânată de M. J. Church când am fost la adunarea de tabără din 
Fresno. Este o mare nevoie ca aici să fie aduse mai multe daruri decât cele pe care le au. Dar nu-l 
trimite pe fratele Farnsworth, pentru că el nu are nicio temelie. El este înclinat să gândească şi să 
creadă la fel cu ultimul om cu care stă de vorbă. Nu poţi să ai niciun sprijin în el şi, cu cât avem mai 
puţini astfel de lucrători, cu atât va fi mai bine pentru via lui Dumnezeu. Fratele Farnsworth nu ştie ce 
înseamnă să umbli cu Dumnezeu, să te mişti în acord cu gândul lui Dumnezeu. El se simte pe deplin 
competent şi mulţumit de sine, dar oh, are aşa de slabă influenţă dincolo de amvon. Cuvintele, 
manierele, şi conversaţia lui nu sunt cele ce ar trebui cultivate de către un slujitor al lui Isus Hristos. 
Când ne adunăm împreună sau când sunt convocate întâlniri, se vede un spirit ieftin, profan, asociat 
nu cu închinătorii devotaţi, ci mai degrabă cu sărbătorile şi închinarea idolatră. Dumnezeu doreşte ca 
toate aceste lucruri să fie depăşite şi, felul şi învăţăturile lui Hristos să fie introduse, iar modelul ceresc 
să fie copiat. Aici, pe coasta Pacificului rar găsim un om care să aibă greutate în influenţă.168 Se vede 
un spirit de critică ce lucrează ca să dărâme, să facă să se vadă răul, care se agaţă de lucrurile mici, 
lucruri controversate ce sunt discutate până ce muşuroaiele devin munţi de dificultăţi. Misiunile 
stabilite cu mari cheltuieli sunt sfărâmate din raţiuni triviale. Atât de puţini lucrează umăr la umăr, 
avertizând împotriva căpeteniilor şi puterilor spirituale ale răutăţii din locurile înalte, încât forţele 
duşmanului par a se întări constant, iar cei ce pretind a crede adevărul sunt medii ale lui Satana 
folosite pentru a descuraja şi demoraliza ceea ce a mai rămas. 
      A chestiona, a te îndoi, şi a vorbi împotriva mărturiilor şi lucrătorilor, pare a fi atmosfera care 
predomină. De mai multe ori mi s-a arătat că este un mare pericol acela de a trimite în misiuni străine 
oamenii de care depindem pentru a ţine bisericile şi misiunile din ţară într-o stare sănătoasă, şi să 
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lăsăm misiunile interne să lâncezească. Aceasta este ca şi cum ai omorî gâsca ce face ouă de aur. 
Satana pândeşte ocazia când poate intra şi lua în stăpânire elementele neconsacrate. Unii lucrători, ca 
Edwin Jones, nu pot să ia o poziţie şi să o menţină în mod raţional. El vede lucrurile într-o lumină vie. 
El strânge subiecte mărunte, aparent diferite, şi acţionează ca şi cum şi-ar sprijini sufletul pe valoarea 
şi puterea lor. El nu vede că poate servi lui Dumnezeu cu putere şi cu un scop, dacă stăruie asupra 
vastelor comori de subiecte din tezaurul lui Dumnezeu şi hrăneşte turma lui Dumnezeu. Toţi trebuie să 
stea umăr lângă umăr şi pas lângă pas, ţinând rândul şi pasul în perfectă ordine. Dacă nu există o 
divergenţă reală în idei, ideile lui natural extravagante, imaginaţia lui fructuoasă, pune lucrurile aflate 
în diferenţă în cea mai puternică lumină în care el le poate plasa, şi conduce minţile să judece greşit şi 
să acţioneze aşa de puternic încât să vatăme.169 El duce minţile în confuzie, îngroapă cele mai simple 
şi esenţiale adevăruri prin expresiile puternice şi imaginaţiile lui extravagante, aşa încât eforturile lui 
pe această coastă sunt o reală pierdere. Ei fac un rău mai mare decât binele pe care ar putea să-l facă. 
Ce este de făcut cu cazurile de un asemenea caracter, este o problemă. Eu cred că el este sincer, dar 
are o imaginaţie atât de puternică, atâtea expresii grozav de tari, încât fraţilor în mod real le este frică 
să-l pună să lucreze undeva. 
      Fratele McClure nu este un vorbitor, dar este un bun sfătuitor, un bun lucrător. Fratele 
Loughborough a lucrat din greu, dar există un puternic simţământ împotriva lui care nu este cu totul 
just, şi el are doar puţină influenţă faţă de mulţi din conferinţă. Eu cred că el a încercat să urmeze pe 
Domnul şi să facă voia Lui, dar dacă bisericile nu merg alături de el, atunci el nu le poate face prea 
mult bine. 
      Când A. T. Jones a plecat în est, apoi dr. Waggoner şi Charlie Jones, a fost prea mult înlăturat 
dintr-o dată. Dacă fratele Loughborough ar putea să-şi folosească talentul pentru un timp în Michigan, 
şi în alte state, poziţia lui fermă faţă de mărturii ar reînviora credinţa celor ce au fost conduşi în 
rătăcire de îndoielile şi necredinţa unora ce au slăbit credinţa şi încrederea bisericilor în mărturii. 
      Cu siguraţă trebuie să aibă loc o schimbare. La următoarea Conferinţă Generală trebuie pus un 
preşedinte care să impună mai mult respect şi a cărui lucrare să fie mult mai respectată. M. J. Church 
şi mulţi alţii povestesc încontinuu, vânează greşeli şi privesc cu dispreţ administraţia fratelui 
Loughborough. Trebuie adus ajutor imediat pentru California. La Fresno au nevoie de ajutor tot 
timpul. Ei l-ar accepta pe St. John, dar el nu poate sta acolo. Pe mulţi îi refuză. Nu mi-a plăcut să 
lăsăm lucrurile în Fresno aşa cum le-am lăsat, dar ce puteam face?170 Nu voi consimţi să se ia încă un 
lucrător din California. Sunt oameni pe care voi i-aţi putea avea şi i-aţi putea primi bine, şi cred că 
puteţi să găsiţi câmpuri unde vor fi unii pe care ei îi respectă, care să îi supravegheze. Cred că ar trebui 
să fie cineva care să vadă şi să înţeleagă nevoia acestor câmpuri, în special în California, şi să aducă 
ajutor, de cel mai bun fel, oameni ancoraţi, oameni pe care să se poată conta. Nu văd nicio 
înţelepciune în golirea câmpului nostru intern de misionari şi după aceea să ne aşteptăm ca totul să 
meargă bine. 
      Nu mă aştept să fiu la Conferinţa voastră Generală. Aş merge mai degrabă pe alt drum. Aş vrea ca 
Dr. Waggoner să poată fi învăţător la institutul misionar, şi cred că acesta este locul lui, dar dacă aţi 
putea vedea starea jalnică de aici! Am sperat să pot face ceva aici, dar spre marea mea supărare, mă 
simt neputincioasă. Fraţii mei, care au crezut că fac lucrarea lui Dumnezeu descurajându-mi inima, 
închizându-mi drumul, opunându-se la tot ce am încercat să fac în frică de Dumnezeu, dacă ar putea 
privi la mine, ar putea vedea ceva din lucrarea lor. Ei mi-au făcut lucrarea de cincizeci de ori mai grea 
decât ar fi fost altfel. Mă întreb dacă aceşti oameni serioşi, zeloşi, angajaţi în semănarea de obiecţii, 
îndoieli, împotrivire şi încăpăţânare în respingerea sfatului lui Dumnezeu pentru ei, s-au gândit la 
aceste cuvinte? „Blestemaţi pe Meroza, spune îngerul Domnului, blestemaţi amar pe locuitorii lui; 
căci nu au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oamenii viteji.” (Jud. 5.23) 
      Noi am fost însărcinaţi să purtăm mesajul Domnului pentru poporul lui Dumnezeu. Împotriva 
acestei lucrări s-au aliniat Satana, oastea lui şi trădătorii, şi oamenii răi.171 Am fi avut nevoie de 
ajutorul pe care fiecare ar fi trebuit să fie pregătit să ni-l dea. Noi nu avem de luptat împotriva sângelui 
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şi cărnii, ci împotriva stăpânirilor şi puterilor răutăţii din locurile înalte. Dar când bărbaţii care pretind 
a fi credincioşi şi sinceri în toate scopurile, se angajează alături de Satana să împiedice, să ducă în 
confuzie şi să lase minţile nedumerite, să îi ţină de partea duşmanului, aşa cum a fost cazul de când 
am părăsit Europa şi am călcat pe pământul American, cum poate Domnul să privească aceste lucruri, 
când atât de mulţi nu au lucrat de partea lui Dumnezeu în această chestiune? Cum poate să fie această 
povară decât zdrobitoare pentru sufletul meu, întrucât Dumnezeu a pus înaintea mea soliile care, după 
voia Sa, trebuie să ajungă înaintea poporului? Sub a cui conducere servesc aceşti pretinşi soldaţi ai lui 
Isus Hristos? Aceste lucruri au mâhnit Spiritul lui Dumnezeu, şi cuvintele către Meroza se aplică şi 
lor. 
      Eu am o solie către popor. Chemări urgente din toate direcţiile ajung la mine, dar eu zac zdrobită, 
ca un cărucior căzut de pe scripeţi, şi nu pot decât să simt profund aceste lucruri. „Pare atât de ciudat 
că sora White zace în pat suferindă; cum de Domnul nu o însănătoşează?”, este întrebarea. Eu privesc 
cu uimire la puterea ce mi-a fost dată, şi dacă Domnul m-ar pune din nou în stare de lucru, sper să-mi 
fac datoria. Eu cred despre fraţii mei că aceia ce au avut orice dovadă pe care Dumnezeu a văzut de 
bine să le-o dea, cum că spiritul şi puterea Sa erau cu mine, şi totuşi i-au întors spatele ca să umble în 
lumina focului lor şi în tăciunii pe care i-au aprins, şi care au dovedit o orbire grozavă, o lipsă de 
percepţie şi de cunoaştere a lucrurilor care aparţin lui Dumnezeu, în împotrivirea lor faţă de lumină şi 
dovezi, iubind mai mult întunericul decât lumina, au spus în mod virtual, „noi nu vrem căile lui 
Dumnezeu, noi vrem căile noastre proprii.” 
      Dacă circumstanţele ar fi modelate într-o manieră similară cu ce a fost în trecut, ei s-ar supune mai 
uşor ispitelor lui Satana decât de prima dată.172 Ei ar lucra în aceeaşi direcţie, ar face aceleaşi lucruri, 
s-ar uni ca să se împotrivească, să critice, să apese cu toată greutatea împotriva lucrării lui Dumnezeu 
pentru acest timp, afară doar dacă vor fi în întregime transformaţi, afară doar dacă îşi văd fariseismul 
aşa cum Dumnezeu mi l-a arătat mie, şi afară doar dacă ei vor da la o parte, prin orice efort posibil din 
partea lor, stâncile de poticnire şi dacă vor face lucrarea pe care Dumnezeu a vrut ca ei să o facă de la 
început, de a veni în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului împotriva celor puternici. 
      Ei bine, eu stau aici în pat, bolnavă de malarie şi reumatism care mai întâi mi-a atacat inima şi 
apoi mi s-a împrăştiat în tot corpul. Nu simt nicio povară pentru propriul meu caz. Sunt mult prea 
bolnavă ca să încerc să-mi ridic puterea voinţei sau să prezint lui Dumnezeu în credinţă cazul meu. 
Pur şi simplu nu îmi pasă. Tânjesc după odihnă. Am luptat pentru victorie până ce am căzut rănită, 
străpunsă şi schilodită, nu de armele duşmanului, ci de ale propriilor mei fraţi. Probabil că unii 
gândesc, ei bine, dacă sora White ar face în mod real lucrarea lui Dumnezeu, El ar susţine-o. Dar dacă 
ei ar vrea să privească puţin, şi să judece de la cauză la efect, ar simţi mustrarea lui Dumnezeu asupra 
lor pentru că s-au unit cu eforturile Satanei, mişcaţi de o putere de jos. Ei au făcut exact lucrarea pe 
care Satana a vrut ca ei să o facă; acum lăsaţi-mă să mă odihnesc. Nu am nicio povară şi nici nu simt 
vreo nelinişte pentru refacerea mea. Sunt o invalidă suferindă. Doar lăsaţi-mă să exist. Dacă primesc 
putere, voi încerca şi voi face ceva aici în California. Dar sper că şi tu vei vizita California. Sper să 
vezi că trebuie aduse aici altfel de daruri, şi sper că nu va mai fi mult până vom vedea ajutorul venind. 
 

(Semnat) Ellen G. White 
 
 

B-1-1890                                                                                         St. Helena, California, 14 mai, 1890 
CĂTRE  FRAŢI 

 
Iubiţi fraţi, 
      Sunt foarte împovărată pentru felul în care a fost tratat de către colportorii noştri vol. IV, „Marea 
Luptă”, întrucât a fost reţinut atât de mult timp departe de câmp. Sunt aproape doi ani de când a fost 
completată noua ediţie, dar foarte puţin a fost făcut pentru a o aduce înaintea oamenilor. 
      Am fost mişcată de Spiritul lui Dumnezeu să scriu această carte şi, în timp ce lucram la ea, am 
simţit o mare povară pe suflet. Ştiam că timpul este scurt, că scenele care se vor îngrămădi peste noi 
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vor veni în cele din urmă dintr-o dată şi repede, aşa cum arată cuvintele din Scriptură; „ziua Domnului 
va veni ca un hoţ noaptea.” 
      Domnul mi-a pus în faţă probleme de o importanţă urgentă pentru timpul prezent, care se referă şi 
la viitor. Cuvintele au fost rostite ca o însărcinare pentru mine, „Scrie într-o carte lucrurile pe care    
le-ai văzut şi auzit, şi fă-le să ajungă la toţi oamenii; pentru că este aproape timpul când istoria din tre-
cut se va repeta.” M-am trezit la unu, două sau ora trei dimineaţa, având unele puncte imprimate adânc 
în minte, ca şi cum ar fi fost rostite de vocea lui Dumnezeu. Mi-a fost arătat că mulţi din poporul 
nostru dorm în păcatele lor, şi cu toate că pretind că sunt creştini, au să piară dacă nu vor fi convertiţi. 
      Impresiile solemne lăsate asupra minţii mele în timp ce adevărul era prezentat cu claritate înaintea 
mea, am încercat să le prezint şi altora, pentru ca fiecare să simtă nevoia de a avea o experienţă 
religioasă personală, de a avea o cunoştinţă personală a Mântuitorului, de a căuta pocăinţa, credinţa, 
iubirea, speranţa şi sfinţenia, în mod personal.173 Am fost asigurată că nu este timp de pierdut. 
Apelurile şi avertizările trebuie date, bisericile noastre trebuie să fie trezite, trebuie să fie instruite, ca 
să poată avertiza pe toţi cei la care pot să ajungă, declarând că sabia vine, că mânia lui Dumnezeu 
asupra unei lumi destrăbălate nu va mai fi mult amânată. Am văzut că mulţi vor asculta avertizarea. 
Minţile lor vor fi pregătite să discearnă lucrurile care le sunt arătate. 
      Mi-a fost arătat că mult din timpul meu este ocupat cu vorbitul în faţa oamenilor, în timp ce e mult 
mai esenţial să mă devotez scriind lucrurile importante pentru volumul IV; pentru că avertizarea 
trebuie să meargă acolo unde mesagerii vii nu pot ajunge, şi ea va atrage atenţia multora asupra 
evenimentelor importante ce se vor petrece în scenele de încheiere ale istoriei acestei lumi. 
      Pe măsură ce starea bisericii şi a lumii mi-a fost deschisă în faţă, şi am privit scenele înfricoşate ce 
ne aşteaptă, am fost alarmată de privelişte; şi noapte după noapte, în timp ce toţi din casă dormeau, am 
scris lucrurile date mie de Dumnezeu. Mi-au fost arătate ereziile ce au să se ridice, iluziile ce vor 
domina, puterea făcătoare de minuni a Satanei – Hristoşii falşi ce vor apare – care vor înşela marea 
parte a lumii religioase, şi care vor căuta să înşele, dacă va fi posibil, chiar pe cei aleşi. 
      Este lucrarea aceasta de la Dumnezeu? Eu ştiu că este, şi poporul nostru mărturiseşte că o crede.174 
Avertizarea şi instrucţiunile din această carte sunt necesare tuturor celor ce mărturisesc a crede 
adevărul prezent, şi cartea este adaptată să meargă de asemenea în lume, atrăgând atenţia către scenele 
solemne din faţa noastră. 
      Voi, fraţii mei, v-aţi luat responsabilitatea să o puneţi în circulaţie, dar când a sosit timpul ca noua 
ediţie a volumului IV să iasă de sub tipar, a fost introdusă lucrarea „Bible Readings”. Această carte a 
fost bine vândută, şi i s-a permis să înghită orice alt interes. Colportorii au găsit-o ca o carte uşor de 
vândut, şi volumul IV a fost ţinut în afara câmpului. Eu am simţit că nu este corect; am ştiut că nu este 
corect, pentru că nu era în armonie cu lumina dată mie de Dumnezeu. Am discutat cu căpitanul 
Eldridge, şi cu Frank Belden în timp ce era angajat cu instruirea colportorilor, dar singurul răspuns pe 
care l-am putut obţine a fost că „nu putem face nimic în această problemă până ce „Bible Readings” 
nu se va epuiza. Apoi vom lua volumul IV şi îl vom da în câmp.” Toamna trecută mi s-a promis că în 
primăvară va fi făcut un efort special pentru a se lansa volumul IV. Răspunsul meu a fost „Fraţilor, nu 
îndrăznesc să aştept atât de mult.” Nu am putut să înţeleg de ce era necesară o aşa întârziere. Motivele 
date nu aveau pentru mine nicio greutate. Am simţit că dacă fraţii mei ar înţelege şi aprecia subiectul 
pe care Domnul mi l-a prezentat şi mi-a poruncit să scriu, scuzele lor vor apare foarte neînsemnate 
chiar şi pentru minţile lor. 
      Ei spuneau că colportorii nu vor să ia volumul IV, întrucât ei pot vinde „Bible Readings” mult mai 
uşor şi astfel pot face mai mult bine financiar.175 Eu am răspuns, „fraţilor, nu pot înţelege de ce, dacă 
această problemă ar fi pusă înaintea colportorilor în adevărata lumină, ei nu ar vrea să lucreze pentru 
cartea care trebuie să apară înaintea lumii.” 
      Am suferit în duhul meu, pentru că ştiam, din conversaţiile pe care le-am avut, că fraţii mei cu 
poziţii de răspundere în departamentul de publicaţii nu aveau înţelegerea pericolelor reale care au să 
se dezlănţuie curând asupra noastră. În timp ce mulţi, prin spirit şi acţiune, spun „pace şi siguranţă,” o 
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prăpădenie neaşteptată va veni peste ei. 
      De aproape doi ani, cartea ce conţine avertizări şi instrucţiuni de la Domnul, date special pentru 
acest timp, zace în casele noastre de editură, şi nimeni nu simte nevoia şi importanţa de a le aduce 
înaintea oamenilor. Fraţilor, cât de mult va trebui să aştept până ce veţi lua povara? Acum volumul I, 
sau „ Patriarhi şi Profeţi,” este pregătit pentru difuzare; dar nici chiar pentru cartea aceasta nu aş lăsa 
ca volumul IV să mai rămână ca o lumină sub obroc. Am o profundă suferinţă a minţii, dar căruia 
dintre fraţii mei îi pasă de aceasta? 
      Oare a mişcat Dumnezeu mintea mea să pregătesc această lucrare să fie trimisă peste tot, şi tot El 
mişcă pe fraţii mei să facă planuri prin care să bareze drumul, aşa ca lumina pe care mi-a dat-o să stea 
ascunsă în casele noastre de editură, în loc să lumineze pe toţi cei vor să o primească? 
      Se impune acum ca numai o singură carte să fie dusă în câmpul de colportaj – ca toţi colportorii să 
lucreze pentru aceeaşi carte. Eu nu văd logica pentru care să se facă aşa. Dacă Domnul are lumină 
pentru poporul Său, cine se aventurează să pună bariere pentru ca lumina să nu ajungă la ei? O carte 
este publicată cu cheltuieli mici, şi de aceea se vinde ieftin; alte lucrări ce prezintă adevăruri esenţiale 
pentru acest timp, au implicat cheltuieli mari; să fie ele, din acest motiv, reţinute dinaintea 
oamenilor?176 Bible Readings este o carte bună la locul ei, dar nu trebuie permis să îngrădească alte 
lucrări importante, de care poporul are nevoie. Preşedinţii conferinţelor noastre au o datorie de 
îndeplinit, comitetul de directori ar trebui să aibă ceva de spus în această problemă, ca diferitele 
ramuri ale lucrării lui Dumnezeu să poată să primească o egală atenţie. 
      Dacă colportorii noştri sunt conduşi de perspectiva câştigului financiar, dacă ei difuzează cărţile 
prin care ei pot face cei mai mulţi bani, spre neglijarea altora de care poporul are nevoie, eu întreb, în 
ce sens este lucrarea lor o lucrare misionară? Unde este spiritul misionar – spiritul sacrificiului de 
sine? 
      Lucrarea colportorului inteligent, temător de Dumnezeu, a fost reprezentată ca una egală cu a unui 
slujitor al evangheliei. Atunci colportorul, mai mult decât slujitorul evangheliei, să simtă libertatea de 
a acţiona din motive egoiste? Să întoarcă spatele tuturor principiilor lucrării misionare, şi să 
folosească cartea – pusă înaintea lui, să spun aşa, ca pe o ispită? După care poate face cei mai mulţi 
bani? Să nu aibă el niciun interes de a difuza vreo altă carte în afară de cea care îi aduce cel mai mare 
câştig financiar? Cum este descoperit aici spiritul misionar ? Nu a încetat lucrarea de colportaj să fie 
ceea ce ar trebui să fie? Cum se face că nu se ridică nicio voce să corecteze această stare de lucruri? 
      Dacă există motive în spatele acestor lucruri, dacă casele de editură exercită o influenţă care 
favorizează această stare de lucruri, pentru că ei obţin astfel un beneficiu financiar mai mare, aceasta 
să fie cercetat. Eu am dus povara atât timp cât am putut; îmi mănâncă viaţa.177 
      Mulţi m-au întrebat dacă nu m-am îmbogăţit prin vânzarea cărţilor mele. Departe de aşa ceva. Am 
investit aproape trei mii de dolari în noua ediţie a volumului IV. Am plătit coperţile şi s-a convenit să 
primesc cincisprezece cenţi pentru fiecare copie a cărţii. Apoi editorii mi-au prezentat cât de puţin 
câştigă casele de editură tipărind cărţile, şi în final am consimţit să accept doisprezece cenţi şi 
jumătate, fiind asigurată că ei îşi vor da interesul şi îşi vor folosi energia pentru difuzarea cărţii, şi că 
ediţia mare vândută îmi va aduce înapoi tot ce am investit, ba chiar mai mult, ca să pot plăti 
cheltuielile pentru publicarea altor lucrări, care erau în pregătire. Dar curând după ce am consimţit să 
primesc doisprezece cenţi şi jumătate, a ieşi de sub tipar „Bible Readings” şi s-a decis să fie 
promovată această carte aproape exclusiv, până ce piaţa va fi saturată. Astfel, în loc să dea volumului 
IV şanse egale cu „Bible Readings” managerii nu i-au mai lăsat niciun loc. 
      În timpul şederii mele în Europa mi-am cheltuit de bună voie mijloacele pentru înaintarea 
diferitelor interese ale cauzei. De când m-am întors în America, am investit o mie şase sute de dolari 
în diferitele ramuri ale lucrării, aşteptându-mă că vânzarea cărţilor va suplini mijloacele necesare, dar 
în loc de aceasta am fost obligată să împrumut bani şi să plătesc dobândă după ei. Dacă public cărţi 
noi, trebuie să am bani să-mi plătesc ajutoarele, care mă ajută la pregătirea materialelor pentru tipărit. 
Sunt cheltuieli pentru culesul literelor, pentru coperţi, ilustraţii, etc., etc.178 Toate aceste lucruri costă 
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bani. Acum ce am de făcut? Să-mi concediez ajutoarele? Să încetez să mai public? 
      Managerii de la „Review and Herald” nu pot fi în necunoştinţă despre situaţia mea financiară, dar 
ce interes au avut ca să schimbe această stare de lucruri? Eu le mulţumesc pentru că mi-au permis să 
scot bani pentru a-mi continua lucrarea. Dar comportarea lor cu privire la difuzarea cărţilor mele a 
făcut necesar să vorbesc. Nu pot să tac şi să rămân curată. Nu pot avea încredere să las aceste 
probleme, care mă implică atât de mult, la discreţia lor, când sunt adusă într-o strâmtorare financiară 
continuă. Am mai puţină încredere în managementul lor decât am avut, pentru că nu pot să cred că 
Dumnezeu îi conduce să urmeze cursul pe care au apucat. 
      Au ajuns la mine scrisori cu întrebări şi declaraţii după cum urmează: 
Sora White; de ce fiecare colportor lucrează pentru „Bible Readings”? Eu difuzam volumul IV, dar 
preşedintele conferinţei noastre m-a sfătuit să iau „Bible Readings”. Am primit o binecuvântare 
bogată în colportarea volumului IV. Am avut succes, şi am gândit să-mi pun toată energia în lucrare 
pentru a aduce această carte înaintea oamenilor. Oricine a cumpărat-o a fost mulţumit de ea, iar unii 
au cumpărat o a doua copie pentru a o da prietenilor lor. Dar mi s-a spus că toţi colportorii lucrează 
pentru Bible Readings, şi cum pare că aceasta este ordinea lucrurilor, am luat şi eu această carte. Nu ar 
fi plăcut Domnului să iau din nou volumul IV? 
      Cu siguranţă i-am înţeles greşit pe colportori dacă, după o instruire potrivită – punând înaintea lor 
problema în adevărata ei însemnătate – ei vor alege să ducă în câmp numai Bible Readings, şi să 
neglijeze volumul IV.179 Dacă se va dovedi că ei nu vor să primească sfatul, dacă ei nu sunt 
binevoitori să facă lucrarea esenţială pentru acest timp – să aducă înaintea poporului cărţile pe care 
lumea trebuie să le aibă – atunci a rămas o singură cale pentru mine;  şi anume să formez şi să 
instruiesc o grupă de colportori pentru această lucrare specială – bărbaţi şi femei care vor lucra nu 
doar pentru a-şi place lor înşişi, nu doar pentru câştig, ci pentru a face lucrarea lui Dumnezeu, de a 
duce înaintea oamenilor avertizările lui Dumnezeu pentru ei. De un timp încoace mi-am propus să fac 
aceasta, dar am fost îndemnată să mai aştept un pic. Unii dintre liderii din lucrarea de colportaj au 
simţit că nu ar fi lucrul potrivit ca eu să am o grupă organizată de colportori, separată, căci ar duce 
lucrurile în confuzie. Atunci mi-au promis că la primăvară (primăvara trecută) colportajul va fi angajat 
pentru volumul IV la fel cum a fost şi pentru Bible Readings. Eu cred că fraţii noştri au vrut să facă 
aşa cum au spus, dar de ce nu au făcut-o? Eu am aşteptat, dar nu s-a făcut nimic. Acum, dacă fraţii 
conducători o consideră ca o îndatorire fără speranţă, eu nu voi mai aştepta ca ei să schimbe situaţia. 
Eu încă mai cred că aceia care lucrează în câmpul de colportaj îşi vor vedea datoria când situaţia va fi 
prezentată limpede înaintea lor. 
      Vă vorbesc vouă, celor ce sunteţi angajaţi în lucrarea de colportaj. Aţi citit volumul IV? Ştiţi ce 
conţine? Aveţi vreo idee despre subiectul lui? Nu vedeţi că oamenii au nevoie de lumina dată în el?180 
Dacă încă nu aţi făcut-o până acum, vă rog să citiţi cu atenţie aceste avertizări şi apeluri solemne. Sunt 
sigură că Domnul vrea ca lucrarea aceasta să fie răspândită peste tot, la drumuri şi la garduri, acolo 
unde sunt suflete ce trebuie avertizate despre pericolul care vine în curând. 
      Am vorbit înaintea Conferinţei Generale despre această problemă. Am vorbit înaintea clasei de 
colportori, dar întrucât nu a fost nimeni care să preia problema şi să o ducă mai departe, nu s-a făcut 
nimic. Cât timp vor considera de bine, fraţii mei de la vârful departamentelor din Battle Creek, să 
aştepte înainte să facă ceva, nu pot spune. Dar eu fac apel la fraţii noştri de pretutindeni să 
răspândească peste tot lumina pe care Domnul a dat-o poporului Său. 
      Când mă gândesc că sfârşitul este atât de aproape, şi că luminii dată mie de Dumnezeu nu i se 
permite să ajungă înaintea oamenilor, sunt într-o mare suferinţă a minţii. În orice oră din noapte mă 
trezesc, inima mea este atât de plină de mâhnire încât nu pot închide ochii să dorm. Un simţ de 
anxietate, de mustrare de conştiinţă, mă presează, ca şi cum această întârziere a difuzării volumului IV 
se datorează vreunei neglijenţe din partea mea. Şi povara mea nu se reduce câtuşi de puţin cu cât trece 
timpul şi nu se face nimic. Mi se pare că sunt legată din cauza unor reguli sau obiceiuri sau ceva ce nu 
pot defini, aşa încât nu am nicio putere să fac ceva, iar aceia care se află în poziţii de răspundere nu 
iau asupra lor nicio povară în această problemă. 
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      Fraţilor, voi mă solicitaţi să vin la întâlnirile voastre de tabără.181 Trebuie să vă spun deschis că 
purtarea voastră faţă de mine şi lucrarea mea, de la Conferinţa Generală de la Minneapolis încoace – 
împotrivirea faţă de lumină şi de avertizările pe care Dumnezeu le-a dat prin mine – au făcut lucrarea 
mea de cincizeci de ori mai grea decât ar fi fost altfel. Mi-am dat seama că cuvintele mele au mult mai 
puţină influenţă asupra poporului nostru decât asupra necredincioşilor a căror inimă nu s-a împietrit 
prin respingerea luminii. Nu am niciun îndemn de la Domnul să lucrez pentru voi la întâlnirile voastre 
din tabere, să vă repet, puţin câte puţin, ceea ce, cu mare cheltuială şi muncă am publicat pentru 
folosul vostru. Pentru că voi nu simţiţi nicio povară să obţineţi şi să difuzaţi cărţile, simt că mărturiile 
mele verbale nu vor face nicio impresie de durată. Nu am niciun curaj să vă întâlnesc la întâlnirile 
voastre din tabere. Mi se pare că aţi dat la o parte cuvântul lui Dumnezeu ca fiind nevrednic de atenţia 
voastră. 
      Calea urmată faţă de volumul IV a confirmat cuvântul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, că există 
oameni în poziţii de răspundere, care nu lucrează unde lucrează Dumnezeu; că mărturia spiritului lui 
Dumnezeu nu are nicio sacralitate specială pentru ei, decât dacă aprobă ideile şi acţiunile lor. Ei nu 
primesc nimic din ce nu este în armonie cu ideiile lor. Dacă ar fi înţeles importanţa luminii dată mie 
de Dumnezeu, ar fi lăsat ei mesajul de apel şi avertizare să stea îngropat în biroul de publicaţii, în timp 
ce ei doar îşi exprimă regretul, fără să facă nimic ca să schimbe starea lucrurilor? Fraţilor voi puteţi 
gândi că purtarea voastră în această problemă nu mă justifică  să vorbesc aşa de clar cum o fac, dar a 
venit timpul să vorbesc, şi refuz să mai tac în continuare. Eu nu pot decât să simt că duşmanul a 
pervertit conştiinţa voastră şi v-a întunecat minţile. Mărturia mea verbală nu vă va aduce niciun bine 
cât timp staţi unde sunteţi.  
      Mi s-a arătat că bărbaţii aflaţi în poziţii de răspundere trebuie să fie oameni care nu sunt stăpâniţi 
de impuls, oameni a căror conştiinţă este vie datorită comuniunii zilnice cu Hristos, oameni care se 
apleacă cu reverenţă în faţa standardului divin al neprihănirii.182 Religia pură şi neîntinată să conducă 
practica lor; ei să onoreze pe Dumnezeu, onorând lumina pe care El le-o trimite, practicând principiile 
puse înaintea lor, şi ferindu-se de tot ce este necinstit şi nedrept. Asemenea oameni nu vor neglija 
interesele importante ce sunt sub paza lor, şi al căror succes sau eşec depinde de administraţia lor. Ei 
nu vor lăsa ca, de dragul unui avantaj financiar de moment, să fie exclusă de la popor lumina dată. Ei 
vor fi întăriţi pentru datorie prin adevărul lui Dumnezeu, şi nicio influenţă din nicio altă sursă, nicio 
implorare şi niciun favor, nu-i poate determina să se întoarcă de la lucrarea despre care ei ştiu că este 
dreaptă şi consistentă. 
      Vă spun, în frică de Dumnezeu, că am tăcut atât timp cât am îndrăznit să fac astfel. Nu voi mai 
încredinţa în mâinile voastre interesele importante care înseamnă atât de mult pentru mine, dacă voi 
continuaţi să le trataţi cu atâta indiferenţă, cum le-aţi tratat până acum. 
      Dacă nu aţi intenţionat să lucraţi ca volumul IV să fie dus înaintea oamenilor, de ce nu aţi spus de 
la început, „sora White, noi nu vedem cărţile pe care le-ai scris ca fiind de o aşa mare importanţă. Noi 
vom vinde cărţi care aduc mai mulţi bani casei de editură, şi îţi permitem să duci cărţile înaintea 
oamenilor aşa cum poţi.  Noi nu vedem că e mare nevoie să ne grăbim să le ducem lumii.” Dacă aţi fi 
făcut aşa, v-aţi fi purtat mult mai onorabil cu mine. Aţi ştiut că aveam nevoie de banii pe care mi i-ar 
fi adus vânzarea cărţilor. Voi v-aţi angajat să administraţi vânzarea pentru mine, şi dacă v-aţi fi purtat 
corect cu mine, aş mai fi făcut asemenea înţelegeri.183 Acum am câteva lucrări care vor fi gata în 
curând pentru vânzare, dar ce motiv am să sper că veţi simţi vreo povară mai mare să le difuzaţi, decât 
aţi avut faţă de volumul IV? 
      Eu ştiu că Domnul m-a îndemnat să scriu, şi dacă va fi lăsată pe mine povara de a aduce aceste 
cărţi în atenţia poporului, o pot face, deşi ştiu că această lucrare ar trebui să o poarte alţii. Acum îi 
întreb pe fraţii mei, vor merge lucrurile la fel cum au mers în ultimii doi ani? Aş vrea să ştiu cum, 
pentru că simt de datoria mea să iau imediat cartea faţă de care voi nu manifestaţi niciun interes. Dacă 
aş fi înţeles chiar de la început, cursul ce va fi luat pentru Bible Readings, aş fi putut lua lucrarea mea 
în mâinile mele, şi astfel aş fi evitat această lungă întârziere. Copiii mei m-au sfătuit să mai aştept un 
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pic până să vorbesc, dar nu îndrăznesc să fac astfel. Am privit şi aşteptat că poate cineva va pune 
volumul IV în poziţia în care ar trebui să fie, până când speranţa a murit în inima mea. 
     După ce am purtat povara de a scrie această carte şi de a o tipări, am crezut că o voi putea lăsa apoi 
în mâinile fraţilor mei – că ei vor înţelege şi vor aprecia importanţa ei, şi îşi vor face partea lor de 
lucrare fără ca eu să-i împing. Dar dacă doar eu singură am fost făcută să simt importanţa solemnă de 
a răspândi razele de lumină în acest timp de pericol, fie ca Domnul să mă întărească pentru lucrare. Eu 
nu voi mai întârzia, ci voi privi la Căpetenia mântuirii mele şi voi asculta cu promptitudine. 
      Îi întreb pe preşedinţii diferitelor conferinţe dacă au vreun interes să corecteze tendinţele rele 
manifestate în lucrarea noastră de colportaj.184 Arătaţi colportorilor că ei nu trebuie să ducă lucrurile în 
extreme; să nu arunce cărţile de care poporul are atâta nevoie, impulsionând o lucrare nouă, care poate 
satisface doar o sferă limitată, şi prin aceasta să îndepărteze de popor avertizările speciale pe care 
Dumnezeu le-a trimis pentru ei în acest timp. 
      Eu am dovada că Domnul impresionează inimile acelora care citesc ce este scris în volumul IV în 
legătură cu scenele de interes cutremurător – lucrurile care sunt şi cele care vor fi. Dacă aceia care 
pretind să creadă solia îngerului al treilea vor citi cu grijă şi cu rugăciune adevărurile solemne şi 
importante ce privesc acest timp, aşa cum sunt prezentate în volumul IV, şi vor lua seama la acestea, 
vor fi conduşi să cerceteze Scripturile mult mai serios şi cu rugăciune, vor înţelege mai  bine cuvântul 
lui Dumnezeu, şi scenele de încercare dinaintea noastră.185 

(semnat) Ellen G. White 
 
      Pentru că am văzut cursul pe care l-au luat lucrurile în ultimii doi ani, am aşteptat, m-am rugat, şi 
mi-am spus: Domnul va rezolva lucrurile. Dar eu ştiu că fraţii noştri nu-şi fac datoria. Ce curaj să mai 
am, să particip la tabere? Ce motiv am să sper că mărturia mea va fi primită şi respectată mai mult 
decât a fost volumul IV? Am cerut zilnic înţelepciune de la Domnul, i-am cerut să nu mă lase complet 
descurajată, ca să nu cobor în mormânt cu inima zdrobită, ca soţul meu. 

(semnat) Ellen G. White 
 
 

Ms-24-1890                                                                                                                         18 mai, 1890 
ISUS,  RĂSCUMPĂRĂTORUL  ŞI  STĂPÂNUL  NOSTRU 

 
       „La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la 
început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut nu a fost făcut 
fără El … 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.” „Căci Pâinea lui Dumnezeu este 
aceea care se coboară din cer, şi dă lumii viaţa. „Doamne,” i-au spus ei, „dă-ne totdeauna această 
pâine.” Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată; şi cine crede 
în Mine nu va înseta niciodată.” 
      Rugăciunea mea este: „Doamne, ia povara minţii mele, stăpâneşte-mi judecata, umple-mă cu 
Spiritul Tău. Chiar şi în slăbiciunea mea vreau să slăvesc pe Domnul. Vreau să-mi pun încrederea în 
El; vreau să am credinţa sinceră care lucrează prin dragoste, şi curăţeşte sufletul. Avem nevoie să 
cultivăm credinţa şi iubirea, pentru că bis ericile noastre se strică din cauza necredinţei, şi a împietririi 
inimii. E nevoie să rugăm pe Dumnezeu să le dea inimi de carne. 
      Comunicând cu Ioan, Isus spune, „Îngerului Bisericii din Efes scrie-i; Iată ce zice Cel ce ţine cele 
şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: „Ştiu faptele 
tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi: că ai pus la încercare pe cei ce zic că 
sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui 
Meu şi că nu ai obosit.” Aici este prezentat un stadiu înalt de înaintare în cunoştinţă spirituală.  
      „Dar”, spune Martorul Credincios, „ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.186 
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Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la 
tine, şi îţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti… cine are urechi să asculte ce zice 
bisericilor Duhul: „celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui 
Dumnezeu.” 
      Au bisericile noastre urechi de auzit? Vor să asculte? Vor ei să primească prin credinţă ungerea 
cerească, undelemnul harului, care să le ţină candelele aprinse ca să-şi poată vedea defectele, să vadă 
că le lipseşte dragostea lui Dumnezeu? Este cert că iubirea, iubirea serioasă, vitală pentru Isus, este pe 
moarte în bisericile noastre. Vrea fiecare membru din bisericile noastre să se trezească? Vor ei să se 
îmbrace cu Isus Hristos? Vor ei să ia seama la cerinţele Lui clare? „Adu-ţi aminte de unde ai căzut, 
pocăieşte-te, şi fă faptele tale dintâi.” Faptele dintâi, atunci când iubirea lui Dumnezeu pătrundea 
sufletul cu puterea ei energizantă, transformatoare – ce simplă era credinţa, ce plină de credinţă era 
încrederea în Domnul, ce preţios era numele lui Isus! Iubirea Sa topea şi supunea inima mândră. 
Bătaia lui Isus la uşa inimii primea răspunsul inimii care deschidea şi ura un bun venit Musafirului 
ceresc. 
      „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu 
el, şi el cu Mine.” Astfel ilustrează Mântuitorul lumii lucrarea Spiritului Sfânt asupra inimii omeneşti. 
Agentul viu, printr-un act al credinţei pe care o posedă, se pune în mâinile Domnului ca să lucreze în 
el buna Sa plăcere, după voia Sa. Ei bine, trebuie să aibă loc o continuă exercitare a credinţei pentru a 
fi în Hristos, pentru a fi ţinut în Hristos, şi a rămâne în El, prin credinţă.187 Este un proces de 
antrenare, o disciplină constantă a inimii şi a minţii, ca Hristos să lucreze marea Sa lucrare în inimile 
omeneşti. Eu-l, vechiul eu natural, moare, şi voinţa lui Hristos este voinţa noastră, calea Sa este calea 
noastră, iar agentul uman devine, cu inimă, minte, şi intelect, un instrument în mâinile lui Dumnezeu 
pentru a nu mai lucra răutatea, ci neprihănirea lui Hristos. 
      Omul lucrează şi cooperează cu Dumnezeu; harul lui Dumnezeu lucrează continuu cu 
consimţământul omului, pentru a desăvârşi un caracter asemenea lui Hristos. În aranjamentul divin, 
Dumnezeu nu face nimic fără cooperarea omului. El nu constrânge voinţa omului. Aceasta trebuie 
dată cu totul lui Dumnezeu, altfel Domnul nu poate să împlinească lucrarea divină pe care ar face-o 
prin agentul uman. Isus a declarat că într-un anumit loc nu a putut face multe minuni printre oameni 
din pricina necredinţei lor. El a dorit să facă pentru ei chiar în acel loc, ceea ce ştia că aveau nevoie să 
fie făcut, dar nu a putut pentru că necredinţa a barat drumul. Olarul nu poate modela şi face spre cinste 
ceea ce nu a fost pus în mâinile Lui. Viaţa de creştin este o viaţă de predare zilnică, de supunere şi 
biruinţă continuă, cu obţinerea de victorii proaspete în fiecare zi. Aceasta înseamnă creşterea în 
Hristos, formarea vieţii după modelul divin. 
      Hristos spune bisericii: „ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Aceasta este 
reprezentată ca o stare căzută din punct de vedere spiritual. „Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut, şi 
pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi; altfel, voi veni la tine, şi îţi voi lua sfeşnicul din locul 
lui dacă nu te pocăieşti.” Iubirea cea nouă, cea dintâi, care umplea inima, nu se manifesta doar printr-o 
dragoste arzătoare faţă de Dumnezeu, ci şi prin iubirea faţă de toţi oamenii formaţi după chipul Său. 
Exista o lumină cerească blândă care strălucea în suflet.188 Ea nu a rămas acolo, închisă sub obroc, ci a 
fost difuzată, pentru că era lucrarea practică a voinţei lui Dumnezeu. Se trăia în mod viu o iubire vie, 
sfântă, sfinţită în Hristos Isus. 
      Apostolul Pavel spune, „nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu? Şi aşa 
eraţi unii dintre voi; dar acum sunteţi spălaţi, sunteţi sfinţiţi, şi sunteţi îndreptăţiţi în numele Domnului 
Isus şi prin Spiritul Dumnezeului nostru.” 
      Devoţiunea, evlavia, şi sfinţirea întregului om vine prin Isus Hristos, Neprihănirea noastră. Iubirea 
lui Dumnezeu trebuie să fie cultivată continuu. Oh, cum strigă inima mea către Dumnezeul cel viu 
pentru a avea gândul lui Isus Hristos! Doresc să pierd eu-l din vedere. Vreau să lucrez cu toate puterile 
pe care sunt capabilă să le exercit, ca să salvez sufletele pentru care Hristos a oferit jertfa infinită a 
vieţii Sale preţioase. Trebuie să caut zilnic înţelepciune, ca să ştiu cum să lucrez cu sufletele ce sunt 
prinse în cursa lui Satana. Sunt multe suflete iubite care greşesc, dar pe care, dacă am fi pătrunşi de 
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Spiritul lui Hristos, le-am putea câştiga înapoi pentru Dumnezeu. În ciuda păcatelor şi nebuniilor lor, 
Dumnezeu îi iubeşte. El a dat pe singurul Său Fiu, preaiubit, pentru a-i salva; şi pentru că i-a iubit, a 
trimis pe Fiul Său în lume pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. Noi 
trebuie să ne ţinem întotdeauna strâns de Isus Hristos, pentru a fi continuu părtaşi de natură divină, 
având un interes personal profund faţă de aceia ce odată au fost prietenii noştri cei mai buni, dar care 
în timpul de ispită au ridicat călcâiul împotriva noastră. Iubirea lui Hristos nu trebuie stinsă în suflet. 
      Prejudecata împotriva mea nu mă poate face să fiu ceea ce ei cred că sunt, şi eu nu voi simţi 
asprime faţă de ei; dar când văd pe proprii mei fraţi în credinţă, oameni responsabili, lucrând în 
întuneric, mă doare inima. Ei nu m-au rănit pe mine, ci pe Domnul Isus care m-a împuternicit să duc 
mesajul Său pentru ei. Iar eu nu pot decât să plâng gândindu-mă la firile încăpăţânate şi suferinde, ce 
nu vor să se supună dovezilor.189 Ei au o înfăţişare aparentă de nepăsare, dar nu este aşa. Ei şi-ar 
schimba bucuroşi relaţia cu mine, şi cu aceia pe care i-au nedreptăţit profund prin gânduri, cuvinte şi 
influenţă, dacă ar putea evita umilinţa de a spune, „Am greşit; îmi mărturisec greşelile; vrei să mă 
ierţi?” Cei mândri şi încăpăţânaţi vor evita tocmai subiectele cu care ar trebui să stea faţă în faţă dacă 
sufletele lor ar fi convertite. Oh, nu vor rupe ei niciodată vraja lui Satana, care este peste ei? Vor nutri 
mândria lor până la sfârşit? Cât de mult tânjeşte inima mea să-i vadă liberi, şi nu în puternicele 
amăgiri ale lui Satana. 
      În timp ce o clasă perverteşte învăţătura îndreptăţirii prin credinţă, şi neglijează să se supună 
condiţiilor arătate în Cuvântul lui Dumnezeu, „dacă mă iubiţi, păziţi poruncile mele,” este o greşeală 
tot atât de mare din partea acelora ce pretind a crede şi a asculta de poruncile lui Dumnezeu, să se 
aşeze în opoziţie cu preţioasele raze de lumină (noi pentru ei) reflectate de la crucea de pe Calvar. Ei 
nu văd lucrurile minunate din Legea lui Dumnezeu. Pentru toţi cei ce sunt împlinitori ai Cuvântului, şi 
ai oricărei porunci de ascultare, este şi o promisiune foarte sigură în dreptul poruncii. Am pierdut 
foarte mult pentru că nu am avut deschişi ochii înţelegerii, ca să pricepem lucrurile minunate ale Legii 
lui Dumnezeu. Pe de o parte, cei religioşi au despărţit în general, Legea de evanghelie, în timp ce pe 
de altă parte, noi am făcut aproape acelaşi lucru, din alt punct de vedere. Noi nu am înălţat înaintea 
oamenilor neprihănirea lui Hristos şi nici deplina semnificaţie a marelui Său plan de răscumpărare. L-
am lăsat pe dinafară pe Hristos şi iubirea Lui inegalabilă, şi am introdus teorii şi raţionamente, am 
predicat argumente. 
      Oameni neconvertiţi au stat la amvon şi au rostit predici; inimile lor nu au cunoscut niciodată în 
experienţa lor, printr-o credinţă vie care se prinde cu încredere de aceasta, dovada dulce a iertării 
păcatelor lor.190 Cum pot aceştia să predice iubirea, simpatia, iertarea lui Dumnezeu pentru toate 
păcatele lor? „Priviţi şi veţi trăi.” Privind la crucea Calvarului veţi simţi dorinţa de a purta crucea. 
Răscumpărătorul lumii, atârnat pe crucea de pe Calvar. Priviţi pe Mântuitorul lumii, pe Cel în care 
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Poate cineva să privească şi să vadă jertfa Fiului iubit 
al lui Dumnezeu, fără să îi fie inima topită şi zdrobită, gata de a se supune lui Dumnezeu cu inima şi 
cu sufletul? 
      Să fie foarte clar oricărei minţi: dacă Îl acceptăm pe Hristos ca Răscumpărător, trebuie să-L 
acceptăm ca Conducător. Noi nu putem avea asigurarea, încrederea neclintită în Hristos ca Mântuitor 
al nostru, până când nu Îl recunoaştem şi până când nu ne supunem poruncilor Lui. În felul acesta 
dovedim că suntem de partea lui Dumnezeu. Atunci credinţa noastră are un sunet veritabil. Ea 
lucrează prin dragoste. Spuneţi din toată inima voastră, „Doamne, cred că Tu ai murit ca să îmi 
răscumperi sufletul. Dacă tu ai socotit de aşa o valoare sufletul meu încât să-Ţi dai viaţa pentru mine, 
atunci Îţi încredinţez viaţa mea cu toate posibilităţile şi cu toate slăbiciunile, ca să o păzeşti.” Voinţa 
trebuie să fie adusă în perfectă armonie cu voia lui Dumnezeu. Când se întâmplă aceasta, nu va mai 
exista împotrivire faţă de fiecare rază de lumină ce străluceşte în inimă şi în cămările minţii, iar 
sufletul nu va mai fi baricadat cu prejudecăţi, numind lumina întuneric şi întunericul lumină. Luminii 
din cer i se va spune bun venit, ca unei lumini care să inunde cămările sufletului, ceea ce va fi muzică 
înaintea lui Dumnezeu. Cât de mult credem în inimă acest cuvânt, „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El 
Se va apropia de voi”? Aceasta înseamnă să stăm mult cu Domnul, în rugăciune. 
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      Cei educaţi în scepticism şi care nutresc necredinţa, ţesând în experienţa lor îndoielile şi obiceiul 
de a inventa întrebări, când sunt aduşi sub convingerea Duhului lui Dumnezeu, văd că este de datoria 
lor personală să-şi mărturisească necredinţa şi să-şi deschidă inimile ca să accepte lumina ce le este 
trimisă, să păşească prin credinţă dincolo, de la rău la bine şi de la îndoială la credinţă, să se consacre 
fără rezerve lui Dumnezeu ca să urmeze lumina Lui în locul scânteilor din tăciunii lor proprii.191 Dacă 
îşi menţin consacrarea vor vedea lumina crescând, iar lumina va fi din ce în ce tot mai strălucitoare 
până în ziua cea desăvârşită. Necredinţa care este nutrită în suflet are o putere de vrajă; sămânţa care 
este semănată îşi va da recolta ei. Dar ei trebuie să smulgă încontinuu orice rădăcină de necredinţă, şi 
plantele otrăvitoare vor înceta să crească dacă nu mai sunt hrănite prin cuvinte şi acţiune, iar sufletul 
trebuie să aibă plantele credinţei şi iubirii, cultivate în solul inimii şi hrănite. 
      Nimeni să nu se teamă că va ajunge la extremism, cât timp este un student profund al Cuvântului,   
umilindu-şi sufletul la fiecare pas. Hristos trebuie să locuiască în el prin credinţă. El, Exemplul lor, a 
fost stăpân pe sine. A umblat în umilinţă. A avut o demnitate adevărată. A avut răbdare. Dacă noi, cei 
care acceptăm îndreptăţirea prin credinţă, în mod individual posedăm aceste trăsături de caracter, nu 
vom ajunge în extremism. Hristos nu a greşit niciodată în judecata Sa în ce priveşte oamenii sau 
adevărul. El nu a fost înşelat niciodată de aparenţe. Niciodată nu a pus vreo întrebare care să nu fi fost 
necesară. Nu a dat niciodată vreun răspuns care să nu fi fost potrivit şi la obiect. A adus la tăcere 
vocea preoţilor şireţi, răutăcioşi şi gata să critice, prin faptul că a pătruns dincolo de suprafaţă şi le-a 
atins inima, aruncând lumină în conştiinţa lor; aceasta i-a deranjat, dar nu au vrut să cedeze 
convingerii. Hristos nu a ajuns niciodată la extreme, nu Şi-a pierdut niciodată stăpânirea de sine sau 
echilibrul minţii, datorită vreunei stări de excitare. Nu a violat niciodată legea bunului simţ şi a 
înţelepciunii de a şti când să vorbeşti şi când să taci.192 Dacă toţi cei care pretind că văd razele cele 
preţioase ale luminii Soarelui Neprihănirii vor urma exemplul lui Hristos, nu vor mai exista extremişti.  
      Exemplul lui Hristos se află înaintea noastră, pentru a păstra Legea în strânsă legătură cu 
evanghelia. Acestea nu pot fi separate. Calmul şi stăpânirea de sine să fie cultivate şi menţinute cu 
perseverenţă, căci acesta a fost caracterul lui Hristos, pe când expresiile vehemente ale falşilor 
religioşi cu pretenţii îndrăzneţe, care vorbesc tare şi îndelung, şi pe care le auzim, zic: „Sunt sfânt, 
sunt fără păcat”, deşi nu au nici cea mai slabă temelie pentru afirmaţia lor. Nu auzim nicio declaraţie 
de credinţă făcută în mod gălăgios, şi nici nu vedem strâmbături trupeşti sau manifestări îngrozitoare 
în Autorul întregului adevăr. 
      Aduceţi-vă aminte că în El a locuit trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Dacă Hristos locuieşte în 
inimile noastre prin credinţă, privind felul în care a trăit El, vom căuta să fim ca Isus, curaţi, 
împăciuitori şi neîntinaţi. Îl vom descoperi pe Hristos în caracterul nostru. Nu numai că vom primi şi 
absorbi lumina, ci o vom şi difuza. Vom avea înţelegeri tot mai clare şi mai distincte despre ceea ce 
este Isus pentru noi. Simetria, iubirea şi bunăvoinţa care au existat în viaţa lui Isus Hristos, vor străluci 
în vieţile noastre. 
 
 
REVIEW AND HERALD                                                                              Battle Creek, Michigan 
27 MAI, 1890 

CANALE  VII  DE  LUMINĂ 
E.G. White 
 
      Domnul are un popor pentru care se roagă ca ei să fie una cu El, aşa cum El este una cu Tatăl. 
Dacă noi, ca creştini, suntem împlinitori ai Cuvântului, vom trăi în vieţile noastre împlinirea 
rugăciunii lui Hristos; căci prin Duhul Lui cel Sfânt, Isus poate să lege inimă de inimă. Noi trăim 
printre pericolele zilelor de pe urmă; timpuri rele sunt peste noi; întuneric mare acoperă pământul. 
Satana caută să-şi interpună umbra lui infernală între noi şi Dumnezeu, aşa încât să întunece lumina 
cerului prin orice instrument pe care îl poate folosi; dar toţi cei ce sunt creştini, dacă sunt ca Hristos, 
vor călca îndeaproape pe urmele paşilor lui Isus. Vor avea gândul care a fost în Hristos Isus.  
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      Noi stăm în prezenţa Domnului, Dumnezeului lui Israel, şi nimeni nu poate sta înaintea lui 
Dumnezeu în propria sa putere. Doar cei care stau în neprihănirea lui Hristos au o temelie sigură. Pe 
cei care încearcă să stea înaintea Lui în propria lor neprihănire, El îi va umili în ţărână. Cei ce umblă 
în umilinţă îşi vor simţi deplina lor nevrednicie. Acestora, Domnul le spune „să nu vi se tulbure inima 
şi să nu vi se înspăimânte.” Noe a predicat neprihănirea lui Dumnezeu; Iona a chemat la pocăinţă 
cetatea Ninive, iar în zilele noastre este de făcut o lucrare similară. Acum sunt mai mulţi decât un Noe 
care să facă lucrarea, şi mai mulţi decât un Iona care să vestească Cuvântul Domnului. În timp ce 
discordia, cearta, fărădelegea şi vărsarea de sânge umple ţara, fie ca poporul lui Dumnezeu să se 
iubească unii pe alţii. Plăgi şi mirosuri grele, incendii şi inundaţii, dezastre pe uscat şi pe mare, crime 
oribile şi orice fărădelege imaginabilă există în lume. Nu se cuvine acum ca noi, cei care spunem că 
avem multă lumină, să fim sinceri faţă de Dumnezeu, să-L iubim pe El mai presus de orice şi pe 
aproapele ca pe noi înşine? 
      Să nu vină acum înaintea lui Dumnezeu în umilinţă şi cu rugăciune serioasă, orice suflet ce are 
lumina şi adevărul, pentru ca Dumnezeu să poată aprinde în sufletele noastre o flacără curată, şi să ne 
dea o iubire mai înaltă, mai bună, curată şi neîntinată, o iubire pentru adevărul aşa cum este în Isus, un 
respect şi o gelozie pentru onoarea lui Dumnezeu, şi o dorinţă intensă pentru salvarea semenilor 
noştri? Nu avem timp pentru a îngădui mândria. Noi trebuie să păzim calea Domnului, să vorbim şi să 
acţionăm ca unii care suntem în faţa ochilor Lui, trăind prin orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu, pentru ca niciun foc străin să nu se amestece cu focul sfânt. Lumina şi întunericul nu se 
pot amesteca şi nu se pot armoniza. Mulţi acţionează în parte ca nişte copii ai veacului şi în parte ca fii 
ai eternităţii, iar umblarea aceasta este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. „Dacă Domnul este 
Dumnezeu, mergeţi după El; dar dacă Baal este dumnezeu, mergeţi după Baal.” Dacă credeţi cuvântul 
lui Dumnezeu, supuneţi-vă căile călăuzirii Sale în toate lucrurile, chiar dacă trebuie să treceţi peste 
înclinaţiile voastre. Credeţi adevărul din toată inima. Nu mai staţi aşa cum mulţi aţi făcut-o, şovăind 
între dependenţa de neprihănirea lui Hristos şi dependenţa de propria voastră neprihănire. Înşelăciunea 
a venit  peste multe minţi, până când au ajuns să creadă că propriile lor merite ar avea o valoare 
considerabilă. Minţile acestea sunt în confuzie şi nedumerire acolo unde totul este clar şi lămurit. 
Sfârşitul este aproape! Nu avem timp ca să mai stăm între două păreri. 
      Ce nu a făcut Domnul, Dumnezeul lui Israel pentru poporul Său? Le-a dat cuvântul Lui; i-a 
urmărit cu mărturiile Lui care au avertizat, au mustat, au certat, au încurajat; le-a dat semne; le-a dat 
făgăduinţe preţioase; şi cât de puţini I-au dat slavă şi laudă! Mulţi cred că dacă ei tolerează mişcările şi 
lucrările lui Dumnezeu în favoarea lor, ar trebui să fie lăudaţi. Oh, cât de puţini sunt cei ce Îl cunosc 
cu adevărat pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El! El a vorbit prin profeţi şi prin 
apostoli despre ce va fi în viitor. A dat mărturii vii despre Sine în aceste zile de pe urmă când ne-a 
vorbit prin Fiul Său şi totuşi, adevărul care produce durere sufletului meu este că Domnul este întristat 
din cauza inimilor împietrite şi a minţilor care nu pot fi învăţate. Cât de puţini cred şi se pocăiesc! 
Pentru cât de puţini este descoperit braţul Domnului! „Şi tu, du-te la copiii poporului tău, vorbeşte în 
auzul lor şi spune-le, Aşa vorbeşte Domnul; fie că te vor asculta fie că nu vor voi să te asculte.” Toţi 
vor fi aduşi în faţa deciziei de a se declara în întregime fie pentru Domnul, fie pentru Baal. Dumnezeu 
a trimis poporului Său mărturii în ce priveşte adevărul şi neprihănirea, şi ei sunt chemaţi să-L înalţe pe 
Isus, şi să înalţe neprihănirea Lui. 
      Cei pe care i-a trimis Dumnezeu cu o solie sunt doar oameni, dar ce caracter are solia pe care o 
poartă? Aveţi curajul să întoarceţi spatele, sau să nesocotiţi avertizările, pentru că Dumnezeu nu S-a 
consultat cu voi în ce priveşte ceea ce să fie promovat? Dumnezeu cheamă bărbaţi care vor vorbi, care 
vor striga cu voce tare şi nu vor cruţa. Dumnezeu Şi-a ridicat solii Săi ca să facă lucrarea Lui pentru 
acest timp. Unii au întors spatele soliei neprihănirii lui Hristos ca să critice oamenii şi imperfecţiunile 
lor, pentru că aceştia nu rostesc solia adevărului cu politeţea şi cu fineţea pe care ar dori-o ei. „Sunt 
prea zeloşi, sunt prea serioşi, vorbesc prea clar”, iar solia care ar trebui să aducă vindecare, viaţă şi 
mângâiere multor suflete obosite şi apăsate, este îndepărtată, într-o măsură, căci exact în măsura în 
care bărbaţii cu influenţă îşi închid inimile şi îşi susţin voinţa în opoziţie cu ceea ce a spus Dumnezeu, 
în aceeaşi măsură vor căuta să îndepărteze raza de lumină de la cei care tânjesc şi se roagă pentru 
lumină şi pentru putere dătătoare de viaţă. Hristos a înregistrat toate discursurile dure, mândre şi 
batjocoritoare rostite împotriva servilor Săi, ca şi cum ar fi fost rostite împotriva Lui Însuşi. 
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      Solia îngerului al treilea nu va fi înţeleasă, lumina care va lumina pământul cu slava sa va fi 
numită lumină falsă, de către cei ce refuză să umble în slava ei crescândă. Lucrarea care ar fi putut fi 
făcută, va fi lăsată nefăcută de către cei ce resping adevărul, din cauza necredinţei lor. Vă implorăm pe 
voi, cei ce vă împotriviţi luminii adevărului, să vă daţi la o parte din calea poporului lui Dumnezeu. 
Lăsaţi lumina trimisă din cer să strălucească peste ei în raze clare şi distincte. Dumnezeu vă consideră 
responsabili pe voi, cei la care a ajuns lumina, pentru felul în care o folosiţi. Cei ce nu vor să audă vor 
fi răspunzători; căci adevărul a fost adus la îndemâna lor, dar ei au dispreţuit ocaziile şi privilegiile. 
Au fost trimise poporului lui Dumnezeu solii cu acreditare divină; au fost prezentate slava, maiestatea, 
neprihănirea lui Hristos, Cel plin de har şi de adevăr; a fost vestită în mijlocul nostru plinătatea 
Dumnezeirii în Isus Hristos într-un mod încântător şi splendid încât i-a fermecat pe toţi cei ale căror 
inimi nu au fost închise din cauza prejudecăţilor. Ştim că Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru. Am 
văzut suflete întoarse de la păcat la neprihănire. Am văzut credinţa înviorată în inimile celor ce s-au 
căit. Să fim oare ca leproşii ce au fost curăţiţi, dar care şi-au văzut de drumul lor, mai puţin unul care 
s-a întors să dea slavă lui Dumnezeu? Haideţi mai bine să vorbim despre mărinimia Lui, şi să lăudăm 
pe Dumnezeu cu inima, cu pana şi cu vocea. 
      Lucrarea fiecărui ambasador al lui Hristos este de a mărturisi despre lumină. El nu trebuie să ia 
locul lui Hristos, ci să-L descopere pe Hristos lumii, să vestească laudele Celui ce ne-a chemat să 
ieşim din întuneric la lumina Sa minunată. Dumnezeu i-a trimis pe slujitorii Săi ca să fie purtătorii 
stindardului Său. Ei trebuie să îndrepte ochii spre Isus, Cel care ridică păcatul lumii. Ei nu trebuie să 
trezească simpatia oamenilor faţă de ei, ci să poarte simpatiile lor mai presus, către Cel ce este 
obiectul preţios al laudei şi reverenţei lor, ca să-i poată conduce pe oameni să-L iubească pe Hristos şi 
pe El răstignit.193 Dacă, prin harul lui Hristos, aţi prins câteva sclipiri din lumina adevărului aşa cum 
este acesta în Isus, să nu credeţi că aţi ajuns pe culme; nu vă gândiţi că aţi prins toate razele de lumină, 
şi că nu există vreo lumină mai mare care să vină în lumea noastră. 
      Noi trebuie ca încontinuu să primim şi să dăm. Noi trebuie să fim canale vii de lumină. Harul 
transformator al lui Hristos trebuie să fie peste fiecare lucrător, ca acesta să se sfinţească pentru ca şi 
alţii să poată fi sfinţiţi. Este nevoie de eforturi serioase pentru a trezi o biserică adormită, iubitoare de 
tihnă, ce are o mare lumină şi cunoştinţă, dar ale cărei fapte nu corespund cu credinţa. Trebuie să fie 
dată o mărturie vie, arătând spre necesitatea revărsării Duhului Sfânt al lui Dumnezeu peste fiecare 
membru al bisericii, pentru ca lumina să poată lumina peste alţii aflaţi în întuneric. Se face mult prea 
puţin în lucrarea de păstorire. Se ară doar la suprafaţă, în mare măsură, iar rezultatul se vede – lipsă de 
creştini care aduc roade. 
      Scripturile ar trebui să fie studiate în profunzime, pentru ca slujitorii lui Dumnezeu să poată vesti 
în întregime sfatul lui Dumnezeu. Relaţia lui Hristos faţă de Lege este mult prea puţin înţeleasă. Unii 
predică Legea, şi simt că fraţii lor nu îşi fac toată datoria dacă nu prezintă subiectul în exact acelaşi fel 
în care o fac ei. Aceşti fraţi ezită să prezinte îndreptăţirea prin credinţă, dar imediat ce Hristos este 
descoperit în adevărata Sa poziţie în legătură cu Legea, înţelegerea greşită care a existat în legătură cu 
acest subiect important, va fi îndepărtată. Legea şi evanghelia sunt atât de contopite una cu alta, încât 
nu poate fi prezentat adevărul aşa cum este în Isus, fără să fie contopite aceste subiecte în deplină 
armonie. Legea este evanghelia lui Hristos acoperită; evanghelia lui Isus nu este nici mai mult nici 
mai puţin decât Legea desluşită prin prezentarea principiilor ei nemărginite. „Cercetaţi Scripturile”, 
aceasta este porunca Domnului. Cercetaţi, ca să înţelegeţi adevărul. Dumnezeu ne-a dat un test prin 
care să verificăm învăţătura: „La Lege şi la mărturie; dacă nu vorbesc conform cu acest cuvânt 
înseamnă că nu este lumină în ei.” (KJV) Cercetaţi Scripturile cu sârguinţă, cu seriozitate, fără să 
obosiţi, ca să aflaţi ce a descoperit Dumnezeu în ce vă priveşte pe voi, datoriile voastre, lucrarea 
voastră, responsabilităţile voastre, viitorul vostru, ca să nu faceţi nicio greşeală în timp ce căutaţi viaţa 
veşnică. Prin cercetarea Scripturilor puteţi cunoaşte gândurile şi voia lui Dumnezeu; şi cu toate că 
adevărul nu coincide cu ideile voastre, puteţi primi har ca să renunţaţi la orice prejudecată ce 
favorizează obiceiurile sau practicile voastre, şi să puteţi înţelege adevărul, curat şi neamestecat. 
Supuneţi-vă Lui din toată inima. Hristos are nespusă gingăşie plină de milă faţă de toţi cei ce se 
pocăiesc. El iartă pe călcătorul Legii. 
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O-115-1890                                                                                Battle Creek, Michigan, 21 iunie, 1890 
CĂTRE  O. A. OLSEN 

Iubite frate Olsen, 
 
      Tocmai m-am întors dintr-o călătorie de opt mile la ţară. Am găsit scrisoarea ta pe masă. Îţi 
mulţumesc că mi-ai scris. Am răspuns la telegrama sosită din Nashua, prin care suntem anunţaţi că 
soţia lui Willie a adormit, şi că înmormântarea va avea loc marţea ce vine. Însă aceasta nu poate avea 
loc mai repede de miercuri. Ei pleacă din Boulder astăzi, 21 iunie, şi nu pot să ajungă mai repede de 
marţi. Poţi să-ţi dai seama că nu pot să plec acum. După înmormântare este posibil să pot să plec pe 
joi şi să fiu împreună cu voi pe Sabat şi pe duminică. Însă aş fi vrut să am un însoţitor, dar nu va fi 
aceasta o cheltuială nenecesară? 
      W. C. W. doreşte să fiu prezentă aici la întrunirea pentru consfătuire a lucrătorilor, din Iulie. Aşa 
că îţi dai seama că va trebui să mă întorc aici imediat. Am hotărât că nu merită să particip la această 
adunare cu o cheltuială atât de mare, şi care s-ar putea să fie foarte obositoare pentru mine. 
      Aştept o scrisoare de la Willie cu detalii în ce priveşte aranjamentele ce trebuie făcute pentru 
înmormântarea lui Mary. Cred că măcar atât putem face pentru a ne arăta pe cât posibil respectul faţă 
de cea credincioasă. 
      Mă întreb dacă voi putea suporta taxa vreunei adunări de tabără din vara aceasta. Anunţul a fost 
făcut în Review fără să mi se spună nimic, fără să fiu încurajată cu niciun cuvânt. Nu am făcut nicio 
declaraţie din care să se poată trage concluzia că voi participa la vreo tabără în vara aceasta. Toată 
povara pe care o am este să îmi aranjez scrierile pentru publicare. Nu m-am cruţat deloc ci, pot să 
spun că am lucrat zi şi noapte fără odihnă. Am fost atât de împovărată încât nu am putut dormi. 
Domnul mi-a prezentat anumite lucruri şi m-a întărit ca să pot face faţă diferitelor probleme care 
apăreau.194 Pentru că întâlnirea de la Battle Creek s-a terminat, ar fi trebuit să am odihnă totală, dacă 
aş fi putut să o găsesc, deoarece am muncit de dimineaţa până târziu scriind lucruri importante, pentru 
a face faţă şi pentru a corecta prejudecăţile, ideile închipuite şi interpretarea greşită a lucrurilor. 
      Nu voi mai merge la conferinţe în restul anului, căci nu sunt în stare să călătoresc şi să muncesc. 
Mă tem că, fără să am îndrumare specială din partea Domnului care să îmi ordone să merg şi să-mi 
dau mărturia, va fi încumetare din partea mea. Ştiu că Isus este Restauratorul meu, dar va fi o 
încumetare să fac aşa cum am făcut, să car poverile pe care le-am cărat invariabil şi fără odihnă, şi 
mergând oriunde eram invitată, de teamă să nu dovedesc lipsă de credinţă dacă nu aş fi mers. În felul 
acesta am lucrat de când am păşit de pe vapor pe pământul american, iar Satana a aranjat lucrurile în 
aşa fel încât poverile şi eforturile mele să fie de cincizeci de ori mai mari decât ar fi trebuit să fie. 
Fratele Butler a fost la temelia tuturor acestora, însă nu face nicio mărturisire şi scrie în ziare, ca şi 
cum starea lui ar fi în regulă. 
      În afară de cazul în care îmi porunceşte Domnul, nu mă voi mai adresa bisericii din Battle Creek 
până când fratele Smith şi cei ce au fost în armonie cu el nu îşi vor da pe faţă culoarea. Nu mă 
priponesc în aceasta, dar vreau să ştiu că Domnul îmi porunceşte să o fac, înainte să iau asupra 
sufletului meu povara pentru cei pentru care am lucrat din greu, fără nici cea mai mică recunoştinţă 
sau răspuns sau retragere din partea lor. A trebuit să mă apăr pe mine şi pe fraţii mei, să lupt cu toate 
puterile împotriva prejudecăţii, necredinţei, a declaraţiilor false şi a reprezentărilor greşite, până când 
am ajuns să mă înfior când mă gândeam că orbirea şi fariseismul iraţional s-a ajustat ca o haină peste 
bărbaţii din poziţiile proeminente. Dacă ei şi-au schimbat atitudinea de critică, de răspândire a 
seminţelor îndoielii şi de distrugere a încrederii bisericilor în mărturii, întreb, cine s-a ales cu ceva din 
aceasta? Ce mărturisire, ce refacere, ce restaurare a încrederii au făcut ei?195 Va fi şters trecutul din 
cărţile din ceruri în care este înregistrat, fără nicio umilinţă din partea lor pentru faptul că au rănit şi au 
lovit sufletele poporului lui Dumnezeu prin geloziile lor, prin bănuielile rele şi prin opoziţia lor faţă de 
ceea ce este adevăr biblic curat, şi aceasta numai pentru că nu au fost dispuşi ca adevărul să vină prin 
sursa prin care a ales Domnul să o trimită? 
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      Frate Olsen, nu cred, nu pot să cred, că este o datorie pentru tine să lucrezi în condiţii de maxim 
efort. Tu poţi să o faci, şi cu cât vei face aceasta, cu atât mai mult se va considera că o poţi face, şi cu 
atât mai puţine poveri vor purta alţii. Opreşte-te frate Olsen, pune frânele, oferă-ţi perioade de odihnă, 
apoi vei porni cu forţe noi ca să faci faţă unor noi solicitări. Lucrează mai puţin. Pentru Hristos, Cel 
care te-a cumpărat, lucrează mai puţin. Nu ai dreptul să scoţi din bancă până când să nu mai ai nimic 
în cont. Lasă-ţi un depozit, fratele meu. Dacă exemplul bărbaţilor pe care îi menţionezi, lucrători 
pentru Dumnezeu care s-au coborât în mormânt, nu este suficientă mustrare pentru tine, pentru mine şi 
pentru alţii, spune-mi te rog, ce dovadă mai mare putem avea despre faptul că este o datorie să mai 
dăm jos din poveri, să fim grijulii şi să acţionăm circumspect şi nu cu încumetare. Mai pune jos, frate 
Olsen. Înviorează-te cu perioade de odihnă. 
      Participi la prea multe adunări de tabără. Prezenţa ta este de dorit şi va fi solicitată, dar este de 
datoria ta să înveţi să spui, „Nu, fraţilor, voi face tot ce pot face bine şi fără să-mi pun sănătatea în 
pericol. Dacă voi cădea bolnav la pat ca fratele meu, care probabil că zace pe patul morţii, atunci 
lucrarea mea va înceta pentru totdeauna. Nu pot să vă dau nici sfat, nici încurajare. Vă rog fraţilor, voi 
face tot ce pot face fără să abuzez de puterile pe care mi le-a încredinţat Dumnezeu ca să le folosesc 
cu înţelepciune. Să mă ajute Domnul să fac aşa.” 
      Nu se poate exprima în cuvinte cât de mâhnit îmi este sufletul pentru că văd lipsa de lucrători. Îţi 
spun că ceva este greşit. Este nevoie să vedem unde greşim.196 Conferinţele noastre nu se întăresc şi 
nu cresc în cunoştinţa lui Dumnezeu, nu lucrează ca misionari pentru crearea unui simţ misionar nu 
doar faţă de câmpurile din alte ţări, ci să privească în jurul lor şi să vadă câmpurile albe, gata pentru 
seceriş. Misiunile din ţară au fost neglijate, din nefericire. Fie ca Domnul să lucreze cu putere asupra 
inimilor omeneşti şi să corecteze relele existente, aceasta este rugăciunea mea. Frate Olsen, te plângi 
că nu eşti în stare să faci nici jumătate din ceea ce ar trebui să faci. Nu se întâmplă aşa din cauză că 
sunt atât de puţini cei care fac ceva?  
      Tocmai am primit o scrisoare de la Sara prin care aflăm primele relatări despre felul în care a 
murit Mary. A murit lăudând pe Domnul. Mary şi-a luat rămas bun, fiind plină de voioşie. Îndeosebi 
copiii au primit atenţie din partea ei. Apoi Ella s-a dus sus cu ochii în lacrimi, în timp ce zicea „sunt 
foarte tristă, dar pe undeva inima îmi este fericită. Nu va dura mult şi mă voi întâlni cu iubita mea 
mămică, iar pentru asta trebuie să trăiesc în aşa fel încât să ne putem întâlni în cer.” Ella împlineşte 
nouă ani pe şaptesprezece ianuarie. Mabel face patru pe întâi noiembrie. Sărmani mieluşei fără mamă! 
Dar Domnul va conduce blând mieii turmei Sale. Bietul Willie a suferit o pierdere grea. El nu este 
demonstrativ, de aceea va suferi mai profund şi se va jeli în singurătate. Inima mea este tristă şi 
îndurerată. Ei vor ajunge la Battle Creek marţi după amiază. Încă nu am fost anunţată când va fi 
înmormântarea. Bănuiesc că va fi miercuri. 
      Tocmai am primit o scrisoare de la preşedintele Conferinţei Ohio, prin care mă roagă stăruitor să 
iau parte la tabără. Acum că a fost pus anunţul în ziar, mă aştept să primesc multe astfel de invitaţii. 
Dar felul în care au fost tratate mărturiile mele de către cei ce ar fi trebuit să mă susţină, a făcut ca cele 
mai mari strădanii ale mele în dreptul lor şi al celor pe care ei i-au influenţat, să nu aibă niciun efect. 
Să se folosească acum de ceea ce cred ei că este mai bun şi mai sigur decât strădaniile sorei White. Să 
vină aceşti fraţi buni şi să întărească ceea ce este pe moarte. Fratele Irwin spune că spiritualitatea este 
în mare declin în toată conferinţa.197 
      Oare, cei care s-au opus strădaniilor mele şi au făcut fără efect lumina dată de Dumnezeu pentru 
poporul Său, îşi vor asuma responsabilitatea şi vor lucra pentru a produce o stare mai bună de lucruri? 
Sunt foarte tulburată, dar nu am nicio lumină cum că ar trebui să particip la vreo adunare de tabără. 
Nu văd ce rost are să-mi dau mărturia, iar lucrătorii care o aud să simtă că au privilegiul de a o primi 
sau de a o respinge, după cum le place. Lăsaţi-i să lucreze până când se vor convinge că Dumnezeu nu 
glumeşte cu ei. 
      Mă rog pentru întărire. Inima îmi este slăbită şi mă doare din cauza perspectivei pe care ai amintit-
o. Dar, nu te omorî singur, căci astfel vom avea pentru lucrare mai puţin cu un lucrător înflăcărat de 
Duhul lui Dumnezeu. 
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      Vrei să prezinţi la tabără necesitatea de a răspândi Vol. 4? Acesta conţine avertizări şi profeţie 
despre evenimentele ce vor avea loc. Toţi ar trebui să fie informaţi, ca să ştie cum să facă faţă acestor 
lucruri: încercări, amăgiri, înşelăciuni ale diavolului. Satana a lucrat şi cu această ocazie ca să ţină 
departe de popor tocmai lumina necesară pentru acest timp. Şi nicio pană, nicio voce, nu se ridică 
pentru a prezenta aceste lucruri înaintea poporului nostru în adevărata lor însemnătate. Am investit 
3000$ ca să îmbogăţesc Vol. 4, şi am primit doar doisprezece cenţi şi jumătate per bucată. Am plătit 
coperţile şi am plătit personal pentru tipărirea cărţii, iar poporului nostru i s-a dat Bible Readings, o 
carte ieftină uşor de vândut şi, aproape fiecare colportor a dat la o parte Vol. 4, ca să vândă cartea 
aceea. 
      Cei care îi instruiesc pe colportori ar fi putut, dacă ar fi văzut necesitatea acestei lucrări, să 
conducă lucrurile în aşa fel încât Bible Readings să nu absoarbă toată atenţia, spre neglijarea tocmai a 
acelor cărţi care conţin cunoştinţa de care poporul are nevoie acum. Dacă s-ar fi dat instrucţiuni 
corecte, importanţa relativă a cărţilor ar fi putut fi prezentată colportorilor. Dar înţelegerea este tocită 
şi în această privinţă, ca şi în altele, aşa că lumina pe care a dat-o Dumnezeu pentru a păzi şi instrui 
poporul Său este luată prea puţin în seamă, sau chiar deloc.198 Uşa se închide din cauza felului lor de 
acţiune. Instrucţiunea care mi s-a dat şi despre care mi s-a poruncit să o dau poporului pentru ca toţi să 
fie luminaţi, este tratată ca şi cum n-ar avea nicio importanţă. Aceasta m-a împovărat peste măsură de 
mult. Trebuie să îmi iau pana şi să îmi ridic glasul, recomandând cu insistenţă lucrarea sau cărţile 
despre care Domnul mi-a dat de înţeles că trebuie să fie puse înaintea poporului fără întârziere. Dar, 
care dintre fraţii noştri a simţit vreo povară, ca să aducă la îndeplinire gândul şi voia lui Dumnezeu în 
această problemă? 
      Cărţile stau pe rafturi, abia fiind atinse. Ele au fost puse pe o linie moartă de cum au ieşit de sub 
tipar, iar banii mei pentru tipărit stau în aceste cărţi depozitate. M-am gândit că voi avea mijloace, 
datorită vânzărilor pe scară largă ce vor avea loc. Am donat cam 1500$ în primul an de muncă în 
America, după ce am părăsit Europa. Toţi banii pentru aceste donaţii i-am luat cu împrumut cu 7% 
dobândă. Nu îmi pare rău pentru donaţii, pentru că au fost necesare cu adevărat. A trebuit să lucrez tot 
timpul ca să-i pot plăti pe cei ce mă ajută la facerea cărţilor. Mă adâncesc tot mai mult în datorie şi, 
dacă numai aşa se poate, voi lua cărţile în mâinile mele şi mă voi asigura de faptul că poporul va avea 
ceea ce le dă Dumnezeu. Am dat pe de gratis copii din Vol. 4, în valoare de 100$. Însă nu mai pot 
continua aşa. Trebuie să-mi încetez munca de a mai scoate cărţi, afară doar dacă fraţii noştri nu vor fi 
mânaţi de un alt principiu în distribuirea lor. 
      Vol. 1 este gata să iasă de sub tipar, după o întârziere lungă şi obositoare, necesară pentru 
corectură. Însă, voi fi silită să fac ceva. Problema este că Vol. 1 iese, iar Vol. 4 trebuie să mai zacă 
încă un an fără să fie distribuit. Nu pot fi de acord cu aceasta. Dacă sistemul de colportaj este în aşa fel 
încât nu pot fi puse în circulaţie ambele volume, unul de către o grupă de colportori, iar celălalt de 
către altă grupă de colportori, atunci Vol. 1 să mai aştepte, şi să fie difuzat Vol. 4.  
      Trebuie să mărturisesc că nu am simţit că lucrarea mea ar fi înţeleasă sau apreciată. Dacă 
Dumnezeu a dat lumină poporului Său în aceste zile de pe urmă, ce înseamnă faptul că fraţii lasă să 
intre orice altceva, şi închid uşa în faţa luminii speciale pentru acest timp?199 Cât să mai continue 
aceste lucruri iar eu să tac? Dacă maşinăria colportajului trebuie să funcţioneze aşa încât ei să aibă 
controlul absolut asupră vânzării de cărţi, iar din lucrarea lor să elimine tocmai lucrările pe care le-a 
rânduit Dumnezeu să ajungă la popor, oare mâinile mele să stea legate ca să nu mai pot face nimic? Să 
nu fac oare tot ce îmi stă în putere pentru a duce aceste cărţi în faţa cât mai multor persoane cu 
putinţă? 
      M-am gândit să-mi fie trimise cutii cu cărţi la adunările de tabără, şi să vând eu însămi Vol. 4. Ele 
nu trebuie să trecă prin mâinile colportorilor, dacă ei ezită într-atâta să le circule, iar profitul rămas 
după ce se va acoperi toată cheltuiala, va fi al meu.  
      Am ajuns în situaţia de a mă gândi şi a face planuri, iar apoi să-mi schimb planurile şi să mă 
gândesc din nou cum să obţin mijloace pentru a face faţă cheltuielilor crescânde. Refuz să mai trăiesc 
în felul acesta. Dacă fraţii mei mă lasă să mai duc mult povara aceasta în acest fel, voi şti cu siguranţă 

                                                
198 Pag. 680 în orig. 
199 Pag. 681 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 99 

că Dumnezeu nu îi conduce şi pe ei şi pe mine. Careva dintre noi nu acţionează după planul lui 
Dumnezeu. Cred că e timpul să facem o pauză şi să vedem care sunt puterile ce ne pun în mişcare. 
      Fiecare familie de păzitori ai Sabatului ar trebui să aibă Vol. 4. Îl au, oare? Nu, nicidecum. După 
aceea, lumea trebuie să aibă cât mai multe din aceste cărţi, căci ele sunt o mărturie pentru adevăr. Nu 
sunt mulţumită. Nu pot decât să fac planuri şi să caut mijloace zi şi noapte pentru a realiza scopul pe 
care Dumnezeu mi l-a făcut de cunoscut. Am aşteptat atât cât mi-am putut permite, ca fraţii mei să 
acţioneze. Acum, în Numele Domnului, voi face ceva. Copiii mei nu zic nimic, căci se tem că vor fi 
învinuiţi că ar avea interese egoiste. Domnul se uită ca să vadă cine are vreo povară, în timp ce Satana 
lucrează din Adânc ca să zădărnicească lucrarea lui Dumnezeu prin înşelăciunile diabolice pe care le 
are pentru acest timp.  
      Domnul mi-a prezentat aceste lucruri şi mi-a zis, „Scrie tot ce ai văzut, fă o mărturie credincioasă 
înaintea poporului şi pregăteşte calea Domnului.”200 Cine îşi asumă răspunderea de a împiedica 
lucrarea aceasta ca să nu fie făcută? Am făcut tot ce puteam face? Acesta este gândul care mă 
preocupă şi mă face să nu pot să dorm. 
      Nu voi spune mai mult despre acest subiect. Dar să fii sigur că nu voi mai aştepta prea mult ca 
fraţii din poziţii de încredere să-şi facă datoria. Dacă ei nu văd nicio nevoie de a face ceva, dacă rămân 
în tăcere, eu nu voi lăsa ca lucrurile să mai rămână aşa cum sunt de mai bine de un an. Dacă stilourile 
şi vocile lor nu au nimic de spus, atunci Dumnezeu mă socoteşte răspunzătoare, ca pe una căreia i-a 
dat lumină şi i-a spus: „Scrie lucrurile pe care le-ai văzut, şi lasă lumina să ajungă la toate neamurile, 
limbile şi popoarele, pe orice cale posibilă. Îngerii Mei vor pregăti calea.” Însă Satana va lucra cu 
putere de stăpânire nu numai printre necredincioşi, ci chiar printre credincioşi, ca să închidă uşa ca nu 
cumva lumina aceasta întru totul specială să îşi facă lucrarea. Ce ar trebui să fac, frate Olsen? Nu am 
odihnă în spiritul meu nici ziua nici noaptea. 

O salut cu dragoste pe sora Olsen, 
Ellen G. White 

 
 
W-97-1890                                                                                        Petoskey, Michigan, 27 iulie, 1890 

CĂTRE  W. C. WHITE 
 
Iubitul meu fiu, Willie, 
 
      Ţi-am spus că următoarea noastră întâlnire va avea un număr dublu de participanţi, şi aşa a fost. 
Din micuţa biserică baptistă au fost prezenţi aproape toţi – şaptezeci; şase au fost din afară, iar restul 
păzitori ai Sabatului. Un număr frumos au venit din Battle Creek. Fratele Corliss a deschis programul 
iar eu am vorbit din 1Petru 1:2-9. Domnul mi-a dat putere şi libertate şi am vorbit cu uşurinţă acestor 
suflete care flămânzesc după pâinea vieţii. Fratele Corliss a vorbit câteva minute, foarte la obiect. Dr. 
Lay a vorbit bine câteva minute, după care au fost rostite treizeci şi şapte de mărturii excelente, toate 
exprimând recunoştinţa lor pentru această ocazie. În Sabatul următor vor fi mai mulţi, căci de acum se 
ştie că voi vorbi în fiecare Sabat. Am avut o adunare frumoasă. 
      Nu îmi dau seama de ce locului acesta nu i s-a dat mai multă atenţie. Dacă există vreun loc în 
Michigan unde să fie posibilă lucrarea misionară atât vara cât şi iarna, acesta este Petoskey. Există 
staţiuni foarte frecventate în apropiere, la care se poate ajunge foarte uşor. Dacă s-ar fi început ceva cu 
ani în urmă, acum am fi avut aici o biserică şi o misiune înfloritoare. Există persoane ce locuiesc în 
zonă, prietenoase şi convinse cu adevărat în ce priveşte Sabatul, însă nu s-au ţinut adunări în Petoskey 
până toamna trecută. De când am venit aici s-a produs o trezire printre toţi păzitorii Sabatului risipiţi 
în zonă, la gândul că nu sunt părăsiţi şi neglijaţi. Dr. Lay, Dr. Douse şi eu însămi vorbim şi facem 
planuri împreună. Dr. Lay nu are niciun ajutor în nevasta sau în copiii săi, după cum bine ştii. 
      Dr. Douse mi-a relatat despre conversaţia pe care a avut-o Lizzie Lay cu unii păzitori ai Sabatului 
care nu mă cunosc.201 Ea a declarat că familia ei nu mai acordă nicio încredere deosebită mărturiei 
                                                
200 Pag. 682 în orig. 
201 Pag. 684 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 100 

sorei White. Ea a spus că fratele Smith, fratele Butler, fratele Canright, şi alţii pe care i-a menţionat, 
nu mai privesc mărturiile aşa cum le-au privit cândva, ci consideră că lucrarea şi influenţa sorei White 
este ceva ce ţine de trecut. Acum nu mai avem nevoie de mărturii. Ea pretinde să ştie că declaraţiile pe 
care le face sunt bine întemeiate. Ea spune că familiei ei i-a fost adresată o mustrare ale cărei cuvinte 
nu erau adevărate. Dr. Lay a auzit ce spuneau femeia şi fetele lui, şi a zis sorei Douse să nu se lase 
influenţaţi de cuvintele lor. El a spus că se simte jenat să declare că soţia şi copiii săi nu aveau o stare 
spirituală bună, şi doreşte ca ea să înţeleagă că el crede fiecare cuvânt din mărturii, iar cât despre cele 
referitoare la familia lui, recunoaşte că fiecare cuvânt este adevărat. 
      Declaraţii de acest fel am întâlnit pretutindeni, referitoare la fr. Smith, fr. Butler, Wm. Gage, şi 
mulţi alţii ale căror nume nu mi le amintesc. M-am întristat pentru că se răspândesc astfel de impresii. 
Cei care au fost mustraţi, se agaţă de poziţia de îndoială şi necredinţă a bărbaţilor noştri conducători, 
şi se simt liberi să spună că mărturiile adresate lor nu sunt adevărat. Dr. Douse a fost baptistă de ziua a 
şaptea şi este de puţină vreme la credinţă. Ea le-a spus că datorită mărturiilor sorei White a fost 
convertită la adevărul prezent şi că, dacă ar renunţa la mărturii ar putea renunţa la tot, căci mărturiile 
îşi au locul lor în cadrul soliei îngerului al treilea. 
      Oamenii s-au adunat în Sabat. Unii au venit de dincolo de lac cu barca, alţii au venit cu căruţele de 
la ţară, de la şase sau zece mile. A venit şi un fermier bogat împreună cu soţia lui, care locuiesc cam la 
o milă de aici. Cândva, el păzise Sabatul. Acesta a vorbit frumos în adunare. Vom merge să-l vizităm 
în prima zi din această săptămână.  
      Dr. Lay l-a vizitat de mai multe ori. Dr. Lay spune că există mai multe persoane care păzesc 
Sabatul care nu au putut fi anunţate, dar că li se va trimite vorbă înainte de Sabatul viitor.202 
      Poate că te întrebi, cum arătau oamenii? Arătau bine, erau bine îmbrăcaţi, o tovărăşie care se 
vedea a fi inteligentă. Acum încercăm să vedem ce se poate face pentru a se asigura case de adunare. 
Metodiştii îşi zidesc o casă nouă. Cea veche este de vânzare, însă pe cea nouă au construit-o foarte 
aproape de cea veche şi s-ar putea să aibă obiecţii pentru că păzitorii Sabatului se închină acolo, atât 
de aproape de ei. Casa metodiştilor este mult mai mare decât micuţa biserică baptistă. Însă locaţia 
baptistă este bună, două parcele, loc suficient pentru a construi o casă parohială şi a o adăuga clădirii. 
Dacă va fi cumpărată, va trebui lărgită imediat, căci nu încap mai mult de o sută şi ceva pe scaune în 
biserica baptistă. Nădăjduiesc că Domnul va deschide calea ca să se poată face ceva în locul acesta. Ar 
trebui să fie ajutat locul acesta şi, nu pot înţelege de ce cei din poporul nostru nu folosesc deschiderile 
din locuri ca Petoskey. 
      Ar trebui să ne menţinem poziţia la Bayview. Aici putem exercita o influenţă atunci când adunarea 
se întruneşte vara pentru câteva luni. După aceea se întruneşte o altă clasă. Febra de fân i-a afectat pe 
mulţi dintre cei veniţi, în număr aproape egal cu adunarea de la Bayview. Clasei acesteia ar trebui să i 
se acorde atenţie. Ar trebui să existe persoane care să-i viziteze şi să le dea Bible Readings. Cât despre 
mine, mă simt mult mai bine decât am fost. 
      28 Iulie. În dimineaţa aceasta nu am putut să mai dorm după ora trei, şi m-am sculat ca să scriu. 
Ieri, Dr. Douse a venit cu calul şi trăsura ei ca să mă ia la plimbare. Am ieşit pentru câteva ore. Am 
mers înspre partea de vest a oraşului. Cabana Salisbury este în partea de est. Am văzut câteva locuri 
foarte frumoase pentru o reşedinţă de vară.  
      La întoarcere ne-am oprit la o casă pentru a întreba despre proprietarul unei pădurici de arţari.203 A 
ieşit un bărbat cu faţa negricioasă, dar cu înfăţişare foarte binevoitoare, iar nevasta lui – o femeie cu 
privire inteligentă, maternală – a venit după el la trăsură. I-am întrebat de cât timp locuiesc acolo, iar 
el mi-a răspuns că numai în anotimpurile calde. Era din Vermontville. Se numea Henan. Venea la 
Petoskey în acest anotimp, pentru a găsi uşurare pentru astmă. 
      Dr. Douse m-a prezentat ca fiind Mrs. White. Apoi a urmat exclamaţia: „Dar, noi o cunoaştem pe 
Mrs. White. Suntem foarte familiarizaţi cu scrierile ei. Avem cărţile ei.” „Şi”, a spus femeia, „eu 
personal cred aproape la fel.” Cât de mult am dorit să-i văd pe oamenii aceştia îmbrăţişând adevărul! 
      Trebuie să am un cal şi o trăsură, dar să plătesc douăzeci de dolari pentru a folosi timp de patru 
săptămâni un cal şi o trăsură, cel mult câte o jumătate de zi, e cam mult, şi totuşi încep să cred că nu 
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pot face mai bine. Vom mai face încă o încercare şi, dacă nu va avea succes, va trebui să accept prima 
ofertă deoarece trebuie să călătoresc. Aş vrea să-mi fi adus calul meu aici şi, dacă nu voi participa la 
nicio tabără, îl voi aduce. Însă, cred că voi participa la tabăra din Ohio şi la cea din Illinois. 
      Găsesc că sunt multe de făcut aici, dar poporul nostru nu a făcut ce ar fi trebuit să facă în locul 
acesta. Avem o ocazie capitală să semănăm seminţele adevărului şi nu trebuie să pierdem ocazia. Sunt 
aici oameni din toate părţile din estul Munţilor Stâncoşi. Ar trebui să fie trimişi bărbaţi şi femei cu 
purtare plăcută, ca şi colportori. Mă bucur că am venit aici, deoarece văd şi simt lucrurile de care este 
nevoie. Îmi pare atât de rău că, în astfel de locuri, nu am la dispoziţie mijloace ca să pornesc şi să 
spun, „eu investesc atâta”, şi să încerc să-i determin până şi pe săraci să facă ceva aici; dar ei nu pot 
face prea mult. Voi face rost de un cal şi o trăsură şi voi merge să vizitez un fermier înstărit.204 Acesta 
a fost la adunare în Sabatul trecut. Locuieşte cam la o milă de centrul oraşului. Locul este în 
dezvoltare, se ridică clădiri încontinuu, locuinţe de vară, precum şi clădiri frumoase pentru vară şi 
iarnă. Îmi place foarte mult climatul şi socotesc că acesta va fi un loc de o importanţă considerabilă. 
 
 
W-103-1890                                                                                      Petoskey, Michigan, 19 aug., 1890 

CĂTRE  W. C. WHITE 
 
Iubitul meu fiu, Willie, 
      Am primit scrisoarea ta ieri dimineaţă. M-am bucurat pentru că ţi-ai exprimat părerea în legătură 
cu California. Presupun că ai citit scrisorile care au sosit din California. Fără îndoială ai citit scrisoarea 
de la fr. Fulton prin care îşi exprimă dorinţa să particip la tabără. Ai menţionat că te gândeşti că ar fi 
de datoria mea să petrec iarna în California. M-am gândit că dacă aceasta ar fi datoria mea, ar trebui 
cu siguranţă ca cel mai bun lucru să fie acela de a participa la o tabără unde să pot să ajung la cei mai 
mulţi oameni deodată şi unde să pot realiza mai mult decât să las ca lucrurile să se tărăgăneze toată 
iarna. Încă sunt de aceeaşi părere, dar nu sunt prea hotărâtă să plec în California, având în vedere 
circumstanţele existente. 
      După cum îmi prezinţi situaţia din California, mi se pare că este un timp nenorocit ca să se facă o 
schimbare în California, prin transferarea fratelui Loughborough către o altă conferinţă. Cât despre 
fratele Haskell, să aibă doar de formă conducerea în California, nu aduce prea mult. Aş sfătui să nu se 
facă nicio schimbare până când nu se găseşte cineva care să facă mai bine decât fr. Loughborough. 
Ştiu că fr. Loughborough a trecut printr-o perioadă grea şi sănătatea lui este prea şubredă ca să se facă 
o schimbare; şi dacă Underwood este tot în starea lui de împotrivire, cu sentimentele răscolite 
împotriva lui A. T. Jones şi lui E. J. Waggoner, ţineţi-l în est; nu îl lăsaţi să aibă un teritoriu vast în 
care să-şi poată vehicula şi semăna seminţele invidiei, geloziei şi rebeliunii. Am sperat că s-a umilit şi 
că Domnul îl va folosi, dar dacă nu este nimeni căruia să-i poată fi încredinţată conducerea în 
California, nu faceţi situaţia mai rea prin îndepărtarea fratelui Loughborough. Ştiu că va sta unde va 
avea mai puţină responsabilitate şi va avea mai mulţi de partea lui decât împotrivă. 
      Cât va mai dura până se va duce fratele Haskell în California şi va face lucrarea pe care o cere 
conferinţa?205 Eu sugerez să nu se facă mutări până când nu ştiţi cu certitudine că ajutaţi California şi 
că nu jefuiţi de fapt conferinţa de ajutorul de care are atâta nevoie. Să îl îndepărtaţi pe fr. 
Loughborough şi să nu puneţi altceva mai bun în loc, nu mi se pare un fel bun de a lucra. Nu mă 
îngrijesc să plec în California, afară doar dacă am datoria să o fac. Tu vei fi în Est, şi să stau acolo 
împotriva elementelor existente fără să am pe nimeni cu influenţă suficientă ca să mă sprijine, este o 
strategie jalnică. Dacă Domnul are o lucrare pentru mine de făcut, El este binevoitor să fiu însoţită de 
copiii mei. Ei ar trebui să mă ajute, altfel este de datoria mea să încetez să călătoresc. 
      M-aş fi întors la Battle Creek acum dacă aş fi crezut că aşa era mai bine, dar Marian dă semne de 
malarie după înfăţişarea pe care o are. Doresc ca ea să rămână aici până scapă de culoarea galbenă a 
pielii. Dacă vremea se menţine tot aşa de rece ca acum, va trebui să ne stângem corturile şi să plecăm 
la Battle Creek, deoarece casa aceasta nu ne poate adăposti pe toţi şi să mai şi scriem. 
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      Cred că mă voi folosi de podişorul ajustat în cort şi de scândurile prinse de el, şi voi construi o 
colibă. Cortul este ceva prea rece, prea sărac şi permeabil. Când plouă şi când suflă vântul, nu oferă o 
protecţie sigură. Cum este vremea în Battle Creek? Dacă aş fi crezut că este sănătos, m-aş fi întors 
împreună cu lucrătorii mei, dar este mai sănătos aici şi nu vreau să-mi asum niciun risc. De aceea ne 
vom dispensa de cort, vom face un cadru şi îl vom acoperi aşa brut cu scânduri, ca să avem protecţie 
pentru bucătărie, pentru uscătorie şi pentru alte scopuri, vom pune o sobă în uscătorie pentru ca 
Marian şi sora Whitney să se simtă comfortabil. Ele nu au loc pentru sobă; nu este spaţiu pentru sobă; 
sunt două paturi în cameră. Este cam sărăcăcios pentru ele. Eu am o cameră bună, cu sobă.  
      Sper că vei avea înţelepciune şi nădăjduiesc să avem înţelepciune ca să acţionăm cu grijă în toate 
lucrurile.206 Am trimis la Healdsburg după banii care îmi sunt datoraţi pentru fructe şi pentru căruţa de 
lemne. Cu banii aceştia vreau să cumpăr teren ca să-mi construiesc o cabană vara viitoare. Dacă 
acopăr cu scândură nivelul existent şi dau jos prelata, mă gândesc că va fi la fel de confortabilă ca şi 
casa de vară a fratelui Salisbury. Voi scrie atât de mult şi de bine cât voi putea, fără să mă obosesc. 
      Sunt nerăbdătoare să încep Viaţa lui Hristos cât mai repede cu putinţă. Simt că e mai important să 
termin de scris decât să fac altceva, cum ar fi vorbitul. Am vorbit cu multă libertate în Sabatul trecut 
şi, dacă va fi voia Domnului, voi vorbi şi în Sabatul următor. 
      Trebuie să mă întâlnesc cu Garmire şi am pus totul în scris, ca să nu poată să mă citeze greşit. El 
are o familie cu copii frumoşi, foarte inteligenţi, cu înfăţişare plăcută şi bine educaţi. Copiii aceştia 
cred în tot felul despre sora White şi vreau să-i salvez dacă se poate. Dar Garmire este un lucrător 
zelos, pare să fie cinstit şi pare că vrea să fie corect. Apoi, este Parmalee cu soţia lui şi cu sora Marks. 
Vor să-şi facă rost de o casă aici în Petoskey. Sper că nu o vor face, deşi nu am nicio dovadă sigură că 
sora Marks nu este un copil al lui Dumnezeu şi că nu caută să facă voia lui Dumnezeu. 
      20 August. Mă aşteptam să completez şi să trimit ieri scrisoarea aceasta, dar nu am făcut aşa. S-au 
întâmplat câteva lucruri. Sora Parmalee şi sora Marks m-au căutat şi sora Marks a vorbit îndelung 
despre cele ce, după cum spune ea, s-au spus despre ea. Ea a negat că acestea ar fi reale. Am refuzat să 
mă amestec în toate acestea, şi ea s-a plâns că fratele Van Horn nu a tratat-o ca un creştin gentleman, 
şi nici fratele Webber. A spus că aceştia nu au întrebat-o, nici nu au mers să se asigure despre anumite 
fapte, ci au condamnat-o şi au tratat-o abuziv. Eu pot spune prea puţin şi nu vreau să mă amestec în 
treaba aceasta, ceea ce le-am şi spus. Dacă femeia a fost tratată în mod greşit, îmi pare rău.207 De când 
unii m-au tratat aşa cum m-au tratat fără să fi avut cel mai mic motiv să facă aşa, mă gândesc că ei pot 
face aproape orice şi să creadă că aduc un serviciu lui Dumnezu. Voi fi extrem de prevăzătoare ca să 
nu fiu găsită de partea celor care pun sub cenzură şi condamnă după cele auzite, ca nu cumva să vatăm 
pe vreunul dintre micuţii lui Dumnezeu, căci Hristos spune că ar fi fost mai bine dacă de gâtul unui 
astfel de vătămător s-ar fi legat o piatră de moară şi ar fi fost aruncat în fundul mării. 
      Întrevederea aceasta mi-a readus foarte viu în minte trecutul – respingerea a ceea ce ştiam că este 
solia şi lucrările lui Dumnezeu, şi cât de ofensatoare a fost poziţia unora dintre fraţii noştri 
conducători în ochii Domnului – încât nu voi fi o persoană care să mă aplec cu severitate asupra celor 
ce încearcă cu sinceritate să aibă credinţă şi să facă ceva, deşi pot să mai greşească iar unii plini de zel 
poate că primesc idei şi impresii greşite şi, în excitarea lor, pot exagera lucrurile. Mă opresc aici cu 
aceasta. 
      Am primit ieri seară plicul cu scrisori, şi le-am citit. Tu vorbeşti despre lucrurile de la Fred 
Wallings că arată rău. Sunt de acord cu tine. Dacă nu ar fi fost aşa, nu ar fi rămas acolo atâta vreme. 
Există un set de saltele afectate. Pe acestea aş dori ca Andrews să le ducă la Sanatoriu, să fie reparate 
şi să fie pus în ele bumbac şi excelsior sau lână ieftină. Cuverturile sau plapumele vechi să fie făcute 
pentru camera de baie. Şi acestea ar trebui să fie duse la Sanatoriu, să fie curăţate bine, după care 
putem folosi patul sau eu, sau tu. Învelitorile grosolane vor fi plăcute la iarnă. Carpeta cea veche poate 
fi trimisă la Sanatoriu şi spălată, apoi se poate pune în baie sau pe hol. Să ajute şi Addie la toate 
acestea. Şi eu spun ca tine că, dacă Jones îl poate folosi pe Rogers la pensiune, cred că va merita. Îl 
sfătuiesc să facă aceasta. 
      Nu sunt înclinată să merg la Conferinţa din California, decât dacă mă decid să petrec iarna acolo, 
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iar Marian trebuie să fie cu mine oriunde aş fi, ca să putem lucra împreună.208 Tu ştii că, de când am 
venit din Europa, nu am făcut să se vorbească de niciuna dintre cărţile pe care le-am scris, din cauza 
poverii teribile asupra sufletului meu, pentru că am văzut că bărbaţii aflaţi în legătură cu instituţiile 
noastre sunt atât de orbiţi de către vrăjmaşul, încât nu pot deosebi vocea Adevăratului Păstor de vocea 
unui străin. Ei îngrămădesc peste sufletele lor veşmintele necredinţei şi umblă în lumina pe care o dau 
scânteile din tăciunii lor. Aceasta aproape că mi-a frânt inima. Toate acestea sunt însoţite de un spirit 
de fier. Nu există simpatia, iubirea şi gingăşia lui Hristos, ci un spirit lipsit de simţire, fără inimă, care 
este cu siguranţă satanic în caracter. Toate acestea mi-au fost prezentate în aşa fel încât nu mai simt că 
este de datoria mea să depun eforturi şi să-mi epuizez puterile numai pentru ca acest spirit satanic să 
pătrundă şi să lucreze din răsputeri pentru a contracara tot ce aş încerca să fac fie cu peniţa, fie prin 
scrisori, fie cu glasul. Când fraţii mei se vor hotărî să stea alături de mine, să lucreze împreună cu 
mine şi să spună lucrurilor pe nume, atunci voi simţi că Dumnezeu vrea să iau parte la adunări mari. 
      A pătruns printre noi un spirit îndrăzneţ, sfidător şi perseverent în împotrivirea faţă de Spiritul lui 
Dumnezeu. Şi sunt hotărâtă să nu mă omor singură, decât dacă Domnul îmi porunceşte să o fac,     
împotrivindu-mă şi combătând acest spirit. M-am retras în scrierile mele. Dar dacă plec în California 
în iarna aceasta, va trebui să particip la adunările de tabără unde glasul meu ar putea să ajungă la cei 
mulţi, şi unde va trebui să dau faţă cu acel spirit viclean care iese la suprafaţă şi aici şi acolo, în 
diferite locuri, fără să am mai multă putere de influenţă pentru a-l ţine sub control, şi unde vor fi atât 
de puţini bărbaţi de nădejde de partea mea. Nu; dacă plec în California, motivul trebuie să fie acela de 
a participa la taberele lor. M-aş simţi mai bine dacă aş fi departe de privirile şi de urechile celor din 
Battle Creek şi ale celor care nu au nici cel mai mic interes faţă de mine, decât dacă vor ca eu să le dau 
influenţă în ceea ce spun ei sau fac, sau dacă vor să mă bage pe mine la spărtură dacă sunt lucruri 
dezagreabile de care trebuie să se ocupe cineva. 
      Ultimele rânduri din scrisoarea ta mă sfătuiesc să lucrez la Viaţa lui Hristos.  
      Aşa intenţionez să fac, dacă rămân aici. Ne place atmosfera, dar mai trebuie să fie făcute câteva 
lucruri ca să ne fie mai comfortabil – nu mult – dacă vom rămâne aici şi în octombrie.209 Vreau să fac 
un mic bordei din lemn. Cheresteaua este mai ieftină aici decât la Battle Creek, şi lemnele de foc sunt 
ieftine, aşa că sobele vor face ce mai rămâne ca să ne fie cald pe vreme ploioasă. Când străluceşte 
soarele, este frumos. 
      Am răspuns la scrisoarea ta. Voi răspunde astăzi şi la scrisoarea lui Jones. I-am scris fratelui 
Church, la cererea fratelui Saunders. Am scris la Burrough Valley ca să se caute un cumpărător pentru 
locul meu. Fratele Hagar mi-a spus când am fost în Oakland, că el face tot ce poate ca să-şi vândă 
proprietatea din Oakland, după care va cumpăra terenul pe care îl deţin în Burrough Valley. Am primit 
scrisoarea de la Adams din Oakland, dar nu înţeleg ce vrea să spună, dacă se referă la căsuţa din 
Oakland pe care i-am vândut-o lui A. T. Jones, sau la toată proprietatea. Cred că se referă numai la 
casa pe care am vândut-o.  În cazul acesta mă gândesc că nu este nimic deosebit ce revine doamnei 
Scott, întrucât profitul trebuie să fi depăşit suma pe care a plătit-o ea pentru proprietate. Poţi numi 
aceasta un profit fără investiţie pe proprietate pe cinci sau şase ani.  
      Cred că scrisoarea mea este suficient de lungă, aşa că voi încheia aici. Nu mi-ai spus dacă ai făcut 
vreun târg pentru proprietatea lui Osborn. Te rog, aminteşte despre aceasta în următoarea ta scrisoare. 
      Multe salutări lui Mary Mortenson şi copilaşilor. Viroaga este plină de mure ce încep să se coacă. 
Mi-ar fi plăcut ca micuţii să fi fost aici. Sora Whitney şi Marian au cules ieri după amiază cinci 
sferturi de galon de zmeură frumoasă. 

Semnat) Mama 
P.S. Scrie repede, ce crezi despre acest apel. 
Ţi-am trimis un apel scris care să fie pus în mâinile preşedinţilor de conferinţe.210 Vreau să trimit unul 
fratelui Jones, dar am aşteptat ca să aud ce crezi despre el. 

Semnat) Mama 
(Am trimis manuscrisul cu Viaţa lui Hristos şi cartea cea veche şi mare cu scrisori.) 
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REVIEW AND HERALD 
26 aug., 1890 

NEPRIHĂNIREA  LUI  HRISTOS 
 

E. G. White 
 
      Hristos spune, „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Este privilegiul fiecărui suflet să facă din 
Hristos, Mântuitorul său personal. Nu este nevoie să aşteptaţi până când ajungeţi buni; nu trebuie să 
credeţi că vreun efort din partea voastră va face ca rugăciunile să vă fie primite şi să vă aducă 
mântuire. Fiecare bărbat şi femeie să se roage lui Dumnezeu, nu omului. Fiecare să vină la Hristos în 
umilinţă, şi vorbiţi-I cu buzele voastre. Cererea „Vrei să te rogi pentru mine?”, a ajuns o simplă formă 
de a vorbi. Trebuie să vă rugaţi personal lui Dumnezeu, crezând că El ascultă fiecare cuvânt pe care îl 
rostiţi. Staţi cu inima descoperită în faţa cercetării Lui, mărturisiţi-vă păcatele, cereţi-I iertare 
bizuindu-vă pe meritele ispăşirii, apoi contemplaţi prin credinţă marele plan de răscumpărare, şi 
Mângâietorul vă va aduce aminte de toate lucrurile. 
      Cu cât studiaţi mai mult caracterul lui Hristos, cu atât vi se va părea mai atrăgător. El vă va fi atât 
de apropiat, în strânsă tovărăşie cu voi; afecţiunile voastre vor tânji după El. Dacă mintea este 
modelată după cele cu care are cel mai mult de a face, atunci a te gândi la Isus, a vorbi despre El, 
aceasta vă va face să deveniţi ca El în spirit şi în caracter. Veţi reflecta chipul Său în ceea ce este 
măreţ, curat şi spiritual. Veţi avea gândul lui Hristos, şi El vă va trimite în lume ca reprezentanţi 
spirituali ai Săi. El va fi slava voastră. Voi nu vă puteţi ataşa de lume fără să vă împărtăşiţi din spiritul 
ei, fără să fiţi vinovaţi de trădare faţă de Domnul care v-a cumpărat. 
      Este privilegiul fiecăruia care caută în mod serios adevărul şi neprihănirea, acela de a se sprijini pe 
făgăduinţele cele sigure ale lui Dumnezeu. Domnul Isus a dovedit faptul că tezaurele harului divin 
sunt puse cu totul la dispoziţia noastră, ca să putem deveni canale de lumină. Noi nu putem primi 
bogăţiile harului lui Hristos fără ca aceasta să ne insufle dorinţa de a le împărtăşi şi altora. Dacă avem 
iubirea lui Hristos în inimă, vom simţi că este datoria şi privilegiul nostru de a o face cunoscută. 
Soarele străluceşte în ceruri, şi îşi revarsă razele strălucitoare pe toate căile şi în toate aspectele vieţii. 
El are suficientă lumină pentru mii de lumi ca a noastră. Tot aşa este cu Soarele Neprihănirii; razele 
Lui strălucitoare, de vindecare şi fericire, sunt mai mult decât suficiente pentru a salva lumea noastră 
micuţă, şi sunt eficiente pentru a face ca totul să fie în siguranţă în fiecare lume ce a fost creată. 
Hristos declară că Tatăl nostru cel din ceruri este mai doritor să dea Duhul Sfânt celor care Îl cer, 
decât sunt părinţii pământeşti să dea daruri bune copiilor lor. Ziua Cincizecimii a oferit o ocazie 
minunată. Ce mărturie a fost dată odată cu revărsarea Duhului Sfânt, despre abundenţa harului lui 
Hristos. De ce oare, cei care îşi afirmă credinţa în advărurile atât de înaintate, trăiesc atât de mult sub 
nivelul privilegiilor pe care le au? De ce amestecă eu-l în tot ceea ce fac? Dacă vor arunca afară eu-l, 
Hristos va turna încontinuu o porţie bună din râul vieţii, în sufletul însetat. Cum pot lucrătorii noştri să 
fie reprezentanţi ai lui Hristos, dacă se simt mulţumiţi de sine – dacă prin spirit şi atitudine spun „sunt 
bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic”? Noi nu trebuie să fim într-o stare de mulţumire de 
sine, sau, în caz contrar, vom fi descrişi ca fiind ticăloşi, nenorociţi, săraci, orbi şi goi. 
      După Conferinţa de la Minneapolis am văzut ca niciodată mai înainte, starea bisericii din 
Laodicea. Am auzit mustrarea lui Dumnezeu rostită către cei ce se simt atât de satisfăcuţi, care nu îşi 
cunosc lipsa spirituală. Isus le spune acestora aşa cum a spus femeii din Samaria: „dacă ai fi cunoscut 
darul lui Dumnezeu, şi ai fi ştiut Cine este Cel ce-ţi zice, dă-mi să beau, ai fi cerut tu de la El şi El ţi-ar 
fi dat apă vie.” 
      Ca Iudeii, mulţi şi-au închis ochii ca să nu vadă; dar a-ţi închide ochii în faţa luminii, a umbla 
separat de Hristos, a nu simţi nevoie de nimic, este la fel de periculos în zilele noastre, cum a fost când 
era Isus pe pământ. Mi-au fost arătate multe lucruri pe care le-am prezentat înaintea poporului cu 
solemnitate şi seriozitate, dar cei ale căror inimi s-au împietrit datorită spiritului de critică, a geloziei, 
a bănuielilor rele, nu ştiu că sunt săraci, nenorociţi, orbi şi goi. Cei care se împotrivesc soliilor pe care 
le dă Dumnezeu prin roaba Sa umilă, se gîndesc că sunt în contradicţie cu sora White, pentru că ideile 
ei nu sunt în armonie cu ideile lor. Dar ei nu sunt în contradicţie cu sora White, ci cu Domnul, Cel 
care i-a dat lucrarea de făcut.  
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      Cei care îşi dau seama de nevoia lor de pocăinţă faţă de Dumnezeu şi de credinţă în Domnul 
nostru Isus Hristos, se vor pocăi de împotrivirea lor faţă de Spiritul Domnului. Aceştia îşi vor 
mărturisi păcatul de a fi refuzat lumina pe care cerul le-a trimis-o cu atâta îndurare, şi vor părăsi 
păcatul care a întristat şi a insultat Spiritul Domnului. Aceştia îşi vor umili eu-l şi vor accepta puterea 
şi harul lui Hristos, recunoscând soliile de avertizare, de mustrare şi de încurajare. Atunci credinţa lor 
în lucrarea lui Dumnezeu se va da pe faţă, şi ei se vor sprijini pe jertfa ispăşitoare. Ei îşi vor însuşi 
personal harul abundent al lui Hristos şi neprihănirea Lui, şi El va deveni pentru ei un Mântuitor 
prezent; pentru că îşi vor da seama că au nevoie de El şi cu deplină încredere se vor odihni în El. Vor 
bea apa vieţii din izvorul cel divin, care nu seacă. Într-o experienţă nouă şi binecuvântată, se vor 
încredinţa pe ei înşişi lui Hristos şi vor deveni părtaşi ai naturii divine. Omenescul şi divinul vor 
coopera în fiecare zi, iar inima se va revărsa în mulţumire şi laudă către Hristos. Inspiraţia cerească îşi 
va avea partea ei în experienţa creştină, şi vom creşte până la statura de om mare, de bărbaţi şi femei 
maturi în Isus Hristos. 
      Creşterea în cunoaşterea caracterului lui Hristos este cea care sfinţeşte sufletul. A discerne şi 
aprecia lucrarea minunată de ispăşire, aceasta transformă pe cel care contemplă planul de mântuire. 
Privindu-L pe Hristos, suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul 
Domnului. Privitul la Isus ajunge să fie un proces de înnobilare, de curăţire a creştinului adevărat. El 
vede Modelul şi creşte după asemănarea Lui, şi apoi, cât de uşor sunt puse la punct disensiunile, 
competiţiile şi cearta. Desăvârşirea caracterului lui Hristos este inspiraţia creştinului. Când Îl vedem 
aşa cum este, se trezeşte dorinţa de a fi ca El, şi aceasta îl înalţă pe om; fiindcă „oricine are nădejdea 
aceasta în el, se curăţeşte după cum El este curat.” 
      Sunt întristată când mă gândesc că de ani buni încoace are loc o coborâre progresivă a 
standardului. Mi s-a arătat că foarte puţini îşi dau seama de prezenţa continuă a Veghetorului divin 
care declară, „Ştiu faptele tale.” Prin îngăduirea păcatului, mulţi au pierdut favoarea lui Dumnezeu,  
L-au reprezentat greşit pe Isus, au uitat de prezenţa Lui, au uitat că trăiesc în faţa ochilor Lui, şi astfel 
au adăugat rău după rău. Toţi aceştia sunt fecioare neînţelepte. Ei nu mai au nicio consolare. Puterea 
lui Hristos este cea care oferă mângâierea, nădejdea, cununa de bucurie, fiecărui urmaş al lui Hristos 
în lupta sa şi în strădaniile sale în viaţă. Cine Îl urmează cu adevărat pe Mielul lui Dumnezeu care 
ridică păcatul lumii, poate exclama pe măsură ce înaintează, „ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii, 
este credinţa noastră.” 
      Ce fel de credinţă este cea care biruieşte lumea? Este credinţa care face din Hristos, Mântuitorul 
vostru personal – acea credinţă care, recunoscând neputinţa voastră, completa voastră incapacitate de 
a vă salva singuri, se prinde de Ajutorul care este puternic pentru a mântui, ca fiind unica voastră 
speranţă.211 Este credinţa care nu se descurajează, care aude glasul lui Hristos cum spune „aveţi curaj, 
Eu am biruit lumea, şi puterea Mea divină v-o dau vouă.” Este credinţa care Îl aude cum zice „Iată, Eu 
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacurilor.” 
      Motivul pentru care bisericile sunt slăbite, bolnave şi pe moarte, este acela că duşmanul a adus 
influenţe de o natură descurajatoare ca să apese asupra sufletelor tremurânde. El a căutat să-L ascundă 
pe Isus din faţa ochilor lor, ca Mângâietor care mustră, avertizează şi îi povăţuieşte, „aceasta este 
calea, umblaţi pe ea.” Hristos are toată puterea în cer şi pe pământ, şi El poate să-l întărească pe cel 
şovăielnic, şi să-l facă drept pe cel care greşeşte. El poate insufla încredere, speranţă în Dumnezeu. Iar 
încrederea în Dumnezeu întotdeauna produce încredere între oameni.  
      Fiecare suflet trebuie să înţeleagă că Hristos este Mântuitorul său personal. Atunci iubirea, zelul şi 
statornicia se vor vedea în viaţa creştină. Oricât de clar şi de convingător ar fi adevărul, nu va reuşi să 
sfinţească sufletul, nu va reuşi să-l întărească şi să-l fortifice în luptele sale, decât dacă sufletul este 
adus în continuu contact cu viaţa. Satana şi-a realizat marele succes prin faptul că s-a interpus între 
suflet şi Mântuitorul. 
      Hristos nu trebuie să fie niciodată în afara gândurilor. Îngerii au spus despre El „Îi vei pune 
numele Isus, căci El va mântui pe poporul Său din păcatele lor”. Isus, Scumpul Mântuitor! Asigurare, 
ajutor, siguranţă şi pace, toate sunt în El. El este Cel care risipeşte toate îndoielile noastre, este 
garanţia tuturor speranţelor noastre. Cât de preţios este gândul că putem deveni cu adevărat părtaşi ai 
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naturii divine, prin care putem birui aşa cum a biruit Hristos! Isus este plinătatea tuturor aşteptărilor 
noastre. El este melodia cântecelor noastre, este umbra unei stânci într-un ţinut obositor. El este apă 
vie pentru sufletul însetat. Este adăpostul nostru în furtună. Este Neprihănirea noastră, sfinţirea şi 
răscumpărarea noastră. Când Hristos este Mântuitorul nostru personal, atunci vestim laudele Celui ce 
ne-a scos din întuneric la lumina Lui minunată. 
      Marea lipsă spirituală nu este din cauză că Hristos nu ar fi făcut tot ce se putea face pentru 
biserică. Tatăl nostru ceresc a revărsat tot cerul într-un singur dar – darul Fiului Său iubit. Lucrarea 
Duhului Sfânt nu este de a tencui cu ipsos ci, de a convinge lumea în ce priveşte păcatul, neprihănirea 
şi judecata. Isus spune, „după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” 
Descoperirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, murind pentru păcatele oamenilor, atrage inimile prin 
puterea iubirii infinite, şi îi convinge pe păcătoşi în ce priveşte păcatul. Hristos a murit pentru că 
Legea a fost călcată, pentru ca omul vinovat să poată fi scăpat de pedeapsa vinei sale enorme. Dar 
istoria a dovedit că este mai uşor să distrugi lumea decât să o reformezi; căci oamenii au răstignit pe 
Domnul slavei, Cel ce a venit să unească pământul cu cerul şi pe om cu Dumnezeu.  
 
 
G-11-1890 

CĂTRE  FRATELE  ŞI  SORA  GARMIRE 
 
Frate şi soră Garmire (căci aşa vă voi numi), 
 
      De când am vizitat casa voastră în Sabat după amiază, pe 23 august, mi-au rămas în minte câteva 
lucruri pe care trebuie să vi le spun. Nu ezit niciun pic să spun că viziunile pe care le are Anna nu sunt 
de la Dumnezeu. Visele pe care le au membrii familiei voastre, sunt o înşelăciune a Satanei. Va da 
Domnul lumină printr-un canal necurat şi corupt? Nu. Interpretarea ciudată a Scripturii pe care aţi 
acceptat-o, vine de la un om care a fost amăgit cu totul. Astfel de idei cum sunt cele pe care le 
avansează, astfel de lucruri senzuale, corupătoare, nu pot ieşi decât dintr-o minte pângărită. Peniţa 
mea refuză să redea pretenţiile lui blasfemiatoare. De aici v-aţi primit voi lumina. Viziunile Annei nu 
au o sursă mai înaltă decât ideile pe care le-aţi acceptat de la bărbatul cel orb, Jones. Poate un izvor 
necurat să dea apă curată? Niciodată. Imaginaţia acelui om a fost cu totul mânjită, şi totuşi el şi-a 
prezentat erorile ca adevăr solemn şi sacru. Credeţi că Domnul ar trece pe lângă poporul Său, care se 
luptă să facă lucrarea Sa, şi ar împărtăşi lumină unuia stricat în inimă, ale cărui teorii conduc la 
contaminare morală şi la murdărirea sufletului şi a trupului? Nu, chiar că nu.  
     Satana a văzut că poate lucra prin imaginaţia voastră rodnică, şi v-a condus în plasa lui împreună 
cu alţii. V-a dat Dumnezeu această solie legată de timp? Nu. Pentru că astfel de mesaje nu vin din 
adevărata Sursă de lumină. Voi vă prezentaţi calculele şi simbolurile aşa cum le-au prezentat mulţi 
dintre adventiştii de ziua întâia. Dar socoteala voastră este bazată pe presupuneri false.212 În broşura 
pe care o răspândiţi, aţi vorbit despre „judecata ta” care va veni într-un ceas, că Dumnezeu îşi va face 
„lucrarea Lui ciudată” şi că „o va scurta în neprihănire”, şi Îşi va sigila o rămăşiţă în timp de 
cincisprezece zile. La pagina 8 este prezentată viziunea Annei în legătură cu o anumită femeie, ca o 
confirmare a teoriei voastre cum că timpul de har s-ar închide în octombrie 1884. Nu este nimic din 
toate acestea. Timpul de har încă nu s-a închis. Sfinţii încă nu sunt sigilaţi. În paragraful următor este 
redat visul Annei în legătură cu tatăl ei. Nici acesta nu are nicio greutate, nici visul pe care l-a avut 
soţia ta. Toate acestea sunt false. 
      Citez din revista voastră: „Domnul vă spune clar zilele literale în care se va judeca cu voi, în Osea 
5:7 – timp de cincisprezece zile pentru mărturie, şi cincisprezece zile pentru lege, în marea strigare. 
Această revistă nu va putea rămâne mai mult de treizeci de zile în faţa voastră, înainte ca timpul să se 
împlinească”. Voi spuneţi „sute vor fi în Tabernacol; şi pentru că au respins pe Domnul, şi El îi va 
respinge şi le va trimite amăgiri puternice, ca să creadă o minciună.” Cine sunt cei înşelaţi? Cine sunt 
cei ce au crezut o minciună? După aceea aduceţi citate din sora White, ca să daţi greutate teoriilor 
voastre false. Patruzeci de mii de astfel de broşuri aţi răspândit. Unul dintre voi l-a convins pe un 
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tânăr, care de fapt este conştiincios, să fure lista cu adrese de la Review and Herald, de unde aţi 
obţinut nume cărora să le trimiteţi falsurile voastre. O astfel de lucrare nu poartă cu niciun chip 
pecetea divină. A fost o fărădelege pe care Statul o pedepseşte cu închisoarea. Timpul a dovedit că ai 
fost un profet fals, iar viziunile Annei, manifestări false. Dumnezeu nu lucrează niciodată în felul 
acesta.  
      Satana are pregătite pentru tine alte înşelăciuni, mai puternice.213 Vei pretinde, dacă nu ai şi făcut-
o, că ai de făcut în legătură cu viziunile Annei, o lucrare ce corespunde cu lucrarea îngerului cel 
puternic ce coboară din cer şi care luminează tot pământul cu slava sa. Satana vede că mintea ta este 
gata să fie impresionată cu sugestiile lui, şi te va folosi spre ruina ta, afară doar dacă în numele 
Domnului vei sfărâma cătuşele care te ţin legat. 
      Parabola celor chemaţi la cină nu are nicio legătură cu teoriile tale. Ea este o lecţie dată de Hristos, 
care să ajungă până la sfârşitul timpului de probă. Tu stărui asupra acestei parabole şi invoci Scriptura, 
când de fapt îi aplici greşit înţelesul şi îl perverteşti cu totul.  
      Tu, soţia ta şi sora Eastman aţi spus, „arătaţi-ne din Scriptură că suntem greşiţi, şi vom renunţa.” 
Dar, cum pot dovedi greşeala voastră cu ajutorul Scripturii, dacă voi o interpretaţi şi o aplicaţi greşit? 
      Acelaşi spirit a fost şi în Iudei, ceea ce l-a făcut pe Hristos să spună, „nu cunoaşteţi nici 
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu.” Ei întreţineau ideea că Mesia va zdrobi jugul roman de pe 
gâtul lor, la prima Sa venire, şi că va onora pe Israel aşezându-i mai presus de orice alt popor de pe 
pământ. Şi au căutat texte care să îi susţină. Dar au fost înşelaţi. Profeţiile din Vechiul Testament, 
referitoare la cea de a doua venire a lui Hristos în slavă, le-au aplicat la prima venire şi mulţi, chiar 
dintre cei înţelepţi şi educaţi, au fost înşelaţi. Greşeala lor a fost fatală.  
      De mai multe ori, în timpul conversaţiei noastre, în care ai fost foarte serios, ai repetat expresia, 
„Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.” Îţi repet şi eu aceleaşi cuvinte, cu convingere.214 Tu spui că 
viziunile Annei plasează formarea chipului fiarei după ce se încheie timpul de probă. Nu este aşa. Spui 
că ai credinţă în mărturii; lasă-le să te corecteze în acest punct. Domnul mi-a arătat clar că icoana 
fiarei va fi făcută înainte de închiderea timpului de probă; pentru că acesta va fi marele test pentru 
poporul lui Dumnezeu, în urma căruia se va hotărî destinul lor veşnic. Poziţia ta este aşa o 
amestecătură de incoerenţe încât numai puţini pot fi înşelaţi. 
      În Apocalipsa 13 este prezentat clar acest subiect: „apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă 
fiară, care avea două coarne ca un miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi 
înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte 
fusese vindecată.” Apoi este descoperită puterea care face minuni: „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.”215 
      Acesta este testul pe care trebuie să-l treacă poporul lui Dumnezeu înainte să fie sigilat. Toţi cei 
care îşi dovedesc loialitatea faţă de Dumnezeu prin respectarea Legii Sale şi prin refuzul de a accepta 
un Sabat fals, se vor strânge sub steagul Domnului Dumnezeu Iehova, şi vor primi pecetea viului 
Dumnezeu. Cei care renunţă la adevărul de origine divină, şi acceptă sabatului zilei de duminică, vor 
primi semnul fiarei. Ce nevoie ar fi de avertizarea solemnă de a nu primi semnul fiarei, dacă toţi sfinţii 
sunt sigilaţi şi pichetaţi pentru Noul Ierusalim? „Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.” 
      Tu ai luat istoria profetului neascultător, redată în Vechiul Testament, şi ai aplicat-o la sora White. 
Tu spui că ea este foarte sinceră, dar este un profet înşelat. Din acest motiv mărturiile Spiritului lui 
Dumnezeu nu pot avea niciun efect asupra ta. Ţi-a descoperit Domnul ţie sau fiicei tale, nevestei tale 
sau copiilor tăi, care este neascultarea sorei White? Dacă ea a umblat contrar cu Dumnezeu, poţi să 
spui în ce? Datoria mea este să fac declaraţii clare în legătură cu poziţia mea; căci tu interpretezi greşit 
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mărturia mea, îi denaturezi advăratul înţeles, şi faci să sune numele meu oridecâte ori te gândeşti că 
aceasta va da forţă la ceea ce ai de spus. Dar când mărturiile nu se armonizează cu teoriile tale, să fiu 
trecută cu vederea pentru că sunt un profet fals. Există multe căi de a fugi de adevăr. 
      S-ar părea că ai o anumită amărăciune faţă de fratele Uriah Smith şi faţă de alţi fraţi de ai noştri, şi 
ai vorbit în familia ta pe baza acestor sentimente, înfluenţând-o în felul acesta.216 Domnul a găsit cu 
cale să-l sfătuiască pe fratele Smith, să-i dea cuvinte de mustrare pentru faptul că a greşit. Dar, este 
aceasta dovada faptului că Dumnezeu l-ar fi părăsit? Nu. „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi cei pe care îi 
iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi pocăieşte-te.” Domnul mustră greşelile din poporul Său, dar este 
aceasta o dovadă a faptului că i-ar fi lepădat? Nu. Există greşeli în biserică, iar Domnul le scoate în 
evidenţă prin agenţiile Lui alese, nu întotdeauna prin mărturii. Acum, să punem noi mâna pe aceste 
mustrări şi să ne facem un capital din ele, şi să spunem că Dumnezu nu le mai împărtăşeşte acestora 
lumina şi iubirea Sa? Nu. Tocmai lucrarea pe care Dumnezeu încearcă să o facă pentru ei, dovedeşte 
că îi iubeşte şi vrea să îi atragă departe de cărările pericolului. 
      Dumnezeu a vorbit în legătură cu tine. Ceea ce tu numeşti lumină din cer, El a spus că este 
întuneric, iar despre viziunile născute din această eroare, El spune că sunt înşelăciune. Vrei să crezi 
această mărturie? Vrei să iei aminte la ceea ce a vorbit Domnul prin sora White, sau vrei să arunci 
înapoia ta cuvântul Domnului? Vrei să citezi această mărturie, şi să-ţi faci capital din ea, tot aşa de 
repede cum ai făcut cu mărturiile de mustrare adresate fraţilor tăi care au greşit în anumite lucruri? 
„Oh, consecvenţă, eşti un giuvaer.” 
 
 
O-116-1890                                                                                       Petoskey, Michigan, 27 aug., 1890 

CĂTRE  O. A. OLSEN 
 
Iubite frate Olsen, 
 
       Mărturia pe care am pus-o în plic am trimis-o special către Conferinţa Ohio, dar Domnul mi-a 
arătat că relele care sunt mustrate în acea Conferinţă există şi în alte Conferinţe. Bisericile au nevoie 
de evlavie personală şi de o experienţă mai profundă, mult mai profundă în adevăr şi în cunoaşterea 
lui Isus Hristos. Spiritul de împotrivire care a fost dat pe faţă când s-a prezentat neprihănirea lui 
Hristos ca singura noastră nădejde, a întristat Spiritul lui Dumnezeu, şi rezultatul acestei opoziţii a 
impus prezentarea acestui subiect cu mai multă seriozitate şi cu mai multă hotărâre, provocând la o 
cercetare mai profundă a subiectului şi la descoperirea de argumente despre care nici solul însuşi nu a 
ştiut că sunt atât de ferme, atât de depline, atât de profunde în ce priveşte subiectul îndreptăţirii prin 
credinţă şi al neprihănirii lui Hristos ca singura noastră nădejde. Subiectul a fost adus înaintea multor 
minţi. Partea tristă este că unii care ar fi trebuit să stea în lumina clară a acestui subiect, au lucrat de 
partea vrăjmaşului. 
       Mi-a provocat o mare tristeţe a inimii, vederea faptului că cei ce trebuiau să dea un sunet clar din 
trâmbiţă de pe zidurile Sionului, în deplin acord cu lucrarea ce trebuie făcută în timpul de faţă pentru a 
pregăti un popor să stea în ziua Domnului, sunt în întuneric şi au stat de pază ca să blocheze drumul şi 
să creeze confuzie şi înţelegere greşită. Satana vede că este momentul prielnic pentru el ca să dea 
lovitura. Fanatismul şi erorile se vor răspândi, iar bărbaţii care ar fi trebuit să stea în lumină, vocile lor 
să fie auzite de partea cea dreaptă a acestui subiect, au lucrat de partea cea rea ca să se împotrivească 
la ceea ce venea de la Dumnezeu, şi să opună rezistenţă în faţa soliei pe care o trimite Domnul. Foarte 
mulţi au impresia că această poziţie ar fi greşită şi strigă „Pericol, fanatism”, când în ea nu există nicio 
erezie şi niciun fanatism.217 Dar când vor apărea aceste rele cu adevărat, şi ei vor vedea pericolul şi 
vor încerca să-l evite, nu vor putea. Mulţi vor fi bine ancoraţi în eroare şi vor spune că la fel s-a făcut 
şi când Domnul a trimis o solie poporului Său. 
       „A greşit atunci, greşeşte şi acum. Nu credem că el recunoaşte Spiritul şi nici ceea ce ar trebui să 
aibă tot timpul un sunet atât de clar, încât să i se dea atenţie când este auzit.” Satana a făcut ca totul să 
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decurgă după planurile lui. Pentru că solia sorei White din mărturii nu s-a armonizat cu ideile lor, 
mărturiile nu au mai fost luate în seamă, decât dacă recomandau ideile lor. Cu atâta persistenţă au 
urmat căile lor în această direcţie, încât chiar dacă s-ar rosti vreo mustrare faţă de relele ce vor apărea, 
cei mustraţi vor spune „Mărturiile sorei White nu mai sunt demne de încredere. Fraţii Smith, Butler şi 
alţii dintre conducători, nu mai au încredere în ele.” Bărbaţii aceştia au semănat sămânţa, şi recolta va 
urma cu siguranţă. 
      Bisericile au acum în faţa picioarelor lor o piatră de poticnire care nu este uşor de înlăturat, iar 
dacă cei ce au pus această piatră de poticnire nu înţeleg şi nu îşi dau seama că au întristat Spiritul lui 
Dumnezeu, şi dacă nu îşi mărturisesc greşelile, cu siguranţă întunericul ce se va strânge peste sufletele 
lor va fi tot mai mare. Ei vor ajunge orbi şi vor numi lumina întuneric şi întunericul lumină, adevărului 
îi vor spune minciună şi minciunii adevăr, nu vor discerne lumina când va veni şi vor lupta împotriva 
ei. În ce priveşte mărturiile, Dumnezeu le-a dat toată lumina pe care o vor avea. Lumina aceasta ei au 
aruncat-o la o parte ca fiind nevrednică de consideraţia lor. Starea bisericilor este aceasta: dacă va fi 
adresată vreo mustrare celor greşiţi, ei vor cita pe conducătorii care nu primesc mărturiile. Şi în timp 
ce ei nu mai văd nicio ispită dacă nu mai sunt mustraţi, ei nu au decât puţină încredere în bărbaţii care 
s-au opus faţă de ceea ce ei cred că este adevăr. În felul acesta, chiar dacă bărbaţii aceştia ar spune şi 
ar face lucruri drepte în principiu, nu ar avea nicio greutate pentru unii. În felul acesta lucrarea 
vrăjmaşului a făcut ca lucrarea lui Dumnezeu să nu fie socotită că ar avea mare importanţă.218 Când ei 
vor recunoaşte aceasta şi îşi vor mărturisi greşeala, atunci Domnul va putea vindeca rănile făcute, şi 
înfrângerea lor va putea fi schimbată în biruinţă. Dar cât timp ei stau aşa cum stau, lucrarea lui 
Dumnezeu nu este apreciată şi rezultatul este confuzia şi lipsa de unitate. 
      Îţi trimit mărturia închisă în plic. S-ar putea să aibă efect asupra unora cu inimi sincere, ca să fie 
avertizaţi, să-şi corecteze greşelile şi să se reformeze. Poţi să iei un creion cu plumb, să ştergi ceea ce 
este personal şi să o citeşti la tabără, dacă găseşti că este potrivit. Las la aprecierea ta. 
     Mă bucur de aerul curat. Mi-ar fi plăcut dacă ai fi putut petrece cel puţin o lună aici ca să te 
fortifici înainte să vină anotimpul rece. Nicăieri nu am găsit un aer mai curat. L-am întrebat pe Willie 
dacă nu puteţi petrece puţin timp aici. Willie poate avea tot ajutorul de care are nevoie la scris, iar tu 
poţi vizita împrejurimile şi să vezi ce este aici în Petoskey şi în staţiunile din jur. Dacă locul acesta ar 
fi la mii de mile depărtare şi s-ar prezenta posibilităţile de înaintare a adevărului, s-ar cheltui mii de 
dolari pentru a se folosi ocazia prezentată. Dar pentru că este la îndemâna noastră, a fost trecut cu 
vederea şi nu s-a făcut nimic. Cred că este timpul să se trimită lucrători, colportori şi toţi cei ce ar fi 
trebuit să fie aici de trei luni şi să facă o lucrare serioasă. Dar am spus aşa de mult despre asta, încât 
mă voi opri. Eu nu pot face nimic, decât să-ţi prezint lucrurile. Sper şi mă rog ca Domnul să creeze 
interes ferm pentru misiunea internă care este teribil de neglijată. 
 

Cu multă dragoste pentru Dumnezeu şi lucrarea Sa, rămân credincioasă la datorie, 
Ellen G. White 

 
 
B-67-1890                                                                                   Battle Creek, Michigan, 17 sept., 1890 

CĂTRE  FRAŢII  DIN  LUCRARE 
 
Iubiţi fraţi din lucrare, 
      Care veţi participa la tabăra din Oakland: Sunt profund interesată de cauza lui Dumnezeu şi doresc 
mult succesul ei pe Coasta Pacificului. De când ne-am întors din Europa a existat în California, la fel 
ca şi în estul Munţilor Stâncoşi, o stare de lucruri care mi-a făcut lucrarea de cincizeci de ori mai grea 
decât ar fi fost altfel. Au existat cauze care au produs o stare de lucruri foarte neplăcute lui Dumnezeu. 
      La adunarea ce s-a ţinut în California acum doi ani, Domnul a lucrat în mijlocul nostru. Chiar în 
ultima seară a avut loc o căutare serioasă a Domnului. Inimile erau zdrobite pe măsură ce Duhul 
Domnului pătrundea în adunare. La ora trei dimineaţa, înainte să se încheie adunarea, ne-am rugat cu 
inimile umilite şi supuse, având credinţa că Dumnezeu lucrează pentru noi, cu noi şi prin noi. Am 
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participat la conferinţa de la Minneapolis, istoria acestei conferinţe a trecut în eternitate, cu povara ei 
de rapoarte, iar când se va ţine judecata şi când se vor deschide cărţile, se va găsi înregistrată o istorie 
cu care multora care au participat acolo, nu le va fi plăcut să se întâlnească.  
      La conferinţa aceea am avut lumină specială din cer în mai multe ocazii.219 Niciodată nu am simţit 
mai categoric lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra mea, decât am simţit acolo. Ştiu că îngerii 
Domnului erau alături de mine ca să mă ajute. Părea că sunt în lumina clară a Soarelui Neprihănirii, 
dar spiritul care a predominat la acea conferinţă, nu a fost Spiritul Domnului. Am avut de transmis o 
mărturie fermă împotriva spiritului care predomina, şi de atunci încoace Domnul a lucrat la fiecare 
adunare la care am participat, dar mărturia mea a fost tratată cu indiferenţă ca şi cum ar fi fost nişte 
basme. Am fost învinuită că sunt influenţată de fiul meu, W. C. W., de fratele A. T. Jones şi de E. J. 
Waggoner. De îndată ce fraţii mei au exprimat astfel de gânduri, au dat pe faţă... 
(Restul lipseşte) 
 
 
W-36a-1890                                                                                Battle Creek, Michigan, 18 sept., 1890 

CĂTRE  J. S. WASHBURN 
 
Iubite frate Washburn, 
 
      Am primit scrisoarea ta în dimineaţa aceasta şi îţi răspund imediat. Articolul din ziar a fost 
răspunsul la scrisoarea ta. L-am scris ca o scrisoare privată cu mult înainte să apară în Review; dar 
pentru că l-am citit câtorva dintre fraţii noştri, ei m-au zorit să îl scriu în ziar, ca şi alţii să poată 
beneficia de el, şi am fost de acord. Nu am putut înţelege întârzierea, dar mă gândesc că din greşeală 
lucrătorii mei nu au prins corect idea că nu poate fi niciun timp de întârziere în tipărirea problemei. 
      Cu privire la vizita noastră la Washington, vom face aşa, dacă permite Dumnezeu. Va fi un test al 
puterii mele de a călători, o călătorie în care voi fi încercată. După slăbiciunea periculoasă pe care am 
avut-o în California, nu am mai vorbit la Battle Creek. Nu simt nicio povară să vorbesc în slăbiciunea 
mea acolo unde am vorbit atât de mult. Acolo unde Spiritul lui Dumnezeu a plouat peste mine, am fost 
susţinută, şi puterea Lui s-a odihnit peste mine. Uneori, mi se părea că am o energie supraomenească 
să rostesc mărturii directe, aşa cum am făcut la Ottawa. 
      În douăzeci şi una de zile, cât a ţinut institutul misionar, am vorbit de douăzeci şi una de ori, iar 
puterea şi Spiritul lui Dumnezeu au fost peste mine zi şi noapte. Spiritul meu nu a avut odihnă. Dar 
când am vorbit pentru ultima oară, am simţit că am fost despovărată de datoria mea. Nu mai aveam ce 
să le spun în biserică sau fraţilor mei predicatori, la întâlniri. De când m-am întors din California, nu 
am mai fost la tabernacol.220 De câteva săptămâni nu am mai putut să vorbesc, pentru că inima îmi era 
atât de slabă întrucât abia puteam să spun câteva cuvinte şi cu greu puteam să completez o propoziţie 
înainte să mă lase puterea de a respira. Am vorbit o dată în Ceresco şi odată în Bedford în această 
stare de slăbiciune. 
      Apoi am plecat din Battle Creek la Petoskey. Am vorbit acolo în fiecare Sabat timp de opt 
săptămâni, cu excepţia unui singur Sabat, pe lângă încă trei seri. Am avut multă libertate. 
Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a odihnit asupra mea şi asupra ascultătorilor. De două ori am vorbit la 
Harbor Point, la paisprezece mile de Petoskey. Am vorbit odată la Sanatoriu, duminică seara care a 
trecut, cu multă libertate. Particip la adunări în bisericile mici, dar simt că nu am nicio putere să lucrez 
cu o biserică ce a avut mărturia mea atât de abundentă, şi totuşi s-au pus împotriva mesajului meu, nu 
au fost mişcaţi să-şi schimbe poziţia de împotrivire, şi au nesocotit tot ce mi-a dat Domnul să spun în 
dovada puterii şi Spiritului. Nu am nicio speranţă că vor fi ajutaţi de ceva ce aş putea spune în 
continuare. Ei s-au împotrivit apelurilor Spiritului lui Dumnezeu. Nu am nicio speranţă că Domnul ar 
mai avea vreo altă putere care să sfărâme împotrivirea lor. I-am lăsat în mâinile lui Dumnezeu, şi dacă 
Domnul nu va pune asupra mea povara clară de a vorbi cuvinte în tabernacol, nu voi încerca să spun 
nimic până când aceia care şi-au făcut partea lor în a-mi bara drumul, nu vor curăţi calea. Dacă ei nu 
                                                
219 Pag. 707 în orig. 
220 Pag. 709 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 111 

au recunoscut Spiritul lui Dumnezeu în soliile pe care l-am transmis, Îl vor recunoaşte cu atât mai 
puţin acum, pentru că eu nu am putere să lupt cu spiritul de împotrivire, cu îndoielile şi necredinţa 
care au baricadat sufletele lor în aşa fel încât să nu poată vedea când vine binele. Am mult mai multă 
libertate când vorbesc necredincioşilor. Ei sunt interesaţi. Ei sunt impresionaţi de Spiritul lui 
Dumnezeu, şi spun: se pare că aceste cuvinte sunt rostite sub inspiraţia Spiritului lui Dumnezeu. Oh, 
este cel mai greu din lume să vorbeşti acolo unde s-a dat o lumină mare bărbaţilor din poziţii de 
răspundere.221 Ei au fost luminaţi, dar au ales mai degrabă întunericul decât lumina. 
      Am o mare durere în inimă din pricina împietririi inimii ce strică bisericile noastre, şi care se vede 
în special în aceia ce au avut mare lumină. Orbirea minţii lor este cu atât mai mare, cu cât mai mare a 
fost lumina ce a strălucit peste ei. Care va fi sfârşitul acestei necredinţe încăpăţânate, rămâne încă de 
văzut. 
      Mulţumesc Domnului că lucrează în Washington. Sper să rămâneţi sub razele clare ale Soarelui 
Neprihănirii, pentru ca razele luminoase de la faţa lui Isus Hristos să lumineze puternic asupra 
inimilor voastre, ca să puteţi reflecta altora razele strălucitoare. 
      Sunt îndurerată să văd atâta prejudecată şi fariseism. Oh, dacă fraţii noştri din lucrare ar vrea să se 
lărgească, să nu fie atât de înguşti şi scurţi la vedere. Multe suflete vor veni din alte biserici 
denominaţionale, şi în ceasul al unsprezecelea vor asculta de adevăr, pentru că ei nu s-au înrolat 
împotriva luminii din ceruri, ci au trăit după toată lumina pe care au avut-o, în timp ce aceia care au 
avut mare lumină, mari privilegii şi ocazii, şi nu au trăit în lumină şi nu au umblat în lumină, vor 
cădea pe drum. Lumina lor va străluci din ce în ce mai puţin până ce lămpile lor se vor stinge, pentru 
că le lipseşte uleiul harului în vase. 
      Iubite frate, umblă smerit cu Dumnezeu. C u cât te apreciezi mai puţin pe tine însuţi, cu atât mai 
mult vei aprecia pe Isus. Aş vrea să păstrăm mereu în minte cu toţii, valoarea pe care Domnul o dă 
oamenilor. El doreşte ca ei să fie gata să coopereze cu El, şi să fie pregătiţi să vadă lucruri mai mari 
decât acestea. El spune, urmează-Mă, şi te voi duce în locurile mai înalte ale adevărului. În cărţile 
providenţei lui Dumnezeu, fiecare supus al harului, are o pagină,  şi El îi cunoaşte pe toţi pe nume. 
Niciunul nu lipseşte din mintea lui Dumnezeu!222 Este scris în carte, la pagina destinată lui, este 
(conţinut) fiecare detaliu al istoriei lui, până şi numărul perilor din cap. Domnul doreşte ca eu şi tu, 
fratele meu, să ne apropiem de El tot mai mult, contemplând caracterul Său, bunătatea Sa, dragostea 
Sa. 
      Domnul conduce poporul Său din lumină în lumină. El locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te 
apropii, dar este înconjurat de zece mii de ori zece mii, şi mii de mii de fiinţe sfinte şi fericite, care 
aşteaptă fiecare să îndeplinească poruncile Lui. Ele nu sunt inactive, ci sunt în legătură cu alte lumi 
din vastul domeniu al lui Dumnezeu.  Lumea noastră mică este doar un atom din domeniul Domnului. 
Prin tot felul de agenţii divine şi omeneşti, El caută să salveze. El Se apleacă pur şi simplu de pe 
tronul Său şi observă mişcările fiecărei fiinţe vii, în timp ce în cărţile Sale este înregistrată fiecare 
acţiune. Prin intermediul agenţiilor cereşti, El îl ridică pe cel oprimat şi arată fiecărui suflet, calea – 
calea prin care să ajungă la locuinţele de sus. 
      Dacă oamenii ar vrea să coopereze cu Dumnezeu, lumina de la tronul Său s-ar vedea în toate căile 
şi cărările vieţii. Toate lucrurile sunt cu putinţă celor ce sunt în legătură cu razele strălucitoare ale 
Soarelui Neprihănirii. 
      Cine poate să prevadă darurile iubirii infinite? „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat 
pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică.” Dumnezeu nu a 
iubit lumea din cauză că a trimis pe Fiul Său, ci pentru că a iubit lumea, de aceea a trimis pe Fiul Său 
în lume, pentru ca divinitatea îmbrăcată în omenesc să poată atinge omenescul, în timp ce divinitatea 
se ţine de infinit. Cu toate că păcatul a produs un abis între om şi Dumnezeu, bunăvoinţa divină a 
conceput un plan prin care să se poată face un pod peste abis.223 Şi ce material a folosit? O parte din El 
însuşi, oglindirea slavei Tatălui a venit într-o lume pârjolită şi distrusă de blestem şi, prin caracterul 
Său divin, prin trupul Său divin, a făcut un pod peste abis şi a deschis un canal de comunicaţie între 
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Dumnezeu şi om. Ferestrele cerului au fost deschise, iar picurii harului divin au căzut în şuvoaie 
vindecătoare peste lumea noastră întunecată. Câtă iubire, ce măreaţă şi inexprimabilă iubire!  
      Dacă Dumnezeu ne-ar fi dat mai puţin, nu am fi putut fi salvaţi. Însă El a dat lumii noastre atâta 
abundenţă încât nu se poate spune că ne-ar fi putut iubi mai mult. Cât de nebunesc este să crezi că va 
exista un al doilea timp de probă după ce se termină cel dintâi. Dumnezeu Şi-a oferit toată bunăvoinţa 
în vastitatea planului Său măreţ, prin faptul că a revărsat tot cerul către om într-un singur mare dar. 
Doar prin înţelegerea valorii acestei jertfe putem înţelege necuprinsul. 
      Oh, adâncimea, înălţimea şi profunzimea iubirii lui Dumnezeu! Care dintre fiinţele mărginite 
poate să o priceapă? El trebuia să facă o lucrare, o mare lucrare, pentru ca datorită deplinătăţii jertfei 
să nu lase omului niciun motiv să se teamă că vina lui ar fi prea mare pentru ca jertfa să-l poată 
răscumpăra. Dumnezeu cere toate afecţiunile omului, întreaga inimă, tot sufletul, toată mintea, toată 
puterea. El are pretenţie asupra a tot ceea ce este în om, deoarece El a revărsat comoara întreagă a 
cerului prin faptul că ne-a dat tot ce este al Său, fără să reţină nimic din ceea ce ar fi putut să facă 
cerul. 
      Fratele meu, scufundă-ţi eu-l în Isus. Înalţă-L pe El, contemplează-I caracterul, creşti după 
caracterul Lui; caracterul lui Hristos este slava Lui. Noi trebuie să creştem din ce în ce mai mult după 
asemănarea Lui dumnezeiască, până la statura de om mare, de bărbaţi şi femei în Hristos Isus. Când 
am început să scriu despre acest subiect, am mers cu gândul mai departe şi tot mai departe, şi am 
încercat să trec dincolo de ultima margine, dar nu am reuşit.224 
      Când vom ajunge în locaşurile de sus, Isus însuşi îi va conduce înaintea Tatălui pe cei îmbrăcaţi în 
haine albe, care şi-au spălat hainele în sângele Mielului, „Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de 
domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în Templul Lui. Cel ce şade pe scaunul de domnie, 
îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogorî nici 
soarele, nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, 
îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor.” 
      Să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să înălţăm Numele Lui cel sfânt. Să ne umilim eu-l şi să-L înălţăm pe 
Isus, căci El trebuie să fie lăudat. Prindeţi-vă strâns de Isus. Nu slăbiţi legătura voastră nici pentru o 
secundă. În El este tăria voastră. El nu vă va părăsi, dacă vă puneţi încrederea în El. 
      O salut cu iubire pe soţia ta, şi mă rog ca să umblaţi împreună şi să păziţi calea Domnului, 

A voastră soră în credinţă, 
(semnat) Ellen G. White 

Iubite frate, 
Ţi-am scris cu mare greu aceste rânduri, pentru că am fost solicitată de o croitoreasă, apoi de 

vizitatori; cu greu m-am hotărât dacă să o trimit, dar oricum copistul îmi este afectat de o inflamaţie la 
ochi, iar eu trebuie să plec spre Ceresco unde voi vorbi în Sabat şi probabil că şi duminică. Scuză te 
rog greşelile. 

Ellen G. White 
 
 

O-20-1890                                                                                      Battle Creek, Michigan, 7 oct., 1890 
CĂTRE  O. A. OLSEN 

 
Iubite frate Olsen, 

Mintea mea este frământată din cauza lucrurilor din Michigan şi din alte conferinţe. Însă Michigan 
este marea inimă a lucrării; aici se află puterile care au o influenţă decisivă asupra lucrării în toate 
aspectele ei, în toate conferinţele noastre. Întrucât mi-au fost prezentate tot mereu lucruri legate de 
starea spirituală a casei de editură din Battle Creek, văd un tablou foarte trist. 
      Responsabilităţile sunt purtate de oameni care nu au avut experienţă în începutul şi progresul 
lucrării. Fratele Amadon şi fratele Smith au această experienţă, dar fratele Smith este prins în cursă de 
către vrăjmaş şi, în starea lui prezentă, nu poate da un sunet clar din trâmbiţă. Fratele Butler este în 
aceeaşi stare. Niciunul dintre ei nu este capabil să ajute acolo unde este nevoie de ajutor. Prin purtarea 
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lor, ei şi mulţi alţii, au făcut fără efect soliile pe care Domnul le dă poporului Său de patruzeci şi cinci 
de ani încoace. Neplăcerea lui Dumnezeu este peste ei amândoi, totuşi fratele Smith este pus în funcţie 
ca învăţător, ca să formeze minţile studenţilor, cu toate că se ştie bine că el nu este în lumină; el nu 
lucrează după planul lui Dumnezeu. El seamănă seminţe de necredinţă, care încolţesc şi produc roade, 
pentru anumite suflete chiar până la recoltă. 
      Nu cunosc vreun alt bărbat care să aibă o experienţă atât de îndelungată de la începuturile soliei, 
care să-şi facă vocea auzită sau să-şi lase influenţa să vorbească pentru cauza lui Dumnezeu în aceste 
timpuri. Cu excepţia fratelui Lunt, aproape toţi dorm în mormintele lor. Cei care sunt în viaţă, care au 
cunoscut din experienţă lucrarea pe care a binevoit Domnul să mi-o încredinţeze, sunt fratele Smith, 
fratele Amadon, şi fratele Loughborough.225 Fratele Smith nu primeşte lumina pe care i-a dat-o 
Dumnezeu pentru a-l corecta; el nu are spiritul de a corecta prin mărturisire vreuna din căile rele pe 
care le-a urmat în trecut, şi astfel să pună bariere celui care îl conduce pe căi periculoase. 
      Oriunde mă duc, aud obiecţii faţă de mărturii, care îi citează pe fraţii Smith şi Butler. „Aceştia nu 
cred mărturiile; ei nu acceptă mustrarea pe care le-o adresează sora White pentru umblarea lor. Nu 
sunt aceştia, bărbaţi buni? Nu se află ei într-o poziţie înaltă în lucrarea şi în cauza lui Dumnezeu?” 
Apoi sămânţa îndoielii şi a necredinţei este semănată în minţi de către cei care au fost mustraţi. 
Bărbaţii aceştia, de ani de zile contracarează lucrarea pe care voia să o facă Domnul, de a păstra o 
vedere limpede în biserică şi de a-i curăţa de rele. 

Mari responsabilităţi sunt puse asupra bărbaţilor neconsacraţi, lipsiţi de experienţă şi, în 
consfătuirile noastre, în interesele legate de marea inimă a lucrării, deciziile lor nu sunt toate limpezi, 
sănătoase şi consistente. O clasă care nu ştie nimic despre lucrarea pe care o am de la începuturile 
soliei, are în mână lucrarea de a forma şi educa. Dacă fratele Smith ar fi stat pe poziţia în care ar fi 
vrut Domnul să stea, dacă de ani de zile ar fi stat în lumina clară, influenţa lui ar fi fost o putere spre 
bine. Însă orbirea este peste el şi el nu îşi dă seama. Mi-a fost arătat că în situaţia în care se află acum, 
Satana şi-a pregătit ispitele ca să-i zăvorască sufletul şi că, dacă nu este salvat, steagul adevărului nu 
va mai fi ţinut sus de către el. Alte mâini vor duce mai departe lucrarea cea sfântă spre încheiere. 
Fratele Butler va fi în aceeaşi situaţie. Aceasta mi-a fost arătat clar în anii care au trecut. Ei sunt 
necredincioşi; ei nu lucrează împreună cu Căpetenia mântuirii noastre şi nu ţin pasul cu providenţa lui 
Dumnezeu.226 
      Lucrarea merge înainte; adevărul va triumfa, dar dacă aceşti bărbaţi nu primesc mustrările pe care 
li le transmite Dumnezeu şi nu iau poziţie fermă de partea cea dreaptă după ce li s-a dat atât de mare 
lumină, vor fi lăsaţi într-un întuneric pe măsura luminii pe care Dumnezeu ar fi vrut ca ei să o 
primească şi să umble în ea, dar pe care ei au refuzat să o accepte pentru că nu se potriveşte cu ideile 
lor. Sentimentele omeneşti, prejudecăţile omeneşti, ideile false, au stricat aurul caracterului; aurul cel 
fin s-a întunecat. Partea pe care ar putea să o facă pentru a duce lucrarea şi cauza lui Dumnezeu la bun 
sfârşit, nu şi-o fac, pentru că ei nu sunt corectaţi de lumina pe care Domnul o face să lumineze pe 
cărarea lor. Ei îl fac pe cel şchiop în credinţă să rătăcească şi să se împiedice pe munţii întunecaţi ai 
necredinţei, ba chiar ei înşişi sunt atât de orbi încât îngerul Domnului spune despre ei, „şi nu ştii.” 
      Sunt unii dintre cei care oficiază în marea lucrare, care nu umblă în lumină; unii sunt formaţi şi 
modelaţi în experienţa lor de către aceşti bărbaţi ce ar fi trebuit să-i călăuzească şi să fie veghetori 
credincioşi care să dea trâmbiţei un sunet clar, dar care, în loc să facă aşa, creează confuzie în minţi şi 
sting credinţa poporului lui Dumnezeu în soliile pe care El le trimite cu mustrări şi avertizări. 
Mărturiile Spiritului Său care ar trebui să corecteze pe cel supus greşelii, sunt tratate de ei în aşa fel 
încât lasă multe minţi învăluite în nesiguranţă cu privire la adevărata lor origine, iar vocea lui 
Dumnezeu este nebăgată în seamă, întocmai cum vrea Satana să fie. 
      Acum ajung la subiect. Fratele Loughborough a stat ferm pentru mărturii şi, oare nu ar trebui să 
avem mare grijă de cei care au curajul să fie credincioşi? Nu ar trebui să fie pus într-o poziţie în care 
să poată face cel mai mult bine? De ce să i se ceară să ocupe o poziţie în Nebraska? De ce să fie trimis 
în câmpul acela greu şi obositor? Nu văd nicio lumină în aceasta, şi aş dori să reconsideri această 
problemă. 
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      Influenţa fratelui Loughborough este valoroasă în bisericile noastre. De tocmai un astfel de om 
este nevoie, de unul care a stat neclintit pentru lumina pe care a dat-o Dumnezeu poporului Său, în 
timp ce mulţi şi-au schimbat atitudinea faţă de lucrarea aceasta a lui Dumnezeu.227 Eu spun să-l lăsaţi 
pe fratele Loughborough să facă o lucrare de care este foarte multă nevoie în biserici. Domnul vrea ca 
vocea lui să fie auzită aşa cum s-a auzit vocea lui Ioan, vorbind despre ce a văzut, despre ce a auzit, 
despre ceea ce el însuşi a cunoscut prin experienţă din începutul şi progresul soliei întreite îngereşti. 
      Consider că poziţia şi lucrarea fraţilor Butler, Farnsworth, Smith şi mulţi alţii, este de a zdruncina 
credinţa poporului lui Dumnezeu prin lucruri pe care le spun, dar pe care nu ar trebui să le spună, şi 
prin lucruri lăsate nespuse, dar care ar fi trebuit spuse. Starea aceasta de lucruri – necredinţa, 
prejudecata şi fariseismul – strică biserica. Dumnezeu a vorbit, dar ei nu aud glasul Lui. Ei au avut 
toate dovezile ce pot să le fie date, în manifestarea roadelor Duhului lui Dumnezeu care au însoţit 
soliile, însă ei şi-au închis ochii să nu vadă, şi şi-au împietrit inimile ca să nu simtă. Duhul lui 
Dumnezeu a fost întristat, şi ei sunt atât de mărginiţi în înţelegere încât nu îşi dau seama de aceasta. 
      Frate Olsen, găsiţi pe altcineva pentru Nebraska şi lăsaţi-l pe fratele Loughborough să stea în locul 
cel drept pentru el şi, ca şi Caleb, să vină în faţă şi să transmită o mărturie hotărâtă în faţa necredinţei, 
a îndoielii şi a scepticismului. Se poate intra şi se poate lua ţara în stăpânire. Dumnezeu a spus despre 
el, „slujitorul Meu, Caleb … m-a urmat pe deplin, pe el îl voi duce în ţară” (Num.14:24). Este mare 
nevoie în bisericile noastre de astăzi de persoane ca şi Caleb. 
      Ceva trebuie să fie adus în bisericile noastre pentru a învinge starea aceasta stricată, de necredinţă, 
pentru ca bisericile să devină viguroase şi pline de succes. Avem nevoie să-L urmăm pe Hristos cu 
întreaga inimă. Vă rog să vă gândiţi cu rugăciune la această situaţie. Nu-l închideţi pe fratele 
Loughborough undeva într-un colţ; nu-l legaţi de vreo anumită conferinţă.228 Dacă el are putere pentru 
a merge în Nebraska, atunci are aceeaşi capacitate şi pentru California. Acum, avem nevoie să-l 
încurajăm pe fratele Loughborough să facă tot posibilul ca experienţa lui să servească într-o sferă cât 
mai largă, cauzei lui Dumnezeu. 
      Se face multă lucrare haotică pretutindeni, şi eforturile care s-au făcut în ultimii câţiva ani tind să 
scoată ochii pentru ca Israel să nu-şi vadă defectele, pentru ca Dumnezeu să Îşi retragă Spiritul de la ei 
şi să îi învăluie întunericul, aşa cum s-a întâmplat cu poporul Iudeu. Lucrul de care avem nevoie 
acum, nu este învăţarea, sau elocvenţa, sau măiestria în a combate, ci o putere a inimii, rugăciune către 
Dumnezeu înălţată în credinţă pentru putere de convertire şi pentru o pietate completă. Convertiţi pe 
jumătate se găsesc din abundenţă, dar cei care sunt îndrăgostiţi numai de Isus, sunt rari. Nu de puterea 
creierului, nici de puterea portofelului, ci de puterea inimii, de aceasta are nevoie acum poporul. 
      Vă spun, daţi-i fratelui Loughborough oameni care să lucreze împreună cu el, şi lăsaţi ca eforturile 
lui să fie făcute în Michigan din biserică în biserică. Lăsaţi ca experienţa lui, împreună cu ajutorul pe 
care i-l va da Dumnezeu, să întărească credinţa şovăielnică a poporului care îşi pierde orientarea din 
cauză că străjerii nu dau trâmbiţei un sunet clar. Lăsaţi să fie făcut tot ce se poate face pentru bisericile 
din Michigan, ca să fie întărite cele ce au mai rămas, şi care sunt pe moarte. De ce să nu fie încurajat 
fratele Loughborough şi fratele Lunt să vină în Michigan şi să lucreze în acest stat? Amândoi pot face 
o lucrare similară; ei pot da mărturie despre lucrurile pe care le-au văzut, le-au auzit, le-au pipăit şi   
le-au trăit. Ei pot face mai mult cu acest gen de lucrare, decât tot sezonul de adunări de tabără, căci 
poporul are nevoie de eforturi personale, de cuvinte şi influenţă care să întărească credinţa celor ce se 
află acum în nesiguranţă. 
      Domnul să-ţi dea înţelepciune în această problemă, dar nu pot să simt că acţionezi cu înţelepciune 
chemându-l pe fratele Loughborough în Nebraska.229 Trebuie să fie auzite mărturii hotărâte în 
apărarea mărturiilor date de Spiritul lui Dumnezeu în bisericile noastre. Va avea poporul nostru aceste 
mărturii? Gândeşte-te la aceasta. Domnul să te ajute în hotărârile pe care le iei, este rugăciunea mea. 
 

Semnat) Ellen G. White 
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Lt-1f-1890 
CĂTRE  FRAŢII  AFLAŢI  ÎN  POZIŢII  DE  RESPONSABILITATE 

 
      Fraţilor care vă aflaţi în poziţii de responsabilitate, sunteţi în pericol. Îmi ridic glasul ca să vă 
avertizez. Aveţi grijă. Dacă nu vegheaţi şi dacă nu vă păstraţi veşmintele nemânjite de lume, Satana va 
fi conducătorul vostru. Nu mai este timp, ca să ascundeţi cine sunteţi, nu este timp, ca să deveniţi 
trădători, acum când bătălia presează atât de serios. Nu este timp, ca să ne culcăm sau să ne ascundem 
armele, şi să lăsăm astfel pe Satana să preia avantajul în război. Păzitorii de pe zidurile Sionului 
trebuie să fie foarte treji. Vorbiţi celor ce veghează împreună cu voi fără cuvinte de somnolenţă, „Vine 
dimineaţa, şi de asemenea şi noaptea” (Isaia 21;12). Dacă nu primiţi niciun răspuns, atunci să ştiţi că 
păzitorul căruia i le-aţi adresat nu este credincios. Nu mai este timp acum ca să ne slăbim eforturile, să 
devenim serbezi şi lipsiţi de spirit; nu este timp ca să ne ascundem lumina sub obroc, să vorbim 
cuvinte moi, să profeţim înşelător. Nu, nu; nu mai este loc pentru străjeri somnoroşi pe zidurile 
Sionului. Fiecare energie trebuie să fie folosită în întregime şi pe deplin, pentru Dumnezeu. Păstraţi-vă 
loialitatea, dând mărturie pentru Dumnezeu şi pentru adevăr. Nu lăsaţi ca vreo sugestie pe care o poate 
face lumea, să vă întoarcă din drum. Nu putem face niciun compromis. În faţa noastră este o problemă 
serioasă, care va fi de o importanţă vitală pentru rămăşiţa poporului lui Dumnezeu, chiar la încheierea 
istoriei acestui pământ: interese veşnice depind de aceasta. Noi trebuie să privim continuu la Domnul 
Isus Hristos, Căpetenia mântuirii noastre.230 Tot ce a făcut Isus pe pământ, a făcut având ochiul 
îndreptat numai spre slava Tatălui Său. El spune „fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl” (Ioan 14:31), 
„aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu” (Ioan 10:18). În tot ceea ce a făcut, El a 
îndeplinit voia Tatălui Său, aşa încât viaţa Lui pe pământ a fost o manifestare a desăvârşirii divine. 
Unirea divinităţii cu omenescul în Hristos, a avut rostul de a ne descoperi planul lui Dumnezeu de a 
aduce omul în cea mai strânsă legătură cu Sine. Noi nu putem să fim fericiţi fără El. 
      Prima apostazie a început cu necredinţă şi cu negarea adevărului. Noi trebuie să ne fixăm ochiul 
credinţei cu statornicie asupra lui Isus. Când vor veni zilele, care vor veni cu siguranţă, în care legea 
lui Dumnezeu va fi călcată în picioare, zelul celor drepţi şi credincioşi să sporească de urgenţă şi să fie 
şi mai cald şi mai hotărât, iar mărturia lor să fie mai hotărâtă şi neşovăielnică. Dar noi nu trebuie să 
facem nimic cu spirit provocator, şi nu o vom face dacă inimile noastre sunt predate pe deplin lui 
Dumnezeu. (Rom.13:1-7; Tit 3:1) 
      Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să-şi preia îndatoririle, care stau în dreptul lui. Fiţi 
credincioşi în lucrurile mici, căci de îndeplinirea cu credincioşie a acestora depind rezultate mari. Nu 
lăsaţi nefăcute lucrurile care e necesar să fie făcute, din cauză că vi se par prea mici şi neînsemnate. 
Umpleţi orice loc gol, reparaţi spărturile, imediat ce apar. Nu lăsaţi divergenţe şi disensiuni în 
biserică. Toţi să lucreze ca să-l ajute pe cel ce are nevoie de ajutor. Există o cauză pentru marea 
slăbiciune din bisericile noastre, şi această cauză este greu de înlăturat. Această cauză este eu-l. 
Bărbaţii nu au prea multă voinţă, dar toată voinţa pe care o au trebuie să fie sfinţită Domnului.231 Ei au 
nevoie să cadă pe Stâncă şi să fie zdrobiţi. Eu-l trebuie să fie crucificat în oricine vrea să intre pe porţi 
în cetatea lui Dumnezeu. Spiritul aprig care se trezeşte în inimile unora din biserică atunci când nu le 
place ceva, este spiritul lui Satana, şi nu Spiritul lui Hristos. Nu este timpul să ne întoarcem la 
dragostea noastră dintâi, şi să fie pace între noi? Trebuie să ne dovedim că nu suntem doar cititori ai 
Bibliei, ci că şi credem Biblia. Dacă suntem uniţi cu Hristos, vom fi uniţi şi unii cu alţii (vezi Ioan 
13:34; Rom. 15:1-5). 
      Creşterea noastră numerică şi sporirea facilităţilor noastre presupune muncă; aceasta cere întreaga 
noastră consacrare şi o devoţiune profundă. Dumnezeu nu are loc în lucrarea Sa pentru bărbaţi şi 
femei cu inima împărţită, pentru cei ce nu sunt nici reci, nici în clocot. Hristos spune, „am să te vărs 
din gura Mea.” Dumnezeu cheamă oameni cu inima întreagă. 
      Există unii care s-au mândrit cu marea lor precauţie în ce priveşte primirea „luminii noi”, cum o 
numesc ei; aceştia sunt orbiţi de către vrăjmaş, şi nu pot discerne lucrările şi căile lui Dumnezeu. 
Lumină, preţioasă lumină, vine din cer, şi ei se înrolează împotriva ei. Ce urmează de aici? Vor 
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accepta solii pe care nu Dumnezeu le trimite, şi astfel vor deveni şi mai periculoşi pentru cauza lui 
Dumnezeu, întrucât înalţă stindarde false. Bărbaţi care ar putea fi de mare folos dacă ar vrea să înveţe 
de la Hristos şi să înainteze de la lumină la lumină mai mare, sunt piedici serioase în anumite lucruri, 
întotdeauna gata să pună sub semnul întrebării, risipind mult timp preţios, şi nu contribuie cu nimic la 
înălţarea spirituală a bisericii. Ei excită îndoiala şi teama. Ei direcţionează minţile în mod greşit, 
conducându-le să accepte sugestii ce nu sunt sigure.232 Ei nu pot să vadă în depărtare, nu pot să 
discearnă sfârşitul a ceea ce fac. Forţa lor morală este cheltuită pe bagatele; ei văd atomul cât lumea şi 
lumea cât atomul. 
      Mulţi s-au încrezut şi s-au lăudat cu înţelepciunea oamenilor, mai mult decât cu Hristos şi adevărul 
preţios şi sfinţitor, pentru acest timp. Ei au nevoie de alifia cerească, ca să poată înţelege lumina şi 
adevărul. Aceştia Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că sunt limitaţi la cărarea cea strâmtă, însă ei nu 
văd adâncimea şi lărgimea principiilor adevărului, şi nu sunt luminaţi de Spiritul lui Dumnezeu ca să 
vadă libertatea imensă a cerului. Ei admiră invenţiile şi descoperirile făcute de om, însă umblă în 
lumina scânteilor proprii, îndepărtându-se tot mai mult de principiile veritabile de vieţuire creştină, 
rânduite pentru a-i face pe oameni înţelepţi spre mântuire. Ei se luptă să răspândească Evanghelia, dar 
o separă de chiar miezul ei, de viaţă. Ei spun „lăsaţi lumina să lumineze”, însă o acoperă, ca să nu 
lumineze în raze clare tocmai subiectele pe care au nevoie să le înţeleagă. Unii îşi epuizează fervoarea 
zelului lor făcând planuri ce nu pot fi duse la îndeplinire fără ca biserica să fie pusă în pericol. 
      În acest timp, atenţia bisericii nu trebuie să fie distrasă de la subiectul de importanţă vitală, către 
lucruri care nu aduc sănătate, curaj, credinţă şi putere. Ei trebuie să înţeleagă, şi prin acţiunea lor să 
mărturisească faptul că evanghelia este agresivă. Dar lumina care este dată ca să strălucească tot mai 
tare până la ziua cea mare, arde înăbuşit. Biserica nu mai trimite razele cele clare de lumină în 
întunecimea morală ce acoperă lumea ca un giulgiu funerar. Lumina multora nu mai arde sau nu mai 
luminează. Aceştia sunt moral, nişte gheţari.  
      Păzitorii de pe zidurile Sionului trebuie să fie vigilenţi, să nu doarmă nici ziua, nici noaptea.233 
Însă, dacă ei nu au primit solia ieşită de pe buzele lui Hristos, vor da trâmbiţei lor un sunet nesigur. 
Fraţilor, Dumnezeu vă cheamă, atât pe lucrători, cât şi pe laici, să ascultaţi glasul Lui care vă vorbeşte 
prin Cuvântul Său. Lăsaţi ca adevărul Lui să fie primit în inimă, ca să puteţi fi făcuţi spirituali prin 
puterea lui sfinţitoare, dătătoare de viaţă. Apoi, lăsaţi ca solia distinctă pentru acest timp să fie 
transmisă din păzitor în păzitor, pe zidurile Sionului. 
      Acesta este un timp de îndepărtare generală de adevăr şi de neprihănire, iar acum noi trebuie să 
zidim locurile cele vechi rămase pustii şi, cu efort plin de interes, să muncim ca să punem temelia 
pentru multe generaţii. „Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile şi face ţara cu putinţă 
de locuit. Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea 
sfântă; dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, 
neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea 
desfăta în Domnul şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău 
Iacov; căci gura Domnului a vorbit.” (Isaia 58: 12-14; vezi Isaia 51:7-16; 62:1-4). 
      Când ţineţi cu fermitate drapelul adevărului, proclamând legea lui Dumnezeu, orice suflet să-şi 
aducă aminte că legată de poruncile lui Dumnezeu, este credinţa lui Isus. Îngerul al treilea este 
reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului, şi simbolizează lucrarea celor ce vestesc prima, a doua şi 
a treia solie îngerească; acestea sunt legate între ele.234 Dovezile adevărului veşnic despre aceste mari 
solii care înseamnă atât de mult pentru noi, care au trezit o opoziţie atât de intensă în lumea religioasă, 
nu s-au stins. Satana caută în continuu să arunce umbra lui diabolică peste aceste solii, aşa încât 
poporul rămăşiţei lui Dumnezeu să nu discearnă clar importanţa lor, timpul şi locul lor; dar ele sunt vii 
şi îşi vor exercita puterea în experienţa noastră religioasă, atât cât va mai fi timp. 
      Influenţa acestor solii s-a adâncit şi s-a lărgit, punând în mişcare izvoarele vieţii în mii de inimi, 
aducând la existenţă instituţii de învăţământ, case de editură şi instituţii de sănătate; toate acestea sunt 
instrumentele lui Dumnezeu menite să coopereze în marea lucrare reprezentată de primul, al doilea şi 

                                                
232 Pag. 723 în orig. 
233 Pag. 724 în orig. 
234 Pag. 725 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 117 

al treilea înger ce zboară prin mijlocul cerului ca să avertizeze locuitorii pământului că Hristos vine a 
doua oară, cu putere şi mare slavă. În Apocalipsa ni se spune, „am văzut coborându-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” (Apoc. 18:1-2). Este aceeaşi solie care a fost vestită de îngerul al 
doilea - Babilonul a căzut pentrucă „a adăpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânării ei” (Apoc. 
14:8). Ce este vinul acesta? Învăţăturile lui false. Babilonul a dat lumii un sabat fals în locul Sabatului 
poruncii a patra, şi a repetat minciuna pe care Satana a spus-o pentru prima dată Evei în Eden, şi 
anume nemurirea naturală a sufletului. Multe alte minciuni asemănătoare a mai răspândit în lung şi în 
lat, „învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” 
      Când Isus Şi-a început lucrarea publică, a curăţit templul de sacrilegiile care îl profanau. Aproape 
ultimul act al lucrării Lui, a fost curăţirea din nou a templului.235 Astfel, în ultima lucrare de avertizare 
a lumii, două chemări distincte sunt adresate bisericilor; cea de-a doua solie îngerească, şi glasul care 
se aude din cer „ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu,… pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns 
până la cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei” (Apoc.18:4,5). 
      Aşa cum Dumnezeu i-a scos din Egipt pe copiii lui Israel ca să poată păzi Sabatul Său, la fel Îşi 
scoate poporul din Babilon, ca să poată să nu se închine fiarei şi chipului ei. Omul păcatului, cel care a 
schimbat vremile şi Legea, s-a înălţat mai presus de Dumnezeu, prezentând lumii sabatul lui cel fals; 
lumea creştină a acceptat acest copil al papalităţii, l-a legănat şi l-a hrănit, sfidând astfel pe Dumnezeu 
prin îndepărtarea semnului de aducere aminte pus de El şi prin înălţarea unui sabat rival. 
      După ce adevărul a fost vestit ca o mărturie pentru toate naţiunile, într-un timp când orice putere 
imaginabilă a răului este pusă la lucru, când minţile sunt confuze din cauza feluritelor voci care strigă, 
„iată-L pe Hristos aici”, „iată-L dincolo”, „acesta este adevărul”, „eu am solia de la Dumnezeu”, „El 
m-a trimis cu o lumină mare”, când există o îndepărtare de pietrele de hotar, şi se încearcă dărâmarea 
stâlpilor credinţei noastre – atunci va fi făcut un efort şi mai hotărât pentru a înălţa sabatul fals şi a 
arunca ocara asupra lui Dumnezeu, prin înlăturarea zilei pe care El a sfinţit-o şi a binecuvântat-o. 
Sabatul cel fals este pe cale să fie impus printr-o lege opresivă. Satana şi îngerii lui sunt foarte treji şi 
foarte activi, şi lucrează cu energie şi perseverenţă prin instrumente omeneşti pentru realizarea scopu-
lui său de a şterge orice urmă de cunoştinţă de Dumnezeu. Timpul în care Satana lucrează cu minunile 
lui mincinoase, este timpul vestit de Apocalipsa, în care îngerul cel puternic care luminează pământul 
cu slava Sa, să anunţe căderea Babilonului şi să cheme poporul lui Dumnezeu să iasă din el.236  
      Domnul mi-a prezentat că cei care au fost în vreo oarecare măsură orbiţi de vrăjmaş, care nu au 
ieşit pe deplin din laţul lui Satana, vor fi în pericol din cauză că ei nu pot discerne lumina din cer, şi 
vor fi înclinaţi să accepte un fals. Acesta va afecta întregul curs al gândurilor, al deciziilor, al 
propunerilor şi sfaturilor lor. Dovezile pe care le dă Dumnezeu nu sunt dovezi pentru ei, din cauza 
faptului că ei şi-au orbit ochii alegând întunericul în locul luminii. Aşa că ei vor da naştere la ceva ce 
ei vor numi lumină, dar despre care Domnul spune că sunt scânteile din tăciunii lor, şi după aceasta îşi 
vor călăuzi paşii. Domnul declară, „Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! 
Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe 
Dumnezeul lui! Iar voi toţi, care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului 
vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în 
dureri” (Isaia 50:10-11). Isus a spus „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, 
să vadă, şi cei ce văd, să ajungă orbi.” „Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede 
în Mine să nu rămână în întuneric.” „Pe cine Mă nesocoteşte, şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l 
osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” 
      Cuvintele pe care le-a trimis Domnul vor fi nesocotite de mulţi, iar cuvintele pe care le va vorbi 
omul vor fi primite ca lumină şi adevăr. Înţelepciunea omenească va conduce departe de tăgăduirea de 
sine, de consacrare, şi va inventa multe lucruri care vor tinde să facă fără efect soliile lui Dumnezeu. 
Nu avem nicio siguranţă în a ne sprijini pe bărbaţi care nu sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu.237 
Aceştia acceptă opiniile oamenilor, dar nu pot discerne glasul Adevăratului Păstor, iar influenţa lor îi 
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va conduce pe mulţi departe, cu toate că stau îngrămădite dovezi peste dovezi în faţa ochilor lor, 
mărturisind despre adevărul pe care poporul lui Dumnezeu ar trebui să-l aibă în acest timp. Adevărul 
este calculat în aşa fel încât să-i întoarcă pe oameni la Hristos, ca să le trezească la viaţă energiile, să 
le supună şi să le înmoaie inimile, şi să-i inspire cu zel şi devotament şi iubire faţă de Dumnezeu. 
Adevărul despre Sabat nu trebuie în niciun caz să fie acoperit. Noi trebuie să-l lăsăm să se vadă în 
contrast clar cu minciuna. 
      Pe măsură ce sfârşitul se apropie, mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor fi tot mai hotărâte şi mai 
pline de putere, lăsând ca lumina adevărului să străfulgere peste sistemele de minciună şi opresiune 
care au susţinut atât de mult timp papalitatea. Domnul ne-a trimis solii pentru acest timp cu scopul de 
a aşeza creştinismul pe o bază eternă, şi toţi cei care cred adevărul prezent trebuie să stea în picioare în 
Dumnezeu, şi nu în propria lor înţelepciune, şi să ridice temelia multor generaţii. Aceştia vor fi 
înregistraţi în cărţile din cer ca dregători de spărturi, care refac drumurile să se poată locui în ţară. Noi 
trebuie să menţinem adevărul în faţa celei mai aprige opoziţii, pentru că este adevăr. Dumnezeu 
lucrează cu minţile omeneşti; nu este omul singur cel care lucrează. Marea putere de iluminare vine de 
la Hristos; splendoarea exemplului Său trebuie să fie prezentată înaintea oamenilor în fiecare discurs. 
      Curcubeul deasupra tronului, arcul făgăduinţei, mărturiseşte întregii lumi că Dumnezeu nu va uita 
niciodată de poporul Său, în luptele lor. Lăsaţi ca Isus să fie tema noastră. Haideţi să prezentăm cu 
pana şi cu vocea, nu doar poruncile lui Dumnezeu, ci şi credinţa lui Isus. Aceasta va promova o 
adevărată pietate a inimii, aşa cum nimic altceva nu o poate face.238 În timp ce prezentăm faptul că 
oamenii sunt supuşi ai unui guvern divin moral, raţiunea le spune că acesta este adevărul, şi că ei 
datorează supunere faţă de Iehova. Viaţa aceasta este timpul nostru de probă. Noi suntem puşi sub 
disciplina şi sub guvernarea lui Dumnezeu pentru a ne forma caractere şi a dobândi obiceiuri pentru o 
viaţă mai înaltă. Vor veni ispite peste noi. Nelegiuirea abundă; acolo unde te aştepţi cel mai puţin, se 
pot deschide capitole întunecate dintre cele mai teribile, ca să doboare sufletul; însă noi nu trebuie nici 
să dăm greş, nici să ne descurajăm cât timp ştim că arcul făgăduinţei este deasupra tronului lui 
Dumnezeu. Vom fi supuşi unor încercări grele, opoziţiei, vom suferi pierderi grele sau necazuri, dar 
ştim că Isus a trecut prin toate acestea. Experienţele acestea sunt valoroase pentru noi. Avantajele însă, 
cu niciun chip nu sunt limitate doar la viaţa aceasta scurtă. Ele se întind până în veacurile veşniciei. 
Prin răbdare, credinţă şi nădejde, în toate scenele schimbătoare ale vieţii, noi ne formăm caractere 
pentru viaţa cea veşnică. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. 
      Toate scenele vieţii acesteia în care trebuie să jucăm şi noi un rol, trebuie să fie studiate cu atenţie, 
căci ele fac parte din educaţia noastră. Ar trebui să aducem materiale de construcţie solide în clădirea 
caracterului nostru; căci lucrăm atât pentru viaţa aceasta cât şi pentru cea veşnică. Şi pe măsură ce ne 
apropiem de încheierea istoriei acestui pământ, înaintăm din ce în ce mai repede în creşterea creştină, 
sau decădem tot aşa de categoric. 
      „Curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi 
pământ... Eu îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi… şi apele nu se vor mai face un 
potop, ca să nimicească orice făptură.”239 În curcubeul de deasupra tronului este o mărturie pentru 
totdeauna a faptului că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Oriunde este prezentată Legea înaintea 
oamenilor, fie ca învăţătorul adevărului să arate spre tronul înconjurat de curcubeul făgăduinţei, 
neprihănirea lui Hristos. Slava Legii este Hristos; El a venit ca să înalţe Legea şi să o slăvească. 
Arătaţi clar că îndurarea şi adevărul se întâlnesc în Hristos, că neprihănirea şi pacea se îmbrăţişează. 
Când priviţi la tronul Său, înălţându-vă rugăciunea, lauda şi mulţumirea către Dumnezeu, atunci vă 
desăvârşiţi caracterul creştin, atunci Îl reprezentaţi pe Hristos în lume. Voi rămâneţi în Hristos, şi 
Hristos rămâne în voi. Atunci aveţi pacea care depăşeşte orice pricepere. Avem nevoie să medităm 
continuu asupra lui Hristos şi a frumuseţii Lui atrăgătoare. Noi trebuie să îndreptăm minţile spre Isus, 
să le legăm de El. În fiecare discurs, stăruiţi asupra atributelor divine. 
      După cum curcubeul se formează în nor prin unirea luminii soarelui cu picurii de apă, tot aşa 
curcubeul din jurul tronului reprezintă puterea combinată a dreptăţii şi îndurării. Nu doar dreptatea 
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este cea care trebuie să fie menţinută; aceasta ar eclipsa slava curcubeului aflat deasupra promisiunii; 
omul nu ar putea vedea atunci decât pedeapsa Legii. Dar dacă nu ar fi dreptate, dacă nu ar fi pedeapsă, 
guvernarea lui Dumnezeu nu ar avea stabilitate. Judecata şi îndurarea împreună fac ca mîntuirea să fie 
deplină şi completă. Contopirea celor două ne conduc, atunci când Îl privim pe Răscumpărătorul 
lumii, şi când privim Legea lui Dumnezeu, să exclamăm: „îndurarea Ta mă face mare.”240 Ştim că 
evanghelia este un sistem complet şi desăvârşit, care descoperă că Legea lui Dumnezeu nu poate fi 
schimbată. Ea inspiră inima cu speranţă şi cu iubire faţă de Dumnezeu. Îndurarea ne invită să intrăm 
pe porţi în cetatea lui Dumnezeu, iar dreptatea este satisfăcută să acorde fiecărui suflet ascultător 
privilegii depline ca membru al familiei regale, ca fiu al Împăratului cerului. Dacă am avea defecte în 
caracter, nu am putea trece prin porţile pe care îndurarea le-a deschis celui ascultător; căci dreptatea 
stă la intrare şi cere sfinţenie, puritate, în toţi cei care Îl vor vedea pe Dumnezeu. Dacă dreptatea ar fi 
adusă la tăcere, dacă ar fi posibil ca îndurarea divină să deschidă porţile pentru toţi oamenii, indiferent 
de caracter, atunci în cer s-ar produce o stare de nemulţumire şi rebeliune mai rea decât înainte ca 
Satana să fi fost expulzat. Pacea, fericirea şi armonia cerului ar fi distruse. Trecerea de la pământ la 
cer nu va schimba caracterul oamenilor. Fericirea celor răscumpăraţi în cer vine din caracterele pe 
care şi le-au format în viaţa aceasta, după chipul lui Hristos. Sfinţii din cer au fost mai întâi sfinţi pe 
pământ. 
      Mântuirea pe care a câştigat-o Hristos pentru om, cu un sacrificiu atât de mare, este singura care 
are valoare, este cea care salvează din păcat, cea care ne scapă de cauza întregii mizerii şi nenorociri 
din lumea noastră. Îndurarea întinsă peste păcătos îl atrage continuu spre Hristos. Dacă răspunde, dacă 
vine în pocăinţă cu mărturisire, dacă se prinde cu credinţă de nădejdea care îi este pusă în faţă prin 
evanghelie, Dumnezeu nu dispreţuieşte inima zdrobită şi mâhnită. În felul acesta Legea lui Dumnezeu 
nu este slăbită, ci puterea păcatului este zdrobită, iar sceptrul îndurării este întins păcătosului pocăit. 
 

Salamanca, N.Y., Noiembrie, 1890 
 
 

S-73-1890                                                                                       Brooklyn, N.Y., 25 Noiembrie, 1890 
CĂTRE  U. SMITH 

 
Iubite frate Smith, 
 

Sunt pe cale să închei cel de al şaizeci şi treilea an din viaţă, şi am un sentiment foarte solemn al 
faptului că socoteala sau raportul vieţii mele trecute nu îl mai pot schimba şi, ce spun cărţile despre 
mine? Vreau să fiu un administrator credincios al harului lui Hristos. Binecuvântarea Lui bogată a fost 
peste mine în timpul acestei călătorii şi, în timpul nopţii mi-a fost arătat de mai multe ori faptul că 
poziţia pe care o ai tu este una periculoasă. Domnul are îndelungă răbdare cu cei care greşesc, dar 
când îi cercetează pentru fărădelegile lor, atunci le cere socoteală pentru trecut. 
      Cunosc pericolul în care te găseşti. Ţi l-am prezentat prin scrisoare, am vorbit despre el înaintea 
celor adunaţi în mod special în adunări de comitete, am vorbit despre el în capela editurii; nu ţi-am 
spus pe nume, dar tu ai ştiut că mustrările erau pentru tine. Am vorbit despre principii generale. Apoi 
am vorbit despre calea pe care tu şi alţi predicatori aţi  urmat-o şi cât de neplăcută a fost în ochii 
Domnului, dar nu v-aţi schimbat; aţi rămas ca o piatră de poticnire pentru alţii până în ziua de azi, ca 
să-i încurajaţi în necredinţa lor şi să-i faceţi să se împiedice în „bunul frate Smith”. Mi-a fost arătat că 
această umblare şi bâjbâială în întuneric va continua atât cât bărbaţii aceştia care la Minneapolis s-au 
simţit liberi, încă se simt liberi să fie complici în împotrivirea faţă de mărturia mea. 
      Dacă ai avea credinţă în Mărturii, ai acţiona după credinţa aceasta. Ai putea foarte bine să-ţi 
exprimi atitudinea faţă de lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul să o fac, prin ceea ce ai făcut. În mod 
virtual ai spus „nu am încredere în soliile pe care le transmite sora White.” Tu eşti mult mai vinovat 
pentru că ai luat poziţia pe care ai luat-o, decât cei care nu mă cunosc. Tu ai cunoscut caracterul 
lucrării mele încă de când ne-am cunoscut, şi asta a fost pe când Edson avea trei ani.241 Brinkerhoof şi 
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Snook, dacă ar fi avut lumina şi cunoştinţa pe care ai avut-o tu despre lucrarea pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu să o fac, ar fi stat în picioare până azi, însă tu eşti mult mai vinovat din cauza poziţiei pe 
care ai luat-o măcar că mărturiile au răsunat în urechile tale în ultimii doi ani, fără să iei seama la ele. 
Nicio mărturisire nu a ieşit de pe buzele tale, iar eu am fost silită să văd influenţa ta la Minneapolis şi, 
de atunci încoace, peste tot pe unde am umblat; şi iată că anul 1890 se apropie de sfârşit. Vrei să cazi 
pe Stâncă şi să fii zdrobit? Vrei să fugi de realitate, aşa cum ai făcut până acum? Fraţii Miller, ambii 
prezintă cazul tău ca pe o dovadă care îi susţine să se împotrivească Spiritului lui Dumnezeu, soliei şi 
solului. Fratele Rupert are de făcut o mărturisire. I-am spus acum doi ani, pe când eram la Pottersville, 
şi a auzit acest mesaj de mai multe ori de pe buzele mele, dar fratele Smith a fost piatra lui de 
poticnire, precum a fost piatra de poticnire pentru mulţi alţii. Povara a fost prea grea pentru mine ca să 
o mai duc. Am hotărât că dacă nu se face o schimbare completă, nu voi mai rămâne la Battle Creek ca 
să nu mă împărtăşesc din păcatul celor care refuză Spiritul lui Dumnezeu care îi corectează şi îi 
avertizează. Dacă aş rămâne, mi-aş epuiza toate puterile, deoarece fraţii mei, prin necredinţa lor,     
mi-au făcut lucrarea de o sută de ori mai grea decât ar fi trebuit să fie. 
      Mi-e milă de Dan Jones. Am vorbit deschis cu el. I-am cerut anul trecut, pe când eram la Institutul 
Misionar, pentru Hristos, să nu te sprijine în poziţia pe care o aveai, l-am rugat să-şi folosească 
influenţa ca să te ajute să vii în lumina cea limpede. I-am spus că ştiu în ce primejdie eşti. Tu eşti un 
bărbat ca şi fratele Butler, care nu vrea să mărturisească un pas greşit, ci mai degrabă mai face încă 
mulţi alţi paşi greşiţi pentru a justifica primul pas greşit. Dar, dacă ai birui această încăpăţânare care 
este întipărită în viaţa şi în caracterul tău, puterea lui Dumnezeu ar face din tine un bărbat eficient 
până la sfârşitul timpului. Dar, dacă nu ajungi să fii un burduf nou, vinul (?) luminii, al puterii şi 
harului lui Dumnezeu nu poate să ajungă la tine. 
      Am fost împovărată zi şi noapte din cauza ta. Am ştiut că tu îi susţii pe mulţi alţii. Fratele 
Morrison te citează. Fratele Nicola te citează. Fraţii Morrison şi Nicola, ambii se înrădăcinează în 
necredinţă atât faţă de mărturii cât şi faţă de cuvântul lui Dumnezeu şi, să te văd că eşti o piatră de 
poticnire pentru bărbaţii aceştia care nu mă cunosc pe mine şi nici lucrarea mea, este prea dureros să 
suport, căci tu ştii cu siguranţă mai bine ce ar trebui să faci, decât ai făcut.242 Puterea de vrajă a 
necredinţei şi încăpăţânării te-a reţinut ca să nu îţi recunoşti greşelile, măcar că le regreţi profund, dar 
nu vrei să le mărturiseşti ca să ajuţi astfel bisericii pe această cale a datoriei ei. 
      Te iubesc, şi nu pot suporta să fim despărţiţi în felul în care suntem. Noi nu mai suntem în unitate. 
Nu pot să mă simt liberă să mă consfătuiesc cu tine, pentru că Domnul a arătat printr-o mărturie 
directă şi clară, că ai nevoie de povăţuire. Tu m-ai ajutat pe mine şi pe soţul meu, şi noi te-am ajutat pe 
tine, aşa că acum tu trebuie să ştii că nu mă voi schimba. Tu trebuie să ştii, dacă nu cumva eşti orb, că 
mărturiile mele nu s-au schimbat, că eu nu m-am schimbat în caracterul sau în lucrarea mea, şi sper ca 
prin harul lui Dumnezeu să nu mă abat nici la dreapta, nici la stânga, numai pentru a fi în armonie cu 
tine sau cu fratele Butler, sau cu altcineva dintre păzitorii Sabatului. 
      Nu mai am nici putere şi nici timp ca să scriu mai mult, întrucât trebuie să-mi păstrez puterea 
pentru muncă. Am vrut să-ţi mai adresez încă un apel. Am vorbit cu tine, dar nu se vede că ar fi avut 
vreun rezultat. Ţi-am scris, dar aceasta nu te-a făcut decât să mergi tot mai departe şi mai adânc în 
împotrivirea faţă de Spiritul lui Dumnezeu. Scrisorii mele de apel, ai răspuns cu o scrisoare în care l-ai 
acuzat pe fratele Jones că dărâmă stâlpii credinţei noastre. A fost acest lucru adevărat? Adunările 
ţinute cu lucrătorii la editură, atunci când au fost cercetate aceste lucruri, au descoperit faptul că l-ai 
acuzat pe nedrept. Ai mărturisit aceste fapt? Ţi-ai curăţit sufletul? Ai croit cărări drepte pentru 
picioarele tale pentru ca şchiopul să nu fie nevoit să se întoarcă din drum? După ce am spus tot ce se 
putea spune în prima adunare, am ţinut o a doua adunare în capela editurii, în Sabat, şi Spiritul lui 
Dumnezeu S-a apropiat de noi. Hristos a bătut la uşă, dar nu s-a găsit loc pentru El, uşa nu a fost 
deschisă iar lumina slavei Sale, care era atât de aproape, a fost retrasă. Ultima dată când ai auzit vocea 
mea a fost în... (incomplet) 
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Lt-109-1890                                                       6 decembrie, 1890 (după Sabat), Lynn, Massachusetts 
CĂTRE W. C. WHITE, J. E. WHITE ŞI SOŢIA 

EVANGHELIZAREA ÎN NORWICH ŞI LYNN, MASSACHUSETTS 
ÎNGRIJORAREA FAŢĂ DE CEI CARE STRICĂ CREDINŢA ÎN MĂRTURII ŞI 

INTERPRETEAZĂ GREŞIT SCRIPTURILE 
 
      Tocmai m-am întors din sala în care mica grupă s-a adunat ca să se închine în Sabat. Au fost 
prezenţi aproape optzeci. Am vorbit din Ioan 14:15: „Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” Am avut 
multă libertate în vorbire, după care am avut o adunare de părtăşie în care au fost rostite treizeci şi opt 
de mărturii. Membrii mai vechi nu au ocupat timpul, ci au dat ocazia celor care au venit mai recent la 
credinţă. Am fost plăcut impresionată să văd bucuria de a da mărturie, să văd şi să simt spiritul cel bun 
care s-a manifestat. Au fost cu adevărat momente preţioase pentru sufletele noastre. Am fost atât de 
sigură că prezenţa lui Isus era cu noi, ca şi cum L-aş fi văzut în persoană. Domnul a binecuvântat 
poporul Său. Aici este un număr frumos de persoane inteligente, cu minte nobilă, care au îmbrăţişat 
adevărul şi care încep să simtă ce înseamnă să tăgăduiască eu-l, să ridice crucea şi să-L urmeze pe 
Isus. 
      O familie întreagă a îmbrăţişat adevărul – tatăl, mama şi patru copii. Unul dintre copii este 
căsătorit, ceilalţi trei încă nu. Acest Burnham este văr cu Edwin Burnham, cel care a fost un lucrător 
foarte talentat şi care a predicat în 1843 şi 1844. El este cel care a spus că s-a simţit mai bine după ce a 
fugit de Lege. El spunea că poruncile erau moarte şi îngropate şi că nu sunt mai vrednice decât o 
piatră de mormânt. El spunea că este o lege veche, sângeroasă, însoţită de tunete şi fulgere, un blestem 
pentru om, un blestem pentru toţi cei care o păzesc.243 
      Este un timp critic acum pentru mulţi. Sunt mulţi în valea deciziei, chiar pe punctul de a se hotărî. 
Unul dintre ei este supraveghetor într-o fabrică de încălţăminte. El are familie. Este un bărbat capabil, 
dar dacă se va hotărî, îşi va pierde locul de muncă, iar soţia lui este un oponent înverşunat. Oh, 
Domnul să ajute aceste sărmane suflete! Cred că trebuie să ne rugăm mai mult pentru aceste persoane 
convinse, dar care văd crucea şi nu îndrăznesc să o ridice, căci dacă ar face aşa li s-ar lua sprijinul 
financiar, şi ei au familii. Ei cunosc adevărul şi îl simt profund, dar nu au curaj să se aventureze. 
      Una dintre fetele lui Burnham a fost croitoreasă, sau mai degrabă cea care tăia materialul, şi avea 
multe femei cărora le pregătea materialul pentru lucru. Ea câştiga patruzeci de dolari pe săptămână, 
însă acum nu are nicio situaţie. S-ar bucura să meargă la Battle Creek la şcoală, dar nu are mijloacele 
necesare. Întrebarea care se ridică este: dacă a avut şansa să agonisească atât de mult, de ce este acum 
atât de lipsită? Tatăl ei a fost un om de afaceri bogat, dar şi-a pierdut toţi banii. Ar fi putut profita de 
legea falimentului, dar a decis să nu o facă, şi dacă ar fi făcut-o nu ar fi fost un om cinstit. A renunţat 
la tot, în afară de nevasta lui. Avea câteva bunuri în casă. A vândut o parte din ele ca să-şi acopere 
datoriile, şi acum stă înaintea lui Dumnezeu ca un om cinstit, dar care nu mai are nimic. De la o sută 
de mii de dolari, a ajuns la zero. 
      Salariul fetei a fost folosit pentru a susţine familia şi pentru a plăti datoria casei. Ea spune că dacă 
ar avea mijloace, ar merge la Battle Creek şi ar învăţa cum să lucreze în cauza lui Dumnezeu. Ea trece 
printr-o luptă teribilă, dar toată familia a vorbit astăzi cu seriozitate şi din toată inima.244 Sunt atât de 
multe influenţe care vor să distragă atenţia de la realităţile cereşti la cele de pe pământ, încât sufletul 
meu tremură înţelegându-i pe cei care văd adevărul, dar care nu au credinţă ca să îndrăznească să 
asculte de el. Oh, fie ca Mântuitorul cel milostiv să fie pentru aceste suflete dragi un ajutor prezent la 
vreme de nevoie, aşa încât aceştia să poată avea harul de a cânta: „Crucea mi-am luat, Isuse, totul am 
lăsat şi vin.” 
      Niciodată nu l-am văzut pe fratele Fifield să arate ca acum. Cu siguranţă are succes în trezirea 
interesului. El simte povara sufletelor cu această ocazie. El îi conduce să se hotărască, după aceea 
spune: plâng cu durere în suflet când văd greutăţile care le stau în cale. Dacă cineva simte iubirea faţă 
de suflete şi este interesat în legătură cu aceste suflete care doresc să asculte, dar nu au credinţă ca să 
se aventureze, va simţi o agonie sufletească. 
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      Inima mea este tulburată. Aş vrea să spun croitoresei care s-a hotărât: te voi ajuta să mergi la 
Battle Creek şi să înveţi tot ce poţi învăţa, şi aş căuta să văd dacă nu se deschide vreo posibilitate 
pentru ea. Una dintre fete este învăţătoare. Ea nu are o stare bună de sănătate şi poate că va trebui să 
părăsească şcoala. Cealaltă este artistă şi are o situaţie excelentă în oraş, şi poate păzi Sabatul. Dacă aş 
avea bani, ştiu ce aş face – aş ajuta tineri şi tinere să se pregătească pentru a deveni lucrători în cauza 
lui Dumnezeu. Dar mâinile mele sunt legate. Nu pot face nimic, şi aceasta îmi mâhneşte inima. Acesta 
este un loc greu pentru cei care vor să păzească Sabatul. 
      Fratele lui Dr. Neil a luat o poziţie fermă pentru Sabat. A vorbit astăzi. Aici a început o lucrare 
bună, şi nădăjduiesc că va ajunge la coacere. Acesta este motivul pentru care am plecat din Norwich, 
întrucât aici este un sezon critic, în timp ce se adună snopii.  
      Fratele Robinson şi Farman, şi fratele Whiters au rămas la Norwich.245 Ei au fost dornici ca eu să 
vin aici, au dorit mult ca eu să fiu aici, şi totuşi le-a părut rău că nu puteam să mai rămân la Norwich 
încă un Sabat. Am vorbit de cinci ori, în trei seri şi apoi în Sabat şi duminică. Miercuri seara trebuia să 
vorbesc. Pe afară nu erau prea mulţi. Ninsese tot timpul înainte de masă, apoi pe la amiază a început 
să plouă, iar spre seară turna cu găleata, aşa că drumurile erau cu gheaţă şi foarte alunecoase. Nu 
trebuia să merg foarte departe până la adunare, dar a trebuit să trec prin gropi, şi apa amestecată cu 
zăpadă şi noroi mi-a trecut peste galoşi, dar eu trebuia să fiu la adunare. Am relatat câteva din 
experienţele mele de la început, în legătură cu lucrarea şi cauza lui Dumnezeu, şi s-a părut că adunării 
i-a prins foarte bine. 
      Sunt câţiva care au îmbrăţişat adevărul în Norwich, însă care nu sunt convertiţi. Ei se simt foarte 
importanţi, sunt înstăriţi şi nu pot să fie învăţaţi, mai ales familia A. Fratele A şi fiul lui, B, sunt în 
Battle Creek şi sper că adunările de acolo le vor face bine acestor bărbaţi. În ce priveşte Mărturiile, mi 
se pare că ei nu le cred. Sper să intervină ceva care să-i întemeieze pe aceşti bărbaţi cu privire la 
acestea, căci ar fi o binecuvântare pentru biserică. 
      Am întâlnit un tânăr foarte inteligent, un fiu al tatălui A, care este foarte plin de ideea că nimeni nu 
este aşa de deştept ca el. El a studiat soliile din Apocalipsa şi crede că a descoperit o lumină 
extraordinară. Dar (nu) este lumina aceea extraordinară care îşi va trimite razele de-a lungul întregului 
drum, până la sfârşitul timpului; (este o) teorie care dărâmă şi scoate afară inima întregii noastre 
experienţe din trecut în ce priveşte soliile.246 Să vezi un astfel de tânăr, cu experienţa unui bebeluş, 
cum dărâmă stâlpii credinţei noastre, este ceva teribil. Fratele Robinson i-a dat ocazia să spună tot ce 
are de spus, apoi i-a cerut timp să se gândească şi să îi răspundă. Fraţii noştri vor prezenta acum 
adevărata noastră poziţie, fără să îi impună nimic. 
      El spune că i-a scris fratelui Smith, iar fratele Smith a spus că îi va răspunde, dar încă nu i-a spus 
niciun cuvânt, deoarece subiectul este prea greu pentru el. Dacă fratele Smith va tăcea, tânărul va 
spune că are un subiect la care el (Smith) nu poate răspunde. El nu trebuie să tacă. Trebuie să spună 
ceva. Am vorbit despre experienţa pe care am avut-o în 1843 şi 1844 şi, aşa cum a făcut Ioan, am 
vorbit despre lucrurile pe care le-am văzut, le-am auzit şi le-am pipăit în legătură cu calea vieţii despre 
care ştim că este adevărată. Cei care nu au experienţă în aceasta nu sunt cei mai în măsură să o judece. 
      Duşmanul a făcut cele mai meşteşugite eforturi ca să distrugă credinţa poporului nostru în 
Mărturii, şi când apar astfel de erori, ei pretind că îşi susţin poziţia cu Biblia, dar ei interpretează greşit 
Scripturile. Ei fac afirmaţii îndrăzneţe, aşa cum a făcut fratele Canright, şi aplică în mod greşit 
profeţiile şi Scripturile ca să dovedească o falsitate. După ce unii şi-au făcut lucrarea de a slăbi 
încrederea bisericilor noastre în Mărturii, ei au dat la o parte bariera pentru ca necredinţa în adevăr să 
se răspândească peste tot, şi nu se ridică nicio voce care să se împotrivească forţei erorii. 
      Exact aşa a plănuit Satana să fie, şi cei care au pregătit calea pentru ca poporul să nu mai ţină cont 
de avertizările şi mustrările din mărturiile Spiritului lui Dumnezeu, vor vedea un curent de erori de tot 
felul care vor încolţi. Se va pretinde că Scriptura este dovada lor, şi vor pătrunde tot felul de 
înşelăciuni ale lui Satana.  
      Ştiu că fratele Smith, fratele Butler, Morrison şi Nicola, au făcut o lucrare în orbirea lor, cu care nu 
vor vrea să se întâlnească la judecată. Mulţumesc Domnului pentru că am pace cu Isus Hristos. Am 
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avut puterea Spiritului Său cel Sfânt când am vorbit poporului la Norwich.247 Prejudecata a fost 
îndepărtată din multe minţi, şi ştiu că Domnul a trimis mesaje pentru ei şi Spiritul lui Dumnezeu Şi-a 
croit calea peste orice prejudecată şi necredinţă. Dar fratele atât de absorbit de lumina lui cea nouă, nu 
a venit să mă asculte decât o dată. 
      Noaptea trecută am dormit aproape zece ore; slavă Domnului, slăvit să fie Numele Lui cel Sfânt! 
Cred că îmi dă putere şi har. Îngrijesc de casă împreună cu sora Ellen Warfe, una dintre membri unei 
familii plăcute. Avem aici lucruri confortabile şi plăcute. Miercuri voi merge la Danvers. M-am 
adâncit atât de mult în Ioan 14, 15, 16 şi 17, încât am început să scriu despre acest subiect. Astăzi am 
scris doisprezece pagini din Ioan 14, căci mi-e teamă ca nu cumva forţa subiectului să-mi iasă din 
minte. Ceea ce am scris va face parte din Viaţa lui Isus. Am scris cu totul, patruzeci de pagini. 
      Mă bucur că am luat parte la ambele adunări, şi la Norwich şi în Lynn. A fost mare nevoie de 
mărturia mea. Nu simt tot timpul că cei care m-au cunoscut şi au cunoscut lucrarea pe care mi-a dat-o 
Domnul să o fac, ar căuta să contracareze eforturile mele, aşa încât bărbaţii şi femeile care nu au nici 
cea mai slabă experienţă în legătură cu mine sau cu lucrarea mea, să nu aibă credinţă. Eu mă aştept ca 
ei să aibă prejudecăţi.248 Aceştia nu vor crede cu toţii, dar îndoielile şi necredinţa lor nu poate să-i facă 
atât de vinovaţi, ca îndoielile şi necredinţa celor care m-au cunoscut la plecare şi la sosire, care au avut 
dovada faptului că Duhul Sfânt a mărturisit pentru soliile pe care mi le-a dat Dumnezeu şi totuşi le-au 
tratat cu atâta indiferenţă din cauză că mustra purtarea lor şi nu era de acord cu ideile lor. Aceasta 
seamănă, pentru mine, cu vorbirea împotriva Duhului Sfânt şi cu tăgăduirea Lui. 
      Nu mă simt liberă în compania unor astfel de oameni. Ei nu au nicio scuză. Au văzut şi au 
cunoscut bărbaţi care şi-au dat mâna în prefăcătorie, în îndoială, ca să întărească necredinţa. Au văzut 
unde au ajuns aceşti bărbaţi, şi totuşi merg pe aceeaşi cale, repetă felul lor de acţiune, iar rezultatul va 
fi acelaşi. 
      L-am iubit pe fratele Smith cel mai mult după soţul şi copiii mei, pentru că a luat parte la lucrare 
de atât de mulţi ani. L-am stimat foarte mult pe fratele Butler. Dar bărbaţii aceştia m-au lăsat singură – 
bărbaţii aceştia cărora Domnul le-a vorbit de multe ori ca să stea uniţi cu soţul meu şi cu mine, într-o 
unire strânsă până la sfârşitul timpului. Ei mi-au cauzat aşa o tristeţe şi o mâhnire a spiritului, cum nu 
pot să descriu. Numai Dumnezeu ştie cât de profund am simţit moartea soţului meu, dar purtarea 
crudă a acestor bărbaţi faţă de lucrarea pe care mi-a încredinţat-o Dumnezeu, am simţit-o mult mai 
profund decât moartea soţului meu. 
      Am o tristeţe în inimă continuă pentru ei, deoarece ei nu vor fi, nu pot să fie salvaţi cu atitudinea 
pe care o au în prezent. Ei se ţin cu persistenţă de calea răului pe care au pornit în orbirea lor, şi până 
când nu văd şi nu îşi mărturisesc greşelile, ei nu vor fi într-o situaţie mai bună înaintea lui Dumnezeu 
decât alţi lucrători care s-au împotrivit Spiritului lui Dumnezeu şi au dispreţuit Spiritul harului. Le 
cunosc foarte bine poziţia.249 Este ţinută în faţa mea în multe feluri, până când singura mea uşurare 
este să stau departe de Battle Creek, unde influenţa acestor lucruri este trează şi activă. Domnul să mă 
ajute să acţionez cu înţelepciune. 
 
 
Lt-43-1890                                                                                           Lynn, Mass. USA, 15 Dec.,1890 

CĂTRE  O. A. OLSEN 
REDEŞTEPTARE LA DANVERS, MASSACHUSETTS 

 
Iubite frate Olsen, 

Adunarea noastră de la Danvers s-a terminat. În timpul sesiunii am vorbit de cinci ori, în două seri 
în timpul săptămânii şi în Sabat dimineaţa, la adunarea misionară ţinută duminică dimineaţa, precum 
şi duminică după amiază. Sunt mulţumită, pentru că fără îndoială, Domnul are o solie pe care să o 
transmit poporului Său. Am simţit puterea susţinătoare a lui Dumnezeu când am stat în picioare 
înaintea adunării, şi ştiu că puterea lui Dumnezeu a lucrat prin agentul omenesc. Ştiu că mulţi au 

                                                
247 Pag. 740 în orig. 
248 Pag. 741 în orig. 
249 Pag. 742 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 124 

primit cuvântul, şi sufletele flămânde au fost hrănite. Inima îmi este plină de simpatie şi iubire faţă de 
sufletele care sunt pe cale să moară. 
      După tabăra de la Brooklyn, nu mai vorbesc de boală şi infirmitate. Niciodată nu am mai fost aşa 
de lipsită de dureri, şi nu am mai dormit aşa bine de doisprezece ani. Pacea lui Dumnezeu este în 
inima mea. Ca să vorbesc cuvintele pe care mi le dă Dumnezeu, este pentru mine mai mult decât o 
mâncare şi mai mult decât o băutură. Laudă plină de mulţumire se înalţă din inima mea către 
Dumnezeu tot timpul.250 Zi şi noapte am un spirit de mijlocire pentru ca Domnul să-mi dea spiritul 
blândeţii şi al amabilităţii lui Hristos, şi să mă îmbrace cu neprihănirea Lui. 
      Am avut o adunare foarte preţioasă la Lynn, dar mai ales am avut la Danvers. În Sabatul trecut toţi 
din sală, mai puţin doi – un bărbat în vârstă, de culoare, şi un sărman suflet timid care nu a îndrăznit să 
se mişte – au venit în faţă pentru rugăciune. Îngerul lui Dumnezeu a fost în mijlocul nostru. Lucrătorii 
l-au căutat pe Domnul, şi cererile lor au fost auzite în cer. Oh, cât de mulţumitoare am fost pentru că 
am fost capabilă să hrănesc turma lui Dumnezeu prin harul care mi-a fost dat! Bisericile flămânzesc 
după pâinea vieţii, şi ele prind imediat adevărul prezentat. Eu nu pot să mă trag înapoi şi să refuz să 
vizitez aceste locuri, întrucât ştiu că am o solie pentru ele din partea Domnului. 
      După momentele de rugăciune, am cerut celor care erau conştienţi de binecuvântarea Domnului, 
să mărturisească. Cu toate că mulţi dintre ei erau în biserică de la ora nouă dimineaţa, şi nu mâncaseră 
nimic între timp, nu se grăbeau să se termine adunarea. Au fost rostite multe mărturii, şi din nou au 
fost înălţate cereri înaintea lui Dumnezeu pentru lucrători şi pentru popor. Prezenţa Domnului a fost în 
adunare. Am simţit puterea Domnului peste mine. Fratele Fifield a fost foarte binecuvântat. După 
momentele de rugăciune mi-a strâns mâna şi a mulţumit Domnului pentru bunătatea Lui şi pentru 
bogata Lui binecuvântare. A fost o mărturie universală înaintea Domnului, că poporul din Danvers nu  
a mai experimentat (o binecuvântare aşa de mare). 
      Când văd cât de mult este dorit Spiritul lui Dumnezeu, cât de mult este apreciat, sunt foarte 
împăcată să vizitez aceste locuri. Sunt tratată de către popor cu respect şi încredere.251 După 
încercările severe şi după efortul greu pe care l-am depus la Battle Creek doar ca să fiu întâmpinată cu 
refuzul de a primi solia, ce se întâmplă aici îmi înviorează sufletul. Am o convingere profundă că 
lucrarea mea nu trebuie să fie una de conflict continuu, că Domnul nu m-a chemat ca să îmi adun toate 
puterile şi să împing din greu pentru fiecare centimetru. Bărbaţii care ar fi trebuit să îmi ţină mâinile în 
lucrare, s-au străduit din toate puterile lor să mă slăbească şi să mă descurajeze. Tăria mea a fost 
cheltuită luptând împotriva zidurilor de prejudecată rea şi opoziţie. Ei nu văd şi nu înţeleg, şi uneori 
mi-e teamă că nu vor vedea şi nu vor înţelege niciodată. 
      Este scris că Hristos nu a putut să facă multe minuni în anumite locuri, din cauza necredinţei. Isus 
era sursa oricărei puteri, a oricărei lumini şi a vieţii, şi dacă drumul Lui a fost blocat de necredinţă, ce 
se poate aştepta de la instrumentele mărginite? Mereu şi mereu, Domnul a dorit să împărtăşească 
Duhul Său în măsură bogată, dar nu a fost loc pentru El unde să Se odihnească. El nu a fost recunoscut 
şi nu a fost apreciat. Orbirea minţii, împietrirea inimilor, a considerat despre El că ar fi ceva de care 
trebuie să le fie teamă. Rele ascunse pândesc în inimă ca să împiedice manifestarea puterii lui 
Dumnezeu, şi Spiritul Său nu poate coborî. 
      Ştiu că dacă ar fi fost pregătită calea, în Battle Creek ar fi existat aşa un sentiment de iubire şi zel 
sfânt în inimă, încât ar fi fost dusă lumii solia: pregătiţi calea Domnului, croiţi cărări drepte înaintea 
Lui. Când conducătorii vor înceta să blocheze calea, lucrarea lui Dumnezeu va progresa în Battle 
Creek. Spiritul misionar va reînvia, iar biserica va acţiona din simţământul obligaţiei pe care o are faţă 
de Dumnezeu şi faţă de lume. În cel mai înalt sens, poporul lui Dumnezeu va fi un popor misionar.  
      Hristos a cumpărat biserica cu sângele Lui, şi doreşte nespus să o îmbrace cu mântuirea.252 El a 
făcut-o depozitarul adevărului cel sfânt şi sacru, şi vrea ca ea să fie părtaşă slavei Sale. Iar şi iar, 
Domnul a trimis Spiritul Său ca să schimbe atitudinea poporului Său prin infuzarea în biserică a unui 
principiu viu şi lucrător. Dar elemente neconsacrate au lucrat, şi biserica a fost legănată ca să doarmă 
în leagănul siguranţei carnale. Dumnezeul lui Israel a deschis ferestrele cerului şi a trimis lumii 
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şuvoaie bogate de lumină, însă lumina aceasta a fost respinsă. Spiritul manifestat la Battle Creek a fost 
spiritul din multe biserici. Puterea lui Dumnezeu, harul bogat pe care El doreşte atât de mult să Îl 
reverse, nu este dorit, decât dacă oamenii pot marca ei înşişi calea pe care să lucreze Dumnezeu. 
      Comoara întreagă a cerului este la dispoziţia noastră, în lucrarea noastră de a pregăti calea 
Domnului. Dumnezeu a făcut posibil ca lucrarea noastră să fie un succes minunat şi glorios, prin 
faptul că ne-a acordat cooperarea îngerilor. Dar succesul rareori este rezultatul unor eforturi 
individuale şi izolate. Este necesară influenţa fiecărui membru al bisericii. Influenţa slujitorilor lui 
Dumnezeu şi a lucrătorilor este necesară pentru a pregăti calea pentru lumina şi slava lui Dumnezeu. 
Pe fiecare suflet care îşi afirmă credinţa în Isus, Dumnezeu îl socoteşte că îi este dator Lui. 
Rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi a fost: „Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor 
crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; 
ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care    
Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una.” (Ioan 17:20-22).253 
      Cu cât ne apropiem de timpul în care căpeteniile, domniile şi stăpânirile răutăţii din locurile înalte 
vor fi aduse în stare de război împotriva adevărului, când puterea înşelătoare a lui Satana va fi atât de 
mare încât dacă ar fi cu putinţă să înşele şi pe cei aleşi, trebuie să avem discernământul ascuţit prin 
iluminare divină, ca să putem cunoaşte dacă spiritul vine de la Dumnezeu, ca să nu fim în 
necunoştinţă în ce priveşte înşelăciunile lui Satana. Efortul omenesc trebuie să se combine cu puterea 
divină, ca să fim capabili să realizăm lucrarea de încheiere pentru acest timp. 
      Hristos a folosit vântul ca pe un simbol al Duhului lui Dumnezeu. Aşa cum vântul suflă încotro 
vrea, şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge, tot aşa este cu Spiritul lui 
Dumnezeu. Noi nu ştim prin cine se va manifesta. Dar eu nu rostesc cuvintele mele când spun că 
Spiritul lui Dumnezeu va trece pe lângă cei care şi-au avut ziua încercării şi a ocaziei lor, dar care nu 
au deosebit vocea lui Dumnezeu şi nu au apreciat mişcările Spiritului Său. Mii, în ceasul al 
unsprezecelea, vor vedea şi vor recunoaşte adevărul. „Iată, vin zile, zice Domnul, când plugarul va 
ajunge pe secerător, şi cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie sămânţa, când mustul va picura din 
munţi şi va curge de pe toate dealurile.” (Amos 9:13). Convertirile acestea la adevăr se vor produce cu 
o rapiditate ce va surprinde biserica, şi doar Numele lui Dumnezeu va fi glorificat. 
      Biserica este nespus de privilegiată prin faptul că i se permite să lucreze împreună cu îngerii din 
cer. Dumnezeu îi cheamă acum pe cei care mărturisesc a fi creştini, să fie bărbaţi şi femei ai mijlocirii. 
Prin acţiunile lor ei vor arăta cât de mult Îl iubesc pe Isus şi sufletele pe care El le-a cumpărat cu 
sângele Său. Ridicând mâinile care sunt gata să cadă, ei pot câştiga o experienţă înaltă şi sfântă, 
împodobită cu atributele lui Hristos. Noi avem o lucrare de făcut dacă vrem să fim o biserică vie.254 În 
mod individual, şi ca întreg, noi trebuie să călcăm păcatul sub picioare. Obiceiurile noastre, 
conversaţia noastră, viaţa noastră zilnică, trebuie să fie puse de partea Domnului. Trebuie să mijlocim 
şi să ne luptăm cu un Dumnezeu care Îşi ţine legământul, în favoarea veghetorilor Lui, pentru ca să fie 
câştigate suflete pentru Mântuitorul. 
      Cât de mulţi sunt cei care au nevoie să se facă nebuni în ochii lor înşişi, ca să poată să ajungă 
înţelepţi. Dumnezeu revarsă peste cel umilit şi pocăit o înţelepciune pe care nu o dă celui care este 
înţelept în felul lumii şi prevăzător, nu o dă celor mulţumiţi de sine care nu cunosc lucrurile care le-ar 
fi dat pacea. El descoperă înţelepciunea Sa, pruncilor. El aruncă în ţărână toată mândria omenească, 
dar recunoaşte pe cel blând şi smerit şi îl înalţă cu adevărat. Cât de duios priveşte Dumnezeu pe 
urmaşul umilit, pocăit, tăgăduitor de sine, al lui Hristos, care învaţă zilnic în şcoala marelui Învăţător. 
      Frate Olsen, îţi cer să ai curaj. Ai încredere în Dumnezeu. Du la El orice povară. El poate, şi te va 
face eficient, dar tu trebuie să ai credinţă. Nu fii deprimat, nu suspina în taină din cauza 
necredincioşiei păzitorilor de pe zidurile Sionului. Noi nu suntem chemaţi la melancolie şi la 
înţelegere greşită. Aşează-te în locul în care razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii pot străluci 
în toate cămările minţii tale şi în templul sufletului. „Voi sunteţi lumina lumii”, spune Dumnezeu. El îi 
va face pe cei ce sunt credincioşi în biserică, să strălucească împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. 
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Spiritul Său va fi transmis instrumentelor omeneşti, dându-le o lumină din faţa căreia întunericul 
moral trebuie să fugă. 
      Trebuie să închei această scrisoare. Îţi transmit iubirea mea sinceră ţie, soţiei tale şi copiilor. Fie ca 
Domnul să te binecuvânteze pe tine şi pe ei, este rugăciunea sorei tale, 

Ellen G. White 
 
P.S. Fraţii noştri din lucrare mi-au cerut să mă întorc la Lynn şi să vorbesc marţi şi miercuri seara.255 
Am consimţit la aceasta. Fratele Fifield face tot ce poate ca să strângă oamenii pentru adunare în 
aceste două seri. Fie ca Domnul să mişte inimile lor, este rugăciunea mea. Joi seara vom merge la 
Boston, vom lua locuri la vagonul de dormit până la Washington, unde vom ajunge vineri la ora 
unsprezece.  
 
 
O-43a-1890                                                                                                  Lynn, Mass., 18 Dec., 1890 

CĂTRE  O. A. OLSEN 
(variantă a scrisorii 43, 1890) 

 
Iubite frate Olsen, 
 
      Adunarea noastră de la Danvers s-a terminat. Am vorbit de cinci ori, de patru ori mai îndelung; am 
vorbit în două seri şi în Sabat, duminică dimineaţa la adunarea misionară şi din nou duminică după 
masă. Sunt foarte mulţumită, fără să am nicio îndoială, că Domnul a avut o solie pe care să o transmit 
poporului. Am simţit puterea susţinătoare a lui Dumnezeu în timp ce am stat în picioare şi am vorbit. 
Ştiu că puterea lui Dumnezeu a vorbit prin instrumentul omenesc. Ştiu că cuvântul este primit şi că 
sufletele flămânde sunt hrănite. Zi şi noapte am un spirit de mijlocire pentru ca Domnul să mă îmbrace 
cu spiritul lucrării şi (să îmi dea) blândeţea şi amabilitatea lui Hristos, şi ca să pot fi îmbrăcată cu 
neprihănirea lui Hristos. 
      După întâlnirea de la Brooklyn nu am mai vorbit de slăbiciune şi infirmităţi. Niciodată nu am mai 
fost atât de lipsită de dureri. În timpul nopţii dorm aşa cum nu am mai dormit de doisprezece ani. 
Pacea lui Dumnezeu locuieşte în inima mea. Ca să vorbesc cuvintele pe care mi le dă Dumnezeu, este 
pentru mine mai mult decât o mâncare şi mai mult decât o băutură. Inima mulţumitoare, plină de laudă 
se înalţă către Dumnezeu tot timpul. În Sabat, Sabatul binecuvântat din Brooklyn, în orele de 
dimineaţa devreme şi de-a lungul întregii zile, şi de atunci încoace în mod continuu, am mâncat din 
mana cerească. 
      Inima mea este plină de simpatie serioasă şi de iubire pentru bisericile care sunt pe moarte şi care 
abia se luptă pentru supravieţuire. O spun tot mereu, El a cumpărat biserica cu însuşi sângele Său şi 
doreşte nespus să o îmbrace cu neprihănirea şi cu mântuirea Lui.256 El a făcut-o să fie depozitarul 
învăţăturilor Lui preţioase, al adevărurilor sfinte, şi vrea să îi facă să fie părtaşi ai slavei Sale. 
      Am avut o adunare foarte preţioasă la Lynn şi Danvers, dar mai ales la Danvers. În Sabatul trecut, 
toţi din sală au venit în faţă pentru rugăciune, convertiţi şi neconvertiţi, mai puţin doi – un bărbat în 
vârstă, de culoare, şi un sărman suflet timid care nu a îndrăznit să vină în faţă. Îngerii lui Dumnezeu 
au fost în mijlocul nostru. Toţi lucrătorii L-au căutat pe Domnul, şi cererile lor au fost auzite în cer. 
Oh, cât de mulţumitoare a fost inima mea! Cât de bucuroasă am fost pentru că am fost capabilă să 
hrănesc turma lui Dumnezeu prin harul care mi-a fost dat. 
      Îţi spun că bisericile flămânzesc şi sunt pe cale să moară de foame, şi ele prind imediat cuvântul 
lui Dumnezeu şi încurajarea care le este dată. Eu nu pot să mă trag înapoi şi să refuz să vizitez 
bisericile, întrucât ştiu că am o solie pentru ele din partea Domnului. După momentele de rugăciune, 
am cerut celor care doreau, să dea mărturie. Cu toate că mulţi dintre ei erau în biserică de la ora nouă 
dimineaţa, până seara, şi nu mâncaseră nimic, nu se grăbeau să se termine adunarea. Au fost rostite 
multe mărturii. Au fost înălţate cereri stăruitoare înaintea lui Dumnezeu pentru lucrători şi pentru 
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popor, şi mărturia multora a fost: Domnul este în locul acesta.  
      Prezenţa Domnului a fost în adunare. Am simţit puterea Domnului peste mine. Fratele Fifield a 
fost foarte binecuvântat. După momentele de rugăciune, mi-a strâns mâna şi a mulţumit Domnului 
pentru bunătatea Lui şi pentru bogata Lui binecuvântare. Mărturia universală a fost aceea că ei au fost 
binecuvântaţi de Domnul, că poporul din Danvers a fost cercetat aşa cum nu a mai fost până acum. 
Când văd cât de mult este dorită mărturia pe care mi-a dat-o Dumnezeu, şi că este apreciată cum se 
cuvine, cu una sau două excepţii, sunt foarte împăcată să vizitez aceste locuri în care nu am mai fost.  
      Sunt tratată de către popor cu respect, încredere şi credinţă, după încercările şi după efortul sever 
pe care l-am depus la Battle Creek, după împotrivirea şi refuzul de a primi solia pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu, din partea celor care au cea mai mare nevoie de ea.257 Am o convingere profundă că 
lucrarea mea nu trebuie să fie una de conflict continuu, de a-mi aduna toate puterile şi de a împinge 
din greu pentru fiecare centimetru câştigat. Bărbaţii care ar fi trebuit să îmi ţină mâinile în lucrare, unii 
dintre ei, s-au străduit cu toată iscusinţa lor, să îmi slăbească mâinile şi să îmi descurajeze inima, să 
mă facă să îmi consum tăria şi energiile luptând împotriva zidurilor de prejudecată rea şi opoziţie. Ei 
nu văd, şi uneori am impresia că nu vor vedea niciodată. 
      Dacă cei din timpul lui Hristos ar fi ştiut că El este Domnul slavei, nu L-ar fi răstignit. Este scris 
că El nu a putut să facă multe minuni în anumite locuri, din cauza necredinţei. Dacă Isus, Sursa 
oricărei puteri, a oricărei lumini şi a vieţii, a fost împiedicat şi dacă drumul Lui a fost blocat de 
necredinţă, ce se poate aştepta de la instrumentele mărginite?  
      Mereu şi mereu, Domnul Isus a dorit să împărtăşească Duhul Sfânt în măsură bogată, dar nu a fost 
loc pentru El, unde să Se odihnească. El nu a fost recunoscut şi nu a fost apreciat. Orbirea minţii, 
împietrirea inimilor, a considerat despre El că ar fi ceva de care trebuie să le fie teamă, sau (ceva pe 
care) îl pot folosi ca să se înalţe pe ei înşişi. Unii cred că anumite rele ascunse stau la pândă în 
descoperirile sau în manifestarea puterii lui Dumnezeu, care le-ar face rău. Când lucrurile ajung în 
această stare, Spiritul nu coboară. 
      Ştiu că dacă ar fi fost pregătită calea, în Battle Creek s-ar fi aprins un foc sfânt de iubire şi zel în 
inimile bărbaţilor care au nevoie de lucrarea aceasta, dar care au barat calea pentru ca ea să nu se 
producă, şi bărbaţii care acum sunt într-o stare de necredinţă ar fi primit comunicările din cer şi ar fi 
vestit: pregătiţi calea Domnului, croiţi cărări drepte înaintea Lui.258 
      Când conducătorii se vor da la o parte din cale, lucrarea lui Dumnezeu va progresa în Battle 
Creek. Spiritul misionar va reînvia, va exista şi va creşte, iar biserica va acţiona dintr-un simţământ 
calm şi simplu al obligaţiilor ei. În cel mai înalt sens, poporul la Dumnezeu, ca biserică, va fi un câmp 
misionar. Iar şi iar, Domnul a trimis Spiritul Său ca să schimbe atitudinea poporului Său prin infuzarea 
în biserică a unui principiu viu şi lucrător. Dar elemente neconsacrate au lucrat ca să legene biserica, 
pentru ca ea să doarmă în leagănul siguranţei carnale. Poziţia luată la Battle Creek a fost pulsul din 
multe biserici. Puterea lui Dumnezeu, harul bogat pe care El doreşte atât de mult să Îl reverse, nu este 
dorit, decât dacă oamenii pot marca ei înşişi calea pe care să lucreze Dumnezeu. Dumnezeul lui Israel 
a deschis ferestrele cerului şi a trimis lumii şuvoaie bogate de lumină, dar în multe cazuri nu s-a făcut 
niciun loc pentru ca ea să fie primită, măcar că fiecare om – lucrător, pastor, şi cei din poziţii cu 
responsabilitate – ar fi trebuit să spună bun venit adevărului, nou sau vechi, şi cu simţ misionar şi cu 
mulţumire plină de bucurie, să strige: „voi, toţi cei însetaţi, veniţi la ape.” 
      Influenţa indivizilor nu a fost aceea de a-şi fi făcut fiecare partea cu credincioşie, ci aceea de a 
ridica bariere, aşa că torentele mântuirii au fost întoarse spre un alt canal. Succesul rareori este 
rezultatul unor eforturi individuale şi izolate. Este necesară influenţa fiecărui membru al bisericii. 
Influenţa slujitorilor evangheliei, a pastorilor şi a lucrătorilor din toate instituţiile noastre este necesară 
pentru a pregăti calea primirii cu bucurie a luminii şi slavei lui Dumnezeu.259 
      Comoara întreagă a cerului este la dispoziţia noastră, pentru lucrarea de a pregăti calea Domnului. 
Providenţa a pregătit suficientă putere în universul agenţiilor cereşti pentru a face din lucrarea 
misionară un succes minunat, dacă agenţiile omeneşti se vor califica şi se vor echipa complet pentru 
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lucrarea cea mare. În felul acesta, succesul nostru a fost proporţionat cu eforturile noastre. Pe fiecare 
suflet care îşi afirmă credinţa în Isus, Dumnezeu îl socoteşte că este dator să îşi folosească toate 
capacităţile în slujba Sa.  
      Nu este loc acum pentru deznădejde sau pentru înţelegere deşartă, dacă cei care au experienţă în 
adevăr şi o cunoaştere a acestuia, vor rămâne sub razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, căci 
Domnul este îndurător şi rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi a fost ca ei să fie una aşa cum El 
este una cu Tatăl, „pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o 
Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi Suntem una. (Ioan 17:21-22).  
      Influenţa celui plin de nădejde este un ajutor minunat pentru lucrător, cu atât mai mult cu cât ne 
apropiem de timpul în care căpeteniile, domniile şi stăpânirile răutăţii din locurile înalte se vor întări, 
când puterea înşelătoare a lui Satana va fi atât de mare încât, ne avertizează Cuvântul că, dacă ar fi cu 
putinţă să înşele şi pe cei aleşi. Discernământul poporului lui Dumnezeu trebuie să fie ascuţit prin 
iluminare divină, ca să poată cunoaşte spiritul dacă vine de la Dumnezeu, ca să nu fie în necunoştinţă 
în ce priveşte înşelăciunile lui Satana. 
      O mulţime de agenţii divine se vor combina cu efortul omenesc, pentru a fi realizată lucrarea 
pentru timpul din urmă. Lucrarea va fi scurtată fără îndoială în cel mai neaşteptat fel. Vântul suflă 
încotro vrea, şi nimeni nu poate să spună când va sufla Spiritul lui Dumnezeu, ce direcţie va lua sau 
prin cine se va manifesta.260 Dar eu nu rostesc cuvintele mele când spun că va trece pe lângă cei care 
şi-au avut ziua încercării şi a ocaziei lor, dar care nu au deosebit vocea lui Dumnezeu şi nu au apreciat 
mişcările Spiritului Său. Mii vor fi convertiţi la adevăr într-o zi, care în ceasul al unsprezecelea, vor 
vedea şi vor recunoaşte adevărul şi mişcările Spiritului lui Dumnezeu. „Iată, vin zile, zice Domnul, 
când plugarul va ajunge pe secerător, şi cel ce calcă strugurii pe cel ce împrăştie sămânţa, când mustul 
va picura din munţi şi va curge de pe toate dealurile.” (Amos 9:13).  
      Convertirile la adevăr se vor produce cu o rapiditate ce va surprinde biserica, şi doar Numele lui 
Dumnezeu va fi glorificat. Omul mărginit va fi plin de uimire şi adoraţie. Biserica este nespus de 
privilegiată prin faptul că i se permite să lucreze ca agenţi activi împreună cu agenţiile cereşti. Toţi 
creştinii ar trebui să fie acum bărbaţi şi femei ai mijlocirii înaintea lui Dumnezeu. Astfel vor dovedi 
cât de mult Îl iubesc pe Isus şi sufletele pe care El le-a răscumpărat cu sângele Său.  
       Bărbaţii şi femeile din biserică sunt privilegiaţi cu ocazia de aur de a câştiga o experienţă înaltă şi 
sfântă, împodobită cu atributele lui Hristos. Ei au de făcut o lucrare hotărâtă, de a sprijini mâinile care 
sunt gata să cadă. Aceasta este lucrarea ce trebuie făcută, dacă biserica este vie, activă, lucrătoare. În 
mod individual, şi ca întreg, noi trebuie să călcăm pe Satana sub picioare. Obiceiurile, conversaţia, 
viaţa zilnică, trebuie să fie puse de partea Domnului şi trebuie păstrată o comuniune strânsă cu 
Dumnezeu.261 El trebuie să fie Sfetnicul lor, şi trebuie atât ca biserică, dar şi ca individ, să mijlocească 
şi să se lupte cu un Dumnezeu care Îşi ţine legământul, pentru noi, dar şi pentru păzitorii de pe zidurile 
Sionului, şi pentru lucrătorii din cauza lui Dumnezeu, ca să poată fi îmbrăcaţi cu veşmintele mântuirii 
şi ca să aibă putere în acest timp pentru a birui cu Dumnezeu, pentru ca multe suflete să fie roadele 
slujirii lor. Dumnezeu va răspunde cererilor stăruitoare care se înalţă la El prin credinţă. 
      Cât de duios priveşte Isus pe urmaşul simplu, umilit, pocăit, tăgăduitor de sine, al lui Hristos. 
Ochiul Său este în mod special îndreptat spre cei care sunt dornici şi supuşi, şi care învaţă lecţiile din 
şcoala lui Hristos. Dumnezeu revarsă peste cel umilit şi pocăit o înţelepciune pe care nu o dă celui 
care este înţelept şi prevăzător, atât de prevăzători în îngâmfarea lor încât nu cunosc lucrurile care    
le-ar fi dat pacea. El trece pe lângă aceştia, dar descoperă înţelepciunea Sa, pruncilor. El aruncă în 
ţărână toată mândria omenească; El înalţă cu o grijă duioasă pe cei ce sunt aruncaţi la pământ; El 
recunoaşte pe cel slab şi smerit şi îi dă mângâiere şi har. Oh, cât de adevărat este că acela care umblă 
în orbire spirituală nu ştie încotro merge şi nu ştie de ce se va împiedica! Cât de mulţi sunt cei care au 
nevoie să se facă nebuni în ochii lor înşişi, ca să poată să ajungă înţelepţi cu adevărat. 
      Frate Olsen, îţi cer să ai curaj. Te implor să te încrezi cu totul în Dumnezeu. Te rog fierbinte să 
duci la Isus orice povară. El poate, şi îţi va da ajutor şi tărie spirituală. Dar tu trebuie să ai credinţă în 
Dumnezeu. Nu fi deprimat. Nu plânge în ascuns, aşa cum am făcut eu, din cauza păstorilor turmei, din 
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cauza necredincioşiei păzitorilor de pe zidurile Sionului. Aşează-te în locul în care razele strălucitoare 
ale Soarelui Neprihănirii pot străluci peste tine, în toate cămările minţii tale şi în templul sufletului. 
Dumnezeu îi va face pe cei ce sunt credincioşi în biserică, să strălucească împreună cu lumina Sa, şi să 
fie tari în puterea Sa. Spiritul Său va fi transmis instrumentelor omeneşti, iar lumina binecuvântată, 
din faţa căreia întunericul moral trebuie să fugă, le va fi împărtăşită, pentru că Hristos a poruncit ca 
biserica Lui să fie lumina lumii.262 
      Trebuie să închei această scrisoare. Transmit iubirea mea sinceră soţiei tale şi copiilor. Fie ca 
Domnul să te binecuvânteze pe tine şi familia ta, este rugăciunea sorei tale, 
                                                                                                        Ellen G. White 
 
 
Lt-112-1890                                                                                        22 Dec., 1890, Washington, D.C. 

CĂTRE  W. C. WHITE,  J. E. WHITE  ŞI  SOŢIA 
ADUNĂRI LA WASHINGTON, D. C. 

NEVOIA DE A PRIMI DUHUL SFÂNT 
EVENIMENTELE FINALE 

 
      Am plecat din Lynn, joi seara, 18 decembrie. Am avut tot ajutorul necesar ca să ajungem la 
Boston şi să ne urcăm în vagonul de dormit. Întrucât preţul unei cuşete era de trei dolari până la 
Washington, Sara s-a hotărât să economisească cei trei dolari şi să meargă într-un compartiment de zi. 
Însoţitorul vagonului de dormit i-a spus să nu meargă în vagonul de zi, pentru că erau multe cuşete 
libere. I-a spus că după ce conductorul vagonului de dormit va verifica cuşetele, el îi va face şi ei un 
loc la cuşetă. Ea a refuzat să accepte aşa ceva. I-a spus că nu ar fi cinstit din partea ei şi că va căuta un 
loc în vagonul de zi. Atunci însoţitorul s-a dus la conductor şi a vorbit cu el, iar conductorul i-a cerut 
să rămână. Nu i-au dat loc în cuşetă, dar i-au dat două scaune pe care a stat atât de confortabil cât s-a 
putut. Ea a dormit bine toată noaptea. Eu nu am dormit aşa bine ca de obicei, pentru că braţele îmi 
erau aproape ca paralizate din cauza patului tare. Am fost obligată să le frec şi să le mişc, căci păreau 
ca neputincioase. 
      Am avut o vreme frumoasă. Aerul a fost răcoros şi înviorător, iar vagoanele nu erau supraîncălzite. 
Dimineaţa ne-am dat seama că nu ajungeam la timp în Washington, la ora unsprezece, pentru că 
aveam trei ore întârziere. Am zăbovit o oră în Baltimore şi am ajuns la Washington la ora trei după 
amiaza. Pentru că nu ne aştepta nimeni, însoţitorul a chemat o birjă, iar birjarul ne-a dus la misiune.263 
Am mulţumit Domnului pentru că bagajele noastre şi totul a fost aranjat înainte de Sabat, dar de acum 
ne vom strădui să aranjăm lucrurile întotdeauna în aşa fel încât să ajungem joi la destinaţie. 
      Ei aproape că nu mai sperau că vom sosi, dar s-au bucurat mult când ne-au văzut. În Sabat am 
vorbit din Isaia 58. Am avut libertatea pe care o am de când vorbesc în acest turneu. Sala a fost foarte 
plină, şi am avut o adunare de părtăşie frumoasă. Ştim că prezenţa Domnului a fost în adunare. 
Influenţa îmblânzitoare şi cuceritoare a Spiritului Sfânt a fost de faţă, iar mărturiile rostite au fost 
bune. 
      Am fost la adunarea de duminică înainte de masă. Citirea articolului fratelui Olsen a fost amânată 
pentru ziua aceasta. Fratele J. S. Washburn a selectat articolul pe porţiuni, ca să fie citit de către mai 
mulţi. Un vorbitor metodist împreună cu soţia lui, sunt în mod clar convertiţi la adevăr – Baker, cred, 
este numele lui. Pe când citea porţiunea care i-a revenit lui, care era un citat din Mărturii, a încercat şi 
iar a încercat să citească, dar trebuia să-şi şteargă lacrimile atât de des, şi apoi ochelarii care i se 
abureau, iar când a ajuns la anumite părţi din citat, pur şi simplu a izbucnit şi a plâns. S-a întors către 
fratele Washburn, i-a dat revista şi i-a spus „Ia-o, nu pot să citesc.” Dar toate aceste pauze nu au făcut 
decât ca efectul să fie mai puternic. Fratele Washburn i-a spus că este ocazia lui, şi să citească mai 
departe. După lectură, am avut momente solemne de rugăciune. Eu am avut un spirit de mijlocire, şi în 
adunare au existat sentimente profunde. Apoi am vorbit cam treizeci de minute, timp în care Spiritul 
Domnului a fost în mare măsură peste mine. Toţi spun despre aceste două ocazii că au fost excelente. 
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      Duminică seara a fost obţinută o sală mai mare şi am vorbit unui număr frumos de persoane atât 
din afară, cât şi din biserică. Am avut multă libertate şi toţi au ascultat ca fermecaţi.264 Nu am ales eu 
să vorbesc în timpul serilor, dar nu văd nicio altă posibilitate de a strânge adunarea. S-a strâns o 
colectă care a acoperit mai mult decât costurile sălii. Este o sală care trei seri pe săptămână este 
ocupată. Sala aceasta a fost închiriată pentru o seară. Este o sală pentru dans, dar are o ventilaţie bună. 
Toţi au avut plăcere de adunarea de seara trecută. 
      În seara aceasta am programată o întâlnire. Duminică a plouat puţin, dar spre seară s-a înseninat. 
Tot ajutorul pe care îl am aici este fratele Washburn. Aceasta va face să fie nevoie de eforturi 
considerabile din partea mea, dar voi încerca să fiu atentă. Am avut un atac de malarie, dar nu a fost 
ceva serios. Mă simt destul de tare şi am curaj în Domnul. Am încercat să-mi de-a drumul în două seri 
din săptămâna aceasta, ca să vorbesc de două ori în Baltimore, dar ei nu vor să mă lase să plec, aşa că 
sunt aici pe Sabatul viitor şi pe duminică. 
      Toţi au fost dezamăgiţi pentru că tu nu ai venit. Şi pentru că nu ai venit de la început, nu cred că 
este înţelept să vii acum. M-am gândit că nu ar fi bine să vizităm Philadelphia după adunarea aceasta 
de la Washington, pentru că ar trebui să ne întoarcem înapoi aici ca să ne folosim de permisiune, aşa 
că vom merge prin Ohio şi Cincinnati şi vom vizita Battle Creek, după care putem face aranjamente 
pentru o altă plecare, dacă pare a fi o datorie pentru noi. Trei luni am fost departe de casă, angajată în 
muncă neîncetată. 
      Aştept o scrisoare de la voi, cât de repede poate să ajungă aici. Acesta este un loc important, şi 
poate că este bine să îmi folosesc puterea de a munci în acest loc, în măsura în care Domnul mă va 
susţine prin harul şi puterea Lui. Fratele Davis se va îngriji de dinţii mei cât timp voi sta aici. Sunt 
multe cazuri aflate în valea deciziei. Sperăm că se vor decide să asculte de Dumnezeu.  
      Sabatul viitor va fi o zi specială de post şi rugăciune şi de efort serios din partea mea.265 Mă voi 
încrede în Dumnezeu, Cel care este ajutorul şi Dumnezeul meu, ca să-mi dea putere. El m-a ajutat cu 
îndurare, şi cred că încă mă va mai ajuta. În mod anticipat, mă bucur pentru că scenele din ziua 
Cincizecimii se vor repeta, şi pentru că puterea şi harul lui Dumnezeu vor fi revărsate într-un mod 
minunat. 
      Mă gândesc la meditaţia lui Hristos şi la făgăduinţa: „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la 
voi.” (Ioan 14:18). Agenţia Duhului Sfânt se va combina cu efortul omenesc, şi tot cerul este angajat 
în lucrarea de pregătire a unui popor care să stea în picioare în aceste zile de pe urmă. Sfârşitul este 
aproape, şi noi trebuie să avem în vedere lumea viitoare. Povara rugăciunii mele este ca bisericile să 
fie trezite din toropeala lor morală, şi să fie angajate într-o străduinţă serioasă, interesată. Oh, dacă ar 
putea să vadă şi să înţeleagă că în ultimul conflict Căpetenia Oştirii Domnului conduce armatele 
cerului, pătrunde în rândurile noastre şi luptă pentru noi, luptele noastre! Vom avea căderi de la 
credinţă; ne aşteptăm la aşa ceva. „Ei vor ieşi din mijlocul nostru, pentru că nu erau dintre ai noştri.” 
(cf. cu 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 va lumina pământul cu slava lui în timp ce strigă cu glas tare „a căzut, 
a căzut Babilonul cel mare” (Apoc. 18:2). Oh, cât de mult doresc ca biserica să se ridice şi să 
lumineze, pentru că slava Domnului răsare peste ea! Ce nu putem să facem în Dumnezeu, dacă fiecare 
agent uman face tot ce poate face! „Despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic” (Ioan 15:5). Noi ne 
putem pierde credinţa şi curajul în timpul conflictului dacă nu suntem susţinuţi de puterea lui 
Dumnezeu.266 Orice formă a răului va izbucni într-o activitate intensă. Îngeri răi îşi unesc puterile cu 
oamenii răi, şi pentru că ei au fost într-un conflict continuu şi au obţinut o experienţă în cele mai bune 
metode de amăgire şi de luptă, şi pentru că timp de secole s-au întărit, nu vor renunţa la ultimul mare 
conflict fără o luptă disperată. Toată lumea va fi angajată fie de o parte, fie de cealaltă a conflictului. 
Bătălia de la Armaghedon va fi luptată, şi ziua aceea nu trebuie să găsească pe niciunul dintre noi 
dormind. Trebuie să fim foarte treji, ca fecioare înţelepte care avem ulei în vasele noastre împreună cu 
lămpile noastre. Ce este acesta? Har, har. 
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      Puterea Duhului Sfânt trebuie să fie peste noi, şi Căpetenia oştirii Domnului va sta în fruntea 
îngerilor din cer ca să conducă bătălia. Evenimentele solemne aflate în faţa noastră rămân încă să se 
arate. Trâmbiţă va răsuna după trâmbiţă, potir după potir este vărsat unul după altul peste locuitorii 
pământului. 
      Scene de un interes copleşitor sunt chiar asupra noastră, şi aceste lucruri vor fi cu siguranţă 
indicatoare ale prezenţei Celui care a avut controlul în orice mişcare agresivă, (a Celui) care a însoţit 
marşul cauzei Sale de-a lungul veacurilor, şi care S-a angajat să fie cu poporul Său în toate conflictele 
lor, până la sfârşitul lumii. El Îşi va apăra adevărul. Îl va face să triumfe. El este gata să aprovizioneze 
pe cei credincioşi ai Săi cu motivele şi puterea ţintei, insuflându-le curaj, nădejde şi dârzenie într-o 
activitate tot mai intensă, pentru că vremea este aproape. 
      Înşelăciunile, iluziile, falsurile vor fi tot mai multe. De peste tot se vor auzi strigăte „Iată-l pe 
Hristos aici! Iată-l acolo!” Dar, spune Hristos, „să nu vă duceţi după ei.” Va exista o bătălie aprigă 
înainte ca omul păcatului să fie arătat în faţa lumii ca să se vadă cine este el şi care este lucrarea lui.267 
În timp ce lumea protestantă dovedeşte multă duioşie şi afecţiune faţă de omul păcatului, îşi va ocupa 
poporul lui Dumnezeu locul, ca soldaţi îndrăzneţi şi dârzi ai lui Isus Hristos, ca să dea piept cu ceea ce 
trebuie să vină, având vieţile ascunse cu Hristos în Dumnezeu? Babilonul mistic nu cruţă sângele 
sfinţilor şi, vom fi noi destul de treji ca să prindem razele care se revarsă din lumina îngerului care va 
lumina pământul cu slava Lui? 
      Treziţi-i pe bărbaţii cei puternici. Lăsaţi ca soliile care au răsunat în ultimii 50 de ani să fie văzute 
în adevărata lor forţă şi însemnătate, prin repetarea lor. Lăsaţi spiritul care a însoţit aceste solii să 
pătrundă în inimile noastre în aceste zile de pe urmă. Lucrurile acestea nu trebuie să fie menţionate cu 
mâhnire şi tristeţe. 
      Trebuie să ne gândim cum priveşte cerul aceste evenimente, şi să căutăm să fim în armonie cu 
tranzacţiile care se petrec în cer pentru pregătirea unui popor care va putea sta în picioare în faţa 
acestora, în ziua Domnului, şi care a făcut tot ce se putea face pentru a rezista (Efes. 6:13). Lăsaţi 
lumina şi puterea razelor Soarelui neprihănirii să pătrundă în suflet. (este citat Apoc. 19:1-6) 
      Noi nu trebuie să avem o înfăţişare tristă. Noi nu trebuie să plângem şi să ne tânguim din cauza 
încercărilor noastre, cu toate că vom plânge şi vom suspina din cauza urâciunilor care se fac în ţară. 
Dar nu mă gândesc să scriu despre aceasta. Mă voi opri chiar aici. Domnul să vă binecuvânteze şi să 
vă facă să staţi fermi, cu totul de partea Domnului. Clopoţelul sună pentru micul dejun. 
 
 
Review and Herald – Extra;                                             Battle Creek, Mich., marţi, 23 Dec., 1890 
Vol. 67, Nr.50 

FII  PLIN  DE  RÂVNĂ  ŞI  POCĂIEŞTE-TE 
 
Domnul vede decăderile noastre şi este în controversă cu poporul Său. Mândria, egoismul lor, 

deschiderea minţii faţă de îndoială şi necredinţă se văd în faţa Lui, şi mâhnesc inima Lui iubitoare. 
Mulţi adună întunericul peste sufletele lor ca o haină, şi în mod virtual spun: „nu vrem să cunoaştem 
calea Ta, Doamne; am ales propriul nostru drum.” Acestea sunt cele ce separă sufletul de Dumnezeu. 
În sufletul omului există un obstacol la care el ţine cu persistenţă încăpăţânată, şi care se interpune 
între sufletul lui şi Dumnezeu. Este necredinţa. Dumnezeu dă dovezi suficiente, dar omul, cu voinţa 
lui nesfinţită, refuză să primească dovada, dacă nu vine pe calea trasată de el, ca să favorizeze ideile 
lui. Cu un spirit de bravură, el strigă: „dovada, dovada, avem nevoie de dovadă”, şi întoarce spatele 
dovezii pe care o dă Dumnezeu. El vorbeşte cuvinte de îndoială, necredinţă, şi seamănă seminţele 
răului, care vor încolţi şi îşi vor da recolta lor. Un astfel de om îşi separă tot mai mult sufletul de 
Dumnezeu. 
      De dovadă au nevoie astfel de oameni? Dovada este cea care lipseşte? Nu. Parabola bogatului şi a 
săracului Lazăr este dată pentru a veni în ajutorul unor astfel de suflete care întorc spatele dovezii 
evidente, şi strigă, „Dovedeşte”! Bogatul a cerut ca cineva să fie trimis dintre cei morţi, pentru a 
avertiza pe fraţii lui, ca să nu ajungă şi ei în locul acela de tortură. „Avraam a răspuns: „Au pe Moise 
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şi pe prooroci; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el „ci dacă se va duce la ei cineva din 
morţi, se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede 
nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.” (Luca 16:29-31) 
      De ce nu cred oamenii, cu toate că au dovezi suficiente? Pentru că nu vor să fie convinşi. Ei nu 
sunt dispuşi să renunţe la voinţa lor, pentru a asculta de voinţa lui Dumnezeu. Ei nu vor să recunoască 
faptul că au nutrit o necredinţă păcătoasă prin faptul că s-au împotrivit luminii pe care le-a dat-o 
Dumnezeu. Ei au vânat îndoieli, căutând cuie în care să îşi agaţe necredinţa. Ei au fost gata să accepte 
o mărturie slabă şi insuficientă, mărturie pe care Dumnezeu nu a dat-o prin cuvântul Său, dar care le 
place pentru că este de acord cu ideile lor, şi este în armonie cu dispoziţia şi voinţa lor. Aceste suflete 
sunt în mare pericol. Dacă ei îşi vor apleca voinţa mândră şi o vor pune de partea lui Dumnezeu; dacă 
vor căuta lumina, cu inimile umilite şi pocăite, crezând că există lumină pentru ei, atunci vor vedea 
lumina, pentru că ochiul este deschis ca să vadă lumina care vine de la Dumnezeu. Ei vor recunoaşte 
dovada autorităţii divine. Adevărurile spirituale vor străluci de pe pagina divină. Dar inima trebuie să 
fie deschisă pentru primirea luminii, căci Satana este întotdeauna gata să întunece adevărul preţios 
care poate face omul înţelept pentru mântuire Dacă cineva nu primeşte acest adevăr, va rămâne 
întotdeauna pentru el o taină a tainelor. 
      Ar trebui să căutăm în mod serios să cunoaştem şi să apreciem adevărul, ca să îl putem prezenta 
altora aşa cum este în Isus. E nevoie să avem o estimare corectă a valorii sufletelor noastre; atunci nu 
vom mai fi atât de nepăsători în ce priveşte purtarea noastră, cum suntem în prezent. Vom căuta mult 
mai serios să cunoaştem calea Domnului; vom lucra într-o direcţie cu totul opusă egoismului, şi 
rugăciunea noastră constantă va fi pentru a avea mintea lui Hristos, ca să putem fi modelaţi şi formaţi 
după asemănarea Lui. Privind la Isus, văzând frumuseţea Lui, având ochii aţintiţi cu statornicie asupra 
Lui, vom fi schimbaţi după chipul Său. El va da har tuturor celor ce păzesc calea Lui, fac voia Lui şi 
umblă în adevăr. Dar cei care îşi iubesc propria cale, care se închină înaintea idolilor propriilor lor 
opinii, şi nu Îl iubesc pe Dumnezeu şi nu ascultă de cuvântul Lui, vor continua să umble în întuneric. 
Oh, cât de teribilă este necredinţa! Ca şi cum ai aprinde lumina pentru cel orb, aşa este să prezinţi 
acestor suflete adevărul; unul nu poate să vadă, ceilalţi nu vor să vadă. 
      Vă îndemn pe voi, cei ale căror nume sunt scrise în registrele bisericii ca ale unor membri 
vrednici, să fiţi cu adevărat vrednici, prin meritele lui Hristos. Îndurarea, adevărul şi iubirea lui 
Dumnezeu sunt promise sufletului pocăit şi smerit. Neplăcerea şi judecăţile lui Dumnezeu sunt 
împotriva celor care persistă în umblarea pe propriile lor căi, care iubesc eu-l şi lauda care vine de la 
oameni. Aceştia vor fi prinşi cu siguranţă în înşelăciunile satanice din aceste zile de pe urmă, pentru 
că nu au primit dragostea adevărului. Din cauză că la începutul experienţei lor, Domnul i-a 
binecuvântat şi i-a onorat, ei se măgulesc cu gândul că sunt aleşi şi sinceri, şi că nu au nevoie de 
avertizare, de instruire şi mustrare. Martorul credincios şi adevărat spune: „Eu mustru şi pedepsesc pe 
toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!” Cei care poartă numele de popor al 
lui Dumnezeu, au o acuzaţie în dreptul lor: „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea 
dintâi. Adu-ţi, deci, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, 
voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 
      Iubirea faţă de Isus care ardea odinioară pe altarul inimii, s-a micşorat şi aproape s-a stins. Puterea 
spirituală s-a schimbat în slăbiciune. Neplăcerea Domnului este împotriva poporului Său. În starea lor 
prezentă este imposibil ca ei să reprezinte caracterul lui Hristos. Şi, dacă Martorul cel credincios le-a 
trimis sfat, mustrări şi avertizări pentru că îi iubeşte, ei au refuzat să primească solia; au refuzat să 
vină la lumină, ca să nu li se vadă faptele. Isus a spus, „Eu Îmi dau viaţa pentru oile Mele…. Tatăl Mă 
iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa”. „Luând păcatele voastre asupra Mea, deschid un canal prin care 
harul se poate revărsa peste toţi cei ce vor să îl primească. Prin faptul că M-am dat pe Mine pentru 
păcatul lumii, am pregătit o posibilitate ca torentul neîmpiedicat al iubirii Sale să poată curge peste 
oameni.” 
      Tot cerul este plin de uimire pentru că atunci când iubirea aceasta, atât de vastă, atât de profundă, 
atât de bogată şi deplină, este prezentată înaintea oamenilor care au cunoscut harul Domnului nostru 
Isus Hristos, ei sunt atât de indiferenţi, atât de reci şi insensibili. Ce înseamnă faptul că un asemenea 
har uimitor nu înmoaie inimile lor de piatră? Oh, este din cauza puterii necredinţei; din cauză că „ţi-ai 
părăsit dragostea dintâi.” Din acest motiv Cuvântul lui Dumnezeu are aşa de puţină influenţă. El este 
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ca un foc, dar nu poate să pătrundă şi nici să încălzească inima învelită în gheaţă a celui care nutreşte 
necredinţa. 
      Comorile infinite ale adevărului s-au strâns din generaţie în generaţie. Nicio reprezentare nu ne-ar 
putea impresiona îndeajuns cu plinătatea, cu bogăţia acestor vaste resurse. Ele aşteaptă să fie cerute de 
către cei care le apreciază. Pietrele preţioase ale adevărului trebuie să fie adunate de rămăşiţa 
poporului lui Dumnezeu, ca să fie date lumii; dar încrederea în sine şi îndărătnicia sufletului refuză 
comoara binecuvântată. „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” O astfel de iubire nu poate fi măsurată, nici 
nu poate fi exprimată. Ioan cheamă întreaga lume: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim 
copii ai lui Dumnezeu!” Este o iubire ce depăşeşte orice înţelegere. În plinătatea sacrificiului, nimic 
nu a fost reţinut: Isus S-a dat pe Sine Însuşi! Planul lui Dumnezeu este ca cei din poporul Lui să se 
iubească unii pe alţii aşa cum ne-a iubit Hristos. Ei trebuie să îşi educe şi să-şi instruiască sufletul 
pentru această iubire. Ei trebuie să reflecte iubirea aceasta în caracterul lor, să o reflecte lumii. Fiecare 
membru ar trebui să privească aceasta ca fiind lucrarea lui. În rugăciunea pe care a înălţat-o Tatălui, 
Isus a zis: „Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume.” Plinătatea lui 
Hristos va fi prezentată înaintea lumii de către cei care au devenit părtaşi ai harului Său. Lucrarea lor 
este de a face pentru Hristos ceea ce Hristos a făcut pentru Tatăl – să reprezinte caracterul Său.  
      Există o lipsă de putere morală şi spirituală în toate Conferinţele noastre. Multe dintre biserici nu 
au lumină în ele însele. Membrii nu dovedesc faptul că sunt mlădiţe ale Adevăratei Viţe, aducând 
multă roadă spre slava lui Dumnezeu, ci par că se usucă. Răscumpărătorul lor Şi-a retras din adunările 
lor lumina, insuflarea Duhului Său cel Sfânt; căci ei au încetat să mai reprezinte iubirea tăgăduitoare 
de sine, împreună simţitoare, a Răscumpărătorului lumii; Ei nu au iubire faţă de sufletele pentru care a 
murit Hristos. Ei au încetat să fie sinceri şi credincioşi. Este un tablou trist – pietatea slabă, lipsă de 
consacrare şi devoţiune faţă de Dumnezeu. S-a produs o despărţire a sufletului de Dumnezeu; mulţi au 
tăiat calea de comunicare dintre El şi suflet, prin faptul că au refuzat solii Săi şi solia. 
      În marile noastre biserici există cele mai mari rele, deoarece acestea au avut cea mai mare lumină. 
Ei nu Îl cunosc în mod corect pe Dumnezeu, şi nici pe Isus Hristos pe care L-a trimis El. Drojdia 
necredinţei lucrează, şi dacă aceste rele care atrag neplăcerea lui Dumnezeu nu sunt corectate de către 
membrii ei, întreaga biserică va da socoteală pentru ele. Mişcările profunde ale Spiritului lui 
Dumnezeu nu sunt cu ei; prezenţa glorioasă a Împăratului sfinţilor, şi puterea Lui de a curăţa de orice 
întinăciune morală, nu se manifestă în mijlocul lor. Mulţi vin la adunare ca să se închine, ca uşa în 
ţâţânile ei. Ei nu înţeleg aplicaţia corectă a Scripturilor, şi nici puterea lui Dumnezeu. Au ochi, dar nu 
văd; au urechi, dar nu aud; continuă să meargă pe căile lor rele, şi totuşi se consideră poporul 
privilegiat şi ascultător care împlineşte cuvântul. O siguranţă firească şi liniştea domneşte în Sion. 
Pace, pace, răsună la hotarele lui, măcar că Dumnezeu nu a vorbit de pace. Ei nu mai cunosc termenii 
în care are loc pacea; acesta este motivul pentru care trebuie să se dea alarma în „muntele Meu cel 
sfânt.” Păcătoşii din Sion ar trebui să se teamă că atunci când nu se vor aştepta, distrugerea neaşteptată 
va veni cu siguranţă peste toţi aceia care stau liniştiţi. 
      Spiritul Sfânt Se luptă să facă evidente cerinţele lui Dumnezeu, dar oamenii nu sunt atenţi decât 
pentru moment, după care îşi întorc minţile spre alte lucruri prin care Satana le fură seminţele 
adevărului; influenţei îndurătoare a Spiritului lui Dumnezeu i se rezistă cu efect. În felul acesta mulţi 
întristează Spiritul lui Dumnezeu poate pentru ultima dată, şi nu ştiu. 
      Cuvintele rostite de Hristos despre Ierusalim au fost, „ţi se lasă casa pustie.” Câtă durere a simţit 
sufletul lui Isus când apelurile, avertizările şi mustrările Lui au fost refuzate! În momentele în care le-
a adresat direct sufletelor, ele au impresionat; dar iubirea de sine, mulţumirea de sine, iubirea de lume 
şi-au făcut loc şi au înăbuşit sămânţa cea bună care a fost semănată. Mândria inimii i-a împiedicat pe 
ascultătorii Lui să se umilească înaintea lui Dumnezeu, să-şi mărturisească păcatul de se fi împotrivit 
Spiritului lui Dumnezeu, aşa că, cu părere de rău, i-a lăsat. Pe creasta muntelui Măslinilor, pe când 
privea cetatea, a plâns pentru ea şi a zis: „O, dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile 
care puteau să-ţi dea pacea!” Aici a făcut o pauză; nu-i făcea plăcere să rostească sentinţa irevocabilă, 
„Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.” Cu o altă ocazie, El a plâns pentru cetatea aleasă care nu 
voia să se pocăiască: „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimeşi la 
tine; de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut! Iată că 
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vi se lasă casa pustie.” Să ne ferească Dumnezeu ca scena aceasta să se repete în experienţa poporului 
declarat al lui Dumnezeu! „Duhul Meu”, spune El, „nu se va lupta pururi în om.” Va veni o vreme 
când trebuie spus despre cel care nu se pocăieşte, „Efraim s-a lipit de idoli; lăsaţi-l în pace.”268 
      Vrea biserica să vadă în ce este căzută? În biserică există o stare de răceală, împietrire a inimii, 
lipsă de simpatie faţă de fraţi. Se dă pe faţă o lipsă de iubire pentru cel care greşeşte. Se întoarce 
spatele tocmai celor care au nevoie de milă şi de ajutor. Există în bisericile noastre, şi mai ales printre 
cei care au în încredinţarea lor responsabilităţi sacre, un spirit sever, arogant, aşa cum exista printre 
farisei. Ei au păreri înalte despre sine, şi multă încredere de sine. Orfanul şi văduva nu au parte de 
simpatia sau de iubirea lor. Aceasta nu seamănă deloc cu spiritul lui Hristos. Domnul priveşte cu 
neplăcere spiritul aspru, grosolan manifestat de către unii – un spirit atât de lipsit de simpatie, de 
apreciere duioasă faţă de cei pe care El îi iubeşte. Fraţilor, voi care vă închideţi inima faţă de suferinzii 
lui Hristos, aduceţi-vă aminte că aşa cum vă purtaţi cu ei, aşa se va purta Dumnezeu cu voi. Când Îl 
veţi chema, nu va zice „Iată-Mă”, când veţi striga, nu vă va răspunde. Satana veghează, şi îşi 
pregăteşte amăgirile ca să poată să-i prindă în laţ pe cei care sunt plini de importanţă de sine, măcar că 
sunt lipsiţi de spiritualitate. 
      Drumul spre paradis nu este unul al înălţării de sine, ci este un drum al pocăinţei, al mărturisirii, al 
umilinţei, al credinţei şi ascultării. Solia către biserica din Laodicea se potriveşte bisericii din acest 
timp. „Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi 
adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu:  „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă 
ai fi rece sau în clocot!  Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura 
Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic” şi nu ştii că eşti ticălos, 
nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; 
şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, 
ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi. Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, 
deci, şi pocăieşte-te!” Sunt mulţi cei care se mândresc cu bogăţia lor spirituală, cu cunoştinţa pe care o 
au despre adevăr, şi trăiesc într-o auto-înşelare vinovată. Dacă membrii bisericii se umilesc înaintea 
lui Dumnezeu prin acţiune zeloasă, şi nu prin acţiune cu inima împărţită, lipsită de viaţă, atunci 
Domnul îi va primi. Dar El declară: „voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te 
pocăieşti.” Cât timp va exista împotrivire faţă de această avertizare? Cât timp va fi ea tratată cu 
uşurinţă? 
      „Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu 
el, şi el cu Mine.” Poziţia lui Hristos este o atitudine de răbdare şi insistenţă: „te sfătuiesc să cumperi 
de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti.” Oh, sărăcia din suflete este alarmantă! Şi tocmai 
cei care au cel mai mult nevoie de aurul iubirii, se simt bogaţi, simt că s-au îmbogăţit, în timp ce le 
lipseşte orice har. Prin faptul că şi-au pierdut credinţa şi iubirea, ei au pierdut totul. 
      Domnul a trimis o solie ca să trezească poporul Său la pocăinţă şi să-i provoace să facă faptele lor 
dintâi; dar cum a fost primită această solie? În timp ce unii au luat seama la ea, alţii au aruncat 
dispreţul şi ocara asupra soliei şi solului. Spiritualitatea s-a înăbuşit, umilinţa şi simplitatea ca de 
copilaşi s-a dus, o mărturisire de credinţă formală, mecanică, a luat locul iubirii şi devoţiunii. Va mai 
continua această stare jalnică de lucruri? Se va stinge în întuneric lampa iubirii lui Dumnezeu? 
Mântuitorul ne cheamă; ascultaţi glasul Lui: „Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te.” Pocăieşte-te, 
mărturiseşte-ţi păcatul, şi vei fi iertat. „Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă la Mine; pentru ce vreţi să muriţi?” 
De ce vreţi să încercaţi să reaprindeţi un foc de paie, şi să umblaţi în lumina scânteilor din focul 
vostru? 
      Martorul Credincios declară, „Ştiu faptele tale.” „Pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi.” 
Acesta este adevăratul test, dovada faptului că Spiritul lui Dumnezeu lucrează în inimă ca să vă 
insufle iubirea Lui. „Voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Biserica 
este ca pomul neroditor care, datorită faptului că a primit rouă, ploaie şi lumină de la soare, ar fi 
trebuit să producă o mulţime de roade, dar în care cercetarea divină nu găseşte nimic altceva decât 
frunze. Este un gând solemn pentru bisericile noastre! Solemn cu adevărat pentru fiecare individ! 
Uimitoare este răbdarea şi îngăduinţa lui Dumnezeu; dar „dacă nu te pocăieşti”, ea se va termina; 
                                                
268 Pag. 765 în orig. 
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bisericile, instituţiile noastre, vor merge din slăbiciune în slăbiciune, de la formalism rece la moarte, în 
timp ce spun „sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic.” Martorul Credincios spune „şi nu 
ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” Vor vedea ele vreodată în mod clar, adevărata lor 
stare? 
      Se va produce în biserici o manifestare uimitoare a puterii lui Dumnezeu, dar aceasta nu îi va 
mişca pe cei care nu s-au umilit înaintea Domnului, şi nu au deschis uşa inimii prin mărturisire şi 
pocăinţă. În manifestarea acestei puteri care luminează pământul cu slava lui Dumnezeu, ei vor vedea 
doar ceva despre care, în orbirea lor, vor crede că este periculos, vor vedea ceva care le va stârni 
temerile, şi împotriva căruia îşi vor aduna toate puterile ca să se împotrivească. Pentru că Domnul nu 
lucrează după ideile şi aşteptările lor, ei se vor împotrivi lucrării. „Cum”, spun ei, „să nu cunoaştem 
noi Spiritul lui Dumnezeu, după ce am fost în lucrare atâţia ani?” – Ei nu răspund avertizărilor şi 
rugăminţilor stăruitoare cuprinse în soliile lui Dumnezeu, ci spun cu persistenţă, „sunt bogat, m-am 
îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic.” Talentul, experienţa îndelungată, nu va face din oameni canale de 
lumină, decât dacă aceştia se aşează sub razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, dacă sunt 
chemaţi, aleşi şi pregătiţi prin faptul că sunt înzestraţi cu Duhul Sfânt. Când bărbaţii care lucrează cu 
cele sacre, se vor umili sub mâna cea puternică a lui Dumnezeu, atunci Domnul îi va înălţa. Îi va face 
bărbaţi cu discernământ – bărbaţi bogaţi în harul Spiritului Său. Trăsăturile lor de caracter puternice, 
egoiste, încăpăţânarea lor, vor fi văzute în lumina care vine de la Lumina lumii. „Voi veni la tine şi-ţi 
voi muta sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Dacă vei căuta pe Domnul cu toată inima ta, Îl 
vei găsi. 
      Sfârşitul este aproape! Nu mai avem niciun moment de pierdut! Lumina va străluci dinspre 
poporul lui Dumnezeu în raze clare şi distincte, prezentându-L pe Isus înaintea bisericilor şi înaintea 
lumii. Lucrarea noastră nu trebuie să fie restrânsă doar la cei care deja cunosc adevărul; câmpul nostru 
este lumea. Instrumentele care vor fi folosite sunt acele suflete care primesc cu bucurie lumina 
adevărului pe care le-o transmite Dumnezeu. Acestea sunt agenţii lui Dumnezeu pentru comunicarea 
către lume a cunoaşterii adevărului. Dacă prin harul lui Hristos poporul Său este schimbat în burdufuri 
noi, El îi va umple cu vinul cel nou. Dumnezeu va da lumină suplimentară, aşa că adevărurile cele 
vechi vor fi redescoperite şi repuse în cadrul adevărului; şi oriunde vor merge lucrătorii, ei vor 
triumfa. Ca ambasadori ai lui Hristos, ei vor cerceta Scripturile, pentru a căuta adevăruri care au fost 
ascunse sub gunoiul erorilor. Fiecare rază de lumină primită, va fi comunicată altora. Un singur interes 
va predomina, un singur subiect le va înghiţi pe toate celelalte – Hristos, neprihănirea noastră. 
      „Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” „Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea 
lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se 
laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu Sunt Domnul, care fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” Aşa ceva este nevoie să fie 
adus în experienţa fiecărui lucrător, din poziţii înalte sau joase, în toate instituţiile noastre, în toate 
bisericile noastre. Dumnezeu vrea ca fiecare suflet să se întoarcă la dragostea dintâi. El vrea ca toţi să 
aibă aurul credinţei şi dragostei, aşa încât să poată lua din această comoară şi să împartă celor care au 
nevoie de ea. 
      Atunci credincioşii vor fi o inimă şi un gând, iar Domnul va face Cuvântul Lui puternic pe 
pământ. Se va pătrunde în oraşe, sate şi teritorii noi; biserica se va ridica şi va lumina, pentru că 
lumina ei a venit şi slava Domnului a răsărit peste ea. Convertiţi noi se vor adăuga bisericilor, iar cei 
care acum afirmă că sunt convertiţi vor simţi în inimile lor puterea transformatoare a harului lui 
Hristos. Atunci Satana se va ridica şi va stârni cea mai aprigă persecuţie împotriva poporului lui 
Dumnezeu. Dar cei care nu sunt de credinţa noastră, care nu au respins lumina, vor recunoaşte spiritul 
lui Hristos în adevăraţii Lui urmaşi, şi vor lua poziţie alături de poporul lui Dumnezeu. 
      Vorbind despre Mângâietorul, Hristos spune, „El nu va vorbi de la El”; „El Mă va proslăvi, pentru 
că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.” Cât de puţin a fost predicat Hristos! Lucrătorii au 
prezentat teorii, o mulţime de teorii, dar prea puţin L-au prezentat pe Hristos şi iubirea Lui. Aşa cum 
Mântuitorul a venit să Îl proslăvească pe Tatăl prin demonstrarea iubirii Lui, tot aşa Spiritul a venit ca 
să Îl proslăvească pe Isus, prin faptul că descoperă lumii bogăţiile iubirii şi harului Său. Dacă Spiritul 
Sfânt rămâne în noi, lucrarea noastră va mărturisi despre acest fapt – Îl vom înălţa pe Isus. Nimeni nu 
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poate să îşi permită să tacă acum; povara lucrării este de a-L prezenta lumii pe Hristos. Toţi cei care se 
aventurează să aibă propria lor cale, care nu se unesc cu îngerii ce sunt trimişi din cer cu o solie care 
va umple tot pământul cu slava Lui, vor fi lăsaţi pe dinafară. Lucrarea va înainta spre victorie, fără ei, 
şi ei nu vor lua parte la triumful ei. 
                                                                                     Mrs. E.G. White 
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FILE  DIN  JURNAL 
VIZITA LA WASHINGTON, D. C. 

 
19 Decembrie, 1890 
      Am plecat din Lynn spre Boston, joi noaptea pe la patru, iar de acolo am luat trenul spre 
Washington. Am avut o noapte frumoasă. Vagonul de dormit nu a fost aglomerat. Sarah a fost invitată 
să rămână în vagonul de dormit, iar însoţitorul a spus că îi va face loc într-o cuşetă după ce va trece 
conductorul vagonului de dormit. Dar ea a spus că nu poate să accepte, întrucât nu ar fi corect ca ea să 
ocupe o cuşetă dacă nu plăteşte pentru ea, ceea ce nu prea îi venea să facă. Atunci însoţitorul a vorbit 
cu conductorul, care i-a spus Sarei că vor fi cuşete libere. Ea a primit două scaune şi a rămas în vagon, 
după ce s-a aranjat cât de confortabil a putut. Ne-am simţit recunoscătoare pentru favoarea aceasta. 
Am lăudat pe Domnul pentru că a pus în inima acestor oameni imboldul de a fi buni şi atenţi cu noi. 
Aerul a fost bun şi răcoros, iar vagonul nu a fost supraîncălzit. 
      Dimineaţa ne-am dat seama că nu vom ajunge la Washington decât cu o întârziere de trei ore. O 
oră ne-am oprit la Baltimore. Am ajuns în Washington pe la ora trei şi am mulţumit Domnului pentru 
că am reuşit să ajungem la misiune împreună cu bagajele noastre înainte de a începe Sabatul. Am 
hotărât atunci că nu vom mai pleca într-o călătorie în zile atât de apropiate de Sabat.269 Vom aranja 
lucrurile în aşa fel încât să ajungem la destinaţie cu o zi înainte. La gară nu ne aştepta nimeni. 
Însoţitorul ne-a pus într-o birjă şi am ajuns repede la misiune, şi am putut începe Sabatul fără tulburare 
sau confuzie. Prietenii noştri fuseseră la gară de două ori, dar întârzierea i-a pus în încurcătură. Ei s-au 
bucurat să ne primească.  
      În biserică era tristeţe şi suferinţă. Fratele Howard îşi pierduse un copil, şi încă doi erau pe punctul 
de a muri. Ei locuiau într-o casă veche de lemn care era distrusă, şi în care era un miros dezagreabil. 
S-a considerat că febra tifoidă se datora acestei case nesănătoase. Familia a fost scoasă de acolo şi a 
fost dusă într-o casă închiriată de fratele McGee, şi în casa aceasta ei vor scăpa de greutăţi. Am simţit 
o profundă simpatie faţă de fratele Howard. Ne rugăm ca Domnul să-l susţină pe fratele nostru şi să îi 
dea nădejde şi curaj proaspăt. Dumnezeu nu îl va părăsi, dacă îşi va pune încrederea în El. 
 
Washington, D.C., Sabat, 20 Decembrie, 1890 
      Am luat o trăsură ca să ajungem la locul de adunare, care era la o distanţă destul de bună. Am găsit 
destul de mulţi adunaţi în Şcoala de Sabat. Lecţiile nu erau încă terminate. 
      Am vorbit de la ora unsprezece cu multă libertate, din Isaia 6:8. Am avut o adunare de părtăşie, în 
care au fost rostite multe mărturii excelente. Prezenţa lui Isus era în mijlocul nostru, şi inimile noastre 
s-au bucurat să vadă că aproape jumătate dintre cei de faţă s-au unit cu biserica după ce am fost aici 
acum doi ani. Cei prezenţi au fost o tovărăşie foarte inteligentă. Sufletul meu a fost binecuvântat în 
această zi. Eu Îl voi aştepta pe Domnul, şi îmi voi pune încrederea în Cel care ne iubeşte. Noi trebuie 
să ne sprijinim mult mai puternic pe Sprijinul şi Tăria noastră. Mă rog pentru prezenţa Domnului Isus 
în mijlocul nostru. Văd că sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să le notez în caietul de notiţe şi să le 
trimit mai departe. 
 
Washington D.C., duminică, 21 Decembrie, 1890 
      Am participat la adunarea de dinainte de masă din Săptămâna de Rugăciune, la ora zece şi 
jumătate. Au fost prezenţi doar vreo treizeci. S-au citit primele două scrisori din The Home 
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Missionary, iar când fratele Baker, care este convertit de curând la credinţă din biserica Metodistă, a 
citit porţiunile citate din mărturii, a fost atât de afectat, încât nu a putut să citească.270 A dorit ca fratele 
Washburn să citească mai departe. Dar fratele Washburn  l-a încurajat să continue, aşa că el a citit mai 
departe cu simţire intensă. S-a aşternut o mare solemnitate peste toată sala, şi au fost vărsate multe 
lacrimi. După aceea am avut momente de rugăciune foarte impresionante. Spiritul Domnului a venit în 
adunare şi am avut momente preţioase de căutare a Domnului. Apoi am vorbit cu multă libertate, cam 
treizeci de minute. 
      Duminică seara am avut de trecut doar pe lângă câteva corpuri de case pentru a ajunge la sală. Este 
o sală de dans, dar este spaţioasă şi bine ventilată. Au participat mulţi din afară, şi marea parte a 
poporului nostru a fost prezent. Am vorbit din prima epistolă a lui Ioan, capitolul trei. Adunarea a fost 
foarte atentă. 
      Gândul care mi-a revenit mereu în minte, a fost: de ce acest centru, acest loc important, nu poate 
să aibă o casă de închinare, măcar că este atât de multă nevoie de ea? Sper ca poporul nostru să vadă 
necesitatea de a face ceva fără întârziere. Solia trebuie să fie prezentată aici în cel mai înţelept, totuşi 
în cel mai simplu fel. Oare inimile poporului lui Dumnezeu, care cred adevărul prezent, vor da o 
reprezentare corectă a acestuia, într-o clădire a bisericii, ca să nu trebuiască să ne adunăm într-o sală 
de dans pentru a rosti adevărul? Am discutat despre această problemă şi i-am tulburat pe toţi ca să se 
gândească la faptul că în capitala naţiunii americane există o reprezentare atât de mizerabilă a marilor 
adevăruri pe care ar trebui să le reprezentăm mai bine. Necredincioşii se vor speria de noi. 
 
Washington, D.C., luni, 22 Decembrie, 1890 
      Ziua aceasta, de dimineaţa devreme, de la ora patru şi jumătate, am devotat-o rugăciunii, pentru ca 
Domnul să mă binecuvânteze şi să îmi dea tărie fizică, limpezime a minţii şi un discernământ spiritual 
clar. Eu cred făgăduinţa: „cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide.” Îl cred 
pe Domnul Isus pe cuvânt.271 
      Am scris zece pagini importante. Pe la ora zece am mers la dentist, care mi-a examinat dinţii şi mi-
a plombat unul care nu îmi cauza nicio durere. Am impresia că am un nou rând de dinţi. 
      Când m-am întors, am găsit scrisori care mă aşteptau. Una de la Edson, mă anunţa că datoria mea 
la editură a ajuns la suma enormă de şapte mii de dolari. Aceasta se datorează în mare măsură 
publicării volumului IV, Marea Luptă, şi a volumului Patriarhi şi Profeţi, pe care ei nu le-au difuzat ci 
le-au lăsat moarte după tipărire, în timp ce Bible Readings a fost ridicată în slăvi şi toţi colportorii au 
fost educaţi să lucreze pentru ea. Aceasta arată cât de mult preţ pun ei pe ceea ce Domnul trimite în 
Mărturii. Sunt informată că nu pot să mai primesc nimic de la editură, iar acum trebuie să văd ce voi 
face mai departe. Mă încred în Domnul, cred că El va deschide calea înaintea mea şi va pune în 
inimile celor care ar putea să mă ajute, să facă aşa, şi să îi educe pe colportori ca să distribuie cărţile 
mele. 
      Oamenii au nevoie de lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, şi eu trebuie să aranjez lucrurile în 
aşa fel încât lumina aceasta să ajungă la ei. Dumnezeu poate să atingă inimile. Domnul poate să pună 
lucrurile în ordine. El poate infuza puterea Lui în minţile şi în inimile poporului Său, aşa încât lumina 
pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru poporul Său, să ajungă la ei. 
      Mintea mea este gata să ajungă în nedumerire, dar vrăjmaşul nu va obţine victoria în felul acesta. 
Trebuie să îmi stric ordinea de lucruri. Trebuie să îmi concediez lucrătorii şi să renunţ la toate 
cheltuielile posibile. După aceea, ce se va întâmpla? Nu ştiu. Domnul să conducă. Aud vocea care i-a 
spus lui Avraam: „Eu Sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.” 
(Gen. 17:1). Domnul nu mă va lăsa în nedumerirea în care mă aflu. Voi înălţa rugăciuni speciale 
Tatălui meu din cer, şi nu voi avea odihnă până când nu voi vedea făcut mai mult aici în Washington.  
      Seara am mers la locul de adunare şi am vorbit într-o sală mare înaintea a aproximativ o sută de 
oameni.272 Oh, cât de mult doreşte inima mea să văd că poporul lui Dumnezeu se ridică la înalta lor 
chemare! Doresc atât de mult să creştem  în credinţă şi să stăm în picioare ca soldaţi vrednici ai lui 
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Isus Hristos. Am vorbit din Ioan 14:1-4. „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi 
aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă 
duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi 
lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.” 
Aceasta este făgăduinţa celei de-a doua veniri a lui Isus pe norii cerului, cu putere şi slavă mare. Aşa 
că noi suntem Adventiştii celei de-a doua veniri. 
 
Washington, D.C., marţi, 23 Decembrie, 1890 
      Marţi dimineaţa m-am trezit la ora patru şi, după momentele de rugăciune, m-am simţit mângâiată 
şi încurajată, şi am încercat să îmi pun încrederea cu totul în Domnul. Mă odihnesc în făgăduinţele 
Lui. Voi vedea mântuirea Lui. Nu voi dovedi lipsă de încredere în Tatăl meu ceresc, deoarece El a fost 
drept şi credincios în toate lucrurile, şi El nu îi va părăsi niciodată pe cei care se încred în El. Marea 
mea nelinişte este ca nu cumva să se interpună ceva între mine şi Dumnezeul meu. 
      Am o solie de transmis poporului, şi anume că, dacă cei din biserică vor deveni un popor consacrat 
şi vor avea credinţa pe care ei trebuie să o aibă în Dumnezeu pentru a fi plăcuţi Lui, o zi mai 
luminoasă se va deschide pentru Washington. Domnul are comori imense de adevăr pe care să le 
descopere înaintea lor, comori pe care ei le-au pierdut din vedere, dar care vor fi pentru ei ca o nouă 
revelaţie. Dumnezeu este gata să dea o nouă putere de slujire poporului Său. Eu sunt chemată nu doar 
ca să scriu, ci să îmi rostesc mărturia atât cu vocea cât şi cu peniţa, şi trebuie să fiu ridicată deasupra 
neajunsurilor temporare, a perplexităţilor şi conflictelor care apar în treburile uzuale. 
      Domnul Isus trebuie să rămână în inima mea şi toate puterile mele să fie devotate slujirii Lui.273 
Este rugăciunea mea continuă, zi şi noapte, ca să putem realiza o trezire în mijlocul poporului Său, 
pentru ca Isus să poată lucra în oraşul Washington în demonstrarea Spiritului şi a puterii Sale. În 
oraşul acesta sunt puterile legislative care în scurtă vreme îşi vor face simţită puterea. Cu adevărat, 
prinţul întunericului lucrează împreună cu toată confederaţia răului, ca să distrugă Legea lui 
Dumnezeu. 
      Sunt nedumerită şi nu ştiu ce să fac sau ce să spun poporului nostru din marea inimă a lucrării. 
Domnul îmi prezintă ciudata lor purtare greşită. Au pătruns printre ei proiecte ambiţioase. Se ţin 
şedinţe, se fac planuri, dar acestea nu se potrivesc cu gândurile Celui puternic în sfătuire. Amprenta şi 
semnătura lui Dumnezeu nu sunt asupra unora dintre lucrătorii editurii, aşa cum ar trebui să fie. Ei nu 
ştiu ce fel de spirit au. Ziua, ziua cea rea, va veni peste ei ca un hoţ, şi îi va surprinde făcând în 
întuneric o lucrare pe care în scurt timp nu vor ezita să o facă pe faţă şi cu hotărâre. În timp ce mulţi 
dintre cei care pretind să creadă adevărul sunt adormiţi din punct de vedere spiritual, Satana îşi 
seamănă neghina, lucrând în întuneric şi corupând minţile. Lumina pe care Domnul a dat-o ca 
avertizare, trebuie să fie dată lumii, pentru ca oamenii să nu fie lăsaţi în întuneric. Lucrătorii noştri au 
administrat lucrurile în aşa fel încât avertizările din cărţile Marea Luptă şi Patriarhi şi Profeţi să nu 
ajungă la oameni. De ce? Pentru că Satana a pus la cale şi a făcut planuri pentru ca subiectele care 
sunt vii şi care pot trezi, să fie înăbuşite, până când el ocupă terenul. Lucrurile spirituale se judecă în 
mod spiritual. Dumnezeu le vede orbirea. 
 
Washington, D.C., miercuri, 24 Decembrie, 1890 
      Nu m-am simţit aşa bine ca de obicei. Nu este favorabil pentru mine să vorbesc atât de mult seara. 
Am vizitat-o pe sora D., bunica sorei Gilmore.  
      Din nou, Domnul mi-a pus în faţă în timpul nopţii, pe 24 decembrie, pericolele care se strâng peste 
poporul lui Dumnezeu.274 Cât de ocupate, cât de perseverente, cât de active sunt puterile întunericului! 
Taina fărădelegii, puterile din adânc sunt în plină activitate ca să producă o criză prin care să 
constrângă bisericile să onoreze sabatul fals. Se ţin întruniri secrete, concilii secrete sunt convocate. 
Se fac planuri şi strategii care să fie executate. Păzitorii nu fac să sune alarma în acest centru 
important. Când vom avea aici un loc stabil? Bărbaţii care nu au avut o legătură vitală cu Dumnezeu 
nu văd nicio nevoie reală ca volumul Marea Luptă să ajungă la oameni, din cauză că ei au ochi, dar nu 
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văd. Cartea aceasta ar fi trebuit să fie difuzată în tot oraşul acesta. 
      Domnul mi-a arătat că trebuie să ne grăbim. Lăsaţi lumina să ajungă aici cu avertizările ei, înaintea 
oamenilor. Dar cei care au văzut doar câştigul, care nu au văzut nevoia de a insista şi de a face eforturi 
deosebite pentru a pune acest cuvânt al Domnului în faţa oamenilor, şi-au neglijat datoria care le-a 
fost dată de Dumnezeu. Mă doare foarte tare, dar ce pot să fac? Bărbaţi încăpăţânaţi, cu idei foarte 
fixe, neprelucraţi de Spiritul lui Dumnezeu, care se mândresc cu înţelepciunea lor, vor să meargă pe o 
cale a propriilor lor planuri, fie rezultatul oricare va fi. Bărbaţii aceştia vor trebui să răspundă în ziua 
lui Dumnezeu pentru faptul că au neglijat acest loc. Lumina trebuie să lumineze. 
      În seara de crăciun am vorbit într-o încăpere bine proporţionată, în faţa unei adunări inteligente, 
din Luca 10:25-28. Am avut libertate în vorbire. Au fost prezenţi destul de mulţi, şi toţi au ascultat cu 
multă atenţie. 
 
Washington, D.C., joi, 25 Decembrie, 1890 
      Am participat la adunarea de dimineaţă, acolo în sală. Am ascultat ceea ce s-a citit, lucruri foarte 
interesante. Apoi mi s-a cerut să îi conduc în rugăciune, şi au fost înălţate mai multe rugăciuni.275 Am 
simţit ca şi cum aş fi făcut presiuni cu rugăciunile mele asupra tronului harului, pentru ca Domnul să 
deschidă lucrarea în Washington. Spiritul Domnului S-a odihnit peste noi pe când ne rugam. Mulţi au 
fost binecuvântaţi. Ştiu ce vorbesc. Adevărul trebuie să înainteze în acest oraş, ca o lampă pregătită şi 
aprinsă. 
      Apoi am vorbit cam treizeci de minute. Adunarea noastră a început la zece şi jumătate, şi nu am 
ajuns la partea misionară decât pe la trei p.m. Am avut o conversaţie cu sora Kirkland în legătură cu 
mersul cu trăsura în Sabat până la locul de adunare. Ea s-a reţinut să meargă cu trăsura, din cauza 
conştiinţei, pentru că credea ea că ar fi o încălcare a Sabatului să facă aşa. I-am spus că nu este. Este 
mai rău în ochii lui Dumnezeu să nu participi la adunări decât să călătoreşti cu trăsura pentru a lua 
parte la adunare, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Voi scrie mai mult despre acest subiect când 
voi putea avea peniţă şi cerneală. Nu am aceste facilităţi, ca să le pot folosi. 
 
Joi, 25 Decembrie. Am vorbit într-o sală, în faţa unei adunări inteligente, din Luca 10:25. 
      Mintea mea a fost frământată dureros în timpul nopţii. Eram în timpul unei adunări în Battle 
Creek, şi am auzit cum se făceau multe sugestii, şi am văzut manifestându-se un spirit care nu era de 
la Dumnezeu. Parcă era o furtună de cuvinte. Cât de tare m-a durut inima! 
      Călăuza mea a spus: „ei nu sunt în legătură cu Dumnezeu şi nu umblă în sfatul Său. Ei nu se luptă 
pentru credinţa care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.”  
      S-au făcut propuneri, şi lumea a fost făcută să pară cât un atom, şi atomul cât o lume. Am fost 
constrânsă, ca la Minneapolis, să stau deoparte de ei, pentru că mi s-a dat clar de înţeles că pe aceştia 
nu i-a insuflat Dumnezeu cu Spiritul Său, ci un alt spirit, de un caracter lumesc, le stăpânea minţile.276 
Judecata lor era nesfinţită, dar în ochii lor părea fără pată. În raţionamentul lor erau metode lumeşti, 
iar imaginaţia a văzut că era de dorit să ducă la îndeplinire lucrarea lui Dumnezeu aşa cum judecata 
lor omenească considera că este mai bine.  
      Am avut o solie pentru ei, aşa cum am avut la Minneapolis, o solie din partea Domnului, 
Dumnezeul cerului. Le-am citit 1Samuel 8. Domnul este în ceartă cu poporul Său, pentru că ei şi-au 
pierdut dragostea dintâi. Un spirit similar este întreţinut de bărbaţii care au administraţia şi controlul 
problemelor de la editură. Aceştia nu sunt conduşi de Dumnezeu, şi fac planuri care nu I-au trecut lui 
Dumnezeu prin gând; toate acestea se vor întoarce asupra lor. 
      Casa de editură a fost înfiinţată cu sacrificiu, prin tăgăduire de sine şi cu privaţiuni din partea celor 
care au iubit adevărul, şi Dumnezeu a lucrat cu cei consacraţi cu toată inima, pentru a o ridica din 
sărăcie la prosperitate. Mâna cea bună a Domnului a fost cu noi, şi a fost vizibilă în ridicarea şi 
întărirea ei. Dar am auzit rostite, în şedinţa lor, cuvinte care nu erau inspirate de Dumnezeu, pentru a 
introduce o nouă ordine a lucrurilor. Ei trebuie să fie recunoscuţi de lume. Aceasta este o repetare a 
căii urmate de popor în zilele lui Samuel. Întrucâtva pentru a grăbi ce voiau ei, Samuel a fost îndrumat 
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de Domnul să asculte glasul poporului. Glasul poporului trebuia să hotărască dacă ei voiau, ca popor, 
să îl dea la o parte pe Samuel înainte ca Dumnezeu să-l fi slobozit, şi dacă alegeau să fie conduşi de un 
împărat. Samuel a fost îndurerat, şi s-a rugat Domnului. 
      Poporul lui Israel a vrut să fie ca toate neamurile. Casa de editură merge în aceeaşi direcţie şi, din 
cauza administratorilor ei este în primejdie să fie administrată prea mult după metode lumeşti, din 
cauza faptului că cei aflaţi acum în poziţii de răspundere nu au cunoscut din experienţă puterea şi 
lucrările lui Dumnezeu desfăşurate în înfiinţarea ei. Dacă nu vor umbla cu umilinţă înaintea lui 
Dumnezeu, bărbaţii aflaţi în legătură cu casa de editură vor face propuneri care o vor despărţi de 
administrarea şi controlul lui Dumnezeu.277 În orbirea lor spirituală, ei o vor scoate de sub stăpânirea 
lui Dumnezeu şi vor refuza să stea sub jurisdicţia Lui, pentru că ei nu cunosc binecuvântarea şi 
siguranţa faptului de a fi conduşi şi stăpâniţi de Domnul în toate căile. 
 
Washington, D.C., vineri dimineaţa, 26 Decembrie, 1890 
      Am avut o binecuvântare foarte preţioasă, toată noaptea. Am dormit puţin, dar inima mi-a fost atât 
de plină de laudă şi mulţumire faţă de Dumnezeu. Isus a fost preţios sufletului meu, şi iubirea lui 
Dumnezeu a fost atât de măreaţă, încât am dorit să stărui asupra ei şi să fiu mângâiată, iar pacea lui 
Hristos s-a odihnit peste mine în mare măsură. Oh, cât de preţioasă mi-a fost contemplarea, când am 
revăzut promisiunile preţioase atârnate în sala memoriei!  Am fost asigurată de faptul că nu lipsea 
nimic proviziilor îndurătoare care au fost făcute pentru încurajarea noastră. 
      Mântuitorul nostru ne arată că toate comorile puterii divine sunt cu totul la dispoziţia noastră. 
Hristos a spus: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin 
pe Fiul, în afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, în afară de Fiul, şi acela căruia 
vrea Fiul să i-L descopere.” (Matei 11:27).  
      Trebuie să avem credinţă ca să primim cele mai bogate binecuvântări, şi trebuie să fim canale 
pentru a primi razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii şi pentru a le transmite lumii. 
      De ce pun membrii bisericii la îndoială dispoziţia lui Hristos de a împărtăşi influenţa Duhului 
Sfânt celor care o caută? Aduceţi-vă aminte de ziua Cincizecimii. Darurile îmbelşugate revărsate 
atunci, mărturisesc despre faptul că El nu numai că este dispus, dar doreşte nespus de mult să 
împărtăşească continuu o porţie din apele vieţii pentru înviorarea şi sănătatea bisericii. Cererea înălţată 
în credinţă, cu un singur gând în unitatea dorinţei, va aduce descoperirea puterii Lui, pe măsura 
credinţei lor. Mintea mea este înălţată în mod special în noaptea aceasta, şi respir atmosfera cerului.278  
      Perioada crăciunului este o ocazie în care oamenii îşi fac cadouri unii altora, dar cele mai bogate 
daruri Hristos le-a dat lumii în El Însuşi, pentru ca lumea, prin El, să nu piară ci să aibă viaţa veşnică. 
Ar trebui să fie aduse lui Hristos jertfe şi daruri. Cel mai preţios dar dintre toate este acela al dăruirii 
inimii voastre Lui, fără nicio rezervă. Cât de plăcută ar fi înaintea lui Hristos o astfel de jertfă! Daţi-I 
lui Isus inima voastră întreagă, pentru ca El să scrie Chipul Său şi să îşi pună semnătura pe ea, să 
trimită razele strălucitoare ale neprihănirii Lui în inima aceasta ca să fie trimise lumii printr-un agent 
viu. 
      Mă gândesc, şi iar mă gândesc – sunt prea fericită ca să pot să dorm. Dacă cei care nu sunt în 
Hristos ar putea să Îl vadă şi să audă glasul Lui care spune: „Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, 
să ia apa vieţii fără plată!” (Apoc. 22:17). El spune: „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, şi 
Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!” tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie.” (Ioan 
4:10). În timp ce mulţi aşteaptă să primească daruri de la prietenii lor, au un Prieten care deţine orice 
lucru bun. El are comori de cunoştinţă şi har, şi doreşte foarte mult să găsească vase în care să toarne 
binecuvântările. Este desfătarea Lui, aceea de a revărsa. 
      Vom deschide oare, uşa, şi Îl vom lăsa pe Isus să intre cu bogăţiile harului Său? „Duhul 
adevărului… va fi în voi” (Ioan 14:17). Noi suntem cu adevărat clădirea, templul viului Dumnezeu. 
Suntem păziţi zi şi noapte de santinele credincioase. Suntem ţinuţi de puterea lui Dumnezeu prin 
credinţă. Nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, împotrivindu-vă sau refuzând darul harului 
Său şi alegând propria voastră cale. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
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Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3). 
      Solia de îndurare pe care a adus-o Isus de la Tatăl, a avut rostul de a salva pe cei muritori. Tatăl a 
adunat bogăţiile universului, a desfăşurat resursele înţelepciunii Lui infinite, şi le-a pus pe toate în 
mâinile lui Isus, ca să le dea oamenilor.279 Ce ar fi putut face mai mult Dumnezeu pentru a convinge 
oamenii că nu există o altă dragoste decât dragostea lui Dumnezeu descoperită în Fiul Său? Fericirea 
omului constă în a iubi pe Dumnezeu şi a păzi poruncile Lui, în a da lui Isus Hristos cele mai bune şi 
cele mai sfinte afecţiuni. 
      Ar trebui să fim umpluţi de mulţumire pentru faptul că Isus a venit ca să Îl descopere pe Tatăl. El a 
dat la o parte norul des de întuneric, umbra diabolică a lui Satana care s-a interpus între om şi 
Dumnezeu, şi a descoperit lumii că El este lumină şi iubire. El stă înaintea lumii ca reprezentant al 
Tatălui. „În El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” El este întipărirea fiinţei Lui. 
Desăvârşirea lui Dumnezeu se vede în excelenţa lui Hristos. Dumnezeirea Lui a fost îmbrăcată cu 
omenescul, pentru ca El să poată vorbi inimii omeneşti şi să lase o impresie divină în suflet. 
      De aceasta este nevoie în inimile tuturor instituţiilor noastre! De cunoştinţa de Dumnezeu; oamenii 
nu trebuie să se înalţe în înţelepciunea lor mărginită, aşa cum a făcut vechiul Israel – să se rupă din 
mâinile lui Dumnezeu şi, în înţelepciunea lor omenească şi în presupusa lor inteligenţă, să creadă că 
pot face mult mai bine când sunt lăsaţi să acţioneze după imaginaţia lor. Aşa au crezut locuitorii lumii 
care a fost distrusă de potop. Când ei au decis clar că nu mai au nevoie de Dumnezeu, atunci Domnul 
a decis că nu mai are nevoie de ei, aşa că ei împreună cu toate lucrările lor rele au pierit în apele 
potopului. Oh, Dumnezeule, fă-ne să cunoaştem căile Tale şi să alegem să fim conduşi şi călăuziţi prin 
sfatul Tău care nu greşeşte. 
 
Washington D.C., 27 Decembrie, 1890 
      M-am trezit la ora patru şi am simţit pacea şi asigurarea lui Isus Hristos, pe când îmi înălţam 
rugăciunea umilă. Seara trecută, în timpul momentelor de rugăciune de la începutul Sabatului, 
prezenţa Domnului a fost cu noi.  
      Pacea, o pace pe care doar Hristos o poate da, a fost în inima mea şi în inimile celorlalţi. Toată 
lauda şi mulţumirea să îi fie date Celui care ne-a iubit şi a murit pentru noi.280 
      Tot timpul am dorit nespus de mult ca Hristos, nădejdea slavei, să ia chip înăuntrul nostru. Doresc 
foarte mult să fim înfrumuseţaţi zilnic cu blândeţea şi amabilitatea lui Hristos, să creştem în harul şi în 
cunoştinţa lui Isus Hristos, până la statura deplină de bărbaţi şi femei maturi în Hristos Isus. Eu, ca 
individ, trebuie ca prin harul care mi-a fost dat de Isus Hristos, să îmi păstrez sufletul într-o stare 
sănătoasă, păstrându-l ca un canal prin care harul Lui, iubirea, răbdarea, blândeţea Lui să curgă către 
lume. Aceasta este datoria mea, şi nu este mai mică datoria fiecărui membru al bisericii care pretinde 
că este fiu sau fiică a lui Dumnezeu. 
      Domnul Isus a făcut ca biserica Lui să fie depozitara adevărului sacru. El a lăsat acesteia lucrarea 
de a îndeplini scopurile Lui, planurile Lui de a salva sufletele pentru care El a manifestat un interes 
atât de mare, o iubire atât de nemărginită. Aşa cum este soarele în legătură cu lumea noastră, în acelaşi 
fel El răsare în mijlocul întunericului moral – El, Soarele Neprihănirii. El a spus despre Sine, „Eu sunt 
Lumina lumii.” Urmaşilor Lui, le-a spus „voi sunteţi lumina lumii.” Isus a venit în lume în veşmântul 
omenirii, pentru a învăţa lumea şi pentru a o călăuzi pe calea luminii, spre fericirea cea veşnică. 
Urmaşii lui Hristos sunt reprezentanţii Lui în lume. Reflectând chipul lui Isus Hristos, prin frumuseţea 
şi sfinţenia caracterelor lor, prin continua lor tăgăduire de sine şi prin despărţirea lor de orice idol, 
mare sau mic, ei dovedesc faptul că au învăţat în şcoala lui Hristos. Ei primesc continuu spiritul iubirii 
şi al răbdării, al blândeţii şi amabilităţii, şi ei stau ca reprezentanţi ai lui Hristos, o privelişte pentru 
lume, îngeri şi oameni. 
      „O cetate aşezată pe munte nu poate să rămână ascunsă.” Umblând şi lucrând în lume, dar fără să 
fie din lume, în caracterele lor ei răspund rugăciunii lui Hristos: „nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i 
păzeşti de cel rău.”281 Ei trebuie să stea ca o fortăreaţă puternică a adevărului, lumina lor să pătrundă 
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departe în întunericul moral al lumii. Domnul are o solie pe care să o transmită păzitorii de pe zidurile 
Sionului. Trâmbiţa nu trebuie să dea niciun sunet nesigur. 
      Din nou, în timpul nopţii am fost în Battle Creek, şi rosteam o mărturie foarte decisă către bărbaţii 
pe care poporul i-a ales să fie reprezentanţii lor în instituţia noastră – în casa de editură. 
      Pe insula Patmos, Ioan a văzut într-o viziune sfântă pe Cel pe care Îl iubea şi Îl onora mai presus 
de oricine. El a spus, „am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe, care zicea: „Eu 
Sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, şi trimite-o celor şapte 
Biserici.” Vezi descrierea din Apocalipsa 1. Cuvintele care au fost spuse nu au fost doar pentru Ioan 
pe insula Patmos; ele nu au fost numai pentru biserici; ci prin aceste biserici solia inspirată trebuia să 
ajungă la oameni, ca să impresioneze cu putere fiecare generaţie, până la sfârşitul istoriei acestui 
pământ. De ce nu se întâmplă aceasta?  Hristos S-a prezentat lui Ioan în natura Lui umană glorificată. 
El a spus, „am văzut pe Cineva ca un Fiu al omului.” Primele Lui cuvinte au fost „nu te teme.” Era 
aceeaşi voce care de pe cruce i-a vorbit prin nişte buze palide şi tremurătoare: „fiule, iată mama ta.” 
 
Sabat, 27 Decembrie. Am vorbit într-o sală, bisericii din Washington. Sala a fost destul de plină, şi am 
avut multă libertate în timp ce am vorbit din 2Petru 1, arătând nevoia unei evlavii practice. 
      Simt asupra sufletului meu povara de a prezenta nu numai Legea, ci şi Evanghelia. Una nu este 
completă fără cealaltă. Auzim de aşa de mulţi care sunt amăgiţi de duşman, şi care afirmă tot timpul, 
„sunt mântuit; sunt mântuit”; dar dacă le prezinţi marele standard moral al neprihănirii, ei arată atâta 
dispreţ faţă de norma lui Dumnezeu de neprihănire, încât ne putem da seama că ei nu ştiu ce înseamnă 
să fii mântuit.282 Ei au prins aceste cuvinte şi le repetă ca un papagal, în timp ce nu ştiu nimic despre 
harul salvator. Inima nu este în armonie cu Legea lui Dumnezeu, ci este în vrăjmăşie cu Legea 
aceasta. Aşa a fost marele rebel în cer. Va duce Domnul în cer bărbaţi şi femei care nu au respect faţă 
de Legea universului Său? 
      Există un vrăjmaş care lucrează continuu pentru a face fără efect Legea cea sfântă a lui Dumnezeu. 
El a ţesut în teologia zilelor noastre minciunile lui periculoase, care înalţă un Sabat fals şi calcă în 
picioare Sabatul poruncii a patra, aşa încât Dumnezeu este dezonorat şi omul păcatului este înălţat mai 
presus de Dumnezeu şi de orice este vrednic de închinare. Lumea pretins creştină a acceptat minciuna 
lui Satana şi a dat la o parte cuvintele lui Dumnezeu, aşa cum au făcut Adam şi Eva. Oamenii rostesc 
cuvinte moi, profetizează lucruri înşelătoare. 
      Cum poate să fie adus păcătosul să îşi cunoască păcatele, dacă nu ştie ce este păcatul? Singura 
definiţie a păcatului pe care o dă Cuvântul lui Dumnezeu este cea din 1Ioan 3:4: „păcatul este 
fărădelege.” Păcătosul trebuie să fie făcut să simtă că este un călcător al Legii. Hristos murind pe 
crucea Calvarului, îi atrage atenţia. De ce a murit Hristos? Pentru că a fost singura posibilitate prin 
care omul a putut să fie salvat. El a devenit Înlocuitorul şi siguranţa noastră. El a luat asupra Lui 
păcatele noastre, ca să poată atribui neprihănirea Lui tuturor celor ce cred în El. Iubirea pe care Isus 
Hristos a dat-o pe faţă pentru om prin suferinţele pe care le-a îndurat pe crucea Calvarului, este o taină 
până şi pentru oastea îngerilor din cer. Uimitoare este iubirea Tatălui care a dat pe Fiul Său să moară, 
pentru a răscumpăra păcătosul! Oh, ce iubire, nu se găsesc cuvinte pentru o aşa iubire! 
      Bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu îl conduce pe păcătos la pocăinţă faţă de Dumnezeu şi la 
credinţă faţă de Domnul Isus Hristos. Păcătosul trezit, condamnat de păcat prin descoperirea reală a 
iubirii lui Dumnezeu, este dus în faţa Legii pe care a călcat-o.283 Aceasta îl cheamă la pocăinţă, totuşi, 
nu există nicio calitate mântuitoare în Lege pentru a ierta călcarea Legii, aşa încât cazul lui pare fără 
speranţă. Dar Legea îl atrage la Hristos. Oricât de adânci ar fi păcatele fărădelegilor lui, sângele lui 
Isus Hristos îl poate curăţa de orice păcat. Există o necesitate de a stărui asupra iubirii lui Isus Hristos; 
acest lucru este esenţial. Dar aceasta nu este tot ce trebuie să fie vorbit. Marele standard al caracterului 
– Legea cea sfântă a lui Dumnezeu, cu toate poruncile ei solemne – ar trebui să fie expus în mod clar, 
împreună cu circumstanţele rostirii Legii pe Muntele Sinai într-o măreţie înfricoşătoare. 
      Domnul Isus Hristos a fost acolo în persoană. El a rostit Legea aceasta şi a dat poruncile care nu 
pot fi schimbate, nici desfiinţate şi sunt veşnice în caracterul lor. 
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      În timp ce stăruim asupra caracterului părintesc al lui Dumnezeu, şi a iubirii arătate pentru om în 
dăruirea singurului Său Fiu, trebuie să le spunem oamenilor de ce a fost necesar un sacrificiu atât de 
costisitor. A fost necesar din cauza păcatului. Ce este păcatul? Este călcarea Legii. Numai Fiul lui 
Dumnezeu putea să plătească pedeapsa, şi putea să o plătească numai prin umilinţa şi moartea Lui. În 
timp ce oamenii privesc la cruce, conştiinţa se trezeşte. Ei văd maiestatea Legii, sfinţenia lui 
Dumnezeu, şi faptul că ei nu seamănă cu El în caracter. Ei fug la Isus Hristos ca să găsească scăpare, 
la Cel care îi poate curăţa de orice pată a păcatului şi îi înfiază în familia regală, făcându-i fii ai lui 
Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Isus Hristos. Atunci cuvintele rugăciunii pe care a înălţat-o 
Tatălui vor fi împlinite: „Eu în ei, şi Tu în Mine; pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să 
cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo unde 
Sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care 
Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii… Eu le-am făcut cunoscut Numele 
Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu 
în ei.” Ioan 17: 23-26.284  
      Fiecare cuvântare rostită ar trebui să aibă acel caracter practic care arată păcătoşilor urâciunea 
păcatului, în lumina Legii lui Dumnezeu. Ar trebui să fie înălţat înaintea lor Răscumpărătorul iertător 
de păcate, Cel care Şi-a dat viaţa ca să îi poată atrage la Sine Însuşi şi să îi poată izbăvi de sub puterea 
lui Satana, cu preţul propriului Său sacrificiu, datorită faptului că a renunţat la linişte, la plăcere, la 
onoare şi slavă, şi a venit într-o lume cuprinsă toată de blestem şi stricată. În felul acesta El a devenit 
garantul şi înlocuitorul omului, şi stă în locul călcătorului Legii lui Dumnezeu. El a suferit – Cel 
Nevinovat, pentru cel vinovat – ca să poată face posibil pentru toţi să creadă în El şi să Îl accepte ca 
Mântuitor al lor personal, şi să facă posibil pentru Dumnezeu să îi accepte în Preaiubitul Lui. 
      Unii se simt uşuraţi după ce aruncă la pământ Legea cea sfântă şi dreaptă a lui Dumnezeu, aşa cum 
spunea cineva: „m-am simţit mai bine după ce am alungat Legea cea veche, şi după ce am denunţat-o 
că este un jug de robie. Am afirmat despre ea că este legea cea veche, sângeroasă, moartă şi îngropată, 
care nu merită să slujească nici drept piatră de mormânt.” Oare nu au fost acestea sentimentele lui 
Cain când a adus lui Dumnezeu o jertfă fără vărsare de sânge? El a fost atât de înfuriat din cauza lui 
Abel încât nu l-a mai putut tolera, deoarece Abel nu a acceptat raţionamentele lui ci a urmat porunca 
lui Dumnezeu. El a amestecat împreună cu jertfa sa, sângele victimei care reprezenta adevărata jertfă, 
Persoana reală a lui Hristos, Mielul fără pată. „Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău, şi a ucis pe 
fratele său. Şi pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite.”  
1 Ioan 3:12 
      Nimeni să nu vorbească împotriva Legii, şi nimeni să nu ocărască jertfele ceremoniale. Dacă 
oamenii ar rămâne în Hristos, dacă ar cunoaşte legătura pe care o are El cu Legea, nu ar putea vorbi 
Legea de rău. Hristos Însuşi este Cel care a stabilit sistemul societăţii iudaice.285 Prin simbolurile şi 
jertfele model, care reprezentau marea Jertfă ce urma să fie adusă, El a învăţat pe Adam şi Eva, şi pe 
toată familia omenească despre faptul că fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. 
      Să nu credeţi că oamenii pot fi mişcaţi doar prin prezentarea iubirii lui Dumnezeu. Puteţi clădi 
foarte frumos subiectul acesta, dar este fără fundaţie. Săpaţi adânc, şi puneţi temelia pe Hristos – 
Mântuitorul răstignit, care a murit pentru călcătorul Legii, pentru ca acesta să nu piară ci să aibă viaţa 
veşnică. Cum? Prin faptul că se întoarce la supunere faţă de Legea cea sfântă a lui Dumnezeu. 
„Pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.” (Fapte 20:21). 
      Legea şi Evanghelia merg mână în mână. Una este completarea celeilalte. Legea, fără credinţă în 
Evanghelia lui Hristos nu poate salva pe călcătorul Legii. Evanghelia, fără Lege este ineficientă şi 
lipsită de putere. Legea şi Evanghelia sunt o unitate desăvârşită. Domnul Isus a pus temelia clădirii, şi 
tot El „pune piatra cea mai însemnată în vârful Templului, în mijlocul strigătelor de: „Îndurare, 
îndurare cu ea!”” (Zaharia 4:7). El este şi Autorul şi Desăvârşitorul credinţei noastre, Alfa şi Omega, 
Începutul şi Sfârşitul, Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Cele două contopite – Evanghelia lui Hristos şi 
Legea lui Dumnezeu – produc iubire şi credinţă autentică. 
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Duminică, 28 Decembrie, 1890 
      În compania fratelui Washburn, împreună cu Sarah McEnterfer, am plecat din Washington la ora 
nouă, spre Baltimore pentru o întâlnire la ora unsprezece. Ne-am dat seama că trenul nu oprea la staţia 
în care le-am scris să ne aştepte, iar la staţia următoare nu ne aştepta nimeni. Pe tren ne-am întâlnit cu 
sora Harris, şi toţi patru am plecat apoi să găsim locul de adunare. Nu a fost uşor de găsit. Am umblat 
din stradă în stradă.286 Era foarte rece, dar aerul a fost înviorător, şi o hrană bună pentru plămâni. 
După ce am bătut străzile cam o oră, nu ştiam mai mult decât atunci când am început căutarea. Am 
cercetat cărţi de adrese, în zadar. Am hotărât atunci să luăm tramvaiul, şi să vedem unde ne va duce 
acesta. Decizia a fost înţeleaptă. Cred că Domnul ne-a pus-o în minte. În vehicul se afla o soră de 
culoare care tocmai mergea la adunare, aşa că ea ne-a condus şi am reuşit să găsim micuţa clădire, în 
afara oraşului, la ţară. Căsuţa era literalmente ticsită de credincioşi şi necredincioşi. Ei aşteptau de o 
oră, temându-se că nu vom ajunge. Cât de mult s-au bucurat fraţii noştri să ne vadă! 
      Adunarea a început imediat. Am vorbit din Ioan 14, stăruind îndeosebi asupra acelei părţi care se 
referă la poruncile lui Dumnezeu, versetele 15, 21-26. Domnul m-a întărit şi m-a binecuvântat în timp 
ce vorbeam oamenilor. Le-am prezentat faptul că Domnul, în îndurarea Lui, a dat omului un timp de 
probă, în care să ne supună unor examene şi încercări, ca să vadă dacă ne vom dovedi loiali şi 
credincioşi Legilor şi guvernării împărăţiei Sale. Satana s-a dovedit lipsit de loialitate, aşa că a fost 
expulzat din cer, împreună cu îngerii cei necredincioşi. 
      Au fost prezenţi destul de mulţi adventişti de ziua întâia. Aceştia cred în mileniul ce va veni, şi nu 
cred în pre-existenţa lui Hristos înainte de venirea Lui în lumea noastră. Cu toate că nu aveam nici cea 
mai slabă cunoştinţă despre credinţa celor prezenţi, întrucât erau străini pentru mine, remarcile au fost 
atât de potrivite pentru cei prezenţi încât fratele Jones, prezbiterul bisericii, a spus că s-a gândit că îl 
vor acuza de faptul că mi-ar fi spus dinainte; însă adunarea a început imediat fără să fi avut timp să 
discutăm ceva înainte. Am stăruit în mod deosebit asupra caracterului divin al lui Isus Hristos. 
      Oamenii căutau cu nerăbdare să prindă ceva cuvinte de pe buzele mele, de care să se poată agăţa. 
Unii negau divinitatea Lui şi refuzau să creadă pre-existenţa Lui înainte de crearea lumii.  
      Am mers puţin pe jos până la fratele şi sora Jones, şi am făcut cunoştinţă cu familia lor.287 Ne-a 
plăcut mult familia. Am luat cina cu ei, apoi am urcat într-o birjă care a fost chemată pentru noi, şi 
care ne-a dus la gară. Am fost nevoiţi să aşteptăm trei sferturi de oră până la sosirea trenului, deoarece 
avea întârziere, dar după ce am urcat în tren ne-am ocupat locurile şi în curând ne-am simţit 
confortabil. Am ajuns la Washington pe la ora patru. Prietenii noştri s-au bucurat să ne vadă. 
      A rămas ca fratele Washburn să conducă adunarea de duminică seara. Eu nu mă simţeam bine.   
M-a necăjit inima. Am simţit în dreptul inimii o durere mare, ceva de felul celei pe care am suferit-o 
în California. Am putut să dorm doar puţin în noaptea aceea. Durerea aceasta a venit peste mine atât 
de neaşteptat, încât am decis că nu voi putea să particip la adunările pe care le plănuisem în 
Philadelphia, Ohio şi Williamsport. Întrucât nu mai aveam alte aranjamente, am hotărât că este mai 
bine să ne întoarcem acasă, în Battle Creek. Toţi ne-au îndemnat să facem aşa, când şi-au dat seama 
cât de bolnavă eram. 
 
Luni, 29 Decembrie, 1890 
      Am avut o noapte grea, şi am plecat din Washington la ora şapte dimineaţa. Am luat loc la 
vagonul de dormit. Am plătit pentru o singură cuşetă, trei dolari şi jumătate. Sarah nu a vrut să 
plătească încă o cuşetă, aşa că a călătorit în vagonul de zi şi a economisit trei dolari şi jumătate. Am 
încercat să obţinem ceva cald de băut, întrucât era ataşat de tren şi un vagon restaurant, însă ne-au 
spus că nu au, aşa că am mâncat ce am avut pus la pachet, mâncare pe care am savurat-o. Nu le-a 
plăcut faptul că nu am vizitat vagonul restaurant, însă în toate călătoriile mele nu vreau să fac 
cheltuieli suplimentare vizitând restaurante sau mâncând la vagonul restaurant. Am mâncat de două 
ori la vagonul restaurant în toate călătoriile mele, şi simt că este de datoria mea să mă opresc de la 
cheltuieli şi să nu fac conferinţa să plătească chitanţe încărcate, doar ca eu să-mi satisfac apetitul. 
Micul nostru dejun, format din pâine uscată, îmi este îndeajuns.288 
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Battle Creek, Mich., decembrie 30, 1890 
      Am schimbat trenul dimineaţa devreme. Am aşteptat patruzeci de minute. Am intrat într-un 
restaurant peste drum, şi am cerut ceva cald de băut – apă fierbinte sau lapte – şi ne-am împrospătat. 
Curând am urcat în tren până la Toledo. Fără întârziere am urcat într-un mijloc de transport în comun 
până la cealaltă gară, în timp ce o căruţă ne-a dus bagajele până acolo. Am găsit trenul tras pe linie, 
aşa că ne-am urcat şi ne-am ocupat locurile. Trenul nu a plecat până peste o jumătate de oră. Am 
mulţumit Domnului pentru că am avut o călătorie atât de confortabilă, deşi a fost atât de lungă. Am 
ajuns la Battle Creek pe la ora trei după-amiaza. 
 
 
Ms-54-1890                                                                                                         30-31 decembrie, 1890 

FILE  DIN  JURNAL 
DIN NOU ÎN BATTLE CREEK 

 
Battle Creek, 30 Decembrie, 1890 
      Am ajuns în Battle Creek pe la ora trei p.m. Familia noastră s-a bucurat să ne vadă, iar nouă ne-a 
părut bine să ajungem acasă. 
      Am auzit că adunările din Sabat ţinute în tabernacol, au fost excelente. Am citit articolul pe care   
l-am scris şi care a fost publicat în Extra, şi puterea Spiritului Domnului a făcut ca adevărul să fie 
înţeles de multe inimi. Nimeni nu s-a îndoit că Domnul mărturisea despre cuvintele scrise spre 
beneficiul bisericii. Inimile au fost profund mişcate, şi au fost făcute remarci de către fratele Prescott 
şi alţii. 
      Fratele Prescott a mărturisit că nu a urmat calea pe care ar fi trebuit să o urmeze în Battle Creek. A 
arătat spre Minneapolis şi a recunoscut că acolo nu a avut un discernământ corect, şi că de atunci 
încoace el nu a spus prea mult, ci a vorbit cu fratele Smith şi cu alţii. El a făcut o lucrare profundă. 
Fratele Smith a declarat că mărturia publicată în Extra (Review and Herald, dec. 23, 1890), se referă la 
el. A acceptat-o ca pe o mustrare adresată lui. 
      A fost lansat un apel pentru ca toţi cei care doreau să-L caute pe Domnul cu seriozitate, să meargă 
în faţă. Toate locurile din centrul corpului de clădire au fost umplute repede, pe măsură ce oamenii 
veneau de la balcon şi din sălile lăturalnice care fuseseră deschise pentru a oferi oamenilor spaţiu. 
Prof. Prescott i-a dat mâinile fratelui Smith şi s-au unit ca să caute pe Domnul în modul cel mai serios. 
Adunarea întreagă a fost pusă în mişcare, şi a trebuit să li se spună să ia loc chiar acolo unde erau. 
      Marţi noaptea a venit peste mine o povară mare. Nu am putut dormi.289 Fratele Smith era în gândul 
meu, şi am înălţat toată noaptea rugăciuni şi cereri pentru el. Eram cuprinsă de un spirit de luptă în 
agonie cu Dumnezeu, şi o mare nădejde pentru el mi-a cuprins inima. El este unul dintre veteranii 
noştri, unul dintre oamenii noştri de bază, iar Domnul îi va da puterea Lui susţinătoare. Ce schimbare 
s-a produs în adunare! Atmosfera părea că s-a limpezit. Lumina a pătruns, ca să ia locul incertitudinii 
şi ideilor confuze. 
 
Battle Creek, Mich., miercuri, 31 Decembrie, 1890 
      Am devotat mult timp pentru a-i scrie fratelui Smith, dar nu m-am simţit chiar liberă să i-o trimit. 
Am reţinut scrisoarea, pentru a decide dacă nu cumva era mai bine să vorbesc cu el. Dacă fratele 
Uriah Smith ar discerne lucrurile în adevărata lor lumină, nu ar consimţi la ceea ce se face. Fratele 
Smith a fost cu noi de la începutul lucrării. El înţelege felul în care noi – soţul meu împreună cu mine 
– am dus lucrarea înainte şi în sus pas cu pas, şi felul în care am îndurat greutăţile, sărăcia şi lipsa de 
mijloace. Împreună cu noi erau lucrătorii noştri din acea vreme de începuturi. Fratele Smith, în 
special, în tinereţea lui a fost una cu soţul meu. El ştie cum am fost apăsaţi din cauza lipsei de 
mijloace – ştie că dieta noastră a fost foarte sărăcăcioasă. În loc de cartofi foloseam napi, căci cartofii 
erau prea scumpi ca să ajungă pe masa noastră. Am lucrat fără salariu, folosind doar mijloacele strict 
necesare pentru a supravieţui, iar mobila noastră a fost alcătuită din scaune fără fund care au trebuit să 
fie reparate – le-am pus fund din pânză groasă, şi alte lucruri asemănătoare. El ştie că  ne-am făcut 
                                                
289 Pag. 788 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 146 

partea cu curaj, obişnuindu-ne cu situaţia fără să ne plângem, pe când eram la Rochester, New York, 
şi în diferitele locuri pe unde locuiam. Noi ştim cât de mult a costat pentru a pune temelia pe care 
lucrarea de publicare să poată avansa înainte şi în sus până la starea de prosperitate pe care o are în 
prezent. 
      Am stat umăr lângă umăr împreună cu fratele Smith în lucrarea aceasta, în timp ce Domnul aşeza 
principiile fundamentale.290 Am avut de luptat continuu împotriva oamenilor stăpâniţi de câte o idee, 
care credeau că corectitudinea în relaţiile administrative în ce priveşte lucrarea ce trebuia făcută, este 
dovada unei gândiri lumeşti, precum şi împotriva celor supărăcioşi care se prezentau singuri că ar fi 
capabili să poarte responsabilităţi, dar în care nu se putea avea încredere să fie puşi în legătură cu 
lucrarea, ca să nu îi dea direcţii greşite. Pas după pas a trebuit să fie făcut, nu după înţelepciunea 
oamenilor, ci după înţelepciunea şi îndrumarea Unuia care este prea înţelept ca să greşească, şi prea 
bun ca să ne facă rău.  Au fost aşa de multe elemente care au trebuit puse la încercare şi testate. 
Mulţumesc Domnului pentru că fraţii Smith, Amadon, şi Batchellor încă sunt în viaţă. Ei au fost 
membrii familiei noastre în cele mai grele momente ale istoriei noastre. 
      Cel mai mare lucrător care a trăit vreodată este Isus Hristos. El era Adevărul. El era Lumina; şi El 
a fost cu noi în toate circumstanţele grele. Ne gândim la acele zile cu sentimente de recunoştinţă 
pentru experienţa noastră. Dar acum, Dumnezeu ne-a condus pas cu pas, înainte şi tot mai înainte. 
Veteranii purtători ai stindardului şi-au depus armura, iar bărbaţi fără nicio experienţă în greutăţi şi 
încercări, sau în cunoştinţă, vin printre noi şi cred că ei ştiu totul. Ei iau lucrurile care au fost puse în 
mâinile lor gata pregătite, lucruri care au ajuns la mari proporţii, şi îl uită pe Iosif. 
 
 
S-40-1890                                                                          Battle Creek, Mich., miercuri, 31 Dec., 1890 

CĂTRE  U. SMITH 
 
Iubite frate Smith, 
 
      Am fost foarte neliniştită în legătură cu cazul tău, în mai multe ocazii în timpul ultimului meu tur 
de lucrare. Am fost foarte binecuvântată de Domnul; dar uneori cazul tău mi-a fost prezentat într-o 
lumină foarte clară – exact starea în care te afli. Am purtat povara, având doar puţină speranţă că aş 
putea să te ajut cu ceva.  Între noi este o prăpastie. Privesc în urmă şi văd cum ai strâns întuneric peste 
sufletul tău în timpul în care colegiul avea dificultăţi. Ai ieşit curat din toată afacerea aceasta? Domnul 
mi-a prezentat atunci cazul tău însă, ai crezut şi ai acţionat după lumina dată? Dacă ai fi acceptat pe 
deplin mărturia, şi ai fi luat seama la avertizarea care ţi-a fost dată acolo, astăzi nu ai fi în situaţia în 
care eşti. Tu şi fratele Gage v-aţi curăţit sufletele, mărturisind faptul că aţi greşit faţă de prof. Bell? 
Dacă nu aţi făcut-o, relele pe care le-aţi comis faţă de el, sunt înregistrat în cărţile cerului. Poţi să îţi 
permiţi să laşi lucrurile aşa cum sunt, şi să vii la judecată ca să fii confruntat în detaliu cu ceea ce ai 
făcut împotriva lui? Prof. Bell nu a fost un om perfect; el a greşit şi a făcut lucruri care nu erau bune, 
dar relele acestea erau mult mai mici în ochii lui Dumnezeu faţă de relele pe care le-aţi făcut voi 
amândoi în felul în care v-aţi purtat cu el. El nu merita un astfel de tratament din partea voastră. 
Lovindu-l pe el, v-aţi lovit propriile voastre suflete. Purtarea voastră nu a fost deloc după îndrumarea 
lui Hristos; voi aţi fost conduşi de un alt spirit; aţi umblat în lumina scânteilor din focul pe care l-aţi 
aprins voi, şi v-aţi slăbit sufletele. Va trebui să faceţi o lucrare foarte profundă, căci altfel va trebui să 
daţi socoteală pentru aceasta la bara judecăţii lui Dumnezeu. Aşa cum l-aţi tratat pe prof. Bell, aşa vă 
va trata Domnul dacă nu vă pocăiţi şi dacă nu vă mărturisiţi greşelile, şi dacă nu Îl angajaţi pe 
Avocatul vostru din ceruri ca să pledeze cazul vostru. Spiritul blândeţii şi al amabilităţii lui Hristos   
v-ar fi condus într-o purtare cu totul diferită.291 Dacă aţi fi urmat îndrumările pe care vi le-a dat 
Hristos în cuvântul Lui, astăzi aţi fi fost într-o stare cu totul diferită. „Să nu vorbească de rău pe 
nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii. Căci şi noi eram 
altă dată fără minte, neascultători, rătăciţi.” „Dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care 
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sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” 
Aţi ascultat cuvintele lui Hristos? Dacă aţi făcut lucruri rele în acest caz, relele acestea nu vor fi şterse 
dacă nu le mărturisiţi, şi dacă nu reparaţi acolo unde aţi păgubit pe fratele vostru. Ştiu aceasta pentru 
că Domnul mi-a arătat că voi amândoi aţi acţionat ca şi cum aţi fi pierdut din inimă orice sentiment de 
simpatie şi de iubire, şi rănindu-l pe el aşa cum aţi făcut-o, L-aţi rănit pe Isus în persoana sfinţilor Săi. 
Voi nu veţi fi liberi niciodată, până când nu vă mărturisiţi greşelile şi nu vă împăcaţi cu fratele vostru. 
Este cel mai periculos mod de a te purta cu sufletul tău, acela de a-ţi permite să faci relele pe care 
Domnul le mustră în tine, şi totuşi să treci pe lângă mustrare ca şi cum ai fi drept şi ai asculta cuvintele 
lui Dumnezeu.292 Vreţi să priviţi aceste lucruri şi să vă curăţiţi de ele pentru veşnicie? Mi-a fost arătat 
că a fost făcută o greşeală gravă. Îmi pare rău că eşti afectat de o vedere spirituală defectuoasă. Te rog, 
pentru sufletul tău, să cumperi de la negustorul ceresc aur, ca să te îmbogăţeşti; haine albe ca să te 
îmbraci cu ele, şi alifie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi. Singura cale sigură atunci când 
greşeşti, este de a-ţi mărturisi greşelile în profunzime, şi de a te căi de ele în mod sincer, apoi să vă 
rugaţi unii pentru alţi ca să fiţi vindecaţi. 
      De fiecare dată când îl vezi pe Prof. Bell te simţi rănit, pentru că l-ai vătămat şi vătămarea aceasta 
se întoarce peste tine. De ce nu te umileşti sub mâna cea tare a lui Dumnezeu? De ce nu faci o lucrare 
profundă, curăţind calea pentru Împăratul? De ce nu cazi pe Stânca Isus Hristos, ca să fii zdrobit? 
Această trecere pe alături fără să îndrepţi relele, desparte sufletul tău de Dumnezeu, îţi slăbeşte 
puterea morală, îţi întunecă discernământul, aşa încât prin faptele tale exprimi mai mult decât prin 
cuvinte, necredinţa. Poziţia ta a fost de a contracara şi de a face fără efect eforturile mele. Prin ceea ce 
ai făcut, ai stat în fruntea celor ce fac aceasta. Hristos a spus: „cine nu adună cu Mine, risipeşte.” Cum 
ai putut face aşa ceva? Răspunsul l-am primit noaptea trecută; tu nu ai curăţat şi nu ai îndreptat calea 
pe care ai lăsat-o în urma ta, şi Domnul, Dumnezeu, insistă să dai la o parte toate obstacolele. El 
consultă starea ta pe pământ, şi vede că în ceea ce ai făcut, ai confundat fantomele cu realitatea. În 
mod neintenţionat ai făcut o lucrare care va rămâne înregistrată împotriva ta, şi la judecată va trebui să 
răspunzi.293 De ce ai stat ca o barieră în calea lucrării pe care o făceam prin bărbaţii pe care am văzut 
de bine să îi aleg pentru lucrarea aceasta? De ce ai fost atât de gata să prinzi şi să absorbi influenţele 
care împiedicau lumina căreia Eu i-am poruncit să ajungă în biserica Mea? 
      „Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, 
pe acela îl veţi primi. Cum puteţi crede voi, care umblaţi după slava pe care v-o daţi unii altora, şi nu 
căutaţi slava care vine de la singurul Dumnezeu?” Ioan 5:43-44. 
      Fratele meu, Uriah Smith, pe care te-am iubit şi te-am respectat în Domnul! Tu ai lucrat împotriva 
planurilor lui Dumnezeu, aducând asupra ta amăgiri care, dacă vei continua în acelaşi fel, vor fi 
urmate de înşelăciuni şi iluzii care vor sfârşi într-o despărţire de Dumnezeu iremediabilă. El te 
cheamă. Curăţă calea Împăratului, îndepărtează pietrele de poticnire din drum, nu cuteza să faci doar o 
lucrare de suprafaţă, pentru că alţii au privit la tine şi au urmat mai mult exemplul tău decât au privit 
la Dumnezeu şi au căutat sfatul Lui. Aceştia nu vor ajunge mai departe decât vei ajunge tu. 
Mărturiseşte-ţi greşelile; mărturiseşte complet; nu lăsa nicio piatră care să nu fie întoarsă. Sfetnicul 
Cel credincios îţi face observaţii şi te imploră să nu-ţi înşeli sufletul, în ce priveşte fericirea veşnică. 
Aceasta este ceva ce tu trebuie să cauţi cu toate puterile tale. El îţi îndreaptă ochii mai sus, şi vrea ca 
gândurile tale să fie în cer, de unde vine nădejdea ta şi ajutorul de fiecare zi. „Căutaţi mai întâi 
împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.” În timp ce Domnul Isus ne arată vasta confederaţie a 
răului cu care trebuie să dăm faţă, întrucât domniile şi stăpânirile sunt înrolate împotriva noastră, El ne 
spune că noi luptăm pentru o lume nevăzută.294 Tot universul cerului priveşte conflictul şi, dacă ochii 
noştri ar fi deschişi, am vedea îngerii în rânduri, pentru că Spiritul Sfânt este promis tuturor celor ce 
luptă cu vitejie luptele Domnului. În luptă sunt angajaţi soldaţi care nu sunt perfecţi, înconjuraţi de 
slăbiciuni, care cad în păcat, neştiutori, care au nevoie să fie învăţaţi la fiecare pas; însă înainte să 
poată fi ajutaţi este esenţial ca ei să îşi simtă slăbiciunea. Când ei cad pe Stâncă şi sunt zdrobiţi, atunci 
braţele cele veşnice îl cuprind pe cel neajutorat. Agenţiile cereşti sunt angajate să facă lucrarea lor, să 
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îi pregătească pentru a fi vase de slavă, care să copleşească inamicul, să străpungă norul şi umbra 
agenţiilor satanice. Instrumentele cereşti îi înconjoară cu elementele luminii – cu razele strălucitoare 
ale Soarelui Neprihănirii. Căpetenia oştirii Domnului îi conduce pe câmpul de luptă, cu cuvintele, 
„Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea. În fruntea voastră stă un Biruitor, biruinţa este sigură.” 
      Frate Smith, ceea ce am înţeles noaptea trecută mă împinge să scriu. Ştiu că tu nu umbli în lumină. 
Tu ai avut dovada şi ai putea să ai mult mai multe dovezi, dacă ai vrea să le primeşti. Isus, preţiosul 
Mântuitor, ţi-a trimis tot mereu lumina de care aveai nevoie, dar tu nu te-ai aşezat în canalul prin care 
aceasta putea să ajungă la tine. Tu ţi-ai strâns peste suflet un înveliş de necredinţă până când nu ai mai 
putut face deosebire între lumină şi întuneric, între minciună şi adevăr. Niciodată, niciodată nu vei 
schimba această ordine de lucruri până când nu vei avea umilinţa unui copilaş.295 Aceasta nu se va 
întâmpla până când nu vei cădea pe Stâncă şi nu vei fi zdrobit. Atunci moare eu-l; obiceiuri noi se 
formează; înclinaţiile şi tendinţele rele sunt învinse. Duşmanii dinăuntru şi dinafară sunt gata să învie 
şi să te învingă. „Despărţiţi de Mine”, a spus Hristos, „nu puteţi face nimic.” Renunţi la luptă? Refuzi 
să cazi pe Stâncă? Dacă da, atunci nu poţi să ai nici cea mai mică asigurare că vei ieşi din cursa 
diavolului. Atitudinea ta a încurajat în bisericile noastre o stare de lucruri pe care nu ai măsurat-o. 
Rezultatul purtării şi lucrării tale în aceeaşi direcţie, de când ai plecat de la Minneapolis, a făcut ca 
împlinirea lucrării pe care mi-a dat-o Domnul, să fie de cincizeci de ori mai grea decât ar fi trebuit să 
fie. Tu  mi-ai barat drumul, dar, oh, cât de puţin ai înţeles adevăratul rezultat al lucrării tale! Mie mi-a 
fost descoperit. Când ai afirmat că sora White a fost influenţată de W. C. White, de A. T. Jones şi de 
E. J. Waggoner, ai plantat în inimi o necredinţă care a fost hrănită şi a adus roade. Nu îţi va face 
plăcere să culegi recolta.296 Satana prinde tot ce are un astfel de caracter şi îl foloseşte ca agent activ 
pentru distrugerea credinţei în lucrarea pe care Domnul a intenţionat să o facă. Orice suflet care 
primeşte din plin cuvintele tale şi le crede, este reprezentat în mod corect prin cuvintele lui Hristos, 
„O, dacă ai fi rece sau în clocot; dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din 
gura Mea.” O opoziţie pe faţă mi-ar fi făcut mai puţin rău. Lipsa de credinţă în soliile pe care mi le-a 
dat Dumnezeu să le port, aşa cum a fost cea manifestată, este necredinţă hotărâtă, oricare ar fi 
intenţiile şi scopurile. O astfel de credinţă nu are niciun pic de mireasmă, iar credinţa fratelui Butler 
este de felul acesta; fără valoare, lipsită de mireasmă, şi nu găsesc nimic în el sau în tine care să fie în 
armonie cu mine în lucrarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Poziţia ta este o împotrivire hotărâtă faţă 
de eforturile pe care aş putea să le fac sub îndemnul lui Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt. Nu 
pentru mine mă doare, ci pentru că lucrarea pe care mi-a dat-o Domnul este de un astfel de caracter 
încât necesită ca credinţa să fie hrănită încontinuu din cauză că avertizările, mustrările şi soliile care 
cercetează inimile, şi ceea ce dă în vileag păcatele ascunse nu sunt plăcute şi nici agreabile inimii 
fireşti, iar adevărul este că mulţi consimt formal în faţa adevărului fără să fie sfinţiţi prin adevăr. 
Aceştia nu-l reprezintă în spirit pe Hristos. Ei lucrează doar la suprafaţă şi se înşeală singuri cu ideea 
că sunt creştini. Iluzia aceasta le stăpâneşte cu atâta putere inima şi mintea încât săgeţile ascuţite ale 
Domnului nu reuşesc să pătrundă prin armura îndreptăţirii de sine în care s-au încastrat.297 Vraja este 
atât de puternică încât aceştia pot să asculte adevărul, soliile cele mai serioase şi pline de putere, chiar 
soliile care descriu iluzia în care sunt prinşi, şi nici măcar nu le dă prin gând să se cerceteze pe sine să 
vadă dacă nu cumva li se adresează lor. Aceasta este clasa pe care Mântuitorului nostru îi este cel mai 
greu să o trezească. Cele mai impunătoare învăţături pot să fie auzite şi ascultate, ca şi cum nu s-ar fi 
rostit nimic. Aşa se întâmplă cu mulţi, cu foarte mulţi din generaţia aceasta. Va fi aprinsă o ură 
satanică împotriva mărturiilor. Lucrarea Satanei va fi aceea de a distruge credinţa bisericilor în ele, 
pentru următorul motiv: 
      Satana nu poate avea calea liberă pentru a-şi introduce înşelăciunile şi pentru a lega sufletele în 
iluziile pe care le creează, dacă sunt luate în seamă mustrările, avertizările şi sfaturile Spiritului lui 
Dumnezeu. Ce cale mai plăcută duşmanului, şi mai tristă pentru Spiritul lui Dumnezeu puteai să 
urmezi, decât cea pe care ai urmat-o tu, fratele meu, învăţătorul lui Israel? Tu împreună cu mulţi alţii, 
angajaţi ca şi tine în lucrare, bărbaţi aflaţi în poziţii cu responsabilitate, lucrători şi predicatori, aţi 

                                                
295 Pag. 795 în orig. 
296 Pag. 796 în orig. 
297 Pag. 797 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 149 

format o confederaţie pentru a pune sub semnul întrebării, a critica şi a spune: „povestiţi-ne, şi vom 
povesti mai departe”. Poziţia pe care o ocupă bărbaţii aceştia şi influenţa pe care le-o dă poziţia 
aceasta i-a condus la îndoială pe mulţi, care niciodată nu vor mai ieşi din aceasta, aşa că înşelăciunile 
şi iluziile din aceste zile de pe urmă îi vor învinge. Aceasta se întâmplă pentru că iluminarea divină a 
cerului nu mai are putere să-i pună în rânduială deoarece ei au decis în urma exemplului care le-a fost 
dat. Indiferent dacă ei cred sau nu cred, dacă le este adresată vreo mustrare pe care nu vor să o creadă, 
vor spune: „Oh, sora White este influenţată. Cineva i-a spus despre aceste lucruri. Dacă fratele Smith, 
care cunoaşte totul despre mărturii spune că este numai părerea şi raţiunea ei, şi el nu acceptă 
învăţăturile din mărturii, şi totuşi este un om atât de bun, voi urma exemplul lui şi îmi voi asuma 
riscul.” Este foarte neînţelept să faci aşa, şi totuşi mulţi fac şi au făcut aşa. Ştiu că Spiritul Domnului 
m-a ţinut aici, la Battle Creek, pentru ca toţi să poată înţelege dacă a fost de la Dumnezeu sau de la 
diavolul. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.”298 Ca în zilele lui Hristos, unii au trecut cu vederea 
dovada pe care le-a dat-o Dumnezeu şi au spus, „dă-ne un semn, fă o minune dacă tu ai dreptate.” 
      „Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârşim lucrările lui Dumnezeu?” Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe 
care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” „Ce semn faci Tu, deci” 
I-au zis ei „ca să-l vedem, şi să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?” Aceste cuvinte mi-au fost adresate 
pur şi simplu, de la întâlnirea de la Minneapolis încoace. Ca un copil, am vorbit deschis, cu toată 
simplitatea, cu oricine a vrut să-mi pună vreo întrebare. Am fost dispusă să le spun şi să le arăt tot ce 
mi-a descoperit Tatăl meu din cer. Am crezut că aceasta îi va face să vadă şi să creadă, însă acum sunt 
înclinată să cred că cele mai serioase eforturi ale mele de a-i face să vadă şi să înţeleagă, au lucrat cu 
totul altfel decât am sperat. Cred că ei nu au luat în seamă cuvintele mele şi nu au înţeles motivele 
mele, şi cu cât am lucrat mai mult în direcţia aceasta, cu atât mai puţină influenţă avea mărturia mea 
asupra lor, aşa că acum nu mai am niciun îndemn de a mai conversa cu bărbaţii care ocupă poziţii de 
răspundere. Mă simt ca o persoană care ştie că este urmărită.299 Ca unul care ştie că cuvintele îi sunt 
răstălmăcite, sfatul şi povaţa îi sunt tratate cu indiferenţă, nevrednice de a fi luate în seamă. Mi-am 
spus tot mereu „lucrurile spirituale se înţeleg cu ajutorul Spiritului.” Îmi agăţ de Isus Hristos sufletul 
neputincios. Acum nu am nicio dorinţă de a mai da vreo dovadă cuiva. Cei care vor să vadă, pot 
deschide ochii şi să vadă. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Judecata pe care poate că o va rosti 
cineva în dreptul meu sau al cuvintelor mele, sau al faptelor mele, nu mă va mai surprinde. Mă aştept 
la orice, şi nu mă mai sprijin pe nimeni, nu mai depind de nimeni. Lucrarea mea nu va mai fi de acum 
înainte de a mă strădui să fac pe cineva să creadă, ci pur şi simplu va merge înainte, în afara 
atmosferei de necredinţă, de cârcotire şi criticism. Mă simt mult mai liberă să vorbesc celor 
necredincioşi decât celor care deţin poziţii de responsabilitate, care au avut atât de mare lumină şi 
ocazii atât de mari, şi totuşi nu au răspuns luminii. M-am încredinţat în mâinile Apărătorului meu, Isus 
Hristos, Cel Neprihănit, aşa cum nu am mai făcut-o până acum. Sunt sigură că nu mă pot simţi liberă 
să conversez ca până acum cu cei cu care vorbeam atât de deschis. 
      Îi mulţumesc Domnului pentru sănătate, Îi mulţumesc pentru eliberare. De ce îmi produce 
continuu cazul tău atâta agonie sufletească, nu pot spune. Tot mereu am văzut că te-a cuprins orbirea 
într-o măsură alarmantă. Te încredinţez în mâinile lui Isus, şi apoi mă gândesc că nu voi mai avea 
nimic de spus, niciun cuvânt, dar după aceea din nou sufletul îmi este cuprins de groază şi plâng şi mă 
rog cu strigăte mari şi cu lacrimi, „nu lua Duhul Tău cel Sfânt de la el; fă ca Spiritul Tău să rupă vraja 
aceasta”… Oh, dacă ţi-ai supune voinţa, voinţei lui Dumnezeu! Oh, dacă ai tremura în faţa acestei 
lucrări! Cum vei putea fi pregătit ca să rezişti în ziua lui Dumnezeu? Numai dacă vei cădea jos la 
piciorul crucii. Încă nu este prea târziu ca relele să fie îndreptate. Nu te sfătui cu carnea şi cu sângele. 
Nu spune, „există lucruri pe care nu le înţeleg.” Desigur că există. Mintea ta este întunecată, dar fă un 
pas pe care îl vezi, apoi îl vei vedea pe următorul.300 Oh, aprinde-ţi o licărire din focul de pe altarul 
divin, înainte să fie pentru totdeauna prea târziu! Îndepărtează pietrele de poticnire dintr-o mişcare, şi   
fă-o fără nicio întârziere. Dacă Dumnezeu te ajută, vei putea să îţi vezi slăbiciunea şi ineficienţa, 
precum şi gloria şi maiestatea lui Hristos. Glasul lui Dumnezeu te cheamă aşa cum l-a chemat pe Ilie, 
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„ieşi din peşteră, stai cu Dumnezeu şi ascultă ceea ce îţi va spune.” Când vei veni sub călăuzirea 
divină, Mângâietorul te va conduce în tot adevărul. Lucrarea Mângâietorului este de a lua cuvintele lui 
Hristos, aşa cum ies de pe buzele Lui, şi de a le infuza ca principii vii în inimile deschise pentru a le 
primi. Atunci Îl vom cunoaşte atât pe Tatăl, cât şi pe Fiul. 
      Am multe lucruri scrise pentru tine, dar mi-am zis, „Cu ce pot ajuta acestea? Fraţii mei şi-au bătut 
joc, au cârcotit, au criticat şi comentat, le-au denaturat, au pescuit din ele şi au ales puţin şi au refuzat 
mult, până când mărturiile nu au mai însemnat nimic pentru ei. Ei le interpretează cum vor, după 
judecata lor mărginită, şi sunt satisfăcuţi.” Dacă aş fi îndrăznit, aş fi vrut de mult să părăsesc acest 
teren de luptă, dar ceva m-a reţinut. Eu nu voi alege calea mea sau voia mea. În viaţa lui Hristos, în 
timpul celor mai mari încercări ale Lui, unul dintre ucenicii Lui L-a trădat, un altul s-a lepădat de El 
de trei ori, şi toţi ceilalţi L-au părăsit şi au fugit. Dacă Stăpânul, care a fost fără vreo mânjitură a 
păcatului, a îndurat aceasta, eu să mă aştept la ceva mai bun? Oh, cât de mulţi au încercat să găsească 
ceva împotriva Lui Hristos! Cel mai crud şi cel mai incurabil lucru este bigotismul şi prejudecata, care 
există tot atât de ferme în zilele noastre ca şi atunci când Hristos era pe pământ. Dar, le las toate în 
mâna lui Dumnezeu.301 Mă simt ruptă de mulţi dintre fraţii mei; ei nu mă înţeleg pe mine, misiunea şi 
lucrarea mea, căci dacă ar fi înţeles nu s-ar fi purtat aşa cum s-au purtat. Îmi place să-i văd pe cei ce 
simt că au nevoie de ajutor; biete suflete flămânde, lihnite de foame. Îmi place să-i văd cum se bucură 
de lumina preţioasă pe care mi-a dat-o Domnul pentru ei. Oh, cât de mult S-a bucurat Isus când s-a 
găsit loc pentru adevăr în inima femeii din Samaria. „În timpul acesta, ucenicii Îl rugau să mănânce, şi 
ziceau: „Învăţătorule, mănâncă!”  Dar El le-a zis: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi n-o 
cunoaşteţi.” Ucenicii au început să-şi zică, deci, unii altora: „Nu cumva I-a adus cineva să 
mănânce?” Isus le-a zis: „Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis, şi să împlinesc lucrarea 
Lui. Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi 
holdele, care sunt albe acum, gata pentru seceriş.” Da, Doamne, mă uit şi văd holdele, le văd albe, 
gata pentru seceriş. Poate cuvintele mele nu vor găsi loc în inimile celor care le-au auzit de atâtea ori, 
dar sunt câmpuri albe, gata pentru seceriş. Sunt cazuri ca cel al femeii din Samaria. Cei de la care în 
aparenţă se aşteaptă cel mai puţin, vor deveni vestitori ai adevărului, în timp ce aceia care au avut 
mare lumină vor fi lăsaţi la o parte. Cei înţelepţi şi prudenţi nu vor vedea lucrările lui Dumnezeu, dar 
adevărul va fi descoperit pruncilor, şi aceştia vor răspunde. 
      Închei aici scrisoarea. 

Ellen G. White 
 
 
Ms-31-1890 

DIFUZAREA  CĂRŢII  „MAREA  LUPTĂ” 
 
      Mai mult ca niciodată am fost făcută să simt că bisericile noastre au nevoie de mesajele de 
avertizare pe care Dumnezeu le-a dat pentru a le trezi ca să îşi simtă responsabilitatea. În mijlocul 
întunericului gros care acoperă pământul, trebuie să pătrundă fiecare rază de lumină care a venit din 
cer. Avertizările şi îndemnurile din Cuvântul lui Dumnezeu, precum şi împlinirea profeţiei în 
evenimentele care zilnic se petrec în jurul nostru, sunt doar vag înţelese de către mulţi dintre cei ce îşi 
afirmă credinţa în adevărul prezent. Satana vrea ca oamenii să doarmă în timp ce el lucrează din plin 
pentru a semăna seminţele minciunii. Fiecare ochi din universul necăzut este îndreptat spre scenele 
care se descoperă în faţa noastră – scenele finale ale marii lupte – sfârşitul luptei îndelungate dintre 
bine şi rău, dintre cer şi infern. Cu puterea lui făcătoare de minuni, Satana va înşela o lume stricată. 
Dar Hristos, Jertfa ispăşitoare, va fi un refugiu pentru orice suflet care se încrede în El. În crăpătura 
Stâncii ne putem ascunde, putem fi la adăpost de toată puterea şi măiestria celui rău. 
      Satana va lua în stăpânire fiecare minte care va fi supusă controlului lui, şi el va lucra prin fiecare 
agenţie pe care şi-o poate însuşi, pentru a-şi duce planurile la îndeplinire. Cu cât mai mare va fi nevoia 
ca lumina să fie răspândită în întunericul lumii, cu atât mai mari şi mai variate vor fi eforturile Satanei 
de a intercepta lumina. 
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      Domnul ne-a descoperit pericolele care există în jurul şi în faţa noastră. Prin intermediul Spiritului 
Profetic, El a descoperit înşelăciunile care vor ţine lumea captivă, şi a vorbit poporului Său astfel: 
„iată calea; mergeţi pe ea.”302 Volumul IV din seria „Marea Luptă” dă jos masca ce acoperă 
înşelăciunile lui Satana; ne putem aştepta ca duşmanul oricărei neprihăniri să depună orice efort ce-i 
stă în putere, ca să ţină departe de oameni ceea ce îi demască vrăjitoriile. 
      Prin Spiritul Său, Domnul a dat tocmai învăţătura de care este nevoie în timpul acesta. Mişcarea 
specială care s-a produs sub influenţa soliilor din Apocalipsa 14, legătura pe care o are ea cu trecutul 
şi cu viitorul, lucrarea de încheiere a lui Hristos în cer şi a poporului Său pe pământ, toate au fost 
descoperite. Domnul a pus peste mine povara de a scoate la lumină aceste lucruri, pe care le-am 
prezentat în volumul IV; încă simt povara pentru ca solia să ajungă la oameni. În cartea aceasta sunt 
avertizări care pun în gardă poporul lui Dumnezeu faţă de multele erori care vor fi promulgate ca 
adevăruri. Fiecare familie din poporul nostru ar trebui să o studieze. Adevărurile pe care le prezintă 
vor trezi conştiinţa, şi pentru mulţi se va dovedi ca o protecţie în faţa amăgirii. Ea va confirma 
credinţa lor în lucrarea din trecut a acestor solii. Avertizările, mustrările şi instrucţiunile date de către 
Spiritul lui Dumnezeu sunt necesare tuturor. Este nevoie de o trezire, de o cercetare a inimii, în lumina 
pe care a dat-o Dumnezeu. 
      Adevărurile prezentate în volumul IV sunt necesare poporului nostru, şi au fost necesare de ani de 
zile. Domnul mi-a poruncit să nu zăbovesc şi să dau drumul acestor avertizări, iar eu nu am fost 
neascultătoare faţă de viziunea cerească. Am făcut tot ce am putut face. Alte agenţii trebuie să îşi facă 
partea, şi să pună cartea în circulaţie. 
      Dar după Conferinţa Generală din 1888, Satana a lucrat cu putere specială prin elemente 
neconsacrate, pentru a slăbi încrederea poporului lui Dumnezeu în vocea care a apelat la ei de atât de 
mulţi ani. Dacă poate face aceasta, atunci prin aplicarea greşită a Scripturii îi va conduce pe mulţi să 
nu mai aibă încredere în lucrarea ce s-a făcut în trecut sub aceste solii.303 În felul acesta îi va lăsa 
descumpăniţi, fără nicio fundaţie solidă pentru credinţa lor, cu speranţa să îi poată duce cu totul sub 
puterea lui. Fie ca atenţia poporului nostru să fie atrasă asupra lucrării speciale a Spiritului lui 
Dumnezeu care s-a desfăşurat odată cu începutul şi dezvoltarea celor trei solii, şi rezultatul va fi o 
binecuvântare pentru tot trupul. O reînviere a credinţei şi interesului faţă de mărturiile Spiritului lui 
Dumnezeu va conduce la obţinerea unei experienţe sănătoase în ce priveşte lucrurile lui Dumnezeu. 
      Unii dintre cei veniţi de curând la credinţă pretind că au lumină specială de la Dumnezeu în 
legătură cu aceste solii; dar lumina lor cea nouă îi conduce să dea la o parte adevărurile stabilite, care 
sunt stâlpii credinţei noastre. Ei interpretează şi aplică greşit Scripturile. Ei plasează într-un loc greşit 
Apocalipsa 14, şi înlătură lucrarea pe care au făcut-o aceste solii. În felul acesta ei resping marile 
indicatoare pe care le-a fixat Dumnezeu. Întrucât lumina lor cea nouă îi conduce să dărâme structura 
pe care a zidit-o Domnul, putem să ştim că nu El îi călăuzeşte. 
      Experienţa celor noi veniţi la credinţă, dacă Domnul lucrează asupra minţilor lor, va fi în armonie 
cu Cuvântul lui Dumnezeu, cu lucrarea pe care a făcut-o în trecut cu poporul Său, şi cu instrucţiunile 
pe care li le-a dat lor. El nu se va contrazice pe Sine Însuşi. 
      Dumnezeu a dat soliilor din Apocalipsa 14 locul lor în cadrul profeţiei, şi lucrarea lor nu trebuie să 
înceteze până la încheierea istoriei acestui pământ. Soliile primului şi al celui de-al doilea înger, sunt 
adevăr şi în prezent, şi trebuie să meargă în paralel cu cea care le urmează. Îngerul al treilea îşi 
vesteşte avertizarea cu voce tare. Ioan a spus: „După aceea am văzut pogorându-se din cer un alt 
înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” În lumina acestei slave, este 
combinată lumina celor trei solii.  
      În volumul IV, Domnul ne-a descoperit criza viitoare, care este aproape peste noi. El ne-a avertizat 
despre pericolele care pândesc pe calea noastră, pentru ca să ne prindem de tăria Lui şi să obţinem 
victoria asupra fiarei şi chipului ei, şi în final să stăm pe marea de cristal unde vom cânta cântecul 
biruinţei veşnice.304 Dar Domnul nu a intenţionat să ţinem pentru noi aceste avertizări. Lumina pe care 
a dat-o în volumul IV, este pentru lume. 
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      Nelegiuirea domneşte în zilele noastre nu numai în lume, stricând-o ca pe timpul lui Noe, ci chiar 
în biserică. Crucea Calvarului trebuie să fie înălţată ca o contra influenţă, Jertfa ispăşitoare trebuie să 
fie ţinută în faţa oamenilor, pentru ca oamenii să poată vedea păcatul în adevăratul lui caracter 
îngrozitor, şi să se poată prinde de neprihănirea lui Hristos, singura care poate subjuga păcatul, şi 
singura care poate restaura chipul moral al lui Dumnezeu în om. 
      Mulţi din biserică permit lucrurilor de natură pământească să se interpună între suflet şi cer. 
Aceştia nu au o concepţie dreaptă despre caracterul lui Dumnezeu. Ei nu percep iubirea Lui 
inegalabilă; aşa că iubirea şi credinţa mor în inimile lor. Multe minţi sunt confuze. Acestea nu pot 
discerne lucrurile spirituale, şi nu sunt capabile să deosebească vocea adevăratului Păstor de vocea 
unui străin. Cât de necesar este ca aceştia să studieze solia pe care a dat-o Dumnezeu, ca să nu fie 
măturaţi de amăgirile copleşitoare ale inamicului. 
      Toată lumea zace în întuneric. Întunericul acoperă pământul, şi negură deasă popoarele, iar 
Domnul îi cheamă pe membrii bisericii să lucreze împreună cu El pentru a trezi lumea, dacă va fi 
posibil, ca să îşi vadă primejdia. Noi nu putem face singuri această lucrare. Trebuie să ne luăm din 
Hristos eficienţa. Isus spune: „după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” 
Aici este secretul puterii, secretul eficienţei; căci cu toate că instrumentele omeneşti sunt implicate în 
lucrarea de salvare, numai lumina care vine de la crucea înălţată poate să atragă inimile spre cer. Noi 
trebuie să prezentăm adevărul aşa cum este în Isus. Trebuie să avem lumina şi puterea unui Mântuitor 
care trăieşte înăuntrul nostru, căci altfel nu îi putem atrage pe alţii la El. Noi trebuie să fim insuflaţi cu 
Spiritul adevărului, care este Spiritul lui Hristos. Nu există nicio putere în omenesc pentru a atrage 
omenirea la Hristos. Noi suntem ca fierul care nu atrage decât dacă este magnetizat. Trebuie să fim 
sfinţiţi prin adevăr, dacă vrem să avem o influenţă sfinţitoare asupra altora.305 Isus spune, „Cuvântul 
Tău este adevărul.” Doar printr-o cunoaştere sfinţitoare a Cuvântului lui Dumnezeu, putem fi capabili 
să biruim puterile întunericului şi putem câştiga suflete pentru Stăpânul nostru. 
      Am simţit că trebuie să îi îndemn pe toţi să simtă că este necesar să cerceteze Scripturile în mod 
personal, ca să poată cunoaşte adevărul, şi să poată înţelege mai clar mila şi iubirea lui Dumnezeu. 
Totuşi, este nevoie de atenţie şi de rugăciune serioasă atunci când se studiază Biblia, pentru ca nimeni 
să nu cadă în vreo eroare din cauza interpretării greşite a învăţăturilor ei. Există un singur mare adevăr 
central, care trebuie ţinut întotdeauna în faţa ochilor atunci când cercetăm Scripturile: Hristos, şi El 
răstignit. Orice alt adevăr este investit cu influenţă şi cu putere în mod corespunzător cu relaţia pe care 
o are cu această temă. Numai în lumina crucii putem înţelege caracterul solemn al Legii lui 
Dumnezeu. Sufletul paralizat din cauza păcatului poate fi înzestrat cu viaţă numai prin lucrarea care a 
fost făcută pe cruce de Autorul mântuirii noastre. Iubirea lui Hristos constrânge omul să se unească cu 
El în lucrările şi în jertfirea Lui. Descoperirea iubirii divine trezeşte în ei simţul obligaţiei lor pe care 
au neglijat-o, de a fi purtători de lumină către lume, şi îi inspiră cu un spirit misionar. Adevărul acesta 
le luminează mintea şi le sfinţeşte sufletul. Adevărul acesta izgoneşte necredinţa şi inspiră credinţă. 
Acesta este singurul mare adevăr care trebuie să fie ţinut în mod continuu în mintea oamenilor. Cu 
toate acestea, cât de vag este înţeleasă iubirea lui Dumnezeu; şi în predicarea cuvântului, ea face doar 
foarte slabă impresie.  
      Atunci când Hristos şi lucrarea Lui de răscumpărare este văzut ca fiind marele adevăr central al 
sistemului adevărului, o lumină nouă se revarsă peste toate evenimentele din trecut şi din viitor. 
Acestea sunt văzute într-o nouă relaţie, şi dobândesc o nouă şi profundă semnificaţie. În felul acesta a 
descoperit Dumnezeu, prin Duhul Lui cel Sfânt, lucrurile acestea poporului Său.306 Din punctul acesta 
de vedere, volumul IV din seria Marea Luptă prezintă înţelegerii noastre experienţa din trecut a 
bisericii, şi marile evenimente ale viitorului. În cartea aceasta Dumnezeu a aşezat în faţa noastră în 
adevărata lor relaţie, evenimentele care vor avea loc pe pământul nostru. 
      Dar Satana caută în mod continuu să intercepteze fiecare rază de lumină pe care Dumnezeu o 
trimite ca să pregătească un popor pentru ceea ce este în faţa lor. Celor care ar trebui să transmită 
lumina lumii, le prezintă planuri care par că sunt pentru promulgarea adevărului, dar care în realitate 
împiedică lucrarea. Aceste planuri apar atât de plauzibile încât sunt acceptate, şi astfel scopul lui este 
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atins. Acesta este motivul pentru care volumului IV nu i s-a dat atenţia care ar fi trebuit să i se dea. 
      S-a adus ca motiv pentru că această carte nu a fost vândută în general de către colportorii noştri, 
faptul că ea este mai dificil de vândut decât altele. Eu am dovada clară a faptului că dacă este înţeleasă 
şi prezentată în mod corect, ea poate fi vândută tot aşa de uşor ca oricare alta dintre cărţile noastre. 
Dar să zicem că ar fi adevărat faptul că este greu de vândut; este acesta un motiv pentru a fi neglijată? 
Dacă este o carte de care oamenii au nevoie, dacă Veghetorul Divin a binevoit să dea la o parte vălul 
de pe scenele marelui conflict în care fiecare suflet viu va avea de jucat un rol, atunci nu ar trebui 
depus efort serios pentru a fi difuzată? Nu ar trebui să fie încurajaţi colportorii să o vândă? Nu ar 
trebui să fie încurajat poporul nostru să facă tot ce poate pentru a o duce înaintea lumii? Sunt instruiţi 
colportorii aşa cum ar trebui să fie, li s-a arătat că ei nu trebuie să vândă o singură carte, excluzându-le 
pe toate celelalte, doar pentru că aceasta le aduce un profit mai mare? Dacă noi ne conformăm 
lucrarea după profitul pe care ni-l aduce, unde se manifestă spiritul misionar? 
      Colportorul nu trebuie să se descurajeze dacă este chemat să dea piept cu greutăţi în lucrarea lui; 
să lucreze în credinţă, şi biruinţa îi va fi dată.307 „Noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci 
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac.” Ori 
de câte ori va fi prezentată o carte care dă pe faţă eroarea, Satana stă lângă cel căruia îi este oferită şi îi 
sugerează motive pentru care să nu o accepte. Dar o agenţie divină lucrează pentru a influenţa minţile 
în favoarea adevărului. Îngeri slujitori îşi opun puterea lor puterii lui Satana. Şi atunci când prin 
influenţa Duhului Sfânt adevărul este primit în minte şi în inimă, va avea o putere transformatoare 
asupra caracterului. 
      Noi nu putem lumina pe oameni decât prin puterea lui Dumnezeu. Colportorii trebuie să îşi 
păstreze sufletele în legătură vie cu Dumnezeu. Ei trebuie să lucreze rugându-se ca Dumnezeu să le 
deschidă calea şi să pregătească inimile pentru a primi solia pe care El o trimite. Nu este capacitatea 
agentului sau a lucrătorului, ci este Spiritul lui Dumnezeu cel care mişcă inima şi care dă adevăratul 
succes. 
      Mulţi dintre fraţii noştri nu se gândesc decât că alte publicaţii pot fi tot atât de eficiente în a 
conduce sufletele să cunoască adevărul, ca volumul IV. 
      Sunt unii, care ocupă poziţii de răspundere, care au doar puţină experienţă în ce priveşte lucrările 
Spiritului Sfânt. Ei nu apreciază lumina cuprinsă în avertizările, mustrările şi încurajările care au fost 
date bisericii în aceste zile de pe urmă, pentru că inimile şi minţile lor nu au primit Spiritul divin al 
harului. Aceste persoane sunt înclinate să ascundă faptul că în cadrul lucrării soliei îngerului al treilea, 
Domnul a comunicat poporului Său cunoştinţa voii Lui, prin intermediul Spiritului Profeţiei. Ei 
gândesc că adevărul va fi primit mai uşor dacă faptul acesta nu este făcut atât de proeminent. Dar 
aceasta este numai raţiune omenească.308 Tocmai faptul că lumina aceasta care ajunge la oameni nu 
este prezentată ca avându-şi originea în mintea omenească, va face impresie asupra clasei largi a celor 
ce cred că darurile Duhului se vor manifesta în biserica din zilele de pe urmă. Atenţia multora va fi 
reţinută în felul acesta, care vor fi astfel convinşi şi convertiţi. Mulţi, care altfel nu ar fi putut fi atinşi, 
vor fi impresionaţi în felul acesta. 
      Cei care nu pun mai mult preţ pe soliile pe care li le trimite Dumnezeu, decât pun pe produsele 
minţii omeneşti, trebuie să intre într-o legătură mai strânsă cu cerul înainte să poată discerne lucrurile 
care vin de la Dumnezeu. Lucrurile spirituale se înţeleg prin Spiritul. 
      Eu mărturisesc bisericilor că volumul IV ar trebui să fie tot atât de mult răspândit ca şi orice altă 
carte ce a fost publicată, şi ar fi fost răspândit dacă efortul de a-l aduce înaintea oamenilor ar fi fost 
proporţional cu importanţa şi solemnitatea subiectului prezentat în el. 
      Am aşteptat îndelung ca alţii să simtă importanţa de a pune în faţa lumii avertizările cuprinse în 
volumul IV. Am aşteptat ca ei să pună problema aceasta înaintea colportorilor. Dar nimeni nu pare să 
simtă că are vreo îndatorire specială în acest caz. Acum, vă prezint vouă, fraţilor mei, în Numele 
Domnului, problema aceasta. Mă gândesc că mulţi dintre voi nu ştiu ce conţine cartea, şi vă rog să o 
studiaţi cu atenţie şi cu rugăciune. Atunci veţi înţelege forţa cuvintelor mele; veţi înţelege necesitatea 
de a o face să ajungă în fiecare familie dintre noi, şi de a fi dusă lumii. 
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      Rezultatele răspândirii acestei cărţi (Marea Luptă) nu trebuie să fie judecate după ce se vede acum. 
Citind-o, unele suflete vor fi trezite şi vor avea curajul să se unească imediat cu cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu. Dar mult mai mulţi dintre cei care o citesc nu vor lua poziţie până când nu 
vor vedea împlinindu-se evenimentele scrise mai dinainte. Împlinirea anumitor profeţii va inspira 
credinţă ca şi alţii să ia poziţie, iar când pământul va fi luminat cu slava Domnului în lucrarea de 
încheiere, multe suflete vor lua poziţie pentru poruncile lui Dumnezeu, ca rezultat al acestei cărţi. 
 
 
Ms-36-1890 

PERICOLUL  IDEILOR  FALSE  ÎN  CE  PRIVEŞTE 
ÎNDREPTĂŢIREA  PRIN  CREDINŢĂ 

 
Putem noi să înţelegem că cel mai costisitor lucru din lume, este păcatul? Păcatul consumă 

puritatea conştiinţei, cu preţul pierderii favorii lui Dumnezeu şi al despărţirii sufletului de El, şi în cele 
din urmă cu preţul pierderii cerului. Păcatul de a întrista Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu şi de a 
umbla contrar cu El, a costat pe mai mult decât un om, pierderea sufletului. 
      Cine poate măsura responsabilităţile influenţei fiecărui agent omenesc pe care Răscumpărătorul 
nostru l-a cumpărat cu preţul jertfirii propriei Sale vieţi? Ce scenă se va vedea când se va ţine judecata 
şi când cărţile vor fi deschise ca să mărturisească pentru salvarea sau pentru pierderea sufletelor! Va fi 
nevoie de decizia fără greş a Celui care a trăit în natura umană, a iubit omenirea, Şi-a dat viaţa pentru 
omenire, pentru a se confirma în cele din urmă răsplata pentru cei drepţi şi loiali, precum şi pedeapsa 
pentru cei neascultători, lipsiţi de loialitate, şi nedrepţi. Fiului lui Dumnezeu I s-a încredinţat puterea 
de a măsura complet acţiunile şi responsabilitatea fiecărui individ. Pentru cei care au fost părtaşi 
păcatelor altor oameni şi au acţionat împotriva hotărârii lui Dumnezeu, va fi o scenă îngrozitor de 
solemnă. 
      Mi-a fost prezentat tot mereu pericolul de a întreţine, ca popor, idei false despre îndreptăţirea prin 
credinţă. Mi-a fost arătat de ani de zile că Satana va lucra în mod special pentru a  duce mintea în 
confuzie în ce priveşte acest subiect. S-a stăruit foarte mult asupra Legii lui Dumnezeu, şi aceasta a 
fost prezentată adunărilor aproape la fel de lipsită de cunoaşterea lui Isus Hristos şi de legătura pe care 
o are El cu Legea, cum a fost jertfa lui Cain. Mi-a fost arătat că mulţi au fost împiedicaţi să creadă din 
cauza ideilor amestecate, confuze, despre mântuire, din cauză că slujitorii evangheliei au lucrat într-un 
fel greşit pentru a atinge inimile. Subiectul care de ani de zile se recomandă cu insistenţă minţii mele, 
este neprihănirea lui Hristos atribuită.309 M-am mirat că acesta nu a fost subiectul cuvântărilor din 
bisericile noastre din toată ţara, când el mi se impunea atât de insistent, şi când eu am făcut din el 
subiectul oricărei cuvântări şi predici pe care le-am rostit în faţa oamenilor. 
      Cercetându-mi scrierile de acum cincisprezece, douăzeci de ani, găsesc că ele prezintă lucrurile în 
aceeaşi lumină – că aceia care intră în lucrarea solemnă şi sacră a slujirii, ar trebui ca mai întâi să 
înveţe lecţii din învăţăturile lui Hristos şi ale apostolilor, în ce priveşte principiile vii ale evlaviei 
practice. Aceştia trebuie să fie educaţi ca să ştie ce înseamnă o credinţă vie, serioasă. 
      Sunt trimişi să lucreze mulţi tineri care nu înţeleg planul de mântuire şi nu ştiu ce înseamnă o 
adevărată convertire; de fapt ei au nevoie să fie convertiţi. Avem nevoie să fim luminaţi în acest 
punct, iar slujitorii evangheliei au nevoie să fie educaţi să stăruie mai în detaliu asupra subiectelor care 
explică adevărata convertire. Toţi cei ce sunt botezaţi trebuie să dovedească faptul că au fost 
convertiţi. Nu există subiect asupra căruia trebuie stăruit mai serios, care trebuie repetat mai frecvent, 
şi fixat mai hotărât în mintea tuturor, decât imposibilitatea omului căzut de a merita ceva prin cele mai 
bune fapte ale sale. Mântuirea este numai prin credinţa în Isus Hristos. 
      Când acest subiect este supus cercetării, ne doare inima să vedem cât de triviale sunt remarcile 
celor care ar trebui să înţeleagă taina evlaviei. Ei vorbesc cu atâta nechibzuinţă despre ideile corecte 
ale fraţilor noştri care cred adevărul şi învaţă adevărul. Ei sunt foarte departe de realitatea lucrurilor 
care mi-au fost prezentate. Duşmanul încurcă minţile lor în pâcla şi în ceaţa celor pământeşti care par 
atât de impregnate în înţelegerea lor încât au devenit o parte a credinţei şi caracterului lor. Numai o 
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convertire din nou îi poate schimba pe aceştia şi îi poate face să renunţe la aceste idei false – căci 
aceasta mi s-a arătat că este situaţia lor.310 Ei se prind de acestea aşa cum un om care se îneacă se 
prinde de salvatorul lui, ca acestea să îi ţină să nu se scufunde şi să nu îşi piardă credinţa. 
      Hristos mi-a dat cuvinte pe care să le rostesc: „Trebuie să vă naşteţi din nou, căci dacă nu, nu veţi 
intra în împărăţia cerului.” De aceea, toţi care înţeleg corect aceasta, să dea la o parte spiritul de 
controversă şi să caute pe Domnul cu toată inima lor. Atunci Îl vor găsi pe Hristos şi vor putea să dea 
un caracter distinctiv experienţei lor religioase. Aceştia, să ţină acest subiect – simplitatea adevăratei 
evlavii – în mod clar în faţa oamenilor, în fiecare cuvântare. Aceasta va pătrunde în inima fiecărui 
suflet flămând şi însetat, care vrea nespus de mult să aibă o asigurare a credinţei şi speranţei, şi 
deplină încredere în Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. 
      Să se prezinte distinct şi clar că nu este posibil să realizăm nimic ca să putem sta înaintea lui 
Dumnezeu, sau să adăugăm ceva în darul lui Dumnezeu pentru noi, prin vreun merit al creaturii. Dacă 
credinţa şi faptele ar câştiga darul mântuirii pentru cineva, atunci Creatorul ar fi sub obligaţie faţă de 
creatură. Aici apare ocazia ca falsul să fie acceptat drept adevăr. Dacă cineva poate merita mântuirea 
prin ceva ce ar putea el să facă, atunci este ca şi un catolic care vrea să facă penitenţe pentru păcatele 
lui. Atunci, mântuirea ar fi în parte ca ceva datorat, ceva care poate fi câştigat muncind, ca un salariu. 
Dacă omul nu poate merita mântuirea prin niciuna din faptele lui bune, atunci aceasta trebuie să fie în 
întregime prin har, pe care omul îl primeşte socotindu-se păcătos, pentru că el Îl primeşte şi crede în 
Isus. Este în întregime un dar fără plată. Îndreptăţirea prin credinţă este mai presus de orice 
controversă. Şi orice controversă se sfârşeşte imediat ce este stabilit în mod clar că meritele omului 
căzut, prin faptele lui bune, nu îi pot da niciodată viaţa veşnică. 
      Lumina care mi-a fost dată de Dumnezeu aşează acest subiect important mai presus de orice 
întrebare, în mintea mea. Îndreptăţirea este în întregime prin har, şi nu este procurată prin nicio faptă 
pe care omul căzut ar putea să o facă.311 Mi-a fost arătat foarte clar că dacă un om bogat are bani şi 
proprietăţi, şi dă din acestea, daruri Domnului, în mintea lui se nasc idei false care mânjesc darul, prin 
gândul că el ar merita favoarea lui Dumnezeu, că Domnul ar fi oarecum obligat să privească la el cu o 
favoare mai specială, din cauza darului pe care l-a făcut. 
      S-a făcut mult prea puţină educaţie clară în ce priveşte acest subiect. Domnul a împrumutat omului 
bunurile Lui, ca să aibă grijă de ele – mijloace pe care le cere să-I fie date înapoi atunci când 
providenţa Lui arată aceasta, şi când înaintarea cauzei Lui o cere. Domnul a dat intelectul. El a dat 
sănătatea şi capacitatea de a strânge un câştig pământesc. El a creat lucrurile de pe pământ. El Îşi 
manifestă puterea divină pentru a dezvolta toate bogăţiile Lui. Acestea sunt roadele din gospodăria 
Lui. El a dat soarele, norii, picurii de ploaie care fac vegetaţia să înflorească. Ca slujitori ai lui 
Dumnezeu, voi strângeţi din recolta Lui, ca să folosiţi cu chibzuială ceea ce cer nevoile voastre, şi ca 
să ţineţi echilibrul pentru chemarea lui Dumnezeu. Voi puteţi spune împreună cu David: „Totul vine 
de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” 1Cronici 29:14. Aşa că nu poate exista niciun merit 
în faptul că creatura dă înapoi Domnului ceea ce este al Lui, căci era de fapt proprietatea Lui pe care  
i-a dat-o să o folosească şi pe care El, în providenţa Lui, ar trebui să o conducă. 
      Prin rebeliune şi apostazie omul a pierdut dreptul la favoarea lui Dumnezeu; nu mai avea niciun 
drept, pentru că el nu putea să aibă nicio valoare, în afară de cea care a fost investită în Fiul cel Iubit al 
lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie să fie înţeles. Omul şi-a pierdut dreptul la privilegiile pe care 
Dumnezeu în îndurarea Lui i le-a prezentat ca pe un dar gratuit, o comoară care i-a fost dată în 
păstrare pentru a fi folosită spre înaintarea cauzei Lui şi spre slava Lui, spre beneficiul fiinţelor pe care 
El le-a creat. În momentul în care lucrarea mâinilor lui Dumnezeu a refuzat ascultarea faţă de legile 
împărăţiei lui Dumnezeu, în acel moment a devenit neloial guvernării lui Dumnezeu şi s-a făcut cu 
totul nevrednic de toate binecuvântările cu care îl favorizase Dumnezeu. 
      Aceasta a fost poziţia omenirii după ce omul a divorţat de Dumnezeu în urma fărădelegii.312 
Atunci el nu mai avea dreptul la nicio gură de aer, la nicio rază de soare, la niciun pic de hrană. Iar 
motivul pentru care omul nu a fost anihilat atunci, a fost acela că Dumnezeu l-a iubit atât de mult încât 
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i-a dăruit pe Fiul Său preaiubit, ca să sufere pedeapsa călcării lui de Lege. Hristos S-a oferit să devină 
garantul şi înlocuitorul omului, pentru ca omul, prin harul nespus de mare, să poată avea o a doua 
şansă – un al doilea timp de probă – având în faţă experienţa lui Adam şi a Evei ca o avertizare ca să 
nu calce Legea lui Dumnezeu aşa cum au călcat-o ei. Şi în măsura în care omul se bucură de 
binecuvântările lui Dumnezeu oferite în darul luminii soarelui şi în darul hranei, ar trebui să existe din 
partea omului o aplecare înaintea lui Dumnezeu în recunoaştere plină de mulţumire faţă de faptul că 
toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Tot ceea ce este dat înapoi lui Dumnezeu, este numai ceea ce Îi 
aparţine şi care a fost dat omului. 
      Omul a călcat Legea lui Dumnezeu, şi prin Răscumpărătorul, au fost făcute făgăduinţe noi şi 
proaspete, pe o cu totul altă bază. Toate binecuvântările trebuiau să vină printr-un Mijlocitor. Acum 
fiecare membru al familiei omeneşti este dat în întregime în mâinile lui Hristos, şi tot ceea ce posedă 
în viaţa prezentă – fie că e vorba de bani, case, terenuri, sau despre puterile raţiunii, tărie fizică sau 
talente intelectuale – sau binecuvântările vieţii viitoare, sunt puse în posesia noastră ca bunuri ale lui 
Dumnezeu care să fie folosite în mod credincios pentru beneficiul omului. Fiecare dar este pecetluit cu 
crucea, şi poartă chipul şi semnătura lui Isus Hristos. Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. De la cele 
mai mici beneficii, până la cele mai mari binecuvântări, totul curge printr-un singur canal – o mijlocire 
supraomenească stropită cu sângele care are o valoare ce nu poate fi măsurată, întrucât este viaţa lui 
Dumnezeu în Fiul Său.  
      Niciun suflet nu poate da lui Dumnezeu nimic care să nu fie deja al Lui. Ţineţi minte aceasta. 
„Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” 1Cronici 29:14.313 Acest gând trebuie 
să fie păstrat în faţa oamenilor oriunde ne ducem – şi anume că noi nu posedăm nimic, nu putem oferi 
nimic, ca valoare, ca fapte sau ca credinţă, pe care să nu îl fi primit mai întâi de la Dumnezeu, şi pe 
care El să nu Îşi poată pune mâna oricând şi să spună: „toate sunt ale Mele – daruri, binecuvântări, 
talente pe care ţi le-am încredinţat, nu ca să te îmbogăţeşti, ci ca să le foloseşti cu înţelepciune, spre 
beneficiul lumii.” 
      Creaţiunea aparţine lui Dumnezeu. Domnul ar fi putut, neglijând omul, să îi oprească imediat 
respiraţia. Tot ceea ce este şi tot ceea ce are omul, aparţine lui Dumnezeu. Lumea întreagă este a lui 
Dumnezeu. Casele omului, toate însuşirile lui personale, oricât de valoroase sau sclipitoare, sunt 
înzestrări din partea lui Dumnezeu. Totul este darul Lui care trebuie să se întoarcă la El, ajutând astfel 
ca inima omului să fie cultivată. Cele mai splendide jertfe pot fi aduse pe altarul lui Dumnezeu, şi 
oamenii pot lăuda, slăvi şi preamări pe Dătător pentru dărnicia Lui. Pentru ce? „Totul vine de la Tine, 
şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” Nicio lucrare a omului nu poate să atragă pentru el iubirea 
iertătoare a lui Dumnezeu, dar dragostea lui Dumnezeu care pătrunde sufletul îl va conduce să facă 
acele lucruri care au fost cerute întotdeauna de Dumnezeu, şi le va face cu plăcere. El face astfel 
numai ceea ce era dator să facă. 
      Îngerii lui Dumnezeu în cer, care nu au căzut niciodată, fac continuu voia Lui. În tot ceea ce fac ei 
în timpul misiunii lor pline de activitate din îndurare faţă de lume, protejând, călăuzind şi ocrotind de 
veacuri lucrarea mâinilor lui Dumnezeu – atât pentru cei drepţi cât şi pentru cei nedrepţi – ei pot să 
spună cu adevărat, „Totul vine de la Tine, şi din mâna Ta primim ce-Ţi aducem.” Oh, dacă ochiul 
omenesc ar putea să prindă licăriri din slujirea îngerilor! Ce bine ar fi dacă imaginaţia ar putea să 
cuprindă şi să stăruie asupra slujirii bogate, glorioase a îngerilor lui Dumnezeu, precum şi conflictul în 
care sunt angajaţi în favoarea oamenilor, pentru a-i proteja, a-i conduce, a-i câştiga şi a-i scoate afară 
din cursele lui Satana. Cât de cu totul altfel ar fi conduita, sentimentul religios! 
      Se pot stârni discuţii de către muritori, apărând cu înverşunare meritul creaturii, şi fiecare om se 
poate lupta pentru supremaţie, dar aceştia nu ştiu că tot timpul, în principiu şi în caracter, reprezintă 
greşit adevărul care este în Isus.314 Ei sunt în ceaţa care le întunecă mintea. Aceştia au nevoie de 
iubirea divină a lui Dumnezeu care este reprezentată prin aurul curăţit prin foc; au nevoie de hainele 
albe ale caracterului curat al lui Hristos; şi au nevoie de alifia cerească pentru ochi, ca să poată 
discerne cu stupoare completa nevrednicie a meritului creaturii de a câştiga muncind, ca plată, viaţa 
veşnică. Poate fi vorba de fervoare în lucrare şi de afecţiuni intense, de realizări intelectuale înalte şi 
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nobile, de înţelegere profundă, sau de cea mai umilă înjosire a eu-lui, la picioarele Răscumpărătorului 
nostru; dar în toate acestea nu este nimic mai mult decât harul şi talentul care a fost dat de la început 
de Dumnezeu. Nu trebuie să fie dat nimic mai puţin decât ceea ce prescrie datoria, şi nu poate fi dat 
nimic mai mult decât ceea ce au primit de la început; şi totul trebuie să fie pus în focul neprihănirii lui 
Hristos ca să fie curăţat de mirosul pământesc, înainte să poată să se înalţe într-un nor de tămâie 
mirositoare înaintea marelui Iehova, şi înainte să poată fi acceptat ca o mireasmă plăcută. 
      Mă întreb, cum aş putea să prezint aceste lucruri aşa cum sunt? Domnul Isus împărtăşeşte toată 
puterea, tot harul, toată pocăinţa, toată înclinaţia, toată iertarea păcatelor, în prezentarea neprihănirii 
Lui pentru ca omul să le cuprindă printr-o credinţă vie – care este de asemenea darul lui Dumnezeu. 
Dacă aţi aduna laolaltă tot ce este bun şi sfânt, nobil şi plăcut în om, şi apoi le-aţi prezenta îngerilor lui 
Dumnezeu ca şi cum acestea ar contribui la salvarea sufletului omenesc, sau ca pe un merit, 
propunerea aceasta ar fi respinsă ca un act de înaltă trădare. Stând în prezenţa Creatorului lor şi 
privind slava inegalabilă care învăluie persoana Lui, ei privesc la Mielul lui Dumnezeu dat de la 
întemeierea lumii pentru a trăi o viaţă de umilinţă, pentru a fi respins de oamenii păcătoşi, pentru a fi 
dispreţuit, pentru a fi crucificat. Cine poate măsura infinitul acestei jertfe? 
      Hristos S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să fim îmbogăţiţi. Orice faptă pe 
care o poate face vreun om pentru Dumnezeu este mult mai puţin decât nimic.315 Cererile mele sunt 
acceptabile doar pentru că sunt făcute în baza neprihănirii lui Hristos. Ideea de a face ceva care să 
merite harul iertării, este o erezie de la început, până la sfârşit. „Neputând s-aduc nimic, lângă crucea 
Ta eu pic.” 
      Omul nu poate realiza nicio faptă memorabilă vrednică de laudă, care să îi acorde vreo onoare. 
Oamenii au obiceiul să îi onoreze pe oameni şi să îi slăvească. Mă cutremur când văd sau aud aşa 
ceva, deoarece mi-au fost descoperite nu puţine cazuri în care viaţa din cămin sau interiorul inimilor 
acestor oameni, este plin de egoism. Ei sunt stricaţi, murdari, ordinari; nimic din ceea ce vine din toate 
faptele lor nu îi poate înălţa la Dumnezeu, căci tot ceea ce fac ei este o urâciune în ochii Lui. Nu există 
nicio convertire reală, fără renunţare la păcat, şi fără ca să fie înţeles tot mai mult caracterul grav al 
păcatului. Cu o limpezime a percepţiei care nu a fost niciodată atinsă de ochiul muritor, îngerii lui 
Dumnezeu văd că fiinţele împiedicate de influenţe stricăcioase, cu suflete şi mâini necurate, îşi decid 
destinul pentru eternitate; şi totuşi, mulţi înţeleg prea puţin ce înseamnă păcatul şi care este remediul. 
      Auzim atât de multe lucruri predicate despre convertirea sufletului, care nu sunt adevărate. 
Oamenii sunt educaţi să creadă că dacă omul se pocăieşte, va fi iertat, presupunându-se că pocăinţa ar 
fi calea, uşa, spre cer; că există o anumită valoare sigură în pocăinţă, care cumpără pentru el iertarea. 
Poate omul să se pocăiască de la el însuşi? Nu mai mult decât poate să se ierte singur. Lacrimi, 
suspine, hotărâri – toate acestea sunt doar exercitarea corectă a facultăţilor pe care Dumnezeu le-a dat 
omului, şi întoarcerea de la păcat în schimbarea vieţii care este a lui Dumnezeu. Unde este meritul 
omului pentru a-şi câştiga mântuirea, sau pentru a aduce înaintea lui Dumnezeu ceva care să fie 
valoros şi excelent? Poate o jertfă din bani, case, terenuri, să vă pună pe lista celor merituoşi? 
Imposibil! 
      Există pericolul de a privi îndreptăţirea prin credinţă ca şi cum ar exista vreun merit în credinţă.316 
Când primiţi neprihănirea lui Hristos ca pe un dar fără plată, sunteţi îndreptăţiţi fără plată prin 
răscumpărarea lui Hristos. Ce este credinţa? „Substanţa lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor care 
nu se văd.” Evrei 11:1 (KJV). Este un consimţământ al înţelegerii dat Cuvintelor lui Dumnezeu, care 
leagă inima în consacrare de bună voie şi în slujire faţă de Dumnezeu, Cel care a dat înţelegerea, care 
a mişcat inima, care mai întâi a atras mintea ca să-L vadă pe Hristos pe crucea de pe Calvar. Credinţa 
înseamnă a da înapoi lui Dumnezeu puterile intelectuale, a abandona în mâna lui Dumnezeu mintea şi 
voinţa, şi a face din Hristos singura uşă pentru a intra în împărăţia cerului. 
      Când oamenii învaţă că ei nu pot câştiga neprihănirea prin propriile merite ale faptelor, şi când 
privesc cu încredere deplină şi fermă în Isus Hristos ca singura lor nădejde, atunci nu va mai exista 
atât de mult eu şi atât de puţin din Isus. Sufletele şi trupurile sunt mânjite şi murdărite de păcat, inima 
este înstrăinată de Dumnezeu, totuşi mulţi se luptă cu puterile lor mărginite pentru a câştiga mântuirea 
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prin fapte bune. Isus, se gândesc ei, face o parte din mântuire; iar ei trebuie să facă restul. Aceştia au 
nevoie să vadă prin credinţă, neprihănirea lui Hristos ca singura lor speranţă pentru acum şi pentru 
veşnicie. 
      Dumnezeu a dat oamenilor facultăţi şi capacităţi. Dumnezeu lucrează şi cooperează cu darurile pe 
care le-a împărtăşit omului, iar omul, fiind părtaş naturii divine şi făcând faptele lui Hristos, poate fi 
biruitor şi poate câştiga viaţa veşnică. Domnul nu intenţionează să facă lucrarea pentru care i-a dat 
omului putere să o facă. Partea omului trebuie să fie făcută. El trebuie să fie un împreună lucrător cu 
Dumnezeu, să poarte jugul împreună cu Hristos, să înveţe blândeţea şi smerenia Lui. Dumnezeu este 
puterea care stăpâneşte totul. El revarsă darurile; omul le primeşte şi acţionează cu puterea harului lui 
Hristos, care este agentul viu. 
     „Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu.” 1Cor. 3:9. Inima trebuie să fie lucrată, supusă, arată, grăpată, 
semănată, ca să aducă o recoltă pentru Dumnezeu, de fapte bune. „Voi sunteţi clădirea lui 
Dumnezeu.” Voi nu vă puteţi clădi singuri.317 Există o putere în afara voastră, care trebuie să 
clădească biserica, să pună cărămidă peste cărămidă, întotdeauna prin cooperare cu facultăţile şi 
puterile care au fost date omului de Dumnezeu. Răscumpărătorul trebuie să îşi găsească o casă în 
clădirea Lui. Dumnezeu lucrează, şi omul lucrează. Este nevoie să existe o primire continuă a 
darurilor lui Dumnezeu, pentru ca să poată exista o dăruire de bunăvoie din aceste daruri. Este primire 
continuă, şi apoi restituire. Domnul a făcut posibil ca sufletul să primească hrană de la El, care să fie 
redată apoi prin împlinirea planurilor Lui. Pentru ca să poată exista o revărsare în afară, trebuie să 
existe o pătrundere a divinităţii în om. „Voi locui în ei, şi voi umbla în ei.” 2Cor. 6:16. (KJV). 
      Templul sufletului trebuie să fie sacru, sfânt, nemânjit. Trebuie să existe un parteneriat în care 
toată puterea este a lui Dumnezeu, şi toată slava aparţine lui Dumnezeu. Responsabilitatea este peste 
noi. Noi trebuie să primim în gânduri şi în sentimente ca să putem apoi da prin exprimare. Legea 
acţiunii umane şi divine îl face pe primitor să fie un împreună lucrător cu Dumnezeu. Îl aduce pe om 
în situaţia în care, unit cu divinitatea, să poată face faptele lui Dumnezeu. Omenescul atinge 
omenescul. Puterea divină şi agenţia omenească, combinate, vor fi un succes complet, deoarece 
neprihănirea lui Hristos împlineşte totul. 
      Motivul pentru care atât de mulţi nu reuşesc să fie lucrători de succes, este acela că ei acţionează 
ca şi cum Dumnezeu ar depinde de ei, ca şi cum ei trebuie să Îi sugereze lui Dumnezeu ce să aleagă să 
facă cu ei, în loc ca ei să depindă de Dumnezeu. Ei dau la o parte puterea supranaturală, şi astfel nu 
reuşesc să facă lucrarea supranaturală. Ei depind tot timpul de puterea omenească, a lor şi a fraţilor 
lor. Sunt strâmţi în ei înşişi, şi judecă întotdeauna după înţelegerea lor omenească, mărginită. Ei au 
nevoie să fie ridicaţi, pentru că nu au nicio putere de sus. Dumnezeu ne dă corpuri, putere a creierului, 
timp şi ocazii în care să lucrăm. Se cere ca totul să fie pus la treabă. Dacă omenescul este combinat cu 
divinitatea, puteţi împlini o lucrare care va dăinui cât veşnicia.318 Dacă oamenii se gândesc că Domnul 
a făcut o greşeală în cazul lor, şi arată spre faptele lor, vor fi dezamăgiţi.  
      „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui 
Dumnezeu.” Efeseni 2:8. Aici este un adevăr care va desfăşura subiectul în faţa minţii voastre, dacă 
nu o închideţi faţă de razele de lumină. Viaţa veşnică este un dar infinit. De aceea, ea este dincolo de 
posibilitatea de a fi câştigată muncind pentru ea, pentru că este infinită. În mod necesar ea trebuie să 
fie un dar. Ca dar, trebuie să fie primită prin credinţă, şi recunoştinţă şi laudă să-i fie oferite lui 
Dumnezeu. O credinţă solidă nu va duce pe nimeni în fanatism, şi nu-l va face să fie ca robul leneş. 
Puterea de vrajă a lui Satana este cea care conduce oamenii să privească la ei înşişi în loc să privească 
la Isus. Neprihănirea lui Hristos trebuie să meargă înaintea noastră, dacă slava Domnului va fi răsplata 
noastră. Dacă facem voia lui Dumnezeu, putem primi mari binecuvântări ca un dar fără plată de la 
Dumnezeu, dar nu pentru că ar fi vreun merit în noi; un astfel de merit nu are nicio valoare. Faceţi 
lucrarea lui Hristos, şi veţi onora pe Dumnezeu şi veţi fi mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a 
iubit şi Şi-a dat viaţa pentru noi, pentru ca noi să avem viaţă şi mântuire în Isus Hristos. 
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Îndreptăţirea prin Credinţă – Felul în care este pervertită de către unii 
 
      Apostolul Pavel a spus: „Nu ştiţi că cei nedrepţi nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu?… Şi aşa 
eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului 
Isus Hristos, şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1Cor. 6:9-11). Absenţa devoţiunii, a evlaviei şi 
sfinţirii exterioare a omului se datorează contestării lui Hristos ca neprihănire a noastră. Iubirea lui 
Dumnezeu are nevoie să fie cultivată continuu. 
      Oh, inima mea strigă către viul Dumnezeu, pentru a primi mintea lui Hristos! Nu vreau să mai văd 
eu-l.319 Vreau să lucrez cu toate puterile pe care sunt capabilă să le exercit, pentru a salva sufletele 
pentru care Hristos făcut o jertfă infinită a propriei Sale vieţi, atât de preţioasă. Eu trebuie să caut 
zilnic înţelepciune, ca să ştiu cum să mă port cu sufletele care sunt prinse în capcanele lui Satana. Sunt 
multe suflete care greşesc, suflete preaiubite, pe care le putem întoarce la Dumnezeu dacă suntem 
insuflaţi cu Spiritul lui Hristos. Domnul îi iubeşte, în ciuda păcatelor şi nebuniilor lor. El a dat pe 
Preaiubitul lui Fiu pentru a-i salva, şi pentru că i-a iubit, a trimis pe Fiul Său în lume pentru ca oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
      Trebuie să mă ţin strâns de Isus Hristos, ca să pot avea în mod continuu părtăşie cu natura divină, 
şi să am interes personal profund faţă de cei care au fost odinioară cei mai buni prieteni ai mei, dar 
care în timpul ispitirii au ridicat călcâiul împotriva mea. Iubirea lui Hristos nu trebuie să se stingă din 
suflet. Prejudecata împotriva mea nu poate să mă facă să fiu ceea ce ei cred că sunt, şi eu nu voi avea 
resentimente faţă de ei. Dar când îi văd pe fraţii mei în credinţă, bărbaţi responsabili, lucrând în 
întuneric, mă doare inima. Ei nu m-au lovit pe mine, ci pe Domnul Isus, Cel care m-a delegat să le 
transmit solia Lui. 
      Nu pot decât să plâng când mă gândesc la naturile încăpăţânate, suferinde, care nu vor să cedeze în 
faţa dovezii. Ei îşi iau o aparenţă de indiferenţă, dar nu e aşa. Cu bucurie şi-ar schimba relaţia faţă de 
mine şi faţă de cei pe care i-au rănit adânc prin gânduri, cuvinte şi influenţă, dacă ar putea evita 
umilinţa de a spune: „am greşit; îmi mărturisesc greşelile, vrei să mă ierţi?” Cel mândru şi încăpăţânat 
fuge tocmai din faţa subiectelor cu care trebuie să fie confruntat, dacă vrea ca sufletul să îi fie 
recuperat şi convertit. Oh, oare nu vor sfărâma niciodată vraja lui Satana care este peste ei?320 Vor 
hrăni mândria lor până la sfârşit? Cât de mult doresc să îi văd liberi, şi nu în amăgirile puternice ale lui 
Satana. 
      În timp ce o clasă perverteşte învăţătura neprihănirii prin credinţă şi neglijează să îndeplinească 
condiţiile trasate în Cuvântul lui Dumnezeu – „Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele” – este o 
greşeală tot atât de mare din partea celor care pretind a crede şi a asculta poruncile lui Dumnezeu, dar 
care se pun împotriva razelor preţioase de lumină – noi pentru ei – reflectate de la crucea Calvarului. 
Cea dintâi clasă nu vede lucrurile minunate ale Legii lui Dumnezeu pentru toţi împlinitorii Cuvântului 
Său. Ceilalţi tot caută nod în papură la tot felul de nimicuri, şi neglijează ceea ce are greutate: 
îndurarea şi iubirea lui Dumnezeu. 
      Mulţi au pierdut foarte mult pentru că nu şi-au deschis ochii înţelegerii, ca să vadă lucrurile 
minunate ale Legii lui Dumnezeu. Pe de o parte, cei religioşi în general au despărţit Legea de 
evanghelie, în timp ce noi, pe de altă parte, am făcut aproape acelaşi lucru, din alt punct de vedere. 
Noi nu am înălţat înaintea oamenilor neprihănirea lui Hristos şi deplina semnificaţie a marelui Său act 
de răscumpărare. L-am lăsat afară pe Hristos şi iubirea Lui inegalabilă, în timp ce am introdus teorii şi 
raţionamente, şi am predicat cuvântări formate din argumente. 
      Bărbaţi neconvertiţi au stat la amvoane şi au rostit predici. Inimile lor nu au experimentat 
niciodată dovada dulce a iertării păcatelor lor, obţinută printr-o credinţă vie, încrezătoare. Cum ar 
putea aceştia să predice iubirea, simpatia, iertarea lui Dumnezeu pentru toate păcatele? Cum ar putea 
aceştia să spună, „Priveşte, şi vei trăi”? Privind la crucea Calvarului, vei simţi dorinţa de a purta 
crucea. Răscumpărătorul lumii, atârnat pe crucea de pe Calvar. Priviţi pe Mântuitorul lumii, pe Cel în 
care locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Poate cineva să privească, şi să vadă jertfa Fiului 
iubit al lui Dumnezeu, şi să nu îi fie inima topită şi zdrobită, gata de a preda lui Dumnezeu inima? 
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      Să fie bine fixat în minte acest lucru: Dacă Îl acceptăm pe Hristos ca Răscumpărător, trebuie să Îl 
acceptăm ca Stăpânitor peste noi.321 Noi nu putem avea siguranţa şi deplina încredere în Hristos ca 
Mântuitor al nostru, până când nu Îl recunoaştem ca Împărat al nostru, şi până când nu suntem 
ascultători de poruncile Lui. În felul acesta dovedim că suntem supuşi ai lui Dumnezeu. Atunci 
credinţa noastră va suna veritabil, deoarece este o credinţă care lucrează. Ea lucrează prin dragoste. 
Spuneţi din inimă: „Doamne, cred că Tu ai murit pentru a răscumpăra sufletul meu. Dacă Tu ai dat o 
astfel de valoare sufletului încât să-Ţi dai viaţa pentru mine, atunci răspund. Îţi dau Ţie viaţa mea cu 
toate posibilităţile ei, cu toate slăbiciunile mele, ca Tu să le ţii.” 
      Voinţa trebuie să fie adusă în completă armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Când se întâmplă 
aceasta, nu va mai fi împotrivire faţă de nicio rază care străluceşte în inimă şi în cămările minţii. 
Sufletul nu va mai fi baricadat cu prejudecată, numind lumina întuneric şi întunericul lumină. Luminii 
din cer i se spune bun venit, pe măsură ce lumina umple toate cămările sufletului. Aceasta este muzică 
înaintea lui Dumnezeu. 
      Cât de mult credem noi din inimă? Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi Dumnezeu Se va apropia de voi. 
Aceasta presupune să stai mult cu Domnul în rugăciune. Când cei care s-au educat în scepticism şi au 
nutrit necredinţa, ţesând îndoieli în experienţa lor, vor fi aduşi sub convingerea Spiritului lui 
Dumnezeu, vor vedea că este de datoria lor să-şi mărturisească necredinţa. Ei îşi vor deschide inimile 
ca să accepte lumina trimisă lor şi vor păşi prin credinţă de la păcat la neprihănire, de la îndoială la 
credinţă. Ei se vor consacra fără rezerve lui Dumnezeu, ca să urmeze lumina Lui în locul scânteilor 
din focul aprins de ei. Pe măsură ce îşi menţin consacrarea, aceştia vor vedea o lumină tot mai mare, şi 
lumina va continua să fie din ce în ce mai strălucitoare până în ziua cea desăvârşită. 
      Necredinţa care este hrănită în suflet, are o putere de vrajă. 
      Sămânţa îndoielii pe care au semănat-o, îşi va produce recolta, dar ei trebuie să continue să sape 
pentru a scoate afară orice rădăcină de necredinţă.322 Când plantele acestea otrăvitoare vor fi smulse, 
vor înceta să crească pentru că nu vor mai fi hrănite prin cuvinte şi acţiune. Sufletul trebuie să aibă 
plantele preţioase ale credinţei şi iubirii, plantate în solul inimii şi întronate acolo. 
 
 
Ms-37-1890 

LUMINĂ  ÎN  CUVÂNTUL  LUI  DUMNEZEU 
 
(Prima pagină lipseşte) 
      Cea mai preţioasă lumină a strălucit din Scripturi prezentând adevărul că Legea lui Dumnezeu este 
un standard al adevărului, într-o astfel de lumină, încât a făcut-o cu adevărat glorioasă. Multe suflete 
au fost încântate de lumina care a strălucit din Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost prezentate anumite 
puncte care nu au fost în acord cu felul în care fraţii noştri au interpretat cele două legi, şi aceştia au 
părut să deplângă profund faptul că a fost atinsă această notă discordantă, pentru ei, deoarece a creat 
sentimente puternice de împotrivire, întrucât ideile nu erau în acord cu ceea ce au crezut ei până atunci 
despre cele două legi. 
      S-a manifestat printre unii, în legătură cu cercetarea acestui subiect controversat, un spirit care nu 
era după rânduiala lui Dumnezeu. Dacă noi am susţinut ca adevăr anumite puncte de învăţătură care 
nu suportă o critică şi o investigare severă, este de datoria noastră – fără a da pe faţă spiritul pe care   
l-au manifestat bisericile, spirit care nu seamănă cu cel al lui Hristos – să venim cu răbdare înaintea 
Cuvântului lui Dumnezeu cu o minte umilă, care cere şi se roagă. În acest caz, avem nevoie să fim 
schimbaţi în spirit, să fim convertiţi. Adevărul nu va pierde nimic din forţa, din frumuseţea sau din 
puterea lui dacă este supus cercetării, dacă este supus la probă fiecare punct pe care noi l-am 
considerat ca adevăr, cu condiţia să păstrăm blândeţea lui Hristos în timpul cercetării noastre. 
Cuvântul lui Dumnezeu va fi descoperit ca un tezaur plin de pietre preţioase. Noi putem scoate din 
acest tezaur mult mai mult decât am făcut-o, şi putem fi făcuţi înţelepţi pentru mântuire.323 
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      Cuvântul lui Dumnezeu este o descoperire de îndurare, pace şi voie bună dat omului. Învăţăturile 
din Cuvântul lui Dumnezeu ne pun în faţă necesitatea purităţii, a sfinţeniei. Există giuvaere de adevăr, 
îndurare şi neprihănire, pentru a sfinţi vieţile noastre, pentru a-L descoperi pe Dumnezeu în Isus 
Hristos. Toţi cei care Îl iubesc pe Dumnezeu pot să vină în faţa Scripturilor cu seriozitate, cu 
rugăciune, cu căinţă în suflet, cercetând pentru a găsi adevărul ca şi cum ar căuta comori ascunse, 
postind şi rugându-se pentru adevăr, şi ei nu vor fi dezamăgiţi, ci vor fi făcuţi înţelepţi pentru 
mântuire. 
      Marea greşeală a bisericilor din toate veacurile a fost aceea că au ajuns la un anumit nivel în 
înţelegerea adevărului biblic, şi acolo s-au oprit. Acolo au lăsat ancora. Au încetat să mai meargă 
„Înainte”, ca şi cum ar fi spus, „Avem suficientă lumină. Nu avem nevoie de mai mult.” Şi astfel au 
refuzat lumina. 
      După ce solia de avertizare a fost rostită, s-a format o confederaţie ca să nu se primească solia. Ei 
s-au baricadat, de teamă că dacă ar dovedi că au primit lumina, se va deschide o trapă sub ei care îi va 
lăsa să cadă în cine ştie ce groapă periculoasă. Cele mai bogate comori ale adevărului au fost deschise 
în faţa lor. Fiecare minte avea nevoie de bijuteriile şi pietrele preţioase care au fost descoperite, însă ai 
s-au coalizat imediat gândind că vor fi înşelaţi, şi şi-au pus repede pripoanele. În felul acesta au tratat 
bisericile cu numele, soliile din cer. 
      Domnul Îşi iubeşte poporul, şi a vrut să îi conducă înainte, pas cu pas, sub steagul adevărului, solia 
îngerului al treilea. Mai sunt încă mine preţioase ale adevărului, care trebuie să fie explorate. Fiecare 
om care învaţă pe alţii adevărul, ar trebui să cerceteze continuu pentru a găsi ce spune Scriptura. 
Există mine ale adevărului în care trebuie să se lucreze. Cea mai solemnă lucrare trebuie să fie făcută. 
În aceste zile de pe urmă, avem beneficiul înţelepciunii şi experienţei din veacurile trecute. Bărbaţii 
lui Dumnezeu, sfinţi şi martiri, şi-au mărturisit credinţa şi cunoştinţa pe care au adunat-o în experienţa 
lor, iar zelul lor fierbinte pentru Dumnezeu este transmis lumii prin cuvintele cele vii.324 Exemplul lor 
de credinţă dovedit într-o experienţă vie, prin tăgăduire de sine şi o viaţă de jertfire de sine, ajunge 
până în timpul nostru. Această nădejde care ne-a fost transmisă, a fost strânsă de martori credincioşi, 
pentru ca lumina puternică ce a strălucit peste ei din cunoaşterea lui Dumnezeu, să-i poată lumina şi 
pe cei care trăiesc în aceste zile de pe urmă. Pe măsură ce aceştia vor aprecia lumina, vor ajunge la o 
lumină mai mare, întrucât cunoştinţa din Cuvântul lui Dumnezeu s-a extins şi a crescut pe pământ. 
Izvorul oricărei lumini ne invită încă, să venim şi să-i absorbim razele. Lumina nu este aşezată acolo 
unde urmaşii lui Hristos să nu poată obţine beneficiile ei. Ea nu este întreruptă din dreptul lumii pentru 
ca să nu existe o mai mare lumină, care să strălucească mai clar şi mai abundent peste toţi cei ce au 
folosit lumina care le-a fost dată de Dumnezeu. 
      Poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă nu trebuie să aleagă întunericul în locul luminii. 
Ei trebuie să caute lumina, să o aştepte. Lumina va continua să strălucească din Cuvântul lui 
Dumnezeu, fie că oamenii vor să o vadă sau nu, fie că vor să vină la lumină, sau întorc spatele luminii. 
Mulţi care urmează lumina pentru a cunoaşte voia Domnului, vor şti că El este pregătit să Se arate ca 
zorile. Lumina va continua să lumineze în raze tot mai strălucitoare, să descopere tot mai limpede 
adevărul aşa cum este în Isus, pentru ca inimile şi caracterele omeneşti să poată fi îmbunătăţite, şi 
pentru ca întunericul moral pe care Satana se străduieşte să îl aducă peste poporul lui Dumnezeu, să 
poată fi risipit. 
      Ca o consecinţă a luminii care luminează peste orice suflet care slujeşte în cele sfinte, sufletul, 
trupul şi spiritul vor fi sfinţite, prin influenţa ziditoare a Duhului Sfânt. Ei vor creşte în putere morală. 
Dacă vor primi şi vor umbla în lumină, vor creşte în harul şi în cunoştinţa Mântuitorului nostru Isus 
Hristos, iar imperfecţiunile lor de caracter le vor fi descoperite exact aşa cum sunt – deplorabile în 
ochii unui Dumnezeu sfânt – şi ca răspuns la rugăciunea lui Hristos, ei vor înainta zilnic, vor fi sfinţiţi 
prin adevăr.325 Cu cât ne apropiem de sfârşitul timpului, va fi nevoie de un discernământ mai profund 
şi mai clar, de o cunoaştere mai fermă a Cuvântului lui Dumnezeu, de o experienţă vie, şi de sfinţenie 
a inimii şi a vieţii pe care trebuie să o avem pentru a-I sluji Lui. 
      Multă lumină preţioasă a fost adusă la această întâlnire (Minneapolis, 1888). Legea lui Dumnezeu 
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a fost proslăvită, aşezată înaintea oamenilor în cadrul evangheliei lui Isus Hristos, şi a lăsat în multe 
minţi impresii care se vor adânci şi vor dura cât veşnicia, în timp ce alte minţi s-au închis în faţa 
luminii din cauză că nu se potrivea cu ideile şi părerile lor anterioare. Am auzit multe mărturii din 
toate părţile: „am găsit lumină, lumină preţioasă”, „Biblia mea este o Carte nouă”, „Niciodată nu am 
simţit, ca la această întâlnire, necesitatea de a fi continuu sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu, de a 
înălţa continuu inima către Dumnezeu, de a fi creştini în inimă, creştini în principii, având nu doar o 
teorie a adevărului, ci descoperirea principiilor adevărului printr-un spirit creştin.” 
      Ne-a durut inima să vedem spiritul de încredere de sine, atât de nepotrivit şi totuşi atât de clar dat 
pe faţă, atât de evident în unii, din cauză că minţile lor erau pline de prejudecăţi. A existat multă 
vorbărie, multă suspiciune, criticând mărturiile sorei White. S-a răspândit din gură în gură, din partea 
celor care ar fi trebuit să ştie mai bine, părerea că sora White a fost influenţată. „Sigur că, dacă acesta 
este pericolul de care trebuie să ne fie teamă, nu ne mai putem încrede în mărturiile ei.” 
      Presupun că dacă i-aş fi provocat să-mi spună când, în ce moment şi în ce loc, s-a produs această 
schimbare care ar fi făcut fără efect mărturiile dacă ar fi fost stricate sau contaminate de influenţa 
omenească, nu le-ar fi fost aşa de uşor să specifice momentul exact. Poate că cineva ar fi spus, „Cu 
siguranţă aceasta s-a întâmplat de câţiva ani, când sora White a fost în contrast evident cu felul în care 
eu înţeleg Scripturile.326 Am primit o mustrare tăioasă şi eu nu am văzut că mărturia era corectă.” Dar 
toţi cei care cunosc persoana aceea, pot să dea verdictul, „Fiecare cuvânt din scrisoare a fost 
adevărat.” Cineva a fost mustrat acum câţiva ani, şi de atunci încoace se îndoieşte de mărturii întrucât 
este sigur că cineva mi-a scris şi mi-a spus cum stau lucrurile. 
      Când cineva se coboară la a lua această poziţie, pentru ei orice cuvânt este pierdut. Acestora nu le 
mai răspund. Nu îi las să mă tragă în mlaştina lui Satana împreună cu ei. Dacă ei cred aşa cum spune 
Canright despre originea mărturiilor – că mi-ar putea scrie şi el o mărturie – atunci cu cât vor lua mai 
repede poziţie de partea balaurului, cu atât va fi mai mic pericolul ca şi alţii să fie amăgiţi prin 
cuvintele lor mascate. Peste tot există presupuneri rele care nu au nici cea mai slabă temelie în adevăr, 
totuşi, inimile deschise pentru a primi întunericul au parte de întunericul care scrie capitole în 
experienţa lor, înregistrate în curţile din cer. Cele mai uimitoare minciuni pe care Satana le-ar fi putut 
inventa, au fost primite ca adevăr. Dacă într-adevăr adevărul sfinţeşte sufletul, atunci a fost nevoie de 
mult mai mult din principiul lui divin în cadrul acestei întâlniri, pentru a înmuia inimile, a modela 
caracterul, şi a descoperi pe Hristos ca locuind în inimi printr-o credinţă vie. 
      Când Hristos este întronat în inimă, spiritul şi iubirea lui Isus vor fi date pe faţă în cercetarea 
fiecărui punct de învăţătură. Va fi mult mai multă rugăciune în loc de ironie şi glume făcute ostentativ 
pentru a se aprinde unii pe alţii, şi a se întări unii pe alţii în împotrivirea faţă de soliile trimise de la 
Dumnezeu. Minţile lor au fost atât de oarbe încât totul a fost măsurat prin ceea ce considerau ei că este 
adevăr. M-am străduit să îmi rostesc mărturia în aceste adunări, în temere de Dumnezeu. Uneori am 
fost silită să vorbesc clar, şi le-am arătat pe faţă pericolele care există în împotrivirea faţă de Spiritul 
lui Dumnezeu; iar Domnul mi-a dat libertate în spirit. 
      Ca popor, ne aflăm cu siguranţă în mare pericol, dacă nu ne păzim continuu ca să nu socotim 
ideile noastre, din cauză că le-am hrănit îndelung, că ar fi doctrine biblice şi că ar fi infailibile, şi că 
trebuie să măsurăm pe toţi prin regula interpretării noastre în ce priveşte adevărul biblic.327 Acesta este 
pericolul nostru, şi acesta ar fi cel mai mare rău care ar putea să vină peste noi ca popor. Pe când eram 
în Europa, am fost profund mişcată de Spiritul lui Dumnezeu, aşa cum nu am mai fost până atunci, ca 
să înţeleg că în conferinţele noastre trebuie să fie adus cu totul alt spirit şi element. Dacă cineva ar 
susţine idei care diferă în anumite privinţe de ceea ce am susţinut noi până atunci – nu în ce priveşte 
chestiunile vitale ale adevărului – atunci nu trebuie să se ia o atitudine rigidă, fermă, cum că tot ce 
ştim noi este corect în fiecare detaliu, că totul este adevăr biblic fără pată, că fiecare punct pe care      
l-am susţinut este fără greşeală şi nu mai poate fi îmbunătăţit. Ştiu că a face aşa este periculos, şi vine 
din înţelepciunea aceea care este de jos. 
      Exact aceeaşi cale a fost urmată de bisericile denominaţionale atunci când am îmbrăţişat solia 
primului şi a celui de al doilea înger. Pentru că lumina strălucea din Cuvântul lui Dumnezeu peste 
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soliile care erau adevărul prezent pentru timpul nostru, Satana a încercat prin orice mijloc care i-a stat 
în putere să închidă uşa, pentru a da lumina afară. Am avut de a face cu prejudecăţi, cu ridiculizări, cu 
zâmbete batjocoritoare, cu critică de acelaşi caracter cu ceea ce am întâlnit aici, în cadrul acestei 
conferinţe. Opoziţia a părut să fie aproape zdrobitoare în influenţa ei. Ce s-ar fi întâmplat dacă am fi 
stat liniştiţi, sub controlul predicatorilor care socoteau că suntem eretici şi că distrugem pacea 
bisericilor? Cu toate acestea, am mers înainte, şi în timp ce mulţi s-au aplecat în faţa puterii opoziţiei 
şi au renunţat la credinţa lor pentru a păstra unitatea cu fraţii, păstrându-şi locul în biserici, mulţi nu au 
putut face aceasta cu conştiinţa curată. Ei s-au ţinut de credinţa lor. Şi care a fost rezultatul?328 Au fost 
daţi afară din biserici. După trecerea timpului, când întristarea şi dezamăgirea ne doborâse la pământ, 
Domnul a lăsat lumina Lui să strălucească peste noi, dându-ne lumină izbitor de clară, în ce priveşte 
solia îngerului al treilea, lumină care ne-a arătat locul nostru în profeţie, şi ne-a pus picioarele pe o 
cale sigură. 
      Am văzut în experienţa noastră că atunci când Domnul trimite raze de lumină prin uşa deschisă a 
sanctuarului către poporul Său, Satana stârneşte minţile multora. Dar aceasta nu este tot. Există unii 
care se împotrivesc luminii şi îi apasă pe cei care au fost făcuţi de Dumnezeu canale ale Sale prin care 
comunică lumina. Lucrurile spirituale nu sunt judecate spiritual. Străjerii nu au păstrat pacea cu 
providenţa lui Dumnezeu care deschide calea, iar solia trimisă cu adevărat de cer, şi vestitorii ei, sunt 
batjocoriţi. 
      Vor pleca de la această întâlnire bărbaţi care pretind că ştiu adevărul, oameni care strâng peste 
sufletele lor veşminte ce nu au fost ţesute în războiul de ţesut al cerului. Spiritul pe care l-au primit 
aici, îl vor duce cu ei. Tremur pentru viitorul cauzei noastre. Cei care nu cedează aici, în locul acesta, 
dovezii pe care a dat-o Dumnezeu, se vor război împotriva fraţilor lor, pe care îi foloseşte Dumnezeu. 
Războiul pe care îl vor face va fi foarte crunt, când li se va ivi ocazia de a duce înainte lupta în care   
s-au angajat până acum. Bărbaţii aceştia vor avea ocazii în care să se convingă că au luptat împotriva 
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Unii vor fi convinşi; alţii îşi vor păstra cu fermitate spiritul. Aceştia 
nu vor muri faţă de eu, şi nu vor lăsa pe Isus să intre în inimile lor. Ei vor fi din ce în ce mai amăgiţi, 
până când nu vor mai putea deosebi adevărul şi neprihănirea. Ei vor căuta, conduşi de un alt spirit, să 
pună asupra lucrării un tipar pe care Dumnezeu nu îl va aproba; şi ei se vor strădui să dea pe faţă 
atributele lui Satana, asumându-şi controlul asupra minţilor omeneşti, şi astfel controlul asupra lucrării 
şi cauzei lui Dumnezeu.  
      Dacă fraţii noştri ar fi postit, s-ar fi rugat şi şi-ar fi umilit inimile înaintea lui Dumnezeu la această 
întâlnire, dacă ar fi stat jos calmi pentru a cerceta împreună Scripturile, Dumnezeu ar fi fost 
glorificat.329 Dar spiritul prejudecăţii care a fost adus în adunare, a închis uşa în faţa celei mai bogate 
binecuvântări a lui Dumnezeu, iar cei care au avut acest spirit nu sunt într-o situaţie favorabilă ca să 
poată vedea lumina, până când nu se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu şi până când nu îşi dau seama 
cât de aproape au ajuns de păcatul împotriva Duhului Sfânt şi de a primi un alt spirit. 
      Dar de la întâlnirea aceasta înainte, va exista cu totul altă amprentă asupra lucrării. Fraţii noştri vor 
simţi nevoia de a cerceta dovezile credinţei noastre mult mai critic pentru ei înşişi. Ei nu vor simţi că 
dacă anumite idei sunt acceptate de către cei care poartă responsabilităţi în această cauză, trebuie să le 
accepte ca infailibile doar pentru că sunt susţinute de bărbaţi din poziţii influente, şi că ei nu trebuie să 
cerceteze Scripturile în mod personal mai mult decât cei care sunt învăţaţi să primească cuvintele 
preoţilor şi papilor. 
      Aceasta a fost greşeala multora dintre fraţii noştri predicatori. Ei nu au studiat Biblia îndeaproape, 
şi multe din cuvântările lor se repetă. Cuvântările vechi, stereotipe, sunt repetate doar cu puţine 
variaţii, pentru că ei nu vor să deschidă uşa ca să primească lumina, lumina crescândă, ci merg în 
aceeaşi direcţie, repetând aproape aceleaşi cuvinte. De ani de zile, rareori o rază de lumină a ajuns 
peste ei. Ei nu au avut o lumină mai mare, şi unii şi-au educat spiritul de combatere iar Dumnezeu nu 
a fost glorificat prin aceasta. Aceştia sunt foarte tranşanţi cu oponenţii, şi s-au educat astfel încât să 
învingă un oponent oricând este posibil, chiar dacă nu întotdeauna prin mijloace cinstite. Aceasta nu 
este după rânduiala lui Dumnezeu. 
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      Oricine studiază în Biblie despre căderea lui Satana şi despre prima venire a lui Hristos în lume, şi 
pătrunde spiritul vieţii Lui, învăţăturile Lui, minunile, moartea, învierea şi înălţarea, vor înţelege că au 
multă nevoie de rugăciune serioasă, umilă, de umilinţă profundă, de mult mai puţină apreciere faţă de 
sine. Inimile lor vor striga după ajutor de la Viul Dumnezeu.330 Ei vor simţi necesitatea de a le fi 
instruită inteligenţa, abilitatea, pentru a prezenta adevărul aşa cum este în Isus, care trebuie să ajungă 
la oameni într-un sens mult mai înalt decât au auzit până acum. Ei vor striga în ascuns către 
Dumnezeu, zi de zi, pentru a primi înţelepciune divină ca să poată face deosebire între bine şi rău, 
între neprihănire şi păcat. 
      Este nevoie de călăuze spirituale ale căror cuvinte să fie un tonic pentru biserică, călăuze care 
cunosc ştiinţa vindecării, aceea de a fi medic pentru oile şi mieii bolnavi, care ţin mai puţine predici, 
dar leagă rănile oilor şi mieilor. Sfinţirea sufletului este unica adevărată înălţare a omului. În timp ce 
adevăratul păstor al oilor îşi va umili inima înaintea lui Dumnezeu, simţind povara responsabilităţii 
mari pe care o are în poziţia lui de încredere, cu sentimentul slăbiciunii şi a lipsurilor pe care le are, cu 
temerea de Dumnezeu înaintea ochilor, va striga către Dumnezeu din tot sufletul pentru a primi 
iluminare divină înainte de a face vreo mişcare în vreo direcţie. El nu se va încrede în inteligenţa lui 
limitată, sau în înţelepciunea lui de a face planuri şi strategii. El se va simţi bolnav şi întristat la 
amintirea sărmanei lui performanţe şi a experienţei ineficiente din trecut. 
      El are nevoie de un spirit de discernământ neobişnuit, ca să poată face deosebire între sufletele 
care sunt bolnave spiritual, descurajate şi care au nevoie de ajutor, şi aceia din biserică ce sunt 
încrezători în sine, iubitori de sine, care nu simt că înţelepciunea lor proprie este nebunie şi că ei 
trebuie să învingă răul dinăuntru şi dinafară mai serios şi mai perseverent, căci altfel nu pot să fie 
mântuiţi. Dacă va umbla cu Dumnezeu printr-o experienţă individuală, el va vedea cu claritate 
condiţia pe care o prezintă Biblia pentru primirea binecuvântării de la Dumnezeu.331 Nu când se fac 
etalări, ci când omul îşi face partea şi vine la Dumnezeu dezbrăcat de neprihănirea lui proprie, şi când 
este umilit şi plin de căinţă, făgăduinţa nu îl va ocoli. 
      Există binecuvântări nepreţuite pentru biserici. Pastorii trebuie să înţeleagă aceasta şi să prezinte 
învăţătură peste învăţătură, simplitatea credinţei. Dacă ar vrea să coboare de pe picioroangele lor şi să 
nu mai ţină predici atât de lungi şi uscate, dacă ar vrea să slujească turmei ca păstori credincioşi, ar 
vedea multe suflete salvate. 
      Spunem cu hotărâre, că fiecare slujitor al lui Hristos trebuie să fie legat de Izvorul oricărei lumini 
şi puteri, că nu trebuie să umble în umbra niciunui alt om, pentru că trebuie să fie legat de Hristos şi 
nu trebuie să îşi lege inima de nicio fiinţă omenească, şi nu trebuie să lase omul să gândească pentru 
el. El nu îşi atinge scopul în societate sau în lume dacă acceptă pur şi simplu ceea ce a spus tatăl lui, 
sau ceea ce  a făcut tatăl lui sau vreun om mare şi bun din generaţiile trecute, pierzându-şi identitatea 
în aceştia. Unii dintre cei ce cred că predică evanghelia, predică ideile altor oameni. Într-un anumit fel, 
aceştia au ajuns la concluzia că nu face parte din chemarea sau datoria lucrătorului să gândească 
profund şi cu rugăciune. El trebuie să accepte ceea ce l-au învăţat alţii, fără să se remarce prin 
individualitatea lui. Doctrina aceasta, învăţată de către biserica Romei, înseamnă totală dependenţă de 
lideri. Conştiinţa individului nu mai este a lui însuşi. Judecata trebuie să fie controlată de ideile altor 
oameni. Inteligenţa lui nu se dezvoltă mai mult decât a celor ce sunt conducători. 
      Satana şi-a vârât mâna în toată această treabă, pentru a îngusta lucrarea lui Dumnezeu. Slujitorii 
lui Isus Hristos trebuie să primească în mod continuu lumină de la Izvorul oricărei lumini. Ei nu 
trebuie să fie doar primitori ai gândurilor altor oameni, fără să sape ei înşişi adânc în minele 
adevărului. Dacă un slujitor al evangheliei nu este el însuşi un lucrător, care sapă în căutarea 
adevărului ca după comori ascunse, pentru a găsi bijuterii de adevăr, atunci pierde privilegiile ce i-au 
fost date de Dumnezeu. El nu trebuie să pună nicio minte omenească, nicio inteligenţă omenească, 
între sufletul lui şi Dumnezeu.332 Nu trebuie să existe nicio autoritate izvorâtă din minţile omeneşti 
care să se interpună cât de puţin între el şi autoritatea lui Dumnezeu, pentru a conduce, a călăuzi şi a 
dicta. Slujitorii lui Hristos trebuie să adune fiecare rază de lumină, fiecare dram de putere şi iluminare 
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din alte minţi pe care le-a luminat Dumnezeu, dar aceasta nu este destul. Ei înşişi trebuie să meargă la 
izvorul original. Dumnezeu a dat oamenilor minţi dotate cu raţiune, şi nu îi va socoti drept nevinovaţi 
dacă se încred în om sau fac din braţ de carne tăria lor. El vrea să veniţi personal la El, să luaţi de la 
El, ca să folosiţi capacităţile pe care vi le dă Dumnezeu pentru a înţelege cuvântul vieţii. Dacă un om 
poate vedea lumina, cercetând Scriptura, tot aşa de bine orice creştin are dreptul de a citi, de a 
examina, de a cerceta Scripturile cu interes neclintit, şi să adune lumină din ele. 
      Dacă ei nu fac aşa, atunci nu îşi folosesc capacităţile date lor de Dumnezeu ca să poată creşte până 
la statura de om mare, de bărbaţi şi femei în Isus Hristos. Aşa că, orice om să citească, să studieze, să 
cerceteze Scripturile personal, şi să nu primească nimic drept infailibil în afară de Cuvântul pe care îl 
înţelege personal după multă rugăciune şi cercetare făcută cu un spirit umilit, care se lasă învăţat. 
Dumnezeu nu a dat nimănui dreptul să se pună pe sine ca standard în doctrină. 
      Mulţi au crezut că anumite lucruri sunt adevăr, pentru că bărbaţii despre care au crezut că sunt 
conduşi de Dumnezeu le-au declarat ca adevăr; dar este aşa? A fost totul adevăr în ceea ce au susţinut 
ei ca doctrine? Nu. Timpul a dovedit că bărbaţi care s-au temut de Dumnezeu au făcut greşeli în 
interpretarea pe care au dat-o Scripturilor. Unele părţi nu au fost înţelese, iar generaţia următoare a 
trebuit să ajungă la cunoaşterea adevărului, în urma unei cercetări sârguincioase; le-a fost prezentată 
mai multă lumină, dar tot nu au avut toată lumina. Generaţia următoare a văzut o lumină mai mare, şi 
apoi s-a înaintat de la lumină la mai mare lumină. 
      Este deplorabil faptul că oamenii s-au legat de oameni, au privit la oameni, au pus oamenii în locul 
în care trebuia să stea Dumnezeu, au privit cuvintele şi faptele lor ca inspirate, interpretarea pe care au 
dat-o aceştia Scripturii au privit-o ca inspirată, şi au ajuns să fie copii ale oamenilor.333 Astfel s-au 
pipernicit în experienţa lor religioasă. Ei nu merg înainte. Îi lasă pe alţi oameni să fie creiere pentru ei, 
îi lasă pe alţii să cerceteze Scripturile pentru ei, şi acceptă deciziile lor ca autoritate; cu toate acestea, 
omul de care depind şi în care se încred ei, este înconjurat de aceleaşi slăbiciuni şi neputinţe omeneşti, 
iar defectele lui ajung chiar să fie privite ca virtuţi care pot să fie copiate. Dumnezeu vrea ca slujitorii 
evangheliei să cerceteze Scripturile. Nu faceţi din niciun om viu, canalul. Nu acceptaţi lucrarea lui ca 
ireproşabilă. Nu îl lăsaţi să facă lucrarea pe care Dumnezeu v-a spus vouă să o faceţi. Dacă îl lăsaţi, 
cum puteţi fi într-o poziţie sigură? Isus vă porunceşte să veniţi la El, marele Învăţător, şi să învăţaţi de 
la El, ca să găsiţi odihnă pentru sufletele voastre. Nu lăsaţi niciun om să stea între sufletul vostru şi 
Isus Hristos, gândind că Domnul i-ar spune lui ceea ce refuză să vă spună vouă. Daţi lui Dumnezeu o 
şansă, fraţi lucrători, ca să opereze în mintea voastră. Staţi înaintea Lui ca unii care vreţi să învăţaţi de 
la El. Trebuie să staţi personal înaintea Domnului, cercetând sârguincios Cuvântul Lui, ca să vă poată 
comunica idei. El nu intenţionează ca voi să fiţi dependenţi de minţile omeneşti. El vrea să priviţi la El 
în credinţă, ca să facă lucruri mari pentru voi, nu prin alt om, ci cu voi.  
      „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu 
mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: 
pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un 
astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul.” (Iacov 1:5-7). 
      „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură 
măsuraţi, vi se va măsura.” (Matei 7:1-2). Conversaţia şi judecata rostite în dreptul acelor fraţi care au 
avut păreri diferite în anumite puncte în ce priveşte Legea în Galateni, nu au fost după rânduiala lui 
Dumnezeu, ci după rânduiala naturii umane.334 Conversaţia purtată în case la Minneapolis a fost 
fondată în principiu pe impresiile primite din scrisori venite din California, şi pe rapoarte. Aceste 
impresii au apărut din cauza ignoranţei. Dacă judecata ar fi fost suspendată, şi multa vorbărie 
nesfinţită ar fi rămas nerostită, dacă cuvintele ar fi fost adresate lui Dumnezeu şi nu oamenilor, ar fi 
existat o şansă ca vocea Bunului Păstor să fie auzită; dar subiectul pe care s-a insistat a fost Legea în 
Galateni. Şi au început să judece. Unul îl stimula pe altul. Numai puţini au căutat singurătatea pentru a 
cerceta Biblia cu ochi noi, pentru a privi la Dumnezeu cu rugăciune serioasă, cu inimi umile, ca să 
înveţe de la marele Învăţător. În general opinia oamenilor a fost privită ca vocea lui Dumnezeu. 
Duşmanul a luat minţile în stăpânire, şi judecata lor a fost fără valoare; deciziile au fost rele, pentru că 
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nu aveau gândul lui Hristos. În continuu au nedreptăţit persoanele despre care vorbeau, ceea ce a avut 
un efect demoralizator asupra conferinţei. 
      Obiceiul pe care îl au unii dintre cei ce se numesc predicatori ai evangheliei, de a rosti sentinţe în 
dreptul oricărui lucru cu care ei nu sunt de acord, are o influenţă demoralizatoare asupra experienţei 
lor religioase, şi asupra oricui are încredere în ei. Dumnezeu nu dă nimănui lucrarea de a sta pe 
scaunul de judecată în dreptul aproapelui lor, şi de a comunica deciziile lor peste tot şi tuturor. Când ei 
îşi revarsă cuvintele şi influenţa împotriva bărbaţilor pe care Dumnezeu îi foloseşte pentru o lucrare 
specială, când se străduiesc de moarte împotriva celor în ale căror motive şi în a căror stare religioasă 
nu găsesc nimic de condamnat, atunci fac o lucrare similară cu cea pe care o face Satana. Ei nu ştiu 
nimic despre motivele care impulsionează anumite acţiuni, pe care ei le văd şi le judecă atât de 
superficial. Toate faptele, care ar trebui să fie luate în considerare sub influenţa Spiritului lui 
Dumnezeu, sunt judecate la repezeală, ca şi cum ei înşişi ar fi bărbaţi a căror judecată este dreaptă şi 
nu poate fi pusă la îndoială. 
      Am fost silită să dau o mărturie hotărâtă la această întâlnire.335 Domnul are bărbaţi ai ocaziei, prin 
care lucrează. După această întâlnire se vor produce schimbări decisive în bisericile noastre. Există o 
formă de credinţă, dar este nevoie mare de credinţa aceea care lucrează prin dragoste şi curăţă sufletul. 
 
 
Ms-55-1890 

PERICOLUL  DE  A  NE  ÎNCREDE  ÎN  ÎNŢELEPCIUNEA  OAMENILOR 
(LEGAT DE PROBLEMA LEGII DIN GALATENI) 

 
      Obiceiurile şi practicile Iudeilor erau foarte riguroase. Spusele şi dogmele oamenilor limitaţi erau 
scoase tot timpul în evidenţă, ca şi cum ar fi fost esenţiale pentru mântuirea lor. Ceremoniile şi 
desfăşurarea exterioară erau puse tot timpul în locul evlaviei interioare. Domnul instituise rituri şi 
ceremonii ca mijloace prin care realităţile veşnice să poată fi înţelese şi prin care să poată impresiona. 
Dar acestea nu au satisfăcut minţile celor care au mărturisit festivităţile revoltătoare, superstiţioase, 
idolatre ale egiptenilor, în închinarea lor religioasă. Ei se apropiau continuu de idolatrie, prin faptul că 
aşezau poruncile oamenilor acolo unde trebuia să fie numai Dumnezeu şi cerinţele Lui. Pedeapsa 
Domnului a căzut peste poporul Său din cauza faptului că ei idolatrizau lucruri, sentimente şi idei 
născocite de ei. 
      În zilele lui Hristos, sub paravanul unei foarte riguroase devoţiuni faţă de formele şi tradiţiile ce 
ţineau de un sistem pervertit despre care ei pretindeau că este sistemul mozaic, adevărata însemnătate 
a ceremoniilor preţioase care au fost instituite de Dumnezeu, a devenit obscură. Importanţa spirituală 
şi eternă a adevărului despre lucrarea şi misiunea lui Hristos în lumea noastră, prefigurate în jertfe, au 
fost amestecate şi împletite cu teorii false ale oamenilor. Aceste teorii false au fost marile bariere în 
calea înţelegerii corecte a învăţăturilor, şi în calea evlaviei practice. Ei s-au agăţat de tip, de umbră, 
respingând antitipul şi realitatea. Puterea de amăgire a lui Satana a lucrat asupra minţilor neconsacrate 
ca să le fixeze în supoziţii oarbe. Interpretările lor incorecte i-au fixat fără speranţă în eroare, din 
cauza faptului că adevărata lumină care le strălucea în cale a fost socotită drept ceva ce trebuie 
întâmpinat cu împotrivire, întrucât nu confirma propriile lor idei şi interpretări ale Scripturii. 
      Lecţiile rostite de Hristos le-ar fi putut da pietre preţioase şi bijuterii de adevăr care fuseseră 
pierdute din vedere.336 El a adunat aceste giuvaeruri mari şi glorioase – pe care El le crease şi le 
dăruise patriarhilor, profeţilor şi apostolilor – şi le-a repus în cadrul evangheliei, redându-le strălucirea 
divină. Dar Iudeii erau îndărătnici. Ideile, obiceiurile şi practicile lor au devenit idoli pentru ei. Au 
vrut ei să renunţe la interpretările lor greşite, pe care învăţaseră poporul să le privească drept doctrine 
sacre? Nu, niciodată! Ei au alcătuit o confederaţie ca să apere vechile tradiţii. Interpretările lor 
omeneşti sfidau lecţiile şi adevărurile curate ale evlaviei practice. 
      Minunile pe care le-a făcut Hristos erau manifestarea puterii divine pentru a mărturisi despre 
autoritatea lucrării şi misiunii lui Hristos. Acestea au făcut parte din planul lui Dumnezeu, pentru a le 
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îndepărta prejudecăţile şi a le inspira credinţa. Şi-au atins acest scop? Nu. Ei s-au fortificat în spatele 
unor ziduri impenetrabile, fiind înţeleşi să nu cedeze. Apelurile care le-au fost adresate pentru ca ei să 
creadă, şi îndemnurile la pocăinţă, au fost întâmpinate cu „arată-ne o minune.” Când Hristos şi 
apostolii au prezentat argumentele convingătoare ale adevărului, Iudeii nu au vrut să audă; nu au vrut 
să primească adevărul. Ei au vociferat, cerând semne şi minuni. Cererea aceasta nu a avut scopul de a 
obţine vederi mai clare despre adevăr, ci acela de a distrage atenţia ascultătorilor de la cele mai clare 
dovezi ale adevărului care erau prezentate. Mântuitorul a făcut multe minuni înaintea lor, dar acestea 
nu mai erau mijloace care să îi poată convinge de adevăr. Dacă nu au putut îndepărta altfel minţile 
ascultătorilor, au spus  „Omul acesta nu face aceste minuni decât cu Beelzebul, domnul dracilor!” 
      Acelaşi spirit de împotrivire îl găsim chiar printre cei care afirmă a crede adevărul pentru acest 
timp. Evanghelia lui Hristos, lecţiile Lui, învăţăturile Lui, au găsit doar foarte puţin loc în experienţa 
şi în cuvântările celor ce îşi afirmă credinţa în adevăr.337 Orice teorie îndrăgită, orice idee umană, este 
privită ca având cea mai solemnă importanţă şi la fel de sacră ca un idol căruia trebuie să i se închine. 
      Tocmai aceasta a fost situaţia cu teoria despre Legea în Galateni. Tot ceea ce devine o pasiune atât 
de mare încât să uzurpe locul lui Hristos, orice idee atât de preamărită încât nicio lumină sau dovadă 
să nu se poată înrădăcina în minte, dobândesc dimensiunea unui idol căruia i se jertfeşte totul. Legea 
în Galateni nu este o chestiune vitală şi nu a fost niciodată. Cei care au susţinut că este una din vechile 
pietre de hotar, pur şi simplu nu ştiu ce vorbesc. Nu a fost niciodată o veche piatră de hotar, şi nici nu 
va fi aşa ceva. Minţile care au acţionat într-un fel atât de necuviincios şi au manifestat roadele care se 
văd de la Minneapolis încoace, ar trebui să se întrebe dacă un pom bun produce roade atât de evident 
amare. 
      Eu spun, prin cuvântul pe care mi l-a dat Dumnezeu: cei care şi-au apărat atât de ferm ideile şi 
poziţia lor în dreptul Legii în Galateni, au nevoie să îşi cerceteze inimile cu lampa aprinsă, pentru a 
vedea ce spirit i-a pus în mişcare. Împreună cu Pavel, vreau să spun „cine v-a vrăjit pe voi, ca să nu 
ascultaţi de adevăr?” (Gal.3:1 – KJV). Ce persistenţă şi ce îndărătnicie satanică au fost puse în 
evidenţă! Eu nu m-am îngrijorat pentru Legea în Galateni, ci m-am îngrijorat pentru ca fraţii noştri 
conducători să nu continue să meargă pe acest tărâm al împotrivirii faţă de lumină şi faţă de mărturiile 
evidente ale Spiritului lui Dumnezeu, şi să respingă totul pentru a idolatriza presupunerile şi teoriile 
lor îndrăgite. 
      Din cauza atitudinii pe care au luat-o fraţii mei şi din cauza spiritului dovedit, sunt silită să spun: 
Dumnezeu să mă scape de ideile voastre despre Legea în Galateni, dacă primirea acestor idei m-ar 
face să am spiritul, cuvintele şi faptele atât de necreştineşti, pe care le-au avut mulţi dintre cei care ar 
fi trebuit să ştie ceva mai bun. Eu nu văd să vă însoţească acreditarea divină.338 Sunt avertizată tot 
mereu care va fi rezultatul acestui război pe care l-aţi menţinut cu persistenţă împotriva adevărului. 
      După cum mi-a fost arătat, noi suntem tot timpul expuşi la greşeli dacă punem prea mult accentul 
chiar şi pe ideile sănătoase şi pe formele corecte. Particularităţile care nu sunt obligatorii, dacă li se 
permite să devină atât de distincte, slăbesc forţa poziţiei pe care suntem obligaţi să ne-o menţinem în 
dreptul adevărurilor sănătoase, esenţiale, care ne disting ca popor deosebit al lui Dumnezeu. Aceasta 
este faza din lumea religioasă care a produs despărţire în poporul numit al lui Dumnezeu. Credinţa, 
iubirea şi sfinţenia sunt trăsăturile esenţiale care dau adevărata putere adevărului pentru timpul de faţă. 
Absenţa evidentă a acestora, faptul că atât de puţini îl cunosc pe Hristos, şi că atât de puţin predicăm 
lecţiile lui Hristos, sunt un martor grăitor împotriva adventiştilor de ziua a şaptea. 
      Mustrarea lui Hristos este peste noi, poporul Său. Evanghelia lui Hristos, iubirea Lui şi El răstignit 
au fost o piatră de poticnire pentru Iudei, şi se vede că sunt o piatră de poticnire pentru mulţi dintre cei 
care pretind a crede adevărul prezent. Ei se pun tot timpul împotriva Stâncii de poticnire. „Omul a fost 
pus în poziţia în care ar trebui să stea Dumnezeu”, sunt cuvintele care mi-au fost spuse tot mereu. 
Hristos a adus o jertfă suficientă, şi a devenit unicul Mijlocitor şi unicul Preot între Dumnezeu şi om. 
Să se dea din drum orice om, şi să îşi ocupe locul care i se cuvine, acela de a purta jugul lui Hristos.  
      Hristos nu a pus pe niciun om să fie mijlocitor sau să primească mărturisirea păcatelor. El cheamă 
pe orice păcătos să comunice cu El, fără ca niciun muritor să se interpună între Dumnezeu şi păcătos. 
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Isus va primi pe orice suflet care crede în Numele Lui, şi îl va curăţa de toată întinarea lui morală, 
dacă crede în Acela pe care Tatăl L-a trimis în lume. 
      În legătură cu nume, forme sau idei, falsificarea revelaţiei mi-a stârnit temerile pentru poporul 
nostru. Cuvintele lui Hristos răsună în urechile noastre: „Pentru că zici: „Sunt bogat, m-am îmbogăţit, 
şi nu duc lipsă de nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol.” (Apocalipsa 3:17).339 
      Dumnezeu a trimis acestor mulţumiţi de sine, mesaje de avertizare, dar ei nu au vrut să ia seama la 
ele. A apelat la ei prin Duhul Lui cel Sfânt şi prin mărturii, şi totuşi ei nu au vrut să audă. El le spune: 
„Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur, … haine albe … şi alifie pentru ochi.” (vers.18). Aceste 
cumpărături vor fi de mare folos. El explică de ce a trimis apeluri serioase, mustrări şi avertizări. „Eu 
mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau 
la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu 
Mine.” (Apocalipsa 3:19-20). 
      Să ne ferească Dumnezeu ca aceia care au avut mare lumină şi cunoştinţă să lase ca sistemele lor 
să devină standardul lor şi să spună: „dacă cineva introduce ceva contrar cu ideile mele, trebuie să fie 
ceva fals.” Susţinerile omeneşti arogante sunt înălţate mai presus de lumina cea mai clară, iar lumina – 
lumina trimisă din cer – este denunţată ca întuneric. Ei refuză ceea ce ar fi pentru ei puterea şi 
înţelepciunea lui Dumnezeu. „Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El.” (Psalmi 25:14) 
      A stărui continuu asupra Legii în Galateni, şi a nu prezenta evanghelia lui Isus Hristos în mod 
desluşit, rătăceşte sufletele. Predicarea lui Hristos răstignit a fost în mod straniu neglijată de poporul 
nostru. Mulţi dintre cei ce pretind a crede adevărul, nu cunosc în experienţa lor ce este credinţa în 
Hristos. Partea aceasta neglijată a slujirii, se va vedea că este marele instrument în convertirea 
sufletelor şi în conducerea la un standard înalt de sfinţenie, de care orice biserică are nevoie pentru a 
deveni o biserică vie.  
      Acum există instabilitate în fiecare biserică. Doar puţini membri emit lumină; doar puţini sunt 
pietre vii.340 Cei neconvertiţi au nevoie ca Hristos să fie înălţat înaintea lor, exprimându-Şi iubirea faţă 
de oamenii căzuţi prin faptul că Şi-a dat viaţa pentru a-i salva din ruina veşnică. Vă spun, cei care 
mărturisesc credinţa în adevăr trebuie să fie convertiţi, pentru că oamenii sunt morţi în greşeli şi 
păcate. (Efes.2:1). 
      Trebuie să existe în slujire o putere dătătoare de viaţă. Trebuie să fie infuzată viaţă în misionarii 
din orice loc, pentru ca ei să poată merge înainte fără să dea trâmbiţei vreun sunet nesigur, ci sunetul 
lor să aibă putere de a trezi, putere trimisă din cer, aşa cum se găseşte doar în predicarea lui Isus 
Hristos – în predicarea iubirii Lui, a iertării Lui, a harului Său. Îndreptăţirea prin credinţă trebuie să fie 
acceptată de orice suflet, nu aşa cum o prezintă anumite idei moarte, lipsite de viaţă, ci aşa cum o 
prezintă adevărul din evanghelie. Hristos este Cel de care avem nevoie. Hristos este Cel de care are 
nevoie orice păcătos. Hristos să fie prezentat în Duhul şi cu putere – umilirea lui Hristos, blândeţea 
Lui, viaţa Lui umilă în sărăcie, pentru ca fiecare fiu şi fiică a lui Adam să poată fi îmbogăţit. El a 
murit ca Jertfă pentru noi. A înviat din morţi. S-a înălţat la cer, şi acolo mijloceşte în favoarea omului 
pentru ca omul să fie condus să creadă în Cel pe care L-a trimis Tatăl. 
      S-au rostit atât de multe cuvântări care nu au avut mireasma meritelor lui Hristos şi a neprihănirii 
Lui, aşa că evanghelia aşa cum a fost prezentată nu convinge şi nu converteşte sufletele. „Atât de mult 
a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică.” Putem stărui asupra pedepsei datorate fiecărui păcat, asupra grozăviei pedepsei 
care va cădea peste cel vinovat, dar aceasta nu va înmuia şi nu va supune sufletul. 
      Prezentaţi însă cu cuvinte arzătoare cum pedeapsa omului muritor a căzut peste Cel Nevinovat, 
peste Fiul divin al lui Dumnezeu, pentru ca omul să poată avea un Avocat puternic, care să pledeze în 
favoarea păcătosului.341 Oare s-a făcut aceasta, pentru ca omul să poată continua în păcat şi să fie 
mântuit în păcat? Oh, nu! Păcatul este un lucru hidos, pentru care nu a existat niciun remediu. Hristos 
a luat asupra Lui pedeapsa pentru ca omul, prin credinţă în El, să poată avea viaţă. Inima păcătosului 
se topeşte; sufletul este cucerit. 
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S-20-1891                                                                                             Battle Creek, Mich., 6 Ian., 1891 
CĂTRE  U. SMITH 

 
Iubite frate Smith, 
 
      După vizita ta şi după conversaţia pe care am avut-o, m-am decis să-ţi pun în mână scrisoarea 
aceasta ca să o citeşti tu însuţi, şi dacă va fi necesar o voi citi înaintea unor anumiţi fraţi. Am o copie 
după ea. După ce am fost atât de greu împovărată marţi noaptea, în aceeaşi noapte în care m-am întors 
din Washington, am simţit că trebuie să schiţez pe hârtie sentimentele mele sincere şi lucrurile pe care 
mi le-a descoperit Domnul. Poate că doreşti să cunoşti aceste lucruri. Când m-ai vizitat ieri, 5 ianuarie 
şi ai propus să se ţină o astfel de adunare, m-am bucurat pentru că am crezut că rezultatul ei va fi bun. 
Dar când ai declarat că nu ai avut sentimente împotriva fraţilor Waggoner şi A. T. Jones, am fost 
surprinsă. Poate că tu crezi aşa, dar cum poţi să crezi aşa, este o taină pentru mine. Sentimentele 
nutrite de tine şi de fratele Butler au fost de dispreţ nu doar faţă de solie, ci şi faţă de soli. Dar orbirea 
minţii te-a atins din cauză că ai luptat împotriva luminii pe care Domnul o rânduise să ajungă la 
poporul Său. 
      Tu scrii că ai spus că nu vrei să fii în controversă cu sora White. Mai bine, mult mai bine ar fi fost 
dacă controversa aceasta s-ar fi produs pe faţă decât aşa în ascuns, pentru că totuşi controversa s-a 
produs şi nu a mai fost armonie între noi după întâlnirea de la Minneapolis. Ai fost extraordinar de 
încăpăţânat, şi încăpăţânarea aceasta a fost aşa cum este descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu: „Căci 
răzvrătirea este ca păcatul vrăjitoriei, iar încăpăţânarea este ca nelegiuirea şi închinarea la idoli. 
Ascultarea este mai bună decât jertfele, şi luarea aminte mai bună decât grăsimea berbecilor” 
(KJV).342 Încăpăţânarea aceasta, iubitul meu frate, poate fi adusă sub stăpânire numai dacă vei cădea 
pe Stâncă şi vei fi zdrobit. Ea este o cursă teribilă pentru tine. Te face incapabil să îţi mărturiseşti 
greşelile, şi orice greşeală trecută cu vederea fără o mărturisire umilă, te va lăsa pe tine şi pe fratele 
Butler şi pe orice suflet care va urma aceeaşi cale, în orbirea minţii şi în împietrirea inimii. Spiritul lui 
Dumnezeu este întristat, iar Satana triumfă. Motivul nu este acela că noi nu avem o dovadă, ci acela că 
voinţa ta se ridică împotriva voinţei lui Dumnezeu, şi Dumnezeu este Cel care este în controversă cu 
tine. El va muta sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti. 
      Faptul că ai stat atât de mult în calea lucrării lui Dumnezeu nu se datorează motivului că nu ai avut 
lumină şi dovadă, ci faptului că voinţa ta încăpăţânată, ca oţelul, nu a vrut să predea voinţa ta şi calea 
ta voinţei şi căii lui Dumnezeu. În prima adunare, pe care am ţinut-o în camera pe care o ocupa fratele 
Jones, ai declarat că nu te-ai opus ca fratele A. T. Jones să vorbească în Tabernacol despre mişcarea 
religioasă pentru duminică. Mai gândeşte-te la aceasta, pentru că fraţii Prescott, Amadon şi Sicily au 
dat o mărturie unită despre acest lucru, ceea ce a solicitat din partea mea aproape cincisprezece minute 
de vorbire aşa de directă şi serioasă cum nu am mai vorbit în viaţa mea. Am răspuns, „dacă fratele 
Smith adoptă această poziţie, Dumnezeu îl va înlătura cu siguranţă, căci Dumnezeu nu i-a dat 
autoritatea de a spune ce să fie spus în Tabernacol şi ce să nu fie spus de fraţii noştri.343 Dar dacă el îşi 
menţine poziţia, vom face rost de o sală în oraş, şi poporul va auzi cuvintele pe care Dumnezeu le-a 
dat fratelui Jones să le rostească.” 
      Iubite frate Smith, te rog, predă-te în faţa lui Dumnezeu de data aceasta. Nu reţine nimic, şi apoi 
vei primi binecuvântarea lui Dumnezeu. Apoi pacea va veni peste sufletul tău. Tu eşti, şi ai fost în 
opoziţie faţă de lucrarea lui Dumnezeu de doi ani încoace, ai făcut mai mult decât orice om ca să 
arunci îndoială şi necredinţă în dreptul mărturiilor Spiritului lui Dumnezeu. Acum te rog fierbinte, 
sfărâmă şi aruncă piatra de poticnire. Mi-a fost arătat la Minneapolis că Domnul va intra în familiile 
lor şi îi va vizita cu nenorocirea şi cu moartea din cauza lucrurilor care s-au petrecut acolo, dacă vor 
sta ferm între Dumnezeu şi poporul Său. Îţi aminteşti că am spus în Tabernacol în faţa fratelui Butler, 
a ta şi a celor prezenţi: „am de spus anumite lucruri fratelui Butler, dar nu le puteţi purta acum.” Erau 
acestea: încăpăţânarea şi necredinţa lui erau păcat, şi Dumnezeu avea să facă ca mâna Lui aducătoare 
de nenorocire să apese greu peste el, dacă nu avea să se pocăiască şi să primească un alt spirit; şi dacă 
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totuşi va persista în perversitate şi încăpăţânare, El avea să Se apropie tot mai tare de el cu 
nenorocirea. Şi va face aşa cu toţi cei cărora le-a dat lumină, iar ei şi-au închis ochii şi urechile, şi s-au 
înţeles împreună ca să facă fără efect avertizările şi soliile de lumină şi adevăr pentru poporul Său. 
      M-am temut foarte mult pentru tine, fratele meu. Încă mă tem. Te rog, de dragul lui Hristos, fă o 
lucrare profundă, căci ştiu că neplăcerea Domnului este peste tine, peste fratele Farnsworth, şi peste 
mulţi alţii pe care aş putea să-i numesc şi care, având în faţă mare lumină şi dovezi, şi-au menţinut 
ferm propriul spirit şi au umblat în lumina scânteilor din focul aprins de ei. Dumnezeu spune: dacă nu 
se vor pocăi, vor zace în dureri.344 

Ellen G. White 
 
 
W-32-1891                                                                                     Battle Creek, Mich., joi, 8 Ian., 1891 

CĂTRE  J. S. WASHBURN  ŞI  SOŢIA 
 
Iubite frate şi soră (J. S.) Washburn, 
 
      Am primit scrisoarea fratelui Washburn alaltăieri, şi de atunci am avut foarte mult de lucru. Am 
avut o călătorie plăcută de la Washington până aici. Am avut de suferit din cauza căldurii şi din cauza 
unor tulburări ale inimii, dar mult mai puţin decât mă aşteptam. Am plecat din vagonul de dormit 
înainte să ajungem la Toledo, unde am avut de aşteptat cam patruzeci de minute. În timpul acela am 
obţinut ceva cald de băut şi ceva biscuiţi, cu care ne-am înviorat. Am ajuns la Battle Creek pe la ora 
trei (joi, 30 dec.) unde i-am găsit pe toţi bine şi bucuroşi să ne vadă. 
      Am aflat că în Sabat (27 dec.) au avut o adunare frumoasă, similară cu cea pe care am avut-o la 
Brooklyn, Danvers şi Washington. Aproape toată adunarea s-a dus în faţă pentru rugăciune, şi printre 
ei au fost şi fraţii Prescott şi Smith. A fost citit articolul din Extra din Review and Herald (23 dec., 
1890), şi toţi au mărturisit că puterea lui Dumnezeu a însoţit citirea articolului. Ei spun că articolul a 
făcut o impresie profundă. Fratele Olsen a făcut câteva remarci, invitându-i să se gândească de ce 
puterea lui Dumnezeu însoţea prezentarea înaintea lor a mărturiei către biserici prin acel articol, deşi 
persoana care îl scrisese nu era prezentă. Le-a cerut să se gândească bine la acest lucru. Nu cumva era 
Spiritul lui Dumnezeu cel care le vorbea cu glasul Lui inconfundabil, apărând astfel mărturiile şi 
lucrarea pe care o aşezase asupra sorei White? Profesorul Prescott a făcut o mărturisire legat de 
Minneapolis, ceea ce a lăsat o impresie adâncă. El a plâns mult. Fratele Smith a spus că mărturia se 
referea la el; a spus că a simţit că îi este adresată lui, dar s-a oprit acolo şi nu a mers mai departe. 
Ambii însă au luat poziţia unora care vor să se pocăiască şi să caute pe Domnul. 
      Au spus că niciodată nu au avut o aşa adunare la Battle Creek, şi totuşi lucrarea trebuie dusă 
înainte, căci de abia a fost începută.345 Fratele Olsen a avut anumite întâlniri programate la care 
trebuia să participe, iar fratele Loughborough a avut o întâlnire căreia trebuia să îi răspundă. Profesor 
Prescott s-a dus în Oregon pentru a-i ajuta să-şi aleagă locul pentru şcoală. Fratele Webber, un alt 
lucrător, s-a dus să ajute o altă biserică. Domnul  m-a trimis aici, cred din tot sufletul, şi apăsarea care 
îmi ameninţa inima nu m-a mai supărat deloc după ce am ajuns la Battle Creek.  
      Marţi noaptea (30 dec.) am petrecut-o într-o agonie sufletească, aşa încât nu am putut să dorm. 
Cazul fratelui Smith mă apăsa greu. Eu lucrasem cu el, luptasem cu Dumnezeu pentru el, şi nu pot 
înceta să strig înaintea lui Dumnezeu. 
      Vineri seara (2 ian.) mi s-a cerut să vorbesc; sala era plină, şi am relatat ceva din felul în care a 
lucrat Spiritul lui Dumnezeu cu mine în adunările la care am participat. Am relatat cât am putut de 
bine, succesul acestor adunări. După ce am vorbit, am avut o adunare specială foarte interesantă, şi 
multe mărturii excelente au fost rostite, îndeosebi de către aceia care l-au căutat pe Domnul cu 
seriozitate. A fost o adunare bună. 
      În Sabat (3 ian.) am vorbit din Matei 11:16-27. Am aplicat în mod hotărât lecţia aceasta la cei care 
au avut mare lumină, ocazii deosebite şi privilegii minunate, şi totuşi creşterea şi înaintarea lor 
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spirituală nu a fost pe măsura binecuvântărilor date de Dumnezeu în lumină şi cunoştinţă. Adunarea a 
fost adânc impresionată, şi erau de faţă mai bine de două mii de persoane. Am avut multă libertate în 
vorbire. După amiază, adunările au fost împărţite, şi am auzit că au avut adunări excelente în fiecare 
dintre diviziuni. Luni (5 ian.) fratele Smith a venit la mine şi am avut o discuţie serioasă, cu credinţă. 
Am putut să văd că avea un spirit foarte diferit de cel pe care îl avuse cu luni de zile în urmă. Nu era 
împietrit şi nici insensibil. El a simţit cuvintele pe care i le-am spus, prin care i-am prezentat cu 
credincioşie calea pe care a apucat, şi răul pe care l-a făcut prin poziţia pe care a luat-o.346 El a spus că 
vrea să vină în armonie cu mărturiile Spiritului lui Dumnezeu. Îi scrisesem treisprezece pagini (31 
dec., 1890) şi acum i le-am trimis – cuvinte foarte clare. Marţi (6 ian.) el a cerut din nou să mă vadă şi 
a întrebat dacă vreau să ne întâlnim împreună cu câteva persoane, întrucât are ceva de spus. I-am spus 
că vreau. Ieri, miercuri (7 ian.), s-a ţinut adunarea aceasta în camera mea, la editură, iar fratele Smith a 
citit scrisoarea pe care i-am trimis-o, a citit-o pe toată şi a spus că o acceptă căci este din partea 
Domnului. A amintit de întâlnirea de la Minneapolis şi a mărturisit spiritul pe care l-a avut, prin care a 
aruncat peste mine poveri foarte grele. Fratele Rupert a mărturisit de asemenea, şi am avut o adunare 
foarte folositoare, excelentă. 
      Fratele Smith a căzut pe Stâncă şi este zdrobit, iar Domnul Isus va lucra de acum cu el. Mi-a strâns 
mâna când a plecat din încăpere, şi a spus: „Dacă Domnul mă va ierta pentru durerea şi poverile pe 
care le-am pus peste tine, îţi spun că aceasta va fi ultima. Voi susţine mâinile tale. Mărturiile lui 
Dumnezeu îşi vor avea locul lor în experienţa mea.” Rareori fratele Smith varsă vreo lacrimă, dar 
acum a plâns, şi vocea îi era gâtuită din cauza lacrimilor. 
      Acum vedeţi că am motive să mă bucur, să fiu veselă şi să laud pe Domnul. Profesorul Bell a fost 
prezent. Fratele Smith i-a mărturisit greşeala pe care a făcut-o în încercarea care a venit peste şcoală în 
1882.  Oh, cât de mult m-am bucurat să văd, să aud şi să ştiu că lucrurile care au împiedicat Spiritul 
lui Dumnezeu să vină în adunările noastre, au fost îndepărtate! 
      Acum, în legătură cu întrebarea pe care mi-aţi pus-o despre sora Marks. Nu vă grăbiţi să consimţiţi 
la cererea ei de a i se şterge numele. Stăruiţi puţin asupra problemei. Nu poate să facă bisericii niciun 
rău. Deocamdată sunt convinsă mai mult ca oricând că dacă lucrarea aceasta care înaintează la Battle 
Creek ar fi fost făcută cu un an înainte, sora Marks ar fi fost salvată pentru cauza lui Dumnezeu şi, cu 
o instruire corespunzătoare, ar fi fost un bun lucrător creştin. Aceasta este cauza.347 Dar poziţia în care 
m-au ţinut mulţi, a fost de aşa natură încât nu am putut face nimic până când nu m-am ridicat cu 
hotărâre împotriva bisericii din Battle Creek. Dacă cei cu care se adunase ea ar fi avut minţile 
echilibrate, ar fi putut să o ajute în loc să fie modelaţi de sora Marks. Eu cred că ea are o experienţă 
reală şi ar fi putut face mult bine. Ea a venit de curând la credinţă şi avea nevoie să fie condusă pas cu 
pas, cu blândeţe, cu compasiune, dar pentru că aşa a fost moda, de a întoarce spatele oricărui lucru 
calculat pentru a restaura şi trezi biserica, întrucât mărturia mea era privită atunci cu ochi răi, ce 
puteam face? Orice mişcare aş fi făcut, dacă unii nechibzuiţi, neînţelepţi ar fi căzut în extreme, aş fi 
fost învinuită eu, iar lucrarea mea ar fi fost discreditată pentru totdeauna. Faceţi tot ce puteţi face 
pentru Mrs. Marks, căci vă spun că sângele ei, mă tem, va rămânea asupra celor care au fost orbiţi de 
inamic şi au făcut acele lucruri care au întristat Spiritul Domnului. 
      Domnul să binecuvânteze în continuare biserica din Washington, este rugăciunea mea. Ştiu că 
Domnul m-a binecuvântat când am fost cu voi, şi a binecuvântat poporul Său. Salutări pline de iubire 
tuturor celor din casa voastră, precum şi celor cu care ne-am sfătuit în mod plăcut în adunările noastre 
preţioase. Domnul este viu şi domneşte, lăudaţi Numele Lui cel Sfânt. 

Semnat) Ellen G. White 
 
      Să nu vă închipuiţi că aţi făcut vreo greşeală gravă în problema pe care aţi menţionat-o. Sunt chiar 
înclinată să cred că totul a fost rânduit de Domnul, şi am avut nevoie de mersul acela pe jos ca să-mi 
limpezesc mintea. Vă iert cu bucurie pentru tot ce vă gândiţi că aţi omis. Aşa că nu vă mai necăjiţi 
pentru aceasta. 

Semnat) Ellen G. White 
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MS-2-1891                                                                                           Battle Creek, Mich., 9 Ian., 1891 
LUCRAREA  MISIONARĂ 

 
Am lucrat două luni şi două treimi din luna a treia în mod continuu şi, cu toate că am început cu 

multă slăbiciune, fiind suferindă şi slăbită, Domnul a lucrat pentru poporul Lui. Noi am văzut 
mântuirea lui Dumnezeu. În acest turneu de lucrare, am vorbit de cincizeci şi cinci de ori, şi unele 
adunări au fost ocazii de muncă foarte serioasă, desfăşurate de la ora două şi jumătate până pe la cinci 
sau şase, dar întotdeauna au fost însoţite de succes. Într-una dintre ocazii am fost foarte nedumerită, 
dorind să îmi cunosc şi să îmi înţeleg datoria. Am avut adunat ceva dureros în ureche, care împreună 
cu răceala severă, au făcut să-mi fie foarte greu. La Salamanca, N.Y., am fost foarte bolnavă de mai 
multe ori, şi mă gândeam că trebuie să mă întorc acasă. Am mers în camera mea şi m-am plecat în faţa 
Domnului şi, înainte ca măcar să fi cerut, Domnul a auzit şi S-a descoperit pe Sine; camera a părut să 
fie plină de lumina şi de prezenţa lui Dumnezeu. Am fost ridicată din toate descurajările mele, şi am 
fost făcută liberă şi fericită. Nu am putut să dorm, ci am lăudat pe Dumnezeu cu inima şi cu glasul. 
Binecuvântarea a fost tocmai lucrul de care aveam nevoie; curajul, credinţa şi speranţa puteau fi din 
nou exercitate în mod viu, şi mi-am continuat calea cu bucurie. 
      Din nou, la Brooklyn, N.Y., am avut o dorinţă profundă, serioasă ca Domnul să lucreze cu poporul 
Său.348 Oh, cum a fost atrasă inima mea să lupte în rugăciune cu Dumnezeu, pentru ca El să-Şi 
manifeste puterea în ziua de Sabat şi să binecuvânteze mult pe poporul Său. El a făcut toate acestea, şi 
încă mai mult decât am cerut. Părea că un val uriaş din slava lui Dumnezeu a trecut peste adunare, şi 
multe, multe suflete au fost umplute de binecuvântare bogată de la Dumnezeu, şi ocazia aceasta a fost 
pentru ei una pe care nu aveau să o uite niciodată. Ei au mărturisit că puterea lui Dumnezeu i-a înfiorat 
până în măduva oaselor. Unele persoane erau palide ca nişte morţi, dar înfăţişarea lor strălucea de 
slava lui Dumnezeu. Biserica aceasta este una de curând formată, şi avea nevoie de încurajare. Oh, 
binecuvântează suflete pe Domnul, binecuvântează pe Domnul! Pentru marea îndurare şi bunătate a 
lui Dumnezeu! Un frate aflat într-o poziţie proeminentă în misiunea din Chicago era atât de apăsat de 
descurajare încât ne temeam cu toţii că se va despărţi de lucrare, dar el a fost prezent la adunare şi a 
fost foarte mult binecuvântat. El a mărturisit că venise la adunare cu inima grea şi cuprinsă de un nor 
negru, dar Domnul Isus i-a ieşit în întâmpinare pe când era plecat în rugăciune. Noi îl chemasem să 
vină în faţă, dar el nu a venit; însă Domnul i-a ieşit în faţă. „Mi se pare că Domnul Isus este chiar aici 
lângă mine”, a spus. „Cât de frumos, cât de preţios este, am crezut că pot să Îl ating. Ştiu că Isus a stat 
lângă mine.” După aceea a izbucnit în a-L descrie pe Hristos, aşa cum L-a văzut cu ochiul credinţei. 
El era un om foarte reţinut, care vorbea puţin, dar acum limba lui a fost dezlegată, limbajul i-a fost 
elocvent, exprimând atributele lui Hristos aşa cum I se descoperise. El a spus, „mă simt uşor ca o 
pană, sunt fericit în Dumnezeu, şi vreau să mă întorc la Chicago să le spun ce a făcut Domnul pentru 
mine.” Au mărturisit şi alţii despre puterea Duhului Sfânt care a venit peste ei. 
      De atunci sănătatea mea s-a îmbunătăţit considerabil. Am vorbit în Washington D.C., de opt ori, 
începând cu Sabatul şi încheind în celălalt Sabat.349 Duminică am plecat la Baltimore şi am vorbit cu 
uşurinţă într-o sală mică plină de oameni. Apoi am avut un atac sever la cap şi am fost obligată să mă 
grăbesc spre casă. Imediat ce am ajuns acasă durerea m-a lăsat, şi mi-am dat seama că era nevoie de 
mine aici. Am vorbit aici vineri şi în Sabat, cu mare uşurinţă. Domnul lucrase aici cu un Sabat înainte, 
şi lucrarea avea nevoie aici de mărturia mea. Fratele Smith a căzut pe Stâncă şi este zdrobit. Domnul 
să fie lăudat pentru aceasta! El a făcut recunoaşteri umile, şi Domnul Se va arăta cu siguranţă fratelui 
Smith. Oh, mă bucur aşa de mult pentru că puterea Satanei a fost zdrobită aici la Battle Creek! Vă 
spun că aici a existat o împotrivire faţă de mărturia mea. Prin anumiţi bărbaţi cu influenţă, cum este 
fratele Smith, s-a lucrat împotriva soliilor pe care mi le-a dat Dumnezeu pentru poporul Său. Domnul 
lucrează, şi mă rog să nu înceteze până când lucrarea nu va fi desăvârşită în neprihănire. Vă spun că 
Domnul nu doarme; El cunoaşte conflictele poporului Său. El vede mulţimile luptând împotriva 
puterilor îngerilor răi asociaţi cu oameni răi. Adevărul pentru timpul de faţă este investit cu o putere 
care se va face simţită asupra minţilor omeneşti, căci Spiritul îl însoţeşte şi îl face să aibă efect. 
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      Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare, şi o lucrare pentru toţi. Vasele harului Său, mişcate de 
spiritul adevărului, îşi vor pune în lucrare influenţele omeneşti sfinţite. Crucea lui Hristos trebuie să 
ocupe locul central, Hristos trebuie să fie înălţat cum nu a mai fost înălţat niciodată, şi atenţia 
oamenilor să fie pironită asupra Răscumpărătorului lumii.350 Noi cunoaştem puţin din slava care 
însoţeşte adevărul. Oh, noi avem atât de puţină credinţă! Isus a venit ca să fie centrul lumii recuperate! 
Hristos spune: „voi implanta Spiritul Sfânt în orice inimă care Mi se va deschide; voi fi o putere vie, 
continuă, în orice element cu influenţă, şi voi angaja orice agenţie sfântă din univers. Toate influenţele 
rele s-au aliat ca să distrugă şi să corupă. Toţi cei care cred în Mine, să se strângă sub steagul Meu 
pentru a li se împotrivi; Eu voi conduce bătălia; Eu voi da eficienţă tuturor.” 
      Noi trebuie să avem spiritul misionar într-o măsură mai mare. În lecţiile pe care le-a dat ucenicilor 
Săi, Hristos i-a învăţat în permanenţă că ei trebuie să unească agenţia umană cu lucrătorul divin. Ei 
trebuie să fie activi în facerea binelui; ei trebuie să fie lumina lumii, să prindă strălucirea luminoasă de 
la tronul Său, şi să o transmită lumii pe care Satana a înfăşurat-o cu umbra lui infernală, ca şi cu un 
giulgiu funerar. Razele de lumină nu trebuie să strălucească doar în cercul familiei, ci şi în biserică, în 
raze puternice şi clare; şi iarăşi, nu doar în biserică, ci în lumea întreagă. Observaţi cât de mult este 
cuprins în rugăciunea lui Hristos din capitolul 17 din Ioan, rugăciune în care Hristos Se identifică tot 
timpul şi Se uneşte cu poporul Său care crede, în timp ce poporul Său este legat cu Sine pentru 
lucrarea de salvare a unei lumi pierdute. În lucrarea Lui de slujire, El le arată confederaţia răului 
înrolată împotriva lor, şi le descoperă că ei sunt în război cu domniile, cu stăpânirile, cu puterile 
răutăţii din locurile înalte. 
      Dar îngeri se unesc pentru a forma această armată; ei se află printre rândurile lor.351 Căpetenia 
oştirii Domnului înaintează pentru lucrare împreună cu oastea Lui de îngeri cereşti. Isus era doar la un 
pas de desăvârşirea marii jertfe pentru lume. „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la 
orice făptură.” El a repetat această poruncă tot mereu în diferite forme, pentru ca după moartea şi 
înălţarea Lui la cer, ei să poată înţelege semnificaţia cuvintelor Sale. După ce a înviat „le-a deschis 
înţelegerea, ca să poată înţelege Scripturile, şi le-a spus: aşa este scris, şi aşa trebuia să sufere 
Hristosul şi să învie a treia zi”, pentru ca îndepărtarea păcatelor să fie predicată în Numele Lui printre 
toate neamurile, începând din Ierusalim. „Veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” El 
ştia că aveau să fie asaltaţi de încercări deosebite, şi le-a declarat „Toată puterea Mi-a fost dată.” I-a 
asigurat de faptul că ei vor merge sub scutul Celui Atotputernic. „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, 
până la sfârşitul veacului.” „Duceţi-vă”, a fost ultimul cuvânt adresat ucenicilor Săi, şi aceasta a fost 
ultima indicaţie a voii Lui rostită pe când era pe pământ. Prima Lui acţiune în cer corespunde cu voia 
Lui care a fost exprimată pe pământ. Duhul Lui cel Sfânt le-a fost trimis într-o măsură îmbelşugată. 
Înzestrarea cerească a fost acordată. Ştim că apostolii şi-au început lucrarea în Ierusalim; trei mii au 
fost convertiţi într-o zi. Fie ca Domnul să trezească pe poporul Său la acţiune, este rugăciunea mea. 
Este nevoie ca fiecare membru al bisericii să se trezească pentru a lucra pentru Isus.352 Chemările vin 
din toate părţile „Treci la noi şi ajută-ne.” „Şi Duhul şi Mireasa zic „Vino!” Şi cine aude, să zică: 
„Vino!” Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” Aici este descrisă 
lucrarea noastră, ca să se poată înţelege cum se răspândeşte adevărul. Isus a deschis izvorul vieţii în 
mijlocul lumii, şi fiecare suflet care Îl cunoaşte pe Tatăl şi pe Fiul, va fi împreună lucrător cu 
Dumnezeu şi va repeta cuvintele cu plinătate şi cu putere, „Vino!” Toţi trebuie să îşi înceteze 
tulburările pe care le au unii cu alţii, toţi trebuie să îşi unească influenţa sfinţită, vie, şi într-un singur 
glas să spună „Vino, trimite cuvântul mai departe.” Să intre toţi în rânduri, un lanţ format din glasuri 
vii unite într-un efort hotărât de a răsuna în jurul globului, şi întreaga biserică să se trezească din 
moarte ca dintr-un somn, şi să spună, „Vino!”, şi să dovedească în caracter invitaţia pe care o face, 
„Vino!”. 
      Niciun bărbat sau femeie nu are scuză dacă stă liniştit şi nepăsător faţă de această lucrare mare şi 
solemnă. Noi nu putem copia exemplul lumii niciun pic, în nimic. Nu trebuie să se cheltuiască inutil 
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capitalul încredinţat de Dumnezeu. Trebuie să ne oprim de la satisfacerea nevoilor noastre închipuite. 
Viaţa este valoroasă, prea plină de responsabilitate solemnă, sacră, pentru a fi folosită în satisfacerea 
eu-lui. Bărbaţi şi femei, să se consacre lucrării.353 Ei trebuie să fie loiali lui Isus Hristos şi să îşi 
descopere iubirea faţă de oameni prin faptul că lasă lumina lor să lumineze în raze clare şi 
strălucitoare către lume.  Fiecare trebuie să se ridice acum mai sus de orice fel de îngăduire de sine, de 
egoism, şi să dea vieţile lor lui Dumnezeu, să rămână în Hristos. Oricine Îl cunoaşte pe Hristos în 
experienţa lui, va copia exemplul Lui. Aceştia se vor strădui să se ridice mai sus şi tot mai sus, fără să 
caute prietenia lumii, ci având ambiţia înaltă şi sfântă de a copia exemplul lui Hristos, în desăvârşirea 
caracterului creştin, şi de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei nu trebuie să laude oamenii, sau să 
caute lauda care vine de la oameni, căci toată lauda şi toată slava aparţine lui Dumnezeu. 
 
 
Ms-3-1891                                                                                             Battle Creek, Mich., 9 Ian, 1891 

FILE  DIN  JURNAL 
O ÎNTÂLNIRE RODNICĂ CU URIAH SMITH 

 
Din nou acasă. Am găsit totul bine acasă. Adunările pe care le-am avut la Washington au fost 

excelente, şi fiecare ocazie părea să fie caracterizată de un interes tot mai mare. Despre fiecare 
adunare se spunea că a fost cea mai frumoasă. Am vorbit de opt ori în Washington, cu deplină 
libertate. Am început cu prima vorbire în Sabat, şi am terminat în Sabatul următor. În ultimul Sabat 
am avut ocazia cea mai binecuvântată şi cea mai puternică. Ca şi la Danvers, aproape toată sala a venit 
în faţă pentru rugăciune. Prezenţa Domnului a fost în adunările care s-au ţinut, şi biserica a fost 
întărită mult şi a crescut în credinţă şi în curaj. 
      Duminică am vizitat Baltimore, într-o sală micuţă, cu multă libertate. Ne-am întors noaptea, iar eu 
am fost foarte bolnavă, cu dureri în dreptul inimii. Toţi s-au alarmat, şi ne-am gândit că ar fi mai bine 
pentru mine să mă întorc deîndată la Battle Creek. Am ajuns aici marţi, 30 decembrie. Noaptea aceea 
am petrecut-o într-o mare agonie a sufletului pentru fratele Smith. Mi se părea că dacă el nu face 
mărturisiri acum, nu va mai veni niciodată la lumină. Nu am putut să dorm, nu am putut decât să mă 
rog din toată inima şi din tot sufletul pentru ca Domnul să-l corecteze prin Spiritul Lui cel Sfânt, şi să 
sfarme vraja care îl împiedică de atâta timp să ia o poziţie dreaptă. 
      În dimineaţa următoare am auzit că Sabatul care trecuse a fost o ocazie minunată în care a fost 
căutat Domnul.354 Au fost în jur de două mii în tabernacol, şi s-a citit articolul din Review and Herald 
Extra, iar puterea lui Dumnezeu a însoţit citirea articolului. Ei spun că Battle Creek a fost trezit în 
întregime cu ocazia aceea. Toţi au părut gata să răspundă invitaţiei de a căuta pe Domnul, şi au spus: 
„Căutaţi pe Domnul acolo unde sunteţi; este cel mai bun lucru pe care îl putem face.” Profesorul 
Prescott a citit cele scrise, şi s-a oprit de mai multe ori, foarte afectat, plângând. El a mărturisit că la 
adunarea de la Minneapolis, şi de atunci încoace el nu a avut sentimente cu totul curate. El a cerut 
tuturor iertare, îndeosebi fraţilor Waggoner şi Jones. Fratele Jones, mi se pare, nu a fost prezent. Apoi 
a luat braţul fratelui Smith, şi ambii au mers în faţă. Aşa a pornit fratele Smith, dar, cu toate că fratele 
Prescott a deschis calea, el nu a folosit ocazia. Tot ce a spus a fost: „lucrurile acestea se referă la mine; 
despre mine este vorba.” 
      Vineri seara am vorbit cu multă putere în faţa oamenilor. Spiritul Domnului a lucrat. Eu scrisesem 
anumite lucruri fratelui Smith, foarte clare lucruri, dar m-am gândit să mai aştept până când să i le 
dau. În Sabat după amiază am vorbit din Matei 11:16-27. Am făcut o aplicare foarte la obiect a acestor 
cuvinte, şi săgeţile din tolba lui Dumnezeu au lovit direct în inimă. 
      Duminică, fratele Smith a venit la mine, şi am avut o discuţie îndelungată. Am fost încurajată să 
văd că nu era pornit pe împotrivire faţă de mine, şi nu am ascuns nimic din felul în care vedeam 
poziţia lui, şi din cât de grea îmi făcuse el lucrarea.  
      El a simţit profund aceste cuvinte.355 Marţi m-a solicitat din nou şi mi-a cerut să particip la o 
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adunare care va fi compusă din câteva persoane anume. Adunarea aceasta s-a ţinut miercuri. Fratele 
Smith a citit ceea ce îi scrisesem, şi a făcut o mărturisire deschisă profesorului Bell, care era de faţă, 
despre felul în care îl tratase. Apoi a început cu problema de la Minneapolis, şi a făcut, mărturisiri. El 
căzuse pe Stâncă şi era zdrobit. Nu vă pot descrie bucuria pe care am avut-o. 
      Fratele Rupert a mărturisit după aceea aproape complet, şi pot spune că aceasta a fost cu adevărat 
o adunare foarte solemnă. Ştiu că Domnul a fost în mijlocul nostru. Când ne-am despărţit, Fratele 
Smith mi-a luat mâna şi mi-a spus, „Sora White, vrei să mă ierţi pentru tot necazul şi suferinţa pe care 
ţi le-am provocat? Te asigur că aceasta este pentru ultima oară, dacă Domnul mă va ierta. Nu vreau să 
repet istoria ultimilor trei ani.” Binecuvântează suflete pe Domnul! Binecuvântează Numele Lui cel 
Sfânt! Întoarcerea mea (de la Washington D.C. la Battle Creek) a fost într-adevăr lucrarea Domnului, 
şi de îndată ce am ajuns acasă, durerea de inimă m-a lăsat şi nu a mai revenit de atunci. 
      Mâine, în Sabat, voi merge în afara oraşului cam la paisprezece mile, ca să vorbesc unei grupe de 
curând formate. Aici se adăugaseră destul de mulţi cauzei lui Dumnezeu, şi s-a produs o dezordine 
între membri bisericii, iar vărul lui Canright care locuia în zonă a stârnit poporul ca să îl cheme pe 
Canright. Acesta a venit, dar nu a făcut niciun rău; doar i-a întărit pe cei care îmbrăţişaseră adevărul, 
ceea ce i-a făcut şi mai înverşunaţi pe cei aflaţi în opoziţie.356 Chiar fratele lui Canright, care decăzuse 
de ani de zile, a îmbrăţişat adevărul şi este acum ferm şi decis. Fie ca Domnul să îl binecuvânteze şi să 
îi întărească pe credincioşi.  
 
 
Ms-40-1891                                                                                                                              Ian., 1891 

FILE  DIN  JURNAL 
 
Battle Creek, Mich., (joi), 1 ianuarie, 1891 
     Ziua de anul nou începe cu ploaie măruntă. Un alt an a început; 1890 a trecut în eternitate cu 
povara lui de rapoarte. Îmi reînnoiesc consacrarea faţă de Dumnezeu. Hristos a spus: „Eu însumi Mă 
sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.” „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este 
adevărul.” Cer făgăduinţele bogate ale lui Dumnezeu prin iubirea inegalabilă şi prin caracterul fără 
pată al lui Isus Hristos, Apărătorul meu. Am lucrat aproape continuu şi totuşi văd atât de multe lucruri 
care trebuie să fie făcute, încât nu pot să am odihnă, căci mi se pare că am făcut atât de puţin faţă de 
marea lucrare ce trebuie să fie făcută. 
      Dar Isus este singurul meu Sprijin. În El mă încred. El mă iubeşte. În acest moment El stă lângă 
altarul tămâierii, prezentând în faţa Tatălui rugăciunile mele, dorinţele nespus de mari ale inimii mele 
de a primi harul Lui, înzestrarea Lui divină, ca să pot prin harul pe care mi-l dă, să descopăr altora 
marea Lui iubire şi eficienţa Lui completă. Eu îmbrăţişez făgăduinţele Celui ce şi-a dat viaţa pentru 
lume, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. „Cine-i va osândi? Hristos a 
murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!” (Romani 
8:34). Putem invoca aceasta. Acesta este un argument pe care Satana nu-l poate birui. Atunci, în 
Numele Lui şi prin harul Lui, ne vom sfinţi – în suflet, în trup şi în spirit – pentru ca cuvintele şi 
faptele noastre să fie făcute în Dumnezeu, şi ca să putem avea asupra altora o influenţă care îi va 
câştiga pentru Isus Hristos. 
      Mult mai intens decât până acum, sunt convinsă de ura lui Dumnezeu faţă de păcat în toate 
formele lui.357 Pocăinţa nu poate face ispăşire pentru păcatele din trecut, sau să ne cureţe măcar de un 
singur păcat, sau să ne pună pe o temelie mai bună pentru viitor. 
 
Battle Creek, vineri, 2 ianuarie, 1891 
      Inima mea a fost atrasă în cereri serioase înaintea lui Dumnezeu, la altarul familial, pentru ca harul 
şi puterea Lui să ne trezească la vigilenţă, la zel şi efort serios pentru a face lucrarea pe care ne-a   
pus-o în mâini, simţindu-ne în mod individual marea noastră responsabilitate. Oh, dacă fiecare 
membru al familiei noastre ar fi cuprins de Spiritul Stăpânului care a umblat peste tot făcând bine! Nu 
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pot să am odihnă în spirit până când membri familiei mele nu fac toată voia lui Dumnezeu. Oh, cât 
tânjeşte inima mea după ei zi şi noapte! 
 
Battle Creek, Mich., Sabat, 3 ianuarie, 1891 
      Inima mi-a fost atrasă în cereri stăruitoare înaintea lui Dumnezeu toată noaptea. Oh, dacă 
Dumnezeu ar lucra în favoarea poporului Său în Battle Creek şi ar îngrădi calea lor pentru ca ei să nu 
umble pe ea după judecata lor, punând în pericol cauza lui Dumnezeu, aşa cum fac cu siguranţă! 
      M-am sculat la ora patru, şi aplecându-mă să îmi iau şosetele pentru dimineaţă, mi-am lovit 
fruntea, chiar deasupra ochiului în stâlpul de pat, şi m-am tăiat serios la frunte. Sângele a început să 
curgă imediat în picături mari. Am strigat-o pe Sara şi ea s-a pus pe treabă cât a putut de repede, a 
aprins focul şi, împreună cu Edna Kilborn au oblojit rana cu pansamente cu apă fierbinte, înmuiate în 
apă fierbinte şi aplicate cât de fierbinţi le-am putut suporta. Durerea m-a lăsat, sângele a încetat să mai 
curgă şi un plasture scurt a fost aplicat după ce mi s-a aplicat un pansament rece pentru a termina 
tratamentul. 
      Cât de multă suferinţă ar putea fi evitată dacă toţi ar avea cunoştinţă despre aceste remedii simple! 
Îi mulţumesc Domnului pentru că ne-a dat cunoştinţă în ce priveşte aceste lucruri – ca să ştim cum să 
ne tratăm fără să depindem de medici. Avem nevoie să exersăm facilităţile pe care le avem de a 
înţelege ce să facem   într-o situaţie de urgenţă, şi apoi să împărtăşim cunoştinţa şi altora.  
 
      Sabat, 3 ianuarie, 1891. Am vorbit în tabernacol în faţa unei săli supra pline.358 Nu mă gândisem 
să spun lucruri aşa de clare şi bine ţintite cum au fost cele pe care le-am spus, dar Domnul este cel 
care vorbeşte prin agentul uman. M-am simţit presată, şi nu am putut să opresc solia ce mi-a fost dată. 
Îl rog pe Dumnezeu pentru ca cuvintele rostite să fie primite în inimi. 
      Tabernacolul a fost plin până la refuz. Oh, cât mă durea sufletul pentru bărbaţii care, împotrivin-
du-se luminii pe care o dăduse Dumnezeu, de doi ani îngrădeau calea Spiritului lui Dumnezeu ca să nu 
pătrundă în inimile lor! Am auzit o voce care le spunea: „Voi tot nu credeţi. Daţi-vă la o parte, sau 
strângeţi rândurile venind în front şi unindu-vă cu lucrarea, din toată inima.”  
      Trebuie ca povara aceasta să fie peste mine întotdeauna aici în Battle Creek? Trebuie să port 
întotdeauna greutatea aceasta? Trebuie ca mărturia mea să fie tot timpul de mustrare şi reproş? 
Domnul să Se îndure de mine şi să mă ajute, ca să fiu găsită sinceră şi credincioasă în îndeplinirea voii 
Lui, în păzirea căii Domnului, în a face dreptate şi judecată! 
      Aici a fost începută o lucrare bună, dar nu este completă. Există oameni care nu ştiu şi nu înţeleg. 
Se vor împiedica în anumite pietre de poticnire grozave, şi biserica să se târâie încă un an prin 
întuneric din cauză că ei nu fac o lucrare profundă? Să ne ferească Dumnezeu! Oh, dacă ar exista 
persoane neprihănite care să stăruie pentru poporul Său, şi dacă rugăciunile lor ar birui! 
      M-aş bucura foarte mult să văd spiritul mărturisirii cuprinzând toată biserica. Mulţi încep să vadă 
o licărire din adevărata lor stare şi din adevăratele lor nevoi. Dacă aceştia vor persevera, dacă vor face 
o lucrare profundă şi vor continua să se apropie de Dumnezeu, El Se va apropia de ei şi va înălţa 
pentru ei un steag împotriva vrăjmaşului. Va exista cu siguranţă o revărsare a Spiritului lui 
Dumnezeu.359 Biserica nu poate să-şi supraliciteze neglijarea păcătoasă a datoriei ei, necredincioşia ei, 
şi neglijarea ei de a primi lumina şi de a practica adevărul. Faptul că nu a folosit ocaziile, i-a produs 
vedere spirituală defectuoasă şi i-a slăbit credinţa şi zelul corespunzător care se manifestă printr-un 
efort serios de a umbla în lumină. Din cauza necredinţei lor – din cauza atitudinii şi poziţiei bisericii – 
păcătoşii din jurul nostru s-au împietrit şi au fost fixaţi teribil în necredinţă. 
      Pentru că Isus este în Sanctuarul de sus, pentru că avem un Apărător în curţile din cer, cât de 
serios ar trebui să înainteze aici pe pământ lucrarea corespunzătoare mijlocirii! În timp ce putem 
vedea, şi ar trebui să simţim vinovăţia păcatului, noi putem aprecia îndurarea lui Dumnezeu dovedită 
prin ispăşire. Domnul a promis că datorită Jertfei ispăşitoare, dacă ne pocăim, El ne va ierta cu 
siguranţă fărădelegile. Acum, cât timp Hristos pledează în favoarea noastră, cât timp Tatăl acceptă 
meritele Jertfei ispăşitoare, haideţi să cerem şi vom primi. Toţi să-şi mărturisească păcatele şi să le 
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lase să meargă înainte la judecată, ca să fie iertate în Numele lui Hristos, şi pentru ca iertarea să fie 
scrisă în dreptul numelui lor.  
      „Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală, pun mâna pe ea.” (Matei 11:12). Ce 
încurajare este aceasta pentru fiecare suflet! Când veniţi înaintea Tatălui în Numele lui Isus, înarmaţi 
cu făgăduinţele lui Dumnezeu, Marele Mijlocitor este văzut prin credinţă stând lângă altarul tămâierii 
şi ţinând în mână cădelniţa aurie. Puteţi auzi vocea Lui, zicând: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va 
da un alt Mângâietor care să rămână cu voi în veac.” (Ioan 14:16) Câtă speranţă va umple biata 
voastră inimă descurajată! Ce ruşine şi ce remuşcare veţi simţi din cauza necredinţei pe care aţi   
nutrit-o! 
      Nu vreţi să simţiţi că dacă Hristos Se roagă pentru voi, vă puteţi ruga şi voi pentru voi înşivă, cu 
un zel aprins al perseverenţei, şi că orice ajutor inferior este doar ceea ce este – mărginit şi fără 
valoare?360 Dacă Isus este Avocatul vostru, dacă voi credeţi, vă mărturisiţi păcatele cu sufletul plin de 
căinţă şi dacă muriţi faţă de eu, nu vă veţi simţi asiguraţi că procesul vostru este câştigat? Nu veţi 
simţi în sufletul vostru dovada faptului că Isus a putut să facă întrutotul toate acestea pentru voi, şi că 
piciorul crucii este unicul loc sigur pentru voi? 
      Cum aş putea să prezint în faţa voastră realităţile acestea, care sunt adevăruri eterne? Aici voi 
puteţi spune: „Neputând s-aduc nimic, Lângă crucea Ta eu pic.” Dacă rugăciunile voastre – da, 
rugăciunile voastre, oricât de slabe ar părea – sunt sincere, dacă sunt amestecate cu credinţă, atunci 
puteţi şti că Isus trăieşte ca să facă mijlocire pentru voi. Căutătorul sincer şi perseverent va găsi cu 
siguranţă, căci de îndată ce vă apropiaţi în credinţă de scaunul harului, Hristos vă priveşte ca pe 
clientul Lui. Se ocupă de cazul vostru ca un soţ; îl consideră cazul Lui. El stă înaintea Tatălui ca 
Înlocuitor al vostru, ca Garanţie a voastră. Când veţi căuta pe Domnul din toată inima voastră, „În 
seninătate şi încredere va fi tăria voastră.” Isaia 30:15. 
      Dumnezeu a devenit una cu omul când, în sfatul dintre Tatăl şi Fiul în cer, S-a hotărât că dacă 
omul va cădea, Fiul lui Dumnezeu va fi Răscumpărătorul lui şi va restaura în el chipul moral al lui 
Dumnezeu. Cum avea să se facă aceasta? „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi 
de adevăr.” (Ioan 1:14). „Voi fiţi, deci, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este 
desăvârşit.” (Matei 5:48). Unitatea dintre Hristos şi Tatăl ne aduce într-o unire strânsă cu Tatăl, prin 
Fiul lui Dumnezeu. 
 
Battle Creek, duminică, 4 ianuarie, 1891 
      Am avut vizitatori toată ziua. Am scris câteva scrisori. Am fost foarte fericită astăzi. Sora Davis a 
solicitat o conversaţie cu mine şi, cu sentimente profunde a mărturisit că ea nu avusese o apreciere 
corectă a lucrării pe care o făcea. Ea simţea că nu a avut atracţie pentru lucrare şi nu a simţit caracterul 
ei sacru, aşa cum ar fi trebuit.361 Acum ea vede totul într-o altă lumină, şi a fost determinată să se 
pocăiască în profunzime, pentru sufletul ei şi pentru Hristos, pentru ca lucrarea să nu se strice 
niciodată în mâinile ei. Ea a fost eliberată în Isus, şi este cu adevărat liberă. Ea a fost schimbată mult. 
Pacea şi fericirea se exprimă acum pe faţa ei. Cu siguranţă ea este acum sub razele strălucitoare ale 
Soarelui Neprihănirii, căci toate trăsăturile ei exprimă strălucirea care iese dintr-o bucurie lăuntrică. 
      Doresc atât de mult ca fiecare persoană care este angajată împreună cu mine în lucrarea importantă 
pe care o fac, să aibă parte de harul transformator atât de preţios al lui Isus Hristos. Atunci ar exista 
iluminarea binecuvântată de pe faţa lui Isus Hristos care reprezintă locuirea interioară a lui Isus. Oh, 
cu cât mai mult ne-am putea bucura de Spiritul şi puterea lui Dumnezeu, numai dacă am vrea să ne 
supunem inima, sufletul şi puterea în întregime şi fără rezerve influenţei înviorătoare a Spiritului Sfânt 
al lui Dumnezeu! Atunci lucrarea ar primi modelarea divină. Puterea lui Dumnezeu s-ar odihni asupra 
lucrătorului. Mă rog pentru fiecare suflet care este legat împreună cu mine în lucrare. 
 
Battle Creek, luni, 5 ianuarie, 1891 
      Din nou timpul meu a fost petrecut în conversaţie cu vizitatori. Dar povara mea este pentru această 
biserică din Battle Creek. O biserică atât de mare – cel puţin două mii. Mulţi au fost adunaţi Sabatul 
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trecut. Este aproape imposibil să îi separi pentru o adunare de părtăşie, pentru că nu sunt locuri 
confortabile în care să-i aduni pe toţi împreună. Nu este loc pentru atât de mulţi închinători, şi ei ar 
trebui să fie în alte locuri ca misionari slujind pentru Stăpânul lor, în loc să stea îngrămădiţi aici. 
      Este lucrare misionară de făcut. Cum ne vom înţelege noi ca biserică avantajele noastre spirituale, 
nu doar de a asculta prezentarea adevărului, ci şi de a trăi adevărul? Noi suntem capabili să gândim 
serios, să ne încingem coapsele minţii ca să nu fie dezordonată. Dacă cei care au avut lumină ar fi 
umblat în lumină, şi-ar fi simţit responsabilitatea de a-şi cultiva gândurile.362 Citind cu atenţie 
Cuvântul cel preţios, vom căuta comorile ascunse ale adevărului. Ca agenţi omeneşti, avem în 
încredinţare talente preţioase – capacităţi nu doar de a citi adevărul cuprins în cuvintele vii ale lui 
Dumnezeu, ci de a fi îmbogăţiţi cu comorile cereşti pe care le găsim acolo. Căutând adevărul, 
gândurile noastre pot pătrunde în profunzime, şi bogăţiile inepuizabile, nepătrunse, ale lui Hristos pot 
să-şi deschidă pentru sufletul nostru comorile lor cele mai bogate. Agentul omenesc îşi poate folosi 
fiecare facultate dată lui de Dumnezeu, prin folosirea corectă a timpului său pentru a dobândi mai 
multă cunoştinţă despre Dumnezeu şi despre Isus Hristos. Fiţi siguri că aceste facultăţi folosite cum 
trebuie, nu vor fi lăsate aici în lumea aceasta, ci vor fi luate împreună cu noi pentru a ajunge la un 
nivel mai înalt, pentru a fi tot mai mult educate de-a lungul întregii veşnicii.  
Battle Creek, marţi, 6 ianuarie, 1891 
      Am avut o discuţie cu fratele Smith, mai favorabilă decât orice altă discuţie anterioară. El pare 
dornic să vină la lumină. El vede că purtarea lui nu a fost dreaptă în anumite lucruri, şi eu am ştiut că 
el trebuie să vadă aceasta înainte să poată fi în legătură strânsă cu Dumnezeu. După întâlnirea de la 
Minneapolis, el a luptat împotriva lucrării mele prin poziţia pe care a adoptat-o. Lumina pe care mi-a 
dat-o Dumnezeu pentru biserică nu a fost pe deplin acceptată din cauza poziţiei lui. Atitudinea lui a 
spus mai mult decât cuvintele. Dar după ce am discutat cu el în mod liber, după ce i-am arătat cât rău 
făcea celor ce nu voiau să creadă solia, sau să primească solul şi sfatul de la Dumnezeu, el a părut să 
vadă mai clar poziţia pe care o luase. S-a hotărât să croiască cărări drepte pentru picioarele lui, şi să 
înlăture pietrele de poticnire, pentru ca cei şchiopi să nu trebuiască să se întoarcă din drum, ci mai 
degrabă să fie vindecaţi de slăbiciunea şi ineficienţa lor. 
      Domnul lucrează, şi eu nu voi lua lucrarea din mâinile Lui, în mâinile mele.363 Rugăciunea mea 
pentru fratele Uriah Smith este ca el să triumfe împreună cu solia îngerului al treilea, şi ca trâmbiţa să 
dea un sunet clar pentru ca oamenii să se poată pregăti pentru marea zi a lui Dumnezeu. Noi nu avem 
timp de pierdut. 
 
6 Ianuarie, 1891. Fratele Eldridge m-a solicitat, şi am avut o discuţie destul de lungă, despre multe 
lucruri importante. Fratele Smith a venit şi mi-a făcut cererea de a ne aduna împreună cu câteva 
persoane anume, cărora voia să le vorbească şi pe cât posibil să mărturisească ceea ce a greşit. 
      Nu sunt capabilă să explic motivul pentru poziţia pe care au adoptat-o fratele Eldridge şi Frank 
Belden. Cum se gândesc ei, să lase la o parte Patriarhii şi Profeţii, şi Marea Luptă, şi să spună că au 
hotărât să lucreze doar cu o singură carte pe teren tot timpul, şi anume cu Bible Readings. Aşa ceva 
este contrar obiceiului nostru, contrar adevărului şi dreptăţii, şi contrar luminii pe care mi-a dat-o 
Dumnezeu în dreptul lucrării de colportaj. Cu siguranţă acesta este un plan al diavolului. Dumnezeu să 
aibă milă de poporul Său, căci Cuvintele Lui sunt neglijate prin planurile oamenilor care sunt doar 
copii în experienţa pe care o au în adevărul pe care L-a dat Dumnezeu poporului Său. Simt aşa o 
povară de avertizare pe suflet, pentru că lumina care a fost dată – cuvântul Domnului – a spus că nu 
trebuie să existe nicio întârziere în transmiterea către oameni a avertizărilor speciale conţinute în 
aceste cărţi. Dacă aceste cărţi ar fi fost puse în circulaţie aşa cum trebuie, mi-a fost arătat că i-ar fi 
împiedicat pe mulţi ca să nu se unească cu petiţia adresată Congresului în care se cere o lege pentru 
respectarea duminicii. Multe suflete oneste, dacă lumina adevărului conţinut în cărţi ar fi ajuns la ei, 
nu şi-ar fi pus numele pe petiţia aceea – lucru pe care l-au făcut crezând că făceau o slujbă pentru 
Dumnezeu, când de fapt ei înălţau un sabat fals care nu are un „stă scris” ca să-i dea autoritate.364 Cine 
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va purta responsabilitatea pe care oamenii îndrăznesc să o ia asupra lor, fără să privească deloc la ceea 
ce aş putea spune pentru a schimba situaţia? Ce înseamnă toate acestea? Bible Readings nu conţine 
solia care dă avertizările clare şi lumina pe care oamenii trebuie să le primească acum. 
 
Battle Creek, 7 ianuarie, 1891 
      Este o zi foarte frumoasă. Nu mă simt bine astăzi. Sunt foarte tulburată în legătură cu multe 
lucruri. 
      Fratele Olsen m-a solicitat astăzi, şi am avut o discuţie lungă şi interesantă în legătură cu situaţia 
cauzei în biserici, îndeosebi în Michigan, şi despre marea nevoie de o lucrare bine direcţionată în 
biserici.  
      La ora trei, grupa cea mică s-a adunat în camera mea. Fratele Smith a spus câteva cuvinte, apoi a 
citit scrisoarea pe care i-o scrisesem după agonia minţii pe care o suferisem marţi noaptea. Apoi, 
fratele Smith, cu lacrimi, a făcut o mărturisire deplină şi liberă despre calea rea pe care o urmase. 
Când mi-a luat mâna, s-a angajat să stea alături de mine şi să nu mai îmi cauzeze o altă durere 
sufletească. Au fost momente plăcute pentru Domnul să le privească, şi pentru noi toţi să le 
contemplăm. Am sperat că Frank Belden îl va urma pe fratele Smith, dar nu a făcut-o. 
      Dorim atât de mult să-i vedem pe cei care nu au discernut lumina, că discern adevărul şi 
neprihănirea, şi că adună şi preţuiesc fiecare rază divină de lumină. Harul lui Dumnezeu este necesar 
ca să dea fiecărui suflet care cere aceasta de la Dumnezeu, un interes tot mai mare şi mai profund 
pentru cunoaşterea Cuvântului Său. Lucrurile spirituale sunt înţelese de cei spirituali, prin cultivarea 
obiceiului de a fi foarte atenţi. Noi trebuie să săpăm în căutarea adevărului ca şi cum am căuta comori 
ascunse. Ceea ce odinioară nu prezenta niciun interes deosebit, se va deschide în faţa minţii 
căutătorului sârguincios, şi perlele ascunse ale adevărului vor răsplăti credinţa lui. 
    
Pine Creek, Michigan, 10 ianuarie, 1891 
      Am mers cu trăsura noastră trasă de credincioasa Jessie, până la Pine Creek, la paisprezece mile, 
ca să vorbim oamenilor.365 A fost destul de rece, dar drumurile au fost bune aşa că am făcut doar două 
ore şi zece minute până acolo. Lui Willie White i-a fost cam rece. Ne-am oprit la casa fratelui Vermer 
– care, împreună cu soţia lui, a îmbrăţişat de curând adevărul – am lăsat acolo învelitorile noastre 
groase, după care ne-am îndreptat spre clădirea şcolii. 
      Am găsit un foc bun, un tavan jos, şi o sală plină de oameni. Două treimi erau necredincioşi.      
Le-am vorbit din capitolul 58 din Isaia. Au fost atenţi cu toţii. 
      Am intenţionat să stărui mai ales asupra binecuvântărilor bogate care se vor întoarce întotdeauna 
peste noi în urma eforturilor noastre de a-i binecuvânta pe alţii, dar prima parte a capitolului parcă mi-
a pierit din minte, şi ultima parte mi s-a prezentat cu multă claritate. Am stăruit asupra lucrării pe care 
o cere Dumnezeu de la noi toţi, aceea de a repara spărturile care au fost făcute în Legea lui Dumnezeu, 
şi de a pune temelia multor generaţii – care este, Sabatul poruncii a patra. 
 
Pine Creek, duminică, 11 ianuarie, 1891 
      Clădirea şcolii a fost plină, iar unii au venit chiar de la o distanţă bună. Am vorbit din Ioan, 
capitolul 15. Am avut multă libertate în vorbire, şi toţi au ascultat cu mare interes. Apoi a urmat 
fratele E. J. Waggoner, şi a vorbit despre botez. Apoi au fost formate echipe care i-au dus pe cei care 
urmau să fie botezaţi, cam la trei mile. E. J. Waggoner a administrat rânduiala sacră sufletelor 
doritoare, în număr de nouă, care au simţit că aveau datoria să se boteze, după care au fost primiţi în 
biserică. Eu nu am fost la locul botezului, dar cei care au fost spun că au fost momente de 
binecuvântare. Spiritul Domnului a fost prezent.366 Cu zece minute înainte de patru eram pe drum 
înapoi spre Battle Creek. E. J. Waggoner s-a întors cu trăsura noastră. 
      Simţim profund marea nevoie de lucrători – bărbaţi şi femei care înţeleg nevoile oamenilor care nu 
cunosc adevărul, din oraşele, din satele şi din marile oraşe din jur de Battle Creek. Este lucrare 
personală de făcut cu înţelepciune şi fără a cere ceva în schimb. De ce nu există mai mult zel fierbinte 
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pentru a planta adevărul în comunităţile noastre, în afara lor, şi pentru a înălţa steagul memorialului lui 
Dumnezeu în toate marile oraşe din America? Avem nevoie de oameni care gândesc, oameni care au 
experienţă religioasă, oameni care ştiu cum să lucreze. Battle Creek este supraaglomerat datorită celor 
câteva instituţii din acest oraş care solicită mulţi oameni ca muncitori. Mulţi vin aici pentru avantaje 
personale, dar nu se duc în oraşele din împrejurimi ca lucrători care caută şi salvează sufletele pe cale 
de a pieri. Nu trebuie ca adevărul, adevărul prezent, să fie vestit aproape şi departe? Oh, dacă Domnul 
ar lucra în mijlocul poporului din Battle Creek! 
 
Battle Creek, Mich., luni, 12 ianuarie, 1891 
      Astăzi am scris mai multe scrisori. Am auzit că în Sabat fratele Smith a făcut mărturisiri destul de 
depline, iar fratele Rupert, de asemenea a mărturisit. S-au întors cu mărturisirile la întâlnirea de la 
Minneapolis, şi şi-au mărturisit greşelile pe care le-au făcut în orbirea lor, şi faptul că spiritul şi 
acţiunile lor cu acea ocazie au fost greşite. Domnul a avut adevăr preţios de descoperit poporului Său, 
adevăr pe care ei nu l-au putut aprecia pentru că au fost plini de necredinţă şi prejudecată, aşa că ei au 
lucrat împotriva Spiritului lui Dumnezeu. În locurile în care erau cazaţi la Minneapolis, ei au vorbit cu 
uşurătate despre adevăr şi despre cei care apărau adevărul. 
      Sunt instruită să scriu lucrurile care ies la iveală şi să le public, pentru binele multora care au 
devenit confuzi din cauza multor cuvinte rostite de bărbaţi care ar fi trebuit să înţeleagă mai bine ce 
vorbeau. Elementul nereligios care a pătruns prin bărbaţii care s-au opus lucrării lui Dumnezeu, are 
caracterul de a critica şi de a face pe mulţi dintre slujitorii evangheliei să vorbească şi să acţioneze 
nebuneşte.367 Spiritul manifestat este dovada faptului că ei nu croiesc cărări drepte pentru picioarele 
lor, iar rezultatul va fi acela că mulţi dintre ei nu vor mai vedea niciodată în mod clar calea Domnului. 
În locurile în care se duc pentru a ţine adunări, ei duc cu ei spiritul batjocoritor, neserios, care este o 
plămădeală rea şi contagioasă. Ei nu par să fie prea copleşiţi de mărturia adevărului pentru timpul de 
faţă, care înseamnă aşa de mult pentru noi. 
      Sunt unii dintre cei care se angajează în discuţii contradictorii, care presupun despre ei înşişi că ar 
fi foarte pătrunzători şi înţelepţi, dar care nu dovedesc că nu cunosc răul, şi că sunt înţelepţi ca să 
aleagă ceea ce este bun. Ei sunt o ofensă adusă lui Dumnezeu, pentru că reprezintă greşit adevărul 
care este în Isus.  
 
Battle Creek, marţi, 13 ianuarie, 1891 
      M-am trezit la patru. Am avut o noapte grea. Inima mea a fost bolnavă. Am suferit multă durere de 
inimă, şi sunt bolnavă astăzi. Totuşi, nu îndrăznesc să opresc mărturia mea. Nu pot să scriu. 
      E. J. Waggoner a venit aseară târziu şi am avut o discuţie despre adunările care se ţin acum pentru 
lucrători. El se bucură pentru că în aceste adunări domneşte cu totul alt spirit faţă de spiritul care a 
existat în institutul misionar anul trecut. Îi mulţumesc Domnului pentru mărturia aceasta. Rugăciunea 
mea constantă către Dumnezeu este aceea de a se produce o lucrare profundă, serioasă, de reformă, 
pentru ca ceea ce este principiu corect să poată fi văzut, să fie recunoscut cu sfinţenie şi păstrat. Am 
fost instruită că în acest punct trebuie să fie înălţat semnalul de avertizare împotriva pericolului, căci 
altfel Domnul nu va coopera cu poporul Său. 
      Trebuie să existe o umilinţă a spiritului; inima trebuie să fie schimbată. De ce, cu toate că au 
Biblia şi o citesc, ei nu înţeleg un „aşa stă scris”? Îndrumările date atât de clar în Deuteronom, sunt 
adevăruri sfinte. Ele trebuie să fie îndeplinite în principiu în toată slujirea noastră religioasă faţă de 
Dumnezeu şi faţă de semeni.368 Întotdeauna există siguranţă în a fi creştini amabili, în a ne iubi ca 
fraţii, în a nu face nicio nedreptate, şi în a arăta întotdeauna imparţialitate, sensibilitate, compasiune şi 
adevărată curtoazie. Aceleaşi principii care au fost exprimate în Iacov 3, au fost rostite de vocea lui 
Dumnezeu din stâlpul de nor. Domnul a spus poporului faptele pe care să le facă, şi cele pe care să nu 
le facă. Deuteronom, capitolul 4. Specificaţiile cuprinse aici nu îşi vor pierde niciodată forţa, pentru că 
ele sunt expresia minţii Dumnezeului infinit. Fiecare cuvânt trebuie să fie preţuit. 
      Adevărul acesta trebuie să fie predicat. Mulţi îl socotesc ca şi cum nu ar avea importanţă, dar 

                                                
367 Pag. 876 în orig. 
368 Pag. 877 în orig. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



 181 

Dumnezeul infinit nu Se va lăsa batjocorit. El va fi reprezentat de către poporul Său prin principii 
corecte în toate lucrurile. Toţi cei care se depărtează de cuvântul Lui în acţiunile lor, reprezintă în mod 
greşit caracterul lui Dumnezeu. „Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria pentru cei cu 
inima curată.” (Psalmi 97:11). 
      M-am întrebat, de ce principiile acestea care sunt exprimate aici, nu sunt văzute şi nu se acţionează 
conform lor, întrucât sunt principiile Legii lui Dumnezeu. 
      În noaptea trecută, Domnul mi-a prezentat multe lucruri care se petrec în Battle Creek, chiar aici în 
marea inimă a lucrării, contrare cu principiile precizate clar de către cuvântul lui Dumnezeu rostit din 
stâlpul de nor. Dumnezeu este insultat, onoarea Lui este ofensată, din cauză că bărbaţii aflaţi în poziţii 
de răspundere umblă contrar lui Dumnezeu. El este reprezentat greşit de către poporul Său, care poartă 
Numele Lui. (Deut. 30:9-20; 32:1-6). 
      Am întrebat, de ce, poporul Tău care are mare lumină, nu umblă în lumină? Răspunsul a venit: 
aceşti oameni nu au lumina şi adevărul în inimă şi în suflet. Ei primesc adevărul, dar nu sunt convertiţi 
ca să îl trăiască. Ei nu au fost schimbaţi. Ei au tot trăsăturile lor vechi de caracter, ereditare şi 
cultivate, şi cu toate acestea îşi asumă poziţia de sfătuitori, de oameni înţelepţi, iar în sfatul pe care îl 
dau amestecă propriul lor spirit precum şi cuvintele şi acţiunile lor, pervertind astfel principiul.369 Ei 
se unesc laolaltă ca să facă tocmai lucrurile pe care Dumnezeu le-a interzis în mod expres în Cuvântul 
Său, până când dreptatea, îndurarea şi iubirea lui Dumnezeu pentru om se poticnesc „în piaţa de obşte 
şi neprihănirea nu poate să se apropie.” 
      Ar trebui luate în considerare Isaia 29:9-24 şi 30:1-15. Cu durere, sunt constrânsă să spun că acest 
cuvânt al Domnului se va împlini pentru toţi oamenii care pretind că sunt învăţători, dar care totuşi în 
viitor vor face în principiu aşa cum scrie în aceste capitole, orbindu-şi mult ochii ca să nu vadă, şi 
slăbind mult lucrarea Domnului, şi dezonorând adevărul de origine divină. 
      Dumnezeu va avea o rămăşiţă, popor care va fi curăţat, albit şi lămurit. „Domnul vă va da pâine în 
necaz, şi apă în strâmtorare. Învăţătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învăţătorii 
tăi. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!” când veţi voi să 
vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:20-21). 
 
 
Battle Creek, Mich., 14 ianuarie, 1891 
      Am vorbit în adunarea din cadrul Institutului Misionar, din Ioan 17. „Şi viaţa veşnică este aceasta: 
să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” 
Versetul 3. 
      Vrăjmaşul este la baza multor diversiuni de la cele cu adevărat importante, pentru ca minţile să 
ajungă în confuzie în ce priveşte subiecte mărunte, şi să nu dea importanţă chestiunilor cu greutate, 
vitale. Satana poată să vină şi el când se cercetează Scriptura, atunci când se studiază lucruri de 
profund interes. Cineva are o sugestie – care de fapt este o sugestie de necredinţă – şi aceasta conduce 
minţile în aşa fel încât este imposibil ca punctele esenţiale să se fixeze în minţile celor care cercetează 
subiecte importante. Minţile se întunecă, şi unii pierd cu totul lecţia preţioasă. 
      Punctele trebuie să fie expuse în mod distinctiv.370 După ce lucrătorii şi-au folosit creierele pentru 
a cerceta, pentru a pătrunde cât mai adânc posibil, după ce au căutat înţelepciune de la Dumnezeu, 
după aceea să aducă punctele în faţa învăţătorului. Ei au în mâini scrierile inspirate, şi trebuie să existe 
o cercetare a adevărului, deoarece mai sunt multe lucruri care trebuie să fie descoperite şi desfăşurate, 
care vor arăta importanţa relativă a adevărului în faţa oamenilor. 
      Cei care susţin studii Biblice în faţa unei clase, au nevoie să păzească lucrurile acestea, pentru ca 
nu cumva minţile lor să piardă tocmai punctele esenţiale pe care vor să le imprime în minţile 
ascultătorilor. Când uşa este deschisă larg ca să se permită oricui vrea să pună întrebări îndoielnice, 
adesea va rezulta o confuzie de idei, pentru că cineva prezintă o chestiune plină de necredinţă. Printr-o 
singură persoană care pune astfel de întrebări, întregul cerc de ascultători se porneşte pe un subiect 
mărunt, pe un alt canal, şi astfel adevărul cel preţios al Bibliei se pierde. Faceţi în aşa fel ca toate 
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întrebările să fie prezentate în scris, după ce timpul acordat lecţiei se termină. Aceasta va da timp 
învăţătorului să vadă dacă este indicat să se răspundă anumitor întrebări în faţa clasei – dacă va aduce 
raze de lumină şi viaţă, sau dacă tinde să adâncească umbra densă pe care Satana se străduieşte 
continuu să o arunce peste minţile omeneşti; dacă întrebarea se va fixa în inima unora ca o sămânţă de 
neghină, sau va sluji pentru educarea şi iluminarea celor care s-au oferit că vor să înveţe. Studiul 
Bibliei poate să fie condus în aşa fel încât să ducă minţile în confuzie în loc să producă gânduri mai 
profunde şi iluminare. Dacă ideile exprimate prin astfel de întrebări vor conduce la un nivel mai jos şi 
mai ordinar, clasa a fost jefuită de principiile solide care privesc bunăstarea lor veşnică. Se produce o 
înmulţire a cuvintelor, fără un progres corespunzător în învăţăturile biblice de care este atâta nevoie în 
familii şi în biserici; se înmulţesc expresiile, cu puţină cunoştinţă efectivă, cu puţină sporire a 
principiilor solide. 
 
Battle Creek, 15 ianuarie, 1891 
      Am intenţionat să vorbesc în faţa institutului misionar, dar am fost favorizată cu o întrevedere cu 
O. A. Olsen, iar Marian şi Willie au avut nevoie de atenţia mea, în ce priveşte aranjamentele care 
trebuiesc făcute în vederea publicării de cărţi pentru ţări străine.371 
      Sora Austin din Vermont m-a solicitat, şi am petrecut timpul în vizită cu ea timp de două ore. 
Toate acestea mi-au ocupat timpul. Apoi am avut de împachetat ca să plecăm ziua următoare spre 
Bushnell, Michigan. Am studiat traseul şi ne-am dat seama că va trebui să aşteptăm opt ore în 
Lansing. Singura posibilitate este să luăm trenul de dimineaţă de la ora cinci a.m. Apoi am aflat că am 
putea merge pe ruta prin Jackson, dar că va costa mai mult cu un dolar sau un dolar şi jumătate.      
Ne-am decis să economisim banii şi să mergem prin Lansing. 
      Sunt convinsă acum – căci Domnul mi-a dat instrucţiuni speciale – că Conferinţa noastră Generală 
nu trebuie să fie convocată în miezul iernii. Experienţa pe care o am în ce priveşte această conferinţă, 
şi lumina care a ajuns la mine din partea Domnului, vorbeşte despre faptul, care este dovedit, că 
sănătatea celor ce se vor aduna va fi pusă în pericol, ba chiar viaţa poate fi sacrificată. 
 
Lansing, Mich., vineri, 16 ianuarie, 1891 
      Am plecat din Battle Creek la ora cinci a.m. pe ruta spre Lansing. Eu m-am trezit la două şi 
jumătate şi nu am mai putut adormi după ce m-am trezit. M-am sculat la trei a.m. La patru i-am trezit 
pe Sara şi pe Andrew ca să pregătească trăsura să fim duşi la tren. Nu am putut să mănânc decât o 
cană de cereale şi puţină pâine. După o oră am ajuns la Lansing, dar din motive necunoscute, inima  
m-a necăjit într-atâta încât am fost foarte epuizată. Am luat un tramvai până la hotel.372 Am fost duşi 
cu două străzi mai încolo, aşa că am fost obligaţi să ne întoarcem pe jos. 
      Am simţit că voi leşina din cauza epuizării inimii, aşa că m-am întins pe sofa de la intrarea 
hotelului. Puteam respira doar cu mare greutate. Am luat micul dejun, sperând să dobândesc puţină 
forţă vitală, dar nu era nimic care să mă întărească. Mi-au adus o bucată de carne gătită în ceva 
grăsime. Mi-a fost imposibil să mănânc din ea. Am mâncat ceva uscături şi un biscuit şi am băut o 
ceaşcă fierbinte, dar, oh, cât de nenorocită m-am simţit! Inima îmi era bolnavă. Îmi era greu să respir. 
Am ieşit la aer, dar suferinţa îmi era mare. Mi-a fost teamă că voi cădea pe jos. 
      Fratele Olsen ne-a însoţit la Lansing, dar a rămas la gară în timp ce noi am venit cu tramvaiul în 
oraş şi am ocupat o cameră la hotel. Am început să-mi doresc să fiu acasă, dar m-am rugat continuu: 
„nu mă lăsa să mor aici; dă-mi putere să respir.” 
      Am mers pe jos până la cealaltă gară. A fost doar o plimbare scurtă, dar inima mi s-a umplut de 
pace de la Dumnezeu. Am putut respira mai bine în aer liber. Am fost siliţi să stăm în jur de două ore 
înainte ca trenul să plece. Ne-am bucurat să urcăm în tren pe la două şi jumătate şi să ajungem la o 
gară în apropiere de Bushnell pe la ora patru. 
      Caii şi trăsura ne aşteptau şi am călătorit două mile şi jumătate până la fratele Stephen Olchin. Aici 
am găsit mulţi oaspeţi. Pe mulţi dintre ei nu îi cunoşteam. Stephen Olchin m-a prezentat soţiei lui. 
Prima lui soţie împreună cu doi dintre copiii săi erau culcaţi în mormânt. Toţi au părut bucuroşi să ne 
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vadă şi, după înfăţişarea oaspeţilor, erau mulţi veniţi de la cinci până la douăzeci, treizeci de mile ca 
să ia parte la adunare. Semăna întrucâtva cu ceea ce obişnuia să fie pe vremea când soţul meu era 
bolnav în Fair Plains. Aveam pe atunci un anumit traseu – Bushnell, Greenville, Fair Plains, Orleans, 
Orange, Wright şi Greenbush. Aici era vechii prieteni ai cauzei, neclintiţi ca oţelul, credincioşi 
principiilor adevărului. Nu îi mai vizitasem de douăzeci de ani.373 Ultima noastră adunare s-a ţinut 
într-o pădurice, nu departe de locul unde au construit biserica pe care o au astăzi.  
      Cred că Domnul a vrut să vizitez aceste biserici şi să le dau mărturia mea. Oamenii aceştia pentru 
care am fost personal interesată la începutul lucrării, şi cu care am fost unită în trecut – vreau să-i 
vizitez în oraşele lor. Ei au participat la adunările de tabără, dar acolo se adună aşa de mulţi încât a 
fost imposibil să ne reînnoim cunoştinţa. Nu m-am simţit împăcată să mă aflu în locul acesta în care 
am dorit atât de mult să lucrez, şi să fiu într-o aşa stare de epuizare fizică. 
      La momentele de rugăciune de la începutul Sabatului am fost atrasă în cereri stăruitoare către 
Dumnezeu pentru ca Isus, Marele Medic, să îmi refacă sănătatea şi să îmi dea biruinţa asupra stării 
mele prezente de epuizare, ca să pot vorbi oamenilor. Nu puteam renunţa la aceasta. Trebuia să fiu 
ajutată; trebuia să simt atingerea divină, să fiu întărită, slăbiciunea să-mi fie alungată şi să-mi fie 
împărtăşită puterea dătătoare de viaţă. Domnul a ascultat rugăciunea mea. Eu cred în Numele Lui. Eu 
cer pe baza promisiunii Lui: „cereţi şi vi se va da.” „Şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, 
pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.” (Ioan 14:13). 
Am primit toată asigurarea de care aveam nevoie. Cuvântul lui Dumnezeu este Da şi Amin. 
 
Bushnell, Michigan, Sabat, 17 ianuarie, 1891 
      Am dormit puţin în noaptea aceasta, dar m-am încurajat în Domnul. Puterea fizică îmi este tot 
puţină, dar voi continua să cred. Când va sosi timpul să stau în picioare în faţa oamenilor la ora 
unsprezece, îmi voi da seama că am un Ajutor eficient pentru vremea mea de nevoie, deoarece 
promisiunea lui Dumnezeu nu dă greş. „Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.” „Vă las pacea, 
vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” 
(Ioan 14:18,27).374 
      Când am intrat pe uşa bisericii am văzut că va fi greu să ne facem loc de trecere, pentru că sala era 
plină de credincioşi şi necredincioşi. Ne-am îndesat şi am cerut să ni se facă loc, fratele Olsen mergea 
înaintea mea, până am ajuns în faţă. Inima mi-a fost atinsă când am privit locurile supraaglomerate şi 
feţele pe care nu le mai văzusem de ani de zile, precum şi multe altele străine pentru mine, ale celor ce 
au îmbrăţişat adevărul mai recent.  
      Dacă Pavel simţea că inima i se umple întotdeauna de mulţumire faţă de Dumnezeu pentru 
convertirea unei singure biserici, deoarece un număr mic se întorcea către viul Dumnezeu şi părăsea 
slujirea idolilor, am simţit că am motive de mulţumire şi laudă pentru că vedeam adunate atâtea 
suflete care au fost scoase din întuneric şi minciună la adevărul pentru timpul de faţă, ca să slujească 
viului Dumnezeu cu toată dorinţa inimii. Vom spune: nu nouă, oh, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău 
să fie dată toată slava. 
      Am vorbit cu multă uşurinţă oamenilor în jur de o oră şi jumătate. Apoi i-am chemat în faţă pe toţi 
cei care simt că nu au o legătură vie cu Dumnezeu şi care s-au hotărât să se predea cu totul lui 
Dumnezeu, cu trup şi suflet, ca să facă din inimă voia Lui. Adunarea a fost foarte aglomerată, dar    
ne-am hotărât să oferim acest privilegiu. Cam şase locuri au fost ocupate. Am avut momente preţioase 
de mijlocire înaintea Domnului pentru aceste suflete şi pentru noi înşine, şi binecuvântarea Domnului 
a venit peste noi. Noi ştim că Domnul este Cel care a formulat cererile noastre. Credinţa noastră s-a 
prins de braţul puterii infinite şi făgăduinţa a fost verificată. Sufletele au fost binecuvântate şi au fost 
rostite multe mărturii preţioase. Unii decăzuseră de la Dumnezeu, iar acum doreau să-şi mărturisească 
decăderea şi să se întoarcă. 
      Timp de o jumătate de oră fratele Olsen a încercat să facă o încheiere adunării, dar nu a putut.375 
Erau adunaţi de la ora nouă pentru Şcoala de Sabat, iar acum era trecut de ora cinci, şi nimeni nu 
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mâncase nimic. Adunarea a fost excelentă. Nu am putut decât să ne bucurăm în Dumnezeu. El m-a 
binecuvântat şi m-a întărit mult, tocmai aşa cum am crezut că o va face, şi am fost recunoscătoare să 
văd că fraţii şi surorile cu care nu mai vorbisem de ani de zile, umblă tot în credinţă. Oh, cât de adâncă 
este iubirea şi compasiunea lui Dumnezeu, ca să aibă atâta răbdare cu stricăciunea omului! Iubirea 
fără hotare a lui Hristos este dincolo de orice înţelegere a noastră. Când vine la Hristos, când îşi 
mărturiseşte păcatele, păcătosul se aşează pe calea ascultării. 
 
Bushnell, 18 ianuarie, 1891 
      Am vorbit în faţa unei săli pline până la refuz cu ascultători interesaţi. Au fost prezenţi mulţi din 
afară, şi au părut să fie foarte mişcaţi pe când vorbeam oamenilor. Am prezentat Legea şi Evanghelia 
în deplină armonie. Am avut multă libertate. Influenţa Spiritului lui Dumnezeu a impresionat inimile. 
Dar cât este de greu pentru inima care este plină de prejudecăţi, să raţioneze sincer! Le-am spus 
oamenilor că nu este nicio putere în Lege ca să poată salva pe călcătorul ei, ci aici apare nevoia de un 
Răscumpărător. (este citat Fapte 20:19-21, 30-39). 
 
Battle Creek, Mich., luni, 19 ianuarie, 1891 
      Am plecat din Bushnell duminică după amiază (18 ianuarie). Am călătorit cincisprezece mile 
împreună cu fratele Addison Howe până la Lyons. Ne-am întreţinut cu familia lor. Fiica lor cea mică 
era destul de bolnavă din cauza unei răceli. Ea tuşea ascuţit şi tare. Am dormit într-o cameră lângă 
salon. Cu toate că a fost aprins focul într-o sobă de gătit veche alăturată cu camera de dormit, hainele 
de pat şi patul rece ne-au îngheţat pe Sara şi pe mine. Mi-a fost frig jumătate din noapte. 
      Am plecat la gară pe la ora opt. Am avut de aşteptat, căci trenul spre Lansing avea întârziere.376 
Am dormit puţin în tren, dar nu m-am simţit deloc bine. Am ajuns la Battle Creek la scurt timp după 
ora unsprezece, şi    ne-am bucurat să fim din nou acasă. Am fost foarte epuizată. Nu am avut poftă de 
mâncare. Mi-am păzit strict dieta şi am sperat să scap de boală. Ne-am bucurat să găsim familia bine, 
aşa ca de obicei. Edson nu s-a simţit bine de ceva vreme. Are o răceală, ceva ce seamănă cu gripa. 
 
Battle Creek, 20 ianuarie, 1891 
      Am aflat că lucrarea cea bună a continuat în biserică. În Sabatul trecut, după amiază, fratele Smith 
a luat parte la adunarea Institutului Misionar, în capela legată de editură. A vorbit din nou despre 
greşelile lui, şi s-a întors înapoi la Minneapolis şi şi-a mărturisit greşeala de acolo şi de atunci încoace. 
A existat un spirit bun în adunare şi s-a realizat o înaintare. M-am simţit recunoscătoare lui Dumnezeu 
pentru aceste semne ale lucrării Spiritului lui Dumnezeu. 
      Lucrarea aceasta de mărturisire, dacă va continua, va curăţa calea Împăratului. Fie ca lucrarea cea 
bună să meargă înainte, şi fie ca o speranţă nouă, tărie şi curaj nou să fie date poporului lui Dumnezeu. 
Bărbaţii aceştia care au ridicat crucea au o natură încăpăţânată, şi puterea făcătoare de minuni a lui 
Dumnezeu i-a luat în stăpânire, iar noi ne bucurăm. Îl respectăm pe fratele Smith. Încrederea noastră 
în el este restabilită. Ne simţim acum mai uniţi cu el în Isus Hristos. 
      Isus Hristos este Martorul Adevărat. El declară că a venit de la Tatăl. „Adevărat, adevărat îţi spun, 
că noi vorbim ce ştim, şi mărturisim ce am văzut; şi voi nu primiţi mărturia noastră. Dacă v-am vorbit 
despre lucruri pământeşti şi nu credeţi, cum veţi crede când vă voi vorbi despre lucrurile 
cereşti? Nimeni nu s-a suit în cer, în afară de Cel ce S-a pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în 
cer.” Ioan 3:11-13. El a spus că a venit să-L descopere pe Tatăl.377 
      Unica noastră siguranţă este să credem adevărul pentru că este adevăr, şi nu pentru că se 
armonizează cu părerile noastre preconcepute, şi pentru că este plăcut şi agreabil să crezi ceea ce vrei 
să crezi, pentru că se armonizează cu ideile noastre. Acceptăm noi cuvintele lui Hristos ca adevăr 
pentru că El este un Martor divin a cărui mărturie trebuie să fie acceptată, studiată şi tratată cu 
reverenţă, deoarece El este Cel trimis de Dumnezeu? Învierea lui Hristos dintre cei morţi Îl face 
pentru totdeauna pe Hristos un martor al unui adevăr minunat – care înseamnă aşa de mult pentru noi 
– acela al învierii fiecăruia care crede în Isus Hristos. 
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Battle Creek, 21 ianuarie, 1891 
      În dimineaţa aceasta am fost chinuită de o durere acută în bazin şi în jurul rinichilor. Mă gândesc 
că este urmarea frigului pe care l-am suportat în patul acela rece duminică noaptea care a trecut. Abia 
am putut să mă mişc, ba chiar să respir, fără să simt o durere severă. Mi se aduce aminte că sunt numai 
un muritor. Boala care m-a atacat în Lansing, şi care a părut atât de periculoasă, m-a condus la 
concluzia că viaţa mea nu este în siguranţă nici măcar un moment. Se cuvine să mă ascund în Isus 
Hristos, să fiu credincioasă lui Dumnezeu, să ascult de poruncile Lui din inimă şi, în ciuda deselor 
mele infirmităţi, Domnul mă întăreşte într-un mod remarcabil. 
      Îmi simt spiritul tulburat. Simt din adâncul fiinţei mele că adevărul trebuie să fie dus altor ţări şi 
naţiuni, şi tuturor claselor. Misionarii crucii să vestească faptul că este un singur Dumnezeu, un singur 
Mijlocitor între Dumnezeu şi om, Isus Hristos Fiul Dumnezeului Infinit. Acest adevăr trebuie să fie 
proclamat în fiecare biserică din ţara noastră. Creştinii au nevoie să ştie aceasta, şi să nu pună omul în 
locul în care trebuie să stea Dumnezeu, ca să nu se mai închine idolilor, ci Dumnezeului cel viu. 
Idolatria există în bisericile noastre. (Mijloacele) mai bine ar fi folosite pentru a salva de la moarte 
suflete, ceea ce va pune pietre preţioase în coroana lui Isus Hristos, şi stele în coroana noastră în 
împărăţia cerului.378 
 
22 Ianuarie, 1891 
      Durerea nu m-a lăsat, cu toate că nu mai este aşa de severă ca la început. Folosesc tot ce îmi stă în 
putere ca să înving această dificultate. 
      Astăzi am avut discuţii serioase cu câţiva dintre fraţii noştri predicatori. Am sperat să fiu capabilă 
să iau parte la întâlnirea din Carlton, dar este imposibil. Ar fi o încumetare. Dar aş fi vrut aşa de mult 
să merg.  Am o solie de transmis şi sunt plină de lucruri importante pe care vreau să le spun 
oamenilor. Eu duc o povară pe care aş vrea să o las peste cei care cred cu adevărat adevărul dar care, 
ştiu, nu înţeleg importanţa lui. Există o consimţire nominală faţă de adevăr, dar semnificaţia lui 
spirituală nu este înţeleasă. 
      De ani de zile noi purtăm un război cu idolatria. Convertirile conforme cu Scriptura nu sunt atât de 
abundente după cum ne-am dori. Există atât de multe lucruri care sunt puse în locul în care trebuie să 
stea Dumnezeu, pe când toată încăperea ar trebui să fie a Lui, şi fiecare ungher şi colţişor să descopere 
prezenţa Lui. Noi avem o luptă continuă cu idolatria. Multe lucruri care mulţumesc pofta ochilor, iau 
timpul preţios şi fură banii preţioşi. Simţurilor li se face pe plac, iar Dumnezeu este jefuit atât de timp 
cât şi de bani. Mă doare să văd înmulţindu-se fotografiile şi atârnând pretutindeni. 
 
Battle Creek, 23 ianuarie, 1891 
      M-am dus la Sanatoriu pentru tratament. Am sperat că baia electrică îmi va face bine. Sunt 
bolnavă. Nu pot să mănânc nimic. Stomacul meu nu vrea de mâncare. Puterea fizică mi s-a epuizat. 
Mi se pare că nu mai am în bancă niciun depozit din care să scot. Mi se pare acum că nu trebuie decât 
puţin ca să se stingă lampa vieţii.379 Dar nu mă îngrijorez că voi coborî în mormânt, pentru că am 
multă lucrare de făcut. Am o solie de transmis oamenilor. Sunt foarte tulburată. Lucrarea se înclină în 
direcţii greşite. Este prezent un spirit de felul „nu voi ceda, nu voi accepta că drumul meu este greşit.” 
 
Battle Creek, Sabat, 24 ianuarie, 1891 
      Am participat la adunare în capelă şi am vorbit în cadrul adunării pentru studenţii institutului. Am 
avut o adunare excelentă. A fost un spirit foarte sensibil. Mulţi se apropie de Dumnezeu şi vin la 
lumină, iar Domnul îi ajută să îndepărteze gunoiul din faţa uşii inimii lor, ca să lase pe Isus să intre.  
S-a produs o schimbare în expresia feţei lor. Lumina de la Domnul s-a reflectat peste inimile lor şi 
străluceşte pe faţa lor. 
 
Luni, 26 ianuarie, 1891 
      Am vorbit clasei de studenţi în Studii Biblice la ora zece şi un sfert a.m. 
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27 Ianuarie, 1891 
      Am avut un sentiment profund şi solemn despre cerinţele lui Dumnezeu, vorbind din Ioan 15. 
 
28 Ianuarie, 1891 
      Am fost în oraş şi am făcut ceva târguieli; când ne-am întors i-am văzut pe sora Hall şi pe Murphy, 
şi i-am invitat să ia loc în trăsură. I-am dus la sanatoriu. Ne-am întors şi i-am întâlnit pe fratele şi pe 
sora Hobbs, şi i-am dus acasă la ei, din zona târgului. 
      În urma invitaţiei, am mers la cină la sora Graves. Am întâlnit câteva dintre surorile noastre şi am 
avut o vizită plăcută, dar m-am simţit mai bine în aer liber. Am mâncat cu cumpătare, şi apoi am dat 
curs întâlnirii pe care am avut-o programată cu fratele Uriah Smith. Am avut o vizită plăcută. Am 
discutat despre cele mai bune mijloace prin care să-l ajutăm pe fratele Butler.380 Suntem tare întristaţi 
din cauza stării lui şi vrem să-l salvăm de el însuşi, de nefericire. Am vorbit, de asemenea, despre 
Howard şi Madison Miller şi despre poziţia lor de împotrivire – de împietrire şi de imposibilitate de a 
fi impresionaţi. Ambii sunt nepotriviţi ca să li se încredinţeze responsabilităţi, din cauză că ei au ales 
voinţa lor proprie, hotărâtă şi fixă, nu vor să cedeze în faţa nimănui şi sunt independenţi. Oh, dacă ar 
vrea să cadă pe Stâncă şi să fie zdrobiţi! 
 
Battle Creek, 29 ianuarie, 1891 
      Noaptea trecută a fost o noapte de grea suferinţă. Am dormit doar puţin. Am malarie. Mi se face 
greaţă la vederea mâncării. Nu pot să stau în picioare decât puţin timp. Fotoliul meu reparat mi-a sosit 
acasă cu o zi înainte, aşa că este foarte confortabil pentru mine. Oh, cât tânjesc după întărire! Fratele 
Waggoner m-a căutat şi a fost foarte insistent ca să vorbesc din nou clasei de studenţi. 
 
Battle Creek, Michigan, 30 ianuarie, 1891 
      Zilele mele sunt acum pline de oboseală şi slăbiciune dureroasă. 
      Dr. Kellog m-a vizitat astăzi, şi am discutat câteva lucruri importante în legătură cu cazul meu şi 
în ce priveşte interesele generale ale cauzei. Multe lucruri au nevoie să fie corectate în instituţiile 
noastre. 
(Restul din acest jurnal tratează despre „Bărbaţii aflaţi în poziţii de încredere în instituţiile noastre”, 
şi se găseşte în Ms-24-1891). 
 
Battle Creek, Sabat, 31 ianuarie, 1891 
      Nu am fost capabilă să mă duc astăzi la adunare, şi sunt foarte slăbită. Domnul să mă ajute, să mă 
întărească şi să mă binecuvânteze în Sabatul cel Sfânt. Am simţit o mare dorinţă să mă fac bine. 
 
 
Ms-21-1891                                                                                                                        27 Feb., 1891 

FILE  DIN  JURNAL 
HRISTOS, NEPRIHĂNIREA NOASTRĂ 

 
      Am participat la ultima adunare din cadrul şcolii de Biblie pentru slujitorii evangheliei – şcoală la 
care au participat delegaţii conferinţei, precum şi cei înscrişi la institutul misionar. În cadrul acestei 
adunări, mai mulţi au fost solicitaţi să spună ceva. Fraţii Olsen, Waggoner, Prescott şi Smith, au făcut 
remarci potrivite ocaziei; la fel şi fratele Haskell, care a fost ocrotit cu îndurare în timpul turului pe 
care l-a făcut în jurul lumii. 
      Am vorbit despre lucruri care impresionau profund mintea mea. M-am referit la teama care fusese 
exprimată de către unii ce nu erau membrii ai institutului misionar, şi care nu au fost prezenţi la orele 
de Biblie din cadrul şcolii – teama că ar fi primejdios să se vorbească prea mult despre subiectul 
îndreptăţirii prin credinţă, şi să nu se stăruie destul asupra Legii. 
      Judecând după ocaziile la care am avut privilegiul de a participa, nu am văzut niciun motiv pentru 
alarmă; aşa că mă simt chemată să spun că teama aceasta a fost nutrită de către aceia ce nu au auzit 
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nimic din lecţiile preţioase care au fost predate, şi de aceea ei nu au nicio garanţie în concluzia la care 
au ajuns. Niciunul dintre participanţii la aceste ore, care au studiat Cuvântul pentru a afla „Ce spune 
Scriptura?” nu întreţine o astfel de teamă. Biblia, şi numai Biblia, a fost subiectul cercetării din cadrul 
şcolii. Fiecare lecţie a fost bazată, nu pe ideile sau pe părerile oamenilor, ci pe un clar „Aşa zice 
Domnul.” 
      Multe remarci au fost făcute despre faptul că în taberele noastre vorbitorii au stăruit asupra Legii, 
şi nu asupra lui Isus. Declaraţia aceasta nu este strict adevărată, dar nu au oamenii motive pentru a 
face aceste remarci?381 Nu au stat la amvoane, ca gură a lui Dumnezeu, bărbaţi lipsiţi de o experienţă 
veritabilă în ce priveşte lucrurile cereşti, bărbaţi care nu au primit neprihănirea lui Isus Hristos? Mulţi 
dintre predicatorii noştri nu au făcut altceva decât să rostească predici, prezentând subiectele într-un 
mod argumentativ, doar rareori menţionând puterea salvatoare a Mântuitorului. Fără să fie ei înşişi 
părtaşi pâinii celei vii care se coboară din cer, mărturia lor este lipsită de putere nutritivă, lipsită de 
sângele mântuitor al lui Isus Hristos, care curăţă de orice păcat. Jertfa lor seamănă cu jertfa lui Cain. 
Acesta a adus Domnului roadele pământului care, în ele însele erau plăcute în ochii lui Dumnezeu. Cu 
adevărat roadele au fost foarte bune, dar virtutea jertfei, sângele lui Hristos, reprezentat prin sângele 
mielului înjunghiat, lipsea.  Tot aşa sunt predicile lipsite de Hristos. Oamenii nu sunt străpunşi în 
inimă; ei nu întreabă, „Ce să fac ca să fiu mântuit?” 
      În caracterul Lui de jertfă, Hristos Se face cunoscut pe Sine ca Pâinea Vieţii. „Cine mănâncă 
trupul Meu,” le-a spus ucenicilor, „şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică.” (Ioan 6:54). De ce nu este 
prezentat El înaintea oamenilor ca Pâinea cea vie? Motivul este acela că El nu domneşte în inimile 
multora dintre cei ce cred că este de datoria lor să predice Legea. Hristos lipseşte din predicile lor şi, 
de la est la vest, de la nord la sud, biserica suferă de foame pentru că lipseşte Pâinea Vieţii. 
      Dintre toţi cei ce poartă numele de creştini, adventiştii de ziua a şaptea ar trebui să fie cei dintâi 
care să înalţe pe Hristos înaintea lumii. Lucrătorii noştri ar trebui să fie capabili întotdeauna să 
îndrepte bărbaţii şi femeile spre Hristos, către Cel ce declară despre Sine: „Eu sunt Pâinea Vieţii.” 
(Ioan 6:35). Oricine slujeşte nevoilor spirituale ale oamenilor, să le citească cuvintele lui Hristos: „Eu 
Sunt Pâinea vie, care S-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi 
pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” (Ioan 6:51).382 
      Neputând să înţeleagă declaraţia aceasta, „Iudeii se certau între ei, şi ziceau: „Cum poate omul 
acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu 
mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.” (Vers.52, 53). 
      Adeseori se rostesc în faţa oamenilor discursuri lipsite de pâinea vieţii, hrana atât de esenţială 
pentru creşterea spirituală. Cei care au mâncat ei înşişi din pâinea vieţii, vor putea să o frângă şi pentru 
alţii. 
      Hristos declară mai departe: „Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică; şi 
Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu 
adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, rămâne în Mine, şi Eu rămân în 
el.” (Vers. 54-56). Cuvintele acestea sunt foarte asemănătoare cu cele pe care le-a folosit atunci când 
S-a reprezentat pe Sine ca pe o viţă ale cărei ramuri sunt urmaşii Săi: „Rămâneţi în Mine, şi Eu voi 
rămânea în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici 
voi nu puteţi aduce roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. Eu Sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne 
în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 
15:4,5).  
      Cum ar putea poporul nostru să fie ajutat mai bine decât dacă i se dă pâinea vieţii? Şi pâinea 
aceasta este Cuvântul lui Dumnezeu; căci Hristos a spus: „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu 
foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, Sunt duh şi viaţă.” (Ioan 6:63). 
      Legea şi Evanghelia, aşa cum sunt descoperite în Cuvânt, trebuie să fie predicate înaintea 
oamenilor; căci Legea împreună cu Evanghelia vor da convingeri în ce priveşte păcatul. În timp ce 
condamnă păcatul, Legea lui Dumnezeu îndreaptă privirea spre Evanghelie, descoperindu-L pe Isus 
Hristos, Cel în care „locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” Slava Evangheliei reflectă 
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lumină peste epoca Iudeilor, dând semnificaţie întregului sistem iudaic de umbre şi simboluri.383 În 
felul acesta Legea şi Evanghelia sunt contopite. În nicio cuvântare ele nu trebuie să fie despărţite. 
      Peste ochii spirituali ai mult prea multora, a fost aşezată o perdea. Mulţi au vorbit altora despre 
cerinţele imperative ale Legii lui Dumnezeu, dar nu au putut să vadă sfârşitul a ceea ce era trecător. Ei 
nu au văzut că Isus Hristos este slava Legii. Razele Strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii trebuie să 
fie reflectate de la mesagerii Săi peste minţile păcătoşilor, pentru ca aceştia să fie conduşi să spună, 
împreună cu cel din vechime: „Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!” 
(Psalmi 119:18). 
      Mulţi dintre fraţii şi surorile noastre nu văd lucrurile minunate care pot fi văzute în Legea lui 
Dumnezeu. Ei nu au privit ceea ce a fost descoperit lui Moise atunci când s-a rugat: „Arată-mi slava 
Ta!” (Exod 33:18). Lui Moise i-a fost descoperit caracterul lui Dumnezeu. „Domnul S-a pogorât    
într-un nor, a stat acolo lângă el şi a rostit Numele Domnului. Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a 
strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de 
bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, 
răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea 
părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!” (Exod 34:5-7). 
      Apostolul Ioan, în prima lui epistolă, redă definiţia păcatului. El declară: „Oricine face păcat, face 
şi fărădelege; şi păcatul este fărădelege.” (1 Ioan 3:4). 
      Lui Moise, caracterul lui Dumnezeu i s-a descoperit ca fiind slava Sa. În acelaşi fel, noi privim 
slava lui Hristos, privind caracterul Lui. Pavel spune: „Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă (din caracter în 
caracter), prin Duhul Domnului.” (2 Corinteni 3:18). 
      De ce atunci, în biserică se vede o aşa mare lipsă de iubire, de o simpatie adevărată, înălţată, 
sfinţită, înnobilatoare, de milă sensibilă şi de răbdare iubitoare?384 Motivul este acela că Hristos nu 
este prezentat continuu înaintea oamenilor. Trăsăturile Lui de caracter nu sunt prezentate în viaţa 
practică. Bărbaţii şi femeile nu mănâncă din pâinea care Se coboară din cer. 
      M-am simţit foarte tristă să văd slujitori ai evangheliei umblând şi lucrând în lumina scânteilor 
care ies din focul pe care şi-l aprind ei; lucrători care nu obţin hrană spirituală de la Hristos, Pâinea 
Vieţii. Sufletele lor sunt aşa de lipsite de mana cerească, cum dealurile Gilboa sunt lipsite de rouă sau 
de ploaie. Hristos nu este o prezenţă continuă în inimile lor. Cum ar putea să vorbească ei cu 
pricepere, despre Cel pe care nu L-au cunoscut în experienţa lor? 
      Noi trebuie să-L vedem pe Hristos aşa cum este. Cu ochiul credinţei noi trebuie să discernem slava 
Singurului Născut al Tatălui, plin de har şi de adevăr. Dacă nu reuşim să preţuim Spiritul lui Hristos, 
dacă luăm poziţii greşite în controversa legată de Legea în Galateni – o chestiune pe care mulţi nu au 
înţeles-o pe deplin înainte să adopte poziţia greşită – biserica suferă o pierdere tristă. Starea spirituală 
a bisericii, în general, este reprezentată prin cuvintele Martorului Credincios: „Dar”, spune Cel care 
iubeşte sufletele pentru care a murit, „ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Poziţia 
adoptată de mulţi în timpul Conferinţei Generale de la Minneapolis mărturiseşte despre starea lor 
lipsită de Hristos. Mustrarea adresată fiecăruia dintre aceştia este: „Adu-ţi, deci, aminte de unde ai 
căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din 
locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 
      Nu şi-au văzut mulţi, în timpul şcolii pentru lucrători, greşeala lor de a nu fi fost în Hristos? Nu 
pot avea ei privilegiul de a se pocăi şi de face faptele dintâi? Cine va condamna lucrarea aceasta de 
pocăinţă, de mărturisire, de botez? Dacă cineva devine conştient de faptul că prima lui datorie este 
aceea de a se pocăi de păcatele lui, de a le mărturisi şi de a fi botezat, nu este aceasta prima lucrare pe 
care trebuie să o facă?385 
      Atunci când razele preţioase de lumină venite de la Soarele Neprihănirii au strălucit pe calea lor, 
unii au deschis larg uşa inimii, urând bun venit luminii trimise de cer, în cămările sufletului lor. 
Aceştia primesc cu bucurie cuvintele lui Isus Hristos. Alţii au avut nevoie de ungerea divină ca să le 
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îmbunătăţească vederea spirituală, pentru a putea distinge lumina adevărului de întunericul rătăcirii. 
Din cauza orbirii lor, ei au pierdut o experienţă care ar fi fost mai preţioasă pentru ei decât aurul şi 
argintul. Mă tem că unii nu vor recupera niciodată ceea ce au pierdut. 
      Atunci când bărbaţii cu caractere hotărâte se pun odată împotriva voii lui Dumnezeu, nu le este 
uşor să admită că au greşit în judecata lor. Este foarte dificil pentru astfel de oameni să vină cu totul în 
lumină, mărturisindu-şi cu sinceritate păcatele; căci Satana are mare putere asupra minţii multora 
dintre cei cărora Dumnezeu le-a dat dovezi suficiente pentru a le încuraja credinţa şi a le inspira 
încredere. Mulţi nu vor fi convinşi, din cauză că ei nu sunt înclinaţi să mărturisească. A rezista chiar şi 
unei singure raze de lumină trimisă din cer, şi a o respinge, din cauza mândriei şi încăpăţânării inimii, 
face mai uşor să fie refuzată lumina şi a doua oară. În felul acesta oamenii îşi formează obiceiul de a 
respinge lumina. 
      Atât timp cât Iudeii au refuzat să umble în lumina adevărului, au respins pe Mântuitorul lor. Isus a 
spus iudeilor: „Şi nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!” (Ioan 5:40). El, Lumina vieţii, a venit 
să lumineze pe orice om care se naşte în lume, aşa că niciun om nu ar trebui să umble în întuneric. 
Lumina adevărului străluceşte continuu, dar mulţi bărbaţi şi femei nu o înţeleg. De ce? Din cauza 
faptului că egoismul, egocentrismul, mândria, orbeşte vederea lor spirituală. Între ei şi adevărata 
lumină, stă idolul propriei lor opinii. 
      Ei pot să vadă foarte repede ceea ce vor să vadă.386 Martorul Credincios spune: „Cine are urechi, 
să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este 
în raiul lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 2:7). „Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El.” 
(Psalmi 25:14).  
      Fraţilor din slujire, avem nevoie de Isus în fiecare moment. A pierde iubirea Lui din inimile 
noastre înseamnă mult. El însuşi spune: „Ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” 
(Apocalipsa 2:4). Există pericolul de a prezenta adevărul în aşa fel încât intelectul să fie înălţat, lăsând 
sufletele ascultătorilor nesatisfăcute. Poate fi prezentată o teorie corectă a adevărului, şi totuşi să nu 
fie manifestată căldura afecţiunii pe care Dumnezeul adevărului o cere ca fiecare dintre mesagerii Săi 
să o preţuiască şi să o manifeste. 
      Religia multora seamănă foarte mult cu un gheţar – extrem de rece. Nu puţini sunt cei a căror 
inimă încă nu este supusă, nu este topită. Aceştia nu pot atinge inimile altora, pentru că propriile lor 
inimi nu sunt supraîncărcate cu binecuvântata iubire care curge din inima lui Hristos. Sunt şi alţii care 
vorbesc despre religie ca şi cum ar fi o chestiune de voinţă. Ei stăruie asupra datoriei rigide, ca şi cum 
aceasta ar fi un stăpân care domneşte cu un sceptru de fier – un stăpân rigid, inflexibil, atotputernic – 
fără să prezinte iubirea dulce, care înmoaie inima, şi compasiunea gingaşă a lui Hristos. Şi mai sunt şi 
alţii, care merg la extrema opusă, care scot în evidenţă emoţiile religioase, şi în ocazii speciale 
manifestă un zel intens. Religia acestora seamănă mai mult cu natura unui stimulent decât cu o 
credinţă perseverentă în Hristos. 
      Adevăraţii lucrători cunosc valoarea lucrării interioare a Spiritului Sfânt asupra inimilor omeneşti. 
Ei sunt mulţumiţi cu simplitatea în serviciile religioase. În loc să dea loc mult cântatului, atât de 
popular, principala atenţie o acordă studierii Cuvântului, şi aduc laudă din inimă lui Dumnezeu. Mai 
presus de împodobirea exterioară, ei privesc frumuseţea interioară, podoaba unui duh blând şi liniştit. 
În gura lor nu este viclenie.387 În viaţa mult mai multora dintre slujitorii evangheliei, ar trebui să fie 
dată pe faţă realitatea eternă a împărăţiei lui Dumnezeu. Cei care trăiesc adevărul în viaţa zilnică sunt 
prezentaţi ca nişte pomi ai neprihănirii, care poartă roadele Spiritului. 
      Adevărata religie este bazată pe o credinţă în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este crezut fără a 
fi pus la îndoială. Nicio parte din el nu este tăiat şi cioplit ca să se potrivească cu anumite teorii. 
Oamenii nu trebuie să înalţe înţelepciunea omenească, aşezându-se pe scaunul de judecată ca să 
judece Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia a fost scrisă de bărbaţi sfinţi din vechime, care au fost conduşi 
de Spiritul Sfânt, şi Cartea aceasta conţine tot ceea ce cunoaştem în mod sigur, şi tot ce putem spera să 
învăţăm despre Dumnezeu şi Hristos, în afară de faptul în care, ca şi Pavel, suntem luaţi până la al 
treilea cer ca să auzim „cuvinte imposibil de rostit, care nu sunt îngăduite unui om să le rostească.” 
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(2Cor. 12:4 – KJV). Descoperirea care i s-a făcut apostolului nu a distrus cu nimic umilinţa lui. 
      Viaţa unui creştin este o viaţă a cărei regulă este Cuvântul lui Dumnezeu exact aşa cum scrie. 
Toate adevărurile din Vechiul şi din Noul Testament formează un întreg complet. Adevărurile acestea 
noi trebuie să le preţuim, să le credem şi să ne supunem lor. Pentru ucenicul adevărat, credinţa în 
Cuvântul lui Dumnezeu este un principiu viu, activ; „Căci prin credinţa din inimă se capătă 
neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” (Romani 10:10). Prin credinţă, omul 
crede că primeşte neprihănirea lui Hristos. 
      Credinţa, în ea însăşi, este un act al minţii. Isus Însuşi este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei 
noastre. El  Şi-a dat viaţa pentru noi, şi sângele Lui vorbeşte în favoarea noastră mai bine decât 
sângele lui Abel, care a strigat către Dumnezeu împotriva lui Cain, ucigaşul. Sângele lui Hristos a fost 
vărsat ca să îndepărteze păcatele noastre. 
      Mulţi comit greşeala de a încerca să definească minuţios punctele fine de deosebire dintre 
îndreptăţire şi sfinţire. În definirea acestor doi termeni ei introduc adesea propriile lor idei şi 
speculaţii. De ce se încearcă a fi mai minuţioşi decât este Inspiraţia în ce priveşte chestiunea vitală a 
neprihănirii prin credinţă?388 De ce se încearcă să se redacteze fiecare punct cu minuţiozitate, ca şi 
cum salvarea sufletului ar depinde de înţelegerea exact cum o aveţi voi asupra chestiunii? Nu toţi pot 
să aibă acelaşi punct de vedere. Sunteţi în pericol de a face lumea cât un atom, şi atomul cât o lume. 
      Când păcătosul pocăit, plin de remuşcare în faţa lui Dumnezeu, discerne ispăşirea lui Hristos în 
dreptul său, şi acceptă ispăşirea aceasta ca pe singura speranţă pentru viaţa aceasta şi pentru viaţa 
viitoare, păcatele lui sunt iertate. Aceasta este îndreptăţirea prin credinţă. Fiecare suflet care crede, îşi 
va conforma cu totul voinţa după voinţa lui Dumnezeu, şi va rămâne într-o stare de pocăinţă şi 
remuşcare, exercitând credinţa în meritele ispăşitoare ale Răscumpărătorului, şi înaintând din putere în 
putere, din slavă în slavă. 
      Iertarea şi îndreptăţirea sunt unul şi acelaşi lucru. Prin credinţă, credinciosul trece de la poziţia de 
rebel, de copil al păcatului şi al Satanei, la poziţia de supus loial al lui Isus Hristos, nu din cauza unei 
bunătăţi pe care ar avea-o în el, ci pentru că Hristos îl primeşte ca şi copil al Lui prin înfiere. Păcătosul 
primeşte iertarea păcatelor lui, pentru că păcatele acestea sunt purtate de Înlocuitorul şi Garantul lui. 
Domnul vorbeşte Tatălui Său din cer: „Acesta este copilul Meu. Îl graţiez de condamnarea la moarte, 
oferindu-i poliţa de asigurare a vieţii Mele – viaţa veşnică – pentru că Eu am luat locul lui şi am 
suferit pentru păcatele lui. El este fiul Meu preaiubit.” În felul acesta omul, iertat şi îmbrăcat cu 
veşmintele frumoase ale neprihănirii lui Hristos, stă fără cusur înaintea lui Dumnezeu. 
      Păcătosul poate greşi, dar nu este aruncat afară fără milă. Singura lui speranţă, tot timpul, este 
pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul Isus Hristos. Este privilegiul Tatălui acela de a ierta 
fărădelegile şi păcatele noastre, pentru că Hristos a luat asupra Lui Însuşi vina noastră şi ne-a graţiat, 
socotindu-ne nouă neprihănirea Lui.389 Sacrificiul Lui satisface pe deplin cerinţele dreptăţii. 
      Îndreptăţirea este opusul condamnării. Îndurarea fără hotare a lui Dumnezeu este exercitată faţă de 
cei care nu merită nimic. El iartă fărădelegile şi păcatele de dragul lui Hristos, Cel care a devenit o 
Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Prin credinţă în Hristos, călcătorul vinovat al Legii primeşte 
favoare în faţa lui Dumnezeu şi  nădejdea puternică a vieţii veşnice. 
      David a fost iertat pentru fărădelegea lui din cauză că şi-a umilit inima în faţa lui Dumnezeu în 
pocăinţă şi în remuşcarea sufletului, şi a crezut că făgăduinţa lui Dumnezeu de a ierta va fi împlinită. 
El şi-a mărturisit păcatul, s-a pocăit şi a fost reconvertit. Copleşit de asigurarea iertării, el a exclamat, 
„Ferice de cel cu fărădelegea iertată, şi de cel cu păcatul acoperit! Ferice de omul, căruia nu-i ţine în 
seamă Domnul nelegiuirea, şi în duhul căruia nu este viclenie!” Fericirea (binecuvântarea – engl.) vine 
în urma iertării; iertarea vine prin credinţa că păcatul, pe care l-am mărturisit şi de care ne-am pocăit, 
este purtat de marele Purtător de păcat. În felul acesta de la Hristos vin toate binecuvântările noastre. 
Moartea Lui este o Jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. El este marele Mijloc prin care noi 
primim îndurarea şi favoarea lui Dumnezeu. El, deci, este cu adevărat Originea, Autorul, dar şi Cel ce 
duce până la capăt, Desăvârşitorul, credinţei noastre.  
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PERICOLELE  NOASTRE  PREZENTE 
(predică rostită marţi seara, 24 martie, 1891) 

de Mrs. E.G. White 
 
      Fraţilor şi surorilor, apelez la voi ca adventişti de ziua a şaptea, să fiţi tot ceea ce semnifică 
numele. Există pericolul de a ne îndepărta de spiritul soliei şi de a adopta măsuri care vor pune în 
pericol lucrarea lui Dumnezeu. După cum mi-a prezentat Domnul aceste lucruri de mai multe ori şi în 
diferite locuri, am fost dusă în adunările voastre unde au fost citite articole şi au fost făcute declaraţii 
false în principiu, şi periculoase în tendinţa pe care o au. Mi-a fost arătat că cei care apărau aceste 
sentimente nu urmau sfatul lui Dumnezeu, ci introduceau ceea ce va conduce cu siguranţă sufletele 
departe de terenul sigur, departe de solia întreită îngerească, pe cărări greşite, într-o neglijare 
nepăsătoare a dispoziţiilor categorice date de Dumnezeu, primejduindu-şi astfel sufletul lor precum şi 
sufletele altora. 
      În comitele voastre, cât de puţină experienţă au mulţi dintre voi în umilirea inimii înaintea lui 
Dumnezeu! Cât de puţin cunoaşteţi lupta în rugăciune, ca să puteţi intra pe poarta cea strâmtă! 
Chestiunea de cea mai mare importanţă pentru voi este, „Am eu o cunoştinţă experimentală despre 
Dumnezeu? Sunt gata să cred tot ce îmi spune El, să fac tot ce îmi porunceşte, în loc să urmez propria 
mea judecată? Mă apropii eu mai mult de Dumnezeu?” Scriptura spune: „Dar omul firesc nu primeşte 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, pentru că 
trebuiesc judecate duhovniceşte.” Dacă inimile voastre nu sunt pe deplin predate lui Dumnezeu, dacă 
nu supuneţi voinţa voastră voinţei Lui, veţi face născociri şi planuri fără călăuzirea Celui care este 
puternic în sfătuire. Unii au manifestat un spirit de critică şi prejudecată fariseică.390 De îndată ce un 
astfel de spirit este îngăduit, îngerii cei sfinţi se îndepărtează de la voi; ei nu pot sluji păcatului. Voi 
aveţi într-o mare măsură acelaşi spirit care a fost dat pe faţă în timpul Conferinţei de la Minneapolis. 
Înşelăciunea care a existat atunci în minţi, încă există. Unii nu au fost dispuşi să vadă şi să îşi 
recunoască erorile, aşa că rămân în aceeaşi stare de orbire a minţii. 
      Voi, cei care v-aţi educat pe voi înşivă şi pe alţii cu un spirit de  a critica şi a acuza, aduceţi-vă 
aminte că imitaţi exemplul lui Satana. Când vine bine scopurilor voastre, voi trataţi Mărturiile ca şi 
cum le-aţi crede, citând din ele ca să întăriţi fiecare declaraţie pe care doriţi să o scoateţi în evidenţă. 
Dar ce se întâmplă când lumina este dată pentru a corecta erorile voastre? În cazul acesta acceptaţi 
lumina? Când Mărturiile vorbesc contrar ideilor voastre, le trataţi cu mare uşurătate. 
      Nu este potrivit pentru nimeni să lase să cadă cuvinte de îndoială şi aici şi dincolo, cuvinte care 
vor lucra ca otrava în alte minţi, clătinându-le încrederea în soliile pe care le-a dat Dumnezeu, solii 
care au ajutat la clădirea temeliei lucrării şi au însoţit-o până în ziua de azi, cu mustrări, avertizări, 
corectări şi încurajări. Tuturor celor ce au stat în calea Mărturiilor, vreau să le spun că Dumnezeu a dat 
o solie poporului Său, şi vocea Lui va fi auzită, fie că vreţi, fie că nu vreţi. Opoziţia voastră nu m-a 
vătămat pe mine; dar voi va trebui să daţi socoteală Dumnezeului cerului, Cel care a trimis aceste 
avertizări şi instrucţiuni pentru a ţine pe poporul Său pe calea cea dreaptă. Va trebui să răspundeţi în 
faţa Lui pentru orbirea voastră, pentru că sunteţi pietre de poticnire în calea păcătoşilor. 
      „La Lege şi la Mărturie; dacă nu vor vorbi după acest cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei.” 
Chiar şi lucrarea Spiritului Sfânt asupra inimii trebuie să fie mărturisită de cuvântul lui Dumnezeu. 
Spiritul care a inspirat Scripturile, conduce întotdeauna la Scripturi. 
      „Din cauza înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” Martorul Credincios spune 
despre biserică, după ce enumeră mai multe virtuţi: „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi.” Idolatria şi nelegiuirea care predomină, au avut o influenţă paralizantă, aducătoare 
de moarte, asupra pietăţii şi evlaviei. Există neîncredere, egoism şi suspiciune. Doar puţini sunt cei 
care se ţin de mărturisirea lor de credinţă. Alţii au părăsit simplitatea credinţei şi, ca rezultat, ei calcă 
peste graniţa scepticismului. Ei sunt întunecaţi din punct de vedere spiritual; şi astfel, mulţi susţin 
erori serioase. Unii stau pe scaunul de judecată ca să judece Scripturile, declarând că cutare sau cutare 
pasaj nu este inspirat, deoarece nu sună favorabil minţii lor. Ei nu pot să îl armonizeze cu ideile pe 
care le au, idei inspirate de filozofie sau de ştiinţa „pe nedrept numită astfel.” Alţii, din motive 
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diferite, pun sub semnul întrebării porţiuni din Cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta mulţi umblă 
orbeşte pe o cale pregătită de vrăjmaşul lor. Nu este de competenţa niciunui om să pronunţe sentinţe în 
dreptul Scripturii, ca să judece sau să condamne anumite porţiuni din cuvântul lui Dumnezeu. Când 
cineva se încumetă să facă astfel, Satana îl face să respire o atmosferă care îi va pipernici 
spiritualitatea. Când omul se simte aşa de înţelept încât îndrăzneşte să disece cuvântul lui Dumnezeu, 
în faţa lui Dumnezeu înţelepciunea lui este numită nebunie. Cu cât cineva cunoaşte mai mult, cu atât 
va simţi că are mai mult de învăţat. Şi chiar prima lecţie pe care trebuie să o înveţe, este aceea că 
trebuie să se lase învăţat. „Învăţaţi de la Mine”, spune Marele Învăţător, „Căci Eu sunt blând şi smerit 
cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” 
      Aş vrea ca vederea spirituală a tuturor lucrătorilor să fie limpede, ca să distingă lucrurile sacre de 
cele obişnuite. Orbiţi de iubirea de sine, mulţi pierd din vedere pretenţiile altora, şi astfel slava lui 
Dumnezeu. Atunci când vă vedeţi aşa cum sunteţi cu adevărat, şi Îl vedeţi pe Dumnezeu aşa cum vrea 
să Îl vedeţi, vă veţi simţi profund nevoia de Isus, şi Îl veţi căuta cu inimile pline de căinţă. Atunci Se 
va lăsa găsit de voi. Atunci veţi căuta comoara cerească a harurilor Lui aşa cum caută unii perlele cele 
preţioase; şi când o veţi găsi nu va fi nicio îndoială în minţile fraţilor voştri că aţi găsit mărgăritarul de 
mare preţ. Atunci veţi avea mintea lui Hristos; veţi lucra şi veţi vorbi aşa cum a făcut Hristos. 
      Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie condus de opiniile şi practicile lumii. Ascultaţi ce a spus 
Mântuitorul ucenicilor: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu 
voi în veac; şi anume, Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L 
cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.” „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat 
Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a 
cunoscut nici pe El.” 
      Cuvântul lui Dumnezeu declară în mod clar că Legea Lui va fi batjocorită, călcată în picioare, de 
către lume; nelegiuirea va domina într-o măsură extraordinară. Lumea aşa zis protestantă va forma o 
confederaţie împreună cu omul păcatului, iar biserica şi lumea vor fi în armonie în ce priveşte 
corupţia. 
      Aceasta este marea criză ce vine peste lume. Scripturile învaţă că papalitatea îşi va recâştiga 
supremaţia pierdută, şi că focurile persecuţiei vor fi aprinse din nou în urma concesiilor oportuniste 
făcute de lumea aşa numită protestantă. În timpul acesta de primejdie putem rezista numai dacă avem 
adevărul şi puterea lui Dumnezeu. Oamenii pot cunoaşte adevărul numai dacă sunt părtaşi naturii 
divine. Acum, avem nevoie de mai mult decât de înţelepciune omenească în timp ce citim şi studiem 
Scripturile; iar dacă venim în faţa cuvântului lui Dumnezeu cu inimile umilite, El va înălţa un steag 
pentru noi împotriva elementelor fără de lege. 
      Este dificil să susţinem ferm începutul încrederii noastre până la sfârşit; şi dificultatea sporeşte 
când există influenţe ascunse care lucrează continuu pentru a introduce un alt spirit, un element care 
lucrează contrar, de partea lui Satana. În absenţa persecuţiei, s-au îngrămădit în rândurile noastre unii 
care apar sănătoşi în credinţă, iar creştinismul lor pare neîndoielnic, dar care, dacă persecuţia se va 
stârni, vor pleca dintre noi. În mijlocul crizei, ei vor vedea forţă în anumite raţionamente care au avut 
influenţă asupra minţilor lor. Satana a pregătit laţuri diferite ca să prindă minţi diferite. Când Legea lui 
Dumnezeu va fi părăsită, biserica va fi cernută prin încercări de foc, şi mult mai mulţi decât ne 
imaginăm vor da ascultare spiritelor seducătoare şi doctrinelor diavolilor. În loc să fie întăriţi când 
sunt aduşi în strâmtoare, mulţi dovedesc faptul că nu sunt ramuri vii ale Adevăratei Viţe; ei nu produc 
roadă, iar vierul le îndepărtează. 
      Dar când lumea calcă în picioare Legea lui Dumnezeu, care va fi efectul asupra celui cu adevărat 
ascultător şi neprihănit?391 Vor fi duşi ei de curentul puternic al răului? Pentru că atât de mulţi se 
adună sub steagul prinţului întunericului, poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu se va abate de la 
statutul lor de supuşi ai cerului? Niciodată. Niciunul dintre cei care rămân în Hristos nu va da greş şi 
nu va cădea. Urmaşii Săi se vor închina în ascultare faţă de o autoritate mai înaltă decât a oricăruia 
dintre potentaţii pământului. În timp ce dispreţul aruncat asupra poruncilor lui Dumnezeu conduce pe 
mulţi să tăinuiască adevărul şi să dovedească mai puţină reverenţă faţă de el, cei credincioşi vor 
susţine tot mai sus adevărurile distinctive, cu mai mare seriozitate. Noi nu suntem lăsaţi pe direcţia 
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noastră proprie. În toate căile noastre noi trebuie să-L recunoaştem pe Dumnezeu, şi El ne va îndruma 
paşii. Trebuie să consultăm cuvântul Lui cu inimile umilite, să cerem sfatul Lui, şi să cedăm voinţa 
noastră voinţei Lui. Noi nu putem face nimic fără Dumnezeu. 
      Avem cel mai înalt motiv pentru a preţui adevăratul Sabat şi a sta în apărarea lui, deoarece este 
semnul care distinge poporul lui Dumnezeu de lume. Porunca pe care lumea o calcă în picioare, este o 
poruncă pe care poporul lui Dumnezeu o va onora şi mai mult, tocmai din acest motiv. Atunci când 
cei necredincioşi aruncă dispreţul asupra cuvântului lui Dumnezeu, sunt chemaţi să se arate Calebii 
cei credincioşi. În momentele acelea ei vor sta fermi la postul datoriei lor, fără paradă şi fără să se 
tragă în lături din faţa ocărilor. Spionii necredincioşi au fost gata să-l distrugă pe Caleb. El a văzut 
pietrele în mâinile celor care aduseseră rapoarte false, dar aceasta nu l-a oprit; el avea o solie şi trebuia 
să o rostească. Acelaşi spirit va fi manifestat astăzi de către cei ce sunt credincioşi lui Dumnezeu. 
Psalmistul spune: „ei calcă Legea Ta. De aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult decât aurul, da, 
mai mult decât aurul curat.” Când oamenii stau lipiţi de Isus, când Hristos rămâne în inimile lor prin 
credinţă, iubirea lor pentru poruncile lui Dumnezeu creşte tot mai mult, proporţional cu dispreţul pe 
care lumea îl îngrămădeşte peste preceptele Lui sfinte. Acela este timpul când adevăratul Sabat trebuie 
să fie prezentat în faţa oamenilor prin scris şi prin viu grai. Întrucât porunca a patra şi cei care o 
respectă sunt ignoraţi şi dispreţuiţi, cel credincios simte că este un timp în care nu trebuie să-şi 
ascundă credinţa ci să înalţe Legea lui Iehova, desfăşurând steagul pe care este înscrisă solia îngerului 
al treilea: poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
      Fie ca aceia care au adevărul aşa cum este în Isus să nu aprobe, nici măcar prin tăcerea lor, 
lucrarea tainei nelegiuirii. Fie ca aceştia să nu înceteze deloc să sune semnalul de alarmă. Instruirea şi 
educarea membrilor bisericii să fie făcută în aşa fel încât copiii şi tinerii noştri să înţeleagă că nu 
trebuie să se facă nicio concesie acestei puteri, omul păcatului. Învăţaţi-i că, deşi va veni vremea când 
vom duce acest război cu riscul pierderii proprietăţii şi a libertăţii, totuşi trebuie întâmpinat acest 
conflict, cu spiritul şi blândeţea lui Hristos; adevărul trebuie să fie susţinut şi apărat aşa cum este în 
Isus. Bogăţie, onoare, confort, casă – orice altceva – trebuie să fie pus pe un plan secundar. Adevărul 
nu trebuie să fie ascuns, nu trebuie să fie contestat sau deghizat, ci să fie pe deplin confirmat şi vestit 
cu îndrăzneală. 
      Domnul are străjeri credincioşi pe zidurile Sionului, care trebuie să strige tare şi să nu cruţe să-şi 
înalţe glasul ca o trâmbiţă şi să arate poporului Său fărădelegile lor, şi casei lui Iacov păcatele ei. 
Domnul a permis ca duşmanul adevărului să facă eforturi hotărâte împotriva Sabatului poruncii a 
patra. El intenţionează ca prin aceste mijloace să trezească un interes decisiv faţă de această chestiune, 
care este un test pentru zilele de pe urmă. Aceasta va deschide calea soliei îngerului al treilea ca să fie 
vestită cu putere. 
       Nimeni, dintre cei care cred adevărul, să nu tacă acum. Nimeni să nu fie nepăsător acum; toţi să-şi 
înalţe cererile la tronul harului, cerând împlinirea promisiunii: „Orice veţi cere în Numele Meu, voi 
face.” Acum sunt vremuri periculoase. Dacă ţara aceasta, care se laudă aşa de mult cu libertatea, se 
pregăteşte să sacrifice orice principiu cuprins în constituţia ei, elaborând decrete pentru suprimarea 
libertăţii religioase, şi pentru impunerea falsităţii şi amăgirii papale, atunci poporul lui Dumnezeu 
trebuie să-şi prezinte cererile în credinţă, Celui Preaînalt. Orice încurajare posibilă este cuprinsă în 
făgăduinţele lui Dumnezeu, pentru cei care îşi pun încrederea în El. Perspectiva de a fi puşi în 
primejdie şi în suferinţă personală, nu trebuie să ducă la disperare, ci să învioreze vigoarea şi 
speranţele poporului lui Dumnezeu, întrucât timpul primejdiei lor este timpul în care Dumnezeu le 
oferă manifestări clare ale puterii Lui. Noi nu trebuie să stăm într-o aşteptare calmă a opresiunii şi 
necazului, să stăm cu mâinile încrucişate fără să facem nimic pentru a preîntâmpina răul. Strigătele 
noastre unite, să fie înălţate spre cer. Rugaţi-vă şi lucraţi, lucraţi şi rugaţi-vă. Însă nimeni să nu 
acţioneze în pripă. Învăţaţi, cum nu aţi mai învăţat până acum, că trebuie să fiţi blânzi şi smeriţi cu 
inima. Voi nu trebuie să faceţi acuzaţii însoţite de invective împotriva nimănui, fie că este vorba de 
indivizi, fie că este vorba de biserici. Învăţaţi să lucraţi cu minţile aşa cum a făcut Hristos. Uneori 
trebuie să fie spuse şi cuvinte tăioase; dar  asiguraţi-vă că Spiritul cel Sfânt al lui Dumnezeu domneşte 
în inima voastră, înainte să rostiţi adevărul limpede care taie; apoi lăsaţi-L să-Şi facă El lucrarea. Nu 
voi trebuie să fiţi cei care taie. 
      Nu trebuie să se facă niciun compromis cu cei care strică Legea lui Dumnezeu. Nu este sigur să te 
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sprijini pe astfel de sfătuitori. Mărturia noastră nu trebuie să fie mai puţin decisă acum decât a fost 
înainte; poziţia noastră reală nu trebuie să fie acoperită, pentru a face pe placul oamenilor mari ai 
lumii. Aceştia poate vor dori să ne unim cu ei şi să acceptăm planurile lor, poate vor face propuneri în 
ce priveşte felul nostru de acţiune, care vor face ca duşmanul să obţină avantajul asupra noastră. „Nu 
numiţi uneltire (confederaţie – eng.), tot ce poporul acesta numeşte, uneltire.” În timp ce nu ar trebui 
să căutăm să stârnim controverse, şi nu trebuie să căutăm să ofensăm în mod intenţionat, trebuie să 
prezentăm adevărul în mod clar şi decisiv, şi să stăm ferm lângă ceea ce ne învaţă Dumnezeu în 
Cuvântul Său. Voi nu trebuie să priviţi la lume ca să învăţaţi ce să scrieţi şi să publicaţi, sau ce să 
vorbiţi. Lăsaţi toate cuvintele şi faptele voastre să mărturisească faptul că noi nu ne-am întemeiat „pe 
nişte basme meşteşugit alcătuite.” „Avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că 
luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos.” 
      Apostolul ne spune: „Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în 
înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia 
propovăduirii crucii.” Aceasta a fost îndeplinirea planului lui Dumnezeu pentru convingerea şi 
convertirea oamenilor, care sunt ispitiţi tot timpul să-şi preamărească puterile lor. Domnul va face să 
se vadă dacă oamenii prin înţelepciunea lor omenească pot dobândi cunoştinţa adevărului, sau dacă 
pot să-L cunoască pe Dumnezeu, Creatorul lor.392 Când Hristos a venit în lumea noastră, experimentul 
a fost complet, şi a dovedit că înţelepciunea îngâmfată a oamenilor nu este altceva decât nebunie. 
Înţelepciunea mărginită a fost complet incapabilă să ajungă la concluzii drepte în legătură cu 
Dumnezeu, şi de aceea omul a fost cu totul incompetent să judece în ce priveşte Legea Lui. Domnul a 
îngăduit ca în zilele noastre lucrurile să ajungă la o criză, prin înălţarea erorii deasupra adevărului 
pentru ca El, Dumnezeul lui Israel, să poată lucra cu putere pentru ca adevărul Său să fie înălţat şi mai 
mult, pe măsură ce eroarea este înălţată. 
      Cu ochiul îndreptat asupra bisericii, Domnul a îngăduit tot mereu ca lucrurile să ajungă la 
momente de criză, pentru ca în strâmtorarea lor, poporul Său să caute numai ajutorul Lui. Rugăciunile 
lor, credinţa lor, împreună cu dorinţa lor neclintită de a fi credincioşi, au cerut intervenţia lui 
Dumnezeu, şi atunci El Şi-a împlinit făgăduinţa: „Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde; vei 
striga, şi El va zice „iată-Mă.” Braţul Lui puternic a fost întins pentru eliberarea poporului Său. 
Dumnezeu păstrează intervenţia Lui îndurătoare în favoarea poporului Său, până la momentul nevoii 
lor extreme; astfel, El face eliberarea lor şi mai marcantă, iar biruinţa lor şi mai glorioasă. Când orice 
înţelepciune omenească va da greş, intervenţia Domnului va fi şi mai clar recunoscută, şi El va primi 
slava care I Se cuvine. Până şi duşmanii credinţei noastre, persecutorii, vor pricepe că Dumnezeu 
lucrează pentru poporul Său ca să-i scoată din captivitate. 
      Lucrul de care este nevoie în acest timp de primejdie pentru noi, este rugăciunea arzătoare, 
amestecată cu credinţă serioasă, de sprijinire pe Dumnezeu când Satana îşi aruncă umbra peste 
poporul lui Dumnezeu. Fiecare să ţină minte că este desfătarea lui Dumnezeu aceea de a asculta 
cererile poporului Său; deoarece din cauza nelegiuirii atât de răspândite este nevoie de rugăciune mai 
serioasă, iar Dumnezeu a promis că va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, chiar 
dacă îi lasă să aştepte. 
      Oamenii sunt înclinaţi să abuzeze de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, şi să meargă prea departe. 
Dar există un punct în nelegiuirea umană, când trebuie ca Dumnezeu să intervină; şi atunci este teribil. 
„Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău.” (Naum 1:3). 
Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu este minunată, pentru că El se constrânge în atributele Sale; dar 
pedeapsa nu este cu nimic mai puţin sigură. Fiecare secol de depravare a strâns tezaurul lui de mânie, 
pentru ziua mâniei lui Dumnezeu; iar când va veni vremea ca nelegiuirea să ajungă la culme, atunci 
Dumnezeu Îşi va face lucrarea Lui ciudată. Atunci se va vedea că este ceva teribil să abuzezi de 
răbdarea divină; căci mânia lui Dumnezeu va cădea atât de evident şi de puternic, încât se spune că 
este neamestecată cu milă; tot pământul va fi pustiit. Când apostazia va ajunge la un nivel naţional, 
când, acţionând sub conducerea lui Satana, conducătorii ţării se vor alinia de partea omului păcatului – 
atunci măsura vinovăţiei va fi deplină; apostazia naţională este semnalul declanşării ruinei naţionale. 
      Dumnezeu a împins pe poporul Său în spărtură, ca să repare gardul cel viu, ca să clădească o 
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temelie pentru multe generaţii. Inteligenţele cereşti, îngerii care excelează în putere, aşteaptă, 
ascultători faţă de porunca Lui, ca să se unească cu agenţiile umane, iar Domnul va interveni când 
lucrurile vor ajunge la aşa un impas încât nimeni în afară de o putere divină nu va putea contracara 
agenţiile satanice care lucrează. Atunci când poporul Său va fi în cel mai mare pericol, fiind în 
aparenţă incapabil să reziste împotriva puterii lui Satana, Dumnezeu va lucra în favoarea lor. 
Strâmtorarea omului este ocazia lui Dumnezeu. 
      Acum este timpul când cei loiali şi sinceri trebuie să se ridice şi să lumineze; căci slava Domnului 
răsare peste ei. Nu este vreme acum să ne ascundem culoarea, nu este timpul să devenim trădători 
când bătălia ajunge atât de serioasă, nu este timpul să punem jos armele noastre de război. Străjerii de 
pe zidurile Sionului trebuie să fie foarte treji. 
      Sunt atât de mulţumitoare în acest timp că putem avea minţile deconectate de dificultăţile care ne 
înconjoară, şi de opresiunea care vine peste poporul lui Dumnezeu, şi că putem privi la cerul plin de 
lumină şi putere. Dacă ne aşezăm de partea lui Dumnezeu, a lui Hristos şi a inteligenţelor cereşti, 
scutul imens al Celui Atotputernic este peste noi, Dumnezeul cel puternic al lui Israel este ajutorul 
nostru, aşa că nu trebuie să ne temem. Cei care se ating de poporul lui Dumnezeu se ating de lumina 
ochilor Lui.  
      Marea întrebare care se pune acum, este: „suntem noi creştini aşa cum spune Biblia – împlinitori 
ai cuvântului”? Am fost uimită fără măsură cu cât mi-a fost prezentată tot mereu lumina în ce priveşte 
dificultăţile şi disensiunile care există în bisericile noastre. Ce înseamnă aceasta? Având în faţă 
învăţăturile Bibliei, cum îndrăznesc ei să fie în aşa lipsă de unire, după cum se vede fără să le pese de 
rugăciunea lui Hristos pentru ca ucenicii Lui să fie una, aşa cum El este una cu Tatăl. Cum îndrăznesc 
ei să-şi impună voinţa, şi să pună în pericol cauza lui Dumnezeu numai ca să conducă lucrurile după 
cum vor ei? 
      Spiritul de mulţumire de sine şi de independenţă egoistă, care de ani de zile pătrunde în inimile 
poporului nostru, este lucrarea inamicului, ca să facă picioarele noastre să alunece; nu ne putem 
permite să îngăduim acest spirit. Să ne ajute Dumnezeu să îl înlăturăm! Începeţi chiar din casele 
voastre; începeţi de acolo să fiţi cu adevărat amabili, aşa cum a fost Hristos; fiţi buni; nu trăiţi ca să vă 
plăceţi vouă înşivă. Apoi, dacă sunteţi creştini acasă, veţi duce spiritul acesta şi în biserică. Îl veţi duce 
în comitetele voastre, şi veţi avea dovada faptului că Isus este cu adevărat ajutorul vostru, tăria 
voastră, avangarda şi ariergarda voastră. Neprihănirea lui Hristos va merge înaintea voastră, şi slava 
Domnului va merge după voi. 
      Fraţilor, vreţi să duceţi spiritul lui Hristos cu voi, acum, dacă vă întoarceţi la casele şi la bisericile 
voastre? Vreţi să lăsaţi la o parte necredinţa şi critica? Ajungem într-un timp când, mai mult ca 
înainte, va fi nevoie să împingem împreună, să lucrăm în unire. În unire este putere. În discordie şi 
dezbinare este numai slăbiciune. Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca un singur om, sau patru, sau 
douăzeci, să ia o lucrare importantă în mâinile lor, şi să o ducă înainte independent de alţi lucrători ai 
cauzei. Dumnezeu vrea ca poporul Său să se sfătuiască împreună, să fie o biserică unită, un întreg 
perfect în Hristos. Unica siguranţă pentru noi este să intrăm în sfatul cerului, căutând tot timpul să 
facem voia lui Dumnezeu, să devenim împreună lucrători cu El. Nicio grupă nu trebuie să formeze o 
confederaţie şi să spună: „vom lua lucrarea aceasta, şi o vom face aşa cum ştim noi; şi dacă nu merge 
aşa cum vrem noi, nu ne vom folosi influenţa pentru a o susţine, deloc.” Aceasta este vocea lui Satana, 
nu a lui Dumnezeu. Nu ascultaţi de astfel de sugestii. 
      Avem nevoie de spiritul lui Isus. Când îl avem, ne vom iubi unii pe alţii. Iată acreditarea pe care 
trebuie să o avem: „Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii Mei, dacă vă iubiţi unii pe 
alţii.”393 E nevoie să ne rugăm mai mult; dacă Hristos rămâne în sufletul nostru, spiritul Lui din mine 
se va armoniza cu spiritul Lui din voi; şi Cel care are controlul asupra minţilor noastre, are controlul şi 
asupra inteligenţelor cereşti, iar acestea cooperează cu noi. Atunci, în fiecare comitet, veţi avea 
prezenţa Celui puternic în sfătuire. Isus va fi de faţă. Nu vor mai exista conflicte, ceartă, nici agitare a 
celor mai rele pasiuni ale inimii. Nevoia noastră este să găsim refugiu în Isus. Nevoia noastră este 
aceea de a fi convertiţi: oh, cât de mult am dorit ca puterea de convertire a lui Dumnezeu să treacă 
prin adunările noastre! 
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      Mi-e teamă că unii nu vor fi convertiţi niciodată. Nu din cauză că Dumnezeu nu este dispus să-i 
convertească, ci din cauză că au ochi, dar nu văd; au urechi, dar nu aud; au înţelegere şi totuşi nu 
înţeleg. Ei sunt prea mândri ca să-şi recunoască greşelile, şi ca să-L caute pe Dumnezeu în pocăinţă, 
cu o inimă zdrobită. Vom da la o parte spiritul acesta de lipsă de pocăinţă? Vom cădea pe Stâncă, 
pentru a fi zdrobiţi? Isus vine în curând pe norii cerului. Ce face El acum? El încearcă un popor aici pe 
pământ, ca să vadă dacă pot trăi în armonie, fără revoltă, în cer. 
      Credeţi că va lua acolo pe cei care îngăduie scepticismul şi infidelitatea, care, atunci când El 
trimite o solie, se trag înapoi şi refuză să o accepte? Totuşi, mulţi au făcut aşa. Când vorbim despre 
harul lui Dumnezeu, despre Isus şi iubirea Lui, când vorbim despre Mântuitorul ca despre Cineva care 
poate să ne păzească de păcat, şi să-i salveze cu desăvârşire pe toţi cei care vin la El, mulţi vor spune: 
„Oh, mă tem că mergeţi pe urmele „oamenilor sfinţeniei”. Mi-e teamă că mergeţi pe urmele Armatei 
Salvării.” Fraţilor, nu trebuie să ne fie teamă de învăţăturile clare ale Bibliei. Nu vă temeţi să mergeţi 
dacă vocea lui Isus se aude zicând, „Urmaţi-Mă”; căci vocea Lui vă va conduce bine. Nu lăsaţi niciun 
bărbat sau femeie, niciun comitet sau partidă, să vă facă să înăbuşiţi lumina preţioasă căreia 
Dumnezeu i-a permis să lumineze din cer în legătură cu poruncile lui Dumnezeu şi mărturia lui Isus. 
Avem nevoie de mai mult, mult mai mult din Spiritul lui Hristos, ca să îndepărteze răceala şi 
împietrirea din inima noastră. Isus S-a umilit. Întreaga Lui viaţă a fost o viaţă de umilinţă şi suferinţă. 
El a fost un om al durerii, obişnuit cu suferinţa. Toate acestea le-a suportat pentru ca păcătoşii să poată 
fi răscumpăraţi. Acesta este spiritul care trebuie să domnească în inimile noastre. 
      Obiectul credinţei noastre, a nădejdii şi a iubirii, trebuie să fie Isus – Isus întotdeauna, numai Isus. 
Doar o simplă mărturisire de credinţă, nu ne va mântui; noi trebuie să avem o credinţă reală în Hristos. 
Atunci inima va fi reînnoită; vom fi născuţi din nou. Hristos ia păcatele noastre asupra Lui, şi ne 
împărtăşeşte neprihănirea Lui. 
      În lucrarea de redeşteptare ce s-a desfăşurat aici în timpul iernii trecute, nu s-a văzut niciun pic de 
fanatism. Dar vă voi spune ce am văzut. Am văzut bărbaţi  care erau atât de înălţaţi în ei înşişi, atât de 
încăpăţânaţi, încât inimile lor au fost înfăşurate în întuneric. Toată lumina pe care cerul le-a trimis-o 
din îndurare, ei au socotit-o întuneric. Când inamicul îşi prezintă un plan de al lui, unii sunt gata să-l 
accepte; însă ei au fost foarte precauţi, ca să nu primească lumina care i-ar fi putut face înţelepţi spre 
mântuire. Misiunea slujitorilor lui Dumnezeu a fost aceea de a le deschide ochii, ca să-i întoarcă de la 
întuneric la lumină, şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu. Razele strălucitoare ale Soarelui 
Neprihănirii, dacă ar fi fost primite, ar fi iluminat templul sufletului, şi ar fi scos afară pe vânzători şi 
pe cumpărători, mândria de opinie şi pofta trupului. Dar au fost unii care au criticat şi au subestimat, 
ba chiar s-au înjosit până acolo încât să ridiculizeze pe solii prin care Domnul a lucrat cu putere. 
      Dar, mulţumim Domnului, sunt mulţi cei care au ascultat cuvântul Lui şi s-au ospătat din el. Ce 
spune Hristos? „Dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, nu aveţi viaţă în 
voi înşivă.” Aşadar, să ne ospătăm din El. Să ne bucurăm de iubirea Lui şi să lăudăm pe Dumnezeu 
pentru această mântuire aşa de mare. Atunci vom fi împreună, inimă lângă inimă. Când ne vom 
supune mândria, când vom smulge din grădina sufletului fiecare fir din rădăcina de amărăciune, 
inimile noastre vor bate împreună, ca o singură inimă. Iar făgăduinţa Mântuitorului este, „dacă doi 
dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în 
ceruri.” Atunci, întreb, unde este puterea noastră? Este în rugăciunile sincere care să înalţă continuu la 
cer pentru ca Hristos să ni Se descopere. Şi o va face. Lumina şi slava lui Dumnezeu se vor odihni 
peste poporul Său. Atunci, lumea va vedea şi va spune, „Uite cum se iubesc fraţii aceştia între ei.” 
Atunci toată aprinderea inimii şi lipsa de încredere vor înceta, iar în loc va exista iubire şi unire, 
curtoazie, bunătate şi sensibilitate. Feţele vor străluci de slava lui Dumnezeu. Ne vom privi toţi ochi în 
ochi. Vom vorbi aceleaşi lucruri, vom avea aceeaşi judecată. 
      Presupun că vom lucra pentru aceasta în anul ce vine. Presupun că vom încerca zilnic să ne avem 
inimile unite în legăturile iubirii creştine. „Dar ce am împotriva ta,” spune Martorul Credincios, „este 
că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Şi mai spune El, „dacă nu te pocăieşti” „voi veni la tine, şi-ţi voi lua 
sfeşnicul din locul lui.” De ce? Pentru că fiind despărţiţi unii de alţii, suntem despărţiţi de Hristos. E 
nevoie să ne unim forţele. Oh, de câte ori, când mi s-a părut că sunt în prezenţa lui Dumnezeu şi a 
sfinţilor îngeri, am auzit vocea îngerului care spunea: „uniţi-vă forţele, uniţi-vă forţele, uniţi-vă 
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forţele. Nu lăsaţi ca Satana să arunce umbra lui diabolică între fraţi. Uniţi-vă forţele; în unitate este 
putere.” 
      Vă repet solia. Dacă veţi merge la casele voastre, hotărâţi-vă să vă uniţi forţele; căutaţi pe 
Dumnezeu cu toată inima, şi Îl veţi găsi, iar iubirea lui Hristos care întrece orice înţelegere, vă va 
umple inimile şi vieţile. 
      Vă spun, avem destul de făcut. Nu avem timp de pierdut cu îndoiala, întunericul şi inactivitatea. 
Atenţia voastră a fost atrasă asupra nevoii lucrării misionare în aproape toate părţile lumii. Astăzi, 
vreau să vă prezint câmpul din Sud. Câţi misionari sunt gata acum să se ocupe de lucrarea ce trebuie 
făcută printre populaţia de culoare din ţara noastră? Unde sunt bărbaţii şi femeile care vor merge 
printre miile şi miile de astfel de oameni din Sud, pentru ca să caute să-i educe şi să-i instruiască, cu 
umilinţă şi răbdare? Oh, este aşa de mult de făcut! Nu ne putem permite să ne petrecem timpul 
fabricând juguri pe care să le punem pe gâtul nostru şi pe gâtul altora. E nevoie să mergem, ca 
misionari pentru Dumnezeu. E nevoie să ne trezim dintre cei morţi, şi Hristos ne va da viaţă.394 Sunt 
suflete de salvat, suflete pentru care Hristos a plătit şi le-a cumpărat cu sângele Său, şi aş vrea să 
simţiţi că dacă sufletele celor de culoare, neavertizate, vor cădea pradă distrugerii; cei care au avut 
lumina şi s-au desfătat în prezenţa ei săptămână după săptămână şi an după an, vor trebui să dea 
socoteală înaintea lui Dumnezeu; căci sângele sufletelor va fi pe veşmintele lor. Fraţilor, nu ne putem 
permite aceasta. 
      Să ne ajute Dumnezeu să ne trezim la datoria noastră! Dacă v-aţi ocupat de lucrarea lui 
Dumnezeu, vă rog fierbinte, pentru Hristos, nu îi daţi drumul. Dacă Dumnezeu vede că sufletele 
voastre sunt în pericol, El vă va trimite mustrări. Nu vă ridicaţi împotriva lor. Spuneţi, „Îl voi căuta pe 
Dumnezeu, Îl voi găsi şi voi fi convertit.” Martorul cel credincios spune: „ Eu mustru şi pedepsesc pe 
toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, deci, şi pocăieşte-te!” Da, pocăieşte-te. Nu spune să fii 
gelos pe cel care îţi adresează mustrarea. Nu spune să diseci sau să nesocoteşti solia pe care ţi-o 
trimite Dumnezeu. Ci spune să o primeşti, să te reformezi şi să mulţumeşti Domnului că nu te-a lăsat 
în orbirea minţii şi în împietrirea inimii. Să vă ajute Dumnezeu să fiţi convertiţi. 
      Vă rog fierbinte să Îl luaţi pe Hristos cu voi când mergeţi la bisericile voastre.  „Propovăduieşte 
Cuvântul, stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi 
învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor 
gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da învăţători după poftele lor.” Mulţi nu vor ca 
drumul să le fie tăiat. Dar în cer nu se intră mergând pe calea voastră, ci alegând calea Domnului. 
Vreţi să mergeţi pe ea? Nu spiritul vostru este cel ce va merge la cer, ci spiritul lui Hristos. Vreţi să Îl 
aveţi? Isus spune: „Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la 
el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Atunci, pun întrebarea: cum se face că aşa mulţi dintre voi spuneţi că 
nu ştiţi dacă sunteţi acceptaţi de Dumnezeu sau nu; că vreţi să-L găsiţi pe Isus? Nu ştiţi dacă aţi 
deschis uşa? Nu ştiţi dacă L-aţi invitat să intre? Dacă nu aţi făcut-o, invitaţi-L acum. Nu mai aşteptaţi 
niciun moment: deschideţi uşa şi lăsaţi pe Isus înăuntru. 
      Sunt în joc interese importante la Battle Creek, acolo unde au fost plantate aşa de multe dintre 
instituţiile noastre. Când am plănuit înfiinţarea acestor instituţii, cât de mult ne-am rugat şi am căutat 
pe Dumnezeu zi şi noapte! Înainte ca Colegiul să fie întemeiat acolo, soţul meu îmi spunea în timpul 
nopţii: „Cum să facem să înfiinţăm o şcoală aici? Hai să ne sculăm şi să ne rugăm.” Cu mult înainte de 
aceasta, obişnuiam să ne rugăm pentru înfiinţarea unei tipografii. Apoi a fost Sanatoriul. Rugăciunea 
era întreţesută cu experienţa vieţii noastre. Zi după zi, cererile noastre se înălţau la cer, şi Dumnezeu 
ne-a ascultat. Haideţi să continuăm să ne rugăm. Dacă a fost nevoie să ne rugăm pentru înfiinţarea 
acestor instituţii, cu cât mai mult este nevoie să ne rugăm ca Dumnezeu să le ţină ca pe nişte ocrotitori 
ai adevărului. Acestea nu trebuie să înalţe niciun stindard fals. Ele nu trebuie să fie indicatoare false 
pentru popor. Oriunde aţi fi, rugaţi-vă ca Dumnezeu să păzească acest instituţii. Dacă rugăciunile 
voastre unite se înalţă la cer pentru ele, Dumnezeu va asculta; şi dacă bărbaţii de acolo se vor dovedi 
necredincioşi, El îi va îndepărta, şi va pune pe alţii care Îi vor fi credincioşi. Dumnezeu nu duce lipsă 
de mijloace. Dacă oameni vor voii să răspundă chemării pe care le-o adresează, totul va fi bine. 
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      Haideţi să luăm jugul lui Hristos asupra noastră şi să învăţăm de la El. El spune că jugul Lui este 
uşor, şi eu cred aceasta. El spune că povara nu este grea, şi eu cred şi aceasta. Atunci când purtaţi 
jugul lui Hristos, toate nemulţumirile şi disensiunile vor înceta. Când ucenicii lui Hristos au început să 
se certe pe drum, El i-a întrebat, „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?” Dar ei tăceau, pentru că 
pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare ... Şi a luat un copilaş, şi l-a aşezat în 
mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe, şi le-a zis: „Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele 
Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-
a trimis pe Mine.” Haideţi să fim ca nişte copii în faţa lui Dumnezeu. Haideţi să ne lăsăm învăţaţi, să 
fim dispuşi să învăţăm, şi atunci Spiritul lui Dumnezeu va suda inimile noastre împreună, şi vom fi 
una în Hristos Isus. Atunci Tatăl ne va iubi, aşa cum iubeşte Sionul Său. Fie ca gândul acesta să ne 
umple cu mulţumire, şi să mergem pe drumul spre Sion, cântând în inimile voastre lui Dumnezeu. Voi 
aţi fost scoşi din întuneric, ca să arătaţi lumina Lui minunată. Mergeţi înainte, bucurându-vă în 
neprihănirea lui Hristos. 
      La adunările de dimineaţă, m-am bucurat să aud mărturiile celor care au venit aici ca să înveţe – 
mărturii care spuneau cât de mult au învăţat ei să creadă că Hristos le-a iertat păcatele. Este foarte 
târziu – este ceasul al unsprezecelea – ca să învăţăm aceasta. Dar, slavă lui Dumnezeu, nu este prea 
târziu, chiar şi în ceasul al unsprezecelea, ca greşelile să fie îndreptate. Dacă învăţăm ce înseamnă să 
ne bucurăm din cauza chemării pe care o avem, vom lăuda pe Dumnezeu cu inima, cu sufletul şi cu 
glasul. Şi în cele din urmă vom avea un triumf glorios atunci când captivitatea noastră se va sfârşi, 
când jalea şi lacrimile noastre vor dispărea pentru totdeauna. Ce strigăt de laudă va ieşi atunci de pe 
buze omeneşti! Începem de aici? Să dea Dumnezeu să fie aşa! Dumnezeu să vă ajute să scoateţi orice 
rădăcină de amărăciune, care există în aşa de multe inimi. Înlăturaţi-o, aşa încât să nu mai dea 
niciodată lăstari. Lăsaţi-L pe Hristos să o omoare în fiecare inimă, prin Duhul Lui cel Sfânt. Să dea 
Dumnezeu ca rădăcina de amărăciune să moară! 
 
 
Ms-30-1890                                                                                                                     12 Martie, 1891 
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Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să impresioneze minţile tuturor în ce priveşte importanţa 

înţelegerii personale a ceea ce este adevăr, prin veghere şi rugăciune pentru o înţelegere clară a 
cuvântului. Spuneţi-le să meargă tot timpul la Învăţătorul nostru. Dacă oamenilor de rând din naţiunea 
lui Israel li s-ar fi permis să primească solia Lui, învăţăturile Lui preţioase, nu L-ar fi respins pe Isus, 
Lumina lumii, Împăratul şi Răscumpărătorul lor. Dar preoţii şi conducătorii i-au făcut să rătăcească. 
Fie ca cei pe care Dumnezeu i-a dotat cu raţiune, să cerceteze personal Scripturile, obţinând astfel 
experienţă şi cunoştinţă personală. Fie ca aceştia să cerceteze cu inimile umile şi supuse, căutând cu 
seriozitate minereul preţios. Este prea mult în joc pentru ca oamenii să primească părerile semenilor 
lor, în loc să se desfăteze cercetând personal. 
      Umblaţi în lumină cât timp aveţi lumina, ca să nu vină întunericul peste voi. Nu este nicio 
siguranţă în a adopta o poziţie de critică, închizând uşa inimii faţă de lumina pe care Dumnezeu, în 
bunătatea Sa, a calificat pe slujitorii Săi să o rostească.395 Este ceva foarte serios să iei o poziţie ca cea 
a lui Core, Datan şi Abiram, şi să ajungi atât de înşelat încât să numeşti întunericul lumină şi lumina 
întuneric, să priveşti solia îngerului al treilea ca fiind înşelăciune şi să primeşti înşelăciunea ca fiind 
adevăr. Dumnezeu, care a dat pe singurul Său Fiu să moară în locul călcătorilor de lege pentru a salva 
sufletele din ruină, cere urmaşilor Săi, în acest timp de primejdie, să facă mai mult decât să 
contracareze manifestările Duhului Său în cei ce caută să facă voia Sa. Unica siguranţă împotriva 
eşecului este împlinirea datoriei măreţe de a-L reprezenta pe Hristos. Aceasta este singura posibilitate 
de a nu produce un rău imens sufletelor. Doar o consacrare absolută, doar o predare totală a întregii 
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fiinţe, lucrării Duhului lui Dumnezeu – doar aceasta este acceptabil înaintea lui Dumnezeu. O pietate 
atât de profundă se va face simţită. Dumnezeu cere ca toţi cei care afirmă că Îl urmează, să vegheze. 
Noi suntem o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Avem de primit lumină de la 
sursa a tot ce este lumină, şi să o lăsăm să strălucească asupra altora, ca să nu se piardă. 
      Există printre noi oameni cu experienţă şi cu capacităţi, oameni care ar trebui să-şi găsească locul 
în lucrare, după cum va îngădui Dumnezeu. Faceţi loc acestor fraţi. Michigan şi multe alte state sunt 
aproape lipsite de lucrători. S-a dat prea puţină încurajare celor care ar fi făcut o lucrare bună dacă ar 
fi primit încurajare. Arătaţi-le încredere. Toţi sunt numai oameni, şi dacă se văd imperfecţiuni în ei, 
nu-i faceţi prin cuvintele şi faptele voastre să-şi piardă încrederea în ei înşişi, să creadă că ei nu pot 
face nimic. Folosiţi toate capacităţile pe care Dumnezeu vi le-a pus la îndemână. Cultivaţi talentele cu 
care Dumnezeu a înzestrat fiinţele omeneşti. Nu întoarceţi spatele celor care greşesc în judecată. 
Aduceţi-vă aminte că şi voi aveţi greşeli pe care nu le vedeţi.396 Căutaţi să le corectaţi greşelile. 
Încurajaţi-i să le învingă, aşa cum v-ar plăcea şi vouă să fiţi încurajaţi dacă aţi fi în locul lor. 
      Este o mare lucrare de făcut. Avem nevoie de tot talentul pe care fratele Smith l-a dezvoltat în 
experienţa sa. Dumnezeu îl chemă să vină pe munte, ca să-I poată auzi vocea şi să-I poată privi slava, 
ca să poată reflecta această slavă asupra celor cu care este asociat. El are nevoie să lucreze cu ochiul 
aţintit asupra slavei lui Dumnezeu. Are nevoie să bea profund din spiritul şi puterea adevărului 
prezent. El are o minte logică şi poate sesiza propoziţiile ieftine care sunt prea adesea socotite ca 
adevăr. 
      Este nevoie de fratele Littlejohn. Talentul său intelectual este valoros, iar fraţii săi îl pot ajuta, 
arătând că îi apreciază capacităţile. Este nevoie de multă muncă şi folosire a gândirii pentru a pune la 
schimbător cele mai înalte abilităţi mentale şi morale cu care l-au înzestrat natura, studiul şi cuvântul 
lui Dumnezeu. Succesul lui va fi proporţional cu devoţiunea şi consacrarea sa şi nu cu abilităţile lui 
naturale sau dobândite. Fratele Littlejohn să fie primit în sfaturile voastre. Domnul i-a dat talente pe 
care să le folosească spre slava Sa. Dacă va fi sfinţită, judecata sa limpede şi puternică va fi de mare 
folos în dezbaterile voastre. Dacă se va lipi de Dumnezeu, Dumnezeu îl va putea folosi. Însă voi 
trebuie să-i curăţiţi calea dacă el lucrează folositor. Dacă daţi pe faţă că puneţi puţin preţ pe timpul şi 
pe munca lui, îi tăiaţi calea şi îl descurajaţi de la angajarea în slujire activă. Aceasta va fi o pierdere 
pentru el şi pentru cauza lui Dumnezeu.397 
      Aduceţi-vă aminte întotdeauna că fratele Littlejohn este lipsit de vedere naturală. Fraţilor, faceţi-vă 
datoria, încurajându-l să-şi pună talentele în lucrare. 
      S-a dat pe faţă o lipsă de credinţă prin practicarea unei economii prea stricte. Economia este bună, 
dar există pericolul de a o duce prea departe. Voi aţi ajuns la extreme în practicarea economiei. În 
legătură cu fratele Littlejohn, au fost spuse cuvinte tăioase când a fost vorba de plata pentru munca lui. 
Cei care i-au pus în cale pietre de poticnire, care au gândit că el ar fi cerut prea mult, au dat pe faţă ce 
spirit îi stăpâneşte. Bărbaţi care au mijloace din belşug, care sunt binecuvântaţi cu tot ce vor, au 
manifestat un spirit de zgârcenie, care este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Pentru că au cultivat 
egoismul, au făcut să fie scrise capitole întunecate în cărţile din ceruri. Ei nu procedează drept; ei nu 
adună mila şi iubirea lui Dumnezeu în experienţa lor religioasă. Astăzi sunt cântăriţi în balanţa 
Sanctuarului şi găsiţi cu lipsă. Sunt în stare să-l lipsească de drepturile lui până şi pe un om orb. 
      Fraţilor, vă grăbiţi să vedeţi lucruri care nu vă plac la fratele Littlejohn. Voi spuneţi că este tăios 
când e vorba de bani. Este necinstit? A greşit în anumite lucruri, însă cei care pronunţă judecata 
împotriva lui, au făcut şi continuă să facă greşeli în experienţa lor religioasă. Cei care l-au criticat atât 
de mult, să nu uite că fratele Littlejohn este orb fizic. Dacă citiţi Vechiul Testament, veţi vedea că 
Domnul are o grijă deosebită faţă de cei orbi.398 El are o iubire mai mare decât iubirea mamei pentru 
copilul ei nenorocit, şi a dat instrucţiuni speciale cu privire la felul în care să fie trataţi. Cei care de 
mulţi ani nu au făcut nicio deosebire între cei orbi şi cei care pot să vadă, nu au ascultat vocea 
Domnului. Ei au urmat propriilor impulsuri, fără să ţină cont de infirmităţile oamenilor care ar fi putut 
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fi un ajutor şi o binecuvântare pentru lucrare. Cei care îşi tratează cu răceală fraţii aflaţi în nenorocire, 
merg pe o cale condamnată de Dumnezeu. 
      Domnul are oameni pregătiţi pentru diferite timpuri. Unul îşi face partea, conducând oamenii în 
reforme. Apoi Domnul ridică un altul, care răspunde chemării şi datoriei, zicând „iată-mă, trimite-
mă.” Domnul îl verifică şi îl pune la încercare, ca să vadă dacă se poartă drept, dacă iubeşte mila şi 
umblă smerit cu Dumnezeu. Însă, dacă omul începe să-şi socotească infailibilă propria judecată, 
Dumnezeu nu-l mai poate folosi ca reprezentativ pentru ceea ce trebuie să fie un om aflat în poziţie cu 
răspundere. Învăţătura pe care o dă Dumnezeu poporului Său spune că ei trebuie să împingă lucrurile 
înainte şi în sus. Mulţi nu pot să meargă mai departe decât îi duc învăţătorii lor. Această greutate a 
existat în fiecare veac al lumii creştine. Slujitorii lui Dumnezeu au cel mai mare succes printre cei care 
nu depind de învăţătorul lor omenesc, ci întreabă „este aceasta calea Domnului?” 
      În felul acesta lucrarea înaintează. Dumnezeu are oamenii Săi, care sunt gata să urmeze 
îndemnurile Sale, care dau o vigoare proaspătă lucrării, aducând hrană pentru sufletele în nevoie, care 
aşteaptă şi se roagă, veghează şi lucrează. Fiţi siguri că oamenii nu sunt aleşi să lucreze după 
comitetele voastre, care au oprit Duhul lui Dumnezeu şi s-au împotrivit adevărului şi neprihănirii.399 
      Cu teamă şi cu iubire faţă de Dumnezeu, spun celor înaintea cărora stau astăzi, că ni s-a dat mai 
multă lumină şi mari binecuvântări însoţesc primirea acestei lumini. Dar când îi văd pe fraţii mei plini 
de mânie împotriva soliei lui Dumnezeu şi a solilor Săi, mă gândesc la scene similare din viaţa lui 
Hristos şi a reformatorilor. Primirea făcută slujitorilor lui Dumnezeu în veacurile trecute este la fel cu 
primirea făcută în zilele noastre celor pe care Dumnezeu îi trimite cu raze preţioase de lumină. 
Conducătorii poporului din zilele noastre merg pe aceeaşi cale pe care au mers Iudeii. Ei critică, ridică 
întrebare după întrebare şi refuză să primească dovezile, tratând lumina trimisă lor exact în acelaşi fel 
în care Iudeii au tratat lumina pe care le-o aducea Hristos. 

În lucrarea lui Hristos nu există neutralitate, nici poziţie de mijloc. El a declarat: „Cine nu este cu 
Mine, este împotriva Mea şi cine nu adună cu Mine, risipeşte.” Isus a văzut şi a citit ca într-o carte 
deschisă motivele care îi insuflau pe cei ce stăteau în faţa Lui, ale căror conştiinţe îi dovedeau ca 
vinovaţi. Marea controversă se înteţea. Hristos nu lupta împotriva omului mărginit, ci împotriva 
domniilor şi puterilor, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile de sus. El le-a spus 
ascultătorilor Săi că orice păcat şi orice blasfemie le pot fi iertate, dacă sunt făcute din neştiinţă. În 
marea lor orbire, se putea să rostească vorbe de insultă şi derâdere împotriva Fiului Omului, şi totuşi 
să nu treacă peste hotarul milei. Dar când puterea şi Duhul lui Dumnezeu S-a odihnit peste solii Săi, 
atunci erau pe un teren sfânt.400 A ignora Duhul lui Dumnezeu, a-L învinui că ar fi spiritul diavolului, 
îi pune pe oameni într-o poziţie în care Dumnezeu nu mai are altă putere cu care să le atingă sufletul. 
     Unii, în Battle Creek, vor ajunge cu siguranţă în acest punct, dacă nu-şi vor schimba felul de 
acţiune. Ei se vor pune în poziţia în care niciunul din mijloacele rânduite de Dumnezeu nu vor mai 
putea să-i facă drepţi. Voinţa lor nu este voinţa lui Dumnezeu, persistenţa lor nu este perseverenţa 
sfinţilor. A vorbi împotriva lui Hristos, a atribui lucrarea Lui agenţiilor satanice, a numi manifestările 
Duhului drept fanatism, nu este un păcat în sine care provoacă condamnarea, ci spiritul care-i conduce 
pe oameni să facă astfel de afirmaţii îi pune într-o poziţie de împotrivire încăpăţânată, de unde nu pot 
vedea lumina spirituală. Unii nu-şi vor mai regăsi niciodată calea, niciodată nu-şi vor umili inimile 
prin recunoaşterea greşelilor lor ci, ca Iudeii, vor continua să facă afirmaţii care vor conduce pe alţii în 
direcţii greşite. Ei refuză să cerceteze dovezile în mod calm şi deschis, şi se aşează  împotriva luminii, 
aşa cum au făcut Core, Datan şi Abiram. 
     Inima rea plină de necredinţă va face ca falsitatea să apară drept adevăr şi  adevărul drept falsitate, 
lipindu-se de această poziţie oricâte dovezi s-ar aduce. Teribila acuzaţie pe care o aduc împotriva lui 
Hristos, dacă se persistă în ea cu perseverenţă, îi pune pe cei vinovaţi într-o poziţie în care razele de 
lumină venite din cer nu pot să-i atingă. Ei vor continua să umble în lumina scânteilor propriilor lor 
tăciuni, până când vor ajunge să hulească cele mai sfinte influenţe care au venit vreodată din ceruri. Ei 
păşesc pe o cale care îi va conduce în întunericul miezului de noapte.401 Ei gândesc că urmează raţiuni 
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sănătoase, dar de fapt urmează unui alt lider. În felul acesta se pun sub controlul unei puteri despre 
care, în orbirea lor, nu au nicio cunoştinţă. S-au împotrivit singurului Spirit care i-ar fi putut conduce, 
i-ar fi putut lumina, i-ar fi putut salva, şi acum păşesc pe calea vinovăţiei pentru care nu mai există 
iertare nici în viaţa aceasta, nici în viaţa viitoare. Nu că vreun anumit grad de vinovăţie ar epuiza mila 
lui Dumnezeu, ci datorită faptului că mândria şi încăpăţânarea persistentă îi conduce să dispreţuiască 
Duhul lui Dumnezeu şi să adopte o poziţie în care nicio manifestare a Duhului nu-i poate convinge de 
erorile lor. 
     În aceste zile de faţă, oamenii s-au pus în starea în care sunt cu totul incapabili să împlinească 
condiţiile pocăinţei şi mărturisirii, de aceea nu pot găsi milă şi iertare. Păcatul blasfemiei împotriva 
Duhului Sfânt nu constă într-un anumit cuvânt sau act, ci este împotrivirea fermă şi hotărâtă în faţa 
adevărului şi dovezilor. 
     Domnul Şi-a chemat poporul. Într-o manieră foarte limpede El Şi-a descoperit prezenţa divină. Însă 
solia şi solii Săi, în loc să fie primite, au fost respinse. Aş fi vrut ca cei care au mare nevoie de solia 
iubirii divine să fi auzit bătaia lui Hristos la uşa inimii lor, şi să-L fi lăsat pe oaspetele ceresc să intre. 
Dar la inima unora Isus a bătut în zadar. Respingând solia dată la Minneapolis, oamenii au păcătuit. 
Dar au făcut un păcat mult mai mare, întreţinând de-a lungul anilor aceeaşi ură împotriva solilor lui 
Dumnezeu şi respingând adevărul pe care îl vestea Duhul Sfânt. Tratând cu uşurătate solia dată, ei 
tratează cuvântul lui Dumnezeu cu uşurinţă.402 Orice apel respins, orice îndemn neluat în seamă, 
desăvârşeşte lucrarea de împietrire a inimii, până când ajung să se aşeze pe scaunul celor batjocoritori. 
     Cei care resping lumina, încetează să mai recunoască lumina. Suflete lor sunt înconjurate de o 
atmosferă bolnăvicioasă şi, chiar dacă unii nu dau pe faţă ostilitatea, cei care au discernământ spiritual 
îşi vor da seama de răceala de gheaţă care le înconjoară sufletele. 
     Mă simt constrânsă de Dumnezeu să vă atrag atenţia asupra cuvintelor lui Hristos: „Lumina mai 
este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă 
întunericul: cine umblă în întuneric nu ştie unde merge. Câtă vreme aveţi lumina printre voi, credeţi în 
lumină, ca să fiţi fii ai luminii… Cine crede în Mine, nu crede în Mine ci în Cel ce M-a trimis pe 
Mine. Şi cine Mă vede pe Mine, vede pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Eu am venit ca să fiu o lumină în 
lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Dacă cineva aude cuvintele Mele şi 
nu le crede, nu Eu îl judec; căci Eu n-am venit să judec lumea ci să mântuiesc lumea. Pe cine Mă 
nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl 
va osândi în ziua de apoi.” (Ioan 12:35-48). „Ascultaţi şi luaţi aminte! Nu fiţi mândri, căci Domnul 
vorbeşte! Daţi slavă Domnului, Dumnezeului vostru, până nu vine întunericul, până nu vi se lovesc 
picioarele de munţii nopţii! Veţi aştepta lumina, dar El o va preface în umbra morţii, şi o va preface în 
negură adâncă. Iar dacă nu vreţi să ascultaţi, voi plânge în ascuns, pentru mândria voastră; mi se vor 
topi ochii în lacrimi, pentru că turma Domnului va fi dusă în robie.” (Ier. 13:15-17).403 
     De pe Muntele Măslinilor, Isus a privit asupra Ierusalimului şi, cu buze tremurătoare şi cu sufletul 
împovărat de mâhnire, a zis: „O, dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi 
dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi.” El S-a gândit la ce ar fi putut Ierusalimul să fie, 
dacă ar fi păstrat o legătură vie cu Dumnezeu. Ce binecuvântări ar fi fost asupra poporului, dacă ar fi 
folosit privilegiile şi binecuvântările de care avuseseră parte prin mila, harul şi îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu! Ierusalimul ar fi devenit o frumoasă înălţime, bucuria întregului pământ. Dumnezeu ar fi 
făcut din Sion, locuinţa Lui cea sfântă. 
     Inima lui Hristos spunea: „Cum să te dau?” El Se purtase cu Israel aşa cum un tată iubitor şi 
iertător se poartă cu fiul său nerecunoscător şi rătăcitor. Cu ochiul atotştiinţei, El a văzut că cetatea îşi 
hotăra propriul destin. Timp de veacuri existase o continuă îndepărtare de Dumnezeu. Se rezistase 
harului, se abuzase de privilegii, ocaziile fuseseră neglijate. Poporul însuşi încărcase norul răzbunării, 
care era gata să se verse peste ei neamestecat cu milă. Printre suspine, în cuvinte frânte, Hristos a 
exclamat: „O, dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea; dar acum 
ele sunt ascunse de ochii tăi.” Sentinţa irevocabilă fusese pronunţată. 

                                                
402 Pag. 914 în orig. 
403 Pag. 915 în orig. 
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     În zilele noastre, s-a rezistat îndelung luminii venite de la tronul lui Dumnezeu, ca şi cum ar fi fost 
un lucru de dispreţuit. A fost privită ca fiind întuneric şi s-a vorbit despre ea ca fiind fanatism, ca şi 
cum ar fi ceva periculos. În felul acesta oamenii s-au făcut călăuze care trimit spre direcţii greşite. Ei 
au urmat exemplul dat de poporul iudeu.404 Şi-au dezvoltat în inimi teoriile şi maximele lor false, până 
când au ajuns să le socotească drept doctrine fundamentale preţioase. Au ajuns să creadă că, dacă 
renunţă la ele, fundamentul credinţei lor va fi distrus. Dacă toţi cei care afirmă a crede adevărul 
prezent şi-ar fi deschis inimile ca să primească solia şi spiritul adevărului, care este mila, dreptatea şi 
iubirea lui Dumnezeu, nu ar fi adunat deasupra lor întunericul atât de dens încât să nu poată deosebi 
lumina. Atunci nu ar fi numit operaţiunile Duhului Sfânt, fanatism şi înşelăciune. 
 

                                                
404 Pag. 916 în orig. 
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CUPRINS 
 
Data   Referinţa  Titlul sau Adresa     Pag.      Original 
 
Oct. --, 1889 Ms-10-1889 Excelenţa lui Hristos         1  447 
Oct. 29, 1889 Lt-76-1889  Către Mary White         3  450 
Oct. --, 1889 Ms-22-1889 File din jurnal          3  452 
Oct. 31, 1889 Lt-77-1889  Către Mary White       11  469 
Nov. 4, 1889 Ms-6-1889  Probleme discutate la Conf. Gen. din 1889   11  471 
Nov. 20, 1889 Lt-57-1889  Către fraţi şi surori       22  498 
Dec. --, 1889 Ms-18-1889 Libertatea religioasă       24  501 
.........., 1889 Ms-13-1889 Păzirea pietrelor de hotar      29  516 
Ian. 6, 1890 Lt-23-1890  Către fratele Stone       31  520 
Ian. 7, 1890 Ms-25-1890 File din jurnal        31  521 
Ian. 17, 1890 Lt-53-1890  Către fr. Ballanger şi L. Smith     34  528 
Ian. 29, 1890 RH-2-1890  Cum să tratăm o învăţătură controversată    36  533 
Feb. 3, 1890 Ms-9-1890  Răspunsul faţă de lumina nouă     40  536 
Feb. 4, 1890 RH 3,18,90  Solia prezentă (editată din Ms-9-1890)    43  545 
Feb. 6, 1890 RH 3,25,90  Deschideţi inima în faţa luminii     45  547 
Feb. 6, 1890 Ms-10-1890 Cine va accepta lumina din ceruri?     47  549 
Feb. 6, 1890 RH 3,11,90  Hristos S-a rugat pentru unitate în mijlocul 
      ucenicilor Săi (după Ms-10-1890)     50  559 
Feb. 7, 1890 Ms-56-1890 Lecţii învăţate de la viţă      53  561 
Ian.-Feb., 1890 Ms-22-1890 File din jurnal        56  568 
Mar. 6, 1890 Lt-18d-1890 Către M. Larson        61  584 
Mar. 7, 1890 Lt-80-1890  Către W. C. White       63  590 
Mar. 8, 1890 Ms-4-1890  Predică         64  593 
Mar. 8, 1890 Lt-59-1890  Către U. Smith        66  599 
Mar. 9, 1890 Ms-2-1890  Spiritul de discernământ (incompletă)    68  606 
Mar. 16, 1890 Ms-2-1890  Nutrirea credinţei, nu a îndoielii     70 
Mar. 9, 1890 Lt-82-1890  Către W. C. White şi soţia      72  617 
Mar. 10, 1890 Lt-60-1890  Către W. A. Colcord (incompletă)     73  620 
Mar. 10, 1890 Lt-30-1890  Către W. C. White şi soţia      74  622 
Mar. 13, 1890 Lt-83-1890  Către W. C. White şi soţia      76  627 
Mar. 16, 1890 Ms-2-1890  Predică         80  636 
Mar. 19, 1890 Lt-84-1890  Către W. C. White şi soţia      82  642 
Mai 8, 1890 Lt-46-1890  Către O A. Olsen        83  645 
Mai 14, 1890 Lt-1-1890  Către fraţi         85  651 
Mai 18, 1890 Ms-24-1890 Isus, Răscumpărătorul şi Stăpânul nostru    90  665 
Mai 27, 1890 RH 5,27,90  Canale vii de lumină       93  673 
Iun. 21, 1890 Lt-115-1890 Către O. A. Olsen       96  675 
Iul. 27, 1890 Lt-97-1890  Către W. C. White       99  683 
Aug. 19, 1890 Lt-103-1890 Către W. C. White     101  688 
Aug. 26, 1890 RH 8,26,90  Neprihănirea lui Hristos    104  695 
Aug. --, 1890 Lt-11-1890  Către fratele şi sora Garmire    106  697 
Aug. 27, 1890 Lt-116-1890 Către O. A. Olsen     108  703 
Sep. 17, 1890 Lt-67-1890  Către fraţii din lucrare (incomplet)   109  706 
Sep. 18, 1890 Lt-36a-1890 Către J. S. Washburn     110  708 
Oct. 7, 1890 Lt-20-1890  Către O. A. Olsen     112  714 
Nov. --, 1890 Lt-1f-1890  Către fraţii aflaţi în poziţii de 
      responsabilitate      115  720 
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Nov. 25, 1890 Lt-73-1890  Către U. Smith      119  732 
Dec. 6, 1890 Lt-109-1890 Către W. C. White, J.E. White şi soţia  121  735 
Dec. 15, 1890 Lt-43-1890  Către O. A. Olsen     123  743 
Dec. 18, 1890 Lt-43a-1890 Către O. A. Olsen (cf. cu Lt. 43,1890)  126  750 
Dec. 22, 1890 Lt-112-1890 Către W. C. White, J.E. White şi soţia  129  758 
Dec. 23, 1890 RH 12, 23,90 Fii plin de râvnă şi pocăieşte-te   131  764 
Dec. --, 1890 Ms-53-1890 File din jurnal      136  766 
Dec. --, 1890 Ms-54-1890 File din jurnal      145  787 
Dec. 31, 1890 Lt-40-1890  Către U. Smith      146  790 
..........., 1890 Ms-31-1890 Difuzarea cărţii „Marea Luptă”   150  802 
..........., 1890 Ms-36-1890 Pericolul ideilor false în ce priveşte 
      îndreptăţirea prin credinţă    154  810 
..........., 1890 Ms-37-1890 Lumină în cuvântul lui Dumnezeu   160  825 
..........., 1890 Ms-55-1890 Pericolul de a ne încrede în 
      înţelepciunea oamenilor    166  839 
Ian. 6, 1891 Lt-20-1891  Către U. Smith      169  846 
Ian. 8, 1891 Lt-32-1891  Către J. S. Washburn şi soţia    170  850 
Ian. 9, 1891 Ms-2-1891  Lucrarea misionară     172  854 
Ian. 9, 1891 Ms-3-1891  File din jurnal      174  861 
Ian. --, 1891 Ms-40-1891 File din jurnal      175  865 
Feb. 27, 1891 Ms-21-1891 File din jurnal      186  890 
Mar. 24, 1891 GCB 4,13,91 Pericolele noastre prezente    191  900 
Mar. --, 1891 Ms-30-1890 Articol citit la Conf. Gen. din 1891   198  906 
 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P




