
STUDIUL: AFARA DIN ORASE

Declarații de Ellen G. White în ordine cronologică din „Country Living”

Declarațiile întocmite în această ediție au apărut pentru prima dată în
pamfletul „Country Living” publicat în 1946. În ediția respectivă,
declarațiile au fost organizate după subiect. În această revizuire,
declarațiile sunt organizate cronologic după an. Acest lucru relevă că
sfaturile lui Ellen White cu privire la oamenii lui Dumnezeu care părăsesc
orașele au devenit din ce în ce mai urgente pe măsură ce a trecut timpul.

Un alt fapt tulburător apare din acest studiu. În 1885, Ellen G. White a
indicat spre asumarea puterii din partea Statelor Unite pentru a impune
închinarea duminicală drept semnalul părăsirii orașelor. O privire asupra
istoriei relevă că, într-adevăr, în 1888 a fost făcută o astfel de încercare.
Declarațiile ulterioare indică faptul că Ellen White a recunoscut că acest
semnal a venit - "Când puterea cu care sunt învestiţi împăraţii este aliată
cu binele, faptul acesta are loc pentru că persoana aflată în poziţia de
răspundere este sub conducerea divină. Când puterea este aliată cu
nelegiuirea, omul acela este aliat cu uneltele satanice şi va lucra pentru
a-i nimici pe cei ce sunt proprietatea Domnului. LUMEA PROTESTANTĂ
A PUS UN SABAT IDOLATRU ÎN LOCUL ÎN CARE AR TREBUI SĂ FIE
SABATUL LUI DUMNEZEU ŞI ACUM EA PĂŞEŞTE PE URMELE
PAPALITĂŢII. DIN MOTIVUL ACESTA, CONSIDER CĂ ESTE
NECESAR CA ACEIA CARE ALCĂTUIESC POPORUL LUI DUMNEZEU
SĂ IASĂ DIN ORAŞE ŞI SĂ SE MUTE ÎN LOCURI RETRASE, LA
ŢARĂ, unde pot să cultive pământul şi să aibă propriile produse. În felul
acesta, pot să-i crească pe copii cu obiceiuri simple şi sănătoase. VĂD
CĂ TREBUIE SĂ NE GRĂBIM SĂ PREGĂTIM TOATE LUCRURILE ÎN
VEDEREA CRIZEI. – Scrisoarea 90, 1897" (Scrisoarea 90, 1897)
Doamna White a comparat presionarea legii duminicale cu asediul
Ierusalimului de către armatele romane. Acesta a fost semnalul
creștinilor din interior pentru a fugi din cetate. Cu toate acestea, nu au
putut fugi până când armatele nu s-au retras. Când armatele s-au întors
mai târziu, era prea târziu să părăsească Ierusalimul. Problema legii
naționale duminicale a încetat, iar poporul lui Dumnezeu a avut mai mult
de un secol pentru a acționa în urma sfatului Său. Acum auzim zvonuri
despre întoarcerea armatelor romane. Este timpul a acționa!
Intenția acestei revizii nu este să găsească greșeală la editorii de la
„Country Living” original. Pur și simplu, formularea afirmațiilor în acest fel
accentuează urgența vremurilor și importanța respectării planurilor lui
Dumnezeu. „Mult depinde de a ne pune planurile în conformitate cu
Cuvântul Domnului și de a continua cu energie perseverentă să le



realizăm”. Testmonies, vol. 6, pp. 178

NOTE ADITIONALE

1876

Beneficii multiple ale vieții active afară
Este adevărat că la țară n-ai să fii scutită de supărări și griji complicate,
dar acolo vei evita multe rele și vei închide ușa împotriva unui potop de
ispite care amenință să domine mintea copiilor tăi. Ei au nevoie de
ocupație și varietate. Monotonia căminului lor îi face neliniștiți și agitați și
s-au obișnuit să se simtă bine în compania băieților stricați ai orașului,
obținând astfel o educație de stradă.Tu ai consacrat atât de mult timp
lucrării misionare care nu are nici o legătură cu credința noastră și ai fost
atât de apăsată cu griji și responsabilități, încât n-ai ținut pasul cu
lucrarea lui Dumnezeu pentru acest timp și nu ai avut timp să faci
împrejurimile căminului atrăgătoare pentru copiii tăi. Tu nu le-ai cercetat
nevoile și nici n-ai înțeles dezvoltarea activă a minții lor; de aceea le-ai
refuzat satisfacții simple, care i-ar fi mulțumit fără să-i vatăme. Ar fi fost o
împovărare neînsemnată dacă le dădeai o atenție mai mare copiilor tăi,
și aceasta ar fi fost de cea mai mare valoare pentru ei.A locui în
provincie ar fi foarte folositor pentru ei; o viață activă în aer liber ar
dezvolta atât sănătatea minții, cât și a trupului. Ei ar trebui să aibă o
grădină de cultivat, unde ar putea afla atât distracție, cât și ocupație
folositoare. Îngrijirea plantelor și a florilor tinde să îmbunătățească gustul
și judecata, în timp ce contactul cu creaturile utile și frumoase ale lui
Dumnezeu are o influență curățitoare și înnobilatoare asupra minții,
îndrumând-o spre Făcătorul și Stăpânul tuturor. 4M 136.1 - 4M 136.3

1882
Pericolele orașelor

Puțini își dau seama de importanța de a ne feri, pe cât este posibil, de
toate tovărășiile ce nu sunt prietene cu viața religioasă. Puțini sunt aceia
care, în alegerea anturajului, fac din prosperitatea lor spirituală primul
lucru pe care îl iau în considerație.Părinții se îngrămădesc cu familiile lor
în orașe, pentru că gândesc că aici le este mai ușor să obțină mijloace
de trai decât la țară. Copiii, neavând ce face atunci când nu sunt la
școală, capătă o educație a străzii. Datorită unor tovărășii rele, ajung să-
și formeze obiceiuri vicioase și destrăbălate. Părinții văd toate acestea;
dar se cere sacrificiu pentru a le corecta abaterile și ei stau acolo unde



se află, până când Satana obține un control deplin asupra copiilor lor.
Mai bine să sacrifici orice considerație lumească decât să pui în
primejdie sufletele prețioase care ți-au fost încredințate. Ei vor fi asaltați
de ispite și trebuie învățați să le facă față; dar este de datoria ta să pui
capăt oricărei influențe, să renunți la orice obicei, să rupi orice legătură
ce te reține de la o consacrare liberă și deschisă, a ta și a familiei tale, lui
Dumnezeu.În loc să vă grămădiți în orașe, căutați pentru copiii voștri un
loc cât mai retras cu putință, apărat de ispite, și acolo instruiți-i și
educați-i pentru a fi de folos. Profetul Ezechiel enumeră astfel cauzele ce
au dus la păcatul Sodomei și la nimicirea ei: "Era îngâmfată, trăia în
belșug și într-o liniște nepăsătoare, ca și fiicele ei, și nu sprijinea mâna
celui nenorocit și celui lipsit". Toți aceia care vor scăpa de soarta
Sodomei trebuie să se ferească de comportarea care a adus judecățile
lui Dumnezeu asupra cetății nelegiuite. 5M 232.1 - 5M 232.3

1885
Semnalul pentru fugă

Acum nu este timpul ca poporul lui Dumnezeu să-și fixeze pasiuni sau
să-și strângă comori în această lume. Timpul nu este prea departe,
când, asemenea primilor ucenici, vom fi forțați să ne refugiem în locuri
pustii și izolate. După cum asediul Ierusalimului de către armatele
romane a fost un semnal pentru iudeii creștini să fugă, tot astfel
asumarea puterii de către națiunea noastră prin impunerea decretului de
impunere a sabatului papal va fi o avertizare pentru noi. Atunci va fi
timpul să părăsim marile orașe, să ne pregătim să le părăsim pe cele
mici pentru locuințe retrase, în locuri izolate, printre munți. Și chiar acum,
în loc să căutăm aici locuințe scumpe, noi ar trebui să fim pregătiți să ne
mutăm într-o țară mai bună, chiar în cer. În loc să ne cheltuim banii
pentru satisfacerea plăcerilor egoiste, ar trebui să studiem, să vedem
cum să facem economii. 5M 464.3

1892
Cum trebuie să se simtă îngerii

Mă gândesc la cum trebuie să se simtă îngerii văzând apropierea
sfârşitului, iar cei care pretind că au cunoștința lui Dumnezeu și a lui Isus
Hristos pe care El L-a trimis, se îmbrățișează, colonizează și participă la
întâlniri și se simt descurajați și nemulțumiți dacă nu există prea multă
predicare pentru beneficiul propriilor suflete și pentru consolidarea
bisericii, în timp ce ei nu fac literalmente nimic. - Scrisoarea 16e, 1892.
{CL 23.5}



1893
Consiliere și atenție pentru cei care anticipează părăsirea orașelor

[O COMUNICARE SCRISĂ LA 22 DECEMBRIE 1893, CA RĂSPUNS LA
O SCRISOARE DE LA UN LUCRATOR DE VÂRF ÎN BATTLE CREEK,
INFORMÂND PE DOAMNA WHITE CĂ ÎN RĂSPUNS LA ÎNDEMNUL
CĂ POPORUL NOSTRU TREBUIE SĂ SE MUTE DIN BATTLE CREEK,
„ÎNTRE O SUTĂ ȘI DOUĂ SUTE” S-AU PREGĂTIT SĂ PLECE „CÂT DE
CURÂND POSIBIL." - COMPILERS.]

Scrisoarea ta îmi spune, fratele meu, că sunt mulți care sunt agitați să se
mute din Battle Creek. Este nevoie, mare nevoie, de această lucrare
făcută acum. Cei care s-au simțit în cele din urmă să facă o mișcare, să
nu o facă în grabă, în entuziasm, sau într-un mod grăbit sau într-un mod
care va conduce ca mai târziu să regrete profund că s-au mutat. . . .
Aveți grijă să nu fie făcute mișcări grăbite pentru a da curs sfatului în
mutarea din Battle Creek. Nu faceți nimic fără să căutați înțelepciunea lui
Dumnezeu, care a promis să o dea în mod liber tuturor celor care cer și
care nu critică. Tot ce poate face oricine este să sfătuiască, apoi să-i
lase pe cei care sunt convinşi în ceea ce privește datoria să se
deplaseze sub îndrumarea divină și cu inimile lor complet deschise să
învețe și să se supună lui Dumnezeu.
Sunt tulburată când consider că pot exista chiar și unii dintre profesorii
noștri care trebuie să fie mai echilibrați cu o judecată temeinică.
Mesagerii care poartă mesajul de milă față către lumea noastră, care au
încrederea oamenilor, vor fi solicitați pentru sfaturi. Acești bărbați care nu
au o experiență reală în viața practică trebuie să fie atenți cu mare
precauție și care vor fi în pericol să dea sfaturi, fără să știe ce îi poate
determina pe ceilalți să facă sfatul său.

Darul de a da sfat

Unii bărbați au înțelegere în situaţii, având abilitate de a da sfat. Este un
dar al lui Dumnezeu. În momentele în care cauza lui Dumnezeu are
nevoie de cuvinte, sănătoase și solemne și temeinice, ei pot rosti cuvinte
care să conducă minţile perplexe și întunecate, a vedea cursul pe care
trebuie să îl urmeze ca pe o strălucire rapidă a luminii solare, privind
ceea ce i-a umplut de nedumerire și de perplexitate și le-a zăpăcit în
studiu săptămâni și luni de zile. Este o descâlcire, o limpezire a căii în
fața lor, și Domnul și-a lăsat lumina soarelui înăuntru și ei văd că
rugăciunile lor au primit răspuns, drumul lor este clar. Dar unele sfaturi
pot fi date în grabă -- "ieșiți doar din Battle Creek", în ciuda faptului că nu



există nimic clar definit cu privire la ce îmbunătățiri vor face în avansarea
spirituală pentru ei sau pentru alții făcând aceasta.

Luați în considerare cu atenție fiecare mișcare
Permiteți-le tuturor să își ia timp să se gândească cu atenție; și să nu fie
ca omul din pilda care a început să construiască și nu a fost în stare să
termine. Nu trebuie făcută nici o mișcare fără ca acea mișcare și tot ceea
ce prevesteşte să fie considerate cu atenție - totul cântărit. Fiecărui om i-
a fost dat munca în funcție de abilitate. Atunci să nu se miște ezitant, ci
ferm, și totuși cu umilinţă având încredere în Dumnezeu.

Pot exista persoane care se grăbesc să facă ceva și să intre într-o
afacere despre care nu știu nimic. Dumnezeu nu cere aceasta.
Gândește-te sincer, cu rugăciune, studiind Cuvântul cu toată atenția și
rugăciunea, cu mintea și inima treze pentru a auzi vocea lui Dumnezeu.
A înțelege voia lui Dumnezeu este un lucru mare.

Sunt necesare planuri bine definite

Adresez cuvinte bisericii de la Battle Creek, pentru a se mişca după
sfaturile lui Dumnezeu. Este nevoie să vă mutați - mulți din Battle Creek -
și trebuie să aveți planuri bine definite cu privire la ceea ce veți face
atunci când ieșiți din Battle Creek. Nu mergeți în grabă, fără să știți
despre ce este vorba. . . .
E nevoie de generali, oameni înțelepți și atenți, bine echilibrați, care vor
consilia cu siguranţă, care au o perspectivă asupra naturii umane, care
știu să direcționeze și să sfătuiască în frică de Dumnezeu.

După o experiență nouă apare pericol

Am văzut că pericolul participă la fiecare nouă fază a experienței în
biserică, deoarece unii aud lucruri cu un spirit atât de puternic. În timp ce
unii profesori pot fi puternici și eficienți în predarea doctrinelor biblice, nu
toți vor fi bărbați care au cunoștințe despre viața practică care să poată
sfătui mințile nedumerite în siguranță. Ei nu discern situația perplexă
care trebuie să vină în mod necesar la fiecare familie care va face o
schimbare. Prin urmare, lăsați toți să fie atenți la ceea ce spun; dacă nu
cunosc mintea lui Dumnezeu în unele chestiuni, să nu vorbească
niciodată dintr-o presupunere sau la nimereală. Dacă nu știu nimic
definit, să spună acest lucru și lăsați pe individ să se bazeze complet pe
Dumnezeu. Să se facă multă rugăciune și chiar cu post, ca nimeni să nu
se miște în întuneric, ci să se miște în lumină așa cum Dumnezeu este în
lumină. . . .



Mișcați-vă cu precauţie

Să nu se facă nimic într-o manieră dezordonată, ca să nu fie o mare
pierdere sau sacrificiu asupra proprietăţii din cauza discursurilor
arzătoare și impulsive care stârnesc un entuziasm care nu este după
ordinea lui Dumnezeu, ca o victorie esențială de câștigat să nu fie
transformată într-o pierdere din cauza lipsei cumpătării, a contemplației
și a principiilor și scopurilor sănătoase. Să existe conducere înțeleaptă în
această chestiune și toţi să se mişte sub îndrumarea unui Sfătuitor
înțelept și nevăzut, care este Dumnezeu. Elemente omeneşti vor lupta
pentru stăpânire și poate fi făcută o lucrare care să nu poarte semnătura
lui Dumnezeu. Rog fiecare suflet să nu privească prea puternic și cu
prea multă încredere la sfătuitorii umani, ci să privească cu multă
seriozitate spre Dumnezeu, Cel înțelept în sfat. Supuneți-vă toate căile și
voia voastră căilor lui Dumnezeu și voinței lui Dumnezeu. . . .

Repercursiunile mişcărilor grăbite

Dacă unii se mișcă grăbit și pleacă din Battle Creek și ajung în
descurajare, ei nu o vor pune asupra lor înşişi pentru că s-au mișcat
nesăbuit, ci asupra celorlalți pe care îi vor acuza că au făcut presiune
asupra lor. Toată neliniştea și înfrângerea lor sunt puse asupra celor la
care nici nu ar trebui să se gândească. . . .

Acum, tocmai acum, este momentul în care pericolele din ultimele zile se
îngroașă în jurul nostru și avem nevoie de oameni înțelepți ca sfătuitori,
nu de bărbați care vor simți că este o datorie să agite și să creeze
dezordine şi care nu pot da sfaturi înțelepte și organiza și aranja ca
fiecare stârnire să aducă ordine din confuzie și odihnă și pace în
ascultarea de Cuvântul Domnului. Fiecare om să fie găsit în adevăratul
său loc, să facă o muncă pentru Maestru, în funcție de abilitățile sale. . . .

Cum se va face acest lucru? „Ia jugul meu asupra ta”, spune Iisus
Hristos, care v-a cumpărat cu propriul Său sânge prețios, ai cărui slujitori
și proprietăți sunteţi, „și învață despre Mine, căci sunt blând și smerit cu
inima; și veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este
ușor și povara Mea este ușoară." Dacă toată lumea va veni la Isus într-
un duh învățabil, cu inima căită, atunci sunt într-o stare a minţii să fie
instruiți și să învețe de Isus și să se supună ordinelor Lui. . . .

Puneți fiecare plan înaintea lui Dumnezeu

Nu putem avea o credință slabă acum; nu putem fi în siguranță într-o
atitudine indiferentă, indolentă și leneşă. Fiecare abilitate trebuie folosită



și trebuie o gândire ascuțită, calmă, profundă. Înțelepciunea oricărui
agent uman nu este suficientă pentru a planifica și concepe în acest
timp. Duceţi orice plan în fața lui Dumnezeu cu post, și cu umilința
sufletului în fața Domnului Isus, și dedicați-vă căile Domnului.
Promisiunea sigură este că El va dirija căile. El este infinit în resurse.
Sfântul lui Israel, care numește oștirea cerului pe nume și ține stelele
cerului în poziție, te are individual în păstrarea Lui ...

Aș vrea ca toți să-și dea seama ce posibilități și probabilități există pentru
toți cei care îl fac pe Hristos suficiența și încrederea lor. Viața ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu întotdeauna are un refugiu; el poate spune: „Pot
face toate lucrurile prin Hristos, care mă întărește”.

Las această problemă cu tine; căci am fost îngrijorată și tulburată în
ceea ce privește pericolele care îi asaltează pe toţi din Battle Creek, ca
nu cumva să se miște indiscret și să-i ofere inamicului avantaj. Acest
lucru nu trebuie să fie, pentru că dacă umblăm cu umilință cu Dumnezeu,
vom merge în siguranță. - Scrisoarea 45, 1893. {CL 25-28}

1894
Calități creștine mai bine câștigate în locații retrase

Trimiteți-i pe copii la școlile situate în oraș, unde îi așteaptă tot felul de
ispite, ca să-i atragă și să-i strice, iar lucrarea de clădire a caracterului va
fi de zece ori mai dificilă, atât pentru părinți, cât și pentru copii. -
Fundamentals of Christian Education, 326 (1894). Evenimentele
ultimelor zile 98.1 {CL 13}

Cu o bucată de pământ și o casă confortabilă

Pământul trebuie să fie făcut pentru a-și da puterea; dar fără
binecuvântarea lui Dumnezeu nu ar putea face nimic. La început,
Dumnezeu a privit tot ce a făcut El și a pronunţat ca fiind foarte bun.
Blestemul a fost adus pe pământ ca urmare a păcatului. Dar să fie acest
blestem înmulțit prin creșterea păcatului?
Ignoranța își face munca grea. Slujitorii slăbiți cresc răul prin obiceiurile
lor leneșe. Mulți nu doresc să-și câștige pâinea prin transpirația frunții și
refuză să lucreze pământul. Dar pământul are binecuvântări ascunse în
adâncul lui pentru cei care au curaj, voință și perseverență pentru a-i
aduna comorile. Părinții și mamele care dețin o bucată de pământ și o
casă confortabilă sunt regi și regine.



Mulți fermieri nu au reușit să obțină recolte adecvate de pe terenurile lor,
deoarece au întreprins munca ca și cum ar fi fost o muncă degradantă;
ei nu văd că există o binecuvântare în ea și pentru familiile lor. Tot ce pot
discerne este marca servitudinii. Livezile lor sunt neglijate, culturile nu
sunt introduse la anotimpul potrivit și o simplă lucrare de suprafață se
face în cultivarea solului. - Fundamentals of Christian Education, pp.
326, 327. {CL 18}

1895
Măriți și extindeți - Dar nu la un centru

Oamenii sunt încurajați să se centreze în Battle Creek și își plătesc
zeciuiala și își dau influența pentru construirea unui Ierusalim modern
care nu este după ordinul lui Dumnezeu. În această lucrare, alte locuri
nu dispun de facilitățile pe care ar trebui să le aibă. Da, măriți; da,
răspândiți; dar nu într-un singur loc. Ieșiți și stabiliți centre de influență în
locuri unde nu s-a făcut nimic sau aproape nimic. Împărțiți-vă
masa consolidată; difuzați fasciculele de lumină mântuitoare și aruncați
lumina în colțurile întunecate ale pământului.
-Testimonies to Ministers, pp. 254, 255. {CL 24}

1897
Grăbiți-vă pentru a vă pregăti

Când puterea cu care sunt învestiţi împăraţii este aliată cu binele, faptul
acesta are loc pentru că persoana aflată în poziţia de răspundere este
sub conducerea divină. Când puterea este aliată cu nelegiuirea, omul
acela este aliat cu uneltele satanice şi va lucra pentru a-i nimici pe cei ce
sunt proprietatea Domnului. LUMEA PROTESTANTĂ A PUS UN SABAT
IDOLATRU ÎN LOCUL ÎN CARE AR TREBUI SĂ FIE SABATUL LUI
DUMNEZEU ŞI ACUM EA PĂŞEŞTE PE URMELE PAPALITĂŢII. DIN
MOTIVUL ACESTA, CONSIDER CĂ ESTE NECESAR CA ACEIA CARE
ALCĂTUIESC POPORUL LUI DUMNEZEU SĂ IASĂ DIN ORAŞE ŞI SĂ
SE MUTE ÎN LOCURI RETRASE, LA ŢARĂ, unde pot să cultive
pământul şi să aibă propriile produse. În felul acesta, pot să-i crească pe
copii cu obiceiuri simple şi sănătoase. VĂD CĂ TREBUIE SĂ NE
GRĂBIM SĂ PREGĂTIM TOATE LUCRURILE ÎN VEDEREA CRIZEI. –
Scrisoarea 90, 1897 {CL 21}



1899

Lecții din Enoh și Lot

În calitate de popor al lui Dumnezeu ce respectă poruncile, noi trebuie să
părăsim orașele. Asemenea lui Enoh, să lucrăm în orașe, dar să nu
locuim în ele. - Manuscript 85, 1899. Evanghelizare 77.5 {CL 30}

1900

Mărturii volumul 6
Dacă pământul este cultivat, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, ne va
furniza necesitățile. Nu trebuie să ne descurajăm în ceea ce privește
lucrurile temporale din cauza eșecurilor aparente și nici nu trebuie să fim
descurajați de întârziere. Ar trebui să lucrăm solul veseli, cu speranţă, cu
recunoștință, crezând că pământul ține în sânul lui provizii bogate pentru
ca lucrătorul credincios să strângă, provizii mai bogate decât aurul sau
argintul. Acuzarea de lipsă de generozitate a pământului este falsă. Cu o
cultivare corectă și inteligentă, pământul își va da comorile în folosul
omului. Munții și dealurile se schimbă; pământul se învecheşte ca o
haină; dar binecuvântarea lui Dumnezeu, care întinde o masă pentru
poporul Său în pustie, nu va înceta niciodată. 6M 178.2

Ne stau în față vremuri serioase și este o mare nevoie ca familii să iasă
din orașe și să meargă la țară, pentru ca adevărurile să poată fi duse la
drumurile cele mici, ca și la cele mari ale pământului. Acest lucru
depinde mult de facerea planurilor noastre în armonie cu Cuvântul
Domnului și de executarea lor cu o energie stăruitoare. Mai mult,
depinde de activitatea consacrată și de stăruință decât de geniu și de
cunoștința dobândită din cărți. Toate talentele și capacitățile date ființelor
omenești, dacă sunt nefolosite, sunt de mică valoare. 6M 178.3

O revenire la metode mai simple va fi apreciată de copii și de tineri.
Lucrarea în grădină și în câmp va fi o schimbare agreabilă de la rutina
obositoare a lecțiunilor abstracte, la care niciodată n-ar trebui ca mintea
celor tineri să fie mărginită. Pentru copilul nervos, pentru care învățăturile
din cărți sunt istovitoare și greu de ținut minte, aceasta va fi deosebit de
valoros. În studiul naturii este sănătate și fericire, iar impresiile făcute nu
se vor șterge din mintea sa, deoarece ele vor fi asociate cu obiecte care
sunt continuu sub ochii săi 6M 179.1 {CL 17-18}



Înainte de flagel să se revină

Înainte ca pedepsele ce nu mai pot fi reținute să vină asupra locuitorilor
pământului, Domnul invită pe toți aceia care sunt cu adevărat israeliți să
se pregătească pentru evenimentul acela. Părinților, El le dă
avertismentul: "Aduceți-vă copiii în casele voastre; țineți-i departe de
aceia care disprețuiesc poruncile lui Dumnezeu, care propagă și practică
răul. Ieșiți cât mai repede cu putință din orașele mari. Înființați școli ale
comunității. Dați copiilor voștri Cuvântul lui Dumnezeu ca bază a întregii
lor educații." Acesta este plin de învățături frumoase, și, dacă elevii fac
din el studiul lor în școala primară de aici de jos, vor fi pregătiți pentru
școala superioară de sus. 6M 195.1 {CL 12}

Nu am putut dormi mai mult de două noaptea. În timpul nopții am fost în
consiliu. Am pledat cu unele familii să se folosească de mijloacele
rânduite de Dumnezeu și să se îndepărteze de orașe pentru a-și salva
copiii. Unii zăboveau, fără a face eforturi determinate.

Îngerii milei i-au grăbit pe Lot și pe soția și fiicele sale luându-i de mâini.
Dacă Lot s-ar fi grăbit cum dorea Domnul, soția sa nu ar fi devenit un
stâlp de sare. Lot avea prea mult un spirit de amânare. Să nu fim ca el.
Aceeași voce care l-a avertizat pe Lot să părăsească Sodoma ne
îndeamnă: „Ieșiți dintre ei și fiți separati ... și nu atingeți ce e necurat”.
Cei care se supun acestui avertisment vor găsi un refugiu. Fiecare om să
se trezească pentru sine și să încerce să-și salveze familia. Să se
pregătească pentru muncă. Dumnezeu va dezvălui pas cu pas ce trebuie
să facă în continuare.

Ascultă glasul lui Dumnezeu prin apostolul Pavel: "Lucrează-ți propria
mântuire cu frică și tremur. Căci Dumnezeu este cel care lucrează în
tine, atât pentru s voi, cât și pentru a face după bunul Lui plac." Lot a
iesit din câmpie cu pași nevoitori și întârziați. El s-a asociat atât de mult
cu lucrătorii nelegiuirii, încât nu și-a putut vedea pericolul până când
soția sa a devenit pe câmpie un stâlp de sare, pentru totdeauna .--
Review and Herald, 11 decembrie 1900. {CL 6-7}

1902
Dumnezeu îi va ajuta pe oamenii Săi

Părinții pot asigura locuințe mici la țară, cu pământ pentru cultivat, unde
pot avea livezi și unde pot crește legume și fructe, care să ia locul cărnii
care este atât de vătămătoare înaintării sângelui prin vene. În asemenea



locuri, copiii nu vor fi înconjurați de influențele corupătoare ale vieții de
oraș. Dumnezeu îl va ajuta pe poporul Său să găsească astfel de
locuințe în afara orașelor. Căminul adventist 139.6 (1902)

S-a apropiat timpul când orașele vor fi lovite de judecățile lui Dumnezeu.
Peste puțin timp, orașele acestea vor fi zguduite în chip îngrozitor.
Indiferent cât de mari și cât de tari ar fi aceste clădiri, indiferent câte
măsuri s-au luat împotriva focului, să se atingă numai Dumnezeu de
aceste clădiri și în câteva minute sau în câteva ore ele ar fi în ruină. 7M
83.2

Nelegiuitele orașe ale lumii noastre vor fi măturate de mătura nimicirii. În
nenorocirile care se abat acum asupra unor clădiri mari sau asupra unor
mari părți de oraș, Dumnezeu ne arată ce se va întâmpla cu întregul
pământ. El ne-a spus: "De la smochin învățați pilda lui. Când îi
frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa, și
voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este
aproape, este chiar la uși". (Matei 24, 32.33.) 7M 83.3

Lucrul orașelor din avanposturi

În măsura în care este posibil, instituțiile noastre ar trebui așezate în
afara orașelor mari. Trebuie să avem lucrători pentru aceste instituții, iar
dacă acestea sunt așezate în oraș, înseamnă că în jurul acestora trebuie
să se stabilească familii din poporul nostru. Însă nu este voia lui
Dumnezeu ca poporul Său să locuiască în orașele mari, unde este
continuă zarvă și tulburare. Copiii lor trebuie cruțați de acest lucru; căci
tot organismul este dat peste cap datorită grabei, agitației și
zgomotului.Domnul dorește ca poporul Său să se mute la țară, unde să
aibă pământ pe care să cultive fructe și legume și unde copiii pot fi aduși
într-o legătură directă cu lucrările lui Dumnezeu din natură. Scoateți-vă
familiile din orașele mari, aceasta este solia mea. - (Letter 182, 1902).
LMM 310 - LMM 311.1

Adevărul trebuie spus, chiar dacă va fi ascultat sau nu. Orașele sunt
pline de ispită. Ar trebui să ne planificăm activitatea în așa fel încât să ne
ţinem tinerii cât mai departe de această contaminare. Scrisoarea 182,
1902.

Lucrarea din orașe să fie condusă din centre aflate în afara lor. Solul lui
Dumnezeu a spus: "Oare să nu fie avertizate orașele? Da, dar nu de
oameni ai lui Dumnezeu care locuiesc în ele, ci prin vizitele pe care le
fac pentru a-i avertiza pe locuitori de evenimentele care vor veni pe



pământ". - Letter 182, 1902 Ev 77.4

Mărturii volumul 7
De ani de zile mi s-a dat o lumină specială cu privire la faptul că nu
trebuie să ne concentrăm lucrarea în orașe. Agitația și zăpăceala de
care sunt pline orașele acestea, stările de lucruri aduse de uniunile
muncitorești și de greve, se dovedesc a fi o mare piedică pentru lucrarea
noastră. Oamenii caută să aducă pe aceia care sunt angajați în diferite
meserii sub robia unor anumite uniuni. Nu este planul lui Dumnezeu
acesta, ci planul unei puteri pe care noi în nici un caz nu ar trebui să o
recunoaștem. Cuvântul lui Dumnezeu se împlinește; nelegiuiții se leagă
în mănunchiuri gata să fie arse. 7M 84.2

Noi trebuie să folosim acum toate puterile cu care am fost înzestrați
pentru a face cunoscută lumii ultima solie de avertizare. În lucrarea
aceasta noi trebuie să ne păstrăm individualitatea. Nu trebuie să ne unim
cu societăți secrete sau cu uniuni muncitorești. Noi trebuie să fim liberi în
Dumnezeu, privind pururea la Hristos pentru a primi învățătură. Toate
mișcările noastre trebuie făcute cu înțelegerea însemnătății lucrării ce
trebuie făcută pentru Dumnezeu. 7M 84.3

Uniunile care sunt formate sau se vor forma

Cei care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu în niciun caz să nu se lege
de sindicatele care se formează sau care vor fi constituite. Acest lucru
Domnul interzice. Nu pot cei care studiază profețiile să vadă și să
înțeleagă ce este înaintea noastră? - Scrisoarea 201, 1902. {CL 12}

Trebuie să fim înțelepți ca șerpii și inofensivi ca porumbeii în eforturile
noastre de a asigura proprietăți la ţară la un cost scăzut, iar din aceste
centre avanposturi trebuie să lucrăm orașele. -- Special Testimonies,
Series B, No. 14, p. 7. {CL 31}

1903
Sindicatele de meserii vor fi una dintre agențiile care vor aduce pe acest
pământ un timp de necaz cum nu a mai existat de când a început lumea.
- Letter 200, 1903.

Lucrarea poporului lui Dumnezeu este să se pregătească pentru
evenimentele viitorului, care vor veni în curând asupra lor cu forță



orbitoare. În lume se vor forma monopoluri gigantice. Bărbații se vor lega
împreună în uniuni care îi vor înfășura în rândurile inamicului. O mână de
oameni se vor uni pentru a obţine toate mijloacele ce pot fi obținute în
anumite linii de afaceri. Uniunile de meserii vor fi formate, iar cei care
refuză să se alăture acestor uniuni vor avea o ţintă pusă asupra lor. -
Scrisoarea 26, 1903. {CL 10}

Există motive pentru care nu ar trebui să construim în orașe. În aceste
orașe, judecățile lui Dumnezeu vor cădea în curând .-- Scrisoarea 158,
1902. {CL 8}

O, dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simțământ de distrugerea
iminentă a mii de orașe, acum aproape date complet idolatriei .-- Review
and Herald, 10 septembrie 1903. {CL 8}

Mă uit la aceste flori și de fiecare dată când le văd mă gândesc la Eden.
Ele sunt o expresie a iubirii lui Dumnezeu pentru noi. Astfel, El ne oferă
în această lume un mic gust al Edenului. El vrea să ne încântăm de
lucrurile frumoase ale creației Sale și să vedem în ele o expresie a ceea
ce va face El pentru noi. Vrea să locuim acolo unde putem avea loc de
desfăşurare. Poporul Lui nu trebuie să se aglomereze în orașe. El
dorește ca ei să-și scoată familiile din orașe, ca să se pregătească mai
bine pentru viața veșnică. Peste puțin timp vor trebui să părăsească
orașele. Aceste orașe sunt pline de răutate de orice fel - cu greve, crime
și sinucideri. Satana este în ele, controlând oamenii în lucrarea lor de
distrugere. Sub influența lui, ei ucid de dragul uciderii, iar acest lucru vor
face din ce în ce mai mult. . . .
Dacă ne plasăm sub influențe condamnabile, putem să ne așteptăm ca
Dumnezeu să facă o minune pentru a anula rezultatele greșitului nostru
curs? - Nu, într-adevăr. Ieșiți din orașe cât mai curând posibil și
achiziționați o bucată de pământ, unde puteți avea o grădină, unde copiii
voștri pot urmări florile în creștere și învăţa de la ele lecții de simplitate și
puritate. - Buletinul Conferinței Generale, 30 martie 1903. {CL 16-17

A venit vremea când, pe măsură ce Dumnezeu deschide calea, familiile
ar trebui să se mute din orașe. Copiii ar trebui duși la țară. Părinții ar
trebui să obțină un loc cât se poate de potrivit după cum le vor permite
mijloacele lor. Deși locuința poate fi mică, totuși ar trebui să existe un
teren care poate fi cultivat .-- Manuscris 50, 1903. {CL 24}

Acest dezastru [arderea clădirii Review and Herald] poate face o
schimbare hotărâtă în lucruri. Sper că frații noștri vor fi atenți la lecția pe
care Dumnezeu încearcă să-i învețe și că nu vor reconstrui editura din
Battle Creek. Dumnezeu vrea să spună să nu locuim în orașe; căci



există timpuri foarte furtunoase înaintea noastră .-- Letter 2, 1903. {CL
29}

Când nelegiuirea abundă într-o țară, întotdeauna trebuie să fie auzit un
glas care îi avertizează și îi învață pe oameni, așa cum s-a auzit glasul
lui Lot în Sodoma. Totuși Lot ar fi putut să-și ferească familia de multe
rele, dacă nu s-ar fi stabilit în orașul acela nelegiuit și imoral. Lot și
familia lui ar fi putut să facă în Sodoma toată lucrarea pe care au făcut-o,
chiar dacă ar fi locuit într-un loc aflat la o oarecare depărtare de cetate.
Enoh a umblat cu Dumnezeu, și totuși nu a locuit în mijlocul niciunui oraș
întinat de tot felul de violențe și nelegiuire, așa cum a locuit Lot în
Sodoma. - Manuscript 94, 1903. Evanghelizare 78.1

1904

Timpul vine repede când puterea de control a sindicatelor va fi foarte
asupritoare. Din nou și din nou, Domnul a instruit ca poporul nostru să-și
ducă familiile lor din orașe, la țară, unde își pot creşte propriile provizii;
căci, în viitor, problema cumpărării și vânzării va fi una foarte serioasă.
Ar trebui să începem acum să ascultăm instrucțiunile pe care ni le-a dat
din nou: Ieșiți din orașe în districtele rurale, unde casele nu sunt
aglomerate strâns între ele și unde veți fi feriți de amestecul inamicilor. -
Scrisoarea 5, 1904.

În zilele noastre Domnul dorește ca poporul Său să fie împrăștiat pe tot
pământul. Ei nu trebuie să colonizeze. Isus a spus: „Mergeți în toată
lumea și predicați evanghelia la toată creatura.” Marcu 16:15. Când
ucenicii și-au urmat înclinația de a rămâne în număr mare în Ierusalim,
persecuția a fost lăsată să vină asupra lor și au fost împrăștiați în toate
părțile lumii locuite. Ani de zile, mesaje de avertizare și rugăminţi au fost
date în poporul nostru, îndemnându-i să iasă în marele câmp al recoltei
Stăpânului și să muncească neinteresat pentru suflete. - Mărturii, vol. 8,
pag. 215. {CL 21}

1905
Nu există nici măcar o familie dintr-o sută care să beneficieze din punct
de vedere fizic, mintal sau spiritual, locuind în oraș. Credința, speranța,
dragostea, fericirea pot fi găsite cu mult mai ușor în locuri retrase, acolo
unde sunt câmpuri, dealuri și copaci. Duceți-vă copiii departe de larma
orașelor, de zarva și hârâitul tramvaielor și motoarelor și mințile lor vor fi



mai sănătoase. Va fi mai ușor să aduceți din nou acasă în inimile lor
adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Căminul adventist 137.2 -
Manuscrisul 76, 1905.

Copiii să nu mai fie expuși ispitelor orașelor care sunt coapte pentru
distrugere. Domnul ne-a trimis avertismente și sfaturi pentru a ieși din
orașe. Atunci să nu mai facem investiții în orașe. Părinți și mame, cum
privești sufletele copiilor voştri? Îi pregătiţi pe membrii familiilor voastre
pentru translatare în curțile cerești? Îi pregătiţi să devină membri ai
familiei regale, copii ai regelui ceresc? "Ce va fi de folos unui om dacă va
câștiga întreaga lume și își va pierde propriul suflet?" Se compară,
confortul, comoditatea, cu valoarea sufletelor copiilor voştri? - Manuscris
76, 1905

Viața în orașe este falsă și artificială. Pasiunea intensă pentru obținerea
banilor, vârtejul emoției și al căutării plăcerii, setea de afișare, luxul și
extravaganța, toate sunt forțe care, cu marea masă a omenirii, îndreaptă
mintea de la adevăratul scop al vieții. Ele deschid ușa către o mie de
rele. Asupra tinerilor au o putere aproape irezistibilă.
...
Imprejurimile fizice din orașe sunt adesea un pericol pentru sănătate.
Riscul constant al contactului cu boala, prevalența aerului murdar, apa
necurată, mâncarea impură, locuințele aglomerate, întunecate,
nesănătoase, sunt unele dintre numeroasele rele.
...
Nu era scopul lui Dumnezeu ca oamenii să fie aglomerați în orașe,
strânși împreună în terase și locuințe. La început El a plasat primii noștri
părinți în mijlocul vederilor și sunetelor frumoase pe care El le dorește să
ne bucurăm astăzi. Cu cât vom ajunge în armonie cu planul inițial al lui
Dumnezeu, cu atât mai favorabilă va fi poziția noastră de a asigura
sănătatea trupului, a minții și a sufletului. - The Ministry of Healing, pp.
363-365

O locuință scumpă, mobilier elaborat, ecran, lux și ușurință; acestea nu
oferă condițiile esențiale pentru o viață fericită, utilă. Isus a venit pe acest
pământ pentru a îndeplini cea mai mare lucrare realizată vreodată între
oameni. El a venit ca ambasador al lui Dumnezeu, să ne arate cum să
trăim, astfel încât să obținem cele mai bune rezultate ale vieții. Care au
fost condițiile alese de Tatăl infinit pentru Fiul Său? O casă retrasă în
dealurile galileene; o gospodărie susținută de o muncă cinstită, o viață
de simplitate; conflict zilnic cu dificultăţi și greutăți; sacrificiu de sine,
economie și slujire plin de răbdare; ceasul de studiu cu mama Sa, cu
sulul deschis al Scripturii; liniștea zorilor sau a amurgului în valea verde;



... studiul creației și providenței; și comuniunea sufletului cu Dumnezeu -
acestea au fost condițiile și oportunitățile vieții timpurii a lui Isus.
...
La fel și cu marea majoritate a celor mai buni și mai nobili bărbați de
toate vârstele. Citiți istoria lui Avraam, Iacob și Iosif, a lui Moise, David și
Elisei. Studiați viața oamenilor din vremurile ulterioare care au ocupat cel
mai mult poziții de încredere și responsabilitate, bărbații a căror influență
a fost cea mai eficientă pentru înălțarea lumii.
Câţi dintre aceştia au fost crescuţi în casele de la țară. Știau puțin de lux.
Nu și-au petrecut tinerețea în amuzament. Mulți au fost nevoiți să lupte
cu sărăcia și greutățile. Au învățat din timp să lucreze, iar viața lor activă
în aer liber a dat vigoare și elasticitate tuturor facultăților lor. Forțați să
depindă de propriile resurse, au învățat să combată dificultățile și să
depășească obstacolele și au câștigat curaj și perseverență. Au învățat
lecțiile de dependenţă de sine și autocontrol. Adăpostiți într-un mare
grad de asociații malefice, erau mulțumiți cu plăcerile naturale și cu
tovărășiile sănătoase. Erau simpli în gusturile lor și erau temperați în
obiceiurile lor. Au fost guvernaţi de principiu și au crescut curaţi, puternici
și adevăraţi. Când au fost chemați la lucrarea vieţii lor, ei i-au adus
puterea fizică și mentală, flotabilitatea spiritului, capacitatea de a
planifica și executa, și statornicia în rezistența în faţa răului, ceea ce i-a
făcut o putere pozitivă pentru bine în lume. The Ministry of Healing, pp.
265-267

Dumnezeu a trimis avertisment după ce a avertizat ca școlile noastre,
editurile și sanatoriile să fie înființate în afara orașului, în locuri unde
tinerii ar putea fi învățați cel mai eficient ce este adevărul. Nimeni să nu
încerce să utilizeze "Mărturiile" pentru a apăra stabilirea unor interese
mari de afaceri în orașe. Nu faceţi fără efect lumina care a fost dată
asupra acestui subiect.
Oamenii se vor ridica vorbind lucruri perverse, pentru a contracara chiar
mișcările pe care Domnul îi conduce pe slujitorii Săi să le facă. Dar este
timpul ca bărbații și femeile să raționeze din cauză în efect. Manuscrisul
76, 1905. {CL 29}

1906

"Afară din orașe; afară din orașe!" - acesta este mesajul pe care mi-l dă
Domnul. Vor veni cutremurele; vor veni inundațiile și nu trebuie să ne
stabilim în orașele nelegiuite, unde vrăjmașul este slujit în toate felurile și
unde Dumnezeu este atât de des uitat. Domnul dorește ca noi să avem o
vedere spirituală clară. Trebuie să fim rapizi în a discerne pericolul care



ar urma să însoţească înființarea instituțiilor în aceste orașe nelegiuite.
Trebuie să facem planuri înţelepte să avertizăm orașele și, în același
timp, să trăim acolo unde ne putem proteja copiii și pe noi înșine de
influențele contaminante și demoralizante atât de răspândite în aceste
locuri .-- Life Sketches, pp. 409, 410. {CL 31.4}

Calamitățile vor veni - calamitățile cele mai groaznice, cele mai
neașteptate; iar aceste distrugeri vor urma una după alta. Dacă va fi o
atenție asupra avertismentelor pe care Dumnezeu le-a dat și dacă
bisericile se vor pocăi, revenind la credința lor, atunci alte orașe pot fi
cruțate pentru o perioadă. Dar dacă oamenii care au fost înșelați
continuă în același mod în care au mers, ignorând legea lui Dumnezeu și
prezentând falsităţi în fața oamenilor, Dumnezeu permite să sufere
calamităţi, pentru ca simțurile lor să fie trezite.
Evanghelizare, pag. 27. {CL 7-8}

Din ce în ce mai mult, pe măsură ce timpul avansează, oamenii noștri
vor trebui să părăsească orașele. Ani de zile ni s-a cerut ca frații și
surorile noastre, în special familiile cu copii, să plănuiască să
părăsească orașele pe măsură ce se deschide calea înaintea lor. Mulți
vor trebui să muncească cu seriozitate pentru a ajuta la deschiderea
drumului. - Review and Herald, 27 septembrie 1906.
{CL 24}

1907

În armonie cu lumina care mi-a fost dată, îndemn oamenii să iasă din
marile centre ale populației. Orașele noastre cresc în răutate și devine
din ce în ce mai evident că cei care rămân în ele o fac în mod inutil cu
pericolul pierderii mântuirii sufletului lor .-- Manuscris 115, 1907.

În mod repetat, Domnul ne-a instruit că trebuie să lucrăm orașele din
centrele de avanpost. În aceste orașe trebuie să avem case de cult, ca
monumente pentru Dumnezeu, dar instituțiile pentru publicarea literaturii
noastre, pentru vindecarea bolnavilor și pentru pregătirea lucrătorilor,
trebuie să se înființeze în afara orașelor. Mai ales este important ca
tinerețea noastră să fie ferită de ispitele vieții de oraș. Special
Testimonies, Series B, No. 8, pp. 7, 8.

Instrucțiunea este încă dată, 'Mutați-vă afară din orașe.' Stabiliți-vă
sanatoriile, școlile și birourile departe de centrele de populație. Mulți vor
pleda acum să rămână în orașe, dar va veni vremea în care toți cei care



doresc să evite priveliștile și sunetele răului se vor muta la țară; căci
răutatea și corupția vor crește într-o asemenea măsură încât atmosfera
orașelor va părea să fie poluată .-- Scrisoarea 26, 1907.

1908

Gruparea duminicii se întărește în falsele sale pretenții, iar acest lucru va
însemna opresiune pentru cei care determină să păstreze Sabatul
Domnului. Trebuie să ne situăm unde putem duce la îndeplinire porunca
Sabatului. "Șase zile veți munci", declară Domnul, "și veţi face toate
lucrările voastre; dar ziua a șaptea este Sabatul Domnului, Dumnezeului
vostru, în ea nu veți face nicio lucrare." Și trebuie să fim atenți să nu ne
așezăm acolo unde ne va fi greu pentru noi și copiii noștri să păstrăm
Sabatul. Manuscris 99, 1908

Cine va fi avertizat? Spunem din nou, 'Afară din orașe.' Nu considerați o
mare privațiune, că trebuie să mergeți pe dealuri și munți, ci căutați acea
retragere în care puteți fi singur cu Dumnezeu, pentru a învăța voința și
calea Lui. . . .

Hristos este la ușă. Acesta este motivul pentru care spun oamenilor
noștri: Nu considerați o privare atunci când sunteți chemați să părăsiți
orașele și să vă mutați în locurile de la țară. Aici așteaptă binecuvântări
bogate pentru cei care le vor înțelege. Privind scenele naturii, lucrările
Creatorului, studiind lucrarea lui Dumnezeu, în mod imperceptibil, veți fi
schimbați în aceeași imagine .-- Manuscris 85, 1908.

1909

În timp ce mă aflam la Loma Linda, California, 16 aprilie 1906, a trecut
prin fața mea o reprezentare uimitoare. În timpul unei viziuni a nopții, am
stat pe o înălţime, de pe care puteam vedea case zguduite ca o trestie în
vânt. Clădirile, mari și mici, cădeau la pământ. Stațiunile de agrement,
teatrele, hotelurile și casele celor bogați au fost zguduite și spulberate.
Multe vieți au fost șterse din existență, iar aerul a fost plin de strigătele
răniţilor și îngroziţilor.
...
Îngerii lui Dumnezeu distrugători erau la lucru. O singură atingere și
clădirile atât de temeinic construite încât oamenii le considerau sigure
împotriva oricărui pericol, au devenit rapid grămezi de gunoi. Nu exista



nicio asigurare a siguranței în niciun loc. Nu m-am simțit în niciun pericol
special, dar grozăvia scenelor care au trecut înaintea mea nu pot găsi
cuvinte să o descriu. Părea că îngăduința lui Dumnezeu era epuizată și
că ziua judecății venise.
...
Îngerul care stătea lângă mine m-a instruit atunci că doar puțini au o
concepție despre răutatea existentă în lumea noastră de azi și în special
despre răutatea din marile orașe. El a declarat că Domnul a desemnat
un timp când El va vizita călcătorii de lege cu mânie pentru nesocotirea
persistentă a legii Sale.
...
Teribilă cum a fost reprezentarea care a trecut înaintea mea, cea care a
creat impresia cea mai vie în mintea mea a fost instrucțiunea dată în
legătură cu ea. Îngerul care stătea lângă mine a declarat că stăpânirea
supremă a lui Dumnezeu și sacralitatea legii Sale trebuie să fie
dezvăluite celor care refuză în mod persistent să dea supunere regelui
regilor. Cei care aleg să rămână neloiali, trebuie să fie vizitați cu judecăți
în milă, pentru ca, dacă este posibil, să fie treziți la o realizare a
păcătoșeniei cursului lor .-- Testimonies, vol. 9, pp. 92, 93.

1910
Pretutindeni se află oameni care ar trebui să fie implicați într-o lucrare
pastorală activă, vestindu-i lumii căzute solia de avertizare. Lucrarea
care ar fi trebuit să se desfășoare deja, spre a câștiga sufletele pentru
Hristos, nu a fost îndeplinită. Locuitorii orașelor nelegiuite, care vor fi
pedepsite atât de curând prin nenorociri, au fost neglijați fără milă. SE
APROPIE TIMPUL CÂND ORAȘELE MARI VOR FI SPULBERATE și toți
locuitorii trebuie să fie avertizați cu privire la aceste judecăți care vin.
Totuși cine slujește cu toată inima, așa cum cere Dumnezeu, pentru
îndeplinirea acestei lucrări?... Ev 29.2{CL 8}


