
VIATA FINANCIARA A LUI ELLEN WHITE; ELIBERAREA DE DATORII

ASTĂZI, PREZENTĂM OAMENILOR LUI DUMNEZEU, PRIN HARUL
LUI ISUS CRISTOS, ACEST DECRET DE ELIBERARE, CARE ESTE
ADEVĂRUL DESPRE CUM SE POATE IESI AFARĂ DIN ORAŞE ÎN
AVÂND DATORII SAU NEAVÂND RESURSE.

DE ACUM VOM PREZENTA ACEST STUDIUL CARE ELIBEREAZĂ
POPORUL LUI DUMNEZEU DE PREJUDICII, ȘI ACEASTA VA FI, NOI
SPERĂM, O MARE UŞURARE PENTRU MULŢI. CEI CARE AU
PARTICIPAT ÎN ACEST STUDIU POT DA MĂRTURIE CU VIAȚA LOR
CĂ CEEA CE ESTE PREZENTAT ESTE ADEVĂRAT ȘI A FOST
ÎMPLINIT ÎN VIEŢILE LOR, PENTRU CĂ AU IEŞIT AFARĂ DIN ORAŞE
IN CIUDA DATORIILOR SAU A LIPSEI DE BANI.

Isaia 61:1-11 Fidela 1 Duhul Domnului DUMNEZEU este peste mine,
deoarece DOMNUL m-a uns să predic veşti bune celor blânzi; el m-a
trimis să leg pe cei cu inima zdrobită, SĂ VESTESC LIBERTATE
CAPTIVILOR ŞI DESCHIDEREA ÎNCHISORII CELOR CE SUNT
LEGAŢI. 2 Să vestesc anul de îndurare al DOMNULUI şi ziua răzbunării
Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei care jelesc. 3 Să rânduiesc
celor ce jelesc în Sion, să le dau frumuseţe în locul cenuşii, untdelemnul
bucuriei în locul jelirii, îmbrăcămintea de laudă în locul duhului de
apăsare; să fie numiţi pomi ai dreptăţii, sadul DOMNULUI, ca el să fie
glorificat. 4 Iar ei vor rezidi vechile ruine, vor ridica din nou pustiirile de
altădată şi vor repara cetăţile risipite, pustiirile multor generaţii. 5 Şi
străini vor sta şi vor paşte turmele tale şi fiii celor străini vor fi plugarii
voştri şi vierii voştri. 6 DAR VOI VEŢI FI NUMIŢI PREOŢI AI DOMNULUI,
oamenii vă vor numi Servitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca
bogăţiile neamurilor şi în gloria lor vă veţi făli. 7 În locul ruşinii voastre
veţi primi dublu; şi în locul ocării se vor bucura în partea lor, de aceea în
ţara lor ei vor stăpâni o parte dublă, bucurie veşnică vor avea. 8 Fiindcă
eu, DOMNUL, iubesc judecata, urăsc jaful pentru ofranda arsă; şi voi
conduce lucrarea lor în adevăr şi voi face un legământ veşnic cu ei. 9 Şi
sămânţa lor va fi cunoscută printre neamuri şi urmaşii lor printre
popoare, toţi cei ce îi văd îi vor recunoaşte, că ei sunt sămânţa pe care
DOMNUL a binecuvântat-o. 10 Mă voi bucura mult în DOMNUL, sufletul
meu se va veseli în Dumnezeul meu; căci m-a îmbrăcat cu veşmintele
salvării, m-a acoperit cu roba dreptăţii, ca un mire ce se împodobeşte cu
ornamente şi ca o mireasă ce se înfrumuseţează cu bijuterii. 11 Căci
precum pământul aduce mugurul său şi precum grădina face lucrurile ce
sunt semănate în ea să răsară, astfel Domnul DUMNEZEU va face
dreptatea şi lauda să răsară înaintea tuturor naţiunilor.



- ÎN SCRIERILE SPIRITULUI PROFETIC SE SPUNE CĂ A AVEA
DATORII ÎNSEAMNĂ A FI ASUPRIT ȘI CĂ DOMNUL ISUS A VENIT CA
SĂ ELIBEREZE PRIZONIERII.

Există nevoie de simpatia delicată a lui Hristos, în inimile omeneşti –
dragoste pentru fiinţele omeneşti pe care Hristos le-a apreciat la o astfel
de valoare, încât a dat propria Sa viaţă, pentru a le salva de la ruină. Ei
sunt preţioşi, mai preţioşi decât orice aur pe care îl puteţi aduce în
vistierie. A cere fiecare dolar şi fiecare bănuţ pentru „cauză”, şi a jefui pe
cei nevoiaşi de mijloacele prin care să dea pâine familiei lor, nu este
genul de credincioşie care va primi aprobarea lui Dumnezeu. Ţi-a spus
Dumnezeu că acest frate trebuie păstrat la lucru într-o anumită linie, ca
şi colportor, până se eliberează de datorii? Oare nu-ţi porunceşte El mai
degrabă ţie, ca slujitor al lui Hristos, să vezi cum poţi să-l ajuţi să iasă din
problema lui, şi cum să încurajezi pe alţii pentru a-l elibera de datorie, şi
apoi să îl laşi să primească convingeri de la Dumnezeu în legătură cu
lucrarea pentru care El i-a dat capacitatea să o facă? Are Domnul o
lucrare pe care acest frate să o facă pentru fraţii săi de culoare? Dacă
Domnul vrea ca el să lucreze pentru fraţii săi, cum îndrăzneşte vreun
agent omenesc să pună restricţii sau să bareze calea sa? Fratele R.
spune că o soră s-a oferit să-l elibereze, plătindu-i datoriile, dar nu i s-a
dat voie să facă acest lucru. De unde ştii tu că nu Domnul e Cel care a
îndemnat mintea şi inima acelei surori, ca să facă această lucrare? Dă
drumul celui apăsat. Isus a anunţat că aceasta are să fie lucrarea Sa; de
unde ştii că nu aceasta este lucrarea acestei surori? Cel mai bine pentru
noi este să ne agăţăm de Isus, să cultivăm atributele Sale, şi să facem
ceea ce El ar face, dacă ar fi în locul nostru. Mult este implicat în a fi
creştini, în a trăi ca Hristos, în a reprezenta pe Hristos. Materialele de la
1888, volumul 3, pagina 156 (1888 Materials, p. 1272,1273)

- ELLEN WHITE FĂCEA LUCRAREA DE ELIBERARE PREVĂZUTĂ ÎN
ISAIA 61

Acest slujitor se află acum în Battle Creek, un păzitor al Sabatului, redus
la sărăcie, și totuși străduindu-se pentru o viaţă umilă muncind ca legător
de cărţi. El pare un slujitor umil, sincer al lui Hristos. El ne-a oferit un
scurt rezumat al vieții sale, pe care nu il putem reproduce în întregime
din lipsă de spațiu. El a fost închis doi ani ca urmare a opoziției Clerului
Roman. A venit în orașul New York cu soția sa, fără nici un ban, și a
plecat la muncă într-o fabrică de cărămidă. În cele din urmă, a ajuns la
Montreal cu doar un dolar, și a lucrat ca legător de cărţi trei luni și a
dormit pe paie. Prietenii lui l-au ajutat să lucreze ca legător de cărţi, dar
în marele incendiu din 1851, el a fost dat afara și lăsat nevoiaş. Succesul
său în a-i întoarce pe canadianii francezi de la catolicism a fost minunat.



Însă, fiind abuzat în mare măsură de un preot catolic care a mărturisit
conversia și pe care l-a botezat, împreună cu alte descurajări, și-a
părăsit misiunea și s-a făcut legător de cărţi la Finley, Ohio. El a
participat la întâlnirea de tabără care a avut loc acolo vara trecută și a
îmbrățișat adevărul. Frații săi baptisti, care îl ajutaseră, și-au retras
patronajul și sprijinul. A venit în Battle Creek. Până la acest moment, el
avea datorii de aproape 100 de dolari. Apoi au venit vremurile grele.
Fără să murmure, a muncit din greu, în timp ce familia sa a suferit de
lipsa binecuvântărilor obişnuite ale acestei vieți. I s-a sugerat recent că
acum ar trebui să meargă în nordul New York-ului și să învețe adevărul
prezent prietenilor săi vechi și calzi. Inima i-a sărit de bucurie la gândul
de a-și lua Biblia și broşurile franceze (una despre Sabat, cealaltă
despre a doua venire) și să se întoarcă cu familia sa la Mooers, unde are
o casă și zece acri de pământ și un cal. El datorează pentru acest loc
cincizeci de dolari. Numele lui este M. B. Czechowski. Trebuie să fie
ajutat acum. Vom fi unii dintre cei treizeci pentru a strânge suma de
150,00 dolari imediat. Suma trebuie strânsă înainte de conferința
noastră. Noi dam primii. JAMES WHITE - 5 dolari. ELLEN G WHITE - 5
dolari. --- ARSH 15 aprilie 1858, pag. 176.3 (Advent Review and
Sabbath Herald)

* DEPINDE IEŞIREA AFARĂ DIN ORAŞE DE SITUAŢIA ECONOMICĂ
A FIECĂRUIA?

RĂSPUNS: DA ȘI NU.
Dacă nu vrem să vindem și să oferim totul în lucrarea Domnului, nu vom
ieși sau vom ieși fără Hristos și vom cădea pe drum.
Nu este nevoie neapărat de bani pentru a ieși. Dumnezeu are puterea de
a salva chiar și pe cei săraci. Nu vor fi excluşi din rămășița de pe munți.
Aici, la Madison Spania, avem frați care au plecat fără să aibă nimic.
Cum este posibil? Prin credință. Rugându-se, Dumnezeu va trimite pe
cineva să-l scoată sau va deschide o altă cale. Ceea ce trebuie să faceți
este să vă puneți viața în ordine cu Dumnezeu, să vă rugați neîncetat
pentru eliberare, să aveți valiza pregătită și să fiți dispuși să mergeți
oriunde vă indică Dumnezeu, dorind să ieșiți pentru a sluji, nu doar
pentru a vă salva, pentru că aceasta este egoism.
Cei care au resurse și vor să iasă trebuie să iasă și ei în același spirit de
slujire.

Înainte de a le cere să-și lase mrejele și bărcile de pescuit, Isus le-a dat
asigurarea că Dumnezeu le va satisface nevoile. Utilizarea bărcii lui
Petru pentru lucrarea Evangheliei a fost bogat răsplătită. Cel care este



„bogat pentru toți cei care Îl cheamă”, a spus: „Dați și vi se va da; o
măsură bună, îndesată și scuturată și vărsându-se pe deasupra”. 2: 7.
DA 249.1

* BANII SUNT AI LUI DUMNEZEU SAU AI DIAVOLULUI?

RĂSPUNS: Haggai 2: 8 "Argintul este al meu și aurul este al meu, spune
Domnul oștirilor."
Banii nu erau o parte necesară a vieții pe această planetă. Dar au fost
introduşi după ce păcatul a intrat, ca o necesitate în biserică, pentru a
plăti zeciuială și pentru a salva sufletele. Pentru preoți era foarte dificil să
se ocupe de cantități mari de produse și această sarcină a fost
simplificată prin utilizarea banilor. Banii, printre oamenii lui Dumnezeu,
nu au trebuit niciodată să devină râvniți. Au fost doar un instrument de
simplificare și avansare a activității de salvare a sufletelor. Deși în
Vechiul Testament bunurile erau folosite direct, în Noul Testament am
descoperit că biserica strângea bani și trimitea misionari sau dădea altor
biserici mai sărace. Chiar și grupul Domnului avea propria pungă. DAR
SCOPUL FUNDAMENTAL AL BANILOR, ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU,
ESTE DE A-L UTILIZA PENTRU SALVAREA DE SUFLETE.

Să investim o mare sumă de bani într-o clădire care curând va fi distrusă
în marea conflagrație? Banii noștri înseamnă suflete și trebuie folosiți
pentru a aduce cunoștința adevărului acelora care, datorită păcatului, se
află sub osânda lui Dumnezeu. Să lăsăm la o parte planurile noastre
ambițioase; să ne ferim de extravaganță și risipă, pentru ca vistieria
Domnului să nu se golească, iar cei care construiesc să nu ajungă să nu
mai aibă bani ca să isprăvească lucrarea rânduită lor. {SS 276.1}

„Argintul este al meu, iar aurul este al meu, spune Domnul oștirilor”.
[Agea 2: 8.] Ar trebui să ne uităm la toți, la fiecare ban pe care îl avem,
ca fiind absolut al Domnului. Nu putem considera bunurile noastre ca
proprietăți proprii. Am investit mijloacele mele pe cât de repede mi-au
intrat, în construirea de case de întâlnire în diferite localități și pentru
susținerea lucrătorilor din domeniul evangheliei. Lt113-1897.2

Fiecare dolar pe care îl avem aparține lui Dumnezeu. „Argintul este al
Meu, iar aurul este al Meu, spune Domnul oștirilor”. [Haggai 2: 8.] ...
Ms53-1903.4

În multe ocazii în care Domnul le-a deschis credincioșilor o cale de
întrebuințare a mijloacelor lor pentru înaintarea cauzei Sale, agenții lui



Satana le-au înfățișat o modalitate prin care îi asigurau că își vor dubla
mijloacele investite. Ei au mușcat momeala; banii au fost investiți, iar
cauza Evangheliei, și deseori nici ei înșiși, nu a primit niciodată niciun
dolar. {SA 235.1}

Totuși inima lucrării, marele centru, a fost slăbită printr-o administrare
greșită din partea celor ce nu au rămas în armonie cu Conducătorul lor.2
Satana a deturnat banii și capacitățile lor pe căi greșite. Timpul lor
prețios s-a pierdut pentru veșnicie. Dacă lumina lui Dumnezeu ar fi fost
respectată, lucrarea serioasă care se îndeplinește acum s-ar fi putut
desfășura cu multă vreme în urmă într-o modalitate tot atât de puternică.
{MP 397.1}

Am văzut că unii din copiii lui Dumnezeu fac o greșeală cu privire la
rostirea de jurăminte, iar Satana se folosește de acest lucru, luându-i în
stăpânire, și luand de la ei, banii Domnului. Am văzut că atunci când
Domnul spune „Să nu jurați deloc”, nu se referă la jurământul juridic.
„Felul vostru de vorbire să fie da, da; nu, nu; ce trece peste aceste
cuvinte vine de la cel rău.” (Matei 5, 34.37). Aceasta are în vedere
discuțiile noastre obișnuite. Unii exagerează când vorbesc sau jură pe
propria lor viață; alții jură pe capul lor — ca și când ar fi siguri pe viața
lor, ca și când ar fi siguri pe capul lor. Unii iau martori cerurile și
pământul pentru a arăta că lucrurile stau cum spun ei. Alții cred că
Dumnezeu i-ar nimici dacă spun ceea ce nu este adevărat. Împotriva
acestui fel de jurământ comun i-a avertizat Domnul Hristos pe ucenicii
Săi. {SB 315.3}

Se pare că oamenii nu-și dau pe deplin seama de faptul că banii pe care
ei îi cheltuiesc în mod inutil pe distracții, care nu fac altceva decât să
tulbure sufletul și să ducă la degradarea principiilor lor morale, sunt banii
Domnului. Cei care cheltuiesc banii pe plăceri egoiste îi fac pe plac și îi
aduc slavă vrăjmașului oricărei neprihăniri. Dacă și-ar întoarce inima
spre Dumnezeu, ei ar folosi banii ca să binecuvânteze și să îi susțină pe
semenii lor, să ușureze sărăcia și să aline suferința. În lumea noastră
există foamete, lipsuri, boală și moarte, însă cât de puțini renunță la
risipa lor păcătoasă! Satana inventează tot ce poate pentru a-i ține pe
oameni ocupați, astfel încât ca să nu mai aibă timp să-și pună
întrebarea: în ce stare se află sufletul meu? {SA 135.3}

* SUNT BANII IMPORTANŢI ÎN LUCRAREA LUI DUMNEZEU?
ÎMPIEDICĂ LIPSA BANILOR LUCRAREA LUI DUMNEZEU?

Poporul lui Dumnezeu este chemat să facă o lucrare care necesită bani



și devotament. Obligațiile ce ne revin ne cer să lucrăm pentru Dumnezeu
cât putem mai bine. El ne cere o slujire neîmpărțită, o consacrare deplină
a inimii, a sufletului, a minții și puterii noastre. {SA 35.3}

În iulie 1853 am văzut că lucrurile nu erau cum ar fi trebuit — faptul că
publicația, proprietatea lui Dumnezeu și purtând aprobarea Sa, era
scoasă atât de rar. Cauza lui Dumnezeu, în timpurile pe care le trăim,
pretinde ca publicația să apară în fiecare săptămână [Înainte de acest
timp, Review and Herald a fost publicată destul de sporadic; acum, ea
apărea de două ori pe lună] și tipărirea mai multor broșuri care să
descopere rătăcirile care sporesc în această vreme; DAR LUCRAREA
ESTE ÎMPIEDICATĂ DIN PRICINA LIPSEI DE MIJLOACE MATERIALE.
{ST 95.3}

O dată cu sosirea timpului final, e de datoria noastră de a dispune ca
mijloacele noastre să intre în folosința instrumentelor rânduite de
Dumnezeu. Satana folosește orice născocire pentru a îndepărta de la
lucrarea Domnului mijloacele atât de necesare. Mulți investesc talantul
mijloacelor lor în întreprinderi lumești, când lucrarea lui Dumnezeu are
nevoie de fiecare ban pentru înaintarea adevărului Său și pentru
proslăvirea Numelui Său. Întreb: Nu trebuie să ne adunăm o comoară în
cer, în pungi care nu se învechesc? {7M 295.3}

Toate mijloacele posibile trebuie folosite pentru a stabili școli Madison în
mai multe părți ale sudului; ȘI CEI CARE DĂRUIESC MIJLOACELE ȘI
INFLUENȚA LOR PENTRU A AJUTA ÎN ACEASTĂ LUCRARE, AJUTĂ
CAUZA LUI DUMNEZEU. MI-A FOST PORUNCIT SĂ SPUN CELOR
CARE AU RESURSE NEFOLOSITE: "AJUTAȚI LUCRAREA LA
MADISON. NU AVEȚI TIMP DE PIERDUT." Satana se va ridica în
curând pentru a crea obstacole; lăsaţi ca lucrarea să avanseze cât timp
se mai poate. PH119 2.4

Pretutindeni sunt căi pe care se pot revărsa faptele de bunăvoință.
Mereu apar nevoi, MISIUNILE SUNT ÎMPIEDICATE DIN LIPSĂ DE
MIJLOACE. ACESTEA VA TREBUI SĂ FIE ABANDONATE, DACĂ
POPORUL LUI DUMNEZEU NU SE TREZEȘTE SĂ-ȘI DEA SEAMA DE
ADEVĂRATA STARE A LUCRURILOR. NU AȘTEPTAȚI PÂNĂ LA
MOARTE CA ATUNCI SĂ VĂ FACEȚI TESTAMENTUL, CI DISPUNEȚI
DE MIJLOACELE VOASTRE CÂTĂ VREME SUNTEȚI ÎN VIAȚĂ. {6M
391.3}

Aceia care se țin strâns de proprietățile lor până în ultimul moment le dau



mai degrabă morții decât cauzei lui Dumnezeu. Pierderile se petrec
încontinuu. Băncile dau faliment, averile dispar în foarte multe feluri.
Mulți își propun să facă ceva, dar amână problema și Satana va fi la
lucru pentru a împiedica mijloacele financiare să intre în tezaurul lui
Dumnezeu. Aceste mijloace se pierd mai înainte ca ele să se întoarcă la
Dumnezeu, iar Satana jubilează că lucrurile stau astfel. {5M 154.2}

* BANII CARE NU SUNT FOLOSIȚI ÎN CAUZA LUI DUMNEZEU SUNT
FOLOSIȚI ÎN CAUZA SATANEI

ÎN UNIVERS, EXISTĂ DOAR DOUĂ LOCURI ÎN CARE NE PUTEM
DEPUNE COMORILE — ÎN VISTIERIA LUI DUMNEZEU SAU ÎN
VISTIERIA LUI SATANA — IAR TOT CE NU ESTE CONSACRAT
SLUJIRII LUI DUMNEZEU ESTE SOCOTIT A FI DE PARTEA LUI
SATANA ȘI PARTICIPĂ LA ÎMPLINIREA SCOPURILOR LUI. Domnul
dorește ca mijloacele pe care ni le-a încredințat să fie întrebuințate
pentru înălțarea împărăției Sale. Administratorii Lui au primit bunurile
Sale pentru a le investi cu grijă și a produce un beneficiu prin salvarea
de suflete. Aceste suflete devin la rândul lor administratori ai lucrurilor
încredințate, cooperând cu Hristos pentru a promova binele cauzei lui
Dumnezeu. {SA 35.4}

* EXISTĂ, DE ASEMENEA, MISIUNI EGOISTE ÎN LUCRAREA
DUMNEZEU

Fiecare dolar pe care îl avem aparține lui Dumnezeu. „Argintul este al
Meu, iar aurul este al Meu, spune Domnul oștirilor”. [Hagai 2:8.] Cu toate
acestea, unii nu recunosc ca El este proprietarul. Deși lucrarea unde
sunt implicaţi are deja o mulțime de facilități, ei continuă să ia din vistieria
Domnului. EI NU SE GÂNDESC LA PARŢILE NEVOIAŞE ALE
LUCRĂRII, care necesită facilități pe care ei le au deja. Ar lucra cu la fel
de mult zel pentru a oferi unui alt loc facilitățile pe care le consideră
necesare în propriul lor loc? Ms53-1903.4
Fiecare lucrător trebuie să muncească doar pentru gloria lui Dumnezeu.
Dacă lucrarea din toate părțile câmpului ar purta semnătura cerului, ar
exista mijloace suficiente pentru a o duce mai departe. Ms53-1903.5

* BANII FĂRĂ SPIRITUL DE SACRIFICIU SUNT UN BLESTEM

Am văzut că unii se scuză pentru faptul că nu ajută cauza lui Dumnezeu,
spunând că au datorii. Dacă și-ar cerceta îndeaproape inima, ei ar
descoperi că adevăratul motiv pentru care nu îi aduc daruri de bunăvoie
lui Dumnezeu este egoismul. Unii au tot timpul datorii. Din pricina
lăcomiei lor, mâna prosperității lui Dumnezeu nu îi va însoți pentru a le



binecuvânta activitățile. Ei iubesc lumea aceasta mai mult decât
adevărul. Ei nu sunt potriviți și nici pregătiți pentru împărăția lui
Dumnezeu. — Testimonies for the Church 1:225. {SA 93.1}

* BANII SE UTILIZEAZĂ PROMPT ÎN MUNCA LUI DUMNEZEU, PE
MĂSURĂ CE EL DESCHIDE CALEA PENTRU A AVANSA.

Caracterul economiei, care s-a revelat uneori în agonisirea mijloacelor,
este o ofensă adusă lui Dumnezeu. El spune: „Aurul și argintul sunt ale
Mele”. [Hagai 2: 8.] Interesele religioase și spirituale nu trebuie să fie
subordonate economisirii mijloacelor adunate în vistieria conferinței, CA
LIDERII SĂ POATĂ FI ÎNALT STIMAŢI DE POPOR CA BUNI
FINANȚIERI. Domnul privește sub suprafață și El nu acceptă o astfel de
economie. Ms17-1908.7
Domnul cere ca în slujitorii Săi să se găsească UN SPIRIT CARE ESTE
RAPID PENTRU A SIMȚI VALOAREA SUFLETELOR, RAPID PENTRU
A DISCERNE SARCINILE DE ÎNDEPLINIT, RAPID PENTRU A
RĂSPUNDE LA OBLIGAȚIA PE CARE DOMNUL O PUNE ASUPRA
LOR. Trebuie să existe un devotament care nu va considera niciun
interes pământesc de o valoare suficientă pentru a ocupa locul lucrării
care trebuie făcută pentru câștigarea sufletelor la adevăr. Ms17-1908.8

* DUMNEZEU POATE UTILIZA DOAR CE ÎI ESTE OFERIT ÎN MOD
VOLUNTAR SI CU IUBIRE

Dacă oamenii lui Dumnezeu ar avea IUBIREA LUI CRISTOS în inimă;
dacă fiecare membru al bisericii ar fi complet impregnaţi cu spiritul de
lepădare de sine; dacă toţi ar manifesta seriozitate, NU AR LIPSI
FONDURILE PENTRU MISIUNILE DE ACASĂ ȘI CELE STRĂINE;
RESURSELE NOASTRE AR FI MULTIPLICATE; o mie de uși folositoare
ar fi deschise și am fi invitați să intrăm. Dacă scopul lui Dumnezeu ar fi
fost îndeplinit de poporul Său în a da mesajul milei către lume, Hristos ar
fi venit pe pământ, iar sfinții ar fi primit întâmpinarea în orașul lui
Dumnezeu. {1SM 82.4}

Exo 35:4-5 Fidela 4 Și Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel,
spunând: Acesta este lucrul pe care Domnul l-a poruncit, spunând: 5
Luați dintre voi ofrandă DOMNULUI; oricine are inimă voitoare să aducă
o ofrandă DOMNULUI: aur și argint și aramă,
...
Exo 35:21-29 Fidela 21 Și a venit fiecare om a cărui inimă l-a stârnit și
fiecare om al cărui duh l-a făcut voitor și au adus ofranda DOMNULUI
pentru lucrarea tabernacolului întâlnirii și pentru tot serviciul lui și pentru



veșmintele sfinte. 22 Și au venit, deopotrivă bărbați și femei, atâția câți
au fost cu inimă voitoare, și au adus brățări și cercei și inele și table,
toate bijuterii din aur; și fiecare om care a oferit, a oferit o ofrandă de aur
DOMNULUI. 23 Și toți la care s-a găsit albastru și purpuriu și stacojiu și
in subțire și păr de capre și piei roșii de berbeci și piei de bursuci, le-au
adus. 24 Și fiecare om care a oferit o ofrandă din argint și aramă a adus
ofranda DOMNULUI; și toți la care s-a găsit lemn de salcâm pentru orice
lucrare a serviciului, l-au adus. 25 Și toate femeile care au fost înțelepte
în inimă au tors cu mâinile lor și au adus ceea ce au tors, deopotrivă din
albastru și din purpuriu și din stacojiu și din in subțire. 26 Și toate femeile
ale căror inimi le-au stârnit la înțelepciune au tors păr de capre. 27 Și
conducătorii au adus pietre de onix și pietre să fie montate pentru efod și
pentru pieptar; 28 Și mirodenii și untdelemn pentru lumină și pentru
untdelemnul pentru ungere și pentru tămâia dulce. 29 Copiii lui Israel au
adus din bunăvoință o ofrandă DOMNULUI, fiecare bărbat și femeie, a
cărui inimă i-a făcut voitori să aducă pentru toate felurile de lucrări, pe
care DOMNUL le poruncise a fi făcute prin mâna lui Moise.

DUMNEZEU A MIȘCAT MULTE INIMI. ADEVĂRUL, PENTRU CARE
CÂȚIVA AU SACRIFICAT ATÂT DE MULT, PENTRU CA ACESTA SĂ
POATĂ FI PREZENTAT ALTORA, A TRIUMFAT ȘI MULȚI L-AU PUTUT
CUNOAȘTE. DUMNEZEU, ÎN PROVIDENȚA LUI, I-A MIȘCAT PE CEI
CARE AU MIJLOACE ȘI I-A ADUS LA ADEVĂR, ASTFEL CA, PE
MĂSURĂ CE LUCRAREA SA CREȘTE, NEVOILE CAUZEI SĂ POATĂ
FI ÎMPLINITE. MULTE MIJLOACE AU FOST ADUSE ÎN RÂNDURILE
PĂZITORILOR SABATULUI ȘI AM VĂZUT CĂ ÎN PREZENT
DUMNEZEU NU CERE CASELE DE CARE POPORUL SĂU ARE
NEVOIE PENTRU A LOCUI ÎN ELE, CU EXCEPȚIA CAZULUI CÂND
CASELE SCUMPE SUNT SCHIMBATE CU ALTELE MAI IEFTINE.
ÎNSĂ, DACĂ ACEIA CARE AU DIN BELȘUG NU AUD GLASUL SĂU,
NU SE DESPART DE LUME ȘI NU PUN LA DISPOZIȚIE O PARTE DIN
PROPRIETATEA ȘI PĂMÂNTURILE LOR ȘI NU SACRIFICĂ PENTRU
DUMNEZEU, EL VA TRECE PE LÂNGĂ EI ȘI ÎI VA CHEMA PE ACEIA
CARE VOR SĂ FACĂ CEVA PENTRU ISUS, CHIAR SĂ-ȘI VÂNDĂ
CASELE PENTRU A SUSȚINE NEVOILE LUCRĂRII. DUMNEZEU
DOREȘTE DARURI DE BUNĂVOIE. ACEIA CARE DAU TREBUIE SĂ
SOCOTEASCĂ ACEASTA UN PRIVILEGIU DEOSEBIT. {1M 176.4}

Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi relata. Am
văzut că unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormiți, ca într-o stare de
letargie, și numai pe jumătate treji; ei nu-și dau seama de timpul pe care-
l trăim și că „omul cu mătura” [Vezi visul lui William Miller, 81. (n. ed.)] a



intrat și unii sunt în primejdia de a fi înlăturați. L-am rugat fierbinte pe
Isus să-i salveze, să-i mai cruțe puțin timp și să-i lase să vadă primejdia
teribilă în care se află, pentru a se putea pregăti înainte de a fi pentru
totdeauna prea târziu. {ST 48.2}
ÎNGERUL A SPUS: „NIMICIREA VINE CA O VIJELIE”. L-am rugat pe
înger să aibă milă și să-i salveze pe cei care iubeau această lume, care
erau atașați sufletește de averile lor și nu erau dispuși să se despartă de
ele și să jertfească pentru a-i grăbi pe soli în calea lor să hrănească oile
flămânde care piereau din lipsă de hrană spirituală. Când am văzut
bietele suflete murind din lipsa adevărului prezent și pe unii care
mărturiseau credința în adevăr, LĂSÂNDU-I SĂ MOARĂ PRIN FAPTUL
CĂ REȚINEAU MIJLOACELE NECESARE PENTRU A DUCE MAI
DEPARTE LUCRAREA LUI DUMNEZEU, priveliștea a fost prea
dureroasă și l-am rugat pe înger să o ia din fața mea. Am văzut că atunci
când cauza lui Dumnezeu CEREA O PARTE DIN AVERILE LOR, ca în
cazul tânărului care a venit la Isus (Matei 19, 16-22), ei au plecat
întristați și am mai văzut cum curând urgia apelor năvălitoare va trece și
le va lua tot ce au și atunci va fi prea târziu pentru a mai sacrifica bunuri
pământești și pentru a mai strânge o comoară în ceruri. {ST 49.1}
L-am văzut apoi pe minunatul Răscumpărător, de o frumusețe fără
seamăn; am văzut că părăsise tărâmul slavei și a venit în această lume
întunecată și însingurată pentru a-și da viața prețioasă și a muri, Cel
drept pentru cei nedrepți. A suportat batjocura plină de cruzime și
biciuirea, a purtat cununa împletită din spini și a asudat stropi mari de
sânge în grădină, în timp ce povara păcatelor întregii lumi se afla asupra
Lui. ÎNGERUL A ÎNTREBAT: „PENTRU CE?” Ah, am văzut și am știut că
era pentru noi; pentru păcatele noastre suportase toate aceste lucruri,
pentru ca prin sângele Său scump să ne poată răscumpăra pentru
Dumnezeu! {ST 49.2}
APOI AU FOST ADUȘI DIN NOU ÎNAINTEA OCHILOR MEI CEI CARE
NU ERAU DISPUȘI SĂ OFERE BUNURILE ACESTEI LUMI PENTRU A
SALVA SUFLETELE CARE PIER, trimițându-le adevărul, în timp ce Isus
stă în picioare înaintea Tatălui, mijlocind pentru ei în virtutea sângelui,
suferințelor și a morții Sale, și în timp ce solii lui Dumnezeu așteaptă,
gata să ducă la aceștia adevărul mântuitor, pentru a putea fi sigilați cu
sigiliul viului Dumnezeu. PENTRU UNII CARE MĂRTURISESC
CREDINȚA ÎN ADEVĂRUL PREZENT ESTE GREU SĂ FACĂ MĂCAR
ȘI ACEST GEST DE A OFERI SOLILOR BANII CARE SUNT, PRACTIC,
AI LUI DUMNEZEU, BANI CARE LE-AU FOST DAȚI SĂ-I
ADMINISTREZE. {ST 49.3}
Înaintea mea a fost adusă din nou imaginea lui Isus cel suferind, a
dragostei Lui atât de adânci, încât L-a făcut să-și dea viața pentru om; de
asemenea am văzut și viețile acelora care au mărturisit că-I sunt urmași,
CARE AVEAU DIN BUNURILE ACESTEI LUMI, DAR CONSIDERAU CĂ



ESTE UN LUCRU PREA MARE SĂ AJUTE LUCRAREA MÂNTUIRII.
ÎNGERUL A SPUS: „POT ASTFEL DE OAMENI SĂ INTRE ÎN
CERURI?” UN ALT ÎNGER A RĂSPUNS: „NU, NICIODATĂ,
NICIODATĂ, NICIODATĂ! CEI CARE NU SUNT INTERESAȚI DE
CAUZA LUI DUMNEZEU PE PĂMÂNT NU POT INTONA NICICÂND
ACOLO SUS CÂNTAREA IUBIRII RĂSCUMPĂRĂTOARE.” Am văzut că
lucrarea pe care o făcea Dumnezeu pe pământ va fi împlinită pe deplin și
repede și că SOLII TREBUIE SĂ MEARGĂ URGENT ÎN CALEA LOR
PENTRU A CĂUTA OILE RĂTĂCITE ALE TURMEI. UN ÎNGER A
SPUS: „TOȚI SUNT SOLI?” UN ALTUL A RĂSPUNS: „NU, NU; SOLII
LUI DUMNEZEU AU O SOLIE.” {ST 50.1}
Am văzut că lucrarea lui Dumnezeu fusese împiedicată și dezonorată de
către unii care călătoreau, deși nu aveau nici o solie de la Dumnezeu.
[Vezi Apendice (n. ed.)] Asemenea oameni vor fi nevoiți să-I dea
socoteală lui Dumnezeu pentru fiecare dolar pe care l-au folosit pentru
călătoria pe care nu era de datoria lor să o facă, PENTRU CĂ ACEI
BANI AR FI PUTUT AJUTA CAUZA LUI DUMNEZEU; ȘI PENTRU CĂ
AU FLĂMÂNZIT ȘI MURIT SUFLETE DIN LIPSA HRANEI SPIRITUALE
CARE LE-AR FI PUTUT FI DATĂ DE SOLII ALEȘI ȘI CHEMAȚI AI LUI
DUMNEZEU, DACĂ ACEȘTIA AR FI AVUT MIJLOACELE MATERIALE.
Am văzut că aceia care au puterea de a lucra cu mâinile lor și pot ajuta
la sprijinirea cauzei sunt la fel de răspunzători pentru tăria lor fizică, așa
cum sunt răspunzători alții pentru averile lor. {ST 50.2}
ZGUDUIREA CEA MARE A ÎNCEPUT ȘI VA CONTINUA și vor fi
azvârliți toți cei ce nu sunt dispuși să ocupe o poziție fermă, curajoasă,
pentru adevăr ȘI SĂ JERTFEASCĂ PENTRU DUMNEZEU ȘI CAUZA
SA. ÎNGERUL A SPUS: „CREDEȚI CĂ VA FI SILIT CINEVA SĂ
JERTFEASCĂ? NU, NU. TREBUIE SĂ FIE UN DAR DE BUNĂ VOIE.
ESTE NEVOIE DE TOT CE AI CA SĂ CUMPERI ȚARINA.” Am strigat
către Dumnezeu să-i cruțe pe cei din poporul Său, dintre care unii
ajungeau neputincioși și mureau. Apoi am văzut că judecățile Celui
Atotputernic veneau cu repeziciune și l-am rugat pe înger să le
vorbească oamenilor în limba sa. EL A SPUS: „TOATE TUNETELE ȘI
FULGERELE DE PE MUNTELE SINAI NU-I VA MIȘCA PE ACEIA
CARE NU SE LASĂ MIȘCAȚI DE ADEVĂRURILE SIMPLE ALE
CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, ȘI NICI SOLIA UNUI ÎNGER NU-I VA
TREZI”. {ST 50.3}

*** DE CE CAUTĂ VRĂJMAȘUL SUFLETELOR A AVEA TOȚI BANII?
RĂSPUNS: SALVAREA SUFLETELOR DEPINDE SI DE RESURSELE
MATERIALE



"Dacă Satana poate lucra pentru a întoarce întregul curent al apelor vieții
către cele mai poluate canale, este chiar lucrarea în care s-ar bucura să-i
vadă implicaţi pe toți adventiștii de ziua a Șaptea. EL DOREŞTE A
FOLOSI ÎN ACEST MOD TOATE RESURSELE DISPONIBILE, CA SĂ
NU MAI RĂMÂNĂ NIMIC PENTRU A SUSŢINE MISIUNILE DIN
STRĂINĂTATE SAU A TRIMITE EVANGHELIA LUMII. Dar Dumnezeu
dorește ca lucrarea Lui să meargă în modul în care a rânduit să meargă.
NU A INAUGURAT UN NOU PLAN SAU UN NOU ARANJAMENT
PENTRU SALVAREA LUMII". GCB 1 ianuarie 1900, art. A, alin. 18 -
GCB 1 ianuarie 1900, art. A, alin. 20

Aceste lucruri ar trebui să fie puse înaintea oamenilor noștri într-un mod
adecvat. MULTE RESURSE care ar trebui să intre în cauza lui
Dumnezeu sunt irosite și este PLANUL LUI SATAN SA FIE AŞA.
SpTA02a 29.2

- inamicul caută să dispună de toate resursele, deoarece cu cât mai
multe resurse are biserica credincioasă a lui Dumnezeu, cu atât mai
mulți dintre supușii Satanei vor fi convertiți către cauză.

Am văzut că Satana le-a poruncit îngerilor lui să-şi întindă capcanele în
special pentru cei care aşteptau ce-a de-a doua venire a lui Hristos şi
păzeau toate poruncile lui Dumnezeu. Satana le-a spus îngerilor lui că
bisericile erau adormite. Îşi va spori puterea şi minunile mincinoase şi le
va putea ţine în stăpânire. „Dar“, a spus el, „noi urâm secta păzitorilor
Sabatului; ei lucrează continuu împotriva noastră şi îi iau de la noi pe
supuşii noştri, pentru ca aceştia să ţină Legea cea urâtă a lui Dumnezeu.
Mergeţi, îmbătaţi-i cu nenumărate griji pe cei ce au pământuri şi bani.
Dacă îi veţi putea face să-şi întoarcă iubirea către aceste lucruri, încă nu
i-am pierdut. Ei pot să mărturisească tot ce poftesc — faceţi-i numai să
le pese mai mult de bani decât de succesul Împărăţiei lui Hristos sau de
răspândirea adevărurilor pe care le urâm. Prezentaţi lumea înaintea lor
în cea mai atrăgătoare lumină, pentru ca ei să o iubească şi să o
idolatrizeze. TREBUIE SĂ PĂSTRĂM ÎN RÂNDURILE NOASTRE
TOATE MIJLOACELE MATERIALE PRIN CARE PUTEM CÂŞTIGA
CONTROLUL. CU CÂT URMAŞII LUI HRISTOS CONSACRĂ MAI
MULTE MIJLOACE MATERIALE ÎN SLUJBA SA, CU ATÂT VOR FACE
MAI MULT RĂU ÎMPĂRĂŢIEI NOASTRE, PRIN FAPTUL CĂ NE VOR
ATRAGE SUPUŞII. Când fixează întâlniri în diferite locuri, ne aflăm în
pericol. Fiţi vigilenţi atunci. Dacă este posibil, provocaţi tulburare şi
confuzie. Nimiciţi iubirea unuia pentru celălalt. Descurajaţi-i pe pastori şi
faceţi-i să-şi piardă entuziasmul căci îi urâm. PREZENTAŢI ÎNAINTEA
CELOR CARE AU BANI ORICE SCUZĂ PLAUZIBILĂ PENTRU A NU-I



OFERI. Controlaţi chestiunile financiare dacă puteţi şi împingeţi-i pe
pastorii lor în lipsuri şi griji. Aceasta le va slăbi curajul şi zelul. Luptaţi-vă
pentru fiecare centimetru de teren. Faceţi ca lăcomia şi dragostea pentru
comorile pământeşti să fie trăsăturile fundamentale ale caracterului lor.
Atâta vreme cât aceste trăsături domnesc, mântuirea şi harul vor sta
deoparte. Îngrămădiţi în jurul lor orice atracţie, şi ei vor fi cu siguranţă ai
noştri. Şi nu numai că vom fi siguri de ei, dar influenţa lor detestabilă nu
va mai fi exercitată pentru a-i conduce pe alţii la cer. Când vreunii dintre
ei vor încerca să dea, inspiraţi-le o părere de rău, pentru ca darul să fie
sărac.” ST 266.1
Am văzut că Satana îşi duce bine la îndeplinire planurile. CÂND
SLUJITORII LUI DUMNEZEU FIXEAZĂ ÎNTÂLNIRI, SATANA ŞI
ÎNGERII LUI SUNT PE TEREN PENTRU A ÎMPIEDICA LUCRAREA. EL
PUNE NEÎNCETAT SUGESTII ÎN MINTEA CELOR DIN POPORUL LUI
DUMNEZEU. ÎI CONDUCE PE UNII ÎNTR-O DIRECŢIE ŞI PE ALŢII ÎN
ALTA, PROFITÂND ÎNTOTDEAUNA DE TRĂSĂTURILE RELE DE
CARACTER ALE FRAŢILOR ŞI SURORILOR, AŢÂŢÂND ŞI HRĂNIND
ÎNCLINAŢIILE FIRII LOR. DACĂ DISPOZIŢIA LOR FIREASCĂ ESTE
DE A FI EGOIŞTI ŞI LACOMI, SATANA VINE LÂNGĂ EI ŞI FACE TOT
CE-I STĂ ÎN PUTERE PENTRU A-I DETERMINA SĂ-ŞI ÎNGĂDUIE
PĂCATELE PE CARE LE ÎNDRĂGESC. HARUL LUI DUMNEZEU ŞI
LUMINA ADEVĂRULUI POT TOPI ÎNTRUCÂTVA LĂCOMIA ŞI
SIMŢĂMINTELE LOR EGOISTE, ÎNSĂ DACĂ EI NU VOR OBŢINE
ÎNTREAGA BIRUINŢĂ, SATANA VA VENI CÂND EI NU SE AFLĂ SUB
O INFLUENŢĂ MÂNTUITOARE ŞI VA OFILI ORICE PRINCIPIU NOBIL
ŞI GENEROS, IAR EI VOR FI DE PĂREREA CĂ SE CERE PREA MULT
DE LA EI. Ei obosesc în facerea de bine şi uită marele sacrificiu pe care
l-a făcut Isus pentru a-i răscumpăra de sub puterea lui Satana şi dintr-o
nenorocire fără speranţă. ST 267.1

* DE CE A ALES DOMNUL ISUS SĂRACIA?
* ESTE ACESTA VOIA LUI CU NOI SAU CU LUCRAREA DOMNULUI?
-NU.

BISERICA DOMNULUI ISUS AVEA O PUNGA. SI MAI SUS AM CITIT
CĂ LUCRAREA DOMNULUI ARE NEVOIE DE BANI, CĂ BANII
INSEAMNA SUFLETE, INSĂ,EXEMPLUL DOMNULUI ISUS VREA SA
NE SPUNĂ CA NOI TREBUIE SA PUNEM BANII IN ACTIUNE IMEDIAT
CE-I AVEM. A STRNGE BANII ÎN BANCĂ ESTE CEEA CE DUMNEZEU
A CONDAMNAT.

AM FOST ÎNDREPTATĂ ÎNAPOI SPRE TIMPUL CÂND ERAU DOAR



CÂȚIVA CARE AU ASCULTAT ȘI ÎMBRĂȚIȘAT ADEVĂRUL. EI NU AU
AVUT MULT ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LUCRURILE ACESTEI LUMI.
NEVOILE LUCRĂRII ERAU SIMȚITE DOAR DE CÂȚIVA. ATUNCI A
FOST NECESAR CA UNII SĂ-ȘI VÂNDĂ CASELE ȘI PĂMÂNTURILE,
SĂ-ȘI PROCURE CEVA MAI IEFTIN CARE SĂ LE SLUJEASCĂ DREPT
CASĂ, ÎN TIMP CE BANII LOR ERAU PUȘI CU DĂRNICIE ȘI
GENEROZITATE LA DISPOZIȚIA DOMNULUI, PENTRU PUBLICAREA
ADEVĂRULUI SAU PENTRU A AJUTA ASTFEL LA ÎNAINTAREA
CAUZEI LUI DUMNEZEU. CÂND PRIVEAM LA ACEȘTIA CARE AU
FĂCUT SACRIFICII, AM VĂZUT CĂ EI AU ÎNDURAT MULTE LIPSURI
PENTRU A PUTEA FI DE FOLOS LUCRĂRII. AM VĂZUT UN ÎNGER
STÂND ALĂTURI DE EI, ARĂTÂND ÎN SUS ȘI SPUNÂNDU-LE: „VOI
AVEȚI PUNGI ÎN CERURI! PUNGI CARE NU SE ÎNVECHESC!
RĂBDAȚI PÂNĂ LA SFÂRȘIT ȘI RĂSPLATA VOASTRĂ VA FI MARE!”
{1M 176.3}

- putem încredința banii pe care îi avem doar în mâinile oamenilor care
au o dragoste mai mare pentru cauza lui Dumnezeu decât noi înșine, în
toate celelalte cazuri banii sunt daţi în mâinile inamicului:

Părinții ar trebui să aibă o mare teamă să încredințeze copiilor resursele
pe care Dumnezeu le-a pus în mâinile lor, cu excepția cazului în care au
dovada cea mai sigură că copiii lor au MAI MULT INTERES, IUBIRE ŞI
DEVOŢIUNE PENTRU CAUZA LUI DUMNEZEU, DECÂT EI ÎNŞIŞI și că
acești copii vor fi mai serioși și mai zeloşi în a înainta lucrarea lui
Dumnezeu, și mai binevoitori în a înainta diferitele întreprinderi care au
nevoie de resurse. Dar mulți își plasează resursele în mâinile copiilor lor,
aruncând astfel asupra lor responsabilitatea propriei lor administrări,
deoarece Satana îi îndeamnă să o facă. Făcând acest lucru, EI
PLASEAZĂ RESURSELE LOR IN MÂINILE DUŞMANULUI. SATAN
LUCREAZĂ ÎN ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE PENTRU A ÎNDEPLINI
PROPRIILE SALE SCOPURI SI REŢINE DE LA CAUZA LUI
DUMNEZEU RESURSELE DE CARE ARE NEVOIE PENTRU A FI
ÎNTREŢINUTĂ ÎN ABUNDENŢA. {AH 397.4}

CEI CARE ÎȘI ȚIN PROPRIETATEA PÂNĂ ÎN ULTIMUL MOMENT, O
PREDAU MAI DEGRABĂ MORȚII DECÂT CAUZEI. Pierderile se produc
continuu. Băncile eşuează și proprietăţile sunt pierdute în foarte multe
moduri. MULȚI ÎȘI PROPUN SĂ FACĂ CEVA, DAR ÎNTÂRZIE, IAR
SATAN LUCREAZĂ PENTRU A ÎMPIEDICA MIJLOACELE SĂ INTRE ÎN
CAUZĂ. Se pierd înainte de a fi întoarse la Dumnezeu și Satana
jubileaza că este așa. RY 89.1



Domnul nu Se bucură că suferi. El vrea să reverse asupra ta mângâierile
Duhului Său cel Sfânt, ca să fii eliberat și să rămâi în lumina și în
dragostea Lui. El vrea să înveți anumite lecții și și-ar dori să le înveți
repede. Nu trebuie să îngădui să ajungi în dificultăți financiare. Din cauza
faptului că ai făcut datorii, credința îți slăbește și ai tendința de a te
descuraja. Până și simplul gând că ai datorii te face aproape să îți pierzi
judecata. Trebuie să îți reduci cheltuielile și să te străduiești să îndrepți
acest defect de caracter. Poți și trebuie să depui eforturi hotărâte pentru
a-ți controla înclinația de a cheltui mai mult decât îți permite venitul. —
Scrisoarea 48, 1888 {SA 254.4}

Mulți, foarte mulți, nu s-au educat în așa fel încât să-și poată menține
cheltuielile în limita veniturilor lor. Ei nu învață să se adapteze
împrejurărilor și împrumută și iar împrumută, până când ajung copleșiți
de datorii, în cele din urmă ajungând descurajați și deprimați.201 {SB
155.5}
Trebuie să fiți conștienți că afacerile nu se administrează prin a te
expune la datorii. Când cineva face datorii, el intră într-una din plasele lui
Satana, prin care prinde sufletele. {SB 155.6}
Fii hotărât să nu mai faci nici o datorie. Mai bine lipsește-te de o mie de
lucruri decât să te înjugi la datorie. Acesta a fost un blestem pentru viața
ta, să tot faci datorii. Evită-le ca pe niște bube rele.202 {SB 155.7}

Ori de câte ori poporul lui Dumnezeu, în orice perioadă a lumii, a adus la
îndeplinire cu voioșie și bunăvoință planul Său și s-a supus cerințelor
Sale, onorându-L cu avuțiile lor, hambarele lor au fost pline. Însă atunci
când L-au jefuit pe Dumnezeu în daruri și zecimi, ci au fost făcuți să-și
dea seama că nu pe El îl jefuiau, ci pe ei înșiși, căci El mărginea
binecuvântările față de ei exact în măsura în care ci își restrângeau
darurile față de El. OMUL CARE SE AFLĂ ÎNTR-O NENOROCIRE ȘI
ARE DATORII, NU TREBUIE SĂ IA DIN PARTEA DOMNULUI CA SĂ-ȘI
PLĂTEASCĂ DATORIILE FAȚĂ DE SEMENII SĂI. El trebuie să
considere că a fost încercat prin aceste lucruri și că, dacă oprește partea
cuvenită Domnului pentru propriul lui folos, el îl jefuiește pe Dătător. El îi
este dator lui Dumnezeu pentru tot ceea ce are, însă devine de două ori
dator atunci când folosește banii Domnului plătindu-și datoriile față de
ființele omenești. "Necredincioșie față de Dumnezeu" este scris în
dreptul numelui său în cărțile din ceruri. El are de pus la punct o
socoteală cu Dumnezeu pentru că a folosit banii Domnului în folosul său.
Și lipsa principiului în felul cum a folosit banii Domnului se va vedea în



felul cum va administra alte lucruri. Se va vedea în toate lucrurile care au
de-a face cu treburile lui. Omul care îl jefuiește pe Dumnezeu cultivă
trăsături de caracter care îl vor lipsi de posibilitatea de a fi admis în
familia lui Dumnezeu de sus. SB 276.5 - SB 277.1

Mă adresez directorilor sanatoriilor noastre și le spun: nu lăsați să se
adune datorii mari. Nu cheltuiți fără a fi nevoie. Renunțați la dorința de a
avea tot echipamentul de îndată. Mai degrabă folosiți cât mai bine cu
putință mai puțin echipament decât să creșteți datoriile. Tot ce este
necesar ar putea fi obținut în timp, însă nu tot mobilierul și tot
echipamentul trebuie procurate deodată. Fie ca rațiunea, gândirea cu
calm și planul înțelept să constituie regula de acțiune. Dacă instituțiile
noastre de îngrijire a bolnavilor vor avea succes, acest lucru se va datora
faptului că directorii lor au preferat să se ocupe de lucrurile esențiale
decât să acumuleze datorii. LMM 166.3

Ideea că sanatoriile nu ar trebui înființate decât fără contractare de
împrumuturi este o piedică în calea progresului. Când am construit
biserici, am fost nevoiți să împrumutăm bani, pentru a realiza repede
ceva. Am fost obligați să procedăm astfel pentru a împlini porunca lui
Dumnezeu. Persoanele profund interesate de înaintarea lucrării au
împrumutat bani și au plătit dobândă pentru a sprijini înființarea de școli
și sanatorii și pentru a construi case de rugăciune. Instituțiile astfel
înființate și bisericile construite au constituit mijlocul prin care mulți
oameni au fost câștigați pentru adevăr. În acest fel, zecimile au crescut
și s-au adăugat mai mulți lucrători în oastea Domnului. - Scrisoarea 211,
1904. SA 279.2

Învăţați despre Hristos, care este blând și smerit cu inima și veți găsi
odihnă pentru sufletele voastre. Este o capcană pentru tine să te
angajezi în întreprinderi financiare. Este o înșelăciune pentru tine să
pășești atât de repede și ușor SUB JUGUL DEPENDENȚEI ȘI
SCLAVIEI FAŢĂ DE TIRANUL NUMIT 'DATORIE'. Lt155-1896.4

DATORIA PE CARE AM FĂCUT-O ÎN ÎNCERCAREA DE A AVANSA
CAUZA LUI DUMNEZEU mă îngrijorează câteodată. M-am îndatorat
încercând a înainta lucrarea în Australia. Publicarea cărţii "Hristos
Lumina Lumii" (Dorinţa Veacurilor) a fost o mare cheltuială şi încă mai



am datorii la casele de editură.... Casa în care trăiesc acum a fost plătită
cu bani împrumutaţi. Sunt la fel de dispusă să renunţ la ea precum am
fost atunci când am cumpărat-o. Nu am un loc în această lume. Când
Domnul spune "Du-te şi avansează lucrarea în locuri noi", eu mă voi
duce cu bucurie... încrederea mea este de nemişcat. Nu sunt
descurajată, pentru că mă pot ţine de mâna lui Cristos. Să fim
întotdeauna veseli, ca alţii să nu se molipsească de la noi cu spiritul
descurajării. TDG 191.4 - TDG 191.6

UNEORI S-A RAPORTAT CĂ ÎNCERC SĂ MĂ ÎMBOGĂȚESC. Unii ne-
au scris, întrebând: „Nu valorează doamna White milioane de dolari?”
Mă bucur că pot spune „Nu”. NU DEŢIN ÎN ACEASTĂ LUME NICI UN
LOC LIBER DE DATORII. De ce? - Pentru că văd atâta muncă
misionară de făcut. ÎN ACESTE CIRCUMSTANȚE, AŞ PUTEA SĂ
STRÂNG BANI? - SIGUR CĂ NU. Primesc drepturi din vânzarea cărților
mele; dar aproape toate sunt cheltuite în munca misionară. Șeful uneia
dintre editurile noastre dintr-o țară străină îndepărtată, după ce a auzit de
la alții de curând că am nevoie de resurse, mi-a trimis un cec de cinci
sute de dolari; iar în scrisoarea care însoțea banii, el a spus că, în
schimbul a miilor și miilor de dolari pe care i-am dat în misiunea lor
pentru traducerea și distribuirea de noi cărți și pentru sprijinul noilor
întreprinderi misionare, au considerat cei cinci sute de dolari ca un semn
foarte mic al aprecierii lor. Ei au trimis aceasta DATORITĂ DORINŢEI
LOR DE A MĂ AJUTA ÎN ACEST TIMP DE NEVOIE; dar până acum am
dat, pentru sprijinul cauzei Domnului în țări străine, toate drepturile care
vin din vânzarea cărților mele străine în Europa; și intenționez să
ÎNAPOIEZ ACEȘTI CINCI SUTE DE DOLARI IMEDIAT CE POT SĂ MĂ
ELIBEREZ DE DATORIE. 1SM 103.2

Lucrătorii ineficienţi vor fi moartea acestei instituţii, dacă nu putem primi
ajutoare interesate și cu experiență. Lt14-1878.5
Așteptăm RESURSE. Oriunde ne-am întoarce nu le putem obţine.
SUNTEM ÎN DATORII ȘI NU PUTEM STRÂNGE RESURSE. Vor veni
repede resurse, strănse în vreun fel în Battle Creek? Trimiteți imediat.
VOM FACE TOATE EFORTURILE PENTRU A NE VINDE CASA --
PROPRIETATEA MORRISON. Un bărbat a promis că va decide asupra
acesteia ieri. De asemenea, un bărbat a promis că va decide problema
închirierii casei noastre astăzi. Bărbatul nu a venit ieri. Nu știm cum va fi
cu chiriașul astăzi. Dacă putem închiria, putem primi doar 25 dolari
pentru prima lună; după aceea 65 de dolari... Dacă am fi primit chirie
pentru această casă, ne-ar fi ajutat puțin. DACĂ ACEASTĂ ROBIE
PENTRU BANI SE VA ÎNCHIDE, VOM FI LIBERI ȘI FERICIȚI DIN NOU.



Lt14-1878.6

Pe măsură ce merg dintr-un loc în altul și parcurg aceste orașe mari și
întreb "Cine lucrează în ele?" Ei bine, la fel cum au spus în Australia, nu
există bani, nici bani și nici lucrători. M-am oprit acolo? Sigur că nu. AM
CONTACTAT PERSOANELE CARE ŞTIAM CĂ AU BANI ŞI LE-AM
SPUS CĂ VROIAM BANII LOR. VOI ÎNCHIRIA BANII TĂI, ÎŢI VOI DA
ACEEAŞI DOBÂNDĂ PE CARE AI OBŢINE-O DE LA BANCĂ, DAR
LASĂ-MĂ SĂ FOLOSESC BANII TĂI. SUNT ASTĂZI ÎN DATORII DE
22.000 DOLARI PE CARE I-AM CHELTUIT ÎN AUSTRALIA AJUTÂND A
CONSTRUI 21 DE CASE DE ADUNARE ŞI ŞCOLI, ŞI AJUTÂND A
ECHIPA SI PREGĂTI SANATORII. Slujitorii lui Dumnezeu spun: "nu pot
merge, aș dori să merg în lucrare, inima îmi este aprinsă, dar nu am
bani". Am spus "domnule, dacă aveți un mesaj, ieșiți, vă voi susţine, MĂ
VOI ASIGURA SĂ AVEŢI RESURSE. DUCEŢI-VĂ ÎN CÂMPUL DE
LUCRU ÎN NUMELE DOMNULUI ŞI MĂ VOI OCUPA SĂ NU DUCEŢI
LIPSĂ DE RESURSE. NU AM AŞTEPTAT SĂ ÎMI VINĂ BANI. DACĂ AŞ
FI AŞTEPTAT, S-AR FI FĂCUT PUŢINĂ LUCRARE Ms155-1904.20 -
Ms155-1904.21

Văd o mare lucrare care se deschide înaintea noastră în sudul
Californiei; dar este nevoie de mijloace pentru a o duce mai departe. Mă
voi bucura când vom mai avea câteva cărți pe piață și pot spera că vor
veni mijloace. ACUM PLĂTESC O DOBÂNDĂ DE OPT LA SUTĂ PE O
MIE DE DOLARI PE CARE I-AM SCOS DIN BANCĂ. Când mai multe
cărți sunt în circulație, sper că această datorie poate fi anulată. Lt292-
1907.3

Cu toate acestea, în unele cazuri, este posibil ca tânăra biserică să nu
fie în stare să poarte întreaga povară a construirii unei case de
închinare. În aceste situații, frații din alte biserici să o ajute. În alte cazuri,
decât să nu se construiască, probabil că ar fi mai bine să se împrumute
banii necesari. Dacă există o persoană cu bani care, după ce a dăruit ce
a putut, va oferi un împrumut, fie fără dobândă, fie cu o dobândă mică, ar
fi bine ca banii să fie folosiți, după care datoria va putea fi achitată. Dar,
repet, dacă este posibil, construcțiile bisericilor să fie făcute fără datorii.
{SEv 432.2}

***************************************************************



Acum vom citi cel mai pretios citat pentru cei impovarati de datorii si care
ar sluji cu drag Domnului daca ar fi eliberati.
!!! SCRISOAREA SOREI WHITE CATRE FIUL EI !!!

Am multe lucruri de scris, dar nu pot acum, căci am avut prea multă
durere pentru a scrie pentru la timp pentru poşta care pleacă vinerea
viitoare. Edson, văd pericolul tău de a continua până la sfârșitul
capitolului, urmând PREZENTĂRILE FASCINANTE ALE DUŞMANULUI
DE A FACE BANI PRIN AFACERI SAU IDEI NOI. OPREŞTE-TE UNDE
EŞTI. NU IŢI VINDE SAU LEGA SUFLETUL, CORPUL, ŞI SPIRITUL,
DUPĂ CUM AI FĂCUT PÂNĂ ACUM, NICI CHIAR CA SĂ TE
ELIBEREZI DE DATORII. ÎL JEFUIEŞTI PE DUMNEZEU DE SLUJIREA
PE CARE O CERE DE LA TINE. NU A PLĂTIT EL BANII DE
RĂSCUMPĂRARE PENTRU TINE? NU EŞTI CUMVA SLUJITORUL
LUI? "NU ÎŢI APARŢII, AI FOST CUMPĂRAT CU UN PREŢ" [1 Corinteni
6:19, 20.] Satana te-a înșelat din nou și din nou. Nu te lega de niciun
angajament pentru a întreprinde o nouă afacere. Lt36-1892.8
PRIMA LUCRARE A TA ESTE CĂUTAREA ÎMPĂRAŢIEI LUI
DUMNEZEU ȘI ÎNDREPTĂŢIREA SA. Dacă această experiență creștină
ar fi fost dobândită, sacrificiul voinței tale și calea ta complet făcută și
întreținută, dăruindu-te Domnului și muncind în orice vocație conform
voinței lui Dumnezeu, ce slujire ai fi putut presta! Și ce fel de muncă crezi
că ar fi cea mai înaltă în aprobarea cerului? Ce întreprindere ar fi mai
dragă inimii Celui care a iubit atât de mult neamul căzut, încât El a dat
viața Lui, ca omul să nu piară, ci să aibă viață veșnică? FIECĂRUI OM I-
A DAT O LUCRARE, ŞI LUCRAREA CEA MAI DRAGĂ INIMII LUI
CRISTOS ESTE DE A ATRAGE SUFLETE CĂTRE EL. Lt36-1892.9
DUMNEZEU A DESCHIS SCRIPTURILE MINŢII TALE. ŢI-A DAT IDEI
CLARE ASUPRA CUVÂNTULUI SĂU CA SĂ LE COMUNICI ALTORA.
TU NU EŞTI LA POSTUL TĂU DE LUCRU. Lt36-1892.
****************************************************************

CONCLUZIE: Exista speranta pentru cei impovarati de datorii. Singura
cale de a fi eliberati este de a se lasa cumparati de Domnul, cu tot cu
datorie. El deja a platit pretul suprem, insa nu vor intra in acest contract
decat aceia ce accepta sa fie rascumparati pentru a-i sluji Lui, cum Isus
le va cere. El va plati datoria eterna si datoria temporara materiala a
fiecaruia care accepta a fi "cumparat" de Domnul si de a lucra in via Lui
ca misionar de timp complet, adica a aceluia care intra in legamantul prin
sacrificiu, Palm 50:5. ORICINE E DISPUS SA NU-SI MAI SLUJEASCA
DOAR LUI SI FAMILIEI LUI, SI E DISPUS A SLUJI PE DOMNUL ISUS
ACOLO SI IN FELUL CUM EL II VA CERE, atunci el sa-si marturiseasca
pacatul de a fi avut o viata egoista, sa ceara iertare si curatire in Numele
si in Sangele lui Isus Cristos si sa jure credinta lui Isus Cristos in via Lui,



acceptandu-L pe Isus ca Singurul Carmuitor al vietii lui. Astfel el va fi
eliberat de datorii. Isus Cristos le ia asupra Sa si intr-un fel sau altul va
face sa dispara aceste datorii. Glorie lui Dumnezeu in veci. Amin.
Cel ce scrie da marturie ca acest lucru este adevarat si a fost demonstrat
in viata lui. In urma legamantului prin sacrificiu (Psalm 50:5 - vezi tema
Legamantul prin Sacrificiu), adevaratul legamant cu Isus, Isus i-a platit
datoria.
https://www.youtube.com/watch?v=AOFZn5DgCHI

Studiu realizat prin Harul Domnului Isus Cristos
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