
Acesta este principiul cu care Domnul i-a dezvalui sorei White ca se
poate pune un brad, si anume nimic egoist. A transforma ceea ce
paganii folosesc pentru a se glorifica unul pe altul si a-si darui daruri unii
altora pentru lucrarea Domnului, munca misionara. Explica clar conditiile
...
EU AM SPUS FAMILIEI MELE ȘI PRIETENILOR MEI CĂ NU DORESC
SĂ MI SE FACĂ VREUN DAR DE ZIUA MEA DE NAȘTERE SAU DE
CRĂCIUN, DECÂT DACĂ MI SE ÎNGĂDUIE CA RESPECTIVUL DAR
SĂ ÎL DAU MAI DEPARTE PENTRU VISTIERIA DOMNULUI, CA SĂ FIE
ÎNTREBUINȚAT PENTRU ÎNTEMEIEREA DE MISIUNI. 7 {CA 474.1}
CĂMINUL ADVENTIST

Copiii și tinerii trebuie tratați cu foarte multă grijă. De Crăciun ei nu
trebuie lăsați să-și găsească propriile plăceri în capricii, în căutări de
plăceri, în distracții care vor fi în detrimentul spiritualității lor. Părinții pot
veghea asupra acestui lucru, îndreptând mințile și darurile copiilor lor
către Dumnezeu, cauza Sa și mântuirea sufletelor. {CA 478.2}
Dorința după distracție, amuzament, în loc de a fi năruită sau interzisă în
mod arbitrar, trebuie avută în atenție de către părinții care, cu efort
serios, să-i călăuzească pe copii. Dorința lor de a face daruri poate fi
transformată în mijloace sfinte, care să aibă ca rezultat binele semenilor
noștri, prin umplerea vistieriei marii și măreței lucrări pentru care a venit
Domnul Hristos în lume. Tăgăduirea de sine și sacrificiul de sine au
marcat cursul acțiunilor Sale. Fie ca acestea să fie prezente și în viețile
noastre, ale celor care pretindem că Îl iubim pe Domnul Isus, deoarece
pe El se bazează nădejdea noastră de viață veșnică. 2 {CA 478.3}

Mii de dolari sunt mai rău decât aruncați de Crăciun și Anul Nou pe
îngăduințe inutile. Este însă privilegiul nostru să ne depărtăm de
obiceiurile și practicile acestui veac decăzut; și, ÎN LOC DE A CHELTUI
BANI NUMAI PENTRU SATISFACEREA POFTEI SAU PENTRU
ORNAMENTE INUTILE SAU ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE, NOI
PUTEM FACE DIN SĂRBĂTORILE CARE VIN O OCAZIE PRIN CARE
SĂ-L ONORĂM ȘI SĂ-L GLORIFICĂM PE DUMNEZEU. 6 {CA 480.3}

Ne-au sosit scrisori în care suntem întrebați: E bine să avem pom de
Crăciun? Nu va fi aceasta în felul lumii? Noi răspundem: puteți să faceți
cum face lumea, dacă aveți tragere de inimă să faceți așa sau s-o faceți
într-un mod deosebit de lume, dacă este posibil. NU ESTE PĂCAT A SE
ALEGE UN BRAD PLĂCUT MIROSITOR, PE CARE SĂ ÎL AȘEZĂM ÎN
COMUNITĂȚILE NOASTRE, ÎNSĂ PĂCATUL ESTE LEGAT DE
MOTIVUL CARE NE DETERMINĂ SĂ FACEM ACEL LUCRU ȘI FELUL
ÎN CARE SUNT FOLOSITE DARURILE CARE SUNT AȘEZATE ÎN



POM. {CA 482.1}
Pomul poate fi atât de înalt și crengile sale atât de ample, cât se
potrivește cel mai bine momentului; fie însă ca RAMURILE LUI SĂ FIE
ÎNCĂRCATE CU ROADA DE AUR ȘI ARGINT A BUNĂVOINȚEI
VOASTRE DE A FI DARNICI, PE CARE S-O PREZENTAȚI ÎNAINTEA
LUI CA DARUL VOSTRU DE CRĂCIUN. FIE CA DONAȚIILE VOASTRE
SĂ FIE SFINȚITE DE RUGĂCIUNE. 9 {CA 482.2}
Sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou pot fi și trebuie să fie ținute în
folosul celor lipsiți. Dumnezeu este glorificat atunci când noi dăm pentru
a-i ajuta pe aceia care au familii numeroase de întreținut. 10 {CA 482.3}

Părinții nu trebuie să ia poziție că un brad așezat în biserică pentru
bucuria copiilor la școala de Sabat este un păcat, deoarece aceasta
poate fi o mare binecuvântare. ÎNAINTEA MINȚILOR LOR TREBUIE
PĂSTRATĂ IDEEA DE DĂRUIRE DE OBIECTE PENTRU
BINEFACERE. OBIECTIVUL ACESTOR ÎNTRUNIRI NU TREBUIE SĂ
FIE NUMAI AMUZAMENTUL. Deși s-ar putea să fie unii care să
transforme aceste ocazii în momente de neseriozitate și nepăsare,
mințile acestora neprimind impresiile divine, pentru alții aceste ocazii se
vor dovedi deosebit de benefice. Eu sunt pe deplin mulțumită că se pot
inventa multe substituente nevinovate pentru multe întruniri care au efect
demoralizator. 11 {CA 482.4}

Nu vreți să vă treziți, creștini, frații mei și surorile mele, și să vă încingeți
în vederea îndeplinirii în teamă de Domnul, rânduind astfel lucrurile în
această privință, ÎNCÂT OCAZIA SĂ NU FIE SEACĂ ȘI
NEINTERESANTĂ, CI PLINĂ DE BUCURIE NEVINOVATĂ, care să
poarte pecetea cerului? Știu că aceia care sunt mai săraci vor răspunde
acestor sugestii. Cei mai bogați vor arăta de asemenea interes și își
VOR OFERI DARURILE ȘI DONAȚIILE PROPORȚIONAL CU
MIJLOACELE PE CARE DUMNEZEU LE-A ÎNCREDINȚAT LOR. Fie ca
în cărțile din ceruri să se noteze că niciodată nu s-a mai văzut un
asemenea Crăciun DATORITĂ DONAȚIILOR CARE VOR FI FĂCUTE
PENTRU SUSȚINEREA LUCRĂRII LUI DUMNEZEU ȘI CLĂDIREA
ÎMPĂRĂȚIEI SALE. 12 {CA 483.1}


