
PURTAREA ÎN CASA LUI DUMNEZEU

PENTRU SUFLETUL UMIL ȘI CREDINCIOS, CASA LUI DUMNEZEU
DE PE PĂMÂNT ESTE POARTA CERULUI. Cântecul de laudă,
rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții Domnului Hristos sunt
instrumentele rânduite de Dumnezeu ca să pregătească un popor pentru
biserica de sus, pentru a avea o închinare aleasă, în care nu poate intra
nimic ce întinează. {5M 491.1}
DE LA SFINȚENIA CE A FOST ATRIBUITĂ SANCTUARULUI
PĂMÂNTESC, CREȘTINII POT ÎNVĂȚA CUM AR TREBUI SĂ
PRIVEASCĂ LOCUL ÎN CARE DOMNUL SE ÎNTÂLNEȘTE CU
POPORUL SĂU. A avut loc o mare schimbare, și nu spre mai bine, ci
spre mai rău, în obiceiurile și deprinderile oamenilor în legătură cu
închinarea religioasă. Lucrurile prețioase, sfinte, care ne leagă de
Dumnezeu își pierd foarte repede controlul asupra minții și inimii noastre
și sunt coborâte la nivelul lucrurilor obișnuite. RESPECTUL PE CARE
OAMENII L-AU AVUT DIN VECHIME PENTRU SANCTUARUL ÎN CARE
SE ÎNTÂLNEAU CU DUMNEZEU ÎN CADRUL SERVICIILOR SFINTE A
DISPĂRUT ÎN MARE MĂSURĂ. Cu toate acestea, Dumnezeu în
persoană a poruncit tot ce avea legătură cu serviciul Său, înălțându-l cu
mult mai presus de orice este de natură trecătoare. {5M 491.2}
Casa este sanctuar pentru familie, iar cămăruța sau dumbrava sunt
locurile cele mai retrase pentru închinare sau rugăciune personală; dar
Casa de rugăciune este sanctuarul pentru comunitate. Trebuie să existe
reguli cu privire la timpul, locul și modul de închinare sau serviciul divin.
Nimic din ceea ce este sacru, nimic din ceea ce aparține adorării lui
Dumnezeu n-ar trebui să fie tratat cu neglijență sau indiferență. Ca să
poată face cea mai bună lucrare pentru a aduce laudă lui Dumnezeu,
când se strâng laolaltă, oamenii trebuie să facă deosebire între ce este
sfânt și ce este obișnuit, de rând. Cei care au idei largi, gânduri și
aspirații nobile, sunt aceia care se asociază, se adună laolaltă, în ceea
ce privește toate gândurile cu privire la lucrurile divine. Fericiți sunt aceia
care au un sanctuar, fie el mare sau modest, în oraș sau printre crestele
aspre ale munților, în coliba umilă sau în pustie. Dacă este tot ceea ce
pot să aibă mai bun pentru Domnul, El va sfinți locul cu prezența Sa și el
va fi sfânt pentru Domnul oștirilor. {5M 491.3}
CÂND INTRĂ ÎN LOCUL DE ÎNTÂLNIRE, ÎNCHINĂTORII TREBUIE SĂ
FACĂ LUCRUL ACESTA ȚINÂND SEAMA CĂ ESTE SFÂNT, SĂ
MEARGĂ LINIȘTIȚI LA LOCURILE LOR. DACĂ ÎN ÎNCĂPERE ESTE O
SOBĂ, NU ESTE POTRIVIT SĂ SE ÎNGRĂMĂDEASCĂ ÎN JURUL EI,
ÎNTR-O ATITUDINE INDOLENTĂ, NEGLIJENTĂ. VORBIREA
OBIȘNUITĂ, ȘOAPTA ȘI RÂSUL N-AR TREBUI SĂ FIE ÎNGĂDUITE ÎN
CASA DE RUGĂCIUNE, FIE ÎNAINTE, FIE DUPĂ SERVICIUL DIVIN. O
EVLAVIE FIERBINTE, ACTIVĂ, AR TREBUI SĂ-I CARACTERIZEZE PE



CEI CE VIN SĂ SE ÎNCHINE. {5M 492.1}
Dacă unii trebuie să mai aștepte câteva minute înainte ca adunarea să
înceapă, aceștia să păstreze un adevărat spirit de devoțiune, printr-o
meditație tăcută, având inima înălțată la Dumnezeu în rugăciune, pentru
ca serviciul divin să poată fi în mod special benefic pentru inimile lor și să
ducă la convingerea și convertirea altor suflete. Ei nu trebuie să uite că
soli cerești sunt prezenți în acea casă. Cu toții pierdem mult din dulcea
comuniune cu Dumnezeu prin neastâmpărul nostru, prin faptul că nu
încurajăm momente de rugăciune și meditație. Este nevoie ca starea
spirituală să fie adesea revizuită, iar mintea și inima atrase către Soarele
Neprihănirii. DACĂ, ATUNCI CÂND INTRĂ ÎN CASA DE RUGĂCIUNE,
OAMENII AU CU ADEVĂRAT RESPECT PENTRU DOMNUL ȘI SUNT
CONȘTIENȚI CĂ SE AFLĂ ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU, ATUNCI ÎN
TĂCERE VA FI O PLĂCUTĂ ELOCVENȚĂ. {5M 492.2}
ȘOAPTA, RÂSUL ȘI VORBIREA DIN LOCURILE OBIȘNUITE DE
AFACERI NU POT FI ADMISE ÎN CASA ÎN CARE DUMNEZEU ESTE
ADORAT. Mintea trebuie să fie pregătită pentru a asculta Cuvântul lui
Dumnezeu, cu toată greutatea lui, ca acesta să impresioneze inima în
mod corespunzător. {5M 492.3}
Când intră, pastorul trebuie să o aibă o expresie demnă și solemnă. El
trebuie să se plece în rugăciune tăcută de îndată ce urcă la amvon și să
ceară în mod serios ajutorul lui Dumnezeu. Ce impresie va face lucrul
acesta? Poporul trebuie să manifeste solemnitate și venerație. Pastorul
lor este în comuniune cu Dumnezeu. El se consacră lui Dumnezeu mai
înainte ca să îndrăznească să stea înaintea poporului. Solemnitatea este
asupra tuturor și îngerii lui Dumnezeu sunt totuși foarte aproape. De
asemenea, toți din adunare care se tem de Dumnezeu ar trebui să plece
capul uniți într-o rugăciune tăcută împreună cu el, ca Dumnezeu să
binecuvânteze întâlnirea cu prezența Lui și să dea putere adevărului
Său, vestit de buze omenești. CÂND ÎNTÂLNIREA ESTE DESCHISĂ
PRIN RUGĂCIUNE, FIECARE GENUNCHI TREBUIE SĂ SE PLECE ÎN
PREZENȚA CELUI SFÂNT ȘI FIECARE INIMĂ AR TREBUI SĂ SE
ÎNALȚE LA DUMNEZEU ÎNTR-O DEVOȚIUNE TĂCUTĂ. Rugăciunile
închinătorilor vor fi auzite și prezentarea Cuvântului se va dovedi
eficientă. Atitudinea lipsită de viață a închinătorilor din Casa lui
Dumnezeu este unul din marile motive pentru care pastorul nu este mai
productiv, mai eficient în bine. Melodia cântecului, revărsată din multe
inimi în exprimări clare, este unul din instrumentele lui Dumnezeu în
lucrarea de salvare de suflete. Toate serviciile trebuie să fie conduse cu
solemnitate și teamă sfântă, ca în prezența vizibilă a Domnului celor
adunați. {5M 492.4}
Când cuvântul este rostit, trebuie să nu uitați, fraților, să auziți vocea lui
Dumnezeu prin slujitorul Său delegat pentru acest lucru. Ascultați cu
atenție. Nu fiți absenți nici chiar pentru o clipă, pentru că prin această



somnolență puteți pierde chiar acele cuvinte de care aveți nevoie cel mai
mult, chiar acele cuvinte care, dacă sunt ascultate, vor salva picioarele
noastre de a nu rătăci pe cărări greșite. SATANA ȘI ÎNGERII SĂI SUNT
FOARTE OCUPAȚI, CREÂND O STARE DE PARALIZIE A
SIMȚURILOR, ASTFEL CA AVERTIZĂRILE ȘI MUSTRĂRILE SĂ NU
FIE AUZITE; SAU, DACĂ SUNT AUZITE, ELE SĂ NU AIBĂ EFECT
ASUPRA INIMII ȘI ASTFEL SĂ NU PRODUCĂ O REFORMĂ ÎN VIAȚA
LOR. UNEORI, UN COPIL POATE SĂ ATRAGĂ ATENȚIA
ASCULTĂTORILOR, PENTRU CA SĂMÂNȚA CEA PREȚIOASĂ SĂ NU
CADĂ PE PĂMÂNT BUN ȘI ASTFEL SĂ NU ADUCĂ ROADE. UNEORI,
TINERII ȘI TINERELE AU UN AȘA DE PUȚIN RESPECT PENTRU
CASA DE RUGĂCIUNE A LUI DUMNEZEU, PRIN FAPTUL CĂ
VORBESC CONTINUU UNUL CU ALTUL ÎN TIMPUL PREDICII. DACĂ
AR PUTEA SĂ-I VADĂ PE ÎNGERII LUI DUMNEZEU PRIVIND LA EI ȘI
ÎNREGISTRÂND COMPORTAREA LOR, AR FI CUPRINȘI DE RUȘINE
ȘI DE DEZGUST FAȚĂ DE EI ÎNȘIȘI. DUMNEZEU DOREȘTE
ASCULTĂTORI ATENȚI. ÎN TIMP CE OAMENII DORMEAU, SATANA
ȘI-A SEMĂNAT NEGHINA. {5M 493.1}
Când este rostită binecuvântarea, toți trebuie să fie liniștiți, ca și când le-
ar fi teamă ca nu cumva să piardă pacea lui Hristos. TOȚI TREBUIE SĂ
IASĂ FĂRĂ SĂ GLUMEASCĂ SAU SĂ VORBEASCĂ TARE, AVÂND
SENTIMENTUL CĂ SE AFLĂ ÎN PREZENȚA LUI DUMNEZEU, CĂ
OCHII LUI SUNT ASUPRA LOR ȘI CĂ EI AR TREBUI SĂ SE POARTE
CA ÎN PREZENȚA SA VIZIBILĂ. SĂ NU SE OPREASCĂ NIMENI PE
INTERVALELE DE TRECERE PENTRU A ÎNTÂLNI PE CINEVA SAU
PENTRU A MAI BÂRFI, BLOCÂND ASTFEL IEȘIREA CELORLALȚI. ÎN
INCINTA CASEI DE RUGĂCIUNE TREBUIE SĂ SE MANIFESTE UN
RESPECT SACRU. NU TREBUIE SĂ FIE UN LOC DE VIZITE ȘI DE
ÎNTÂLNIRE CU PRIETENII, NICI UN LOC ÎN CARE SE PREZINTĂ
GÂNDURI OBIȘNUITE SAU TRANZACȚII COMERCIALE. ACESTEA
TREBUIE SĂ FIE LĂSATE ÎN AFARA CASEI DE RUGĂCIUNE.
DUMNEZEU ȘI ÎNGERII AU FOST DEZONORAȚI DE NEGLIJENȚA,
ZGOMOTUL, RÂSUL ȘI MERSUL TÂRȘÂIT AL PICIOARELOR AUZIT
ÎN UNELE LOCURI. {5M 493.2}
Părinți, înălțați standardul creștinismului în mințile copiilor voștri; ajutați-i
să țeasă pe Isus în experiența lor; învățați-i să aibă cel mai mare respect
pentru Casa lui Dumnezeu și să înțeleagă că, atunci când intră în Casa
Domnului, acest lucru trebuie să se facă având inimile înmuiate și
supuse de astfel de gânduri ca acestea: „Dumnezeu este aici; aceasta
este Casa Sa. Eu trebuie să am gânduri curate și motive sfinte. Nu
trebuie să am nici un fel de mândrie, invidie, gelozie, vorbire de rău, ură
sau decepție în inima mea, pentru că vin înaintea unui Dumnezeu sfânt.
Aici este locul în care Dumnezeu Se întâlnește cu poporul Său și-l
binecuvântează. Cel prea înalt și sfânt, care locuiește în veșnicie,



privește asupra mea, îmi cercetează inima, îmi citește până și cele mai
tainice gânduri și fapte ale vieții mele.” {5M 494.1}
Fraților, nu veți consacra voi oare acestui subiect puțină gândire,
căutând să rețineți cum trebuie să vă comportați în Casa Domnului și ce
efort să faceți, prin învățătură și exemplu, pentru a cultiva respectul în
copiii voștri? Voi puneți o mare răspundere asupra pastorului și îl
considerați răspunzător pentru sufletele copiilor voștri; dar nu sesizați
propria voastră responsabilitate, ca părinți și instructori, și, asemenea lui
Avraam, să porunciți casei voastre după voi, să păzească rânduielile
Domnului. Fiii și fiicele voastre sunt corupți datorită exemplului vostru,
dar și datorită delăsării în ceea ce privește principiile; în ciuda acestei
lipse de instruire din familie, așteptați ca pastorul să contracareze
activitatea voastră zilnică și să împlinească minunata realizare a instruirii
inimilor și vieții lor în ceea ce privește virtutea și pietatea. După ce
pastorul a făcut tot ce a putut pentru comunitate, printr-o mustrare
credincioasă și afectuoasă, o disciplină plină de răbdare și de rugăciune
fierbinte, pentru a îndrepta și mântui sufletul, și dacă, cu toate acestea,
el nu are succes, adesea tații și mamele îl condamnă pentru faptul că
copiii lor nu sunt convertiți, când situația aceasta poate fi din cauza
propriei lor neglijențe. Povara stă asupra părinților. Își vor asuma ei
lucrarea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o și o vor împlini cu
credincioșie? Vor merge ei înainte și în sus, lucrând în mod umil,
răbdător și perseverent pentru a atinge standardul înalt și a-i aduce și pe
copiii lor împreună cu ei? Nu este de mirare că comunitățile noastre sunt
slabe și nu au o evlavie profundă, fierbinte. Practicile și obiceiurile
noastre prezente, care dezarmează pe Dumnezeu și coboară ceea ce
este sacru și ceresc la nivelul a ceea ce este obișnuit, sunt împotriva
noastră. Noi avem un adevăr sacru, sfințitor; și dacă practicile și
obiceiurile noastre nu sunt în armonie cu adevărul, atunci păcătuim
împotriva marii lumini și suntem vinovați în aceeași măsură. Va fi mult
mai ușor pentru păgâni în ziua dreptei răsplătiri a lui Dumnezeu, decât
pentru noi. {5M 494.2}
O lucrare mult mai mare trebuie făcută decât aceea pe care o facem
astăzi, pentru a reflecta lumina adevărului. Dumnezeu așteaptă de la noi
să aducem multe roade. El așteaptă zel și o credincioșie mai mare,
eforturi mai simțite și serioase din partea membrilor bisericii, în mod
individual, pentru vecinii lor și pentru aceia care sunt departe de Hristos.
Părinții trebuie să-și înceapă lucrarea, având un plan înalt de acțiune.
Toți aceia care poartă Numele lui Hristos trebuie să se îmbrace cu toată
armura și să se roage fierbinte, să avertizeze și să caute să smulgă
suflete din păcat. Conduceți-i la Casa de rugăciune pe toți cei care vor
să asculte adevărul. Noi trebuie să facem mai mult pentru a smulge
suflete din foc. {5M 495.1}
ESTE PREA ADEVĂRAT FAPTUL CĂ RESPECTUL PENTRU CASA



LUI DUMNEZEU APROAPE A PIERIT. LUCRURILE ȘI LOCURILE
SFINTE NU MAI SUNT RECUNOSCUTE; CEEA CE ESTE SFÂNT ȘI
ÎNĂLȚAT NU MAI ESTE APRECIAT. NU ESTE OARE O CAUZĂ
PENTRU LIPSA UNEI EVLAVII FIERBINȚI ÎN FAMILIILE VOASTRE,
PENTRU FAPTUL CĂ STINDARDUL ÎNALT AL RELIGIEI ESTE LĂSAT
SĂ SE TÂRASCĂ PRIN PRAF? DUMNEZEU A DAT POPORULUI SĂU
DIN VECHIME PORUNCI ȘI REGULI PERFECTE ȘI EXACTE. S-A
SCHIMBAT OARE CARACTERUL SĂU? NU ESTE EL DUMNEZEUL
CEL MARE ȘI PUTERNIC CARE CONDUCE DIN CERURILE
CERURILOR? NU AR FI OARE BINE PENTRU NOI CA ADESEA SĂ
CITIM INSTRUCȚIUNILE DATE PERSONAL DE DUMNEZEU
EVREILOR, PENTRU CA NOI, CARE AVEM LUMINA CEA
GLORIOASĂ A ADEVĂRULUI STRĂLUCIND PESTE NOI, SĂ URMĂM
ȘI NOI EXEMPLUL LOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RESPECTUL ÎN
CASA DOMNULUI? AVEM O ABUNDENȚĂ DE MOTIVE PENTRU A
MENȚINE UN SPIRIT FIERBINTE ȘI DEVOTAT ÎN ÎNCHINAREA PE
CARE O ADUCEM LUI DUMNEZEU. NOI AVEM MOTIVE SĂ FIM
CHIAR MAI SERIOȘI, MAI PREZENȚI ȘI MAI RESPECTUOȘI ÎN
ÎNCHINAREA NOASTRĂ DECÂT AU FOST IUDEII. DAR UN VRĂJMAȘ
A FOST LA LUCRU PENTRU A DISTRUGE CREDINȚA NOASTRĂ —
SFINȚENIA ÎNCHINĂRII CREȘTINE. {5M 495.2}
Locul închinat lui Dumnezeu n-ar trebui să fie un loc în care să se
încheie tranzacții comerciale, lumești. Dacă copiii se adună să se închine
lui Dumnezeu într-un loc care în cursul săptămânii este folosit ca școală,
ca o sală de clasă sau magazie, ei ar fi mai mult decât niște ființe umane
dacă, amestecate cu gândurile lor devoționale, n-ar avea și gânduri
despre lecțiile lor sau alte lucruri care s-au petrecut în cursul săptămânii.
Prin educația și instruirea tinerilor trebuie să se înalțe lucrurile sfinte și să
se încurajeze o devoțiune pură pentru Dumnezeu și Casa Sa. Mulți
dintre aceia care mărturisesc fi copii ai Împăratului ceresc nu au o
adevărată apreciere a sfințeniei lucrurilor veșnice. Aproape toți au nevoie
să fie învățați cum să se comporte în Casa lui Dumnezeu. Părinții nu
trebuie numai să învețe, ci și să comande copiilor lor să intre în sanctuar
cu sobrietate și respect. {5M 496.1}
Gustul moral al închinătorilor în Sanctuarul cel sfânt al lui Dumnezeu
trebuie să fie înalt, curățit, sfințit. Această problemă a fost, din nefericire,
neglijată. Importanța ei a fost trecută cu vederea și, ca rezultat,
dezordinea și lipsa respectului au devenit predominante, iar Dumnezeu a
fost dezonorat. Când conducătorii bisericii, pastorii și membrii, tații și
mamele n-au avut gânduri înalte cu privire la această problemă, ce
putem aștepta de la niște copii fără experiență? Ei sunt adesea găsiți în
grupe, departe de părinți, care de fapt ar trebui să aibă grijă de ei. Cu
toate acestea, ei se află în prezența lui Dumnezeu și ochii Lui privesc
asupra lor, sunt ușuratici și neserioși, șoptesc între ei și râd, sunt



nerespectuoși și neatenți. Ei sunt foarte rar învățați că slujitorul
Evangheliei este solul lui Dumnezeu și că solia pe care el o aduce este
unul din instrumentele lui Dumnezeu pentru salvarea sufletelor și că,
pentru toți aceia care au privilegiul de a fi aduși în legătură cu el, aceasta
va fi un miros de viață spre viață sau de moarte spre moarte. {5M 496.2}
Mințile delicate și sensibile ale tinerilor își formează aprecierea cu privire
la lucrarea slujitorilor lui Dumnezeu, după felul în care părinții tratează
această problemă. Mulți capi de familie fac din serviciul divin un subiect
de critică atunci când ajung acasă, fiind de acord cu câteva lucruri și
condamnând altele. În felul acesta, solia lui Dumnezeu adresată
oamenilor este criticată, pusă sub semnul întrebării și făcută subiect de
neseriozitate. Ce impresie se face astfel asupra tinerilor prin aceste
comentarii ușuratice și nerespectuoase, numai cărțile cerului pot să
descopere acest lucru. Copiii văd și înțeleg aceste lucruri cu mult mai
repede decât sunt părinții capabili să gândească. Simțurile lor morale
primesc o predispoziție greșită, pe care timpul nu o va putea niciodată
schimba pe deplin. Părinții se lamentează din cauza împietririi inimii
copiilor lor și a greutății în trezirea sensibilității morale pentru a răspunde
cerințelor lui Dumnezeu. Dar în cărțile din ceruri se înregistrează și se
poate urmări fără greș adevărata cauză a acestei situații. Părinții nu erau
convertiți. Ei nu erau în armonie cu cerul sau cu lucrarea cerului. Ideile
lor mici, obișnuite, cu privire la sfințenia slujirii și a sanctuarului lui
Dumnezeu au fost țesute în educația copiilor lor. Este o problemă dacă
cineva, care de ani de zile a fost sub această influență vătămătoare în
educația din cămin, va avea vreodată un respect sensibil și înalt cu
privire la slujitorii lui Dumnezeu și la instrumentele pe care El le-a stabilit
pentru salvarea sufletelor. Despre aceste lucruri trebuie să se vorbească
cu respect, cu un limbaj corect și cu o deosebită sensibilitate, pentru ca
să poți arăta tuturor acelora cu care te asociezi că primești solia
slujitorilor lui Dumnezeu ca un mesaj personal pentru tine, de la
Dumnezeu. {5M 497.1}
Părinți, aveți grijă ce fel de exemplu și ce idei le transmiteți copiilor voștri.
Mintea lor este elastică și impresiile se formează foarte repede, ușor. Cu
privire la serviciile de la sanctuar, dacă vorbitorul are o lipsă, un defect,
temeți-vă să-l faceți cunoscut. Vorbiți numai de lucrarea bună pe care o
face, de ideile bune pe care le prezintă și pe care voi trebuie să le
ascultați ca venind prin instrumentul folosit de Dumnezeu. Se poate
vedea foarte repede de ce copiii sunt așa de puțin impresionați de
prezentarea Cuvântului și de ce au un așa de puțin respect pentru Casa
lui Dumnezeu. Educația lor a fost deficitară din acest punct de vedere.
Părinții lor au nevoie de o comuniune zilnică cu Dumnezeu. Propriile lor
idei trebuie să fie purificate și înnobilate; buzele lor au nevoie să fie
atinse cu un cărbune de pe altar; apoi obiceiurile lor de acasă vor face o
impresie bună asupra minții și caracterului copiilor lor. Standardul religios



va fi atunci foarte mult înălțat. Astfel de părinți vor face o mare lucrare
pentru Dumnezeu. Ei vor avea mai puțin din ceea ce este lumesc, mai
puțină senzualitate și mai multă eleganță și credincioșie în cămin. Viața
lor va fi învestită cu o solemnitate la care ei nici n-au gândit. Serviciul
divin și de închinare și adorare la adresa lui Dumnezeu nu va fi tratat ca
fiind obișnuit. {5M 498.1}
Mă întristez adesea și sufăr când intru în casa unde este adorat
Dumnezeu și văd îmbrăcămintea dezordonată, atât a bărbaților, cât și a
femeilor. Dacă inima și caracterul erau arătate prin înfățișarea exterioară,
atunci cu certitudine că nimic nu putea fi ceresc la ei. Ei nu au o
adevărată idee cu privire la ordine, curățenie și un comportament plăcut,
pe care Dumnezeu le cere de la toți cei care vin în prezența Lui ca să I
se închine. Ce impresie fac aceste lucruri asupra necredincioșilor și
asupra tinerilor, care sunt atât de ageri în a judeca și a trage propriile lor
concluzii? {5M 498.2}
În mintea multora nu sunt mai multe gânduri sacre legate de Casa lui
Dumnezeu, decât de locurile cele mai obișnuite. Unii vor intra în Casa de
rugăciune cu pălăria pe cap și în haine pătate, murdare. Aceștia nu-și
dau seama că urmează să se întâlnească cu Dumnezeu și cu îngerii Săi
cei sfinți. Ar trebui să aibă loc o schimbare radicală în această problemă,
în toate comunitățile noastre. Chiar și pastorii au nevoie ca ideile lor să
fie mai înalte, să aibă o sensibilitate mai mare față de acest lucru.
Aceasta este o latură a lucrării care a fost, din nefericire, neglijată.
Datorită lipsei de respect în atitudine, îmbrăcăminte și comportament,
cum și a lipsei unui cadru mintal adecvat închinării, adesea, Dumnezeu
și-a întors fața de la aceia care s-au adunat să I se închine. {5M 498.3}
TOȚI TREBUIE SĂ FIE ÎNVĂȚAȚI SĂ AIBĂ ÎMBRĂCĂMINTEA SIMPLĂ,
DE BUN GUST, CURATĂ ȘI ÎN ORDINE, DAR SĂ NU POARTE ACELE
PODOABE EXTERIOARE CARE SUNT CU TOTUL NEPOTRIVITE ÎN
SANCTUAR. NU TREBUIE SĂ AIBĂ LOC NICI O ETALARE A
PODOABELOR ȘI ÎMBRĂCĂMINTEI; CĂCI ACEASTA ÎNCURAJEAZĂ
LIPSA DE RESPECT. ATENȚIA OAMENILOR ESTE ADESEA ATRASĂ
LA ARTICOLUL ACELA SAU ACESTA FIN DE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI
ASTFEL ÎȘI FAC LOC GÂNDURI CARE N-AR TREBUI SĂ AIBĂ
VREUN LOC ÎN INIMILE CELOR CE VIN SĂ SE ÎNCHINE. DUMNEZEU
TREBUIE SĂ FIE SUBIECTUL MEDITAȚIEI ȘI OBIECTUL ADORĂRII;
CĂCI TOT CEEA CE ATRAGE MINTEA DE LA SOLEMNITATEA
SERVICIULUI DIVIN ESTE O OFENSĂ PENTRU EL. PARADA DE
FUNDE, PANGLICI, DANTELE ȘI PENE, ORNAMENTE SAU
PODOABE DE AUR ȘI ARGINT ESTE O SPECIE DE IDOLATRIE ȘI
ESTE CU TOTUL NEPOTRIVITĂ PENTRU SERVICIUL DIVIN AL LUI
DUMNEZEU, OCAZIE ÎN CARE OCHII FIECĂRUI ÎNCHINĂTOR
TREBUIE SĂ FIE NUMAI LA SLAVA SA. TOATE PROBLEMELE ÎN
LEGĂTURĂ CU ÎMBRĂCĂMINTEA AR TREBUI SĂ FIE TRATATE CU



STRICTEȚE, URMÂND ÎNDEAPROAPE RÂNDUIALA BIBLICĂ. MODA
A FOST ZEIȚA CARE A DOMINAT LUMEA DE AFARĂ ȘI ADESEA SE
STRECOARĂ SINGURĂ ÎN BISERICĂ. ACEASTA TREBUIE SĂ FACĂ
DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU STANDARDUL PE CARE TREBUIE
SĂ-L URMEZE ȘI PĂRINȚII TREBUIE SĂ SE GÂNDEASCĂ ÎN MOD
INTELIGENT LA ACEST SUBIECT. CÂND EI ÎȘI VĂD COPIII
ÎNCLINAȚI SĂ URMEZE MODA LUMII, AR TREBUI, ASEMENEA LUI
AVRAAM, SĂ PORUNCEASCĂ ÎN MOD CATEGORIC CASEI LOR
DUPĂ EI. În loc să-i uniți cu lumea, legați-i de Dumnezeu. Nimic să nu
deformeze Sanctuarul lui Dumnezeu prin îmbrăcămintea sau prin
podoaba îmbrăcămintei lor. Dumnezeu și îngerii sunt acolo. Sfântul lui
Israel a vorbit prin apostolul Său: „Podoaba voastră să nu fie podoaba de
afară, care stă în împletirea părului, în purtarea de scule de aur sau în
îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția
nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea
lui Dumnezeu.” {5M 499.1}
CÂND O COMUNITATE NOU ÎNFIINȚATĂ A RĂMAS NEINSTRUITĂ
CU PRIVIRE LA ACESTE PROBLEME, PASTORUL ȘI-A NEGLIJAT
DATORIA ȘI VA TREBUI SĂ DEA SOCOTEALĂ ÎNAINTEA LUI
DUMNEZEU PENTRU IMPRESIILE PE CARE EL LE-A ÎNGĂDUIT SĂ
PREDOMINE. DACĂ NU SE VOR IMPRIMA ÎN MINTEA OAMENILOR
IDEI CORECTE CU PRIVIRE LA ADEVĂRATA ÎNCHINARE ȘI
ADEVĂRATUL RESPECT, ATUNCI VA AVEA LOC O TENDINȚĂ
CRESCÂNDĂ DE A AȘEZA CEEA CE ESTE SACRU ȘI VEȘNIC LA
ACELAȘI NIVEL CU LUCRURILE OBIȘNUITE ȘI CEI CE
MĂRTURISESC ADEVĂRUL VOR FI O OFENSĂ LA ADRESA LUI
DUMNEZEU ȘI O DEZONOARE PENTRU DUMNEZEU. Ei nu vor putea
niciodată, cu ideile lor necultivate, să aprecieze un cer curat și sfânt și să
fie pregătiți să se alăture închinătorilor din curțile cerești, unde totul este
curăție și desăvârșire și unde fiecare ființă are un desăvârșit respect
pentru Dumnezeu și sfințenia Lui. {5M 500.1}
Pavel descrie lucrarea trimișilor lui Dumnezeu ca fiind aceea prin care
fiecare om va fi înfățișat desăvârșit în Hristos Isus. Aceia care
îmbrățișează adevărul de origine cerească trebuie să fie curățiți,
înnobilați și sfințiți prin el. Se va cere un efort cu totul deosebit pentru a
atinge standardul pus de Dumnezeu pentru o reală și adevărată stare de
om mare. Piatra neregulată scoasă din carieră trebuie să fie cizelată,
părțile ei grosolane trebuie să fie lustruite. Veacul acesta este renumit
pentru lucrarea de suprafață, pentru metode ușoare, pentru o sfințenie
lăudăroasă, diferite de standardul caracterului pe care l-a înălțat
Dumnezeu. Toate scurtăturile, toată învățătura care nu reușește să
înalțe Legea lui Dumnezeu ca standard al caracterului religios sunt false.
Desăvârșirea caracterului este lucrarea unei vieți, nerealizată de aceia
care nu sunt dispuși să se străduiască pentru calea stabilită de



Dumnezeu, făcând pași înceți și trudnici. Noi nu ne putem permite să
facem vreo greșeală în această problemă, dacă dorim ca zi de zi să
creștem până vom ajunge asemenea Domnului Hristos, Căpetenia
noastră. {5M 500.2}

Chiar și biserica, ea care ar trebui să fie stâlpul și temelia adevărului,
încurajează adesea iubirea egoistă a plăcerilor. Când trebuie să se
strângă bani pentru scopuri religioase, la ce mijloace recurg unele
biserici? La bazaruri, mese, tombole, chiar la loterii și alte lucruri
asemănătoare. ADESEA, LOCUL PUS DEOPARTE PENTRU
ADORAREA LUI DUMNEZEU ESTE PROFANAT PRIN ÎNTÂLNIRI LA
CARE SE MĂNÂNCĂ ȘI SE BEA, SE CUMPĂRĂ, SE VINDE ȘI SE
DISTREAZĂ. și astfel se face că respectul celor tineri pentru casa lui
Dumnezeu și venerația pentru adorarea Lui scade. Frânele stăpânirii de
sine se slăbesc. Egoismul, satisfacerea apetitului, iubirea de afișare sunt
cultivate și ele se întăresc pe măsură ce sunt îngăduite. {PDH 54.2}

Șoaptele, râsul și vorbirea pot fi nepăcătoase în locul unde ne
desfășurăm activitatea obișnuită, însă ele nu pot fi acceptate în casa
unde i se aduce închinare lui Dumnezeu. Mintea trebuie să fie pregătită
să asculte Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca acesta să aibă greutate
asupra inimii și să o impresioneze în mod potrivit. {Sfaturi pentru biserica
- SB 249.5}

Manifestarea respectului este una dintre nevoile stringente ale tineretului
din aceste timpuri. Sunt alarmată când văd copii și tineri cu părinți
credincioși, care nu acordă atenție ordinii și bunei-cuviințe care ar trebui
să se manifeste în casa lui Dumnezeu. În timp ce slujitorii lui Dumnezeu
prezintă oamenilor cuvintele vieții, unii citesc, alții șușotesc sau râd.
Ochii lor păcătuiesc, distrăgând atenția celor din jurul lor. Acest obicei,
dacă rămâne nesupravegheat, va crește și-i va influența și pe alții. {Solii
catre tineret - SCT 265.3}
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