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Ms. 40, 1890 
O  VIZIUNE  LA  SALAMANCA 

 
La Salamanca (N.Y.), 3 noiembrie 1890, în timp ce eram plecată pe genunchi în rugăciune 

stăruitoare, parcă m-am detaşat de tot ce era în jurul meu şi rosteam o solie către o adunare care părea 
a fi Conferinţa Generală. Eram mişcată de Duhul lui Dumnezeu să spun multe lucruri şi să fac cele 
mai serioase apeluri, pentru că mă silea faptul că un mare pericol se află înaintea celor care sunt în 
inima lucrării. 

Eram încă plecată în rugăciune, simţind o durere a minţii şi a corpului. Mi se părea că trebuie 
să duc o solie pentru poporul nostru de la Battle Creek. Cuvintele urmau să fie serioase. „Spune 
cuvintele pe care ţi le voi da, pentru a-i împiedica să facă lucruri care ar separa pe Dumnezeu de casa 
de editură şi ar sacrifica principiile curate şi sfinte, care trebuie să fie păstrate. Ochii lui Dumnezeu    
s-au aplecat asupra lor cu durere amestecată cu adâncă neplăcere, iar cuvintele au fost spuse: „dar ce 
am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, 
şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu 
te pocăieşti.” Apoc.2:4,5. Nu este timp de pierdut. Dumnezeu vorbeşte. Oamenii slujesc vrăjmaşului şi 
trădează principiile sfinte. 

Multe lucruri mi-au fost dezvăluite. Ochii care au plâns odată în dreptul Ierusalimului nepocăit 
– pentru nepocăinţa lor, pentru că nu Îl cunoşteau pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos, Mântuitorul lor – 
sunt îndreptaţi asupra inimii lucrării din Battle Creek. Ei sunt în mare pericol, din cauza formării unei 
confederaţii, însă nu ştiu asta. Ei umblă în lumina scânteilor tăciunilor lor. Nepocăinţa omenească a 
orbit ochii lor şi, cu toate acestea, înţelepciunea omenească mai caută încă să conducă918 interesele 
importante, în special în lucrările şi metodele casei de editură. Mâinile oamenilor au apucat lucrarea. 
Judecata omenească a adunat în mâini mărginite căile de control, în timp ce Dumnezeu şi voia Sa, 
calea Sa şi sfatul Lui nu au fost căutate cu sinceritate şi umilinţă – nu au fost socotite indispensabile. 
Oamenii încăpăţânaţi, neclintiţi, cu voinţă de fier, şi-au exercitat trăsăturile lor de caracter pentru a 
conduce lucrurile după propria lor judecată. 

Le-am spus: Nu puteţi face acest lucru. Puterea de control asupra acestor mari interese nu 
poate fi dată în totalitate oamenilor care au atât de puţină experienţă în lucrurile lui Dumnezeu, aşa 
cum aveţi voi. Voi nu cunoaşteţi calea Domnului. Peste tot în rândurile noastre, adevărul este greşit 
prezentat. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să aibă credinţa dezamăgită şi zguduită în propria sa 
instituţie – editura de la Battle Creek – din cauza gestionării greşite din partea minţilor omeneşti care 
preamăresc eu-l. 

Dacă vă puneţi918-1 mâna asupra lucrării din marele instrument al lui Dumnezeu – pentru a 
scrie antetul vostru asupra lui şi pentru a pune caracterul vostru în el – aceasta va fi o afacere 
periculoasă pentru voi şi dezastruoasă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta va fi un păcat la fel de 
mare în ochii lui Dumnezeu ca atunci când Uza a întins mâna să sprijine chivotul lui Dumnezeu. Tot 
ceea ce Dumnezeu cere de la voi, cei care aţi intrat în lucrarea altor oameni, este să vă faceţi cu 
umilinţă datoria personală. Voi trebuie să vă purtaţi cu dreptate faţă de toţi acei angajaţi în lucrare 
pentru oameni, voi trebuie să iubiţi mila şi să umblaţi smeriţi cu Dumnezeul vostru. Acest lucru, voi 
nu l-aţi făcut. Lucrările voastre mărturisesc împotriva voastră. Dacă nu reuşiţi să faceţi acest lucru, 
atunci oricare ar fi poziţia voastră, indiferent de responsabilitatea voastră – chiar dacă aţi avea tot atât 
de multă autoritate cât a avut Ahab – veţi afla că Dumnezeu este mai presus de voi şi că suveranitatea 
Sa este şi va fi supremă. 

În toţi cei care sunt legaţi cu conducerea actuală a editurii este, în general, prea puţină dragoste 
şi prea puţin respect faţă de Dumnezeul din ceruri, prea puţină credinţă, credinţă autentică în 
Dumnezeu şi în lucrările Sale providenţiale.  

Dar919 este Cineva al cărui ochi este asupra tuturor liniilor lucrării, asupra tuturor planurilor, 
asupra tuturor închipuirilor fiecărei minţi. Acel ochi vede dedesubtul lucrurilor, acel ochi discerne 
fiecare gând şi intenţie a inimii. Nu este faptă a întunericului, nu este plan sau imaginaţie a inimii, pe 

                                                
1  La superscript sunt trecute paginile în textul original. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



2 

care El să nu o citească ca pe o carte deschisă. Fiecare faptă, fiecare scop, sunt înregistrate.  
Fiecare cuvânt, fiecare acţiune, fiecare plan este consemnat cu fidelitate în cărţile minunatului 

Cercetător al inimilor, care spune, „Ştiu faptele tale.”  
Mi s-a arătat că nebuniile lui Israel din zilele lui Samuel se vor repeta, dacă oamenii nu vor 

avea o mai mare umilinţă, mai puţină încredere în ei înşişi şi mai mare încredere în Domnul 
Dumnezeul lui Israel, Conducătorul poporului Său. Capacitatea şi înţelepciunea fiecărui om vine doar 
de la Dumnezeu. Dacă va fi conectat cu Dumnezeu, viaţa lui legată de Dumnezeu, el va face lucrările 
lui Dumnezeu. Dumnezeu are înţelepciune proprie. El este Cel infinit; omenescul este finit, supus 
greşelii. El este Izvorul de lumină, viaţă şi slavă a lumii. O singură gaură va scufunda cea mai 
puternică navă care a străbătut vreodată mândrul ocean; aşa va naufragia biserica în mijlocul 
pericolelor acestor ultime zile, în afară de cazul în care Căpitanul sfânt al mântuirii ei nu va sluji doar 
ca şi Căpitan, ci şi ca Pilot. 

Noi avem un Cap viu, şi fiecare om aflat în slujba în care sunt implicate responsabilităţi sfinte, 
trebuie să întrebe la fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?” El trebuie să privească în mod 
constant şi continuu la Isus pentru îndrumare din partea Lui şi să păstreze principiul cu orice preţ. Nu 
este nevoie de ceea ce oamenii pot face cu puterile lor mărginite, ci de ceea ce Dumnezeu poate face 
prin oamenii mărginiţi care pot fi învăţaţi, care sunt smeriţi, altruişti şi sfinţiţi. Noi nu ne putem pune 
nici cea mai mică încredere în capacitatea omenească, dacă puterea divină nu cooperează cu 
omenescul. Când bărbaţii fac din Dumnezeu încrederea lor, aceasta va fi evidenţiată prin smerenie, 
prin mai multă rugăciune, prin dragoste, politeţe creştină şi curtoazie autentică faţă de toţi oamenii, şi 
prin mare prudenţă în poziţia şi acţiunile lor. Ei vor dezvălui dependenţa de Dumnezeu şi vor dovedi 
că au920 o platformă fermă a principiului solid şi curat, sub picioarele lor. Aceşti oameni vor arăta că 
au mintea lui Hristos. 

Există mult prea multă încredere în sine şi mulţumire de sine, mult prea multă mândrie a inimii 
şi stimă de sine, fără a da slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat oamenilor minţi şi talente doar în 
păstrare, numai de probă, pentru a-i încerca dacă vor lucra pe calea Sa, dacă vor face voia Lui şi nu îşi 
vor pune încrederea în ei înşişi. Dacă ei nu rezistă la probă, nu sunt potriviţi pentru împărăţia Lui. 
„Aşa vorbeşte Domnul: ,Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria 
lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă 
cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea 
găsesc plăcere Eu, zice Domnul.’” Ier. 9: 23, 24. 

Domnul a permis lui Israel să îşi aibă propria cale, după ce i-a spus în mod clar, prin Samuel, 
că nu este calea cea dreaptă şi cea mai bună. După propria lor minte şi judecată, după cum şi-au 
imaginat, aceasta era calea care le putea aduce cea mai multă slavă, ca naţiune. Domnul a îndeplinit 
dorinţa inimilor lor nesfinţite. 

Atunci când Israelul a cerut un împărat care să „ne judece, cum au toate neamurile”, „Samuel 
n-a văzut cu plăcere acest fapt.” „Şi Samuel s-a rugat Domnului. Domnul a zis lui Samuel: „Ascultă 
glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai 
domnesc peste ei. Ei se poartă cu tine cum s-au purtat totdeauna, de când i-am scos din Egipt până în 
ziua de astăzi; M-au părăsit şi au slujit altor dumnezei.” 1 Sam.8: 5-8. 

Samuel nu a fost singurul care a pus judecători pe fiii săi în Israel. Samuel şi-a educat şi 
instruit fiii, şi ei ar fi fost bine pregătiţi pentru a face lucrarea921 de judecare a lui Israel, dacă ar fi 
făcut aşa cum a făcut Daniel în faţa curţii Babilonului – dacă şi-ar fi propus în inimile lor să fie corecţi 
principiilor de instruire primite. Dumnezeu ar fi fost cu ei şi i-ar fi onorat, dacă ei ar fi căutat sfatul şi 
înţelepciunea Lui şi ar fi onorat pe Dumnezeu. 

„Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui; ci se dădeau la lăcomie, luau mită şi călcau 
dreptatea.” 1 Sam. 8:3. Samuel nu a fost de vină pentru faptele rele ale fiilor lui. Samuel a avut o 
inimă chinuită şi dezamăgită, din cauză că fiii lui au dezamăgit aşteptările poporului. Şi se precizează 
în ce fel. Prin iubirea de bani, deoarece erau judecători nedrepţi. Acest lucru a fost o încercare 
dureroasă pentru tatăl în vârstă, pentru că a fost o sursă continuă de ispită pentru popor să creadă că 
Samuel şi-a neglijat datoria, aşa cum a făcut Eli. Samuel a suferit mult mai mult din cauza 
fărădelegilor lor, decât a suferit Israel. Au fost modelaţi fiii lui, în vreo anumită măsură, după 
exemplul văzut în tatăl lor? Nu! Nu! Ei au fost modelaţi după exemplul acelora cu care s-au asociat. 
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Omul pe care Domnul l-a pus peste poporul Lui a fost deseori lovit, dar el a avut o experienţă 
valoroasă în păstrarea căii Domnului. Dacă Samuel nu şi-ar fi făcut datoria faţă de fiii săi, Dumnezeu 
i-ar fi trimis o solie, aşa cum a trimis lui Eli. În acest caz se vede modul în care copiii, prin cursul lor 
de acţiune, pot slăbi şi contracara cele mai bune eforturi ale părinţilor lor. 

Dar Domnul a comunicat cu Samuel, oferindu-i chiar îndrumări speciale, ca de pildă ce ar 
trebui el să facă în cazul încălcărilor făcute de Israel. „Ascultă-le glasul deci; dar înştiinţează-i, şi fă-le 
cunoscut dreptul împăratului care va domni peste ei.” 1 Sam. 8:9. Samuel, a spus cu credincioşie, 
toate cuvintele Domnului poporului care i-a cerut un împărat. 1 Sam. 8:11-2. Au schimbat cuvintele 
solemne rostite de Samuel sub conducerea lui Dumnezeu, scopul lor? Nu! Minţile lor au tins spre a 
urma propria lor judecată şi a lepăda înţelepciunea lui Dumnezeu.  

Israel922 a obosit să aibă conducători evlavioşi care au păstrat scopul lui Dumnezeu, voia şi 
onoarea lui Dumnezeu înaintea lor, în conformitate cu instrucţiunile lui Dumnezeu. Ei au vrut o religie 
reformată prin care, datorită prosperităţii exterioare măgulitoare, să poată fi mult stimaţi în ochii 
naţiunilor din jur. Aşa cum la un moment dat au tânjit după prazul şi ceapa din Egipt şi au murmurat 
din cauză că nu au avut totul pentru a-şi satisface poftele, şi au declarat alegerea lor de a se întoarce 
mai degrabă în robie, decât să-şi tăgăduiască poftele, tot aşa acum, au insultat pe Dumnezeu în faţă, 
dând la o parte conducerea Sa înţeleaptă. Ei au tânjit după bogăţii şi splendori ca cele ale altor naţiuni 
din jurul lor. 

Dumnezeu a fost întristat de nerecunoştinţa poporului Său ales. Când Samuel s-a rugat 
Domnului în durerea sufletului său, Domnul i-a spus că nu de omul Samuel erau ei nemulţumiţi, ci de 
autoritatea divină a Domnului, căci El numise judecătorii, ca Împărat peste poporul Lui. Dacă 
judecătorii deveneau nedrepţi, dacă deveneau nesfinţiţi, dacă se încredeau în propria lor înţelepciune 
mărginită, era sarcina poporului să pună aceste lucruri în ordine şi nu să dea la o parte autoritatea 
Dumnezeului cerului. Aceasta era o continuare a rebeliunii care a lăsat trupurile moarte ale părinţilor 
lor în pustie. 

Ce efect au avut asupra poporului cuvintele lui Samuel, primite de la Domnul? „Poporul n-a 
vrut să asculte glasul lui Samuel. ‚Nu!’ au zis ei, ci să fie un împărat peste noi, ca să fim şi noi ca toate 
neamurile; împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră şi ne va cârmui în războaiele 
noastre.’” 1Sam. 8:19,20. Noi putem vedea acum ce încredere poate fi pusă în fiinţele omeneşti, 
mărginite, ale căror inimi nu sunt zi de zi şi oră de oră sfinţite, supuse şi controlate de dragostea şi 
teama faţă de Maiestatea cerului.  

Mintea lui Satana insufla inimile oamenilor pentru ca Israel să urmeze propriul său sfat 
satanic. Ei au fost vrăjiţi de diavol să îşi îndeplinească923 propriile scopuri chiar şi în faţa protestelor 
solemne din partea profetului lor în vârstă, pe care ei au avut toate motivele să îl respecte şi să creadă 
că le-a vorbit cuvintele pe care Dumnezeu însuşi l-a pus să le rostească. [Dumnezeu a dorit] să-i 
salveze de la suferinţa viitoare şi să îi ţină sub propria Lui îndrumare milostivă, în loc de a-i lăsa pradă 
judecăţii schimbătoare şi voinţei puternice a unor oameni care au ales ei înşişi să iasă din mâinile lui 
Dumnezeu, să se ghideze şi să-şi conducă afacerile în guvernarea lui Israel, după mintea lor. 

Nu există niciun fel de instrucţiune sau exemplu care poate birui trăsăturile naturale de caracter 
care au crescut odată cu creşterea lor şi s-au întărit odată cu puterea lor. Restricţiile exterioare ale 
oamenilor cu experienţă vor ţine în frâu pentru o perioadă de timp înclinaţiile nesfinţite, dar să se dea 
la o parte aceste restricţii, şi se va vedea realitatea tristă a faptului că aceia care ocupă poziţii 
importante de încredere, nu sunt oameni care au făcut din Dumnezeu teama lor şi n-au întrebat la 
fiecare pas: „Este aceasta calea Domnului?” Domnul vrea oameni care îşi vor simţi nevoia de a-şi 
trage puterea de la o forţă nevăzută, care este Dumnezeu. 

Lui Israel i-a fost dat un împărat, aşa cum au dorit în inima lor. Duhul lui Dumnezeu a venit 
asupra lui Saul, împăratul lor ales, şi el a fost convertit. Samuel a zis către el: „Când ţi se vor împlini 
semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine.” 1 Sam. 10:7. Aceasta este în 
mod clar declarat: „De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o 
altă inimă.” Versetul 9. Vedem aici ce este gata Dumnezeu să facă pentru fiecare dintre slujitorii Lui. 
Dacă Saul ar fi ascultat de Domnul în toate lucrurile, ar fi fost o binecuvântare pentru Israel, dacă 
aceştia ar fi ascultat de el. Dar împăratul putea părăsi loialitatea faţă de Dumnezeu, însă atunci urma 
să fie vai de Israel! În acest caz s-ar dovedi un blestem, în loc de a fi o binecuvântare. 
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Toată această istorie este scrisă pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile 
veacurilor. Mi-a fost prezentat din nou şi din nou, că poporul lui Dumnezeu în aceste ultime zile, nu 
poate fi în siguranţă dacă se încrede în oameni şi face din om924, sprijinul lui. Cu dalta cea puternică a 
adevărului, Dumnezeu i-a scos din cariera lumii ca pietre brute şi i-a adus în atelierul Său în care El 
poate, cu ciocanul şi dalta, să-i scape de asprimea lor, de marginile diforme şi să-i facă potriviţi pentru 
un loc în clădirea Lui. Dar ei trebuie să fie ciopliţi şi şlefuiţi de profeţii Lui. Reproşuri, avertismente, 
mustrări şi sfaturi trebuie să ajungă la inimile lor şi să îi facă asemeni lui Hristos. Ei trebuie să devină 
schimbaţi în inimă şi în caracter şi trebuie să ţină calea Domnului. 

Înalţ acum avertismentul, că este primejdie. Oamenii trebuie să ştie că este primejdie. Ei nu 
trebuie să fie ţinuţi în întuneric. (Eze. 3:17-21)  

După cum Domnul, în providenţa Lui, a pus oameni în poziţii de încredere sfântă, la fel de 
sigur este că El va califica aceşti oameni pentru poziţiile lor. Dacă îşi vor menţine consacrarea faţă de 
Dumnezeu, dacă vor studia cu rugăciune Cuvântul Său, dacă se vor ruga şi vor veghea în rugăciune, 
El le va da Duhul Său cel Sfânt pentru a face lucrarea sacră, importantă, zi de zi, oră de oră şi minut 
cu minut. Domnul va lucra la inimile oamenilor, dacă oamenii care sunt însărcinaţi cu lucruri sacre se 
vor da pe sine Lui, fără rezerve, şi vor deveni creştini conform Scripturii. 

Unii pot să spună, „Am făcut tot ce am putut face.” Poate că aţi făcut – dar de la voi înşivă, nu 
puteţi face nimic bun. Voi trebuie să depindeţi, cu credinţă vie, activă, perseverentă, de Isus Hristos. 
Voi puteţi evita posibilităţile, puteţi să vă îndepărtaţi şi mai tare de canalul de lumină, puteţi respira 
atmosfera lumească şi să deveniţi oameni de afaceri în întregime lumeşti. Dar merită aceasta? Nu 
puteţi gândi aşa, având veşnicia în vedere. O separare de lucrare, vă va scăpa de ispită? Nu! Fiecare 
om care acceptă responsabilităţi, nu trebuie să accepte atât de multe încât să nu-şi poată lua timp să 
caute înţelepciunea pe care singur Domnul poate să i-o dea. Duhul Domnului va face mai mult pentru 
voi în lucrare decât puteţi face voi în întreaga viaţă, fără Duhul Său cel Sfânt. 

Oricine are o treabă de făcut pentru Stăpân, în orice domeniu, trebuie să ştie că va fi posibil să 
facă greşeli, pe care le-ar putea evita dacă ar fugi de aceste925 responsabilităţi. Aceasta ar fi însă, mult 
prea periculos de făcut. Să aleagă oamenii poziţii mai uşoare şi mai puţin responsabile, din această 
cauză? Să rămână ei neconsacraţi? Nu vor face aşa cum a făcut robul necredincios, care şi-a îngropat 
talantul, plângându-se că cerinţele Domnului, sunt prea grele? Acest rob necredincios a pretins că a 
cunoscut pe Dumnezeu, şi apoi L-a acuzat de fapt de fraudă. El a avut o viziune falsă despre caracterul 
lui Dumnezeu. 

Discursul administratorului necredincios – slujitorul leneş – nu a fost doar o scuză, ci a fost 
revărsarea adevăratelor sentimente ale inimii sale. El a privit pe Domnul exact aşa cum s-a exprimat. 
Avarul egoist a făcut caracterul lui Dumnezeu asemenea caracterului său. El nu a avut nicio smerenie 
a inimii, nicio religie autentică, nici cunoştinţa practică a caracterului lui Dumnezeu, nu a crezut în 
mila Sa gratuită şi în darul bogat al harului Său. 

A cunoaşte pe Dumnezeu înseamnă a avea încredere deplină în El. Oh, cu ce sentimente 
tratează oamenii pe Dumnezeu azi! Oamenii trebuie să fie refăcuţi faţă de Dumnezeu şi faţă de ei 
înşişi. Este atât de greu pentru oameni să-şi vadă propriile lor motivaţii şi să judece în mod corect 
duhurile de care sunt conduşi, este atât de greu pentru oameni să recunoască, în sinceritatea inimii, ca 
şi David „Am păcătuit. Am avut un duh diferit de cel al lui Hristos.” 

Oamenii care au avut cea mai mare putere în lumea noastră au trăit în lumina reflectată de pe 
crucea Calvarului. Ei şi-au revărsat mărturisirile din inimi pline de durere din cauză că au făcut greşeli 
şi nedreptăţi. Ei nu şi-au etalat bunătatea, isteţimea şi capacitatea în faţa lui Dumnezeu, ci au spus, „În 
mâinile mele, nu aduc niciun preţ, mă agăţ doar de crucea Ta.” 

Am văzut pe Domnul Isus privind cu chipul întristat pe oamenii care se ocupă cu lucrurile 
sfinte, deoarece ei nu discern lucrurile sacre. El a spus, „Caracterul omenesc nu poate fi de încredere. 
Dacă Hristos nu este întreţesut în926 caracter, acesta este fără valoare. Fără o transformare a 
caracterului, nu există nicio speranţă pentru lume.” 

Instituţiile din mijlocul nostru, toate au fost întemeiate cu sacrificiu. Acestea aparţin oamenilor 
şi fiecare suflet care şi-a tăgăduit eu-l şi a făcut sacrificii pentru a aduce aceste instituţii la existenţă, 
trebuie să simtă că are un interes special pentru ele. El nu trebuie să piardă interesul său sau credinţa, 
sau să înceteze să se roage pentru ele. Cei care au sacrificat pentru aceste instituţii, nu trebuie să se 
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resemneze să le vadă corupte. Ei au dreptul de a investiga. Pe măsură ce pericolele din ultimele zile 
sunt asupra noastră, ei ar trebui să se roage cu mai multă seriozitate. 

Acei oameni care au ridicat poveri atunci când lucrarea a fost grea, ar trebui să fie chemaţi în 
consiliile voastre. Acestea se datorează lor, şi ei ar trebui să aibă un cuvânt în planurile care se concep. 
Nu trebuie formată nicio confederaţie cu cei necredincioşi şi nici nu trebuie să existe un anumit număr 
de oameni care cred cum credeţi voi şi care să spună „Amin” la toate planurile pe care le puteţi 
propune. Nicio confederaţie nu ar trebui să fie formată între cei din poporul nostru, în felul şi după 
obiceiurile lumii. Mi s-au arătat în mod special pericolele care există în a face aşa ceva. Lumea nu 
trebuie să fie criteriul nostru. Lăsaţi pe Domnul să lucreze. Lăsaţi ca glasul Domnului să fie auzit. Noi 
trebuie să ducem o solie deosebit de clară către lume. Noi nu trebuie să ţinem seama de sfaturi de a 
urma planurile care vor fi sugerate pentru a face mai puţin proeminente adevărurile speciale de interes 
vital, care ne-au separat de lume şi ne-au făcut ceea ce suntem. 

Timpul este scurt. Prima, a doua şi a treia solie îngerească sunt soliile care trebuie să fie date 
lumii. Noi nu auzim literalmente vocea celor trei îngeri, dar aceşti îngeri din Apocalipsa reprezintă un 
popor care va fi pe pământ şi care va vesti aceste solii. 

Ioan a văzut „Pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a 
luminat de slava lui.” Apoc.18:1. Această lucrare este927 vocea poporului lui Dumnezeu proclamând o 
solie de avertizare către lume. Ne-a dat Dumnezeu, prin Ioan, lumină cu privire la lucrurile care se vor 
petrece în timpul care a mai rămas, chiar la sfârşit? Cu peniţa şi cu glasul, noi trebuie să proclamăm 
lumii exact această solie, nu cu şoapte blânde, nedesluşite. 

Am fost instruită de Domnul că oamenii care poartă responsabilităţi în lucrare, au nevoie de 
alifia cerească pentru ochi, care este Duhul lui Dumnezeu, pentru a trezi şi curăţi discernământul lor – 
pentru că ei nu reuşesc să discearnă realităţile sacre şi veşnice în adevărata lor semnificaţie. Ei fac un 
atom cât o lume şi o lume cât un atom. 

„Aşa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui, şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea 
poporului acestuia: ‚Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se 
teme el, nici nu vă speriaţi! Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.’ Şi 
atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case 
ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului! Mulţi se vor poticni, vor cădea şi se vor 
sfărâma, vor da în laţ şi vor fi prinşi. – ‚Înveleşte această mărturie, pecetluieşte această descoperire, 
între ucenicii Mei.’ Eu nădăjduiesc în Domnul, care Îşi ascunde Faţa de casa lui Iacov. În El îmi pun 
încrederea. Iată, eu şi copiii pe care mi i-a dat Domnul, suntem nişte semne şi nişte minuni în Israel, 
din partea Domnului oştirilor, care locuieşte pe muntele Sionului.” Isaia 8:11-18. 

Este cu totul imposibil pentru om ca să se sfinţească, să se cureţe şi să se binecuvânteze el 
însuşi. Numai singur Dumnezeu este ajutorul nostru. Harul va fi împărtăşit fiecărui suflet care îl 
doreşte sincer. Noi trebuie să punem deoparte din noi egoismul şi să devenim neprihăniţi – nu prin 
merite, ci prin har. „Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi, nu s-a arătat încă”, dar când Se 
va arăta El, viaţa noastră, atunci ne vom arăta şi noi, împreună cu El, în slavă.  

Viaţa928 noastră, dacă este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, nu va fi observată sau apreciată de 
către lume. Caracterul creştin este uneori apreciat de către unele clase ale lumii care doresc să vadă 
consecvenţă, dar, în general, lumea este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi cu poporul Său. Lumea, în 
general, nu va avea plăcere de evlavia reală, vitală, de un caracter ferm, statornic, care nu se clatină în 
faţa sofismelor ei sau în faţa fals numitei ştiinţe. 

Lucrurile Duhului se judecă duhovniceşte. Pietrele vii din templul lui Dumnezeu, nu atrag 
omul din lume. Acesta nu înţelege poziţia lor în clădire, şi nu vede în ele nimic din ceea ce preţuieşte 
el. El vede talentul şi felul tranşant al caracterului şi invidiază fiecare parte din el. Indiferent ce poate 
face creştinul din punct de vedere religios, în mod conştiincios, de dragul lui Hristos, nu este înţeles 
sau apreciat pentru că lumea nu cunoaşte puterea adevărului, şi nu cunoaşte pe Domnul Isus Hristos. 

Lăsaţi un creştin să umble cu Domnul, în toată umilinţa minţii, şi va fi numit mărginit, fanatic, 
exclusivist. Dacă el este zelos, lumea îl va numi fanatic. Lăsaţi-l să spună adevărul cu hotărâre, în mod 
scris sau rostit, şi să meargă în spiritul şi puterea lui Ilie pentru a proclama ziua Domnului, şi el va fi 
numit de către lume excitabil; ei spun că acesta acuză tot ceea ce e în afară de credinţa lui. Lăsaţi un 
creştin să fie tot ceea ce harul îl poate face să fie, şi lumea nu va putea înţelege asta. Aceasta este viaţa 
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nevăzută, interioară, care este ţesută cu viaţa lui Dumnezeu, reprezentată ca fiind ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu, pe care lumea nu o poate discerne. 

Credincioşii au fost acuzaţi, interpretaţi greşit şi urâţi, din cauza lui Hristos. Ei au trecut prin 
mult necaz. Ei au învăţat prin experienţă, „Nu vă miraţi, dacă lumea vă urăşte.” Ei nu pot înţelege 
motivele voastre. Caracterul creştin este ceva ce ochii lor sunt prea orbi ca să discearnă, atingerea lor 
prea aspră pentru a-l simţi prin pipăit. Puterile sufletului lor sunt mult prea pervertite929 pentru a stima 
lumina cea vie, cerească, ce străluceşte în mintea şi inima creştinului. Această lumină este 
necunoscută lumii. 

Creştinii într-adevăr, se opun etalării. În măsura în care sunt creştini, ei sunt îmbrăcaţi cu 
umilinţă şi acest adevărat har îi face o lumină, în contrast cu întunericul. Dacă suntem creştini, nu vom 
căuta să fim lăudaţi sau înălţaţi de oameni, şi nu vom fi distanţaţi de lucrare prin mituire sau prin 
stimulente măgulitoare. Creştinii nu vor fi izgoniţi de la postul datoriei lor, de frică sau de mustrare, 
de învinuire, ură sau persecuţie. 

Isus spune, „Voi sunteţi lumina lumii. Să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să 
vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Sunt unii care vor 
observa exemplul şi vor simţi influenţa unei vieţi creştine consecvente. Isus nu spune creştinului să se 
străduiască să strălucească, ci doar să lase ca lumina sa să strălucească în raze clare şi distincte în 
lume. Nu acoperiţi lumina voastră. Nu reţineţi în mod egoist lumina voastră. Nu lăsaţi ca ceaţa, 
confuzia şi boala lumii să se aşeze peste lumina voastră. Nu o ascundeţi sub pat sau sub obroc, ci 
puneţi-o într-un sfeşnic, ca ea să poată da lumină tuturor celor care sunt în casă. Nu vă chinuiţi pentru 
a vă aprinde pe voi înşivă ca să străluciţi, nici nu vă duceţi în peşteră la fel ca şi Ilie în descurajarea 
lui, ci ieşiţi, staţi cu Dumnezeu şi străluciţi. Dumnezeu spune să luminaţi, să străpungeţi întunericul 
moral al lumii. Fiţi sarea, gustul oamenilor. 

Dacă oamenii care sunt în legătură cu lucrarea, s-ar ruga mai mult, dacă ar simţi că Dumnezeu 
le cere să participe la adunări, dacă ar căuta să asigure sufletelor lor mana cerească, atunci ar creşte în 
har şi în cunoaşterea Domnului nostru Isus Hristos până la statura deplină de bărbaţi şi femei în 
Hristos. 

Când cei care sunt în poziţii de încredere sacră vor ţine adevărul cu fermitate şi îl vor vesti în 
mod distinct şi pozitiv, lumii nu îi va plăcea. Totuşi,930 calea şi planul lui Dumnezeu este ca fiecare 
rază de lumină dată agenţilor omeneşti în viaţă, să strălucească în mijlocul întunericului moral care 
învăluie lumea.  

Nu există nicio pace de obţinut prin unirea interesului nostru cu lumea, despre care Hristos 
spune că nu poate primi adevărul, deoarece nu cunoaşte pe Tatăl şi nici pe Fiul Isus Hristos. Isus 
spune: „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. Dacă aţi fi din lume, lumea 
ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de 
aceea vă urăşte lumea.” Ioan 15:18,19. Isus atrăgea lumea, dar ei au refuzat să vină la Isus, au refuzat 
să-L cunoască. „Aduceţi-vă aminte de vorba, pe care v-am spus-o: ,Robul nu este mai mare decât 
stăpânul său.’ Dacă m-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe 
al vostru îl vor păzi. Dar vă vor face toate aceste lucruri pentru Numele Meu, pentru că ei nu cunosc 
pe Cel ce M-a trimis.” Ioan 15:20,21. 

Noi suntem biserica luptătoare, nu biserica triumfătoare. Trebuie să fie mai profundă, mult mai 
profundă spiritualitate în cei care se ocupă cu lucrurile sacre. Există un mare pericol în încrederea în 
sine, în încrederea în înţelepciunea omenească şi în a nu te sprijini serios şi complet pe Dumnezeu. 
Oricine încearcă să asigure pacea prin ascunderea adevărului şi prin neapărarea acestuia – adevărul 
prezent, potrivit pentru acest timp – va obţine o pace care va duce la somnul morţii. 

Acum este momentul de a fi îmbrăcaţi cu fiecare piesă a armurii. „Căci noi n-avem de luptat 
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” Efes. 6:12. Aici 
este lucrarea noastră, iar Satana va veni prin fiecare mijloc care este lăsat nepăzit, ca să orbească 
minţile cu privire la interesele adevărate şi vitale, care sunt în joc în acest timp. Dacă el poate întuneca 
minţile oamenilor noştri care au răspunderi, stricăciunea va lucra. Ei nu vor vedea şi nici nu vor 
înţelege lucrările lui Dumnezeu931 mai mult decât au înţeles evreii în zilele în care cele mai mari 
binecuvântări au fost la îndemâna lor. Prin nepocăinţă, încredere în sine şi neprihănire proprie, ei au 
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închis uşa pentru pacea lor. Ei au închis uşa faţă de singura lor speranţă, pentru că nu erau dispuşi să 
accepte calea lui Dumnezeu şi să-şi supună minţile şi inimile lor, luminii adevărului. 

Nu avem nevoie de oameni care să influenţeze mintea oamenilor, ca în vechime, pentru a 
asigura pacea, favoarea şi prosperitatea pe care le anticipau, prin punerea deoparte a crucii. În felul 
acesta vor avea o pace, dar o pace după rânduiala lui Satana, o pace înşelătoare, nu pacea care vine de 
sus, pacea pe care Hristos a făgăduit s-o dea. 

„Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu 
blândeţea înţelepciunii! Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă 
lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, 
firească (Greceşte: sufletească); drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh de ceartă, este tulburare 
şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care vine de sus, este, întâi, curată, apoi paşnică, blândă, uşor de 
înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi roada neprihănirii este 
semănată în pace pentru cei ce fac pace.” Iacov 3:13-18. 

Nu există pace sigură fără prezenţa Duhului lui Hristos. Nu există nicio pace, decât cea care 
are legătură cu crucea. Domnul Isus a spus: „Nu vă voi lăsa orfani.” 

Măsura dragostei lui Dumnezeu faţă de om se găseşte în darul lui Hristos. El este Mijlocitorul, 
care transmite iubirea lui Dumnezeu faţă de om. „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Ioan 3:16. 
Dumnezeu ne-a iubit şi de aceea ne-a dat pe Hristos; şi nu pentru că a dat pe Hristos, de aceea ne-a 
iubit. 

Voi, cei care purtaţi povara responsabilităţii, Domnul Isus932 aşteaptă să vă primească 
rugăciunile, mărturisirile, pocăinţa voastră. Dacă în experienţa voastră de zi cu zi nu este un caracter 
care dovedeşte că voi în mod constant primiţi putere de la Isus Hristos, nu sunteţi în siguranţă pentru 
niciun moment. 

„Ei bine”, spune cineva, „Eu voi ieşi. Voi ieşi afară şi altcineva poate veni în locul meu.” Mai 
bine nu faceţi asta, dacă nu aţi decis că veţi menţine o legătură strânsă cu Dumnezeu. Dacă lăsaţi loc 
pentru Satana ca să vină între voi şi Isus, Satana va fi roditor în sugestii. Va exista o abundenţă de 
maşinaţii şi o încredere în acţiuni mecanice, lăsând la o parte pe Singurul care vă poate insufla cu 
Duhul Sfânt şi care în vremuri de pericol ridică un steag pentru voi împotriva inamicului. Nu trebuie 
să depindeţi de înţelepciunea voastră mărginită, pentru că voi aveţi o experienţă limitată în cel mai 
bun caz, şi nu ştiţi nici pe jumătate din ceea ce priveşte conducerea sigură şi înţeleaptă a lucrării din 
mâinile voastre, aşa cum credeţi că ştiţi. 

Când veţi înţelege nevoia omului de a se pierde pe sine din vedere, de a avea ochiul îndreptat 
spre slava lui Dumnezeu, fără să se gândească sau să consulte ceea ce va spune lumea, ceea ce va 
gândi lumea şi ce motive vor atribui ei lucrării noastre, ci urmând pe Conducătorul vostru, ţinând 
pasul cu Căpetenia mântuirii voastre, păstrând simţurile foarte treze pentru a prinde ordinele Lui şi 
pentru a se supune acestora la literă atunci, deşi nu aţi avut experienţă, credinţa voastră se va ţine tare 
de puterea lui Isus. Împreună cu El, nu există nicio primejdie a eşecului. 

Este mai uşor să zdrobeşti şi să distrugi lumea decât să o refaci, dar Hristos Şi-a dat viaţa 
pentru a o reface. Tulburarea, întunericul şi moartea acoperă lumea ca un giulgiu funerar. Nu pot 
oamenii, mărginiţi în experienţă, să înveţe şezând la picioarele lui Isus? Privind căile şi lucrările Sale, 
văzând viaţa Sa de tăgăduire de Sine, ei sunt schimbaţi. „Învăţaţi de la Mine”, zice El, „căci Eu sunt 
blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă [pace] pentru sufletele voastre.” Matei 11:29  

„Luaţi933 jugul Meu asupra voastră.” Când luaţi jugul împreună cu Hristos, ca şi colaboratori 
cu El, sunteţi ucenici, nu dictatori. Hristos dictează. Voi puteţi fi agenţi omeneşti pentru a răspândi 
lumina în lume. Fiţi atenţi, ca să nu adunaţi din întunericul diavolului şi să numiţi aceasta înţelepciune 
de sus. 

Doar Duhul lui Hristos, principiul cel viu sălăşluind în suflet, dă competenţă pentru sarcina de 
a fi împreună lucrători cu Dumnezeu. Domnul Isus Hristos ia omul în lucrarea Lui şi îl face părtaş cu 
El însuşi la mântuirea sufletelor oamenilor. 

Domnul a trimis profeţi şi solii din cer, pentru a mântui oamenii, dar ei au refuzat să accepte 
condiţiile. Domnul Isus Hristos a venit în lume ca să aprindă lumina în fiecare colţ obscur al lumii, dar 
Satana s-a interpus între Hristos şi oameni, pentru a împiedica comunicările divine, şi ca să 
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zdrobească toată speranţa din inima Celui Atotputernic. În sfaturile sale, a pus în funcţiune o cale de 
acţiune ca omenirea să scoată din inima omenească şi forţa satanică să pună stăpânire pe ea. 

Mâinile rele au răstignit pe Domnul slavei. Dar viţa mamă a fost plantată de partea cealaltă a 
zidului. Deşi crengile sale atârnă asupra lumii, rădăcina preţioasă a fost pusă în siguranţă, ca să nu fie 
niciodată dezrădăcinată, iar tulpinile uscate, fără sevă pot fi altoite în Viţa cea vie şi să poarte 
ciorchine bogate de roade. 

Isus spune, „Vă voi trimite Mângâietorul. Doar Duhul Meu este priceput pentru sarcina de a 
mântui lumea, dacă aceasta va accepta proviziile harului Meu. Mângâietorul va convinge lumea în ce 
priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” 

Deci, fiecare om să lucreze în câmpurile lui Dumnezeu, pentru a convinge lumea despre păcat, 
neprihănire şi judecată. Aceasta este lucrarea mea, aceasta este lucrarea fiecărui conlucrător cu Isus 
Hristos. Agenţii care sunt angajaţi în vreun departament al lucrării pentru a transforma lumea, nu 
trebuie să formeze vreo confederaţie cu lumea, ca934 să facă ceea ce face sau nu face lumea. Noi 
trebuie să ascultăm de ordinele care vin de sus. Orice sugestie făcută de cei care nu primesc adevărul, 
care nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu pentru acest timp, slăbeşte puterea lucrării. Ei L-au scos pe 
Hristos din sfatul lor şi acceptă sfatul dumnezeilor Ecronului. 

Domnul a făcut risipă de mijloace, pentru mântuirea omului. Resursele Lui sunt nelimitate. 
Inteligenţele cereşti sunt gata să se unească cu agenţii omeneşti şi oamenii pot veni în legătură 
apropiată cu Isus Hristos, Avocatul divin. Când oamenii simt că Isus Hristos trebuie să aibă controlul 
total al întregii inimi, a tuturor afecţiunilor, atunci El va fi cu fiecare lucrător, purtând partea grea a 
jugului. El mişcă inimile oamenilor, prin Duhul Său Sfânt. Noi avem o lucrare de făcut, aceea de a 
merge în toată lumea cu lumina dată de Dumnezeu, declarând cu peniţa şi cu glasul, drepturile lui 
Dumnezeu şi justificând pretenţiile lui Dumnezeu. Isus trebuie să fie singura noastră încredere şi 
siguranţă. Neprihănirea Lui trebuie să fie pentru totdeauna garanţia noastră. 

Isus a spus: „Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.” Ioan 6:65. 
Omul face partea lui, ca agent omenesc al lui Dumnezeu, pentru a atinge oamenii, dar Isus, nu omul, 
face lucrarea de transformare a caracterului omului. Duhul Lui este răspândit prin toate capacităţile şi 
puterile încredinţate oamenilor, aducând lumină în înţelegere şi supunând sub stăpânirea Lui inima 
care slujea păcatului. 

Dacă oamenii cu talent şi influenţă se încred în sine, atunci Isus îi părăseşte, şi El va angaja 
cele mai slabe şi mai simple dintre instrumente, pentru a face lucrarea Lui, ca şi în cazul lui Ghedeon 
şi în luarea Ierihonului. Nu omul este cel care trebuie să fie obiectul de atracţie. Nu omul este cel care 
să se ridice singur. Nu omul este cel care primeşte slava sau laudele, ci Domnul, Dumnezeul lui Israel 

Review&Herald Office nu este într-o poziţie corectă înaintea lui Dumnezeu. Domnul935 cere 
ca fiecare dintre slujitorii Săi să-L vestească, dar există o mare neglijare a acestui lucru. Atmosfera din 
Review Office nu este sănătoasă. Conducătorii nu sunt zeloşi în duh, slujind Domnului. În timp ce ei 
pretind a crede în Biblie, eşuează în practicarea învăţăturilor ei. Ei sunt ascultători, dar nu împlinitori 
ai Cuvântului. Harurile cereşti nu se află în inimă şi nu sunt ţesute în caracter. Cerinţa este: „Căutaţi 
mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui.” Matei 6:33. Adevărul, aşa cum este în Isus, va 
conduce oamenii să-L aducă pe Hristos pe primul loc, iar lumea, pe locul doi. Ei nu se vor angaja în 
lucrarea sacră a lui Dumnezeu, fără a căuta în modul cel mai serios îndrumarea cerească, pentru că 
Hristos a zis: „Fără Mine nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5. 

Oamenii care sunt angajaţi în lucrare, la editură, au nevoie de iluminarea divină în toate 
tranzacţiile lor de afaceri. Tot ceea ce se referă la lucrare, trebuie să fie făcut cu cea mai strictă 
integritate, nu doar faţă de cei de credinţa noastră, ci şi faţă de cei necredincioşi. Îngerii lui Dumnezeu 
privesc la toţi lucrătorii, pentru a-i ajuta pe toţi cei care au nevoie de ajutor şi ale căror inimi se 
apropie pentru a primi ajutor. Fiecare tranzacţie a omului cu semenii săi trebuie să fie caracterizată 
prin cea mai mare corectitudine. Nu trebuie ca un om să fie mai favorizat şi un altul defavorizat, ca o 
cârpă de şters picioarele, pentru că Dumnezeu declară că va judeca aceste lucruri. 

Ce se întâmplă dacă treburile de afaceri sunt făcute fără a fi conduse de Isus? Ce se întâmplă 
dacă aceste treburi sunt făcute aşa cum s-a făcut, şi lucrurile care aparţin interesului nostru veşnic şi 
pacea minţii, sunt neglijate? Atunci păcătuim împotriva lui Dumnezeu, Îl jefuim şi tratăm necinstit pe 
Mântuitorul nostru, a cărui proprietate suntem. Ne înşelăm sufletele şi neglijăm a fi împlinitori ai 
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Cuvântului. Nimeni nu se poate împovăra cu treaba până acolo încât să piardă simţul marii sale nevoi 
de hrană spirituală şi nevoia de a avea înflăcărarea duhului în slujirea Domnului, fără o pierdere 
prezentă şi veşnică. Oamenii fac greşeli, în propria lor înţelepciune mărginită. Ei nu simt că sunt 
dependenţi de Dumnezeu pentru fiecare936 respiraţie a lor şi ei devin plini de sine. Aceasta a fost 
starea la editură. Dumnezeu nu este mulţumit. Există un spirit aspru, dictatorial. Dumnezeu vede toate 
acestea. Totul este scris în cartea Sa, şi fiecare acţiune dintre oameni se va vedea exact aşa cum este. 
Hristos Se identifică cu omenirea suferindă şi, dacă un om, în mândria duhului său, în ideile sale 
trufaşe despre sine, loveşte sufletul semenului său, Domnul Isus înregistrează asta ca fiind făcută Lui. 
„Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Matei 25:40. Dacă fiecare aţi putea vedea şi realiza efectul acelor cuvinte 
ascuţite şi iritate care rănesc şi descurajează sufletul, şi aţi putea vedea pe Isus rănit şi lovit din cauza 
acestor cuvinte, aţi avea grijă mai mare. Voi nu aţi îndrăzni să daţi dovadă de trăsături de caracter 
defecte şi inacceptabile. Voi aţi asculta Cuvântul. 

„Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină 
de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, 
dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă 
şi voi. Dar mai presus de toate, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui 
Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi 
recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi 
sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu 
cu mulţumire în inima voastră.” Col. 3:12-16. 

Oh, dacă oamenii din conducerea editurii, ar practica învăţăturile lui Isus Hristos! Col. 4:2: 
„Stăruiţi în rugăciune, vegheaţi în ea cu mulţumiri.” „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă 
cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” Col. 4:6. „Cine dintre voi este înţelept şi 
priceput?” Iacov 3:13. Domnul Isus Hristos spune,937 „Iată Eu stau la uşă, şi bat: Dacă aude cineva 
glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” Apoc. 3:20. 

Spiritul rece, critic, sarcastic, care a găsit loc în inimile voastre, a alungat dragostea lui Isus. 
Izgoniţi acest spirit care nu este al lui Hristos, umpleţi golul cu spiritul lui Isus, şi veţi fi apoi vase de 
onoare, lucrători de care Dumnezeu nu trebuie să Se ruşineze. 

Este pericol. Lucrătorii se despart de Isus Hristos şi un model lumesc este pus asupra lucrării. 
Domnul este împotriva tuturor acestor lucruri. Fiecare om care se ocupă cu lucrurile sacre să-şi 
amintească faptul că Evanghelia este în antagonism ascuţit cu lumea, care zace în cel rău. Dacă 
lucrătorii nu umblă zilnic cu Dumnezeu, va fi exercitată o influenţă care va atrage nemulţumirea lui 
Dumnezeu asupra lucrătorilor. Integritatea nobilă nu este practicată în toate tranzacţiile voastre de 
afaceri, şi lucrătorilor din cadrul editurii li se vor da exemple care pot fi mijloace de pierdere ale 
sufletelor lor. 

Fiecare tranzacţie necinstită în afacere, fiecare afacere făcută pentru a vă avantaja pe voi şi 
pentru a dezavantaja pe altul, este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Voi nu iubiţi pe aproapele vostru 
ca pe voi înşivă şi sunteţi înregistraţi – tocmai voi, care vă ocupaţi cu lucrurile sfinte – ca şi călcători 
ai legii lui Dumnezeu. Cei care fac lucrarea lui Dumnezeu nu pot dezonora mai tare numele Lui decât 
prin afaceri necinstite şi dezonorante. Poate că voi nu numiţi aceste tranzacţii ca fiind necinstite şi 
dezonorante, dar Dumnezeu astfel le numeşte. Voi ca şi creştini nu veţi câştiga niciodată respect dacă 
nu reprezentaţi pe Hristos în spirit, temperament, în purtare, în toate tranzacţiile voastre de afaceri. 
Pentru a face bine celor care sunt uniţi cu voi în lucrare, trebuie să-i inspiraţi cu încredere înţeleaptă în 
evlavia şi puritatea principiilor voastre. Dacă ei vă văd aspri, împietriţi, fără simţăminte, reci, 
neiubitori, ei ştiu că nu sunteţi creştini. Hristos spune, „Iubiţi-vă unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” 
Ioan 15:12  

Să938 privim caracterul lui Dumnezeu aşa cum este prezentat sau proclamat de El însuşi: „Şi 
Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a strigat: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare 
şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de 
neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept 
nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al 
patrulea neam!” Ex. 34:6,7. 
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„Aşa vorbeşte Domnul: ,Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude 
cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că 
Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea 
găsesc plăcere Eu, zice Domnul.” Ier. 9:23-25. 

„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să 
iubeşti mila, şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” Mica 6:8. 

„Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! 
Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi 
dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” Isaia 1: 16, 17. 

Domnul cere un alt spirit în oamenii de frunte ai editurii. În toate consiliile lor, ei au nevoie de 
spirit de blândeţe, nu de nebunie. Ei nu au nevoie de un spirit puternic, dur, ci au nevoie să acţioneze 
ca nişte creştini. Lumina voastră trebuie să strălucească mai departe, nu în lumina scânteilor tăciunilor 
voştri, ci în lumina Soarelui Neprihănirii. Începutul încrederii şi siguranţei voastre în Dumnezeu şi în 
adevărul Lui, trebuie să rămână ferm până la sfârşit. Trebuie să existe un efort perseverent, neobosit 
pe tot parcursul vieţii, o luptare în lupta cea bună a credinţei. Lupta este continuă şi victoria este 
sigură. Fiecare suflet în care Hristos rămâne, va primi har peste har. În măsura în care omul adună 
harul, Dumnezeu înmulţeşte. El939 va menţine un spirit nobil, după exemplul sfânt al lui Hristos. El va 
reprezenta caracterul lui Hristos, menţinând integritatea, puritatea şi sfinţenia. 

„Voi deci, preaiubiţilor, ştiind mai dinainte aceste lucruri, păziţi-vă ca nu cumva să vă lăsaţi 
târâţi de rătăcirea acestor nelegiuiţi, şi să vă pierdeţi tăria.” 2 Pet. 3:17. Nu neglijaţi niciun mijloc al 
harului. În aceasta voi trebuie să fiţi un exemplu pentru toţi cei de la editură. Hristos, în rugăciunea Sa 
către Tatăl Său, a spus, „Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.” Ioan 
17:19. Voi trebuie să arătaţi că este mare nevoie de a se acorda atenţie mijloacelor harului, ca şi alţii 
să poată face ca şi voi. 

Voi, cei de la editură, care pretindeţi a fi creştini, puneţi deoparte frivolitatea şi criticile 
voastre, care sunt o ofensă adusă lui Dumnezeu. Dumnezeu are oameni peste care pune poveri legate 
cu lucrarea Lui la editură. Voi puteţi strica în mare măsură experienţa lor, cu lipsa voastră de evlavie 
şi cu lipsa de respect pentru lucrurile sacre. Dumnezeu vă cheamă să fiţi oameni aflaţi sub controlul 
Duhului Său, ca să puteţi fi ghizi pentru a conduce tinerii spre cer. Aveţi nevoie de Isus la fiecare pas. 
Acest timp – 1891 – este o perioadă în care ne putem aştepta ca Dumnezeu să-Şi manifeste puterea 
faţă de poporul Său. Proiectele misionare nu vor fi limitate, ci extinse. Bărbaţii trebuie să fie în strânsă 
legătură cu Dumnezeu, sau, dacă nu, vrăjmaşul se va interpune între ei şi Dumnezeu, astfel încât ei 
vor primi sugestiile sale ca fiind vocea lui Dumnezeu. 

Lucrarea pentru acest timp este reprezentată de primul, al doilea şi al treilea înger care zboară 
prin mijlocul cerului. Primul înger are solia sa, cel de-al doilea urmează pe primul şi îşi poartă solia. 
Dar prima, nu este dată laoparte; ea nu pierde nimic din forţă, pe măsură ce a doua este proclamată. La 
fel este şi cu îngerul al treilea. Aceşti îngeri reprezintă poporul lui Dumnezeu proclamând către lume 
Cuvântul lui Dumnezeu, prin care se produc impresii atât de puternice încât adevărul este940 separat de 
gunoiul erorii şi stă revelat în frumuseţea lui pură, impecabilă. Aceste solii ale adevărului deschid 
înţelegerii contemplarea măreaţă a scenelor prin care ele ne conduc – scene solemne, de curăţire şi 
extrem de impresionante. 

Aceasta a fost situaţia de la prima descoperire a adevărului prezent, pentru acest timp. Noi 
trebuie să chemăm pe Domnul pentru a deschide calea, să ne predăm pe noi înşine şi apoi să ne rugăm 
Domnului pentru ajutor. Bărbaţi care au lucrat în interesul naţiunii noastre au pătruns, prin strategiile 
şi planurile lor, dincolo de prezent, şi au fost foarte onoraţi pentru înţelegerea pe care au avut-o în 
ideile lor de anvergură. Dumnezeu a lucrat prin intermediul instrumentelor omeneşti în proclamarea 
soliilor adevărului. El le-a dat lor să le ducă. De la un început foarte mic în activitatea lor misionară, s-
a ajuns la rezultate excelente. Această activitate se află într-o sferă atât de cerească încât proiectele 
ambiţiei omeneşti niciodată nu au atins-o. Aceasta are un scop atât de mare, încât politicile 
înţelepciunii lumeşti a oamenilor de stat, nu ar adăuga nimic la succesul acesteia, ci ar duce la risipirea 
şi pierderea ei. 

Câmpul este lumea. Lumina adevărului trebuie să fie dusă în mijlocul întunericului moral. 
Aceasta nu este o solie pe care să o proclamăm pe ascuns. Niciunul care lucrează pentru Maestru, nu o 
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ascunde aşa încât să nu îi descopere originea şi scopul. Aceasta trebuie să triumfe, să înalţe, să 
înnobileze şi să cureţe tot ceea ce atinge şi să dea demnitate tuturor celor care intră sub influenţa ei. 
Agenţii ei trebuie să fie oameni care nu vor sta liniştiţi nici zi nici noapte, pentru că ea implică cele 
mai puternice conflicte. Rezultatele ating ambele lumi, leagă pământul cu cerul, investeşte oamenii cu 
caracterul ei solemn. Crucea – crucea lui Hristos – este înălţată şi iese în evidenţă, sădind în solie o 
vigoare nouă. Puterea ei este văzută şi eficacitatea ei înţeleasă, arătând în inima legii sfărâmate, 
măreţia autorităţii Mântuitorului care iartă păcatele. Puterea Lui de a ierta păcatele este mare, largă şi 
profundă. Este fără limită. 

 Ce941 altă putere mai are Domnul lui Israel, pentru a ajunge la cei care au dat la o parte 
avertismentele şi mustrările Lui şi care au socotit că ele nu vin dintr-o sursă mai înaltă decât sora 
White? Ce scuză puteţi spune înaintea lui Dumnezeu, la judecată, pentru faptul că aţi întors spatele 
dovezilor pe care vi le-a dat, despre lucrarea Sa? „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Nu aş vrea să 
redau sau să vă spun felul în care Dumnezeu a lucrat în şi prin mine, în trecut. Voi sunteţi răspunzători 
pentru dovezile prezente. 

Cât mă doare inima din cauza spiritului care a caracterizat întâlnirile de comitet şi de 
consfătuire! Ce spirit a fost adus în ele! Ideile şi opiniile unuia, le afectează pe ale celuilalt şi sunt 
multe critici şi glume. Un Martor a fost prezent la întâlnirile voastre şi a înregistrat totul. Aceste arme 
îl degradează pe cel care le foloseşte, şi nu-i dau nicio victorie. Lucrurile sacre au fost aduse la nivelul 
celor profane. Glumele şi criticile voastre ascuţite, după modelul necredincios, îi plac diavolului, dar 
nu Domnului. Duhul lui Dumnezeu nu a stăpânit în comitetele voastre. S-au făcut declaraţii false 
despre soli şi soliile pe care ei le transmit. Cum îndrăzniţi să faceţi asta? 

Ridiculizarea şi glumele, sunt argumente sărace. Ridiculizările degradează mintea oricui se 
angajează în acestea, pentru că despart sufletul de Dumnezeu. Nicio încredere nu poate să fie pusă în 
judecata acelora care fac acest lucru, nicio greutate nu se poate da sfatului sau deciziilor lor. Cicăleala 
şi critica nu sunt după rânduiala lui Dumnezeu. Acestea lasă sufletul fără prospeţime sau har, la fel de 
uscat ca dealurile Ghilboa. A acuza pe lucrători şi lucrarea acelora pe care îi foloseşte Dumnezeu, 
înseamnă a acuza pe Isus Hristos în persoana sfinţilor Lui. Comentariile voastre în interiorul sau în 
afara comitetului nu au nimic cu Dumnezeu. Cu toţii aveţi nevoie să cultivaţi facultăţile voastre 
religioase, ca să puteţi discerne corect lucrurile religioase. Aţi avut un eşec categoric, în a distinge 
între aur curat, paiete şi obiecte aurite; între substanţă şi umbră. 

Prejudecăţile942 şi opiniile care au predominat la Minneapolis, nu sunt moarte nicidecum. 
Seminţele semănate acolo sunt gata să încolţească şi să aducă o recoltă asemănătoare, deoarece 
rădăcinile au rămas. Tulpinile au fost tăiate, dar rădăcinile nu sunt moarte, şi vor produce roadele lor 
nesfinte, pentru a otrăvi percepţia şi pentru a orbi înţelegerea acelora cu care veniţi în legătură, în ceea 
ce priveşte mesagerii şi mesajele pe care Dumnezeu le trimite. Când veţi distruge rădăcina 
amărăciunii prin mărturisire profundă, atunci veţi vedea lumina, în lumina lui Dumnezeu. Studiaţi însă 
Cuvântul lui Dumnezeu cu acest scop. Aveţi nevoie să o faceţi. Nu studiaţi cu scopul de a vă confirma 
ideile, ci aduceţi ideile voastre la Biblie, pentru a fi curăţite, condamnate sau aprobate, în lumina 
Vechiului şi a Noului Testament. Faceţi din Dumnezeu şi din Biblia voastră, tovarăşi constanţi. 
Studiaţi Mărturiile cu acelaşi scop, cu multă rugăciune. 

Domnul are înţelepciune nemărginită şi putere omnipotentă. Bunătatea şi mila Sa sunt 
nelimitate, fără părtinire şi fără ipocrizie. Dumnezeu nu va planifica, iar puterea Lui nu va executa 
vreun scop care nu este în armonie perfectă cu bunătatea infinită. Nici dreptatea Sa nu face vreo cerere 
sau dorinţă care sunt în opoziţie cu dorinţele sau pretenţiile milei Sale. Trebuie să existe o cooperare 
între dreptate şi milă, fiecare trăgându-şi vitalitate, putere şi eficienţă infinită din unirea şi cooperarea 
plină de înţelegere a tuturor atributelor lui Dumnezeu. Lucrătorii noştri de la editură, mari şi mici, vor 
avea nevoie să înveţe aceasta. 

Am fost într-unul din comitetele voastre. Cineva s-a ridicat, şi foarte serios şi hotărât, a arătat o 
hârtie. Am putut citi în întregime ce scria – American Sentinel. Au fost făcute critici în dreptul 
articolelor publicate în aceasta. S-a declarat că aici trebuie tăiat, şi că dincolo trebuie schimbat. 
Cuvinte puternice au fost rostite şi a existat un puternic spirit necreştin. Ghidul meu mi-a dat cuvinte 
să vorbesc celor care au fost prezenţi, care nu au fost reţinuţi în a face943 acuzaţii. 
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În esenţă, voi reda mustrarea dată: A existat un spirit de luptă în mijlocul comitetului. Domnul 
nu a prezidat în consfătuirile lor iar minţile şi inimile lor nu au fost sub influenţa stăpânitoare a 
Duhului lui Dumnezeu. Lăsaţi pe adversarii credinţei noastre să instige, şi să dezvolte planurile care se 
formează. În timp ce planurile nu sunt contestabile, sunt introduse principii prin care Dumnezeu va fi 
dezonorat. 

Lumina pe care Domnul a dat-o, ar trebui să fie respectată, pentru siguranţa voastră, precum şi 
pentru siguranţa bisericii lui Dumnezeu. Dacă paşii făcuţi de către unii, devin ceva uzual în poporul 
rămăşiţei lui Dumnezeu, cu siguranţă nu veţi fi susţinuţi de Dumnezeu, pentru că Domnul va nimici 
sfaturile celor înţelepţi – ale celor care s-au flatat singuri că sunt înţelepţi. Este evident din felul vostru 
de acţiune, că aţi făcut planuri şi v-aţi pus ţinte fără ajutorul Celui puternic în sfat. Domnul va lucra. 
Oamenii care iau astfel de decizii au nevoie ca ochii lor să fie unşi cu alifia spirituală. Voi v-aţi simţit 
puternici în propria voastră putere, dar este Unul care poate lega braţul celui puternic şi poate nimici 
sfaturile celor înţelepţi. 

(1 Petru 2:1-12, citat) 
Marea controversă între cele două mari puteri se va încheia curând şi, spre încheierea timpului, 

va fi un conflict extraordinar, aprig. Acum este momentul să vă propuneţi, aşa cum au făcut Daniel şi 
tovarăşii săi în faţa curţii Babilonului, să fiţi credincioşi principiului. Cuptorul de foc încălzit de şapte 
ori mai mult decât de obicei, nu a abătut de la principiile lor [pe cei trei evrei]. Ei au stat ferm şi au 
fost aruncaţi în cuptorul de foc. Înfăţişarea unei a patra Persoane a fost cu ei, şi nici chiar miros de foc 
nu s-a simţit pe hainele lor. Cuşca cu lei944 a fost deschisă pentru a primi pe credinciosul Daniel, care 
se ruga, dar şi-a ascuns el scopul? Şi-a schimbat el obiceiul? De trei ori pe zi, aşa cum îi era obiceiul, a 
căutat pe Domnul lui în camera lui, cu fereastra deschisă spre Ierusalim. Dumnezeu l-a scăpat pe 
Daniel. 

Să ne uităm la cazul lui Ilie. El întâlneşte pe duşmanul său de moarte, împăratul, domnitorul 
despotic, care nu mai credea în religia adevărată. Regele îl acuză pe Ilie, „Tu eşti acela care 
nenoroceşti pe Israel?” 1 Regi 18:17. Se scuză Ilie? Recurge el la linguşire? Trădează el încrederea 
sacră, din cauză că Israel şi-a pervertit credinţa şi a renunţat la supunerea faţă de Dumnezeu? 
Prooroceşte el lucruri plăcute pentru ca să placă împăratului, să-l îmbuneze şi să-şi asigure favoarea 
lui? Nu, nu! Se va sustrage el problemei? Va ascunde el de împărat, adevărata cauză a judecăţilor lui 
Dumnezeu, care cad peste toată ţara lui Israel? Nu, nu! Ilie este un om care proclamă adevărul, numai 
adevărul, aşa cum o cer circumstanţele. El simte o greutate, o povară mare şi durere pentru Israelul 
apostat. El trebuie să arate fărădelegile lor, ca ei să se umilească în faţa lui Dumnezeu, pentru ca El  
să-şi întoarcă de la ei mânia aprinsă. De la Ilie, a venit răspunsul: „Nu eu nenorocesc pe Israel; ci tu, şi 
casa tatălui tău, fiindcă ai părăsit poruncile Domnului şi te-ai dus după Baali.” 1Împ.18:18. 

Aceasta este tocmai calea pe care o vor urma cei care sunt acum la editură. Lumea de azi este 
plină de linguşitori şi făţarnici, dar să ferească Dumnezeu ca aceia care pretind a fi păzitori ai 
lucrurilor sacre, să trădeze interesele sfinte prin instigările, sugestiile şi planurile Satanei. Eu am de 
dat o avertizare pentru acest corp adunat în această clădire, în Conferinţă Generală. Există pericolul ca 
instituţiile noastre să creeze planuri, căi şi mijloace care nu înseamnă succes, ci înfrângere. Eu nu 
îndrăznesc să las ca această Conferinţă să se termine iar cei care sunt adunaţi să se întoarcă la casele 
lor, fără a vă spune să analizaţi cu atenţie fiecare propunere945 prezentată, fiecare plan pus înaintea 
voastră. Nu vă pripiţi să răspundeţi acestor planuri cu „Da”-ul şi cu „Amin”-ul vostru, şi nu vă lăsaţi 
duşi de propuneri care par nevinovate, dar al căror sfârşit este ruina şi decăderea din favoarea lui 
Dumnezeu. 

Suntem în primejdie. Eu fac să răsune semnalul de avertizare. Dumnezeu vă cheamă să vă 
umiliţi sub braţul puternic al lui Dumnezeu, şi El vă va ridica. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El se va 
apropia de voi. Slujbaşi mari şi mici, voi nu aveţi timp pentru a vă plânge de lucrarea voastră fără 
succes. Priviţi la Isus. Prindeţi-vă de puterea Lui printr-o credinţă vie şi faceţi pace cu Dumnezeu. Voi 
tânjiţi prea mult după lauda oamenilor. 

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să se lase 
cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea 
milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând. ‚Căci gândurile Mele nu sunt gândurile 
voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, 
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atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.’” Isa. 55: 
6-9. 

„Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ‚Eu 
locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite, şi să îmbărbătez inimile zdrobite.’” Isa. 57:15. 

„Asa zice Domnul, Răscumpărătorul lui Israel, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de 
popor, către Robul celor puternici: ‚Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voievozii se 
vor arunca la pământ şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina 
Sfântului lui Israel, care Te-a ales.’ „Aşa vorbeşte mai departe Domnul: ‚La vremea îndurării Te voi 
asculta, şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul.” Isa. 
49:7,8.  

Să946 nu lăsaţi ca oamenii să se înalţe şi să caute să-şi realizeze ideile lor, fără să aibă 
aprobarea şi cooperarea poporului lui Dumnezeu. Spiritul vostru puternic, nu trebuie să devină o 
putere de stăpânire. Comitetele voastre zgomotoase, certăreţe, nu sunt în armonie cu Hristos, cu modul 
Lui şi cu căile Sale. Voi trebuie să aveţi acreditare divină, înainte de a face mişcări decise. 

La fel de sigur cum credem în Isus Hristos şi facem voia Lui, fără a ne înălţa pe noi, ci 
umblând în toată umilinţa minţii, e sigur şi faptul că Domnul va fi cu noi. Dar El dispreţuieşte spiritul 
vostru aprins. El este întristat de împietrirea inimilor voastre. Rugaţi-L să vă dea o inimă de carne, 
care poate simţi mereu şi poate fi atinsă de durerile omeneşti; o inimă care nu va fi surdă faţă de 
văduve sau orfani; care are milă de cei săraci, infirmi şi asupriţi; care iubeşte dreptatea şi urăşte 
tâlhăria; care nu face diferenţă în favoarea voastră, ci va lua în considerare pe cei nevoiaşi. Apoi, 
făgăduinţa revelată în Isaia 58, va fi experimentată de voi. 

Veţi avea nevoie să faceţi cărări drepte pentru picioarele voastre, ca nu cumva şchiopii să se 
întoarcă din drum. Suntem înconjuraţi de şchiopi şi de cei care stagnează în credinţă. Ajutaţi-i apoi, nu 
oprindu-vă voi înşivă, ci stând ca nişte bărbaţi fermi ca o stâncă, pentru principiu – bărbaţi care s-au 
dovedit fermi, încercaţi. Ştiu că o lucrare trebuie făcută pentru popor căci, în caz contrar, sunt mulţi 
cei care nu vor primi lumina îngerului trimis din cer pentru a umple tot pământul cu slava lui. 

Să nu credeţi că atunci când va veni ploaia târzie, veţi fi un vas de onoare pentru a primi ploaia 
binecuvântării – însăşi slava lui Dumnezeu – în timp ce v-aţi umplut sufletele de vanitate, vorbind 
despre lucruri perverse, nutrind în taină rădăcinile amărăciunii pe care le-aţi adus la Minneapolis, pe 
care le-aţi cultivat şi le-aţi udat cu grijă de atunci încoace. Neplăcerea lui Dumnezeu va fi cu siguranţă 
peste fiecare suflet care manifestă un spirit atât de diferit de spiritul şi gândul lui Hristos. Trebuie 
făcută o lucrare în inimile voastre, în mod individual, altfel947 veţi semăna neghina. Când Domnul vă 
va atinge buzele cu un cărbune aprins de pe altarul Lui, atunci trâmbiţa fiecărui păzitor adevărat va da 
un sunet clar – foarte diferit de cel pe care îl auzim. 

Dumnezeu are o mărturie vie, nu predicare searbădă, fără viaţă. Bărbaţii puşi în funcţii de 
răspundere, nu trebuie să studieze pentru a se potrivi cu planurile lumii, pentru a satisface ideile lumii, 
pentru a vorbi cuvinte moi şi profeţii înşelătoare. Mângâietorul – Duhul Sfânt al lui Dumnezeu despre 
care Hristos a spus că Tatăl Îl va trimite în Numele Lui – cu buze necruţătoare, dovedeşte lumea 
vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. „Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea 
şi înţelepciunea.” 2 Tim. 4:2. 

Avem un cer de câştigat şi un iad de evitat. Noi suntem mai departe sub împuternicire divină şi 
sub jurământul solemn făcut lui Dumnezeu. Noi suntem mai departe soli de partea lui Hristos, 
administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Să ne amintim mereu că suntem înconjuraţi cu un nor de 
martori. Inteligenţele cereşti ne privesc ca ambasadori ai Împăratului împăraţilor şi Domnului 
domnilor. Avem dreptul de a ridica stindardul sus. Astfel zice Domnul, care înţelege demnitatea 
chemării noastre, sfinţenia lucrării noastre. Am face bine să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu, 
altfel ne va umili El. Domnul priveşte cu dizgraţie asupra celor ce vor să placă oamenilor, în care 
există o acuzare satanică faţă de oamenii care ar trebui să fie respectaţi, şi pe care Dumnezeu îi 
foloseşte. 

Sensibilitatea, bunătatea, adevărata curtoazie şi rafinamentul sentimentelor care dovedesc că 
oamenii învaţă în şcoala lui Hristos, au dispărut din inimile şi caracterele multora care cred că 
Dumnezeu îi foloseşte. Martorul Credincios spune, „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit 
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dragostea dintâi ... Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 
Apoc.2: 4,5. Dacă ar exista mult mai multă pocăinţă şi mai puţină mulţumire de sine şi948 laudă de 
sine, am putea să vedem lucrurile spirituale mult mai clar. Dumnezeu vrea să intraţi în legătură vitală 
cu El însuşi. Atunci va fi aprinsă o flacără mai pură în fiecare suflet, şi dragostea lui Hristos va 
rămâne în inimă. 

S-a produs o îndepărtare de Dumnezeu şi nu a avut încă loc o lucrare zeloasă de pocăinţă şi de 
revenire la dragostea dintâi. Infidelitatea şi-a făcut loc în mare măsură între noi. Este la modă 
îndepărtarea de Hristos, renunţarea la Domnul şi acceptarea scepticismului. „Nu vrem ca omul acesta 
să împărăţească peste noi.” Luca 19:14. Baal va fi scopul, credinţa, religia unui număr regretabil 
dintre noi, deoarece ei aleg propria lor cale în locul căii lui Dumnezeu. Adevărata religie, singura 
religie a Bibliei – credinţa în iertarea păcatelor, neprihănirea lui Hristos şi sângele Mielului – a fost nu 
numai vorbită de rău şi desconsiderată, ridiculizată şi criticată, ci au fost create suspiciuni şi gelozii, 
care au dus la fanatism şi ateism. Doar adevărata viaţă în Isus Hristos, este adevărata religie a Bibliei. 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu trebuie să fie un principiu activ, lucrător, în caracterul religios. 
Dragostea lui Hristos trebuie să devină un principiu constant pentru a face sufletul roditor în fapte 
bune. Aceasta ar trebui să fie forţa şi puterea fiecărei solii care iese de pe buzele oamenilor. 

Ce viitor ar fi înaintea noastră, dacă oamenii ar fi uniţi în Hristos? Dacă această lungă 
controversă, care a fost menţinută prin agenţii satanici, s-ar încheia în unitatea pentru care S-a rugat 
Hristos, nu am vedea oameni elaborând planuri şi [dictând] modalităţi de lucru, măcar că ei nu au 
vedere spirituală pentru a discerne lucrurile spirituale. Ei văd oamenii ca pe nişte copaci care umblă. 
Ei au nevoie de atingerea divină ca să poată vedea aşa cum vede Dumnezeu şi să lucreze aşa cum a 
lucrat Hristos. Atunci, păzitorii Sionului, vor face să sune trâmbiţa în note tot mai clare şi mai 
puternice, deoarece vor vedea sabia venind. 

Nu este momentul acum ca noi, cei care pretindem că ţinem poruncile lui Dumnezeu, să ne 
aşezăm de partea celor fărădelege, pentru a vedea cu ochii lor, pentru a auzi949 cu urechile lor şi să 
înţelegem cu simţurile lor pervertite. Noi trebuie să luptăm împreună. Trebuie să lucrăm pentru a fi 
una, pentru a fi sfinţi în viaţă şi în caracter, şi să nu ne mai plecăm genunchii pentru a idolatriza 
părerile oamenilor sau vreo poftă ruşinoasă. Noi nu trebuie să mai aducem Domnului jertfa unui suflet 
poluat, mânjit de păcat. „‚Vai de tine, Horazine!’ a zis El. ‚Vai de tine, Betsaido!’ Căci, dacă ar fi fost 
făcute în Tir şi Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. De 
aceea vă spun că, în ziua judecăţii, va fi mai uşor pentru Tir şi Sidon decât pentru voi. Şi tu, 
Capernaume, vei fi înălţat oare până la cer? Vei fi pogorât până la Locuinţa morţilor.” Matei 11:21-23. 
 
 
 

PERICOLUL  ADOPTĂRII  METODELOR  LUMEŞTI 
ÎN  LUCRAREA  LUI  DUMNEZEU 

 
La 3 Noiembrie 1890, când lucram în Salamanca, New York, pe când vorbeam cu Dumnezeu 

în timpul nopţii, am fost răpită în duhul şi am fost dusă în adunările noastre din diferite state, unde am 
dat o mărturie hotărâtă de mustrare şi avertizare. În Battle Creek, s-a adunat un comitet format din 
predicatori şi bărbaţi cu răspundere de la casa de editură şi de la alte instituţii şi eu am auzit pe cei 
adunaţi dând pe faţă sentimente şi cerând, cu un spirit lipsit de amabilitate, să se aprobe măsuri care 
m-au umplut de teamă şi întristare. 

Cu ani în urmă, am fost chemată să trec printr-o experienţă asemănătoare şi Domnul mi-a 
descoperit atunci multe lucruri de importanţă vitală şi mi-a încredinţat avertismente, care trebuiau date 
celor aflaţi în primejdie. În noaptea de 3 Noiembrie, aceste avertismente mi-au fost aduse în minte şi 
mi s-a poruncit să le pun în faţa acelora care sunt în posturi de răspundere, şi să nu dau înapoi şi nici 
să nu mă descurajez. Au fost puse în faţa mea lucruri, pe care eu nu le puteam înţelege, dar mi s-a dat 
asigurarea că Domnul nu va permite ca poporul Său să fie învăluit în ceaţa scepticismului şi 
necredincioşiei lumii şi să fie legat într-un mănunchi cu lumea; ci dacă ei vor voi să asculte şi să 
urmeze glasul Lui, dând ascultare poruncilor Sale, atunci El îi va conduce peste negura scepticismului 
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şi a necredinţei şi va pune picioarele lor pe Stânca unde să poată respira atmosfera siguranţei şi 
biruinţei. 

În timp ce eram adâncită în rugăciune stăruitoare, m-am pierdut de toate cele din jurul meu: 
camera în care mă aflam, fu umplută de lumină şi eu951 am dat o solie către o adunare, care părea a fi 
Conferinţa Generală. Am fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să fac cel mai serios apel, căci 
aveam convingerea că o mare primejdie este în faţa noastră, în inima lucrării. Eram încă pe genunchi, 
cu durere în suflet şi în corp, stăpânită de gândul că trebuie să dau o solie poporului din Battle Creek, 
să-i avertizez împotriva unui şir de fapte, care puteau îndepărta pe Dumnezeu de casa de editură.  

Ochii Domnului erau îndreptaţi spre popor cu durere amestecată cu neplăcere, şi fură rostite 
cuvintele: „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit iubirea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai 
căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din 
locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Acela care a plâns pentru Israelul nepocăit şi a notat faptul că nu Îl 
cunoşteau pe Dumnezeu şi pe Hristos, Răscumpărătorul lor, a privit şi asupra centrului lucrării din 
Battle Creek. O primejdie mare plana asupra poporului, dar unii nu ştiau aceasta. Necredinţa şi 
nepocăinţa le-a orbit ochii şi ei s-au încrezut în înţelepciunea omenească pentru conducerea celor mai 
însemnate interese din lucrarea lui Dumnezeu, în legătură cu lucrarea de publicare. În slăbiciunea 
judecăţii omeneşti, oamenii strâng în mâinile lor muritoare frânele conducerii în timp ce voinţa şi 
sfatul lui Dumnezeu, nu sunt privite ca ceva indispensabil. Bărbaţi cu o voinţă recalcitrantă şi tare ca 
fierul, atât dinăuntrul cât şi din afara editurii, s-au asociat împreună şi s-au hotărât să aducă la 
îndeplinire anumite măsuri, în armonie cu propria lor judecată. 

Eu le-am spus: „Voi nu puteţi face aceasta. Administrarea acestor mari interese nu poate fi 
încredinţată în totul acelora care dau pe faţă că au aşa de puţină experienţă în cele dumnezeieşti şi nu 
au discernământ spiritual. Nu trebuie ca, din cauza relei administraţii a celor ce greşesc, poporului lui 
Dumnezeu din rândurile noastre să îi fie zdruncinată încrederea în interesele însemnate din marea 
inimă a lucrării, care au o influenţă hotărâtoare asupra comunităţilor noastre din Statele Unite şi din 
ţările străine. Dacă vă puneţi mâna pe lucrarea de publicare, această mare unealtă a lui Dumnezeu, 
pentru a pune pecetea şi inscripţia voastră pe ea, atunci veţi afla că aşa ceva este primejdios pentru 
propriul vostru suflet şi dezastruos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Acesta va fi un păcat tot aşa de 
mare în ochii lui Dumnezeu, ca şi păcatul lui Uza, când şi-a întins mâna ca să sprijine chivotul 
Domnului. Sunt unii care au intrat în lucrarea altor bărbaţi şi tot ce se cere de la dânşii este, să fie 
credincioşi, să iubească mila şi să umble smeriţi cu Dumnezeu, să lucreze conştiincios, ca unii care 
sunt însărcinaţi de popor să facă lucrarea încredinţată în mâinile lor. Unii au neglijat să facă aceasta şi 
lucrarea lor dă mărturie despre lucrul acesta. Oricare ar fi poziţia lor, oricare ar fi răspunderea lor, şi 
chiar de ar avea la fel de multă autoritate cum a avut Ahab, ei vor afla că Dumnezeu este mai presus 
de ei şi că suveranitatea Sa este supremă.” 

Niciunul dintre lucrători să nu se înalţe pe sine, şi să nu caute să-şi ducă la îndeplinire ideile, 
fără aprobarea şi cooperarea poporului lui Dumnezeu. Ei nu vor reuşi, pentru că Dumnezeu nu va 
permite acest lucru. Temeliile instituţiilor din mijlocul nostru, au fost puse cu sacrificiu. Acestea 
aparţin poporului, şi toţi cei care şi-au negat eu-l, şi au făcut sacrificii mari sau mici în funcţie de 
capacitatea lor, pentru a aduce aceste instrumente la existenţă, ar trebui să simtă că au un interes 
deosebit faţă de ele. Ei nu ar trebui să-şi piardă interesul, sau să devină deznădăjduiţi cu privire la 
succesul lucrării. Pe măsură ce pericolele ultimelor zile se înmulţesc, ei ar trebui să se roage cu mai 
multă sinceritate ca lucrarea să poată prospera. Cei care au ridicat poveri, când lucrarea a mers greu, ar 
trebui să aibă un rol în comitetele importante, pentru că ei au acţionat atunci când consfătuirea era 
considerată o lucrare mult mai solemnă şi952 mai sacră decât este considerată acum. Nu trebuie să se 
formeze nicio tovărăşie cu necredincioşii, nici nu trebuie să adunaţi un anumit număr de oameni, pe 
care îi alegeţi voi şi care zic Amin la tot ceea ce propuneţi voi, în timp ce pe aceia despre care voi 
credeţi că nu se armonizează cu voi, îi excludeţi. Mi-a fost arătat că există o mare primejdie în a 
proceda astfel. 

„Aşa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea 
poporului acestuia. Nu numiţi uneltire, tot ce numeşte poporul acesta uneltire şi nu vă temeţi de ce se 
teme el, nici nu vă speriaţi. Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi... 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



16 

La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” 
Lumea nu trebuie să fie criteriul nostru. Lăsaţi pe Domnul să lucreze şi să se audă glasul Său. 

Aceia care sunt angajaţi în vreunul din departamentele lucrării, prin care lumea poate să fie 
transformată, nu trebuie să se însoţească cu aceia care nu cunosc adevărul. Lumea nu cunoaşte pe 
Tatăl, nici pe Fiul şi nu poate înţelege caracterul spiritual al lucrării şi nu poate să ştie ce trebuie şi ce 
nu trebuie făcut. Noi trebuie să ascultăm ordinele care vin de sus. Noi nu trebuie să ascultăm sfatul sau 
să urmăm planurile insuflate de necredincioşi. Sugestiile făcute de cei care nu cunosc lucrarea pe care 
Dumnezeu o face pentru acest timp, vor fi de aşa natură, încât vor slăbi puterea uneltelor lui 
Dumnezeu. Prin acceptarea unor astfel de sugestii, sfatul lui Hristos este nesocotit. 

Este nutrită prea puţină teamă, dragoste şi respect pentru Dumnezeul cerului. Cei care sunt 
legaţi cu conducerea activă a casei de editură au mult prea puţină credinţă în lucrările providenţei 
Sale, cu privire la cauza Sa. De ce se întâmplă acest lucru? Deoarece ei nu sunt înţelepţi spiritual. 
Pericolul mare stă în faptul că oamenii trăiesc atât de departe de Isus, încât ei nu reuşesc să discearnă 
glasul Lui, să primească sfatul Lui, să ţină calea Lui şi să onoreze numele Său; ei se înalţă pe sine şi 
umblă în lumina scânteilor tăciunilor lor. Din această cauză, ei nu reuşesc să înţeleagă şiretlicurile 
Satanei, şi sunt conduşi să adopte măsuri care par drepte, dar care sunt insuflate de vrăjmaşul viclean 
al lui Dumnezeu şi al omului, pentru a pune pecetea omenească asupra lucrării, dezonorând numele lui 
Dumnezeu. 

Până în 1882, au fost prezentate poporului nostru mărturii de cel mai adânc interes asupra 
punctelor de importanţă vitală în ceea ce priveşte lucrarea şi spiritul care ar trebui să caracterizeze 
lucrătorii. Deoarece aceste avertismente au fost neglijate, relele care au fost subliniate au fost nutrite 
de mulţi, au împiedicat progresul lucrării şi au primejduit multe suflete. Satana este cât se poate de 
treaz, şi în timp ce oamenii dorm, el îşi seamănă neghina. La sfârşitul lucrării de răzvrătire, Satana 
este reprezentat ca un leu care urlă, care umblă căutând pe cine să înghită. Cei care sunt mulţumiţi de 
sine, care nu simt necesitatea rugăciunii şi vegherii constante, vor fi prinşi în capcană. Prin credinţă 
vie şi rugăciune serioasă, santinelele lui Dumnezeu trebuie să devină părtaşe naturii divine, sau altfel, 
vor fi găsite pretinzând că lucrează pentru Dumnezeu, dar în realitate, făcând lucrarea prinţului 
întunericului. Pentru că ochii lor nu sunt unşi cu alifie cerească, înţelegerea lor va fi orbită, şi vor fi 
ignoranţi în ce priveşte şiretlicurile amăgitoare extraordinare ale vrăjmaşului. Viziunea lor va fi 
pervertită prin dependenţa lor de înţelepciunea omenească, care este o nebunie în ochii lui Dumnezeu. 

Ochii Domnului privesc toate faptele, toate planurile şi toate cugetele fiecărui suflet; El 
priveşte dincolo de ceea ce se vede, şi discerne cugetele şi intenţiile inimii. Nu există nicio faptă atât 
de ascunsă, niciun plan, nicio închipuire a inimii şi niciun cuget al953 minţii, pe care să nu-l cunoască, 
ci El le citeşte totul ca pe o carte deschisă. Orice faptă, orice cuvânt şi orice motiv, toate sunt trecute 
în rapoartele Cerului de către Marele Cercetător al inimilor, care zice: „Ştiu faptele tale.” 

Mi-a fost arătat că nebuniile lui Israel, de pe vremea lui Samuel, se vor repeta în poporul lui 
Dumnezeu de astăzi, dacă nu va exista o mai mare umilinţă, mai puţină încredere în sine şi mai multă 
încredere în Domnul, Dumnezeul lui Israel, Conducătorul poporului. Numai când puterea divină va fi 
în legătură cu străduinţele omeneşti, lucrarea va putea rezista încercării. Când oamenii nu se vor mai 
sprijini pe oameni, sau pe propria lor judecată, ci se vor sprijini pe Domnul, atunci, în orice 
împrejurare, aceasta se va dovedi prin umilinţa spiritului, prin mai puţină vorbire şi mai multă 
rugăciune, prin prudenţă în planurile şi mişcările lor. Astfel de bărbaţi vor da pe faţă faptul că sprijinul 
lor este Dumnezeu şi că au Spiritul lui Hristos. 

În repetate rânduri, mi-a fost arătat, că poporul lui Dumnezeu din aceste zile de pe urmă, nu va 
fi în siguranţă dacă se încrede în oameni şi se sprijină pe braţ de carne. Dalta puternică a adevărului i-a 
scos din lume, ca pe nişte pietre aspre, spre a fi tăiate, cioplite şi şlefuite pentru templul ceresc. Ei 
trebuie să fie ciopliţi de profeţi cu mustrări, avertismente, îndemnuri şi sfaturi, ca să poată fi formaţi 
după modelul divin; aceasta este lucrarea deosebită a Mângâietorului, de a transforma inima şi 
caracterul, pentru ca oamenii să poată umbla pe calea Domnului. 

Îmi înalţ acum glasul în avertizare, pentru că voi sunteţi în pericol. Oamenii trebuie să ştie 
când îi ameninţă pericolul, ei nu trebuie să fie lăsaţi în întuneric. „Fiul omului, te pun păzitor peste 
casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! 
Când voi zice celui rău: ,Vei muri negreşit!’, dacă nu-l vei înştiinţa, şi nu-i vei spune, ca să-l întorci de 
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la calea lui cea rea şi să-i scapi viaţa, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele 
din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel rău, şi el tot nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea 
cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui sufletul! Dacă un om neprihănit se va abate 
de la neprihănirea lui şi va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte, şi va muri. Dacă nu l-ai înştiinţat, 
va muri prin păcatul lui şi nu i se va mai pomeni neprihănirea, în care a trăit, dar îi voi cere sângele 
din mâna ta! Dar dacă vei înştiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască, şi nu va păcătui, va trăi, pentru 
că a primit înştiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul.” Din 1845 încoace, primejdiile poporului lui 
Dumnezeu mi-au fost puse în faţă din timp în timp şi mi-au fost arătate pericolele care se vor 
îngrămădi în jurul rămăşiţei în zilele din urmă. Aceste primejdii mi-au fost descoperite mereu până în 
timpul de faţă. Scene mari se vor dezvălui în curând în faţa noastră. Domnul vine cu putere şi mărire 
mare. Satana ştie că autoritatea lui, câştigată prin uzurpare, se va sfârşi în curând, pentru totdeauna. 
Ultima lui ocazie de a câştiga stăpânire asupra lumii se află acum în faţa lui şi el va face cele mai 
hotărâte eforturi, ca să aducă nimicirea locuitorilor pământului. Aceia care cred adevărul, trebuie să 
fie ca nişte santinele credincioase pe turnul de veghere, altfel Satana le va sugera raţionamente ciudate 
şi ei vor exprima idei care vor trăda răspunderile sacre şi sfinte. Vrăjmăşia lui Satana contra binelui se 
va da pe faţă din ce în ce mai mult, pe măsură ce îşi va pune forţele în mişcare în ultima sa lucrare de 
răsculare, şi orice suflet care nu este predat în totul lui Dumnezeu şi nu e ţinut prin puterea Sa divină, 
va intra în alianţă cu Satana împotriva cerului şi se va uni în lupta contra Suveranului universului. 

Într-o viziune dată în 1880, am întrebat: „Unde este954 siguranţa pentru poporul lui Dumnezeu 
în aceste zile de primejdie?” Răspunsul ce mi s-a dat a fost: „Isus face mijlocire pentru poporul Său, 
deşi Satana stă la dreapta ca să I se împotrivească.” „Şi Domnul zise către Satana: Domnul să te 
mustre Satana; Domnul să te mustre, El care Şi-a ales Ierusalimul! Nu este el oare un tăciune scos din 
foc?” Ca Mijlocitor şi Apărător, Isus va conduce pe toţi acei care sunt voioşi a se lăsa conduşi de El, 
zicându-le: „Urmaţi-Mă către cer, pas cu pas, acolo de unde străluceşte lumina puternică a Soarelui 
Neprihănirii.” 

Dar nu toţi urmează lumina. Unii se depărtează de calea cea sigură, care este o cale a umilinţei 
la fiecare pas. Dumnezeu a încredinţat servilor Săi o solie pentru acest timp, dar această solie nu 
corespunde în orice amănunt cu ideile tuturor bărbaţilor conducători şi unii critică solia şi solii. Ei 
îndrăznesc chiar să lepede cuvintele de mustrare, date lor de Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. 

Ce putere mai are Domnul în rezervă, prin care să-i poată impresiona pe aceia care au dat la o 
parte avertismentele şi mustrările Sale, şi care n-au atribuit mărturiile Spiritului lui Dumnezeu unui 
izvor mai înalt decât înţelepciunea omenească? Voi, care aţi făcut aceasta, ce scuză veţi putea oferi lui 
Dumnezeu, la judecată, pentru abaterea de la dovezile pe care El vi le-a dat despre faptul că 
Dumnezeu este în această lucrare? „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Nu vreau să mai repet acum, în 
faţa voastră, dovezile date în ultimii doi ani despre felul în care a lucrat Dumnezeu prin servii Săi 
aleşi, dar dovada prezentă a lucrării Lui vă este descoperită, şi voi sunteţi acum sub obligaţia de a 
crede. Voi nu puteţi neglija soliile lui Dumnezeu de avertizare, nu le puteţi lepăda sau trata cu 
uşurinţă, decât cu primejdia unei pierderi nemărginit de mari. Nu vă puteţi îngădui şicanarea, 
ridiculizarea şi reprezentarea greşită a lor, decât cu preţul degradării propriului vostru suflet. Folosirea 
unor astfel de arme nu va câştiga pentru voi victorii preţioase, ci va slăbi şi mai mult mintea şi vă va 
despărţi sufletul de Dumnezeu. Lucrurile sfinte sunt coborâte la nivelul celor comune şi se creează o 
stare de lucruri care face plăcere prinţului întunericului şi întristează şi îndepărtează Spiritul lui 
Dumnezeu. Zeflemirea şi criticarea lasă sufletul lipsit de roua harului, ca munţii Ghilboa, care sunt 
lipsiţi de ploaie. Nu se poate pune bază pe judecata acelora, care îşi permit să ridiculizeze şi să 
denatureze cuvintele. Nicio greutate nu se poate pune pe sfatul şi hotărârile lor. Voi trebuie să aveţi 
mai întâi aprobarea divină, înainte de a păşi cu hotărâre pentru a schimba ceva în felul lucrării cauzei 
lui Dumnezeu. 

A învinui şi critica pe aceia pe care îi foloseşte Dumnezeu, înseamnă a acuza şi critica pe 
Domnul, care i-a trimis. Toţi au trebuinţă să-şi cultive facultăţile religioase, pentru ca să poată avea o 
înţelegere dreaptă a lucrurilor religioase. Unii n-au fost în stare să deosebească între aurul curat şi 
ceva fals, între realitate şi umbră. 

Prejudiciile şi părerile care au predominat la Minneapolis, nu sunt moarte nicidecum. 
Seminţele care s-au semănat acolo în multe inimi, sunt gata să răsară şi să aducă o recoltă 
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asemănătoare. Vârfurile au fost tăiate, dar rădăcinile n-au fost smulse de tot şi de aceea ele îşi aduc 
roadele nesfinţite, care otrăvesc judecata, pervertesc mintea şi orbesc priceperea acelora cu care intraţi 
în legătură, în ce priveşte solia şi solii. Dacă distrugeţi aceste rădăcini de amărăciune, prin mărturisire 
profundă, atunci veţi vedea lumină în lumina lui Dumnezeu. Fără această lucrare radicală, nu vă veţi 
limpezi sufletele niciodată. Voi trebuie să studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu, nu cu scopul de a confirma 
propriile voastre idei, ci spre a le aduce ca să fie mustrate, osândite sau aprobate şi să se vadă dacă 
sunt sau nu în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia ar trebui să fie tovarăşul vostru nedespărţit. 
Voi ar trebui să studiaţi Mărturiile, nu pentru a culege anumite fraze ca să le folosiţi cum vă convine 
vouă, pentru a vă sprijini propriile voastre susţineri, în955 timp ce nesocotiţi declaraţiile lămurite date 
pentru corectarea umblării voastre.  

Între noi, a avut loc o depărtare de Dumnezeu şi nicio lucrare zeloasă de pocăinţă şi întoarcere 
la dragostea dintâi, care este esenţială pentru îndreptarea noastră înaintea lui Dumnezeu şi pentru 
renaşterea inimii, n-a avut loc până acum. Necredinţa face ravagii în rândurile noastre, căci este la 
modă ca cineva să se depărteze de Hristos şi să dea loc scepticismului. Pentru mulţi strigătul inimii a 
fost: „Noi nu vrem ca acesta să domnească peste noi.” Baal, Baal e alesul. Religia multora dintre noi 
va fi religia Israelului apostaziat, pentru că îşi aleg propria cale şi părăsesc calea Domnului. Adevărata 
religie, unica religie a Bibliei, care învaţă iertarea numai prin meritele Mântuitorului răstignit şi înviat 
şi care susţine îndreptăţirea prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu, a fost nesocotită, combătută, luată în 
râs şi lepădată. A fost declarat despre ea că duce la entuziasm şi fanatism. Dar aceasta este viaţa lui 
Isus Hristos în suflet, este principiul activ al iubirii împărtăşite de Duhul Sfânt, singurul care face 
sufletul să fie rodnic în fapte bune. Iubirea lui Hristos este forţa şi puterea fiecărei solii de la 
Dumnezeu, care a ieşit vreodată de pe buzele omeneşti. Ce viitor se află înaintea noastră, dacă nu vom 
reuşi să ajungem la unirea credinţei? 

Dacă ne unim în unitatea pentru care S-a rugat Hristos, atunci această lungă controversă care a 
fost întreţinută prin agenţi satanici se va termina, şi nu vom mai vedea între noi bărbaţi care să 
născocească planuri după modelul lumii, pentru că nu au pătrundere spirituală ca să discearnă lucrurile 
spirituale. Aceştia văd acum pe oameni ca nişte copaci umblând, dar au nevoie de ungerea ochilor cu 
alifia divină ca să poată vedea aşa cum vede Dumnezeu şi să lucreze aşa cum a lucrat Hristos. Atunci 
păzitorii de pe zidurile Sionului vor suna din trâmbiţele lor la unison, în mod clar, în tonuri limpezi şi 
puternice, căci vor vedea sabia venind şi vor înţelege primejdia în care se află poporul lui Dumnezeu.  

E nevoie să croiţi cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca cel şchiop să nu se abată 
din cale. Noi suntem înconjuraţi de şchiopi şi de ologi în credinţă şi voi trebuie să îi ajutaţi, nu prin a 
şchiopăta şi voi, ci stând tari, ca o stâncă, lângă principii, asemenea unor bărbaţi încercaţi şi puşi la 
probă. Eu ştiu că trebuie făcută o lucrare pentru popor, altfel mulţi nu vor fi pregătiţi să primească 
lumina îngerului trimis din cer ca să lumineze întreg pământul cu slava lui. Să nu gândiţi că veţi fi 
găsiţi ca vase de cinste în timpul ploii târzii, pentru a primi slava lui Dumnezeu, dacă vă deschideţi 
sufletele spre vanitate, vorbind lucruri stricate şi nutrind în ascuns rădăcinile amărăciunii. Mânia lui 
Dumnezeu va fi cu siguranţă asupra fiecărui suflet care nutreşte şi cultivă aceste rădăcini ale 
dezbinării, şi care posedă un spirit atât de neasemănător Spiritului lui Hristos. 

Când Spiritul Domnului Se odihnea asupra mea, se părea că eram de faţă la unul din 
comitetele voastre. Unul dintre voi se ridică în picioare; înfăţişarea sa era hotărâtă şi serioasă şi ţinea 
în mână înaintea voastră o revistă. Am putut să citesc clar titlul revistei; era „American Sentinel”. Se 
făcu apoi critica revistei şi a caracterului articolelor publicate în ea. Cei din comitet indicau la anumite 
pasaje declarând că acest pasaj trebuie scos afară şi celălalt trebuie schimbat. Fură rostite cuvinte 
aspre de critică asupra metodelor revistei şi predomina un spirit aspru şi necreştinesc. Se rosteau 
cuvinte de provocare şi dispreţ. 

Ghidul meu îmi dădu cuvinte de avertizare şi mustrare, ca să le spun acelora care luau parte la 
această procedură şi care nu ezitau să-şi exprime acuzaţiile şi condamnările. Mustrarea care li s-a dat 
era, în concluzie, aceasta: Domnul nu a prezidat acest comitet şi între participanţi este un spirit de 
ceartă. Sufletele şi inimile acelor bărbaţi nu sunt sub influenţa956 stăpânitoare a Duhului lui 
Dumnezeu. Lăsaţi pe vrăjmaşii credinţei noastre să sugereze şi să dezvolte astfel de planuri cum sunt 
cele pe care le discutaţi voi acum. Din punct de vedere omenesc, unele din aceste planuri nu sunt rele, 
dar ele nu trebuie adoptate de către aceia care au avut lumina cerului. Lumina pe care a dat-o 
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Dumnezeu trebuie respectată, nu numai pentru siguranţa voastră, ci şi pentru siguranţa comunităţii lui 
Dumnezeu. Paşii făcuţi acum de câţiva inşi nu pot fi urmaţi de rămăşiţa poporului lui Dumnezeu. 
Umblarea voastră nu poate fi susţinută de Domnul. Este evident prin cursul acţiunii voastre, că aţi 
făcut planurile voastre fără ajutorul Aceluia care este puternic în sfat; dar Domnul va lucra. Aceia care 
au criticat lucrarea lui Dumnezeu, au nevoie să li se ungă ochii, căci ei s-au simţit puternici în propria 
lor tărie; dar există Unul, care poate lega braţul celui tare şi să nimicească sfatul înţeleptului. 

Solia pe care trebuie să o vestim, nu este o solie de care oamenii să se ruşineze a o vesti. Ei nu 
trebuie să o acopere sau să ascundă originea şi scopul ei. Apărătorii ei trebuie să fie bărbaţi care nu au 
odihnă nici ziua, nici noaptea. Ca unii care au făcut legământ solemn cu Dumnezeu şi care au fost 
însărcinaţi ca soli ai lui Hristos, administratori ai tainelor harului lui Dumnezeu, noi suntem sub 
obligaţia de a face cunoscut cu credincioşie, toată hotărârea lui Dumnezeu. De asemenea, noi nu 
trebuie să neglijăm a scoate în evidenţă adevărurile deosebite care ne-au despărţit de lume şi care ne-
au făcut să fim ceea ce suntem, căci ele sunt pline de interese veşnice. Dumnezeu ne-a dat lumină cu 
privire la lucrurile care se vor întâmpla în cele mai de pe urmă zile şi, atât cu condeiul cât şi cu glasul 
nostru, trebuie să vestim lumii adevărul, nu într-un mod lipsit de viaţă, ci în manifestarea Spiritului şi 
a puterii lui Dumnezeu. Cele mai mari conflicte sunt în legătură cu promovarea acestei solii şi vestirea 
ei interesează atât cerul cât şi pământul.  

Lupta dintre cele două mari puteri ale binelui şi răului se va termina în curând, dar până la 
încheierea ei, luptele vor continua şi se vor înăspri. Noi trebuie să ne hotărâm acum, asemenea lui 
Daniel şi tovarăşilor săi din Babilon, să fim credincioşi faţă de principii, vină orice ar veni. Cuptorul 
cu văpaia sa grozavă, încins de şapte ori mai mult decât de obicei, nu a putut să abată pe aceşti servi 
credincioşi ai lui Dumnezeu de la ascultare de adevăr. Ei au rămas statornici în timp de încercare şi au 
fost aruncaţi în cuptor; dar n-au fost părăsiţi de Dumnezeu. Chipul celui de-al patrulea fu văzut 
umblând cu cei trei tineri în mijlocul flăcărilor, şi ei ieşiră afară neavând nici măcar miros de foc pe 
hainele lor. 

Groapa cu lei nu a descurajat pe Daniel de la a sta constant la datorie. El nu şi-a ascuns scopul 
şi nici nu a cedat din cauză că a fost ameninţat cu moartea, dacă va rămâne credincios Dumnezeului 
său. De trei ori pe zi, având în faţă decretul regelui, el a căutat pe Domnul său în camera lui, cu 
fereastra deschisă spre Ierusalim. A fost aruncat în groapa cu lei, dar Dumnezeu l-a eliberat.  

Să privim cazul lui Ilie. A venit timpul când trebuia să dea faţă cu duşmanul său de moarte, 
nemilosul Ahab, despotul lui Israel, apostaziatul de la religia părinţilor săi. În mânia sa, împăratul 
întreabă, „Tu eşti acela care nenoroceşti pe Israel?” A slăbit Ilie înaintea împăratului? S-a ascuns el şi 
s-a ferit, a apelat la măguliri pentru a calma sentimentele domnitorului furios? Israel îşi pervertise 
calea, lepădase calea credinţei faţă de Dumnezeu, iar acum, putea profetul, pentru a-şi păstra viaţa, să 
trădeze încrederea sacră, sfântă? A proorocit el lucruri moi pentru a plăcea împăratului şi pentru a 
obţine favoarea lui? Se va sustrage el problemei? Va ascunde el de împărat, adevăratul motiv pentru 
care cad judecăţile lui Dumnezeu, peste ţara lui Israel? Nu; ca sol al lui Dumnezeu, el trebuie să 
vestească adevărul, doar adevărul, aşa cum cere ocazia. El poartă o mare957 povară a durerii, din cauza 
apostaziei lui Israel. El trebuie să le prezinte încălcările lor astfel ca ei să se umilească în ochii 
Domnului, ca mânia Lui grozavă să poată fi întoarsă de la ei. Ilie se confruntă cu împăratul înfuriat şi 
răspunde, „Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu, şi casa tatălui tău, fiindcă aţi părăsit poruncile Domnului 
şi te-ai dus după Baali.” 

Astăzi, lumea e plină de linguşitori şi prefăcuţi, dar să ne ferească Dumnezeu ca aceia care 
pretind a fi păzitorii adevărului sfânt, să trădeze interesele cauzei lui Dumnezeu prin insinuarea 
sugestiilor şi planurilor vrăjmaşului întregii neprihăniri. 

Nu este timpul acum să trecem de partea călcătorilor legii lui Dumnezeu, să vedem cu ochii 
lor, să auzim cu urechile lor şi să înţelegem cu simţurile lor stricate. Noi trebuie să ne unim mai strâns 
împreună. Trebuie să lucrăm pentru a ajunge la unire, la sfinţirea vieţii şi la curăţirea caracterului. 
Aceia care mărturisesc a fi servi ai viului Dumnezeu, să nu se mai plece înaintea idolilor părerilor 
omeneşti, să nu mai fie sclavii vreunei pofte ruşinoase şi să nu mai aducă Domnului o jertfă mânjită şi 
un suflet întinat. 

Ellen G. White 
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Review & Herald, 22 martie 1892 
 

„NU  ESTE  TREABA  VOASTRĂ 
SĂ  ŞTIŢI  VREMURILE  SAU  SOROACELE” 

(Predică rostită de Ellen. G. White, la Lansing, Michigan, 5 Septembrie 1891) 
 
„După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori timp de 

patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu. Pe când Se 
afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, ‚pe 
care’, le-a zis El, ‚aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi 
botezaţi cu Duhul Sfânt.’ Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în 
vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?” El le-a răspuns: ‚Nu este treaba 
voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.’” 

Ucenicii erau nerăbdători să ştie timpul exact al venirii Împărăţiei lui Dumnezeu; dar Isus le 
spune că ei nu trebuie să ştie vremurile şi soroacele, pentru că Tatăl nu le-a dezvăluit. A înţelege când 
va fi restaurată împărăţia lui Dumnezeu, nu era lucrul cel mai important de ştiut pentru ei. Ei trebuiau 
să fie găsiţi urmând pe Stăpânul, rugându-se, aşteptând, veghind şi lucrând. Ei urmau să fie 
reprezentanţi în lume ai caracterului lui Hristos. Ceea ce a fost esenţial pentru o experienţă creştină de 
succes în zilele ucenicilor, este esenţial şi în zilele noastre. „El le-a răspuns: ‚Nu este treaba voastră să 
ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, 
când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, 
şi până la marginile pământului.’” 

Aceasta este lucrarea în care suntem şi noi angajaţi. În loc să trăim în aşteptarea unor vremuri 
speciale de trezire, noi trebuie să folosim cu înţelepciune ocaziile prezente, făcând ceea ce trebuie 
făcut pentru ca sufletele să poată fi salvate. În loc de a ne epuiza puterile minţii în speculaţii cu privire 
la vremurile şi soroacele pe care Domnul le-a păstrat sub stăpânirea Sa, tăinuindu-le de oameni, noi 
trebuie să ne dăm pe noi înşine stăpânirii Duhului Sfânt, pentru a ne face datoriile prezente, pentru a 
da pâinea vieţii, nealterată de opinii omeneşti, sufletelor doritoare de adevăr. 

Satana este mereu gata să umple mintea cu teorii şi calcule care vor distrage oamenii de la 
adevărul prezent şi îi descalifică pentru vestirea soliei îngerului al treilea către lume. Aşa a fost 
întotdeauna; deseori Mântuitorul nostru a trebuit să vorbească pe un ton de reproş celor care se 
complăceau în speculaţii şi care au fost curioşi în privinţa acelor lucruri pe care Domnul nu le-a 
descoperit. Isus a venit pe pământ pentru a da adevărul important oamenilor, şi El dorea să 
impresioneze mintea lor cu necesitatea de a primi şi asculta preceptele şi instrucţiunile Sale, de a-şi 
face datoria prezentă, iar înştiinţările Sale au fost date cu scopul de a le da cunoştinţe pentru utilizarea 
imediată şi zilnică. 

Isus a spus: „Viaţa veşnică este aceasta, să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat 
şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Tot ce s-a făcut şi s-a spus, a avut în vedere acest obiectiv – 
de a fixa adevărul în mintea lor, ca ei să poată ajunge la viaţa veşnică. Isus nu a venit să uimească 
oamenii cu anunţuri despre un timp special, când evenimente mari vor avea loc, ci El a venit pentru a 
învăţa şi pentru a mântui pe cel pierdut. El nu a venit pentru a trezi şi satisface curiozitatea, căci El ştia 
că aceasta nu va face decât să crească apetitul pentru lucrurile ciudate şi uimitoare. Acesta a fost 
obiectivul Său, de a împărtăşi cunoştinţe prin care oamenii pot creşte în tărie spirituală şi pot avansa în 
calea ascultării şi a adevăratei sfinţenii. El a dat doar acele învăţături care erau potrivite necesităţilor 
vieţii lor de zi cu zi, doar acel adevăr care putea fi dat altora pentru acelaşi scop. El nu a făcut 
oamenilor noi dezvăluiri, ci a deschis înţelegerii lor adevăruri care mult timp au fost ascunse sau 
înţelese greşit, din cauza învăţăturilor false ale preoţilor şi învăţătorilor. Isus a pus pietrele preţioase 
ale adevărului divin în locul corespunzător, în scopul în care au fost date patriarhilor şi profeţilor. 
După ce le-a dat aceste învăţături preţioase, El a promis să le dea Duhul Sfânt prin care le puteau fi 
reamintite toate lucrurile pe care le-a zis. 

Suntem în pericol continuu de a ne înălţa mai presus de simplitatea Evangheliei. Există o 
dorinţă intensă din partea multora de a uimi lumea cu ceva original, care să aducă oamenii într-o stare 
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de extaz spiritual, şi să schimbe felul experienţei actuale. Există cu siguranţă o mare nevoie de 
schimbare în ce priveşte experienţa prezentă, pentru că sfinţenia adevărului prezent nu este înţeleasă 
aşa cum ar trebui, dar schimbarea de care avem nevoie este o schimbare a inimii, şi se poate obţine 
doar prin căutarea individuală a lui Dumnezeu, pentru a obţine binecuvântarea Sa, luptându-ne cu El 
în rugăciune pentru a primi puterea Sa, prin rugăciune fierbinte ca harul Lui să poată veni asupra 
noastră, ca să poată fi transformate caracterele noastre. Aceasta este schimbarea de care avem nevoie 
azi, şi pentru realizarea acestei experienţe, ar trebui să exercităm energie perseverentă şi să 
manifestăm seriozitate a inimii. Noi ar trebui să întrebăm cu sinceritate adevărată, „Ce trebuie să fac 
ca să fiu mântuit?”Ar trebui să ştim exact ce paşi să facem spre cer. 

Hristos a dat ucenicilor Săi adevăruri ale căror lărgime, adâncime şi valoare ei au apreciat-o 
sau au înţeles-o puţin, şi aceeaşi situaţie există şi azi în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Nici noi nu 
am reuşit să prindem măreţia şi să percepem frumuseţea adevărului pe care Dumnezeu ni l-a 
încredinţat acum. Dacă vom avansa în cunoaştere spirituală, vom vedea dezvoltarea adevărului şi 
extinderea lui în domenii la care puţin am visat, dar aceasta niciodată nu ne va duce pe o direcţie care 
să ne facă să ne imaginăm că am putea cunoaşte vremurile şi soroacele, pe care Tatăl le-a aşezat sub 
stăpânirea Sa. Din nou şi din nou am fost avertizată în ce priveşte fixarea timpului. Nu va mai exista 
niciodată o solie pentru poporul959 lui Dumnezeu, care să fie bazată pe timp. Noi nu avem să ştim 
timpul precis, nici pentru revărsarea Duhului Sfânt, nici pentru venirea lui Hristos. 

Înainte de a veni la această întâlnire, am căutat prin scrierile mele să văd ce aş putea să iau cu 
mine în Australia şi am găsit un plic pe care era scris: „Mărturie dată cu privire la fixarea timpului, 21 
iunie, 1851. A se păstra cu atenţie.” Am deschis-o, şi asta este ceea ce am găsit. Ea spune: „O copie a 
unei viziuni pe care Domnul a dat-o sorei White, 21 iunie, 1851, la Camden, N.Y. Domnul mi-a arătat 
că solia trebuie să meargă, şi că nu trebuie să fie legată de timp: pentru că timpul nu va mai fi 
niciodată un test. Am văzut că unii au avut un entuziasm fals, născut din predicarea timpului, că solia 
îngerului al treilea poate să stea pe propria temelie şi că nu are nevoie de timp care să o întărească, şi 
că va merge cu putere mare şi îşi va face lucrarea, şi că va fi scurtată în neprihănire. 

„Am văzut că unii au făcut totul pentru a fixa această dată pentru toamna următoare; şi anume, 
făceau calcule şi se eliberau de proprietăţile lor, pregătindu-se pentru acel timp. Am văzut că acest 
lucru a fost greşit pentru că, în loc de a merge zi de zi la Dumnezeu, dorind în mod serios să ştie 
datoria lor prezentă, ei s-au uitat înainte şi şi-au făcut calculele ca şi cum ar fi ştiut că lucrarea se va 
termina în toamna aceasta, fără să întrebe pe Dumnezeu ca să îşi cunoască datoria zilnică. 

E. G. White 
(Copiat la Milton, 29 iunie 1851, A.A.G.)” 
 
Acesta a fost documentul peste care am dat lunea trecută căutând prin scrierile mele, şi aici am 

un altul care a fost scris în legătură cu un om care a fixat un timp în 1884, şi care şi-a răspândit peste 
tot argumentelor pentru a dovedi aceste teorii. Raportul despre ceea ce făcea el, mi-a fost adus la 
tabăra de la Jackson, Michigan, şi am spus oamenilor că nu trebuie să ia seama la teoria acestui om, 
pentru că evenimentul pe care l-a prezis, nu va avea loc. Vremurile şi soroacele, Dumnezeu le-a aşezat 
sub stăpânirea Lui, şi de ce nu ne-a dat Dumnezeu această cunoaştere? – Pentru că noi nu am fi 
folosit-o corect, dacă El ne-ar fi dat-o. Din această cunoaştere ar rezulta o stare de lucruri în rândul 
poporului nostru, care ar întârzia foarte mult lucrarea lui Dumnezeu de pregătire a unui popor care să 
stea în ziua cea mare, care are să vină. Noi nu trebuie să trăim sub emoţia timpului. Noi nu trebuie să 
fim preocupaţi de speculaţii legate de vremurile şi soroacele pe care Dumnezeu nu le-a descoperit. 
Isus a spus ucenicilor Săi să „vegheze”, dar nu pentru un timp hotărât. Urmaşii Săi trebuie să fie în 
poziţia acelora care ascultă de poruncile Comandantului lor: ei trebuie să vegheze, să aştepte, să se 
roage şi să lucreze, pe măsură ce se apropie de timpul venirii Domnului: dar nimeni nu va fi în stare să 
prevadă exact când va veni vremea: pentru că „niciun om nu cunoaşte ziua şi ceasul.” Nu veţi fi în 
stare să spuneţi că El va veni într-un an, doi sau cinci, şi nici nu puteţi spune că venirea Lui va întârzia 
zece sau douăzeci de ani. 

Este datoria poporului lui Dumnezeu aceea de a-şi avea lămpile pregătite şi aprinse, pentru a fi 
ca aceia care aşteaptă Mirele, atunci când Se va întoarce de la nuntă. Voi nu aveţi niciun moment de 
pierdut în neglijarea marii mântuiri, care a fost asigurată pentru voi. Timpul de probă al sufletelor se 
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apropie de sfârşit. De la o zi la alta, destinul oamenilor este pecetluit, şi chiar din această adunare, noi 
nu ştim cât de curând mulţi îşi vor închide ochii în moarte şi vor fi înmormântaţi. Ar trebui să ne 
gândim că viaţa noastră trece repede şi că nu suntem în siguranţă niciun moment, dacă viaţa noastră 
nu este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Datoria noastră nu este aceea de a privi înainte spre un timp 
special, spre o lucrare specială care să fie făcută pentru noi, ci trebuie să mergem înainte în lucrarea 
noastră de avertizare a lumii, pentru că noi trebuie să fim martori ai lui Hristos până la marginile 
lumii. Peste tot în jurul nostru sunt tineri, nepocăiţi, neconvertiţi, şi ce facem pentru ei? Părinţilor, în 
ardoarea dragostei voastre dintâi, urmăriţi voi convertirea copiilor voştri, sau sunteţi preocupaţi cu 
lucrurile acestei lumi într-o asemenea măsură încât nu depuneţi eforturi serioase pentru a fi împreună 
lucrători cu Dumnezeu? Aveţi voi apreciere faţă de lucrarea şi misiunea Duhului Sfânt? Înţelegeţi voi 
că Duhul Sfânt este agentul prin care trebuie să ajungem la sufletele celor din jurul nostru? Când 
această întâlnire se va termina, veţi pleca de aici şi veţi uita apelurile serioase care v-au fost adresate? 
Se vor scurge din inima voastră soliile de avertizare neluate în considerare, şi adevărul pe care l-aţi 
auzit, aşa cum se scurge apa dintr-un vas spart? 

Apostolul spune: „De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ţinem de lucrurile, pe care le-am 
auzit, ca să nu fim depărtaţi de ele. Căci, dacă Cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit, şi 
dacă orice abatere şi orice neascultare şi-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm 
nepăsători faţă de o mântuire aşa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost 
adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri şi felurite 
minuni, şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după voia Sa!” 

Solia îngerului al treilea se dezvoltă într-o mare strigare, şi nu trebuie să vă simţiţi liberi să 
neglijaţi datoria prezentă, şi totuşi să întreţineţi ideea că într-un timp viitor veţi fi beneficiarii unei 
mari binecuvântări, atunci când, fără niciun efort din partea voastră, se va produce o reînviorare 
minunată. Astăzi, voi înşivă trebuie să vă predaţi lui Dumnezeu, ca El să vă facă vase de cinste şi să 
fiţi potriviţi pentru lucrarea Sa. Astăzi, trebuie să vă predaţi lui Dumnezeu, ca să puteţi fi eliberaţi de 
eu, eliberaţi de invidie, gelozie, presupuneri rele, de certuri şi de tot ceea ce ar dezonora pe 
Dumnezeu. Astăzi, trebuie să aveţi vasele voastre curăţite ca să fie gata pentru roua cerească, pregătite 
pentru revărsarea ploii târzii, pentru că ploaia târzie va veni şi binecuvântarea lui Dumnezeu va umple 
fiecare suflet care este curăţit de orice murdărie. Aceasta este lucrarea noastră azi, să ne predăm 
sufletele lui Hristos, ca să fim pregătiţi pentru timpul de înviorare de la faţa Domnului – pregătiţi 
pentru botezul Duhului Sfânt.  

 
 
 

Review & Herald, 29 Martie 1892 
 

„NU  ESTE  TREABA  VOASTRĂ 
SĂ  ŞTIŢI  VREMURILE  SAU  SOROACELE” 

(Predică rostită la Lansing, Michigan, 5 septembrie 1891) 
(Continuare) 

 
Fraţi şi surori, ţinând cont de lumina care a strălucit peste voi la această întâlnire, veţi merge 

acasă pentru a fi mai credincioşi în trăirea voastră creştină? Au fost ţinute adunări în fiecare zi pentru 
a instrui pe copiii voştri cum să-şi predea inimile lui Isus, cum să trăiască într-un mod care va fi primit 
de Dumnezeu. Ei au fost învăţaţi că, dacă se pocăiesc de păcatele lor, Isus îi va ierta şi îi va curăţi de 
orice nelegiuire. Cine va duce mai departe lucrarea bună care a fost începută? Zi de zi, aceşti copii au 
nevoie de instrucţiuni ca să ştie cum să urmeze pe Domnul. Vă veţi ruga pentru ei, îi veţi învăţa şi îi 
veţi conduce pe calea neprihănirii? Îi veţi învăţa pe cei mici despre dragostea lui Dumnezeu care L-a 
condus să-Şi dea pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică? 

Cei care vor să aibă succes în câştigarea de suflete la Hristos, trebuie să poarte cu ei influenţa 
divină a Duhului Sfânt. Dar cât de puţin se cunoaşte despre lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Cât de 
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puţin s-a spus despre importanţa înzestrării cu Duhul Sfânt, prin intermediul căruia oamenii sunt atraşi 
la Hristos, şi doar prin a cărui putere, sufletul poate fi făcut curat. Mântuitorul a spus: „Şi când va veni 
El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.” 

Hristos a promis bisericii Sale darul Duhului Sfânt, dar cât de puţin este apreciată această 
făgăduinţă. Cât de rar este simţită puterea Lui în biserică; cât de puţin se vorbeşte despre puterea Sa, 
înaintea poporului. Mântuitorul a spus: „voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste 
voi, şi-Mi veţi fi martori.” Odată cu primirea acestui dar, toate celelalte daruri vor fi ale noastre, 
pentru că noi putem avea acest dar potrivit cu bogăţia harului lui Hristos, şi El este gata să-l dea 
fiecărui suflet potrivit capacităţii de a primi. Atunci să nu fim mulţumiţi doar cu un pic din această 
binecuvântare, numai cu atât cât să ne scape de somnul morţii, ci să căutăm cu sârguinţă abundenţa 
harului lui Dumnezeu. 

Să dea Dumnezeu ca puterea sa de convertire să fie simţită în toată această mare adunare. Oh, 
dacă puterea lui Dumnezeu ar rămâne asupra poporului. Avem nevoie de smerenie zilnică. Avem 
nevoie să cercetăm zilnic Scripturile, să ne rugăm cu seriozitate ca, prin puterea Duhului Sfânt, 
Dumnezeu să ne facă potriviţi pentru a lucra în via Sa. Nimeni nu este pregătit pentru a educa şi întări 
biserica decât dacă a primit darul Duhului Sfânt. Niciun slujitor al evangheliei nu este pregătit să 
lucreze inteligent pentru mântuirea sufletelor, dacă nu este înzestrat de Duhul Sfânt, dacă nu se 
hrăneşte cu Hristos şi dacă nu are o ură intensă faţă de păcat. Sunt unii care sunt consideraţi împreună 
lucrători cu Dumnezeu, dar care nu au legătură cu Dumnezeu, şi păcătuiesc împotriva Sa. Ei nu sunt 
conduşi de Hristos, altul este comandantul lor. Ei nu aşteaptă pe Domnul, şi nu-şi reînnoiesc puterea 
în Hristos, ei nu au nicio povară pentru suflete. Cum vor fi apreciaţi la judecată aceşti păstori falşi? Ce 
vor avea de spus pentru a-şi justifica vieţile ineficiente, neconsacrate? Ce scuză vor aduce ei înaintea 
Dumnezeului din ceruri? Nu a fost făcut pentru ei un sacrificiu îndestulător ca ei să devină părtaşi de 
natură divină şi să scape de ispitele care sunt în lume prin poftă? Noi trebuie să facem lucrare 
inteligentă pentru veşnicie. Aceasta este ţinta pentru care ar trebui să lucrăm. 

Nu pot să vorbesc despre un timp exact în care va avea loc revărsarea Duhului Sfânt – când va 
coborî din cer îngerul puternic şi se va uni cu al treilea înger ca să încheie lucrarea pentru această 
lume; solia mea este că unica noastră siguranţă este aceea de a fi gata pentru reînviorarea cerească, 
având lămpile pregătite şi aprinse. Hristos ne-a spus să veghem: „căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care 
va veni Fiul omului.” „Vegheaţi şi rugaţi-vă” este sarcina care ne-a fost dată de Mântuitorul nostru. Zi 
de zi trebuie să căutăm iluminarea Duhului lui Dumnezeu, ca să poată să-Şi facă lucrarea în editură, 
asupra sufletului şi caracterului. Oh, cât de mult timp a fost irosit prin faptul că s-a acordat atenţie 
lucrurilor neînsemnate. Pocăiţi-vă şi convertiţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele, atunci când vor veni 
vremurile de înviorare de la faţa Domnului. 

Vă chemăm acum, să vă daţi pe voi înşivă lucrării lui Dumnezeu. Prea mult timp v-aţi dat 
puterile slujirii lui Satana şi aţi fost sclavi voinţei sale. Dumnezeu vă cheamă să priviţi slava caracterul 
Său, ca privind, să fiţi schimbaţi după chipul Său. Există mulţi care nu cunosc din experienţă pe 
Dumnezeu sau pe Domnul Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Hristos a venit în lume pentru că 
oamenii nu au cunoscut corect caracterul lui Dumnezeu, şi El a venit să descopere pe Tatăl. El a spus: 
„nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” Isus a 
venit să descopere lumii dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu. 

Se credea că Solomon Îl cunoştea pe Dumnezeu. Într-un vis, Domnul S-a arătat lui Solomon, şi 
i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.” Solomon a zis: „Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe 
poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul 
acesta aşa de mare la număr?” Iar Domnul i-a dat lui Solomon înţelepciune şi bogăţie, putere şi 
influenţă şi Solomon a slujit Domnului pentru un timp. La sfinţirea templului, Solomon s-a rugat 
Domnului, şi a binecuvântat poporul, zicând: „Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă 
poporului Său Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin 
robul Său Moise, nici unul n-a rămas neîmplinit. Domnul, Dumnezeul nostru, să fie cu noi, cum a fost 
cu părinţii noştri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne plece inimile spre El, ca să umblăm în 
toate căile Lui, şi să păzim poruncile Lui, legile Lui şi rânduielile Lui, pe care le-a poruncit părinţilor 
noştri! Cuvintele acestea, cuprinse în cererile mele înaintea Domnului, să fie zi şi noapte înaintea 
Domnului, Dumnezeului nostru, şi să facă în tot timpul dreptate robului Său şi poporului Său Israel, 
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pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaşte că Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt 
Dumnezeu afară de El!” 

Dar, deşi Solomon a avut multă lumină, el s-a înălţat în sine şi şi-a imaginat că era suficient de 
înţelept pentru a se păzi singur, aşa că s-a despărţit de Dumnezeu. Apoi, a făcut alianţe cu naţiunile 
păgâne din jurul lui şi s-a căsătorit cu femei idolatre, s-a închinat la altare păgâne şi s-a închinat în 
felul păgânilor. El a uitat binefacerile pe care Dumnezeu le-a aşezat asupra lui; a părăsit templul sfânt 
al Domnului, dar după aceea s-a pocăit şi s-a întors de la căile lui rele. Dar, cunoştea Solomon pe 
Dumnezeu, când făcea ca idolatrii? – Nu, el a uitat bogata experienţă din tinereţea sa şi rugăciunile pe 
care le-a făcut în templu. 

Martorul Credincios ne vorbeşte azi şi spune, „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit 
dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te961 la faptele tale dintâi. 
Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Domnul vrea să 
puneţi în ordine lucrurile în familiile voastre, şi să vă întoarceţi la dragostea dintâi. El spune, „Altfel, 
voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Sfeşnicul a fost mutat din 
locul său atunci când Solomon a uitat de Dumnezeu. El a pierdut lumina lui Dumnezeu, a pierdut 
înţelepciunea lui Dumnezeu şi a confundat idolatria cu religia. Mântuitorul declară: „Nu puteţi sluji lui 
Dumnezeu şi lui Mamona”, fiecare dintre voi, care persistaţi în a păcătui împotriva lui Dumnezeu 
acum când aveţi aşa o lumină mare, veţi fi pierduţi, „dacă nu te pocăieşti.” Voi vă imaginaţi că puteţi 
vesti lumii solia îngerului al treilea, în timp ce sunteţi tot fireşti şi corupţi, în timp ce caracterele 
voastre sunt încă păcătoase. „Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche; pentru că şi-ar 
lua umplutura din haină, şi ruptura ar fi şi mai rea.” Dacă inimile voastre nu sunt golite zi de zi de 
păcat, dacă nu sunteţi sfinţiţi prin adevăr, mai bine să nu atingeţi solia lui Dumnezeu. Nu vă puteţi 
curăţa singuri, dar dacă veniţi la Isus în umilinţă, în căinţă, predându-vă lui Dumnezeu, prin meritele 
neprihănirii lui Hristos veţi avea experienţă în lucrurile lui Dumnezeu, şi veţi gusta puterile lumii care 
va veni. Apoi veţi avea roade, spre viaţa veşnică. 

Hristos spune: „Dacă veţi păzi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea.” „Oh”, puteţi 
spune voi, „Eu păzesc poruncile.” Le păziţi voi? Saul a venit în întâmpinarea lui Samuel, şi atunci 
când a fost mustrat, a declarat, „Am păzit poruncile Domnului.” Împliniţi voi poruncile lui Dumnezeu 
în casa voastră, în familia voastră? Nu manifestaţi niciodată grosolănie, lipsă de bunătate şi necuviinţă 
în cercul familiei? Dacă manifestaţi lipsă de bunătate în casa voastră, oricât de mare ar fi mărturisirea 
voastră, voi încălcaţi poruncile lui Dumnezeu. Nu contează cât de mult predicaţi altora poruncile; dacă 
nu reuşiţi să manifestaţi dragostea lui Hristos în viaţa voastră de acasă, sunteţi un călcător al legii. Dar 
dacă harul lui Hristos apare în viaţa voastră, veţi fi în stare de a slăvi pe Dumnezeu, şi de a prezenta pe 
Hristos şi altora. Credeţi voi că omul care coboară de la amvon, dedându-se la glume şi ironii şi la tot 
felul de conversaţii uşuratice, este un reprezentant al lui Hristos în lume? Are el legea lui Dumnezeu 
în inima lui? – Nu. Inima lui este umplută cu dragoste de sine, importanţă de sine, şi el dovedeşte că 
nu are o apreciere corectă asupra lucrurilor sfinte. Comportamentul său este produs de gândurile sale, 
arătând exact ceea ce este în inimă. Hristos nu este acolo, iar el nu este încărcat cu spiritul soliei 
solemne a adevărului pentru acest timp. Manifestarea acestui caracter arată în mod clar că omul nu 
cunoaşte pe Dumnezeu, şi nu a fost însărcinat cu lucrarea solemnă pe care el nu o înţelege şi nu o 
apreciază. 

Dacă cel ce predică ar avea o înţelegere a prezenţei lui Dumnezeu, s-ar purta în acest fel? El a 
avut lumină mare, şi şi-a luat responsabilitatea sacră de a fi slujitor al lui Dumnezeu, dar totuşi 
acţionează aşa de neglijent, ca şi cum ar fi un necredincios. Acţiunile sale dovedesc că el are tot atât 
de multă înţelegere despre prezenţa lui Dumnezeu, cum a avut Belşaţar când a băut din vasele sfinte 
de la Casa Domnului, lăudând dumnezeii de aur şi argint. Mai marii şi domnitorii din împărăţie s-au 
adunat, au mâncat şi au băut, şi s-au veselit, dar Martorul Credincios a fost acolo, şi profanarea lor a 
fost înregistrată în cărţile cerului. În mijlocul orgiei lor, un cap de mână a apărut, scriind caractere 
misterioase pe peretele palatului, veselia lor fără de Dumnezeu a fost oprită, şi teroarea şi disperarea i-
a luat locul. Ei au căutat pe cineva care le-ar putea interpreta scrierea, şi Daniel, profetul lui 
Dumnezeu, a fost chemat în sala de banchet, iar slujitorul Domnului a fost în stare să descifreze 
scrierea şi să interpreteze sensul cuvintelor. „Şi iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat, înseamnă că 
Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei, şi i-a pus capăt. Cântărit, înseamnă că ai fost cântărit în 
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cumpănă şi ai fost găsit uşor. Împărţit, înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită, şi dată Mezilor şi 
Perşilor.” 

Acelaşi Martor care a înregistrat profanarea lui Belşaţar este prezent cu noi oriunde am merge. 
Tinere, s-ar putea să nu realizezi că Dumnezeu se uită la tine, s-ar putea să simţi că ai libertatea de a te 
comporta sub impulsurile naturale ale inimii, s-ar putea să te răsfeţi în frivolitate şi neseriozitate, dar 
pentru toate aceste lucruri va trebui să dai socoteală. Ceea ce semănaţi, aceea veţi culege, şi dacă 
stricaţi temelia casei voastre, jefuindu-vă creierul de hrana sa şi nervii de putere, prin irosire şi 
îngăduirea poftei şi a pasiunii, veţi da socoteală Celui care spune, „Ştiu faptele tale.” 

Dacă aţi cunoaşte pe Dumnezeu, dacă aţi fi cu adevărat convertiţi, nu aţi găsi plăcere în 
lucrurile păcătoase. Frica de Dumnezeu ar fi asupra voastră, şi pe măsură ce v-aţi uita la Calvar, vi     
s-ar descoperi caracterul odios al fărădelegilor şi aţi vedea marea dragoste cu care Dumnezeu v-a 
iubit, şi nu aţi avea nicio dispoziţie pentru a păcătui. Ce s-ar întâmpla cu mulţi dintre voi care au 
îndrăznit să se ocupe de lucrurile sfinte cu mâini necurate şi cu suflete murdare, dacă trâmbiţa ar suna 
azi? Ce s-ar întâmpla cu unii dintre voi, dacă ar trebui să daţi azi socoteală înaintea scaunului de 
judecată al lui Hristos? Întreb şi eu. Care ar fi starea voastră dacă Hristos ar trebui să părăsească azi 
locul sfânt, dacă timpul de har s-ar închide şi Hristos ar trebui să vină? Acel timp vine în curând, deşi 
nu ştim ziua sau ceasul. 

Vremurile şi soroacele sunt cunoscute numai de Dumnezeu, dar fiecare dintre noi trebuie să 
ştie că este bine pentru sufletele noastre ca Hristos, nădejdea slavei, să fie format în noi. Noi trebuie să 
ştim că Mântuitorul nostru este viu, şi că vom fi printre aceia care vor auzi glasul lui Hristos, care vor 
fi adunaţi de îngerii lui Dumnezeu, şi vor întâmpina pe Domnul în văzduh. 

 
 
 

Review & Herald, 5 aprilie 1892 
 

„NU  ESTE  TREABA  VOASTRĂ 
SĂ  ŞTIŢI  VREMURILE  SAU  SOROACELE” 

(Predică rostită la Lansing, Michigan, 5 septembrie 1891) 
(Încheiere) 

 
Am vrea să vă întrebăm, ce zi aţi stabilit pentru a vă hotărî să vă daţi inimile lui Dumnezeu, 

fără rezerve? Ce zi aţi ales pentru a căuta desăvârşirea de caracter prin credinţa în neprihănirea lui 
Hristos? Este mâine? Poate că mâine veţi fi morţi. Este săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare, poate 
că mâinile vă vor fi încrucişate pe piept, iar ochii vor fi închişi în ultimul lor somn, şi poate fi prea 
târziu pentru voi să vă desăvârşiţi un caracter pentru cer. Vreau să întreb pe lucrătorii noştri, ce fel de 
caracter credeţi voi că va accepta Domnul în împărăţia Lui? Îl cunoaşteţi voi pe Dumnezeu şi pe Isus 
Hristos pe care L-a trimis? Locuieşte dragostea lui Dumnezeu, în sufletele voastre? Sunteţi voi în 
Hristos şi Hristos în voi? Dacă da, sunteţi în siguranţă, dar dacă nu, atunci nu există nicio siguranţă 
pentru voi. Nu permiteţi ca mintea voastră, prin studierea de teorii, să fie distrasă de la tema cea mai 
importantă decât toate, a neprihănirii lui Hristos. Nu vă imaginaţi că realizarea ritualurilor, respectarea 
formele exterioare, vă va face moştenitori ai cerului. E nevoie să ţinem mintea statornică la ţinta 
pentru care lucrăm, pentru că aceasta este o zi de pregătire a Domnului, iar noi ar trebui să ne predăm 
inimile lui Dumnezeu, ca să poată fi înmuiate şi supuse de Duhul Sfânt. 

„Voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi.” Dar când Duhul Sfânt este 
în inimă, lucrătorul va manifesta aceasta către alţii, prin viaţa sa după voia lui Dumnezeu şi prin 
conversaţie sfântă. Credeţi că lucrătorul care nu are nicio povară pentru suflete, este apt pentru slujba 
sacră în care a fost hirotonit? – Nu, el nu ştie ce înseamnă să-şi păstreze propriul suflet în dragostea lui 
Dumnezeu. Slujitorul acesta al evangheliei ar trebui să înţeleagă faptul că sufletele sunt cumpărate cu 
sângele lui Hristos, răscumpărate cu un preţ infinit. Poate predicatorul, care stă sub umbra Calvarului, 
să se angajeze în glume şi flirturi, să-şi îngăduie înclinaţiile carnale? Ar fi un astfel de om, o călăuză 
sigură pentru turma lui Dumnezeu? Nu ar face el ca ea să se poticnească? El ar face-o să se 
poticnească, pentru că nu va discerne între sacru şi profan, şi veşnicia ar fi pierdută din socoteala lui. 
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Noi ar trebui să înţelegem că un înger scrie fiecare cuvânt şi acţiune în cartea de aducere 
aminte, iar lucrurile făcute pe ascuns, vor fi vestite de pe acoperişul casei. În acest timp de primejdie, 
este nevoie de predicatori convertiţi. E nevoie de oameni care înţeleg sărăcia sufletului lor, şi care vor 
căuta cu sinceritate înzestrarea Duhului Sfânt. Este necesară o pregătire a inimii, ca Dumnezeu să ne 
poată da binecuvântarea Sa, dar această lucrare a inimii, nu este făcută. Oh, când se vor trezi lucrătorii 
în faţa responsabilităţilor solemne care sunt aşezate asupra lor, se vor ruga cu seriozitate pentru putere 
cerească. Duhul Sfânt este Cel care trebuie să dea agerime şi putere discursului lucrătorului, căci dacă 
nu, predicile lui vor fi la fel de lipsite de neprihănirea lui Hristos, cum a fost jertfa lui Cain. Atât 
slujitorii evangheliei cât şi poporul, au nevoie să deschidă uşa lui Hristos. El spune, „Iată, Eu stau la 
uşă, şi bat: dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el, şi el cu Mine.” 
Mulţumesc lui Dumnezeu pentru această făgăduinţă, pentru că aceasta este dată celor care au făcut 
greşeli şi au avut eşecuri. Isus spune: „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia, pe care-i iubesc. Fii plin 
de râvnă dar, şi pocăieşte-te!” Fie ca Dumnezeu să ne ajute să facem acest lucru cu sinceritate şi căinţă 
în suflet. 

Când cei care predică, urcă la amvon, ar trebui să simtă dependenţa lor de Dumnezeu aşa încât 
să poată duce la bun sfârşit propria lor mântuire cu frică şi cutremur, şi toată slava va fi dată lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Acela care lucrează în voi atât voinţa cât şi înfăptuirea, după 
buna Sa plăcere. Aceasta este cooperarea pe care Dumnezeu o cere. Din ce cauză turma Domnului 
este bolnavă şi gata să moară? Pentru că nu îi este asigurată hrana spirituală? Mănâncă slujitorii 
Domnului trupul şi beau ei sângele Fiului lui Dumnezeu? Isus spune: „Adevărat, adevărat, vă spun, 
că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă ... 
Duhul este Cel care dă viaţă, carnea este neputincioasă : cuvintele pe care vi le spun, sunt duh şi sunt 
viaţă.” Inima mea simte cu turma înfometată din Michigan, iar voi, cei care nu v-aţi hrănit cu Pâinea 
vieţii, care nu aţi băut din pârâul vindecător al mântuirii, şi nu ştiţi unde să conduceţi turma lui 
Dumnezeu ca ea să găsească revigorare, de dragul lui Hristos, nu încercaţi să slujiţi de la amvon, până 
când nu veţi avea o experienţă în lucrurile lui Dumnezeu. Isus S-a rugat: „Sfinţeşte-i prin adevărul 
Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Când cuvântul lui Dumnezeu este în inimă, exercită o influenţă 
sfinţitoare asupra caracterului şi oamenii sunt aduşi în armonie cu Dumnezeu. Dacă adevărul şi lumina 
sunt în inimă, veţi aduce dragoste, lumină şi binecuvântare bisericii. Nu veţi fi ca nişte umbre care 
aruncă întunecimea necredinţei şi a întunericului asupra poporului. Isus vrea să vă ia de mână, să vă 
conducă, şi voi nu vreţi să vă daţi Lui? Vorbiţi despre ce a făcut Isus, cum Şi-a lăsat slava, şi a venit să 
caute şi să mântuiască ce era pierdut. 

Dacă Dumnezeu v-a trimis să predicaţi, El a făcut provizii ca să fiţi întăriţi cu harurile Duhului 
lui Dumnezeu şi cu o solie a adevărului, care va fi ca o hrană la timpul potrivit pentru turma 
înfometată a lui Dumnezeu. Veţi înţelege că staţi între cei vii şi cei morţi, şi că sunteţi o privelişte 
pentru lume, îngeri şi oameni. Predicatorul trebuie să Îl dezvăluie pe Hristos, nu să se arate pe sine 
înaintea oamenilor. Tinereţea nu este o scuză pentru nestatornicie şi frivolitate, pentru că apostolul 
îndeamnă tinerii să fie cu mintea trează şi să se gândească la faptul că ei vor da socoteală lui 
Dumnezeu pentru influenţa pe care o exercită. Tinerilor, dacă nu aţi avut o înţelegere specială în ce 
priveşte păcatul, dacă sunteţi stăpâniţi de un duh de frivolitate, nu căutaţi să slujiţi de la amvonul 
sacru, căci primejduiţi propriul vostru suflet şi al altora şi lăsaţi lumii impresia că sunteţi reprezentanţi 
ai adevărului solemn pentru acest timp. Dacă Isus, nădejdea slavei, nu trăieşte în voi, veţi fi un 
blestem şi nu o binecuvântare pentru adunare, pentru că acela care predică nu poate aduce oamenii la 
un standard mai ridicat decât cel pe care el însuşi îl atinge. Dar cei care se pocăiesc cu sinceritate şi se 
întorc la Domnul, vor găsi în El un Mântuitor personal. El este în măsură să mântuiască pe deplin pe 
toţi aceia care vin la Dumnezeu, prin El. El te va salva de tine, de fiecare pângărire, de toate nebuniile. 
Voi trebuie să credeţi în El, să „credeţi în Dumnezeul Cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor 
şi în special al celor care cred.” Când Îl veţi iubiţi pe Isus, nu Îl veţi întrista prin îngăduirea păcatului 
în voi înşivă, pentru că veţi înţelege că El nu vine să vă mântuiască în păcatele voastre, ci din păcatele 
voastre. Ioan spune, „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi 
să ne curăţească de orice nelegiuire.” 

Cei pe care Dumnezeu i-a chemat la slujire, trebuie să dea dovada, prin influenţa pe care o 
exercită, că sunt potriviţi pentru chemarea sfântă în care se găsesc. Pavel scrie, „Fii o pildă pentru 
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credincioşi.” Pot fi scuzaţi tinerii lucrători pentru uşurătatea şi neseriozitatea lor? Este de aşteptat ca 
biserica să asculte cuvintele lor, să primească mărturia lor, când exemplul lor reprezintă greşit 
caracterul lui Hristos, şi îi conduce departe de calea deschisă pentru răscumpăraţii Domnului ca să 
umble pe ea? Ce putem gândi despre bisericile care vor asculta mărturia unor oameni care nu au nicio 
putere în rugăciune, nici zel în devotamentul lor, nici libertate în lucrarea personală pentru suflete? 
Domnul a poruncit: „Fiţi sfinţi în toată purtarea voastră.” „Fii cu luare aminte asupra963 ta însuţi şi 
asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui 
pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.” Dovada chemării la slujirea de predicare a Evangheliei, este 
văzută în exemplul şi lucrarea sa. Dumnezeu doreşte în slujire bărbaţi care vor preţui foarte mult 
lucrurile pe care El le preţuieşte, care păstrează sfinţenia adevărului, şi nu fac aşa cum au făcut Nadab 
şi Abihu. Ei nu au făcut diferenţă între sacru şi profan. Simţurile lor au fost tocite din cauza 
îngăduinţei pentru vin, şi au adus foc străin înaintea Domnului. Ei nu au înţeles sfinţenia lucrării în 
care erau angajaţi. Există unii care pretind acum a fi slujitori ai Domnului, care vorbesc despre 
lucrurile lui Dumnezeu ca şi cum ar vorbi de tranzacţii comerciale. Oh, avem nevoie de iluminarea 
cerească a Duhului Sfânt. Bisericile nu vor fi niciodată lumina lumii, dacă nu se întorc spre Domnul, 
ca să-I slujească din toată inima. 

Poporul lui Dumnezeu este chemat să fie lumina lumii, o cetate aşezată pe stâncă, ce nu poate 
fi ascunsă; iar pentru ca biserica să-şi îndeplinească misiunea divină, noi trebuie să fim umpluţi cu 
dragostea lui Isus. Inimile noastre trebuie să fie atât de pline de harul Său inegalabil încât, atunci când 
ne întâlnim unii cu alţii, să ne luăm fraţii de mână şi să le spunem, „Ascultă ce a făcut Domnul pentru 
sufletul meu.” Minţile noastre trebuie să fie fixate asupra lui Dumnezeu până când, privind, vom fi 
schimbaţi în acelaşi chip. Apoi vom vorbi despre puterea lui Dumnezeu, de bunătatea, mila şi 
dragostea Tatălui nostru ceresc, şi pe măsură ce vorbim de farmecul inegalabil al Mântuitorului nostru 
divin, inimile noastre vor fi topite şi supuse de Duhul Sfânt, şi cei din jur ne vor vedea şi vor şti că am 
fost cu Isus şi că am învăţat de la El. 

Apoi, dacă va veni printre voi cineva pretinzând a fi predicator al neprihănirii, dar care 
amestecă cu adevărul cuvinte necugetate şi glume, care nu are nicio povară pentru suflete, luaţi-l 
deoparte, şi în duhul dragostei şi blândeţii, spuneţi-i că nu poate hrăni biserica lui Dumnezeu dacă el 
însuşi nu ştie ce înseamnă să te hrăneşti cu pâinea vieţii. Fie ca tatăl să spună că el caută să urmeze 
exemplul lui Avraam, şi să poruncească copiilor şi casei sale să ţină calea Domnului. Mama să ceară 
ca un exemplu bun să fie dat copiilor ei. Neseriozitatea şi glumele să fie alungate din conversaţia celui 
care predică, şi vorbirea lui să fie dreasă cu har; lumina şi dragostea lui Isus să strălucească în 
exemplul şi învăţătura sa, ca sufletele să poată fi câştigate pentru Învăţător. 

Urmaţi instrucţiunile din cuvântul lui Dumnezeu, în relaţiile cu fraţii voştri din lucrare. Pavel 
spune, „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuieşte-l ca pe un tată; pe tineri sfătuieşte-i ca pe 
nişte fraţi.” Pot apărea ocazii de a vorbi despre greşelile lor, acelora care au fost mult timp în slujire, 
dar faceţi-o ca un îndemn şi nu ca o mustrare. Lucrătorii tineri să fie trataţi ca fraţii, şi Dumnezeu să 
ne ajute să ne putem ajuta unul pe altul. Noi trebuie să avem o legătură vie cu Dumnezeu. Trebuie să 
fim îmbrăcaţi cu putere de sus prin botezul cu Duhul Sfânt, ca să putem atinge un standard mai ridicat, 
pentru că pe nicio altă cale nu este ajutor pentru noi. 

 
 
 

H-14-1891 
CĂTRE  S. N.  HASKELL 

(Sidney, Australia, 11 Decembrie 1891) 
 
Iubite frate, 

Am primit scrisorile tale, şi le-am citit cu interes. Aceasta este prima ocazie pe care am avut-o, 
pentru a răspunde. Alameda părăseşte Sydney-ul cu destinaţia America, pe 20 decembrie, şi scrisoarea 
va pleca la acea dată. Ei bine, suntem aici la Sydney, şi lunga noastră călătorie peste ocean, s-a 
încheiat. Am stat 19 ore în Honolulu, şi seara am vorbit în Young Men's Christian Association Hall. 
Deşi întâlnirea noastră a fost anunţată cu puţin timp înainte de a avea loc, am avut o adunare bună. 
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După ce am vorbit, am fost prezentată membrilor de frunte ai Young Men's Temperance Association, 
iar ei şi-au exprimat marea plăcere pentru discursul pe care l-am ţinut. Ei au declarat că au ascultat cu 
mare interes, că multe idei noi le-au fost prezentate, deschizând domenii largi de gândire cu privire la 
răscumpărarea şi dragostea lui Dumnezeu. Şi-au exprimat regretul că nu vor putea avea privilegiul de 
a mă auzi vorbindu-le frecvent, şi au dorit să pot rămâne cu ei câteva săptămâni, să ocup deseori sala 
lor, asigurându-mă că aş putea avea o adunare bună. Îi mulţumesc Domnului pentru impresia 
favorabilă făcută asupra lor. 

Dr. Hammond, un lucrător din Honolulu, face tot posibilul să se opună credinţei noastre, şi   
m-a atacat în mod special. El a fost prezent şi a auzit vorbele mele. Am scris mai pe deplin 
amănuntele călătoriei, după cum vei vedea în continuare. 

Timp965 de două nopţi, am avut vise foarte clare, în ceea ce-l priveşte pe Dr. Burke. În aceste 
vise, a fost arătat cu claritate înaintea mea că motivul pentru care Dr. Burke a refuzat să mă vadă a fost 
acela că era vinovat de greşeală şi păcat, şi a refuzat să vină la lumină, ca nu cumva faptele lui să 
poată fi mustrate. Sunt destul de nerăbdătoare să aud veşti de la Rural Health Retreat, căci Dr. Burke 
şi-a dat demisia chiar înainte de plecarea noastră. Sunt tot mai mult şi mai mult convinsă că răzvrătirea 
este aproape incurabilă. Dacă un om se dovedeşte o dată trădător, este în stare să devină trădător 
pentru a doua oară. Un lucru este sigur, nu putem avea din nou încredere în Dr. Burke, sub nicio 
formă, din cauză că el a mers aşa de departe în acuzarea mea şi a lucrării mele. El niciodată nu ar fi 
făcut acest lucru dacă nu ar fi umblat o perioadă de timp destul de lungă în propria sa lumină, 
despărţindu-se de Soarele neprihănirii. 

Visele pe care le-am avut sunt foarte izbitoare. Unul l-am avut în timp ce eram pe vapor, şi 
unul după ce am ajuns la Sidney. Trebuie să fim foarte vigilenţi când aşezăm responsabilităţi asupra 
unui om care a trădat o dată încrederea sfântă. Într-un fel, am simţit că trebuie să scriu aceasta. 

Acum, frate Haskell, cred că eşti în California, şi că vei găsi lucru mult de făcut, şi sper că ţi se 
va da sănătate, dar ai grijă să nu te suprasoliciţi. Ştii că mintea ta nu va suporta multă încurcătură de 
aceea, evită acest lucru, şi nu te încărca cu responsabilităţi pe care alţii ar trebui să le poarte. Dacă 
fraţii tăi vor căuta să te salveze de la surmenaj, nu privi cu suspiciune eforturile lor. Să nu crezi că din 
cauză că nu au încredere în tine966 pun unele responsabilităţi asupra altora, pentru că aceasta te va 
nenoroci. „Nu se gândeşte la rău”, este una din atributele binecuvântate ale lui Isus Hristos. 

Cazul tău a fost scos la iveală înaintea mea, şi ştiu din ceea ce mi-a fost prezentat, că tu iroseşti 
multe ore în durere şi deznădejde, deoarece gândeşti că fraţii tăi pur şi simplu te tolerează, dar nu-şi 
pun încrederea în tine, şi nu se încred în tine. Nu ar fi corect ca ei să acţioneze faţă de tine, aşa cum au 
acţionat faţă de fratele Butler. Oamenii l-au aşezat în locul în care Dumnezeu trebuie să fie aşezat şi, 
prin aceasta, şi-au distrus propria lor experienţă religioasă, şi au distrus de asemenea pe fratele Butler, 
iar biserica a ajuns fără putere, fără Hristos, pentru că ei au proslăvit oamenii, măcar că fiecare iotă de 
slavă trebuie să fie dată lui Dumnezeu. 

În timpul nopţii, am fost adusă la o adunare în care se părea că eşti în mare depresie a 
sufletului. Duhul Domnului a venit în adunare, şi ghidul meu a adresat cuvinte diferitelor persoane 
care au fost prezente. El a spus, „Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe cei ce se ostenesc între voi, care 
vă cârmuiesc în Domnul, şi care vă sfătuiesc. Să-i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării 
lor. Trăiţi în pace între voi.” Şi ţie, frate Haskell, ţi-a adresat următoarele cuvinte, „Să nu vă părăsiţi 
dar încrederea voastră, pe care o aşteaptă o mare răsplătire! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce 
aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puţină vreme, foarte puţină 
vreme, şi Cel ce vine va veni, şi nu va zăbovi. Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă: dar dacă dă 
înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el. Noi967 însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se 
piardă, ci din aceia care au credinţă pentru mântuirea sufletului.” Cuvinte de încurajare au fost rostite 
pentru tine şi ţi-au fost date avertizări. „Nu fiţi necredincioşi, ci credincioşi.” El te-a avertizat să-ţi pui 
încrederea în întregime în Dumnezeu, şi să nu fii suspicios, ca să nu ai încredere în fraţii tăi; pentru că 
suspiciunile tale sunt adesea lipsite de fundament adevărat şi încrederea ta este atât de zdruncinată în 
fraţii tăi, încât nimic din ceea ce fac ei, nu poate fi interpretat de tine într-o lumină corectă. Tu îţi 
imaginezi că ceva este ascuns de tine, că există ceva lucrare tainică ce va fi descoperită în curând. Tu 
ai avut câteva încercări, dar acestea nu sunt nici pe jumătate aşa de mari cum îţi imaginezi. Nu ţi s-a 
pus gând rău, aşa cum îţi închipui. Multe inimi bat cu respect delicat şi dragoste pentru tine, dar 
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vrăjmaşul vede că îţi poate tulbura sufletul. El vede că poate interpreta greşit cuvintele rostite şi 
acţiunile făcute, prezentându-le într-o lumină agravată, şi tu accepţi versiunea lui asupra problemei. 
Tu faci evident faptul că nu crezi că fraţii sunt cinstiţi faţă de tine. Te plângi de lucruri care nu există 
cu adevărat. Te uiţi înapoi la trecut, şi spui, „Noi trăiam împreună într-o plăcută prietenie, şi ne 
duceam împreună cu mulţimea în Casa lui Dumnezeu, dar acum, cel care este prietenul meu, a ridicat 
călcâiul împotriva mea.” În continuu te închizi în tine, aşteptându-te să fii trădat. Fereşte-te de 
şiretlicurile Satanei. Nimic nu poate slăbi şi dezechilibra mintea umană, ca şi cugetarea asupra 
nedreptăţilor presupuse, gândindu-te că nu eşti apreciat. 

 Având vederi mărginite, fraţii tăi nu au fost întotdeauna cugetaţi968 şi cu adevărat drepţi şi tu 
simţi că ai fost rănit în casa prietenilor tăi. Tu clădeşti greşit deasupra multor lucruri pe care fraţii tăi 
le spun şi fac. Sentimentele tale sunt rănite, şi crezi că motivele tale sunt puse la îndoială iar faptele 
tale drepte sunt interpretate greşit şi condamnate. Aşa a fost cazul într-o oarecare măsură, dar nu în 
măsura în care ai gândit tu, şi tu tânjeşti să te retragi de la cei care te cunosc mai bine. Aici faci 
socoteli greşite. Fraţii tăi au avut ceva de învăţat, aşa cum ai avut şi tu însuţi. Caracterul tău nu a fost 
fără vină. Planurile şi calculele tale nu au fost fără greşeli. Poţi să nu-ţi aminteşti că propria ta purtare 
a fost o sursă de durere şi mâhnire pentru alţii? Tu nu ai oferit simpatia, consideraţia, mângâierea şi 
curajul pe care ar fi trebuit să le dai celui pe care Dumnezeu l-a chemat şi l-a ales. Viaţa lui a fost 
aproape de sfârşit, iar duhul său a fost întristat şi amărât, inima i-a fost sfărâmată din cauza lipsei de 
simpatie din partea fraţilor săi. Gândeşte-te la aceste lucruri, pentru că el nu merita un astfel de 
tratament din partea ta. Gândeşte-te la Fiul lui Dumnezeu, atunci când simţi că eşti insultat, că 
trădarea şi necredinţa ţi-au zguduit încrederea în fraţii tăi. Nu a fost Isus trădat de cei cărora le-a arătat 
infinită atenţie? Nu lăsa pe Satana să aşeze lucrurile înaintea ta, într-o lumină pervertită. 

Nu-ţi irosi puterea preţioasă, în lucru peste măsură. Gândeşte-te sincer, gândeşte-te rezonabil 
la aceste lucruri, şi Dumnezeu îţi va da cu siguranţă binecuvântarea Sa. Consacră Domnului totul, 
sufletul, trupul şi spiritul, pentru ca969 alergarea ta să poată fi încheiată cu bucurie, şi nu cu durere. 
Urmaşii lui Hristos trebuie să umble în lumina exemplului Său slăvit. Tu ai toate motivele să nutreşti 
recunoştinţă şi mulţumire, pentru că Isus trăieşte ca să mijlocească pentru noi. Doar sângele Lui ne 
poate curăţi, doar sângele Lui poate curăţa păcatul nostru şi să ne spele de fărădelege. Doar la 
neprihănirea Sa va privi Tatăl şi o va accepta în dreptul nostru; pentru că, dacă avem neprihănirea Sa, 
vom fi neprihăniţi aşa cum El este neprihănit. Noi nu avem propria noastră neprihănire, căci aceasta 
este lipsită de valoare. Nu este de niciun folos să încercăm să ne realizăm propria noastră neprihănire, 
pentru că nu avem ce realiza. 

Noi nu trebuie să desconsiderăm lucrarea, fixându-ne gândurile asupra noastră. Gândeşte-te la 
tine cât mai puţin posibil. Nu gândi răul despre niciun om. Urmaşii lui Hristos trebuie să umble în 
lumina exemplului Său slăvit şi, oricât ar costa, oricât ar lucra sau suferi, trebuie să-şi păstreze curăţia 
sufletului şi a spiritului prin harul lui Hristos, prin supunere totală faţă de doctrinele reformatoare ale 
Evangheliei lui Hristos, fără a amesteca eu-l cu lucrarea. Păstrează eu-l supus, înalţă-L pe Isus şi 
remarcă triumfurile crucii lui Hristos. Aceasta să fie lucrarea ta, cât timp vei trăi, ca să extinzi 
graniţele împărăţiei Sale, şi să porţi război zi de zi împotriva tuturor păcatelor şi a lipsei de evlavie, 
indiferent de ceea ce pot gândi alţii despre tine. Ceea ce gândesc alţii despre tine, trebuie să laşi în 
mâinile lui Dumnezeu. El ştie ce este în sufletul fiecărui om, ştie motivele fiecărei acţiuni şi temelia 
fiecărui caracter. Lucrarea noastră este aceea de a promova reforma încredinţată nouă970 în spiritul 
bunătăţii neschimbătoare şi a celei mai blânde iubiri. Eu-l nu trebuie să fie proeminent în niciun 
moment, acesta nu trebuie să caute supremaţia. Dumnezeu ştie că acest lucru aproape că a distrus 
puritatea şi succesul bisericii, şi a întârziat triumful pe care l-am fi putut avea. Reformatorii trebuie să 
lucreze numai în Isus. Eu-l nu trebuie să apară. „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” Noi 
trebuie să păstrăm o simplitate ca aceea a lui Hristos, manifestând lucrări curate, clare şi cinstite. Vom 
vedea bărbaţi şi femei care manifestă amărăciune a spiritului, care flecăresc şi care dezvăluie elemente 
satanice de caracter, din cauză că sunt gâlcevitori, nu au niciodată pace, niciodată odihnă, ci stârnesc 
întotdeauna ceea ce este dezagreabil. Fie ca aceştia care mărturisesc a fi creştini, dar care nu trăiesc pe 
măsură, să vadă că lucrătorii mai vechi ai lucrării noastre nu sunt distrugători, ci reformatori, să vadă 
că lucrarea noastră nu este de a ruina, ci de a salva, a consolida, a leagă răni, a vindecă lovituri. 
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Cei implicaţi în cauza reformei, nu trebuie să fie cu niciun chip prefăcuţi, astfel încât să fie 
dificil să se discearnă de care parte sunt, nu trebuie să fie nicio lucrare tainică, niciun gând secret, 
pentru că acesta este felul în care Satana lucrează, ci aceia care-L urmează pe Hristos trebuie să fie 
fermi şi neclintiţi. Pe de altă parte, ei trebuie să vegheze împotriva tendinţei de a deveni încăpăţânaţi, 
printr-o exercitare degenerată a fermităţii. Întotdeauna va fi nevoie de reformatori care învăţă în şcoala 
lui Hristos blândeţea şi smerenia inimii. Ei întotdeauna trebuie să ascundă eu-l, trebuie să fie blânzi şi 
amabili ca un copil cu duhul plăcut, cu toate că lucrarea lor nu arată nicio slăbiciune, ci este fermă şi 
statornică, pentru că este lucrată în Hristos.  

Eşti971 în pericol să simţi prea puternic anumite lucruri care au avut loc, şi să ai un duh 
posomorât, critic. Acest lucru te va face nefericit. Ai o lucrare de făcut pentru tine, pe care nimeni nu 
o poate face în locul tău, şi anume de a sta în Hristos aşa cum stau mlădiţele în viţă. Ca împreună 
lucrător cu Dumnezeu, trebuie să înveţi să practici lecţiile stăpânirii de sine şi ale dragostei, pe care  
le-a predat Hristos. 

Pentru că ţi-ai imaginat că nu ai fost tratat cu sinceritate şi că nu ai fost apreciat, inima ta s-a 
închis faţă de dragoste. Deoarece nu ai avut întotdeauna întreaga consideraţie la care aveai dreptul, 
deşi experienţa ta în această linie a fost limitată, crezi că, în general, nu eşti apreciat. Tu nu ai 
încredere – să-ţi spun drept, în nimeni. Dacă nu sunt aprobate toate planurile tale, dacă nu sunt primite 
toate ideile tale, crezi că este din cauză că fraţii tăi au unele plângeri personale împotriva ta, şi ai 
adunat nori de întuneric asupra sufletului tău. Acum, frate Haskell, te rog stăruitor să îţi ţii sufletul în 
dragostea lui Dumnezeu, prin credinţă. Tu ai doar puţin timp în care să umbli pe urmele lui Isus. 
Timpul ne cheamă la avansare în lucrarea de reformă. Lumina care străluceşte peste noi, va fi primită 
de unii şi respinsă de cei mai mulţi. Caracterele vor fi dezvoltate prin încercarea lui Dumnezeu, şi cei 
care au fost ambiţioşi să fie primii, vor fi găsiţi a fi ultimii, pentru că ambiţia nesfântă care stimulează 
dorinţa de ieşire în evidenţă a eu-lui, aşează oamenii de partea lui Satana, în controversă. Eu-l trebuie 
să fie răstignit în toţi aceia care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. 

Poţi să te aştepţi să fii înţeles greşit de către unii – pentru că este imposibil972 să apari înaintea 
tuturor în lumina corectă – şi nu trebuie să căutăm ca toţi să ne înţeleagă. Cei despre care presupunem 
a fi prietenii noştri, se vor înstrăina de noi. Motivele tale vor fi interpretate greşit, pierderile tale, 
încercările, tăgăduirea de sine, suferinţele şi lucrările tale, nu vor fi apreciate, şi munca ta va fi 
discreditată. Dar n-a avut şi Hristos de suportat aceasta? Putem aştepta noi, cei care suntem urmaşii lui 
Hristos, o soartă mai bună decât cea a lui Isus? Noi trebuie să fim părtaşi la suferinţele lui Hristos, ca 
să putem fi părtaşi cu El în slavă. Slujeşte lui Dumnezeu cu întreaga voinţă a inimii şi nu lăsa ca duhul 
tău să fie supărat de ceea ce nu poţi schimba. 

Dacă Satana vede că te poate slăbi şi descuraja, făcându-te să cugeţi asupra presupusei 
neglijări din partea fraţilor tăi, el va face din ţânţar armăsar, mărind înaintea ta lucruri imaginare care 
sunt spuse şi făcute fără intenţia de a te întrista. Păstrează-ţi încrederea fermă până la sfârşit. 

Tu nu poţi lucra cum ai lucrat în anii trecuţi, ci trebuie să ai pace, odihnă şi mulţumire, văzând 
pe alţii purtând poveri care nu au fost purtate în lucrare. Tu trebuie să fii mulţumit făcând mai puţin, 
manifestând bucurie, speranţă şi credinţă, arătând că nu eşti câtuşi de puţin suspicios că fraţii tăi ar 
lucra în secret împotriva ta, pentru că aceasta nu este adevărat, şi eu ştiu ce vorbesc. Apoi, mergi 
înainte. Nu cultiva neîncredere geloasă faţă de cei care te iubesc. Întinde-ţi mâinile şi inima către 
Dumnezeu într-o implorare serioasă, dând deoparte fiecare ispită a vrăjmaşului şi vei fi în măsură să-ţi 
ridici973 faţa către razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, spunând: prin harul care mi s-a dat, 
mi-am păstrat integritatea. Deşi înconjurat şi atins de infirmităţi, credinţa mea este în Dumnezeu. Îl 
văd în dragostea Sa miloasă, mai clară decât ziua în amiaza mare, şi mă odihnesc în iubirea Lui, mă 
odihnesc liniştit în pace şi siguranţă. Atunci lumina ta va străluci în raze clare şi puternice. Aceasta 
este reflectarea razelor strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. 

Acum, fratele meu, ţi-am scris esenţa problemei, aşa cum mi-a fost prezentată, şi te rog, pune 
deoparte neîncrederea şi îndoielile tale cu privire la fraţii tăi. Trebuie să cultivi încrederea în ei, şi să 
nu priveşti cu suspiciune orice mişcare pe care o fac în legătură cu tine, pentru că dacă cultivi acest 
obicei, acesta te va înăbuşi. 

Marea nevoie a timpului este aceea de a avea putere. Se poate auzi strigătul acestei nevoi din 
toate părţile. Creştinul are acces la puterea divină care este nemăsurată, şi aceasta aşteaptă doar să fie 
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cerută pentru a fi folosită în slujirea cerului. Dar deşi el are acces la puterea divină, el este dispus să 
fie ultimul dintre toţi. Strigătul inimii smerite, chinuite de remuşcări, este întotdeauna auzit de 
Domnul, şi niciun obstacol de pe pământ sau de-al celui rău, nu se poate interpune între un astfel de 
suflet şi Dumnezeu. Oh, dacă am putea vedea şi înţelege asta. Bărbaţi slabi în calificări mentale, 
modeşti ca poziţie socială, prin harul lui Hristos, au avut un succes minunat în câştigarea de suflete 
pentru Hristos. Secretul succesului lor a fost că au ajuns la oameni prin credinţa şi încrederea lor în 
Dumnezeu. Au învăţat zi de zi de la El, care este974 minunat în sfat şi puternic în lucrare. În puterea 
harului Său, ei au fost împreună lucrători cu Dumnezeu. Viaţa şi experienţa acestor oameni care nu    
s-au bazat pe oameni, ci pe Dumnezeu, a fost ca un copac plantat pe malul râului, ale cărui frunze nu 
se usucă, ci întotdeauna este verde şi roditor. 

Fratele meu, aş vrea să ştii întotdeauna că spun adevărul şi sunt credincioasă. Sunt doritoare ca 
tu să fii pe deplin victorios faţă de cei apropiaţi de munca ta. Nu ţine seama de tine însuţi. Nu încerca 
să faci niciun lucru mare, ci umblă smerit cu Dumnezeu şi, deşi ceea ce faci, poate apărea foarte puţin 
în ochii tăi, va fi scris în cărţile de aducere aminte ca un succes. Noi trebuie să ne luptăm în mod 
constant ca să luptăm lupta cea bună a credinţei. Putem păstra sufletele noastre în încredere liniştită, 
numai dacă le aşezăm pe Hristos. O credinţă la modul general nu este de ajuns. Trebuie să îmbrăcăm 
haina neprihănirii lui Hristos şi să o purtăm în mod făţiş, cu curaj, cu hotărâre, arătându-L pe Hristos, 
fără a aştepta prea mult de la omul mărginit, ci privind tot timpul către Isus, şi devenind încântaţi de 
perfecţiunile caracterului Său. Apoi, vom manifesta în mod individual caracterul lui Isus, şi va fi 
evident că suntem învioraţi de adevăr, deoarece acesta sfinţeşte sufletul şi aduce în supunere faţă de 
Hristos, fiecare gând. 

Eu doresc foarte mult ca tu să ai o minte încrezătoare, ca să nu depinzi de încrederea ta din 
trecut în Dumnezeu, ci să ai o credinţă prezentă, proaspătă, şi să-ţi păstrezi încrederea fără să te 
îndoieşti. Sufletul tău trebuie să fie încălzit şi revigorat zi de zi de adevărul Evangheliei, şi975 să fii 
împrospătat de o trăire zilnică şi de o nouă experienţă. Aş vrea să ai mângâiere, speranţă şi bucurie în 
Duhul Sfânt. Niciodată, niciodată să nu simţi nici cea mai mică tulburare, din cauză că Domnul creşte 
tineri pentru a ridica şi purta poveri grele, şi pentru a vesti solia adevărului. Acesta a fost punctul în 
care fratele Butler a eşuat, şi el este un om amăgit şi a făcut greşeli mult mai mari decât cele pe care le 
presupune că le-a făcut soţul meu atunci când era cu noi. Sper că nu va fi dată niciodată nici cea mai 
mică încurajare poporului nostru pentru a-şi pune o aşa încredere grozavă în omul mărginit, supus 
greşelii, aşa cum a fost pusă în fratele Butler, pentru că predicatorii nu sunt ca şi Dumnezeu, şi prea 
mult s-a depins de fratele Butler în trecut. Chiar şi soliile şi mărturiile au fost făcute fără niciun efect, 
prin influenţa cuvintelor şi ideilor fratelui Butler. Acest păcat nu a fost regretat de către unii din 
poporul nostru, şi ei vor trebui să repete experienţa iar şi iar, până când nu-şi vor mai pune încrederea 
în om, ci îşi vor pune toată încrederea în Dumnezeul cel viu. Pecetea care a fost pusă asupra lucrării 
prin influenţa fratelui Butler, a făcut ca mulţi ani de muncă anevoioasă, să fie şterşi. Aceasta se 
datorează faptului că oamenii au fost încurajaţi să aştepte ca un om să gândească pentru ei, să fie 
conştiinţă pentru ei, astfel că ei sunt acum foarte ineficienţi şi incapabili să stea la postul datoriei lor 
ca santinele credincioase faţă de Dumnezeu, care nu permit nimănui să intervină în probleme legate de 
relaţia lor cu Dumnezeu. Fie ca oamenii să nu caute înţelepciune la oameni, ci la Dumnezeu. Ca 
popor, noi nu suntem ceea ce ar trebui să fim, pentru că am depins de înţelepciunea celor muritori, şi 
nu L-am976 făcut pe Dumnezeu dependenţa şi încrederea noastră. Oh, când va învăţa poporul lui 
Dumnezeu să iubească pe Dumnezeu în mod suprem, şi pe semeni ca pe ei înşişi? 

Ei bine, această scrisoare trebuia să fie scurtă şi, iată, am făcut-o lungă. 
A ta în credinţă şi iubire. 
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K-18-1982 
CĂTRE  J. H.  KELLOGG 

(Scrisă către Dr. J. H. Kellogg, Battle Creek, Michigan, 
din Melbourne, Australia, la 15 Aprilie 1892) 

 
Iubite frate, 

Scrisoarea ta cu referire la fratele Waggoner şi Dr. Paquin, îmi pare rău să spun, nu este 
înaintea mea. Willie este în Noua Zeelandă, şi i-am trimis scrisoarea lui, şi atunci când a venit cartea 
adresată lui, i-am trimis-o. Nu am citit nimic din articolele fratelui Waggoner din Review. Dar, din 
modul în care Domnul mi-a condus mintea, cred că eşti în pericol. Am sperat atât de mult şi am crezut 
că Domnul, în dragostea şi mila Sa faţă de tine, ţi-a dat o imagine mai clară asupra caracterului Său şi 
al lui Isus Hristos pe care L-a trimis, încât prin harul Lui, picioarele tale să fie puse pe stânca solidă şi 
că, printr-o cunoaştere experimentală a ceea ce Isus este pentru tine şi tu pentru El, vei fi în stare să 
lucrezi mai hotărât pe partea religioasă decât ai făcut până acum. Tu eşti într-o poziţie responsabilă şi 
ar trebui să ai o experienţă zilnică în cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos.  

Multele avertismente pe care Domnul ţi le-a trimis în bunătatea Sa iubitoare, m-au condus să-ţi 
scriu despre această chestiune. Fii atent la poziţia pe care o iei împotriva fratelui Waggoner. Nu ai cea 
mai clară dovadă că Domnul comunică lumina prin el? Acolo unde a lucrat el, atât eu cât şi oamenii 
am fost mult binecuvântaţi în urma lucrării sale. 

Ai978 tu dovada că dr. Paquin, care a scris cartea în cauză, stă în poziţia în care razele 
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii pot cădea asupra lui? Ai tu dovada că este un instrument în 
mâinile lui Dumnezeu pentru a aduce razele luminii atât de esenţiale pentru poporul lui Dumnezeu în 
aceste ultime zile, ca să le mărească credinţa şi încrederea în lucrurile spirituale? 

Mi-a fost arătat că la sanatoriu, la Battle Creek, este nevoie mare de umblare smerită înaintea 
lui Dumnezeu, pentru că Satana născoceşte capcane ca să prindă fiecare minte care nu este predată în 
întregime lui Dumnezeu, care nu caută zi de zi lumină şi înţelepciune de la Dumnezeu. Există ispite 
constante pentru medici de a preamări ştiinţa mai presus decât pe Dumnezeu care este Conducătorul 
universului. Există pericolul ca medicii să părăsească, încetul cu încetul, simplitatea credinţei Bibliei 
în puterea lui Dumnezeu. Acest lucru mi-a fost prezentat de mulţi ani ca fiind o agenţie activă în a 
înnora minţile celor care studiază pentru a deveni medici, şi mulţi au căzut pe această piatră de 
poticnire, şi mulţi alţii se vor împiedica, pentru că nu sunt oameni smeriţi, aşa cum spune Biblia că 
trebuie să fie. Mi-a fost prezentat foarte clar pericolul la care sunt expuşi tinerii noştri, dacă se 
asociază cu educatorii dintr-o instituţie medicală şi ascultă argumentele lor. Dacă tinerii nu-şi simt 
dependenţa zilnică de Dumnezeu, vor fi înşelaţi, spre propria lor ruină. 

Fratele meu, pericolul tău a stat şi va sta în cercetările tale ştiinţifice; dacă nu creşti979 zi de zi 
în cunoaşterea şi dragostea adevărului, crescând în Hristos, Capul tău cel viu, eşti în mare pericol. În 
prezent, nu am nimic să-ţi spun ţie sau fratelui Waggoner, despre autorul cărţii publicate. Nu am 
puterea de a răspunde la aceste întrebări, dar ştiu că Domnul a binevoit să-mi arate, în linii clare, 
pericolul în care ai fost şi în care eşti. Fii atent la modul în care favorizezi aceste lucruri care limitează 
puterea lui Dumnezeu. Timpul când întregul pământ va fi luminat cu slava Sa, este chiar asupra 
noastră. Acea lumină începe să strălucească deja, şi studiul tău special ar trebui să fie acela de a ţine 
pasul cu deschiderea providenţei lui Dumnezeu. Pentru că este un lucru teribil să fii orb spiritual. Este 
fatal pentru om să se simtă în siguranţă când umblă în propria sa lumină. Sofisticăria va ţese pentru 
tine o plasă foarte fină; mi-e teamă că te va prinde în cursă. 

A avut loc o desfăşurare minunată a adevărului, mult mai scump decât aurul din Ofir, dar tu nu 
ai auzit mult din adevăr şi nu ai avut ocazia pe care au avut-o mulţi, de a experimenta personal puterea 
lui. Vor fi circumstanţe care vor părea foarte nepotrivite judecăţii şi raţiunii tale, şi tu vei critica aceste 
lucruri, fără să te ţii strâns de lucrurile măreţe şi preţioase care, dacă ar fi aduse în viaţa ta, ar spori 
utilitatea ta, deoarece ai avea o cu totul altfel de credinţă. Sunt surprinsă şi întristată în inimă, să văd 
cât de puţină credinţă autentică există în lumea noastră.  

Vreau980 să îţi spun, fratele meu, că înţelepciunea omenească, fără a fi sfinţită zi de zi, este o 
nebunie. Lucrul cu care fiinţele mărginite se mândresc atâta, în ochii unui Dumnezeu sfânt este foarte 
slab. Foarte mult este exprimat prin aceste cuvinte: „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe 
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Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” „Aşa vorbeşte Domnul: 
‚Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se 
laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă, să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu 
sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci în aceasta găsesc plăcere Eu, zice 
Domnul.’” 

Îmi amintesc bine mustrarea dată pentru Dr. Sprague şi Dr. Fairfield, căci ei au făcut greşeala 
atât de obişnuită printre medici, să spună că ştiinţa este totul. Satana a ţesut o plasă în jurul picioarelor 
lor, şi s-a făcut atâta caz de puterile inerente în om şi în natură, iar chestiunea a devenit atât de subtilă 
în influenţa ei, în felul în care au privit-o, încât puterea şi slava lui Dumnezeu nu au fost înălţate. Ei au 
rătăcit în labirinturile scepticismului. Rânduielile harului, care ar fi ţinut vie scânteia credinţei, nu au 
fost considerate de importanţă vitală: ei nu au avut ulei în candelele lor. Ei nu au simţi că au nevoie de 
instrumentele pe care le foloseşte Dumnezeu pentru a face lămpile să ardă. Chiar şi lucrarea de 
mijlocire a lui Hristos, prin care se primeşte tot ce tinde să ilumineze înţelegerea şi să încălzească 
inima, nu a fost simţită de ei ca o necesitate. 

Hristos981 este singurul canal prin care omul poate avea acces la Dumnezeu, şi poate deveni 
părtaş naturii divine. Domnul Dumnezeu dă lumină celor ce Îl caută sincer şi serios, pentru că El li Se 
dă pe Sine Însuşi. „Vestea, pe care am auzit-o de la El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu 
este lumină, şi în El nu este întuneric.” De ce? Pentru că Dumnezeu, pe calea Sa tainică, Se transmite 
pe Sine sufletului. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” 
Dumnezeu înlocuieşte ideile şi invenţiile oamenilor, cu ideile Sale, iar aceste idei sunt minunate, 
nobile şi luminoase. 

Odată, aceşti tineri erau dispuşi să-şi predea voia şi ideile lor, voii şi căii lui Dumnezeu. Dar ei 
au devenit confuzi din cauza ideilor tale despre ştiinţă. În timp ce îi poţi porni pe o pistă de 
investigaţie, tu nu le poţi controla imaginaţia. Idei omeneşti, contractate, confuze, şi obscure, au ajuns 
pentru ei ca strălucirea luminoasă a candelelor la miezul nopţii. Ei au început să umble, pur şi simplu, 
în propria lor lumină. Dacă şi-ar fi consacrat lui Dumnezeu puterile minţii, sufletului şi trupului, ar fi 
fost o schimbare uimitoare cu privire la calitatea cunoştinţelor dobândite, precum şi la modul de 
dobândire al acestora. Studiul şi cercetarea au fost esenţiale, dar ei aveau nevoie să înţeleagă pericolul 
lor şi să privească la Dumnezeu la fiecare pas, creatura să fie condusă de Creator. După ce şi-au primit 
educaţia medicală, mai erau lecţii de cea mai mare importanţă pentru a fi păstrate înaintea lor – lecţii 
pe care le puteau învăţa doar în şcoala lui Hristos. 

Ei982 aveau nevoie să devină blânzi şi smeriţi cu inima, apoi ar fi avut puterea de a discerne 
lucrurile preţioase ale vieţii viitoare; ar fi înţeles ceva din taina evlaviei, din lăţimea şi adâncimea 
dragostei lui Dumnezeu, care întrece orice cunoştinţă. Dar minţile lor au fost întoarse de la ceea ce are 
importanţă veşnică, spre idei şi invenţii omeneşti care glorifică omul şi întunecă vederile clare pe care 
le-ar fi avut despre Dumnezeu. Singura lor speranţă era să se acaţe rapid de o putere din afara lor şi 
mai presus de ei, şi anume de puterea Celui Infinit. Apoi, dragostea lor şi percepţia lucrurilor 
spirituale ar fi crescut. Adevărul, în virtutea şi puritatea lui, şi-ar fi imprimat imaginea asupra 
sufletului şi astfel, mintea s-ar fi întărit şi s-ar fi dezvoltat. Atunci nu ar fi fost slabi, predispuşi la 
greşeli continue şi înţelegeri greşite. 

Aceşti bărbaţi au căzut din pricina ideilor lor omeneşti despre ştiinţă. Eu ştiu că dacă ai fi stat 
în lumina clară, dacă tu, în poziţia ta de încredere, ai fi simţit nevoia de a umbla smerit şi prudent 
înaintea lui Dumnezeu, dacă ai fi simţit zilnic nevoia harului, a puterii şi a înţelepciunii Sale, ai fi 
putut fi ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos, şi ai fi putut conduce aceste biete suflete la 
Isus, singura lor speranţă. Nu îţi prezint acum această problemă ca să te descurajez, ci să te avertizez, 
ca să nu croieşti căi întortocheate pentru picioarele tale şi să nu conduci pe alţii pe un drum greşit. Tu 
ai nevoie de iluminarea divină printr-o cunoaştere din experienţă a lui Dumnezeu şi a Mântuitorului 
nostru. Fratele meu mult respectat, ai nevoie de atingerea divină. „Dar Mângâietorul, adică Duhul 
Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va983 învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte 
de tot ce v-am spus Eu.” 

Tu trebuie să atingi un standard mai ridicat în lucrurile spirituale, şi am sperat foarte mult că 
boala şi recuperarea ta prin mila lui Dumnezeu, va îndepărta mult din ceaţa care a întunecat vederea ta 
spirituală. Mult din discuţia despre ştiinţă, eu ştiu că este o cursă; oamenii au opinii eronate despre 
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ştiinţă. Ei ar trebui să caute cu sârguinţă să vadă dacă Îl acceptă pe Hristos ca Mântuitor al lor 
personal. Toată credinţa noastră în Hristos nu are nicio valoare dacă nu Îl primim individual, ca 
Mântuitor al nostru personal. Acesta este punctul în care ai căzut; propria ta mântuire, este o chestiune 
de viaţă veşnică pentru tine. Influenţa divină a Duhului lui Dumnezeu este necesară pentru a lucra zi 
de zi asupra inimii tale, altfel, vei eşua în privinţa sarcinilor grele care apasă asupra ta. 
Responsabilităţile grele pe care trebuie să le porţi, necesită mai mult decât înţelepciune şi putere 
omenească, şi rugăminţile tale serioase pentru a fi condus de influenţe cereşti, nu vor fi în zadar. Nu 
este suficient pentru tine şi pentru mine, să consimţim faţă de adevăr. Noi avem nevoie de o 
cunoaştere practică a adevărului. Fiecare credincios în Hristos, este unul care crede în îndurarea lui 
Dumnezeu. Reînnoirea inimii este un miracol mult mai mare decât vindecarea de bolile corpului. 
Măsura slabă a lucrării Duhului Sfânt asupra bisericii, este de deplâns. Dar Dumnezeu nu este de vină. 
El a oferit fiecare comoară din cer, în darul lui Isus Hristos; dar cei care, ca şi Capernaum, au fost 
înălţaţi până la cer din punct de vedere al privilegiului, şi-au neglijat oportunităţile şi nu au fost 
împlinitori ai cuvântului. 

Ei984 au fost necredincioşi, şi au dezonorat pe Dumnezeu. Ei s-au agăţat de propriile lor 
obiceiuri, idei şi practici, în pofida mustrării Duhului lui Dumnezeu, a cărui lucrare este aceea de a 
dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. Membrii bisericii nu au umblat 
în lumină, ci au ales să umble în propria lor lumină. 

Prezenţa şi puterea Duhului Sfânt în inimile oamenilor care pretind a fi poporul lui Dumnezeu, 
este singura lor speranţă în aceste ultime zile de pericol. Să nu daţi vreunei minţi impresia că există în 
natura umană putere de a lucra puritatea ei, şi de a dezvolta un caracter frumos, pentru că acest lucru 
nu este adevărat. Acest lucru este o erezie a lui Satana, „Fără Mine”, a spus Hristos, „nu puteţi face 
nimic.” Deplinătatea omului este în Hristos Isus. Motivul pentru care adventiştii de ziua a şaptea nu au 
o putere mai mare, este din cauză că mulţi dintre ei au trecut dincolo de simplitatea lucrării. Ei 
planifică şi realizează fără Dumnezeu. Domnul este gata să ne dea lumină, ca să strălucească în faţa 
lumii. „Nimeni nu caută priceperea Lui.” Ci oamenii întunecă sfatul Lui prin cuvinte fără pricepere. 

Vreau, fratele meu, să stai sub umbra crucii. Razele Soarelui Neprihănirii, strălucesc chiar 
acolo. Nu am timp să-ţi scriu mai mult acum, dar simt un interes intens pentru sufletul tău. Vorbeşte 
mai puţin, înalţă mai puţin ştiinţa; lasă ca Răscumpărătorul tău să fie Cel înălţat. Melodia cerului este 
lauda adusă lui Dumnezeu şi Mielului; aceasta sună prin vocile celor985 zece mii de ori zece mii şi mii 
de mii. De ce nu curge lauda de pe buzele noastre? De ce suntem atât de muţi? Domnul este gata să 
facă cunoscut bisericii Sale tot mai mult şi mai mult din puterea Sa minunată, şi să deschidă noi 
direcţii de gândire în ceea ce priveşte marele plan de răscumpărare – dragostea, iubirea fără pereche, 
care L-a mişcat să dea pe singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică. 

Lasă-mă să-ţi spun, Dr. Kellogg, că nu este sigur pentru noi să angajăm ca învăţători în 
instituţiile noastre pe cei care nu cred în adevărul prezent. Ei avansează idei şi teorii care pun stăpânire 
pe minte cu o putere de vrajă, care absorb gândurile şi denaturează lucrurile. Dacă am fi avut mai 
puţin de spus în ceea ce priveşte microbii, şi mai mult de spus în ceea ce priveşte dragostea şi puterea 
fără de seamăn a lui Dumnezeu, am fi onorat mult mai mult pe Dumnezeu. Se stăruie prea mult asupra 
acestor lucruri, iar lucrurile pe care ar fi trebuit să le cunoaştem şi care privesc interesul nostru veşnic, 
primesc prea puţină atenţie. Tu, aruncă un văl peste pământul nenorocit şi decăzut din cauza răutăţii 
locuitorilor săi, şi îndreaptă atenţia spre lumea cerească. Este nevoie de mult mai multă învăţare 
despre felul în care se poate avea în această lume o legătură vitală cu Dumnezeu, prin Hristos, ca să 
fim potriviţi pentru a ne bucura de cer şi de a locui pentru totdeauna cu Domnul nostru. Dacă vrem să 
ajungem la un ideal de caracter, pur şi elevat, trebuie să înălţăm pe Isus, Exemplul desăvârşit; 
înălţarea ştiinţei, niciodată nu va realiza acest lucru. 

Te986 rog, Dr. Kellogg, să vii aproape de Isus; ai nevoie de El în fiecare clipă. Nu pot să spun 
mai mult acum, pentru că această scrisoare trebuie să ajungă la poştă, dar dacă Domnul îmi dă putere, 
voi scrie ulterior despre acest subiect; propria ta scrisoare a solicitat acest lucru; nu am primit niciun 
rând de la Dr. Waggoner sau A.T. Jones de când am venit în Australia.  

Te rog să accepţi aceste rânduri scrise în grabă de la cea care are cel mai profund interes pentru 
prosperitatea ta. 
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Lt. 16g, 1892 
CĂTRE  S. N. HASKELL, 

(Preston, Melbourne, Victoria, 29 Mai 1892) 
 
Frate Haskell, 

Am avut un timp de rugăciune pentru mine, fratele Tenny şi soţia sa, fratele Daniells şi soţia, 
fratele Stockton şi Smyth; am avut, într-adevăr, un timp foarte preţios. Am fost cu toţii binecuvântaţi. 
Am simţit că Isus a fost în mijlocul nostru. Am crezut că Domnul mă va reface. În noaptea aceea am 
dormit puţin; a doua zi, braţele şi umerii mi-au fost uşuraţi, am umblat mai bine, dar nu m-am refăcut. 
Ultimele două zile au fost zile de durere şi suferinţă. Dar sunt susţinută prin harul lui Hristos. Cât ar 
trebui să fiu de recunoscătoare şi sunt într-adevăr, că sunt un copil al lui Dumnezeu. Nu mă îndoiesc 
de acest lucru; pe cei care nu au nicio speranţă în Dumnezeu, nicio credinţă în Cuvântul Său, i-am 
văzut blestemând şi înjurând atunci când suferă astfel, şi inima mea laudă constant pe Domnul, pentru 
că eu pot privi la El, ca la Cel care este în stare să mă ajute. Cel care mă iubeşte, care mă va restabili, 
la timpul Lui. Mă voi încredinţa în mâinile Lui? Da, El a fost foarte aproape de mine în ultimele cinci 
luni de încercare. El nu loveşte şi nici nu întristează bucuros pe copiii Lui. 

Lunga solicitare la care am fost supusă după adunarea de la Minneapolis, nu a încetat. Munca 
mea a fost făcută de zece ori mai grea prin purtarea celor care ar fi trebuit să fie lângă mine. 
Rugăciunea mea către Domnul este – „Doamne, nu le ţine în socoteală acest păcat.” Problema mea 
este epuizarea nervilor, nevralgia nervilor. Eu aştept timpul lui Dumnezeu. Nu pun la îndoială 
făgăduinţele Lui. El va face lucrarea de refacere, pentru că Şi-a dat Cuvântul. Nu sunt dezamăgită de 
faptul că lucrarea nu a fost făcută imediat. 

Ceea ce mă stânjeneşte este că nu sunt în stare să văd, dar nu mi-am pierdut credinţa sau 
curajul. Domnul este bun, şi foarte vrednic de lăudat. Vocea mea va fi încă auzită în adunarea sfinţilor 
lui Dumnezeu.  

Eu988 am o mărturie de dat pentru poporul lui Dumnezeu şi El mă va vindeca pentru a o putea 
da. 

Tu vorbeşti de o adunare administrativă care s-a ţinut la Battle Creek. Vorbeşti de poziţia 
fratelui Henry. Atunci când fraţii noştri ţin în comitet bărbaţi ale căror inimi sunt la fel de tari ca 
piatra, bărbaţi care nu au inimi de carne, la ce te poţi aştepta? Cum pot aceşti oameni să cunoască ce 
au jertfit unii pentru zidirea lucrării? Ei înşişi nu au niciun spirit de sacrificiu, cum pot ei să înţeleagă 
experienţa celor care s-au îmbrăcat simplu, care şi-au tăgăduit eu-l, care s-au plasat în orice poziţie în 
care cauza lui Dumnezeu putea prospera. Ei nu ştiu nimic despre acest lucru, aceasta este greacă 
pentru ei. 

Dar frate Haskell, cât despre mine, eu nu vreau favoruri de la niciunul din ei. Eu pur şi simplu 
am solicitat ca ei să nu facă cu mine în tranzacţiile vremelnice, ca pungaşii. După ce am investit 
mijloacele şi vieţile noastre pentru avansarea cauzei lui Dumnezeu, aceşti oameni care au intrat în 
lucrarea noastră ar trebui să aibă atâta intuiţie, să arate atâta spirit de discernământ încât să respecte şi 
să trateze cu amabilitate pe cei care au fost folosiţi în mâinile lui Dumnezeu ca instrumente ale Lui, 
pentru a face ca lucrarea să înainteze până a ajuns aici unde au fost legaţi şi ei cu ea. 

Dar ce poţi aştepta de la oameni care nu au nicio profunzime a experienţei religioase? Eu vreau 
ca de dragul sufletelor lor, aceşti oameni să facă pentru alţii aşa cum ar face Dumnezeu, chiar dacă nu 
ar fi vorba de cazul meu. Lucrurile duhovniceşti trebuiesc judecate duhovniceşte. Dacă bărbaţii nu 
sunt tăgăduitori de sine, jertfitori faţă de sine, dacă inimile lor nu sunt atinse de simpatie omenească 
sau divină, la ce te poţi aştepta de la ei? Vreau ca aceşti bărbaţi să aibă gândul lui Hristos pentru a 
acţiona cu toată tandreţea şi consideraţia pe care ar fi trebuit să o arate faţă de mine, în văduvia mea. 
Ei m-au tratat ca pe un străin. Este adevărat că mi-au permis să am datorii către casa lor de editură, şi 
nu m-au presat pentru bani, dar nu am investit noi mai mult de treizeci de mii de dolari în această989 
cauză? Este cauza lui Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu şi nu a lor. Ei nu ştiu cum să se ocupe de 
lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu ştiu cât de mult l-a costat pe soţul meu şi pe mine să stăm la postul 
datoriei noastre atunci când lucrurile au mers greu. Am suferit de supărare, am suferit din lipsa 
îmbrăcăminţii adecvate, dar nu am fi permis să se oprească lucrarea. Acum, sunt aşezaţi în poziţii 
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responsabile oameni care nu l-au cunoscut pe Iosif. Mărturii drepte au luat fiinţă pentru a preveni din 
nou şi din nou proiectele lor ambiţioase, şi acestea au rănit orgoliul lor. Ei au doar puţină încredere în 
mine sau în mesajele pe care Domnul mi le-a dat. Nu ar fi nevoie de o mişcare foarte puternică pentru 
a avea o stare de lucruri ca în zilele din vechime, iar Core, Datan şi Abiram ar ieşi la iveală. 

Nu vreau să fiu lăsată câtuşi de puţin în dependenţă de aceşti oameni. Ce grijă au ei faţă de 
sentimentele sau bunăstarea mea? 

Cât timp va exista această stare de lucruri, nu ştiu, dar Domnul a permis ca necazul să vină 
asupra mea. Aceasta poate fi pentru a-i testa pe ei, pentru a dezvălui ceea ce este în inimile lor şi cât 
de multă sensibilitate şi respect vor arăta pentru cei care au început ca instrumente ale lui Dumnezeu 
în lucrare; eu am doar sentimente de milă sinceră pentru aceste suflete care se ocupă cu lucrurile sacre, 
care nu cunosc căile lui Dumnezeu şi nu fac voia lui Dumnezeu. 

Acum, frate Haskell, eu spun din nou şi din nou, „nu mă lăsa să cad în mâinile oamenilor, ci în 
mâinile Dumnezeului bun şi milostiv, care este prea înţelept ca să greşească şi prea bun pentru a ne 
face rău.” 

Domnul mă va elibera de puterea apăsătoare. Binecuvântatul Domn îmi va da biruinţa, voi 
birui în numele Său. Dar nu pot să-ţi exprim cât de rău îmi pare pentru actori. Eu nu pot să-ţi spun tot 
ce a ieşit din această chestiune. Nu le ştiu pe toate, dar ştiu că nu peste mult timp unii oameni vor fi 
surprinşi. Dumnezeu trăieşte. Dumnezeu domneşte, iar voia Lui şi scopurile Sale vor fi realizate. Cu 
siguranţă sunt oameni în locul nepotrivit, care iau frecvent decizii din propriul lor punct de vedere990 
omenesc şi acţionează ca oameni de afaceri fără duhul de înţelepciune de sus, care să lucreze cu ei. 

Ei bine, să-L căutăm pe Domnul, să mergem liniştiţi înaintea Lui, să avem credinţă în 
făgăduinţele Lui şi să facem cărări drepte pentru picioarele noastre, ca nu cumva şchiopul să fie întors 
din drum. Eu sunt proprietatea lui Dumnezeu, am fost cumpărată cu propriul Său sânge preţios, şi El 
nu va răbda să fiu încercată în foc şi să fiu arsă. Voi fi răbdătoare şi voi ieşi ca aurul încercat în foc.  

Dacă crezi că e bine, poţi citi aceasta fratelui Olsen şi lui Harmon Lindsay. 
Ellen G. White 

 
 
 

Review & Herald, 26 Iulie 1892 
 

CERCETAŢI  SCRIPTURILE 
 
Hristos a spus: „Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai 

ele mărturisesc despre Mine.” Datoria de a cerceta Scripturile este pusă asupra fiecărui fiu şi a fiecărei 
fiice a lui Adam. Isus zice, „Şi ele mărturisesc despre Mine.” Tatăl a fost descoperit în Fiul, şi 
studiindu-L pe Hristos, noi putem învăţa despre Tatăl. Să cercetăm atunci Cuvântul lui Dumnezeu cu 
inimi liniştite, supuse, şi să citim mărturiile privitoare la Domnul şi Învăţătorul nostru. Să nu căutăm 
noi cu interes fierbinte să prindem spiritul Lui, să imităm exemplul Său şi să respirăm în atmosfera 
prezenţei Sale, care este lumină şi iubire? Cu câtă nerăbdare ar trebui să studiem fiecare lecţie care a 
ieşit de pe buzele Sale divine! Cât de mult ar trebui să preţuim instrucţiunile Sale! Cu câtă ardoare ar 
trebui să căutăm a imita caracterul şi viaţa Sa, şi să insistăm în a cunoaşte mai multe şi mai multe 
dintre adevărurile cereşti pe care El le-a predat. Dacă am vrea să practicăm adevărurile pe care ni le-a 
dat, am putea desăvârşi o experienţă care ar fi de cea mai mare valoare pentru noi şi pentru lume. 

Isus a prezentat ucenicilor Săi noi perspective de adevăr, şi cât de profund a fost înţelesul 
afirmaţiilor Sale, în comparaţie cu cel al lecţiilor rostite vreodată de buze omeneşti! „Dumnezeu a fost 
arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre 
Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă!” 

Cum vom cerceta Scripturile? Vom înfige ţăruşii doctrinei noastre, unul după altul, şi apoi 
vom încerca să facem ca toată Scriptura să se potrivească opiniilor noastre stabilite, sau vom duce 
ideile şi opiniile noastre în faţa Scripturii, şi vom măsura teoriile noastre pe fiecare parte cu Scripturile 
adevărului? Mulţi dintre cei care citesc şi chiar predau Biblia, nu înţeleg adevărul preţios pe care îl 
predau sau îl studiază. Oamenii întreţin idei greşite, măcar că adevărul este în mod clar subliniat, iar 
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dacă ar aduce doctrinele lor la Cuvântul lui Dumnezeu, şi nu ar citi Cuvântul lui Dumnezeu în lumina 
doctrinelor lor pentru a dovedi că ideile lor sunt bune, ei nu ar umbla în întuneric şi orbire şi nici n-ar 
îndrăgi eroarea. Mulţi dau cuvintelor Scripturii un sens care să se potrivească propriilor opinii, şi ei se 
induc în eroare pe ei înşişi şi înşeală pe alţii cu interpretările lor greşite asupra Cuvântului lui 
Dumnezeu. Când luăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să-l studiem, ar trebui să facem acest lucru cu 
inima umilă. Tot egoismul, toată dorinţa de a fi originali, ar trebui să fie puse deoparte. Opiniile mult 
timp îndrăgite, nu trebuie să fie considerate ca fiind infailibile. Lipsa de disponibilitate din partea 
evreilor de a renunţa la tradiţiile lor stabilite de mult timp, s-a dovedit a fi ruina lor. Ei au fost hotărâţi 
să nu vadă niciun defect în propriile lor opinii sau în prezentările lor asupra Scripturii, dar oricât de 
mult timp au întreţinut oamenii anumite opinii, dacă acestea nu sunt clar susţinute prin Cuvântul scris, 
ar trebui să fie îndepărtate. 

Cei care doresc cu sinceritate adevărul nu se vor teme să-şi lase deschise poziţiile lor pentru 
investigare şi critici, şi nu vor fi deranjaţi dacă opiniile şi ideile lor sunt dovedite greşite. Acesta a fost 
spiritul nutrit printre noi cu patruzeci de ani în urmă. Ne adunam împreună, cu sufletele împovărate, 
rugându-ne ca să fim una în credinţă şi învăţătură, pentru că ştiam că Hristos nu este împărţit. La un 
moment dat, un lucru era făcut obiectul cercetării. Solemnitatea a caracterizat aceste şedinţe de 
cercetare. Scripturile erau deschise cu un sentiment de respect amestecat cu teamă şi uimire. Posteam 
de multe ori, pentru a fi în stare să înţelegem mai bine adevărul. După rugăciune serioasă, dacă vreun 
lucru nu era înţeles, era discutat, şi fiecare îşi exprima opinia în mod liber; apoi ne plecam din nou în 
rugăciune, şi cereri serioase se suiau la cer, ca Dumnezeu să ne ajute să ne privim ochi în ochi, că noi 
putem să fim una, după cum Hristos şi Tatăl sunt una. S-au vărsat multe lacrimi. Dacă un frate mustra 
pe altul pentru că nu a înţeles un pasaj aşa cum el l-a înţeles, cel mustrat lua după aceea de mână pe 
fratele său şi spunea, „Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Isus este cu noi; să păstrăm un 
spirit umil şi dispus să înveţe”; şi fratele abordat spunea, „Iartă-mă, frate, am făcut o nedreptate faţă de 
tine.” Apoi ne plecam din nou în rugăciune. Am petrecut multe ore în acest fel. În general, nu studiam 
împreună mai mult de patru ore, dar uneori toată noaptea era petrecută în solemnă cercetare a 
Scripturilor, ca să putem înţelege adevărul pentru timpul nostru. În unele ocazii, Duhul lui Dumnezeu 
venea peste mine şi fragmente dificile erau lămurite prin calea stabilită de Dumnezeu, şi apoi exista o 
armonie perfectă. Eram cu toţii o minte şi un singur Duh. 

Am căutat cu cea mai mare seriozitate ca Scripturile să nu fie răstălmăcite pentru a se potrivi 
opiniilor vreunui om. Am încercat să facem diferenţele noastre cât de mici posibil, neinsistând asupra 
punctelor de mică importanţă, privitor la care existau opinii diferite. Dar povara fiecărui suflet a fost 
aceea de a aduce printre fraţi o stare care să poată răspunde la rugăciunea lui Hristos, ca ucenicii Săi 
să fie una după cum El şi Tatăl sunt una. Uneori, unul sau doi dintre fraţi, poate că se aşezau cu 
încăpăţânare împotriva punctelor de vedere prezentate, şi acţionau după sentimentele fireşti ale inimii, 
dar atunci când apărea această dispoziţie, suspendam cercetările şi întâlnirea noastră, pentru ca fiecare 
să poată avea oportunitatea de a merge la Dumnezeu în rugăciune, şi fără conversaţie cu alţii, să 
studieze punctul de vedere diferit, cerând lumină din cer. Ne despărţeam cu expresii de prietenie, 
pentru a ne întâlni din nou, cât mai curând posibil, pentru o viitoare cercetare. Câteodată, puterea lui 
Dumnezeu venea asupra noastră într-un mod special, iar atunci când lumina clară dezvăluia punctele 
de adevăr, plângeam şi ne bucuram împreună. Îl iubeam pe Isus; ne iubeam unul pe altul. 

În acele zile Dumnezeu a lucrat pentru noi, şi adevărul era preţios pentru sufletele noastre. Este 
necesar să existe astăzi o unitate care va rezista testului încercării. Noi suntem aici în şcoala 
Învăţătorului, care ne poate pregăti pentru şcoala de sus. Noi trebuie să învăţăm să suportăm 
dezamăgirile într-o manieră asemenea lui Hristos, şi lecţia învăţată astfel, va fi de mare importanţă 
pentru noi. 

Avem multe lecţii de învăţat, şi multe, multe de dezvăţat. Doar Dumnezeu şi cerul sunt 
infailibili. Cei care cred că niciodată nu vor trebui să renunţe la o înţelegere îndrăgită, că niciodată nu 
vor avea ocazia de a-şi schimba o opinie, vor fi dezamăgiţi. Atâta timp cât ţinem la propriile noastre 
idei şi opinii cu persistenţă hotărâtă, nu putem avea unitatea pentru care S-a rugat Hristos. 

Dacă cei care sunt mulţumiţi de sine, ar putea vedea cum îi priveşte universul lui Dumnezeu; 
dacă s-ar vedea pe sine aşa cum îi vede Dumnezeu; ar vedea o asemenea slăbiciune, o asemenea lipsă 
evidentă de înţelepciune, încât ar striga către Domnul să fie neprihănirea lor; ei ar vrea să se ascundă 
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de ochii Lui. Apostolul spune: „Voi nu sunteţi ai voştri. Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi 
dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” Când ideile şi planurile 
noastre sunt sfărâmate, când oamenii care au depins de judecata noastră înţeleg că Domnul îi va 
conduce să acţioneze şi să judece pentru ei înşişi, noi nu trebuie să simţim că trebuie să-i cenzurăm, să 
exercităm o autoritate arbitrară, pentru a-i obliga să primească ideile noastre. Cei care sunt aşezaţi în 
poziţie de autoritate, ar trebui să cultive în mod constant stăpânirea de sine. Sunt recunoscătoare că 
Dumnezeu este un Conducător înţelept, şi oricine este un adevărat ucenic al lui Hristos va fi umil, îşi 
va ridica crucea şi, cu blândeţe, va merge pe drumul pe care Isus cel tăgăduitor de Sine, jertfitor de 
Sine conduce. Dezamăgirile se pot dovedi a fi cea mai mare binecuvântare pentru noi. Noi trebuie să 
învăţăm că alţii au drepturi aşa cum şi noi avem, şi atunci când vreunul din fraţii noştri primeşte o 
nouă lumină asupra Scripturii, ar trebui să-şi explice în mod deschis poziţia, şi fiecare lucrător trebuie 
să cerceteze Scripturile cu spirit de nepărtinire, pentru a vedea dacă punctele prezentate asupra unui 
subiect nou pot fi dovedite prin cuvântul inspirat. „Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie 
blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare992, în nădejdea că Dumnezeu le 
va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului.” Fiecare suflet trebuie să privească spre 
Dumnezeu cu căinţă şi smerenie, ca Dumnezeu să-l poată călăuzi, conduce şi binecuvânta. Noi nu 
trebuie să ne încredem în alţii, pentru a cerceta Scripturile pentru noi. Unii dintre fraţii noştri 
conducători au luat frecvent poziţii de partea greşită, iar dacă Dumnezeu ar trimite o solie şi ar aştepta 
ca aceşti fraţi mai în vârstă să deschidă calea pentru înaintarea ei, solia nu ar ajunge niciodată la 
oameni. Aceşti fraţi vor fi în această poziţie până când vor deveni părtaşi la natura divină într-o 
măsură mai mare decât au fost în trecut. Este tristeţe în ceruri din cauza orbirii spirituale a multora 
dintre fraţii noştri. Lucrătorii noştri tineri, care ocupă poziţii mai puţin importante, trebuie să facă 
eforturi decise pentru a veni la lumină, să sape mai adânc şi mai adânc în mina adevărului. 

Mustrarea Domnului va fi asupra celor care vor să fie păzitori ai doctrinei, care îngrădesc 
calea, astfel încât lumina mai mare să nu vină la oameni. O lucrare mare este de făcut, iar Dumnezeu 
vede că conducătorii noştri au nevoie de lumină mai mare, ca să se unească cu solii pe care El îi 
trimite şi să realizeze lucrarea pe care le-o dă să o facă. Domnul a ridicat soli şi i-a îmbrăcat cu Duhul 
Lui, şi a spus, „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului Meu 
nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” Nimeni să nu-şi asume riscul de a se interpune între popor 
şi solia cerului. Solia lui Dumnezeu va ajunge la oameni; iar dacă nu există niciun glas care să 
vestească această solie, atunci pietrele vor striga. Fac apel la fiecare lucrător să caute pe Domnul, să 
pună deoparte mândria, să pună deoparte lupta pentru supremaţie şi să-şi umilească inima înaintea lui 
Dumnezeu. Răceala inimii, necredinţa celor care ar fi trebuit să aibă credinţă, este cea care ţine 
bisericile în slăbiciune. 

M-aş bucura din toată inima să văd pe toţi cei care sunt legaţi de lucrare, ocupându-şi locul 
pentru a ţine ridicat steagul lui Isus, ca atunci când lucrarea lor se va termina, să poată spune la fel ca 
şi Pavel, „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă 
aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în ‚ziua aceea’, Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu 
numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” 

 
 
 

H-13-1892 
CĂTRE  S. N.  HASKELL 
(North Fitzroy, 22 August 1892) 

 
Iubite frate Haskell, 

Am primit scrisorile tale joia trecută, seara. Sosirea poştei cu ştiri de la prietenii noştri 
americani, este întotdeauna un mare eveniment pentru noi. Imediat ce expediem scrisoarea spre 
America, începem să socotim zilele până când va sosi poşta. Am fost oarecum surprinsă să aflu că 
soţia ta a străbătut în siguranţă, lunga călătorie spre California. Eu sincer sper şi mă rog ca ea să aibă 
pacea lui Hristos, bucuria odihnei şi să fie fericită în dragostea Lui. Acesta este privilegiul ei. Isus 
iubeşte această fiică a lui Avraam şi El nu va fi nepăsător faţă de ea, ci va avea grija de ea aşa cum o 
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mamă delicată are grijă de copilul ei. Mă gândesc la ea cu simpatie şi delicată compasiune. 
Noi ar trebui să nutrim, mai mult decât facem, gândul că Dumnezeu este dragoste. El a 

demonstrat faptul că ne iubeşte, deşi suntem slabi, încăpăţânaţi şi păcătoşi. Mă bucur că soţia ta este în 
California şi sper că ea va primi toată atenţia cuvenită. Sper că nu va dori să se întoarcă pe drumul 
spre South Lancaster. Mă bucur că îmi scrii detalii, şi sunt mulţumită să spun că am căpătat putere şi 
nu sufăr aşa de mult cum am suferit. Nu sunt în stare să dorm mult noaptea, şi sunt bucuroasă că 
nopţile sunt mai scurte şi zilele mai lungi. Emily Campbell îmi face foc la ora cinci şi apoi mă ajută să 
mă îmbrac, pentru că nu mă pot îmbrăca şi dezbrăca singură, şi nu pot să-mi piaptăn părul. Gândeşte-
te cum mă simt să fiu atât de neajutorată; dar Domnul este bun, şi prin cuvânt sau gând, nu vreau să 
mă neliniştesc sau să murmur. El face toate lucrurile bine. Cred că îmi va reface sănătatea şi îmi voi 
duce mărturia în Australia şi Noua Zeelandă. 

Şcoala994 din Melbourne se deschide în această săptămână. Vin studenţii. Fraţii de la şcoală 
sunt doritori să ne mutăm în apropiere. Ei sunt localizaţi în St.Kilda, nu departe de Prahran. M-am 
decis să mă duc până acolo, deşi este la o distanţă de zece mile de aici, şi dus-întors, este o călătorie de 
douăzeci de mile. Dar am suportat bine călătoria. Mi-a plăcut localizarea şi clădirea, pentru că ei pot fi 
cazaţi frumos. 

Există patru case închiriate, una lângă alta, înconjurate de vegetaţie bogată. Şcoala ocupă două 
din aceste clădiri, iar celelalte sunt ocupate de către alte părţi. Fraţii noştri sunt nerăbdători să obţină 
una din aceste case pe care să o ocupăm noi, dar nu ştim dacă o putem dobândi. Ei cred că dacă am fi 
aproape de şcoală, aş putea vorbi fără dificultate studenţilor. Sunt dispusă ca să fac asta, dacă se 
deschide calea pentru a obţine o casă ferită de blestemul scurgerilor sau canalizărilor în aer liber. 
Acolo unde este localizată şcoala, nu există scurgeri care să fie dăunătoare. 

Verdeaţa este separat şi de fiecare parte a clădirilor sunt doi acri de teren. Totul este favorabil 
în împrejurime. Un parc frumos este în apropiere, şi clădiri mari, impunătoare sunt peste tot în jurul 
lui. Azilul pentru surdo-muţi, o instituţie pentru nevăzători şi Colegiul Wesleyan sunt în apropiere. 
Chiriile sunt ridicate în această parte a oraşului. Am încercat să obţin o locuinţă mică din lemn, care 
nu are niciuna din facilităţile pe care le avem aici, deşi ni se cere acelaşi preţ pe care îl plătim acum, 
25 dolari pe lună. Dacă am lua o clădire în locul unde se află şcoala, ar trebui să plătim 10 dolari pe 
săptămână. Nu văd cum aş putea plăti această sumă, dar ei vor încerca să o obţină dacă pot, pentru că 
ei spun că dolarii şi cenţii, nu ar trebui să fie luaţi în considerare dacă voi putea fi de folos pentru 
şcoală. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru a deschide calea, dacă El ar vrea să ne mutăm în apropierea 
şcolii. 

23 August. Am dormit aproximativ două ore noaptea care a trecut. Dorm atât de puţin că nu 
ştiu cât timp voi mai rezista. În timpul nopţii am dedicat un timp pentru rugăciune pentru că995 mi se 
părea că, dacă a existat vreodată un timp în care e nevoie să veghem şi să ne rugăm continuu, este 
acum. Domnul vine în curând, iar sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Străjerii ar trebui să fie 
foarte treji acum, şi să se privească în faţă. Solemnitatea ar trebui să fie asupra noastră, a tuturor. Vor 
exista două categorii de oameni în lumea noastră: cei ascultători şi cei neascultători. Singura noastră 
speranţă este Dumnezeu. El ne iubeşte, iar noi trebuie să rămânem în cuvintele rostite de Isus. Ce Îi 
place lui Dumnezeu? Ascultarea iubitoare a fiecărui suflet în parte. Ascultarea fiinţelor cereşti, place 
lui Dumnezeu, iar cel păcătos care se predă fără rezerve pentru a face voia lui Dumnezeu, este plăcut 
lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm ce spune Dumnezeu despre Isus: „Acesta este Fiul Meu prea 
iubit, în care Îmi găsesc plăcerea Mea: de El să ascultaţi!” 

Isus descoperă caracterul Tatălui, vesteşte harul Tatălui, şi în El locuieşte trupeşte plinătatea 
Dumnezeirii. 

Văd nedumeriri peste tot. Pe măsură se caracterele se dezvoltă, bărbaţii şi femeile îşi vor ocupa 
poziţiile, pentru că diferitele circumstanţe aduse asupra lor îi vor determina să descopere de ce spirit 
sunt mânaţi. Fiecare va dezvălui în ce fel de snop va fi legat. Grâul este strâns în snopi pentru 
hambarul ceresc. Poporul adevărat al lui Dumnezeu este strâns acum pentru grânarul ceresc. Poporul 
adevărat al lui Dumnezeu este adunat acum separat, iar neghina este adunată în snopi, gata să fie arsă. 
Vor fi luate poziţii hotărâte. Satana va influenţa minţile celor care s-au îngăduit pe sine, va influenţa 
oamenii care au urmat întotdeauna propria cale, care au considerat că tot ce le-a fost prezentat sub 
formă de sfat sau mustrare pentru a schimba trăsăturile lor de caracter inacceptabile, este defăimare, 
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poruncă, constrângere, şi că nu li se dă libertatea de a acţiona. Domnul, în marea Lui îndurare, le-a 
trimis solii de avertizare, dar ei nu vor să asculte mustrarea. Ca vrăjmaşul care s-a răzvrătit în cer, lor 
nu le place să audă, să corecteze ce au făcut în mod greşit, ci devin acuzatori, socotindu-se trataţi 
greşit şi neapreciaţi. 

Acum996 este momentul încercării, al testării şi al dovedirii. Cei care, ca şi Saul, vor persista în 
a avea propria lor cale, vor suferi ca şi el, pierderea onoarei şi în final a sufletul. Dumnezeu are un 
popor, care va fi un popor încercat, dar care va fi umil. Ei sunt sub îndrumarea Celui Sfânt în gând, în 
cuvânt şi în faptă. Poate careva dintre noi să găsească o cale mai plăcută decât aceea în care Cel veşnic 
conduce? Eu-l trebuie să moară. Adevărul lui Dumnezeu ne aşează pe cărarea pe care trebuie să umble 
cei răscumpăraţi de Domnul. Este o potecă îngustă, nu este proslăvire a eu-lui în ea. Dar mulţi vor 
părăsi această cale pe care străluceşte adevărata lumină, şi vor umbla în propria lor lumină. Priviţi la 
Dr. Burke. Este o reprezentare a lui Saul, dovedind propriile sale căi. Ce câştigă el? Fericire? Pace? 
Nu. El însuşi se aşează în rândurile marelui rebel. 

Nu poate fi făcut nimic pentru a-l salva?  
24 August. Sunt acum în camera ocupată de fratele şi sora Starr, stau ridicată pe jumătate, 

sprijinită pe patul lor, scriindu-ţi ţie. Întreaga noastră familie este aici. Am părăsit localitatea Preston 
în această dimineaţă cât de curând a fost posibil, după micul dejun; am mers 10 mile până la clădirea 
şcolii noastre. 

Festivitatea de deschidere a avut loc în această dimineaţă. Am îndurat cu bine călătoria lungă. 
Am fost transportată pe scări într-un scaun dus de doi bărbaţi; după ce m-am odihnit un pic pe pat, am 
fost dusă din nou în scaun într-o sala destinată pentru capelă, unde a fost ţinută festivitatea de 
deschidere a şcolii. Fratele Tenny a vorbit cuvinte potrivite, circa 40 de minute, iar apoi am fost 
chemată să vorbesc şi eu. Mi-am dorit asta şi mi-am exprimat cu bucurie sentimentele cu privire la 
înfiinţarea unei şcoli în Australia şi am avut libertate deosebită în vorbire. Apoi Willie a vorbit bine, 
circa o jumătate de oră. Cuvintele lui au fost bine alese. Fratele Starr a făcut apoi remarci bune. Apoi, 
a vorbit bine fratele Rousseau. Totul s-a terminat foarte frumos şi toţi păreau mulţumiţi.  

Sora997 Ethredge, care locuieşte în Adelaide, a fost un misionar. Ea încearcă să-şi vândă casa 
din Adelaide, ca să-şi poată trimite băieţii la această şcoală. Ea a vrut să plece în Pitcairn, ca să se 
unească cu fratele şi sora Reed în activitatea lor pe insulă. Dar s-a îmbolnăvit şi nu a putut merge. 

Noi considerăm că deschiderea a fost bună. Toţi sunt mulţumit de clădiri şi de locaţia şcolii. 
Acest lucru este întrucâtva remarcabil, pentru că, în general, sunt unii care au de făcut critici; dar nu 
am auzit niciun cuvânt de nemulţumire care să fi fost exprimat sau sugerat. 

După adunare, am avut o conversaţie cu fratele Starr. Discuţia a fost cu privire la un profesor 
de gramatică pentru clasele avansate. Nu există nicio nedumerire în ceea ce priveşte primele clase de 
gramatică, dar avem nevoie de profesori bine calificaţi în toate ramurile şi sperăm că fratele Olsen va 
găsi fie un bărbat, fie o femeie, care poate veni în Australia ca profesor. Dacă Sydney Brownsberger  
s-a îndreptat, ar putea fi el acela care să vină. Dar întrebarea este dacă trecutul lui, nu îl va urmări. Cu 
greu ne aventurăm în acest caz ca să ne asumăm riscul. Nu am nicio îndoială că acest om s-a pocăit 
sincer şi cred că Domnul l-a iertat. Dacă am fi obligaţi să dăm explicaţii, nu ar fi o chestiune uşor de 
făcut; ce vom face deci cu Sydney Brownsberger? Să-l lăsăm pradă remuşcării, şi să fie inutil pentru 
tot restul vieţii lui? Eu nu ştiu ce se poate face. Am nevoie de înţelepciune de sus! Am nevoie de sfatul 
Aceluia care citeşte inimile ca pe o carte deschisă! Cum urmăreşte Satana sufletele pentru a le lega cu 
corzile sale diavoleşti, ca ei să devină pierduţi pentru lucrare şi aproape neputincioşi în mâinile sale. 
„Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.” 

28 August. Ultima vineri, Emily şi cu mine am mers până la clădirile şcolii şi am luat cina 
acolo. Pe drum, ne-am uitat la clădiri pentru a vedea dacă acestea ne-ar putea fi utile, dar toate erau 
nepotrivite; erau fără soare sau erau legate cu998 alte clădiri. Am avut de vizitat şi alte clădiri, dar ne-a 
prins furtuna. A fost o izbucnire puternică a unei furtuni cu grindină, aşa că am făcut drumul nostru de 
circa o milă până la şcoală şi am fost transportată într-un scaun dus de trei bărbaţi, până la camera 
fratelui Starr. Ne-am întâlnit acolo cu Willie, la ora două, şi ne-am dus din nou să vedem case. Am 
putut căuta doar puţin timp; a fost un eşec – nicio casă potrivită pentru noi. Cele care erau de dorit,  
ne-ar fi costat de la 30 la 40 dolari pe lună. Îl căutăm pe Domnul în modul cel mai serios pentru ca El 
să ne călăuzească cu sfatul Său şi să ne dea harul de a face voia Lui. Vrem să fim doar acolo unde 
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Domnul ar fi vrea să fim. Dacă nu ar fi vorba de şcoală, nu aş fi vrut să ne mutăm, pentru că suntem 
aşezaţi într-un loc plăcut, dar este exprimată o nevoie urgentă ca să fim aproape de clădirea şcolii 
pentru ca eu, în măsura în care puterea îmi va permite, să am cuvântări scurte pentru studenţi. Ştiu că 
acest lucru este cel mai bine şi, prin urmare, am dorinţa de a face acest lucru. 

Şcoala a fost deschisă cu douăzeci de studenţi şi erau aşteptaţi să participe mai mulţi, dar 
aceştia nu au putut vedea cu claritate până la momentul deschiderii, drumul lor în ceea ce priveşte 
finanţele. Fiecare cameră este ocupată de profesori şi elevi. 

Fratelui Daniells şi soţiei sale i-au permis să aibă o cameră şi să stea în clădire. Ei nu sunt 
profesori, dar sunt foarte utili în multe feluri. El lucrează în biserici care au nevoie de ajutor. O lucrare 
de slujire trebuie să le fie acordată. Fratele Starr şi soţia sa au o cameră. Fratele Rousseau şi soţia sa au 
o cameră. Apoi, ajutoarele şi profesorii trebuie să fie cazaţi în clădire. Dar ce să fie făcut cu studenţii, 
este o problemă încurcată. Fie că trebuie făcut un edificiu ieftin, din scânduri, fie va trebui ridicat un 
cort care să servească drept sală de mese sau pentru ceva organizat. În curând vor veni mult mai mulţi. 
Tu ştii ceva despre această situaţie. Banii sunt greu de obţinut, iar banii pentru şcolarizare şi cazare 
trebuie să fie suficienţi pentru a acoperi cheltuielile. Nu am putut favoriza un preţ de şcolarizare atât 
de scăzut încât să apară o acumulare de datorii, care999 să nu poată fi plătite. Cred că această grabă, de 
a pune preţuri scăzute pe cărţi, pe educaţie, pe camerele şi mesele elevilor; este o politică slabă. Lăsaţi 
ca aceia care beneficiază, să împartă cheltuiala, iar dacă persoanele au nevoie să fie ajutate, atunci să 
fie ajutate. Dar cei care pot plăti, ar trebui să plătească. 

Suntem bucuroşi că şcoala este situată în cea mai bună localitate. Va trebui să începem să 
plănuim a construi o casă pentru adunare; dar de unde să vină banii? Ne întâlnim acum într-o clădire 
murdară, insalubră, prost ventilată. Oh! Inima mea se îmbolnăveşte la gândul închinării la Dumnezeu 
în aceste locuri folosite pentru teatre şi pentru spectacole. Nu ar trebui să fie aşa, dar tu ştii că a 
construi aici, costă mult. A fost o greşeală aşezarea editurii într-un loc aglomerat – nicio şansă pentru 
a o mări, decât aceea de a o înălţa spre cer. Nu este departe timpul când se va renunţa la editură şi se 
va asigura o alta mai bună, şi vor fi ridicate clădiri adecvate pentru editură, biserică şi şcoală. Încă nu 
putem concepe niciun plan, dar Domnul ştie cel mai bine că „toate fiarele munţilor cu miile lor” sunt 
ale Lui, şi El poate lucra pentru cei de aici, din Australia, dacă aceştia vor umbla smeriţi cu 
Dumnezeu. 

Văd că în atât de mare măsură natura omenească este gata să intre în acţiune că, uneori, sunt 
descurajată. Mă tem că Domnul nu poate lucra în condiţii de siguranţă pentru poporul Său, pentru că 
El nu slujeşte păcatului lor, şi nici nu va acoperi pe aceşti lucrători egoişti, neconsacraţi, cu haina 
neprihănirii Sale, dacă nu vor avea o consacrare mai profundă, o credinţă mai serioasă. Cum poate 
lucra Domnul pentru noi? Cum ne poate trimite Domnul mijloace pentru a construi biserici şi şcoli, 
când pecetea minţilor neconsacrate este pusă asupra lucrării? Dacă nu va exista o transformare 
hotărâtă a caracterului, eu nu îndrăznesc să aştept ca Domnul să Se descopere pentru a susţine 
financiar lucrarea noastră. 

Am temerile mele pentru Battle Creek, că lumina care străluceşte asupra lor, nu-i va ridica la 
un câmp de acţiune mai profund şi mai înalt. Zi şi noapte aceste cuvinte răsună în urechile mele, „Vai 
de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost făcute în Tir şi Sidon minunile care au 
fost1000 făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă. ... Şi tu, Capernaume, vei fi înălţat oare 
până la cer? Vei fi pogorât până la Locuinţa morţilor; căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile, 
care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi.” Tremur pentru Battle 
Creek. Oh, dacă Dumnezeu ar alunga ceaţa şi norii care se adună asupra lor la ora actuală. Încrederea 
noastră trebuie să fie în Domnul, Dumnezeul lui Israel. Isuse, scumpule Mântuitor, numai Tu singur 
poţi fi de ajutor poporului Tău. Suntem în mijlocul pericolelor ultimelor zile, şi mă doare inima la 
citirea articolelor din Review care publică lumii că suntem în contradicţie. Unul se simte îndemnat să 
prezinte cu multă claritate conflictul care vine, aşa cum vede el. 

Apoi, bunul nostru frate Smith, sună trâmbiţa în mod contrar acestei idei, pentru a face fără 
efect avertismentele date în aceeaşi revistă. Chiar dacă ar fi văzut că fratele Jones merge prea înainte, 
ce trebuia să facă? Să se ducă la fratele Jones, să discute cu el înainte ca articolul lui să fie introdus în 
Review. Prin aceasta s-ar fi făcut lucrarea lui Hristos, dar să se pună în revistă articolul fratelui Jones, 
şi apoi fratele Smith să scrie, aşa cum a făcut, un articol despre aceeaşi problemă, este în întregime 
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contrar luminii pe care mi-a dat-o Domnul. Mai bine lăsau nepublicate articolele fratelui Jones decât 
să le prezinte într-o lumină nefavorabilă înaintea lumii, în faţa duşmanilor noştri şi a lumii care 
privesc pentru a găsi ceva ce pot folosi împotriva credincioşilor. Mi s-a arătat că acest lucru nu ar fi 
trebuit făcut. Nu mă îndoiesc că va rezulta de aici înstrăinare şi dezbinare, pentru că aceasta este ceea 
ce Satana vrea să facă, lucru pe care nu l-ar putea face dacă cei care mărturisesc a fi credincioşi, ar lua 
aminte la cuvintele lui Isus Hristos. 

Aceasta pare a fi o sămânţă de acelaşi fel cu cea de la adunarea de la Minneapolis, şi a căzut pe 
pământul gata pregătit pentru a produce o recoltă de acelaşi gen. Dar trebuie să privim la Isus. 

Tristeţea şi descurajarea nu trebuie să fie nutrite pentru că noi avem un Conducător mare şi 
puternic. Mă gândesc la ucenici în furtuna aceea mare; barca1001 s-a luptat cu vânturile puternice şi cu 
ploaia grea. Ei renunţaseră la eforturile lor, lipsiţi de speranţă, şi în timp ce valurile înfometate 
vorbeau despre moarte, în mijlocul furtunii, o formă de lumină este văzută umblând pe valurile 
acoperite cu spumă. Această prezenţă, care trebuia să fie o binecuvântare şi o speranţă pentru ei, a fost 
o pricină de spaimă. Ei au crezut că este un vestitor al morţii. Dar o voce se aude în mijlocul 
mugetului furtunii, „Îndrăzniţi, Eu sunt, nu vă temeţi.” 

Oh, cât de mulţi sunt cei care, în aceste vremuri de pericol, vâslesc pe o mare înfuriată! Luna şi 
stelele par a fi ascunse de norii furtunoşi şi, în deznădejde şi disperare, mulţi dintre noi spun, „Nu are 
niciun rost; eforturile noastre sunt inutile, vom pieri. Am trudit la vâsle, dar fără vreun succes.” 

Când Isus, ai cărui ochi au privit spre ei în toate eforturile lor, le-a spus, „Îndrăzniţi, Eu sunt, 
nu vă temeţi” în ceasul al patrulea din noapte, a venit la ucenicii Săi umblând pe valurile încărcate de 
spumă. Atunci ucenicii au strigat: „Este o nălucă, este o nălucă.” Când vocea cunoscută este auzită 
mai presus de tumultul furtunii, „Nu vă temeţi, Eu sunt”, cei ispitiţi o aud. 

Isus este tot aşa de aproape de noi în mijlocul scenelor furtunii şi ale încercărilor, cum a fost 
faţă de ucenicii Săi care erau aruncaţi încoace şi încolo pe Marea Galileii. Trebuie să avem încredere 
liniştită, stabilă, fermă şi neclintită în Dumnezeu. Acum este rândul nostru, fratele meu, să nu fim 
îndepărtaţi de Cetăţuia noastră prin nimic ce s-ar putea ivi. Trebuie să avem acum o experienţă 
individuală în a ne ţine strâns de Dumnezeu. Hristos este la cârma vasului. Credeţi că Hristos este 
Conducătorul nostru, că El va avea grijă, nu numai de noi, ci şi de vas. Satana va lucra cu putere 
măiastră pentru a separa omul de Dumnezeu. Auzim voci diferite sunând din toate părţile, ca atenţia 
noastră să fie distrasă de la adevărata problemă din acest timp. Sfârşitul este aproape şi, să nu existe 
confuzie între glasuri, care să conducă pe căi greşite sau să facă pe unii să rătăcească. A spune, „Pace, 
pace” acelor suflete care s-au opus mult timp vocii adevăratului Păstor, care s-au luptat mult timp 
împotriva1002 Celui Atotputernic, înseamnă a linişti conştiinţa lor pentru a dormi somnul morţii. Oare, 
omul, în mândria lui, va părăsi cele mai mari interesele ale sale, prin cultivarea gândurilor sau faptelor 
opuse minţii şi Duhului lui Dumnezeu? Dumnezeu a găsit de cuviinţă să-mi arate că oamenii care ar 
trebui să cunoască vocea adevăratului Păstor, vor fi mai dispuşi să accepte vocea unui străin şi să 
urmeze cărări nesigure, interzise, din cauza încăpăţânării naturii lor omeneşti. 

Ceasuri întunecate, de încercare, stau înaintea bisericii deoarece ea nu a ascultat 
avertismentele, reproşurile şi sfatul lui Dumnezeu. Ce putere de vrajă vine asupra minţii omului, ca să 
facă contrar voii lui Dumnezeu atât de des repetate, şi ca să închidă ochii şi urechile atunci când Isus îi 
cheamă să audă glasul Lui. El spune: „Oile Mele ascultă glasul Meu.” 

Noaptea aceea petrecută în barcă, a fost pentru ucenici o şcoală în care au trebuit să-şi 
primească educaţia pentru marea lucrare care avea să fie făcută după aceea. Ceasurile întunecate ale 
încercării urmează să vină asupra fiecăruia, ca parte a educaţiei sale pentru o lucrare mai mare, pentru 
un efort mai devotat, mai consacrat. Furtuna nu a fost trimisă asupra ucenicilor pentru a-i face să 
naufragieze, ci pentru a-i testa şi pentru a-i încerca în mod individual. Înainte de a veni asupra lumii 
marele timp de strâmtorare, cum n-a mai fost niciodată de când lumea, cei care au şovăit şi care în 
mod ignorant vor conduce pe căi nesigure, vor da pe faţă aceasta înainte să vină adevăratul test vital, 
al ultimei încercări, astfel că orice vor spune ei, nu va fi privit ca exprimare a glasului adevăratului 
Păstor. Timpul nostru de pregătire se va sfârşi în curând. Nu avem timp de pierdut ca să umblăm prin 
nori de îndoială şi de incertitudine, din cauza vocilor nesigure. 

Noi trebuie să stăm aproape, de partea lui Isus. Fie ca niciunul din noi, în mândria propriei sale 
opinii, să nu se eschiveze de la o lecţie grea sau să piardă binecuvântarea unei discipline aspre. 
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Smeriţi-vă sub mâna lui Dumnezeu, avertizaţi pe toţi ca să nu aleagă, în încăpăţânarea lor, propriul 
drum şi să nu acţioneze ca nişte copii nedisciplinaţi, neinstruiţi.  

Oricare1003 ar fi situaţia noastră, afacerea noastră, noi avem o călăuză sigură. El este Sfătuitorul 
nostru. Oricât am fi de singuri, El este Prietenul nostru în care putem avea întotdeauna încredere. 
Atunci când sunt auzite voci din toate părţile, ca să ne facă să rătăcim pe cărări false, se aude o voce 
care este adevărată, „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Puteţi să opriţi disputa voastră în privinţa 
lucrurilor mici şi a diferenţelor. „Credeţi în Mine; Eu sunt adevăratul Păstor.” „Eu şi Tatăl, una 
suntem. Eu în ei, şi ei în Mine.” „Ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit 
pe Mine.” 

 
 
 

Lt. 25b, 1892 
CĂTRE  U. SMITH 

(Scrisă la 30 August 1892, din North Fitzroy, fratelui Uriah Smith la Battle Creek, Michigan) 
 
Iubite frate, 

Sunt profund interesată ca în fiecare lucru pe care îl faci, Domnul să te călăuzească. Dumnezeu 
aşează asupra poporului Său mari binecuvântări, dându-i predicatori credincioşi, integri. În toate 
timpurile, El a lucrat prin intermediul instrumentelor omeneşti, pentru a da solii de avertizare 
poporului Său, că ei să poată fi treziţi, convinşi de păcatele lor şi să fie conduşi la pocăinţă şi reformă. 
Dar, chiar atunci când El împuterniceşte bărbaţi prin Duhul Său Sfânt, ca să strige cu voce tare, ca să 
îşi ridice vocea ca o trâmbiţă, şi să arate poporului Său fărădelegile lui şi casei lui Iacov păcatele ei, 
există alte influenţe la lucru, pentru a contracara lucrarea pe care o face Dumnezeu prin agenţii săi 
aleşi. Sunt cei cărora li se aplică cuvintele Scripturii: „Ei leagă în chip uşuratic rana fiicei poporului 
Meu, zicând ‚Pace! Pace!’ Şi totuşi nu este pace!” 

Avem nevoie să umblăm cu mare atenţie înaintea lui Dumnezeu. Am avut dureri de inimă de 
multe ori în trecut, atunci când mi s-au arătat pericolele tale. Odată ce ai luat o poziţie cu privire la 
vreun subiect, tu eşti foarte hotărât pentru a sta pe poziţia luată. Tu nu te-ai purtat drept cu privire la 
chestiunile în dreptul cărora există o diferenţă de opinie. Uneori eşti prea tăios şi prea sever faţă de 
fraţii tăi care sunt mai tineri, dar pe care Domnul îi foloseşte totuşi în mod vădit pentru a da lumină 
poporului Său. 

Cel care a plătit pentru răscumpărarea sufletelor noastre, S-a rugat chiar înainte de răstignirea 
Lui, „Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca 
toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să 
creadă că Tu M-ai trimis.” 

Acestea sunt dovezile pe care trebuie să le prezentăm lumii, despre faptul că Domnul1005 a 
trimis pe Fiul Său, Isus, „pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Când o 
importanţă atât de mare este dată unităţii credincioşilor, de ce există atât de puţin efort pentru a 
menţine unitatea? De ce nu sunt cuvintele Mântuitorului nostru practicate în mod mai hotărât? De ce 
nu se exercită mai multă prudenţă, ca diferenţele să nu existe, iar dacă există diferenţe de opinie, de ce 
le măresc ei în asemenea proporţii şi fac spărtura atât de largă? De ce se prezintă aceste diferenţe ca să 
sară în ochi, în faţa lumii? 

Această chestiune întristează sufletul meu, pentru că întristează sufletul Celui care a murit 
pentru noi ca noi să putem fi una în El şi una în Dumnezeu. Am mult respect şi dragoste pentru tine, 
fratele meu, şi mă doare să te văd urmând drumul străbătut de naţiunea evreiască, care i-a separat de 
Dumnezeu şi le-a prins minţile în prejudecăţi şi necredinţă, aşa încât adevărata lumină care strălucea 
asupra lor, nu a fost descoperită şi recunoscută. Am avut cel mai profund interes faţă de fratele Butler. 
Tu ştii cât de hotărât a refuzat să asculte la orice i-aş fi putut spune, pentru că el a fost înşelat şi orbit 
de lucruri care nu au avut niciun fundament în adevăr. Tu ai fost influenţat în acelaşi mod. Amândoi 
aţi avut dovada că Domnul o folosea încă pe sora White; aceasta a avut o oarecare influenţă asupra ta, 
dar nu suficientă asupra fratelui Butler, pentru a-l conduce să retragă ceva din ce a spus şi făcut pentru 
a contracara influenţa mea. Acum, Domnul are cunoştinţă despre întreaga problemă. Există o mândrie 
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a inimii, există prejudecată, există rezistenţă faţă de Duhul lui Dumnezeu, şi aceasta iese la suprafaţă 
de fiecare dată când există ocazia. 

Cât de plăcut ar fi Mântuitorului nostru, ai cărui copii suntem, dacă am nutri cu toţii dragoste 
unul pentru altul, şi am depune orice efort posibil pentru a ne privi în ochi, pentru a fi în acord. Isus a 
spus, „Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una – Eu 
în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai iubit 
pe Mine.” 

„Tot1006 aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre 
bune, şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” În ce mod străluceşte lumina noastră? 
Influenţa lucrării noastre asupra lumii, va fi afectată într-o mare măsură de atitudinea pe care o vom 
menţine unul faţă de altul. Când faci public în faţa lumii că există contradicţie între cei care 
avertizează lumea cu privire la venirea în curând a lui Hristos, ce efect va avea asupra acelora cărora 
le ducem solia adevărului? Va mări credinţa lor, în lucrarea care ne este încredinţată? 

Lumea ne priveşte ca pe un popor, iar duşmanii noştri sunt rapizi în a profita de orice indicaţie 
că ar exista vreo contradicţie între noi. O soră din Australia, a primit de curând o scrisoare de la sora ei 
din Michigan, care arată influenţa acestor lucruri. Părinţii acestor fete nu sunt păzitori ai Sabatului, dar 
au devenit oarecum interesaţi de credinţa noastră atunci când pastorul bisericii lor i-a informat că 
adventiştii au contradicţii între ei. El a spus că unii susţin o poziţie, iar alţii alta, total opusă faţă de 
prima. Poporul nu poate cădea de acord cu privire la ceea ce ei au crezut, şi întreaga chestiune se va 
dovedi a fi o iluzie. 

Fratele meu, aceste lucruri nu ar trebui să fie aşa cum sunt. Noi ne expunem slăbiciunea 
înaintea duşmanilor noştri, atunci când nu există nicio nevoie pentru a proceda astfel. Dacă lucrătorii 
ar fi fost bărbaţi curajoşi şi consacraţi, acest lucru nu s-ar fi făcut. Inteligenţele cereşti privesc cu 
uimire la modul în care s-a întors lupta. Cei care ar fi trebuit să stea ca eroi viteji ai credinţei, umăr la 
umăr, îşi întorc armele de război împotriva propriilor tovarăşi de lucru. 

De ce se urmează acest drum? Mi s-a arătat că aceasta se întâmplă din cauză că sentimentele 
inimii fireşti, nesupuse harului, au supremaţie. Dacă ar înţelege Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care 
trăiesc în mijlocul pericolelor din ultimele zile ar sacrifica mai degrabă demnitatea lor, chiar dacă le-ar 
fi dragă ca şi braţul sau ochiul drept, decât să ignore cele mai clare precepte ale Cuvântului lui 
Dumnezeu, aşa cum au făcut. Este un lucru teribil! Este necesară iluminarea Duhului Sfânt. Apoi, 
lecţiile lui Hristos pentru ucenicii Săi vor avea mai mare greutate decât au avut.  

În1007 capitolul 18 din Matei, este o lecţie importantă pentru noi în acest moment. „În clipa 
aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus, şi L-au întrebat: ‚Cine este mai mare în Împărăţia cerurilor?’ Isus 
a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: ‚Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi 
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia 
cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Şi 
oricine va primi un copilaş ca acesta, va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor. Dar pentru oricine va 
face să păcătuiască pe unul din aceşti micuţi, care cred în Mine, ar fi mai de folos să i se atârne de gât 
o piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării.” Citiţi acest întreg capitol cu inima smerită şi 
înmuiată prin pocăinţă şi rugăciune. Înseamnă asta ceva pentru noi? 

Atunci Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în Mine, are viaţă veşnică.” 
„Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sângele Lui, nu 
aveţi viaţa în voi înşivă. Cine mănâncă trupul Meu, şi bea sângele Meu, are viaţa veşnică; şi Eu îl voi 
învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană, şi sângele Meu este cu adevărat o 
băutură.” „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe care vi le-am spus 
Eu, sunt duh şi viaţă.” Oh, dacă am ţinem seamă de cuvintele lui Hristos! 

„Îngerului Bisericii din Efes, scrie-i: ‚Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, 
şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, 
şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit 
mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui meu, şi că n-ai obosit. Dar ce am 
împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi 
întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te 
pocăieşti.’” Poporul ales al lui Dumnezeu şi-a pierdut dragostea dintâi. Fără aceasta, toată mărturisirea 
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lor de credinţă nu le va salva sufletul de la moarte. Să presupunem că atenţia ar fi întoarsă de la orice 
diferenţă de opinie, şi1008 că am ţine seamă de sfatul Martorului adevărat. Când poporul lui Dumnezeu 
îşi va smeri sufletul înaintea Lui, căutând fiecare individual Duhul Sfânt, cu toată inima, va fi auzită 
de pe buze omeneşti o mărturie, aşa cum este cea descrisă în acest verset, „După aceea, am văzut 
pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” 
Feţele vor fi îmbujorate de dragostea lui Dumnezeu; buzele, atinse de foc sfânt, vor spune, „Sângele 
lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” 

Păcatul în orice formă, aduce contradicţie şi dezbinare. Afecţiunile au nevoie să fie 
transformate, trebuie obţinută o experienţă personală a puterii reînnoitoare a lui Hristos. „În El avem 
răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.” 

Apostolul, vorbind credincioşilor creştini, chemaţi prin harul lui Dumnezeu, spune, „Dar dacă 
umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” Aici sunt clar precizate condiţiile. Dacă umblăm în 
lumină, aşa cum El este în lumină, va urma rezultatul sigur: vom avea părtăşie unii cu alţii. Toate 
geloziile şi invidiile şi bănuielile rele vor fi puse deoparte. Vom trăi ca în faţa lui Dumnezeu. A ajuns 
ceva atât de obişnuit a îngădui tendinţele noastre ereditare şi înclinaţiile naturale, chiar şi în viaţa 
religioasă. Acestea nu pot aduce niciodată pace şi dragoste în suflet, pentru că ele întotdeauna ne 
îndepărtează de Dumnezeu, de lumina Lui. „Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci 
va avea lumina vieţii.” 

Atunci când apar diferenţe între fraţi în ceea ce priveşte înţelegerea vreunui punct de adevăr, 
este o singură regulă biblică de urmat. În duhul blândeţii şi al dragostei pentru Dumnezeu şi a unuia 
pentru altul, fraţii să se adune împreună şi, după rugăciune serioasă, cu dorinţa sinceră de a cunoaşte 
voia lui Dumnezeu, să studieze Biblia cu spiritul unui copilaş, pentru a vedea cât de aproape pot fi 
unul de altul, fără a jertfi altceva decât demnitatea lor egoistă. Ei să-şi dea seama că sunt în prezenţa 
întregului univers al lui Dumnezeu, care se uită cu adânc interes cum fratele încearcă să privească în 
ochi pe fratele, pentru a înţelege cuvintele lui1009 Hristos, ca ei să poată fi împlinitori ai Cuvântului. 
Când vă amintiţi rugăciunea lui Hristos, ca ucenicii Lui să fie una, aşa cum El a fost una cu Tatăl, 
puteţi să nu vedeţi cât de atent priveşte întregul cer, spiritul pe care îl manifestaţi unul faţă de altul? 
Cei care cer să fie mântuiţi prin neprihănirea lui Hristos, caută ei, cu toate capacităţile încredinţate lor, 
să răspundă la rugăciunea Mântuitorului? Vor întrista ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin îngăduirea 
sentimentelor neconsacrate, luptând pentru supremaţie, şi stând cât mai depărtaţi posibil? 

Este nevoie de tactică înţeleaptă la conducerea şi inima lucrării. O mare şi importantă 
încredere trebuie să fie văzută, ca vrăjmaşilor lui Dumnezeu să nu le fie oferit niciun avantaj prin 
publicarea unor expresii în detrimentul celor de aceeaşi credinţă preţioasă. Atunci când un lucrător 
aude pe colegii săi, prezentând vederi care nu se armonizează în toate privinţele cu ideile sale, şi fără a 
avea o discuţie amabilă pentru a vedea dacă nu pot intra în armonie, publică contradicţiile înaintea 
lumii într-o manieră cât mai evidentă posibil, el aduce dezonoare lui Dumnezeu şi cauza lui Satana 
triumfă. 

Domnul Isus este dezonorat de fiecare dată când fraţii de aceeaşi credinţă acuză pe altul şi 
diminuează influenţa unuia dintre solii delegaţi de Dumnezeu. Vrăjmaşii adevărului vor profita cât 
mai mult de cel mai mic amănunt prin care pot crea suspiciune faţă de oamenii prin care Dumnezeu dă 
oamenilor lumină. A pune vreun obstacol în calea luminii care vine la oameni, va fi înregistrat ca 
păcat dureros în ochii lui Dumnezeu. Mai bine ţi-ai pierde mâna dreaptă sau ochiul drept decât să fii 
găsit în acest tip de lucrare. „Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul 
acela prin care vine prilejul de păcătuire.” Nu lăsa ca influenţa harului dat ţie de Dumnezeu pentru a 
salva sufletele de la ruină, să fie utilizată în slăbirea influenţei altora pe care Domnul îi foloseşte. 

Orele solemne, importante care sunt între noi şi judecată, să nu fie folosite în război împotriva 
credincioşilor. Aceasta este lucrarea lui Satana; el a început-o în cer, şi o continuă cu energie 
neabătută, de la căderea lui. „Dar dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi 
nimiciţi unii de alţii.” Să nu fie în niciunul din voi o inimă rea şi necredincioasă. A venit1010 timpul 
când strigarea străjerului credincios trebuie să fie auzită, strigând celorlalţi străjeri, „Străjerule, mai 
este mult din noapte”, ca să i se răspundă „Vine dimineaţa, şi este tot noapte.” 
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Am fost profund impresionată să scriu mai hotărât fraţilor noştri conducători din Battle Creek, 
pentru că ei sunt în pericol şi nu ştiu asta. Astăzi, când, pentru prima dată, am citit în Review, articolul 
fratelui A. T. Jones şi articolul tău, în acelaşi ziar, opunându-se poziţiei sale, am putut înţelege mai 
clar unele lucruri care au fost puse asupra minţii mele. În timpul bolii mele, am avut experienţe 
preţioase. Isus a părut să fie aproape de mine, şi din nou şi din nou am fost în conversaţie serioasă cu 
tine. Mi-au fost prezentate pericolele în care te afli. Ţi-am spus, „Frate Smith, Domnul te iubeşte, dar 
tu nu discerni toate lucrurile în mod clar. Cei care privesc la tine, sunt influenţaţi de poziţia pe care o 
iei tu; şi, dacă iei o poziţie care nu este corectă, vei conduce pe alţii pe o cale greşită. Noi, ca popor, 
trebuie să ajungem la o altă stare a vieţii spirituale decât cea la care am ajuns. Toate inteligenţele 
cereşti sunt la lucru, dar agenţii omeneşti sunt lenţi în a coopera cu ei, pentru a face lucrarea care este 
necesar să se facă în lumea noastră. Ideile false, care au fost în mare măsură dezvoltate la 
Minneapolis, nu au fost în întregime dezrădăcinate din unele minţi. Cei care nu au făcut o lucrare 
profundă de pocăinţă în lumina pe care Dumnezeu a binevoit să o dea poporului Său de atunci 
încoace, nu vor vedea lucrurile în mod clar, şi vor fi gata să spună că soliile trimise de Dumnezeu, 
sunt o iluzie. 

Vrăjmaşul te face ager pentru a discerne eroarea în cei ale căror opinii, în unele puncte, au fost 
diferite de ale tale. Te-ai gândit că vezi incoerenţe în A. T. Jones şi E. J. Waggoner şi în cei care erau 
în armonie cu ei. Fratele meu drag, aceşti bărbaţi sunt oameni; în intensitatea sentimentelor lor, ei pot 
face greşeli; expresiile lor pot fi uneori mai puternice pentru a impresiona mintea în mod favorabil. 
Dar te-ai dus tu la aceşti oameni, ca şi conlucrător, ca unul care ai avut o experienţă îndelungată în 
lucrare, cu sufletul plin de dragostea lui Dumnezeu, simţind durere în inimă pentru că vezi o nuanţă de 
diferenţă în1011 opinii şi poziţii, şi le-ai zis: „Fraţilor, noi trebuie să fim o unitate. Hristos S-a rugat ca 
noi să putem fi una, aşa cum El este una cu Tatăl. Să ne aducem cu toţii ideile la Scripturi. Să punem 
deoparte prejudecăţile, să fim hotărâţi în a nutri dragoste frăţească, şi în blândeţea şi smerenia minţii, 
să încercăm să ne privim ochi în ochi.” 

Doar puţini au curajul de a face acest lucru, dar aceasta este singura modalitate în felul lui 
Hristos de a preveni dezbinările. Este lucrarea lui Satana aceea de a provoca înstrăinare. El ştie că 
aceasta va separa fraţii unii de alţii şi, mai mult decât atât, îi va separa de Dumnezeu. Dacă a existat 
vreodată un timp în istoria acestui pământ, când acest lucru este o ofensă faţă de Dumnezeu şi 
primejdie pentru sufletele noastre, timpul acesta este acum. Oh, dacă toţi s-ar trezi să cunoască ce este 
aproape să vină peste noi, dacă s-ar trezi din somn şi s-ar apropia de Dumnezeu, multe suflete ar fi 
salvate. Dar sunt mulţi la fel de orbi cum au fost evreii din zilele lui Hristos. Unii dintre cei care au 
predicat adevărul şi unii care îl mai predică, sunt orbi şi surzi spiritual. Ei nu vor avea niciodată ochii 
deschişi, ei niciodată nu vor auzi şi nu vor înţelege mai mult decât evreii. Cel care este în orbirea 
minţii, conduce pe un altul care este, de asemenea, orb. Nu ar fi bine pentru noi, să ne examinăm cu 
atenţie poziţia personală înaintea lui Dumnezeu, în lumina Cuvântului Său sfânt, şi să ne vedem 
propria primejdie? Dumnezeu nu Se desparte de poporul Său, dar poporul Său se desparte de 
Dumnezeu, prin propriile acţiuni. Nu cunosc niciun păcat mai mare în ochii lui Dumnezeu, decât acela 
de a nutri gelozie şi ură faţă de fraţi, de a întoarce armele de război împotriva lor. 

Eu îndrept privirea fraţilor mei, spre Calvar. Vă întreb, Care este valoarea omului? Este 
Singurul Fiu născut al infinitului Dumnezeu. Este preţul tuturor comorilor cereşti. Şi totuşi, cum 
tratează oamenii pe un frate care prezintă o vedere care nu este în armonie totală cu înţelegerea lor 
despre Scripturi. Eu-l se înalţă, apare un spirit aprig şi hotărât. Ei vor pune pe fratele într-o poziţie 
care îi loveşte influenţa. Dacă Hristos a dat acelui frate o solie de dus, asupra cui va cădea lovitura? 
Asupra Fiului Dumnezeului infinit. Nu omul, ci Isus Hristos, care a devenit Înlocuitorul şi Garantul 
acestuia, este Cel care e1012 blamat şi acuzat. Fraţii voştri nu sunt un gunoi lipsit de valoare, ca să fie 
priviţi aşa cum au fost priviţi în ultimii ani. În cărţile cerului există înregistrări sumbre care trebuie 
examinate, despre modul în care s-au purtat unii cu cei cumpăraţi cu sângele lui Hristos. 

Te rog, fratele meu, să te apropii de Dumnezeu, şi El se va apropia de tine. Zelul tău, ambiţia 
ta, să nu fie mai mici decât au fost, ci lasă-le să fie conduse cu înţelepciune. Asupra acelor puncte 
unde ai greşit în trecut, să fii în gardă împotriva ispitei. De dragul lui Hristos, de dragul sufletului tău, 
să-ţi fie frică să te aşezi în împrejurări în care vei fi tentat să greşeşti din nou. De fiecare dată când 
cazi în ispită, devine mai uşor pentru tine să repeţi acelaşi lucru. Atunci când, prin lucrarea lui 
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Dumnezeu, suntem aşezaţi în calea ispitei, Domnul ne va da influenţa specială, plină de har a Duhului 
Sfânt, pentru a ne întări ca să rezistăm răului; El ne oferă oportunitatea de a întâlni dificultăţi şi 
obstacole, de a le birui, şi să fim astfel înregistraţi în cărţile cerului ca biruitori. Dar dacă începem 
războiul împotriva fraţilor noştri, vom merge singuri la luptă. Tatăl luminii nu este cu noi. Dacă luăm 
cazul în mâinile noastre, avem de luptat în propriile noastre puteri şi vom fi învinşi. 

Când Domnul a ales poporul evreu, şi i-a poruncit să nu se unească cu un alt popor, a făcut-o 
pentru ca ei să nu se strice, ca să le poată fi adusă la cunoştinţă lumina, ca să o dea lumii. A refuzat 
Domnul să lase lumina Sa să strălucească asupra altor naţiuni? Nu, dar aceste naţiuni idolatre ridicau 
bariere, interpuneau obstacole, întorcându-se tot mai tare de la lumină; ele s-au adâncit tot mai mult în 
întunericul moral, şi au ajuns în tot mai mare orbire. O naţiune trebuia să fie făcută depozitarul 
adevărului sacru, astfel încât să existe cel puţin un canal prin care razele de lumină să poată să 
strălucească înaintea lumii. Tot aşa, în acest timp, Dumnezeu a încredinţat poporului Său adevărul cel 
mai sacru; intenţia Lui este ca ei să reverse lumină în mijlocul întunericului care îi înconjoară. 

Creştinismul1013 adevărat, va fi întotdeauna agresiv şi acolo unde există, va trezi duşmănie. 
Toţi cei care trăiesc o viaţă conştiincioasă, care dau mărturie despre cerinţele lui Dumnezeu, despre 
răutatea păcatului, şi despre judecata viitoare, vor fi numiţi tulburători ai lui Israel. Cei a căror 
mărturie trezeşte neliniştea sufletului, ofensează mândria şi stârnesc opoziţie. Ura răului împotriva 
binelui există şi acum ca şi atunci când, în zilele lui Hristos, mulţimile au strigat, „La moarte cu El!” 
„Slobozeşte-ne pe Baraba.” Nu există niciun fel de rău în lumea noastră, pe care unii să nu aibă interes 
în a-l susţine. Răul întotdeauna se războieşte împotriva binelui. Iar noi, deoarece ştim că conflictul cu 
prinţul întunericului este constant şi cât se poate de serios, să fim uniţi în război. Încetează să te lupţi 
împotriva celor de credinţa ta. Nimeni să nu îl ajute pe Satana în lucrarea sa. Avem totul de făcut în 
altă direcţie. 

„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Să fim cu băgare de seamă la această poruncă. 
Dacă nu ar fi posibil să fim puternici, Dumnezeu niciodată nu ar fi poruncit aceasta. „Îmbrăcaţi-vă cu 
toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” 

Primul lucru înregistrat în istoria Scripturii, după cădere, a fost persecuţia lui Abel. Şi ultimul 
lucru în profeţia Scripturii, este persecuţia împotriva celor care refuză să primească semnul fiarei. Noi 
ar trebui să fim ultimii oameni de pe pământ care să permită în cea mai mică măsură, spiritul de 
persecuţie împotriva celor care duc mesajul lui Dumnezeu în lume. Aceasta este trăsătura cea mai 
cumplită a lipsei de creştinism care s-a manifestat printre noi, după întâlnirea de la Minneapolis. 
Cândva, aceasta va fi văzută în adevărata ei lumină, cu toată povara nenorocirii care a rezultat din ea. 

O evlavie pasivă, nu va corespunde pentru acest timp; lăsaţi pasivitatea să se manifeste acolo 
unde este nevoie, în îndelungă răbdare, bunătate şi stăpânire de sine. Dar noi trebuie să ducem o solie 
hotărâtă de avertizare către lume. Domnul păcii a proclamat astfel lucrarea Sa, „N-am venit să aduc 
pacea, ci sabia.” 

Răul1014 trebuie să fie înfruntat cu hotărâre, falsitatea şi eroarea trebuie să fie văzute în 
adevăratul lor caracter; păcatul trebuie să fie denunţat şi mărturia fiecărui credincios în adevăr, trebuie 
să fie ca a unuia singur. Toate micile voastre diferenţe, care nasc spiritul combativ în rândul fraţilor, 
sunt mijloacele lui Satana pentru a distrage mintea de la problemele mari şi înfricoşate din faţa 
noastră. Adevărata pace va veni în rândul poporului lui Dumnezeu atunci când, prin rugăciune zeloasă 
şi serioasă, pacea falsă care există într-o mare măsură, va fi perturbată. Este de făcut o lucrare 
serioasă. Acum este momentul să-ţi manifeşti calităţile tale ostăşeşti; lasă poporul Domnului să 
prezinte un front unit în faţa duşmanilor lui Dumnezeu, ai adevărului şi dreptăţii. 

Dumnezeu aşteaptă ca fiecare om să-şi facă datoria. „Voi sunteţi martorii Mei”, zice Domnul. 
Chemaţi oamenii la pocăinţă. Prezentaţi-le, clar şi distinct, primejdia în care se află; îndreptaţi-i spre 
Cel care ridică păcatul lumii. Duceţi darul milei şi neprihănirii lui Hristos celor care sunt pierduţi. 
Mulţi vor respinge mărturia voastră; nu vă puteţi aştepta la altceva, pentru că ei au respins mărturia 
Fiului lui Dumnezeu. Dar, dacă stăm în Dumnezeu, credincioşi şi drepţi, mărturia noastră va fi ca un 
ciocan care sparge inimile stâncoase, un foc ce mistuie refugiile minciunilor. 
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Cei care se află sub influenţa Duhului lui Dumnezeu nu vor fi fanatici, ci calmi, statornici, 
lipsiţi de extravaganţă. Dar toţi aceia care au avut lumina adevărului strălucind clar şi distinct pe 
cărarea lor, să fie atenţi la modul în care strigă pace şi linişte. Să fie atenţi la primul pas pentru a 
suprima soliile adevărului. Să fie atenţi ce influenţă exercită în acest timp. 

Cei care pretind a crede adevărurile speciale pentru acest timp trebuie să fie convertiţi şi 
sfinţiţi prin adevăr. Ca şi creştini, noi suntem făcuţi depozitari ai adevărului sacru şi noi nu trebuie să 
păstrăm adevărul în curtea exterioară, ci să îl aducem în sanctuarul sufletului. Atunci biserica va avea 
vitalitatea divină în toate aspectele. Cel slab va fi ca David, şi David ca un înger al Domnului. O 
întrebare le va absorbi pe toate celelalte – cine se va apropia cel mai mult de asemănarea cu Hristos? 
Cine face cel mai mult pentru a aduce suflete la neprihănire? Atunci când aceasta este1015 ambiţia 
credincioşilor, disputa s-a încheiat, s-a răspuns rugăciunii lui Hristos. 

Când Duhul Sfânt a fost revărsat asupra bisericii timpurii, „Mulţimea celor ce crezuseră, era o 
inimă şi un suflet.” Spiritul lui Hristos i-a făcut una. Aceasta este roada rămânerii în Hristos. Dar dacă 
neînţelegerea, invidia, gelozia şi tulburările sunt roadele pe care le purtăm, nu este posibil să fim în 
Hristos. A ne trage hrana din Viţa vie este acelaşi lucru pe care Hristos îl reprezintă prin a mânca 
trupul Său şi a bea sângele Lui. Iar dacă ne hrănim din El, vom manifesta spiritul Său. 

Isus doreşte în mare măsură să reverse înzestrarea cerească asupra poporului Său. Zi de zi se 
înalţă rugăciuni spre Dumnezeu pentru împlinirea făgăduinţei, şi niciuna din cele înălţate în credinţă, 
nu este pierdută. Hristos a urcat în cer, făcând robia roabă, şi a dat daruri oamenilor. Când, după 
înălţarea lui Hristos, Duhul Sfânt S-a pogorât aşa cum a fost promis, ca vâjâitul unui vânt puternic, 
umplând tot locul unde erau adunaţi ucenicii, care a fost efectul? Mii de oameni au fost convertiţi într-
o zi. Noi am învăţat, am aşteptat, că un înger se va coborî din cer, că pământul va fi luminat de slava 
lui. Atunci vom vedea un seceriş de suflete similar cu cel înregistrat în ziua Cincizecimii. 

Dar acest înger puternic, care vine, nu rosteşte o solie plăcută, dulce, ci cuvintele lui sunt 
calculate în aşa fel încât să tulbure inimile oamenilor până în adâncimile lor. Acel înger este prezentat 
ca strigând puternic, cu glas tare: „A căzut, a căzut Babilonul, cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şu urâte.” „Ieşiţi din mijlocul 
ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei.” Cooperăm într-
adevăr noi, ca agenţi omeneşti, cu instrumentele divine pentru a rosti solia acestui înger puternic, care 
are să lumineze pământul cu slava lui? 

Cât de mare şi răspândită trebuie să fie puterea prinţului răului, care poate fi supusă numai de 
puterea deosebită a Duhului! Lipsa de loialitate faţă de Dumnezeu, călcările1016 de lege sub orice 
formă, s-au răspândit în lumea noastră. Cei care vor să-şi păstreze supunerea faţă de Dumnezeu, care 
sunt activi în slujirea Sa, devin ţinta fiecărei săgeţi şi arme a iadului. Dacă cei care au avut lumină 
mare, nu au credinţa şi ascultarea corespunzătoare, se vor strica în curând odată cu apostazia 
predominantă; un alt spirit îi controlează. Măcar că au fost înălţaţi până la cer prin ocaziile şi 
privilegiile avute, ei sunt într-o stare mai rea decât cei mai zeloşi susţinători ai erorii. 

Sunt mulţi cei care s-au pregătit singuri pentru ineficienţă morală, în marea criză. Ei sunt 
îndoielnici şi indecişi. Alţii, care nu au avut lumină atât de mare, care niciodată nu s-au identificat cu 
adevărul, sub influenţa Duhului vor răspunde luminii atunci când aceasta va străluci peste ei. Adevărul 
care şi-a pierdut puterea asupra celor care au neglijat îndelung învăţătura lui preţioasă, apare frumos şi 
atractiv celor ce sunt gata să umble în lumină. Duhul pune temelia adevărului în aşa fel încât să 
trezească conştiinţa pentru a discerne şi a recunoaşte pe singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Hristos pe care L-a trimis. Oamenii se văd ca şi călcători ai legii lui Dumnezeu. Prin credinţă, ei 
privesc iubirea infinită a lui Dumnezeu în dăruirea lui Isus, lumii noastre. Prin credinţă ei văd ştearsă 
sentinţa de condamnare şi văd numele lor înregistrate în cartea vieţii. Ei văd haina neprihănirii lui 
Hristos, care le este prezentată, pregătindu-i pentru locuinţele de sus ca să poată sta fără pată înaintea 
Tatălui. Acestea sunt lucrurile lui Hristos pe care mintea le pătrunde şi care sunt o hrană pentru suflet. 

În mijlocul confuziei create de doctrinele înşelătoare, Duhul lui Dumnezeu va fi o călăuză şi 
un scut pentru cei care nu s-au opus dovezilor adevărului. El aduce la tăcere orice altă voce decât cea 
care vine de la El, care este adevărul şi viaţa. Dumnezeu dă fiecărui suflet ocazia de a auzi glasul 
Adevăratului Păstor, de a primi cunoaşterea de Dumnezeu şi de Mântuitorul nostru. Când inima 
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primeşte acest adevăr ca pe o comoară preţioasă, Hristos, nădejdea slavei, ia chip înăuntru, în timp ce 
întregul univers ceresc exclamă: Amin! Amin! 

Avem1017 nevoie absolută de puterea regeneratoare a Duhului Sfânt. Nu avem timp să ne 
sfătuim cu carnea şi sângele. Puterea lui Satana este aparent în supremaţie, el caută să întoarcă toate 
lucrurile din lume în scopul lui, să umple fiinţele omeneşti cu spiritul şi natura lui. Conflictul va fi 
groaznic. Minţile şi inimile oamenilor par a fi supraîncărcate cu ostilitate împotriva revelaţiei divine; 
pasiunile sunt stârnite în invidie faţă de puritatea, sfinţenia şi devotamentul faţă de Dumnezeu şi de 
cerinţele Sale; voinţa este împietrită ca şi granitul împotriva a tot ce se numeşte Dumnezeu sau ceea ce 
este vrednic de închinare. Confederaţia agenţilor satanici, unită cu oamenii răi, sunt instrumente ale 
nedreptăţii, care îşi aruncă întreaga forţă în bătălie, răul împotriva binelui. 

Avem nevoie de iluminarea divină. Fiecare individ se luptă pentru a deveni un centru de 
influenţă; şi până când Dumnezeu nu va lucra pentru poporul Său, ei nu vor vedea că subordonarea 
faţă de Dumnezeu este unica siguranţă pentru orice suflet. Harul Său transformator pus peste inimile 
oamenilor, va conduce la o unitate care nu a fost încă realizată; pentru că toţi cei care sunt cuprinşi în 
Hristos, vor fi în armonie unii cu ceilalţi. Duhul Sfânt va crea unitatea. 

„El Mă va proslăvi.” „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul 
Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Duhul Sfânt proslăveşte pe Dumnezeu 
prin faptul că dezvăluie în aşa fel caracterul Său poporului Său, încât El devine obiectul afecţiunii lor 
supreme, şi prin faptul că face să se manifeste caracterul Lui în ei. Aceştia văd cu claritate că nu a 
existat niciodată vreo neprihănire în afară de a Sa, şi nicio desăvârşire în lume, în afara celei care 
provine de la El. Când Duhul a fost revărsat de sus, biserica a fost inundată de lumină, dar Hristos a 
fost sursa luminii; numele Lui a fost pe fiecare limbă, dragostea Sa a umplut fiecare inimă. Aşa va fi 
atunci când îngerul care coboară din cer, având putere mare, va lumina tot pământul cu slava Lui. Fie 
ca Domnul să-Şi ajute poporul ca ei să vadă şi să înţeleagă ce este adevărul. 

 
 
 

Lt. 19d, 1892 
NEVOIA  DE  DRAGOSTE  ÎN  BISERICĂ, 
ŞI  UN  APEL  PENTRU  A  ŢINE SEAMĂ 

DE  SOLIA  CĂTRE  LAODICEA 
(Scrisă la 1 Sept. 1892, din North Fitzroy, Victoria, către O. A. Olsen, 

Preşedinte al Conferinţei Generale) 
 
Cu siguranţă, trăim în mijlocul pericolelor ultimelor zile şi, în timp ce noi poate acceptăm 

intelectual teoria adevărului, acesta nu va avea o valoare salvatoare pentru noi, dacă rugăciunea lui 
Hristos nu are efect în dreptul nostru, „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău : Cuvântul Tău este adevărul.” 
Sensul acestei rugăciuni este, „Fă-i sfinţi prin cunoaşterea Cuvântului.” Lumina (Hristos) luminează în 
întuneric (în lume), şi întunericul n-a înţeles-o. (KJV)” În loc de a primi lumina ce risipeşte 
întunericul, mulţi nu o înţeleg şi nu o primesc. 

Slujitori ai lui Dumnezeu sunt trimişi, ca şi Ioan, ca să mărturisească despre Lumină. Sarcina 
solului trimis de Dumnezeu nu este de a atrage simpatiile poporului către el însuşi, ci de a direcţiona 
afecţiunile şi simpatiile aşa încât să se centreze asupra lui Hristos. Povara soliei sale ar trebui să fie, 
,,Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” Hristos „era în lume, şi lumea a fost făcută prin 
El”; dar lumea s-a scufundat la o aşa mare adâncime a necredinţei încât, atunci când a venit la ea 
Creatorul ei, nu L-a cunoscut. „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au 
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu 
din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” Acest har nu se 
moşteneşte. 

Aş1019 vrea ca toţi să poată vedea că spiritul care a refuzat să accepte pe Hristos, Lumina, care 
putea risipi întunericul moral, este departe de a fi dispărut în acest veac al lumii. Sunt oameni în zilele 
noastre, care nu sunt mai pregătiţi pentru a recunoaşte şi a cunoaşte lumina, decât erau oamenii atunci 
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când profeţii şi apostolii au venit cu solii de la Dumnezeu, şi mulţi au respins solia şi au dispreţuit 
solul. Să ne ferim, ca nu cumva acest spirit să fie întreţinut de către vreunul din noi. 

(Apoc. 2:1-5, citat) 
Cel care a fost văzut de Ioan în viziune în mijlocul sfeşnicelor de aur, Se prezintă pe Sine ca 

umblând printre ele, mergând de la o biserică la alta, de la o adunare la alta şi de la un suflet la altul. 
Este o vigilenţă neobosită. În timp ce păstorii pot să fie adormiţi, sau preocupaţi cu probleme de mică 
importanţă, Cel ce păzeşte pe Israel nici nu doarme, nici nu dormitează. El este adevăratul Veghetor. 
Prezenţa şi harul susţinător al lui Hristos constituie secretul oricărei lumini şi al vieţii. Noi suntem 
păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la noi; este darul lui Dumnezeu. 

Domnul Isus Hristos a dat mesajul lui Ioan pentru a fi scris, să ajungă de-a lungul veacurilor 
până la sfârşitul lumii. Cuvinte de laudă sunt adresate bisericii din Efes. „Bine”, este pronunţat în 
dreptul robului bun şi credincios. Dar mesajul nu se termină aici. Mântuitorul spune: „Dar ce am 
împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Acest lucru mi-a fost pus înainte, în linii clare, de 
multe ori, şi am prezentat aceasta poporului, cu condeiul şi cu glasul. 

Nu înseamnă nimic pentru noi, acest mesaj izbitor? Nu este în niciun sens aplicabil? De ce nu 
sunt luate în seamă asemenea avertismente solemne? De ce nu manifestă toţi1020 cu vigilenţă, umilinţă 
şi mărturisire, acea pocăinţă de care nu mai trebuie să se pocăiască? De ce trec mai departe atât de 
mulţi, fără a o lua în seamă? 

Trăieşte dragostea în biserică? Oare nu e pe cale de dispariţie? Pentru mulţi, dragostea dintâi 
faţă de Isus, s-a răcit. Fraţii nu-şi iubesc fraţii. Dragostea multora s-a răcit. Martorul Adevărat îi 
prezintă pe toţi cei care şi-au părăsit dragostea dintâi, ca fiind căzuţi. Nu ştie El primejdia lor? „Adu-ţi 
dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine,  
şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 

Vor continua aceste adevăruri cercetătoare de inimi să fie trecute cu vederea prin indiferenţă, 
de către biserici? Pierderea dragostei dintâi a deschis uşa pentru o mulţime de egoism, presupuneri 
rele, vorbiri de rău, invidie, gelozie, împietrire a inimii. Acesta este rodul care apare atunci când 
fervoarea dragostei dintâi se răceşte. Limba este prea puţin ţinută în frâu, deoarece rugăciunea a fost 
neglijată. A fost hrănită neprihănirea fariseică; spiritualitatea moare, şi lipsa vederii spirituale este 
consecinţa. 

Singura speranţă pentru bisericile noastre de astăzi este să se pocăiască şi să se întoarcă la 
faptele ei dintâi. Numele lui Isus nu face ca inima să ardă de dragoste. O ortodoxie mecanică, formală, 
a luat locul carităţii adânci, fierbinţi şi a gingăşiei unora faţă de alţii. Va da cineva atenţie îndemnului 
solemn, „Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi?” Cădeţi pe 
Stâncă, şi fiţi zdrobiţi; lăsaţi apoi pe Domnul Isus să vă pregătească, să vă modeleze şi să vă 
transforme, ca pe un vas spre slavă. Ar fi bine ca oamenii să se teamă şi să tremure când aud aceste 
cuvinte: „Voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă1021 nu te pocăieşti.” Şi când aud, 
„Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta!” 

Duhul nu va lupta întotdeauna cu inima care este plină de perversitate. Cel infinit şi răbdător, 
care a plătit preţul sângelui Său pentru a mântui poporul Său, vorbeşte acestuia. Cine va asculta 
avertizarea Lui? Au bisericile care pretind a crede adevărul pentru aceste zile din urmă, roadele 
neprihănirii? De ce nu au mai multe roade, spre slava lui Dumnezeu? De ce nu rămân ele în Hristos, 
înaintând din putere în putere, din caracter în caracter? 

Cuvântul Domnului pentru poporul Său este: „Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. 
Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” 
De ce, oamenii cărora le sunt adresate astfel de cuvinte, degenerează în slăbiciune şi ineficienţă, fără 
ca dragostea lui Hristos să ardă pe altarul inimii lor şi, prin urmare, sunt în imposibilitate de a aprinde 
dragostea in inimile celorlalţi? 

Poporul lui Dumnezeu a strâns dovezi peste dovezi; el are adevărul puternic şi convingător. 
Trebuie să fie acesta păstrat în curtea exterioară, astfel încât acesta să nu sfinţească sufletul? Oare, 
candela care a ars viu odată, trimiţându-şi lumina în mijlocul întunericului moral al păcatului, se va 
domoli încetul cu încetul până când se va stinge în întuneric? 

Cum s-a întâmplat cu Efes? Ea nu a cunoscut timpul cercetării ei. Nu a ţinut seama de 
rugăminţile solemne ale lui Dumnezeu. Nu a păstrat o legătură vitală cu Hristos, şi lupi răpitori au 
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intrat în ea, şi nu au cruţat turma. Acea biserică, iubită odată de Dumnezeu, care şi-ar fi putut 
trimite1022 razele strălucitoare în mijlocul întunericului moral pentru a lumina multe suflete, a permis 
ca lumina ei să piară. 

Unul dintre cele mai mari păcate care stinge acum lumina spirituală, este lipsa de dragoste faţă 
de Isus şi unul faţă de altul. „Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul 
lui Dumnezeu.” Văzând dragostea vie, arzătoare a lui Isus, care prezintă poporului Său atracţiile vieţii 
veşnice, ei pot prinde slava lumii viitoare şi îşi pot recăpăta dragostea dintâi. Nu este la modă acum să 
te pocăieşti. A face aşa este considerat de unii ca fiind o treabă mult prea umilitoare, o lucrare cu totul 
demodată. 

(1 Ioan 1:5-10; 2:9-11, citate) 
Ar putea exista vreo descriere mai clară şi mai tăioasă decât cea pe care a făcut-o Ioan? Aceste 

lucruri sunt scrise pentru noi; acestea se aplică bisericilor adventiste de ziua a şaptea. Unii ar putea 
spune, „Eu nu urăsc pe fratele meu, nu sunt aşa de rău ca să fac asta.” Dar cât de puţin îşi înţeleg ei 
inimile. Ei pot crede că au zel pentru Dumnezeu, în sentimentele pe care le au faţă de fratele lor, dacă 
ideile lui par a fi în conflict cu ideile lor; sunt aduse la suprafaţă sentimente care nu au nicio legătură 
cu dragostea. Ei nu arată nicio dispoziţie de a se armoniza cu el. Ei sunt aşa de dispuşi să fie la cuţite 
cu fratele lor, cum nu se poate. Şi totuşi, poate că el duce o solie de la Dumnezeu pentru oameni – 
tocmai lumina de care au nevoie pentru acest timp. 

De ce nu se gândesc fraţii de aceeaşi credinţă preţioasă, că în fiecare timp, atunci când Domnul 
a trimis o solie specială pentru oameni, toate puterile din confederaţia răului s-au pus la lucru pentru a 
împiedica cuvântul adevărului să ajungă la cei care ar trebui să-l primească? 

Dacă1023 Satana poate impresiona mintea şi poate agita pasiunile celor care pretind să creadă 
adevărul, şi să-i conducă astfel să se unească cu forţele răului, el este mulţumit. Odată ce îi face să se 
aşeze de partea greşită, apoi îşi desfăşoară planurile prin care îi va conduce într-o lungă călătorie. Prin 
şiretlicurile lui înşelătoare, el îi va face să acţioneze pe baza aceloraşi principii pe care le-a urmat el, în 
nemulţumirea sa din ceruri. Ei fac pas după pas pe calea greşită, până când pare să nu existe vreo altă 
cale pentru ei decât aceea de a merge înainte, crezând că au dreptate în amărăciunea sentimentelor pe 
care le au faţă de fraţi. Va suporta oare solul lui Dumnezeu presiunea adusă împotriva lui? Dacă va 
suporta, este pentru că Dumnezeu îl face să stea în puterea Lui şi să apere adevărul pe care El l-a 
trimis. 

Când oamenii ascultă solia lui Dumnezeu dar, fiind ispitiţi, permit prejudecăţii să le blocheze 
mintea şi inima împotriva primirii adevărului, vrăjmaşul are puterea de a prezenta lucrurile cele mai 
preţioase într-o lumină distorsionată. Privind prin intermediul prejudecăţilor şi al pasiunii, ei se simt 
prea indignaţi pentru a cerceta Scripturile în spiritul lui Hristos, şi repudiază întreaga problemă, 
deoarece sunt prezentate puncte care nu sunt în conformitate cu propriile lor idei. 

Atunci când este prezentat un punct nou de vedere, deseori se pune întrebarea: „Cine sunt 
susţinătorii ei? Ce influenţă are cel care vrea să ne înveţe pe noi, care am fost studenţi ai Bibliei, de 
mulţi ani?” Dumnezeu va trimite cuvintele Sale de avertizare prin cine va vrea El să le trimită. Iar 
întrebarea care urmează a fi pusă, nu este, care persoană aduce solia; acest lucru nu afectează în niciun 
fel cuvântul rostit. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” 

Adevărul1024 este adesea propovăduit de unul care nu a experimentat puterea acestuia, dar este 
totuşi adevărul, şi este binecuvântat pentru cei care, atraşi de Duhul lui Dumnezeu, îl acceptă. Dar 
atunci când adevărul este prezentat de cineva care este el însuşi sfinţit prin acest adevăr, are o 
prospeţime, o forţă, care are putere de convingere asupra ascultătorului. Adevărul, în puterea lui 
asupra inimii, este preţios, şi adevărul care se adresează înţelegerii, este clar. Ambele sunt 
indispensabile – cuvântul şi mărturia interioară a Duhului. 

În ceea ce priveşte mărturia care a ajuns la noi prin mesagerii lui Dumnezeu, putem spune, Noi 
ştim în cine am crezut. Ştim că Hristos este neprihănirea noastră, nu numai pentru că El este descris 
astfel în Biblie, ci pentru că am simţit puterea Lui transformatoare în inimile noastre. 

Acum, deşi s-a făcut un efort hotărât pentru a face fără efect solia pe care a trimis-o 
Dumnezeu, roadele acesteia au dovedit că ea este din izvorul luminii şi al adevărului. Cei care au 
hrănit necredinţa şi prejudecăţile, şi care au barat calea împotriva tuturor evidenţelor, în loc să ajute 
pentru a se face lucrarea pe care Domnul a vrut să fie făcută, nu pot fi consideraţi că au vedere 
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spirituală clară, pentru că şi-au închis atât de mult timp ochii faţă de lumina adevărată pe care 
Dumnezeu a trimis-o oamenilor. 

Dacă vrem să luăm parte în această lucrare, până la sfârşitul ei, trebuie să recunoaştem faptul 
că urmează să vină lucruri bune la poporul lui Dumnezeu, într-un mod pe care nu l-am înţeles; şi că va 
exista împotrivire tocmai din partea celor la care ne-am aşteptat să fie angajaţi în această lucrare. Un 
om care este sincer în greşeala lui, nu este îndreptăţit în greşeală, pentru că el şi-a deschis inima unui 
fel de dovezi care îl conduc să condamne binele, şi şi-a închis inima pentru categoria de dovezi care   
l-ar fi condus să vadă şi să recunoască adevărul, dacă el nu ar fi nutrit prejudecăţile. 

Cât1025 timp va avea Domnul răbdare cu oamenii, în orbirea lor, cât timp va aştepta El înainte 
de a-i lăsa să bâjbâie pe drumul lor, spre întunericul final, nu putem preciza. 

Dacă mesagerii lui Dumnezeu, după ce au stat în picioare bărbăteşte pentru adevăr pentru un 
timp, ar cădea în ispită şi L-ar dezonora pe Cel care le-a dat lucrarea, va fi aceasta o dovadă că solia 
nu este adevărată? Nu, pentru că Biblia este adevărată. „La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi 
aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.” Păcatul din partea mesagerului lui Dumnezeu l-ar 
face pe Satana să se bucure, iar cei care au respins mesagerul şi mesajul, ar triumfa; dar aceasta nu ar 
curăţa deloc pe cei care s-au făcut vinovaţi de respingerea soliei adevărului, trimisă de Dumnezeu. 

O chestiune apasă sufletul meu: marea lipsă a dragostei lui Dumnezeu, care s-a pierdut din 
cauza rezistenţei constante faţă de lumină şi adevăr, şi datorită influenţei celor care au fost angajaţi în 
lucrare activă şi care, în faţa multelor dovezi, au exercitat o influenţă pentru a contracara lucrarea 
soliei pe care a trimis-o Dumnezeu. Le-am atras atenţia spre naţiunea iudaică, şi am întrebat: Trebuie 
să lăsăm pe fraţii noştri să meargă pe aceeaşi cale a împotrivirii oarbe, până la sfârşitul timpului lor de 
încercare? Dacă vreodată un popor a avut nevoie de străjeri adevăraţi şi credincioşi, care să nu stea 
liniştiţi, ci să strige zi şi noapte, făcând să sune avertismentele pe care le-a dat Dumnezeu, aceştia sunt 
adventiştii de ziua a şaptea. Cei care au avut lumină mare, ocazii binecuvântate, care, ca şi 
Capernaum, au fost înălţaţi până la cer în ce priveşte privilegiile, să fie ei lăsaţi într-un întuneric pe 
măsura măreţiei luminii date, din cauza faptului că nu au folosit ocaziile şi privilegiile oferite?  

Aş1026 dori să insist înaintea fraţilor noştri care se vor aduna la Conferinţa Generală, să ţină 
seama de solia dată către Laodicea. În ce stare de orbire sunt ei! Acest subiect a fost adus în atenţia 
voastră din nou şi din nou, dar nemulţumirea cu starea voastră spirituală nu a fost suficient de adâncă 
şi dureroasă pentru a face reformă. „Fiindcă zici: Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de 
nimic, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb, şi gol.” Vinovăţia auto-înşelăciunii este asupra 
bisericilor noastre. Viaţa religioasă a multora este o minciună. 

Isus le-a prezentat comorile preţioase ale adevărului, bogăţiile harului şi mântuirii Sale, 
strălucirea albă a hainei propriei Sale neprihăniri, ţesută în războiul de ţesut al cerului şi care nu 
conţine niciun fir de invenţie omenească. Isus bate la uşă. Deschide uşa inimii, şi cumpără de la El 
comorile preţioase, cereşti. Va vorbi El degeaba acelora care sunt tari de urechi, dacă nu cumva sunt 
surzi cu totul? Va bate Isus la uşă, în zadar? „Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel 
ce vă vorbeşte!” Dacă vei asculta, şi vei deschide uşa, El va veni şi va cina cu tine, şi tu cu El. Vei 
răspunde: „Vino, binecuvântatul Domnului! Pentru ce stai afară?” 

Eu pun întrebarea, Ce înseamnă disputele si certurile dintre noi? Ce înseamnă acest spirit 
aspru, tare ca fierul, care se vede în bisericile şi în instituţiile noastre, şi care este atât de neasemănător 
lui Hristos? Am o tristeţe adâncă a inimii pentru că am văzut cât de uşor este criticat un cuvânt sau o 
acţiune a fratelui Jones sau Waggoner. Cât de uşor trec multe minţi cu vederea tot binele care a fost 
făcut prin intermediul lor în ultimii câţiva ani, fără să vadă nicio dovadă că Dumnezeu lucrează prin 
intermediul acestor instrumente. Ei vânează ceva ca să condamne, şi1027 atitudinea lor faţă de aceşti 
fraţi care au fost angajaţi cu zel în a face un lucru bun, arată că sentimente de duşmănie şi de 
amărăciune se află în inimă. Ceea ce este necesar, este puterea de convertire a lui Dumnezeu asupra 
inimilor şi minţilor. Încetaţi să vă priviţi fraţii cu suspiciune. 

Când era pe cale de a-Şi părăsi ucenicii, Hristos a spus, „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi 
unii pe alţii.” Aceasta este măsura cu care trebuie să ne iubim unii pe alţii – „Cum v-am iubit Eu, aşa 
să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii.” El a mai spus, „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi 
proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. 
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Rămâneţi în dragostea Mea.” 
Subliniază cuvintele lui Hristos, şi ţine-le în minte: „Cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi 

unii pe alţii.” „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” „Şi Mă rog nu 
numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una.” 

Cât de totală şi de perfectă trebuie să fie această legătură? „Cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu 
în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe 
care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una – Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru 
ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai 
iubit pe Mine.” Ce posibilităţi mari sunt prezentate în faţa noastră, în cuvintele rostite de Isus! El 
spune, „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu 
care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.” Aceste cuvinte din rugăciunea lui Hristos sunt 
demne de a fi scrise cu litere1028 de aur. Ar trebui să se stăruie asupra lor şi să fie prezentate lumii, cu 
condeiul şi cu glasul. 

Dar de ce, aceia care pretind să creadă adevărul nu sunt împlinitori ai cuvântului? De ce se 
vorbeşte atât de puţin despre aceste subiecte care înseamnă atât de mult pentru fiecare biserică şi 
fiecare membru în parte? Nu credeţi voi că cerul se uită cu uimire la cei care pretind a fi copii ai lui 
Dumnezeu, dar care trec cu neatenţie, nepăsare, indiferenţă peste cuvintele clare ale adevărului 
poruncit lor? Nu e timpul să luăm în considerare că trebuie să trăim prin fiecare cuvânt care iese din 
gura lui Dumnezeu? 

Sunt mulţi în lucrare, care nu au dragoste pentru Dumnezeu sau pentru semenii lor. Ei sunt 
adormiţi şi, în timp ce dorm, Satana îşi seamănă neghina. Turma lui Dumnezeu are nevoie de ajutor 
din cer, iar oile şi mieii tânjesc după hrană. Cei care vor să aibă o experienţă profundă şi vie în 
lucrurile lui Dumnezeu, să nu mai depindă de oameni, nici chiar de proprii lor pastori şi învăţători, ci 
să-şi pună încrederea în întregime în Dumnezeu, folosind talentele date de Dumnezeu spre slava Sa. 
Hristos să fie înălţat înaintea poporului, pentru ca privindu-L, să fim schimbaţi după chipul Lui. Isus 
spune, „Fără Mine nu puteţi face nimic.” El a făcut o ispăşire mai mult decât suficientă, şi cine se 
prinde de Hristos prin credinţă, are pace cu Dumnezeu. Duhul Sfânt curăţă inima, prezentându-L pe 
Dumnezeu într-o nouă şi veşnică perspectivă, ca Tată al nostru ceresc. 

Oh, dacă răul ar fi scos din inimile noastre! Oh, dacă sufletul ar fi curăţat în profunzime! Oh, 
dacă dragostea lui Dumnezeu ar rămâne în suflet ca un principiu viu! Cultivă dragostea pentru Isus, 
dragostea pentru cei care cred în El, şi dragostea pentru cei care rătăcesc şi pier. Trebuie să avem 
dragostea care1029 este născută din cer şi să o hrănim, ca pe o plantă cerească. Încăpăţânarea care 
domneşte într-o măsură îngrijorătoare, trebuie să fie distrusă. Cei care mărturisesc a fi urmaşi ai lui 
Hristos, ar trebui să nu se mai acaţe de punctele de diferenţă minore, meditând asupra lor, vorbind 
despre ele, şi mărindu-le până când dragostea dispare din suflet, precum apa dintr-un vas găurit. Noi 
trebuie să avem influenţa sfinţitoare a harului lui Hristos în inimile noastre, altfel toate faptele noastre 
vor fi ca o aramă sunătoare şi ca un chimval zângănitor. 

Va lua aminte poporul lui Dumnezeu la glasul de avertizare, şi va cultiva el dragostea? Vor da 
ei deoparte suspiciunile şi geloziile lor? Ei nu pot face acest lucru până nu cad zdrobiţi înaintea lui 
Dumnezeu. Mulţi au făcut, şi mai fac încă, gafe mari. Ei iubesc propria lor cale astfel că ei nu se vor 
supune căii lui Dumnezeu. Mulţi s-au convins că au întristat pe Duhul lui Dumnezeu prin rezistenţa 
lor în faţa luminii, dar nu au vrut să moară faţă de sine, şi au amânat să facă lucrarea de umilire a 
inimii şi de mărturisire a păcatelor. Ei nu ar recunoaşte că mustrarea a fost trimisă de Dumnezeu, sau 
că învăţătura a fost din cer, până când nu este eliminată orice umbră de îndoială. Ei nu au umblat în 
lumină. Ei au sperat să iasă din dificultate într-un fel mai uşor decât prin mărturisirea păcatelor, şi 
Satana i-a prins şi i-a ispitit, iar ei au avut slabă putere pentru a-i rezista. 

Dovezi după dovezi au fost aduse, dar au refuzat să le recunoască. Prin atitudinea lor 
încăpăţânată, ei şi-au dezvăluit boala sufletului care era asupra lor, pentru că nicio dovadă nu îi putea 
mulţumi. Îndoiala, necredinţa, prejudecata şi încăpăţânarea, a ucis întreaga dragoste din sufletele lor. 
Ei au cerut siguranţă perfectă, dar aceasta nu este compatibilă cu credinţa.  

Credinţa1030 nu se bazează pe certitudine, ci pe dovadă. Demonstraţia nu este credinţă. 
Dacă razelor de lumină care au strălucit la Minneapolis li s-ar fi permis să îşi exercite puterea 

convingătoare asupra celor care au stat împotriva luminii, dacă toţi ar fi renunţat la căile lor şi şi-ar fi 
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supus atunci voinţa Duhului lui Dumnezeu, ar fi primit cele mai bogate binecuvântări, ar fi dezamăgit 
vrăjmaşul şi ar fi stat ca bărbaţi adevăraţi, credincioşi convingerilor lor. Ei ar fi avut o experienţă 
bogată. Dar eu-l a spus, Nu. Eu-l nu a fost dispus să fie zdrobit. Eu-l s-a luptat să aibă stăpânire. 

Fiecare dintre aceste suflete vor fi testate din nou în punctele în care au eşuat atunci. Ei au 
acum mai puţină claritate a judecăţii, mai puţină supunere, mai puţină dragoste adevărată pentru 
Dumnezeu şi pentru fraţi, decât înaintea încercării şi testului de la Minneapolis. În cărţile cerului sunt 
înregistraţi cu lipsă. Eu-l şi pasiunea au dezvoltat caracteristici urâcioase. 

Din acel moment, Domnul a dat din abundenţă dovezi privind soliile de lumină şi mântuire. 
Nu le puteau fi date mai multe apeluri, mai bune ocazii ca ei să poată face ceea ce ar fi trebuit să facă 
la Minneapolis. Lumina a fost retrasă de la unii, şi de atunci, ei au umblat în lumina lor. Nimeni nu 
poate spune cât de multe pot fi în joc atunci când se neglijează conformarea faţă de apelul Duhului lui 
Dumnezeu. 

Va veni vremea când mulţi vor fi dornici să facă orice şi tot ce este posibil pentru a avea şansa 
de a mai auzi apelul pe care l-au respins la Minneapolis. Dumnezeu le-a mişcat inimile, dar mulţi au 
cedat unui alt spirit, care punea în mişcare pasiunile lor josnice. Oh, dacă aceste biete suflete1031 ar 
face o lucrare profundă înainte de a fi prea târziu pentru totdeauna! Oportunităţi mai bune nu vor veni 
niciodată, sentimente mai profunde ei nu vor avea. 

Pentru a beneficia de ocazii mai bune în viitor, ei trebuie să folosească ocaziile pe care le-au 
avut deja, să cedeze Duhului lui Dumnezeu şi să ţină seama de glasul din cer, dând ascultare imediată 
din toată inima. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Păcatul care a fost comis în ceea ce s-a petrecut la 
Minneapolis rămâne înregistrat în cărţile din ceruri, înregistrat împotriva numelor acelora care s-au 
opus luminii; şi va rămâne înregistrat până se face o mărturisire completă şi cei vinovaţi vor sta în 
umilinţă desăvârşită înaintea lui Dumnezeu. 

Uşurinţa unora, vorbirea liberă a altora, modul în care au tratat solii şi solia când se aflau în 
cercurile lor private, spiritul din adânc care i-a stârnit la acţiune, toate sunt înregistrate în cărţile 
cerului. Iar atunci când aceste persoane vor fi încercate şi aduse din nou pe acelaşi teren, acelaşi spirit 
va fi dat pe faţă. După ce Domnul i-a încercat în mod suficient, dacă ei nu cedează în faţa Lui, Îşi va 
retrage Duhul Său cel Sfânt de la ei. Să dea Domnul ca aceia care sunt înşelaţi, să facă o lucrare 
profundă înainte de a li se închide harul. 

Dumnezeu vorbeşte celor cărora El le dă să ducă solia Sa. Ei trebuie să declare mesajul pe care 
El îl dă, fără rezerve. Lui Iona i s-a poruncit să vestească distrugerea cetăţii Ninive. Pentru un timp el 
a refuzat să vorbească cuvintele date de Dumnezeu. Doborât de teamă, înspăimântat de mesajul 
îngrozitor încredinţat lui, el s-a grăbit să se îndepărteze de locul unde a fost trimis. El a fost un profet 
neascultător, a fugit de la datorie.  

Când1032 Dumnezeu vorbeşte oamenilor, poruncindu-le să ducă solia sa la popor, aceasta 
înseamnă ceva. Cei care sunt însărcinaţi să ducă o solie trebuie să o facă, deşi obstacole ameninţătoare 
stau în drum. Cei care pretind a cunoaşte adevărul, şi totuşi pun tot felul de obstacole în drum astfel ca 
lumina să nu ajungă la oameni, vor avea de dat socoteală lui Dumnezeu, lucru de care nu vor fi 
încântaţi. Dumnezeu stă la cârma lucrării Sale, şi vai de omul care pune mâna pe chivotul lui 
Dumnezeu. 

 
 

Lt. 14, 1892 
CĂTRE  S. N. HASKELL 

2 septembrie 1892 
 
Iubite frate în Hristos, 

Am căutat să prezint înaintea fratelui Smith şi a fraţilor noştri aflaţi în poziţii de răspundere, 
pericolele şi primejdiile acestui timp. Criza se află chiar în faţa noastră, şi pericolul în care se află cei 
care s-au unit pentru a se împotrivi apelurilor Spiritului lui Dumnezeu la Minneapolis, este acela că ei 
vor fi în întuneric până când vor înţelege când au mâhnit Spiritul lui Dumnezeu, şi până când îşi vor 
mărturisi greşelile pe care le-au făcut atunci, şi până când vor ridica barierele, ca nu cumva să ajungă 
din nou pe acelaşi teren. Am primit scrisori care atestă că Health Retreat a propus ca fratele Morrison 
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să vină la St.Helena, pentru a fi supraveghetor acolo. Întrucât scriu lucruri pe care mă simt îndemnată 
de Duhul Domnului să le scriu, trebuie să te avertizez să nu încurajezi ca fratele Morrison din Iowa, să 
ia vreo funcţie în Health Retreat. El nu s-a curăţat pe sine de ceea ce a făcut la Minneapolis. El are 
mintea orbită. Nu avem nevoie de alţi slujitori ai morţii ca să strice acel sărman şi nefericit sanatoriu. 
Ce fel de bază putem avea pentru a face acest lucru, având în vedere lumina pe care a dat-o 
Dumnezeu? Nu, nu pot vedea nicio rază de lumină în a lega pe Morrison de Retreat. Este nevoie aici 
de un om tare ca oţelul, care să poată sta ferm ca o stâncă lângă principiu, care să poată sta în apărarea 
a ceea ce el ştie că este drept şi adevărat.  

Să1034 zicem că acest element din Iowa, va fi introdus în California, unde va fi puterea de a 
lucra asupra minţii şi inimii lui? Anii au trecut, şi mărturiile au vorbit în mod hotărât. El a participat la 
conferinţele noastre de la Battle Creek şi totuşi, ce poziţie a luat? El nu şi-a mărturisit păcatul de a se 
fi opus Duhului lui Dumnezeu, la Minneapolis. Dacă nu este convertit, Satana va găsi în el un agent 
gata de a lucra împotriva adevărului (şi) neprihănirii. Fratele Healed şi mulţi alţii sunt gata să dea 
mâna cu el. Să nu acţionăm orbeşte. Să nu facem planuri, fără ca Dumnezeu să le facă împreună cu 
noi. Fratele Olsen vorbeşte despre LeRoy Nicola ca despre un om potrivit pentru a-l ajuta; el ar fi, 
dacă ar fi făcut doar lucruri strâmbe; dar aceşti bărbaţi au făcut atât de mult rău în orbirea lor, prin 
faptul că au lucrat împotriva soliilor şi solilor pe care i-a trimis Dumnezeu, încât mă tem că ar fi o 
mare greşeală să-i recompensezi oferindu-le poziţii de încredere, ca şi cum ar fi bărbaţii drepţi de care 
se poate depinde. Aceasta ar dovedi o lipsă de înţelepciune în cei care ar trebui să judece de la cauză 
la efect. Lăsaţi-l să stea acolo unde este, unde poziţia lui este bine cunoscută, şi unde influenţa lui nu 
poate fi greşit înţeleasă, şi unde cei care se unesc cu el, nu o vor face din neştiinţă, ci înţelegând 
întocmai ce înseamnă aşa ceva. Este timpul să ştim în cine ne încredem. Domnul spune: „Îi voi cinsti 
pe cei ce Mă cinstesc.” 

Acum este timpul încercării, al testării, al dovedirii. Cei care, ca şi Saul, vor persista în a avea 
propria lor cale, vor suferi ca şi el pierderea onoarei şi, în final, pierderea sufletului. Dumnezeu are un 
popor, şi acesta va fi un popor luptător, un popor încercat, dar1035 oamenii vor fi umili. Ei sunt sub 
îndrumarea Celui Sfânt în gând, în cuvânt, în faptă. Ar putea vreunul din noi să găsească o cale mai 
plăcută decât cea în care Cel Veşnic conduce? Eu-l trebuie să moară. Adevărul lui Dumnezeu ne 
aşează pe o cale pe care umblă cei izbăviţi de Domnul. Este o cale îngustă, nu există nicio înălţare a 
eu-lui în ea. Dar mulţi vor părăsi această cale, pe care străluceşte lumina adevărată, şi vor umbla în 
lumina lor. Priveşte la Dr. Burke. El este o reprezentare a lui Saul, care umblă pe propria sa cale. Ce 
câştigă el? Fericire? Nu. Pace? Nu. S-a aşezat în rândurile marelui rebel. Nu poate fi făcut nimic 
pentru a-l salva? 

 
 

Lt. 16j, 1892 
CĂTRE  A. T. JONES 

(Scrisă la Preston, Melbourne, Australia, 2 septembrie 1892) 
 
Iubite frate A. T. Jones, 

Trimit împreună cu aceasta, o scrisoare adresată fratelui U. Smith, pentru că m-am simţit 
mâhnită să văd diferenţe apărute în Review and Herald, arătând înaintea lumii lipsa de unitate între 
adventiştii de ziua a şaptea. Este esenţial ca noi să prezentăm un front unit. Lumina pe care mi-a dat-o 
Domnul de mai mulţi ani a fost, să nu lăsăm ca sentimente contradictorii să fie publicate în revistele 
bisericii noastre. 

Noi pretindem a fi creştini sub stăpânirea nu a propriilor noastre sentimente, ci sub stăpânirea 
Duhului lui Dumnezeu, consacraţi slujirii lui Hristos, care ne-a ales să fim sub conducerea Duhului 
Său cel Sfânt. El a înălţat Tatălui Său cea mai minunată rugăciune, ca ucenicii Lui să poată fi, aşa cum 
El a fost una cu Tatăl. Acum, este datoria fiecăruia care crede în Hristos ca Mântuitor al său personal, 
să răspundă la această rugăciune. Îngeri şi arhangheli privesc cu cel mai mare interes spre cei aleşi de 
Dumnezeu, pentru a vedea ce influenţă are adevărul asupra minţii şi caracterului, pentru a vedea cât de 
mult apreciază ei pe Cel care a fost răstignit pentru ei, ca ei să aibă viaţă veşnică. Dacă toate cererile şi 
poruncile Sale sunt privite cu uşurinţă, dacă rugăciunea lui Hristos înălţată chiar înainte de marea Sa 
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jertfă, este în mod straniu neglijată, ce înseamnă aceasta? Suntem cu adevărat un spectacol pentru 
lume, pentru îngeri şi pentru oameni. 

Se acordă timp chestiunilor lipsite de importanţă, iar lucrurile cu consecinţă veşnică, abia reţin 
atenţia, şi par să facă doar slabă impresie asupra minţii. Acţiunile vorbesc de la sine. Capitolele 13, 14, 
15, 16 şi 17 din Ioan trebuie studiate cu mare atenţie şi practicate cu seriozitate, dacă1037 onorăm pe 
Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care L-a trimis El. Nu ne putem permite să trăim neglijând sarcinile 
serioase cerute de Înlocuitorul şi Garantul nostru, care transmit lumii acreditarea divină a faptului că 
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să 
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. 

Acum, cea mai mare lucrare misionară de făcut de către aleşii lui Dumnezeu, este ca ei să fie 
împlinitori ai cuvintelor lui Hristos: „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am 
rânduit să mergeţi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în 
Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.” Ioan 15:16, 17. 
„Drept răspuns, Isus i-a zis: ‚Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. 
Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” Ioan 14:23. 

Acesta este testul; dovada iubirii noastre este acea credinţă care lucrează prin dragoste şi curăţă 
sufletul. „Cine nu Mă iubeşte, nu păzeşte cuvintele Mele.” „Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, 
acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, şi Mă voi arăta lui.” 
Aceasta este o făgăduinţă condiţionată. Nu am putea să concluzionăm în mod raţional că motivul 
pentru care biserica îşi dă seama atât de puţin de prezenţa lui Dumnezeu, este indiferenţa ei faţă de a 
face lucrurile pe care El le-a precizat, aşa că ea prezintă lumii o interpretare greşită a caracterului lui 
Hristos? 

Frate Jones, umblă cu atenţie înaintea lui Dumnezeu. „Am ajuns o privelişte pentru lume, 
îngeri şi oameni.” Fii atent să nu publici în revistă lucruri despre care ştii1038 că vor intra în conflict cu 
fratele Smith, pentru că el consideră că are autoritatea de a controla articolele care apar în Review; dar 
dacă el încearcă să închidă uşa ca lumina să nu ajungă la oameni, atunci, oricât de trist ar fi, Domnul îl 
va îndepărta. Dar Domnul îl iubeşte pe fratele Smith şi, fii atent să nu oferi nicio ocazie, publicând 
articole pe care el nu le-a văzut. Dacă, după ce vede articolele, le publică fără să-l vadă şi fără să 
vorbească cu autorul articolului, el nu mai are dreptul de publica în revistă o altă viziune, pentru că 
aceasta răneşte cauza lui Dumnezeu. Nu este timp pentru disensiuni; lucraţi împreună; căutaţi să fiţi o 
unitate. Ar trebui să se topească gheaţa din noi, ar trebui să fie exercitată o încredere şi libertate 
reciprocă. Fiecare trebuie să vegheze asupra cuvintelor sale. Evită toate impresiile care seamănă a 
extremă, pentru că cei care pândesc ocazia se vor prinde tare de orice cuvânt exprimat puternic, pentru 
a-şi îndreptăţi sentimentele de a te numi extremist. 

Criza este chiar înaintea noastră. Conflictul aprig dintre minte şi minte, dintre principiu şi 
principiu, dintre adevăr şi eroare, conflict care se apropie cu repeziciune, şi care a început deja, ne 
cheamă la o vigilenţă constantă. Această lume este marele câmp, pe care urmează să se dea ultima 
bătălie. Fiecare om care este de partea Domnului va participa la bătălia Domnului, pentru a ajuta 
Domnului împotriva celor puternici, şi zidurile lui Antihrist vor cădea înaintea Căpeteniei oştirii 
Domnului. Aleşii lui Dumnezeu să nu fie găsiţi în opoziţie faţă de soli şi soliile pe care El le trimite, ci 
abilitatea şi tactul fiecărui suflet, prin toate mijloacele sfinte şi scripturistice, să fie folosite pentru a 
oferi o mai mare eficienţă şi tărie în războiul agresiv – nu împotriva fraţilor, nu împotriva unsului 
Domnului – ci împotriva agenţilor satanici pe care ei trebuie să-i întâlnească.  

Domnul1039 va vorbi prin solii Lui. Ei sunt doar instrumente omeneşti, care nu au har sau 
frumuseţe proprie, dar care sunt puternici şi eficienţi doar în măsura în care Dumnezeu, Duhul cel 
veşnic, lucrează asupra inimilor omeneşti. Comoara Evangheliei veşnice este purtată în vase de lut. 
Pavel poate planta şi Apolo poate uda, însă doar Dumnezeu face să crească. Nu trebuie să fie adusă 
nicio dezonoare lui Dumnezeu, nicio întristare Duhului Său cel Sfânt, aruncând insulta sau 
dezaprobarea asupra lui Dumnezeu care Îşi alege solii pentru a duce un mesaj către lume, prin 
refuzarea soliei cuvintelor lui Dumnezeu de pe buzele oricăruia dintre slujitorii Săi, prin care El o 
trimite. Multe suflete se lipsesc de mari binecuvântări, şi de slava lui Hristos, care se răsfrânge asupra 
Lui; pentru că ei nu iau aminte la acest lucru, există confuzie, fărădelege şi slăbiciune. 

(Semnat) Ellen G. White 
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Lt. 24, 1892 
SOLIA  DIN  1888;  UN  APEL  PENTRU  UNITATE; 
NEVOIA  CA  HRISTOS  SĂ  LOCUIASCĂ  ÎN  NOI 

(Scrisă la 19 Septembrie 1892, 
din North Fitzroy, Victoria, Australia) 

Către U. Smith 
 

Mi-ai scris despre ceea ce ar trebui făcut cu articolul adresat bisericii din Battle Creek. Îţi 
răspund, fă cu acesta ce crezi tu că este cel mai bine, foloseşte-l cum gândeşti tu că va servi cel mai 
bine cauzei lui Dumnezeu. Te rog, foloseşte-ţi judecata în felul în care vei dispune de ceea ce aş putea 
scrie de acum încolo, în afară de cazul în care dau îndrumări speciale cu privire la aceasta. După ce 
serveşte scopului special pentru care a fost scris, ai putea să laşi afară chestiunile personale, să-l faci 
ceva general, şi să îl foloseşti oriunde crezi că este mai necesar cauzei lui Dumnezeu. Aşa cum ai 
spus, noi suntem la depărtare mare, şi două sau trei luni trebuie să treacă înainte ca să se răspundă la 
scrisori, indiferent cât de important ar fi caracterul lor, de aceea este mai bine să nu aştepţi [după] 
deciziile mele cu privire la aceste lucruri, în special atunci când judecata ta este în mod evident în 
armonie cu ceea ce este cel mai bine, şi cu privire la care nu aş putea avea nicio obiecţie. 

Simt cel mai profund interes cu privire la ceea ce se întâmplă la conducerea lucrării. Ştiu că 
prezentul este timpul cel mai important, pentru că evenimente de importanţă vitală pentru noi vor 
urma rapid, iar lucrurile nu mai pot rămâne liniştite prea mult timp în lumea noastră. Există lucruri 
mari de realizat, care vor necesita timp. Oh, dacă oamenii care pretind a crede adevărul cel mai 
solemn dat vreodată omului ar acţiona într-o manieră corespunzătoare credinţei lor, nu am vedea 
marea lipsă, care există acum!  

De-a1041 lungul tuturor veacurilor, Hristos a venit la poporul Său, prezentându-Se ca unul care 
stă în piaţă, angajând lucrători pentru via Sa la orice oră din zi, şi spunându-le, „De ce staţi aici toată 
ziua fără lucru? Duceţi-vă şi voi în via Mea.” Cât de convingătoare este această parabolă în aceste zile 
când suntem aproape de încheierea istoriei pământului. Am face bine, să ne rugăm ca niciodată mai 
înainte atât în cămăruţele noastre cât şi în biserică, pentru ca Cel mai puternic dintre monarhii 
pământului să stea la cârmă. 

Satana va inventa orice şiretlic posibil care ar putea să distragă atenţia oamenilor de la 
problema care este chiar înaintea noastră. El va căuta să aducă confuzie între noi, provocând 
exprimarea opiniilor diferite astfel încât poporul lui Dumnezeu să nu poată fi găsit în poziţia sa 
corectă, mărturisindu-şi păcatele şi mâhnindu-şi sufletele ca să aibă o experienţă vie în lucrurile lui 
Dumnezeu, ci să devină confuz. 

Este trist faptul că mulţi din poporul nostru s-au sprijinit pe alţii, şi nu au făcut din Dumnezeu 
dependenţa lor. Umilinţa, blândeţea şi smerenia lui Hristos, nu a fost atractivă pentru ei. Ei s-au fixat 
în voia lor încăpăţânată şi dacă nu există o schimbare hotărâtă în atitudinea lor, ei vor nutri în cele din 
urmă, trăsături de caracter care îi vor face nepotriviţi pentru a vedea şi a înţelege lucrarea Duhului lui 
Dumnezeu, şi vor fi conduşi de un alt spirit. Ei nu vor reuşi să obţină experienţa esenţială pentru ei, ca 
să fie îmbrăcaţi în neprihănirea lui Hristos. Având hainele celor din lume, ei se vor aventura la 
sărbătoarea nunţii, aşa cum este reprezentat în parabolă, şi vor aduce cea mai mare dezonoare Celui 
care i-a invitat şi a pregătit pentru ei haina fără pată. 

Deşi1042 sunt plină de pace şi linişte în Domnul, simt totuşi cel mai profund interes şi 
sensibilitate a inimii pentru toţi cei care au demonstrat cea mai mică înclinaţie de a se aşeza în aceeaşi 
parte cu poporul lui Dumnezeu. Nu doresc ca vreunul dintre ei să devină atât de implicat în afaceri 
încât să fie printre cei reprezentaţi de „fecioarele nechibzuite”, care nu au ulei în vasele lor şi care sunt 
reprezentaţi, de asemenea, prin omul care a venit la ospăţ fără a avea haina de nuntă. 

Toate aceste pilde sunt de cel mai profund interes pentru noi în această zi, şi, dragă frate, simt 
o dorinţă fierbinte a inimii ca tu să fii printre cei care de acum vor avea ochii unşi cu alifie pentru 
ochi, ca să poţi discerne în mod clar toate lucrurile. Domnul voia să dai trâmbiţei un sunet clar, pentru 
ca nimeni să nu înţeleagă greşit glasul avertizării, sau să dea greş în a se pregăti pentru conflictul care 
ne stă în faţă. Mi s-a arătat că Domnul va fi bucuros să faci asta. Dar acest lucru va necesita din partea 
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ta o legătură vitală cu marele Conducător al oştirilor, şi să nu urmezi voia sau calea ta, sau să fii 
condus de propria ta înclinaţie, pentru că acest lucru nu înseamnă siguranţă pentru tine. 

Nu doresc să spun niciun cuvânt care să te descurajeze sau să-ţi chinuie sufletul. Am dragoste 
pentru sufletul tău, şi doresc să duci cu fermitate steagul adevărului până la încheierea istoriei acestui 
pământ. Dar, să spun că vei face acest lucru, nu pot. Sunt obligată să-ţi spun că eşti în pericol, şi 
siguranţa ta se află doar în a umbla smerit cu Dumnezeul tău. Fii atent ce paşi faci în exprimarea 
diferenţelor de opinie faţă de fraţii tăi. Tu nu ştii cât de mult mă doare să văd pe unii dintre fraţii noştri 
mergând pe o cale care ştiu că nu este pe placul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de gelozie1043 şi 
presupuneri rele, şi sunt gata întotdeauna pentru a arăta în ce mod diferă ei de fratele Jones sau 
Waggoner. Acelaşi spirit care a fost manifestat în trecut, se manifestă la fiecare ocazie, dar acest lucru 
nu vine din impulsul Duhului lui Dumnezeu. 

Eu nu am primit niciun rând de la fratele Jones sau Waggoner, de când am plecat din Battle 
Creek. Nu le-am scris niciun rând până la ultima plecare a poştei, când am scris fratelui Jones, şi cu 
câteva săptămâni înainte am trimis o scrisoare fratelui Waggoner cu privire la lucrarea în Anglia. Dar 
nu pot uita niciodată experienţa pe care am avut-o la Minneapolis, sau lucrurile care mi-au fost apoi 
descoperite în ceea ce priveşte spiritul care a stăpânit pe oameni, cuvintele rostite, acţiunile făcute în 
ascultare de puterile celui rău. 

Unii au făcut mărturisiri, printre care te numeri şi tu. Alţii n-au făcut nicio mărturisire, pentru 
că erau prea mândri să facă acest lucru, şi nu au ajuns la lumină. Ei au fost conduşi la întrunire de un 
alt spirit, şi nu au ştiut că Dumnezeu a trimis pe aceşti tineri, pe fraţii Jones şi Waggoner să le aducă o 
solie specială, pe care ei i-au tratat cu dispreţ şi ridiculizare, fără a-şi da seama că inteligenţele cereşti 
priveau asupra lor şi înregistrau cuvintele lor în cărţile cerului. 

Cuvintele şi acţiunile fiecăruia care a luat parte în această lucrare vor sta înregistrate împotriva 
lor până când îşi vor mărturisi greşeala. Cei care nu se pocăiesc de păcatul lor vor repeta, dacă 
circumstanţele permit, aceleaşi acţiuni. Ştiu că la acea dată Duhul lui Dumnezeu a fost insultat, şi 
acum, când văd că ceva se apropie de acelaşi fel de acţiune, sunt extrem de îndurerată. Poporul lui 
Dumnezeu a avut ocazia de a vedea ce lucrare fac aceşti agenţi, şi1044 cei care se opun punctelor de 
adevăr pe care ei le-au adus, dacă li se oferă ocazia, vor face să se vadă că nu sunt în armonie cu ei, ca 
şi cum ar spune: Fereşte-te de ceea ce învaţă ei, pentru că ei duc lucrurile la extrem; ei nu sunt oameni 
pe care să te bazezi. 

Există o singură modalitate scripturistică în care să te porţi cu oamenii atunci când introduc 
doctrine nesigure, şi această modalitate a fost poruncită bisericii de către Domnul Isus Hristos. Noi 
trebuie să luptăm cu fiecare putere a fiinţei noastre, ca să venim în armonie cu fraţii noştri, pentru că 
Hristos S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una aşa cum El şi Tatăl una sunt. Când urmăm porunca lui 
Hristos, cooperând cu El, astfel încât să aducem printre noi o stare care va răspunde rugăciunii lui 
Hristos, atunci vom face voia lui Dumnezeu; dar atunci când nu ţinem seama de acele reguli care, 
atunci când sunt urmate, previn discordia şi înstrăinarea, ne îndepărtăm de Hristos. 

Chestiunile de dezbinare au fost gestionate într-un mod neglijent, şi ca rezultat biserica a 
devenit slabă, şi acea iubire care trebuie să existe între fraţi, s-a stins din inimă. A fost atât de multă 
mândrie a inimii şi atâta încăpăţânare a voinţei printre cei care au mărturisit a fi urmaşii lui Hristos, 
încât El a fost dezonorat. Nu ar trebui ca eu-l să fie răstignit? Nu ar trebui ca Hristos să locuiască în 
inimă, printr-o credinţă vie? Oh, dacă Dumnezeu ar satura biserica Sa cu Duhul Sfânt, dar El nu poate 
face acest lucru fără cooperarea bisericii. Cel, care vrea ca Domnul să lucreze pentru el, trebuie să-şi 
predea în totalitate voia lui, voii lui Dumnezeu. El trebuie să devină ca un copilaş. Este imposibil a 
face acest lucru fără ca inima să fie predată lui Dumnezeu. 

Este foarte posibil ca fratele Jones sau Waggoner să fie înfrânţi de ispitele vrăjmaşului, dar 
dacă ar fi, aceasta nu ar demonstra că ei1045 nu au avut o solie de la Dumnezeu, sau că lucrarea pe care 
au făcut-o ei a fost în întregime o greşeală. Dar dacă s-ar întâmpla asta, cât de mulţi ar lua această 
poziţie şi ar intra într-o iluzie fatală, deoarece nu sunt sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Ei umblă 
în propria lor lumină şi nu pot face deosebire între lumina lor şi lumina pe care a dat-o Dumnezeu, şi 
umblă în orbire aşa cum au făcut evreii. 

Ştiu că exact aceasta este poziţia pe care foarte mulţi ar lua-o, dacă vreunul din aceşti bărbaţi 
ar cădea, şi mă rog ca aceşti bărbaţi peste care Dumnezeu a pus povara unei lucrări solemne, să fie în 
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stare să dea trâmbiţei un sunet clar, să onoreze pe Dumnezeu la fiecare pas, şi drumul lor la fiecare pas 
să fie tot mai luminos, până la sfârşitul timpului. 

Am aceeaşi dorinţă pentru tine ca şi pentru ei, ca să stai în lumină până la încheierea istoriei 
acestui pământ. Mi-a fost arătat că Dumnezeu ar fi slăvit dacă ai sta în prima linie a luptei. Acest lucru 
ar fi vrut El să faci pe parcursul tuturor anilor din trecut, dar tu ai eşuat din nou şi din nou în a face 
asta. Ai întristat pe Duhul lui Dumnezeu, şi ai dat ocazia celor necredincioşi şi celor care au vrut o 
scuză pentru purtarea lor de a se opune mărturiilor, de a se întoarce de la ele şi de a lupta împotriva 
lor; şi totuşi, ai mărturisit că crezi în ele. Ai făcut aceasta în timpul în care am stat singură după 
adunarea din Minneapolis, până ţi-ai făcut mărturisirea. 

Dar la Salamanca, N.Y., mi s-a arătat din nou că Dumnezeul cel mare şi bun, ar scuza 
încălcările tale şi ţi-ar ierta păcatele, dacă ţi-ai umili inima înaintea lui Dumnezeu şi ai veni la El cu 
supunerea unui copilaş. El ar lăsa atunci ca Duhul Său cel Sfânt să rămână asupra ta şi mărturia ta ar fi 
plină de miez şi valoare. Dacă1046 ai umbla în lumină, după cum El este în lumină, discernământul tău 
ar fi clar şi desluşit. Fie ca Domnul să te ajute să înţelegi cuvintele mele. 

Prin harul şi puterea lui Hristos, te-ai putea îndrepta spre victorie, nu în rândurile din spate, ci 
în cele din faţă. Dar, deţinerea acestei poziţii, va depinde în întregime de propriul tău curs al acţiunii. 
Depinde de faptul că vei fi sau nu în relaţie de legământ cu Dumnezeu şi cu copiii Lui înfiaţi, 
cunoscând unitatea ta cu Isus, Capul nostru, care ne-a scos de sub puterea întunericului şi ne-a 
strămutat în împărăţia Fiului Său iubit, care ne-a făcut părtaşi la moştenirea sfinţilor, în lumină. 

Timpul de strâmtorare este înaintea noastră. Îngerii sunt pe punctul de a da drumul celor patru 
vânturi, dar nu o pot face încă. Biserica este mult prea în urma privilegiilor ei. Poporul lui Dumnezeu 
este atât de indolent. Mulţi sunt necredincioşi, mulţi sunt necuraţi şi murdari. Noi nu suntem pregătiţi 
pentru criză. Întrebarea este, cât timp va aştepta Dumnezeu după mişcările noastre apatice? În loc să 
stea înaintea lui Dumnezeu în umilinţă, omul s-a înălţat pe sine şi s-a complăcut în idei înalte despre 
propria sa importanţă şi demnitate, iar ochii lui au fost închişi faţă de slava lui Hristos. Când Hristos 
ajunge în suflet cu putere, toată slava este redată Celui care este văzut a fi Singurul plin de har şi de 
adevăr. Doar slava Lui ar trebui să umple sufletul. 

Când poporul lui Dumnezeu va fi una cu El, ei vor fi una, unul cu celălalt. Unitatea şi 
dragostea va mărturisi autenticitatea unirii lor cu Hristos. Atunci când ochii lor sunt fixaţi asupra lui 
Hristos, inimile lor vor fi unite în dragoste. Ei vor sta atunci umăr la umăr pentru a rezista conspiraţiei 
celui rău, şi vor avea putere pentru o luptă care nu poate fi văzută cu ochiul firesc.  

Ei1047 îşi vor preda inimile Domnului, zicând: „Căci un Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi 
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: ‚Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, 
Domn al păcii.” Isaia 9: 6. 

Hristos trebuie să fie Comandantul nostru. Noi nu trebuie să tremurăm sau să ne fie frică. Oh, 
ce dragoste ne-a arătat Tatăl! Noi nu suntem lăsaţi ca pradă neputincioasă faţă de şiretlicurile 
vrăjmaşului, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic domneşte şi iubeşte omul cu o iubire 
infinită. Nicio limbă nu poate exprima adâncimea iubirii divine. 

Deoarece Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, noi trebuie, de asemenea, să ne iubim unul pe 
altul. Cât de mult? Isus a spus: „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit 
Eu. Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii 
Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu. Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul 
său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu. Nu voi   
M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada 
voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. Vă poruncesc 
aceste lucruri, ca să vă iubiţi unii pe alţii.” Ioan 15:12-17. Avem aici o poruncă clară, pozitivă. Noi am 
putea întreba, Cine sunt cei ce împlinesc aceste cuvinte? Oh, Dumnezeu să împartă copiilor Săi săraci 
şi lipsiţi, Duhul Său cel Sfânt al dragostei, ca rugăciunea lui Hristos să poată fi împlinită în poporul 
Său, şi noi toţi să fim una, cum El este în Tatăl şi Tatăl este în El.  

Ce1048 cerinţe sunt prezentate aici pentru creştini, dar cât de departe sunt practicile noastre! 
Dacă lucrările noastre ar fi în armonie cu porunca Domnului nostru, rezultatul ar fi măreţ. El spune, 
„Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi 
să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să 
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creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi 
noi suntem una – Eu în ei, şi Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască 
lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Ioan 17:20-23. 

Isus nu S-a rugat pentru ceva ce este de neatins pentru noi, şi dacă această unitate este posibilă, 
de ce nu se luptă cu mai multă seriozitate cei care mărturisesc că sunt urmaşi ai lui Hristos, pentru 
această stare de har? Când suntem una cu Hristos, vom fi una cu urmaşii Săi. Marea nevoie a 
sufletului este Isus, nădejdea slavei. Prin Duhul Sfânt, această unitate poate fi atinsă, şi dragostea 
pentru fraţi va abunda, iar oamenii vor lua cunoştinţă de noi că am fost cu Isus şi am învăţat de la El. 
Viaţa noastră va fi o reflectare a caracterului Său sfânt. Ca şi credincioşi în El, vom reprezenta 
blândeţea spiritului Său, blândeţea purtării Lui. În mod individual, biserica lui Dumnezeu trebuie să 
răspundă la rugăciunea lui Hristos, până vom ajunge cu toţii la unitatea Duhului. 

Ce anume provoacă disensiuni şi discordie? Acestea sunt rezultatul umblării departe de 
Hristos. Departe de El, noi vom pierde dragostea pentru El, şi răceala faţă de urmaşii Săi va creşte. Cu 
cât se depărtează mai mult razele de lumină de sursă, cu atât devin mai depărtate una de alta. Fiecare 
credincios este ca o rază de lumină venită de la1049 Hristos, Soarele neprihănirii. Cu cât umblăm mai 
aproape de Hristos, Sursa întregii dragoste şi lumini, cu atât mai mare va fi afecţiunea noastră pentru 
purtătorii luminii Sale. Cu cât sfinţii sunt atraşi mai aproape de Hristos, ei trebuie să fie atraşi mai 
aproape unii de alţii, pentru că harul sfinţitor al lui Hristos va lega inimile lor împreună. Nu poţi iubi 
pe Dumnezeu şi să nu-ţi iubeşti fraţii. 

Dragă frate, ţi-am scris astfel, ca să poţi sta în încredere şi dragoste faţă de poporul lui 
Dumnezeu, şi astfel toată lumea să ştie care este poziţia ta. Lanţul tainic al iubirii trebuie să lege pe 
urmaşii lui Hristos, inimă cu inimă. Când Isus a fost pe cale de a fi crucificat, Irod şi Pilat, înainte 
duşmani, au devenit atunci prieteni şi s-au unit într-o armonie stricată pentru condamnarea Domnul 
nostru; oare, cei care pretind că iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos să nu fie constrânşi de principiul 
divin al iubirii? Să nu fie alungate din suflet pentru totdeauna pasiunile aprinse, îndepărtările şi 
înstrăinările, şi antipatiile să fie biruite, prin harul lui Hristos? 

Nu vede Hristos în noi destulă perversitate şi nedreptate pentru a-Şi justifica retragerea 
dragostea Sale de la noi? Dar, întrucât El nu-Şi retrage dragostea de la noi, să nu ne apropiem mai tare 
de Sursa divină, şi prin mila Sa plină de har, să ne apropiem mai mult unii de alţii? Să formăm o 
alianţă sfântă, pentru a înălţa pe Fiul lui Dumnezeu în faţa lumii. Dacă vrăjmaşii se unesc în ura lor 
faţă de Isus, să nu ne unim în El noi, cei care mărturisim Numele Lui? Stând sub crucea Calvarului, 
privind la Cel care a manifestat o dragoste de neegalat faţă de om, n-ar trebui ca toate invidiile, 
amărăciunile, ura şi răutatea, să înceteze? N-ar trebui ca toată vorbirea de rău şi gândurile rele, să fie 
îndepărtate? 

După1050 atitudinea pe care unii au luat-o faţă de alţii, ar trebui să ne imaginăm că ei au crezut 
că este un lucru de dorit să ai puţină încredere şi dragoste pentru alţii. Dar atunci când lipseşte 
încrederea, aceasta se manifestă prin suspiciune, prin critică, prin prinderea unor vorbe care nu sunt 
demne de reţinut, adunând tot ce li se pare inacceptabil. În acest fel, Satana este glorificat, iar Hristos 
este dat de ruşine, dezonorat în persoana sfinţilor Lui. Mi s-a prezentat acest lucru într-o varietate de 
forme, până când să îmi dau seama cât de crud este. Toţi cei care iubesc pe Isus în sinceritate şi în 
adevăr ar trebui să fie recunoscuţi din toată inima şi salutaţi ca fiind cei care sunt „împreună lucrători 
cu Dumnezeu”, „căutând să păstreze unirea Duhului, prin legătura păcii.” 

Oh, dacă eu-l ar fi supus în fiecare dintre cei care pretind să creadă în Isus! Oh, dacă mândria 
ar fi aruncată în ţărână! Oh, dacă am reflecta mai deplin chipul lui Isus! Mai mult ca oricând, noi 
trebuie să ne rugăm nu numai ca lucrători să fie trimişi în marele câmp de lucru, ci şi ca noi să putem 
avea o înţelegere clară a adevărului, astfel încât atunci când vin solii adevărului, să putem accepta 
solia şi să respectăm solul. Oh, întunericul să nu se aşeze asupra niciunui suflet, ci iluminarea Duhului 
lui Hristos să cadă peste poporul Lui! Lucrurile spirituale trebuiesc judecate spiritual, şi slava 
Răscumpărătorul nostru este caracterul Lui, iar pe acesta trebuie să-l privim cu ochi spirituali. Aş vrea 
să mă rog cum a făcut apostolul, „Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, 
să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să vă lumineze ochii inimii, 
ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi.” 
Efeseni. 1:17, 18. 
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„De1051 aceea mulţumim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci când aţi primit Cuvântul lui 
Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe 
Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.” 1 Tes. 2:13. Cuvântul lui Dumnezeu nu 
poate lucra eficient în inimă atunci când este barat de necredinţă. Solia pe care au vestit-o mesagerii 
este solia către biserica Laodicea. (Apoc. 3:14-20, citată.) 

Această solie nu a avut influenţa pe care ar fi trebuit să o aibă asupra minţii şi inimii 
credincioşilor. Adevărata stare a bisericii trebuie să fie prezentată înaintea oamenilor, şi ei trebuie să 
primească cuvântul lui Dumnezeu nu ca pe ceva omenesc, ci ca şi cuvânt al lui Dumnezeu. Mulţi au 
tratat solia către Laodicea în forma în care a ajuns la ei, ca pe cuvântul omului. Atât solii cât şi solia 
au fost priviţi cu îndoială de către cei care ar fi trebuit să fie primii în a discerne că este cuvântul lui 
Dumnezeu, şi în a acţiona potrivit ei. Dacă ar fi primit cuvântul lui Dumnezeu trimis la ei, ei nu ar fi 
acum în întuneric. „Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea 
şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut chipul, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi în 
dragoste, să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, 
adică pe Hristos.” Col. 2:1, 2 . 

„Astfel dar, după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind 
înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea 
cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire 
deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El 
locuieşte trupeşte toată plinătatea1052 Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El, care este Capul oricărei 
domnii şi stăpâniri.” (versetele 6-10). 

Cei care cheamă Numele lui Hristos ar trebui să adopte principii creştine. Ei ar trebui să se 
teamă să ridiculizeze solia sau solul. Niciun om să nu spună că cetăţenia lui este în cer, în timp ce el 
zace în mod vădit în ţărână, iar gândurile şi sentimentele sale sunt atât de departe de Dumnezeu, ca 
răsăritul de apus. Creştinul adevărat va avea temere faţă de lumina soliei lui Dumnezeu, ca nu cumva 
el să devină piatră de poticnire în calea vreunui suflet care poate vedea şi imita exemplul său. 

Biserica lui Dumnezeu trebuie să strălucească ca o lumină pentru lume, dar Isus este Cel care 
dă lumina, şi El este arătat ca umblând în mijlocul poporului Său. Nimeni nu străluceşte prin propria 
sa lumină. Domnul Dumnezeu Cel atotputernic şi Mielul sunt luminile acestuia. Solia care ne-a fost 
dată prin A.T. Jones, şi E.J. Waggoner, este solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea, şi va fi vai de 
acela care pretinde a crede adevărul şi totuşi nu reflectă altora razele date de Dumnezeu. Frate Smith, 
dacă nu ai fi avut prejudecăţi, dacă nu te-ar fi afectat poveştile şi nu te-ar fi determinat să-ţi barezi 
inima ca să nu pătrundă în tine ceea ce au prezentat aceşti bărbaţi, dacă, asemeni nobililor bereeni ai fi 
studiat Scriptura pentru a vedea dacă mărturia lor este în acord cu învăţătura acesteia, ai fi fost pe un 
teren sigur şi ai fi fost mult mai avansat în experienţa creştină. Dacă ai fi primit adevărul într-o inimă 
bună şi sinceră, ai fi devenit un canal viu de lumină, cu o percepţie clară şi gânduri sfinţite. 
Concepţiile tale despre adevăr ar fi fost înălţate, şi inima ta ar fi fost bucuroasă în Dumnezeu. 
Dumnezeu ţi-ar fi dat o mărturie clară, puternică şi convingătoare. Dar prima ta poziţie pe care ai  
luat-o în ceea ce priveşte solia şi solul, a fost o cursă continuă pentru tine şi o piatră de poticnire.  

Ca1053 o persoană cu lungă experienţă în adevăr – locul tău trebuia să fie printre primii care 
trebuiau să prindă solia din cer, de la Dumnezeu, şi să o transmită poporului; dar vrăjmaşul a prezentat 
într-o lumină amplificată fiecare lucru care părea atât de neplăcut pentru tine, şi imaginaţia ta nu ţi-a 
prezentat realitatea. Vrăjmaşul a pregătit un lung şir de circumstanţe, ca verigile într-un lanţ, ca să fii 
împiedicat să stai acolo unde ar fi trebuit să stai. Ai pierdut o experienţă bogată şi puternică, şi această 
pierdere, rezultată din refuzarea comorilor preţioase ale adevărului prezentat ţie, este încă pierderea ta. 
Tu nu eşti acolo unde Dumnezeu ar fi vrut să fii, şi ai pierdut una după alta verigile providenţiale din 
lanţ, astfel că acum este greu pentru tine să vezi conexiunile misterioase în lanţul nesfârşit al 
providenţei, în lucrarea Sa specială. 

Scriu aceste cuvinte, nu ca să-ţi întristez sufletul, ci ca să te avertizez, ca să poţi fi protejat 
împotriva repetării aceleiaşi experienţe, crezând că a fost ceva poruncit de Domnul. Dumnezeu a 
căutat să te conducă în trecut, şi este necesar să înţelegi acest lucru, ca să nu îţi pui pietre de poticnire 
pentru propriile-ţi picioare, de care să te împiedici. Nu ştiu dacă vei primi sau nu aceasta ca de la 
Dumnezeu, dar te îndemn, de dragul sufletului tău, să primeşti aceste cuvinte scrise ţie cu dragoste, şi 
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să te eliberezi de gânduri apăsătoare, necredincioase. Descalţă-te, căci locul în care stai, este un loc 
sfânt. Pune deoparte raţionamentele fireşti. Fiecare suflet să stea acum înaintea lui Dumnezeu în 
nimicnicia sa, şi să se apropie de Dumnezeu. 

Multele şi confuzele idei în ceea ce priveşte neprihănirea lui Hristos şi îndreptăţirea prin 
credinţă sunt rezultatul poziţiei pe care ai luat-o faţă de om şi faţă de solia trimisă de Dumnezeu. Dar, 
oh, Isus doreşte să-ţi ofere cele mai bogate binecuvântări1054, şi să te facă un purtător de cuvânt pentru 
El Însuşi, ca să poţi da mărturie despre harul care locuieşte în tine. Isus a privit la tine cu durere, 
pentru că nu ai răspuns aşteptărilor Sale. „Străjerule, cât mai este din noapte?” Aceasta este întrebarea 
care a fost pusă şi va continua să fie pusă, şi va căpăta răspuns. Ce vei răspunde, fratele meu? 

Mesajul către Laodicea a fost vestit. Primeşte acest mesaj în toate fazele lui şi fă-l să sune cu 
putere către oameni, oriunde Providenţa deschide calea. Îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea lui 
Hristos sunt temele care urmează să fie prezentate unei lumi care piere. Oh, dacă ai deschide uşa 
inimii tale în faţa lui Isus! Vocea lui Isus, minunatul Vânzător de comori cereşti, îţi zice, „Te sfătuiesc 
să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele.” 
Nu voi scrie mai multe. Inima mea este atrasă în dragoste faţă de tine, şi dorinţa mea este ca să 
biruieşti împreună cu solia îngerului al treilea. 

 
 
 

Review & Herald, 4 Apr. 1893 
 

APEL  CĂTRE  BISERICĂ 
 
Hristos, Martorul adevărat, Se adresează bisericii din Efes, spunând: „Dar ce am împotriva ta, 

este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la 
faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Ce 
efect au avut aceste cuvinte asupra bisericii? A înţeles poporul care mărturiseşte a fi al lui Dumnezeu, 
importanţa cuvintelor „voi veni la tine (când eşti liniştit, lipsit de griji, plin de neglijenţă spirituală),  
şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”? Când nu mai vin avertismente pentru poporul 
lui Dumnezeu, când mustrările blânde ale Duhului lui Dumnezeu nu se mai aud, când candela 
iluminării cereşti nu mai străluceşte pe calea lor, ei sunt lăsaţi să-şi aprindă propria lor flacără, şi să 
umble în lumina scânteilor lor. 

Multe predici spuse sunt fără Hristos, ca şi darurile lui Cain, şi inteligenţele cereşti privesc cu 
uimire şi durere la darul mânjit cu eu şi lipsit de valoare. Dacă oamenii ar înţelege modul în care sunt 
privite lucrările lor de către cer, s-ar smeri înaintea lui Dumnezeu. Mulţi lucrători s-au educat pentru 
polemică şi critică, dar au ei exemplul lui Hristos pentru a se purta cu sufletele, în acest fel? – Nu, şi 
dacă această categorie de lucrători nu-şi umileşte inima înaintea lui Dumnezeu, ei nu pot sta cu 
Hristos pe tronul Său. Numai cei care au duhul unui copil vor intra în împărăţia cerurilor. Dacă 
Hristos ar veni în lumea noastră aşa cum a venit prima dată, mulţi dintre cei îşi imaginează că sunt 
copii ai lui Dumnezeu, L-ar critica. Cei care cred că sunt oameni cu minte ascuţită şi inteligenţi, care 
sunt înţelepţi în proprii lor ochi, au nevoie să-L cunoască pe Isus şi El răstignit. Ei au nevoie să 
înţeleagă puterea harului Său. Întreaga noastră speranţă este întemeiată şi susţinută de Hristos, aşa că 
atunci când lucrătorii noştri vor cădea pe Stâncă şi vor fi zdrobiţi, vor spune, „Mai mult din Hristos şi 
mai puţine teorii.” 

Oh, cât de puţini cunosc ziua cercetării lor! Cât de puţini, chiar şi printre cei care pretind să 
creadă în adevărul prezent, înţeleg semnele timpului, sau ce trebuie să experimenteze înaintea 
sfârşitului. Noi suntem azi în timpul răbdării divine, dar cât timp vor continua îngerii lui Dumnezeu să 
ţină vânturile, ca să nu sufle? Suntem convinşi că în poporul lui Dumnezeu este orbire a minţii şi 
împietrire a inimii, deşi Dumnezeu a manifestat milă nespus de multă faţă de noi. Cât de puţini sunt cu 
adevărat slujitori umili, devotaţi lui Dumnezeu în cauza lui Hristos, ale căror inimi sunt pline de 
recunoştinţă şi mulţumire pentru că ei sunt chemaţi să acţioneze în lucrarea lui Dumnezeu, fiind 
conlucrători cu Isus Hristos, părtaşi cu Hristos la suferinţele Sale! Cât de puţini sunt cei care pot spune 
din inimă, „Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate 
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veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 
lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice.” 

Sunt puţini astăzi cei care slujesc lui Dumnezeu din toată inima. Cei mai mulţi dintre cei care 
alcătuiesc adunările noastre, sunt morţi spiritual în greşeli şi păcate. Ei vin şi pleacă exact ca uşa în 
balamalele sale. Ani de zile au ascultat cu mulţumire cele mai solemne şi mai mişcătoare adevăruri, 
dar nu le-au practicat. Ei sunt tot mai puţin şi mai puţin sensibili faţă de bogăţia şi valoarea adevărului, 
deoarece au neglijat practicarea acelor lucruri care sunt plăcute în ochii lui Dumnezeu. Mărturiile 
tulburătoare, pline de reproş şi de avertizare, nu îi trezesc. Melodiile cele mai dulci care vin de la 
Dumnezeu prin buze omeneşti – îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea lui Hristos – nu produc în 
ei un răspuns de iubire şi recunoştinţă. Deşi Negustorul ceresc a pus înaintea lor cele mai bogate 
comori ale credinţei şi dragostei, deşi vocea Sa îi invită să cumpere de la El „aur curăţit în foc” şi 
„haine albe” ca să fie îmbrăcaţi şi „alifie pentru ochi”, ca să vadă, ei îşi împietresc inimile împotriva 
Lui, şi nu dau în schimb starea lor de căldicel pentru dragoste şi zel; ci îşi încrucişează mâinile în 
mulţumire de sine, fac o mărturisire, dar tăgăduiesc puterea adevăratei evlavii. Dacă vor continua în 
această stare, Dumnezeu îi va respinge cu silă. Închinarea înaintea lumii şi înaintea lui Dumnezeu în 
acelaşi timp, nu este în niciun caz acceptabil de către Dumnezeu. Treziţi-vă, treziţi-vă, înainte de a fi 
pentru totdeauna prea târziu. 

Fraţi şi surori, care aţi susţinut mult timp a crede adevărul, aş vrea să vă întreb, au fost 
practicile voastre în armonie cu lumina, cu privilegiile voastre, cu oportunităţile acordate de cer? 
Aceasta este o întrebare serioasă. De ce este atât de puţină credinţă, atât de puţină putere spirituală? 
De ce există atât de puţini care poartă jugul şi povara lui Hristos? De ce trebuie să fie împinşi oamenii 
ca să ia parte la lucrare pentru Stăpân? De ce sunt atât de puţini cei care pot dezvălui tainele 
răscumpărării? De ce neprihănirea atribuită a lui Hristos nu străluceşte prin urmaşii Săi declaraţi, ca o 
lumină pentru lume? 

Poporul lui Dumnezeu este numit „lumina lumii; o cetate aşezată pe un munte, nu poate să 
rămână ascunsă.” „Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!” 
„Dumnezeu este în mijlocul ei: ea nu se clatină.” Soarele Neprihănirii a răsărit asupra bisericii şi este 
de datoria bisericii să strălucească. Cei care sunt legaţi cu Hristos, vor creşte în har şi în cunoaşterea 
lui Isus Hristos, la statura deplină de bărbaţi şi femei. Este privilegiul fiecărui suflet acela de a înainta. 
Nimeni nu este leneş în vie. Dacă toţi cei care pretind să creadă adevărul ar fi folosit la maxim ocaziile 
şi abilităţile de a învăţa tot ceea ce au avut privilegiul să înveţe, ar fi devenit puternici în Hristos. 
Indiferent de ocupaţia lor, dacă sunt fermieri, mecanici, profesori sau pastori, dacă s-ar fi consacrat în 
totalitate lui Dumnezeu, ar fi fost agenţi eficienţi în a lucra pentru Stăpânul ceresc. Ei ar fi împlinit 
porunca apostolului: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu 
toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem 
de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva 
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De 
aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în 
picioare, după ce veţi fi biruit totul.”  

Dacă Hristos nu locuieşte în suflet, un alt spirit va domni şi va stăpâni; dar Hristos, 
Mântuitorul preţios, pentru creştin este totul în toţi. Fiecare gând sfânt, fiecare dorinţă curată, fiecare 
scop divin este de la Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa. Hristos trebuie să trăiască în 
reprezentanţii Săi, prin Duhul adevărului. Isus a spus: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, 
are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va 
descoperi lucrurile viitoare.” Evenimentele viitorului, vor fi văzute clar prin intermediul profeţiei, şi 
vor fi înţelese. „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi. Tot ce are 
Tatăl, este al Meu; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu, şi vă va descoperi.” Hristos trebuie să 
trăiască în instrumentul omenesc. Pavel spune, „Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc... dar 
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.”  

Privilegiile,1056 binecuvântările copiilor lui Dumnezeu sunt reprezentate de apostolul în 
următorul text: „Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia 
între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.” Când ne dăm seama că nădejdea slavei 
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noastre este Hristos, că suntem desăvârşiţi în El, ne vom bucura cu o bucurie de nedescris şi plină de 
slavă. Apostolul spune în continuare, că el nu a încetat să se roage „ca Dumnezeul Domnului nostru 
Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui, şi să 
vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei 
moştenirii Lui în sfinţi, şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după 
lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a 
pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti.” 

Oh, dacă noi, ca popor am fi folosit ocaziile de a obţine o cunoaştere a cuvântului, de a obţine 
o experienţă vie în lucrurile lui Dumnezeu, am fi împlinit cuvântul, „Să fiţi fără prihană şi curaţi, copii 
ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în 
lume, ţinând sus Cuvântul vieţii.” Putem da doar ceea ce am primit înainte. Cei care sunt uniţi cu 
biserica ar trebui să fie agenţi vii, lucrători, pentru a împărtăşi lumina cu cei care sunt în întuneric. Ei 
ar trebui să declare adevărul lui Dumnezeu, dezvăluind dragostea şi credincioşia Sa. Când oamenii îşi 
folosesc puterile după cum doreşte Dumnezeu, talentele lor vor creşte, va creşte capacitatea lor, iar ei 
vor avea înţelepciune cerească în căutarea de a salva pe cei care sunt pierduţi. Dar, în timp ce membrii 
bisericii sunt neatenţi şi neglijenţi faţă de responsabilitatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, cum pot ei 
aştepta să primească comoara din cer, pentru a o da altora? Atunci când creştinii declaraţi nu simt 
nicio povară pentru a lumina minţile celor care sunt în întuneric, când eşuează în a folosi harul bogat 
al lui Hristos, şi încetează să împărtăşească cunoştinţele pe care le-au primit, ei devin egoişti, înguşti, 
fanatici, şi capacitatea lor de a primi tot mai multă iluminare cerească scade, în loc să crească. 
Discernământul lor slăbeşte, ei pierd aprecierea faţă de bogăţia moştenirii cereşti, şi pentru că ei înşişi 
nu o apreciază la valoarea ei, nu o prezintă altora. Doar dacă Dumnezeu vede că poporul Său declarat 
este dornic de a fi împreună lucrător cu El, doar atunci le va da lumină si har, căci atunci ei vor face ca 
toate celelalte interese să fie secundare faţă de interesul pentru lucrarea şi cauza Sa. Cu astfel de 
lucrători, vor coopera inteligenţele cereşti. Isus spune: „Voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ 
Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori.” Unirea Duhului Sfânt cu mărturia martorului viu este cea 
care va avertiza lumea. Lucrătorul pentru Dumnezeu este agentul prin care este dată comunicarea 
cerească, şi Duhul Sfânt dă autoritate divină cuvântului adevărului.  
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APEL  CĂTRE  BISERICĂ 
(Continuare) 

 
Ce1057 aş mai putea să spun pe lângă ce am spus deja, pentru a impresiona bisericile noastre, şi 

în special biserica din Battle Creek, ca să-şi dea seama că sunt expuşi la pierzare veşnică, pentru că nu 
trezesc şi nu folosesc capacităţile pe care Dumnezeu li le-a dat? Dacă membrii bisericii, şi-ar pune la 
lucru puterile minţii, în eforturi bine direcţionate, în planuri bine gândite, ar putea face de o sută de ori 
mai mult pentru Hristos, decât fac în prezent. Dacă ar merge înainte cu rugăciune sinceră, cu 
blândeţea şi cu smerenia inimii, căutând în mod individual să împărtăşească cu alţii cunoştinţa 
mântuirii, solia ar putea ajunge la locuitorii pământului. Cât de multe solii de mustrare şi de avertizare 
trebuie să mai trimită Domnul poporului Său ales, înainte ca ei să asculte? Vă spun în Numele 
Domnului Isus, care Şi-a dat viaţa pentru viaţa lumii, că noi, ca şi popor, suntem rămaşi în urma 
privilegiilor şi ocaziilor noastre. Ce ospăţ bogat a fost pregătit pentru poporul din Battle Creek! Ce 
ocazii le-au fost date! Oamenii au fost convinşi că ar trebui să fie lucrători împreună cu Dumnezeu, 
dar nu au fost convertiţi de acest gând! Pericolele alegerii drumului lor, datoriile cerute din mâinile 
lor, toate le-au fost prezentate; apeluri serioase au fost adresate înţelegerii şi conştiinţei lor, şi le-a fost 
dată lumina, astfel încât sunt fără scuză. Ei nu pot avea nicio scuză pentru neglijenţa lor păcătoasă, dar 
Domnul nu îndeamnă bărbaţi şi femei la lucrare, prin prezentarea de stimulente măgulitoare. Ei pot 
lucra pentru El doar de bună voie, printr-o cooperare din inimă. 
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Adevărul pentru acest timp a fost prezentat prin cuvintele sfinte, şi a fost mărturisit prin 
puterea Duhului Sfânt. A fost arătat în mod clar că, în neprihănirea lui Hristos este singura noastră 
speranţă de a avea intrare la Tatăl. Cât de simplă, cât de clară a fost făcută calea vieţii pentru cei care 
au dispoziţia de a umbla pe ea. S-ar putea ca dovezi mai puternice, manifestări mai puternice, să 
doboare obstacolele care s-au interpus între adevăr şi suflet? – Nu. Mi-a fost arătat că au fost date 
suficiente dovezi. Cei care resping dovezile deja prezentate, nu vor fi convinşi de dovezi mai multe. Ei 
sunt ca evreii, cărora Hristos le-a spus: „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede nici 
chiar dacă ar învia cineva din morţi.” Cele mai mari minuni realizate în faţa lor, nu le-ar putea alunga 
zeflemirea şi necredinţa. Ei au semănat încăpăţânarea, şi au produs roade în conformitate cu voia lui 
Satana. Dacă harul transformator al lui Hristos nu le curăţă şi nu le purifică sufletul, ei vor merge din 
întuneric în mai mare întuneric. 

Dacă vrem să vedem lumina în lumina lui Dumnezeu, trebuie să rămânem în Hristos. Sufletul 
trebuie să primească putere şi hrană de la Viţa cea vie. Apostolul spune: „Nu recunoaşteţi voi că Isus 
Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteţi lepădaţi.” Dar încăpăţânarea barează efectiv calea de 
intrare a Duhului lui Dumnezeu. Încăpăţânarea nu este de folos, ci este roada egoismului, şi singura 
vindecare de aceasta este prin a-i smulge rădăcinile din inimă. Adesea, manifestarea exterioară a 
egoismului este îndepărtată pentru un timp, dar urâciunea lui va apărea din nou, la fel ca frunzele unui 
copac care a fost tăiat, dar căruia i-a rămas rădăcina. Dacă rămâne o fibră de egoism, aceasta va 
odrăsli din nou, şi va aduce roade după soiul ei. 

Duhul lui Dumnezeu nu poate lucra eficient în nicio inimă în care există mândrie şi înălţare de 
sine. Dar fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu, sufletul nu poate fi reînnoit, nu poate fi creată o inimă 
nouă în el. Domnul lucrează, căutând să-şi cureţe poporul, iar această mare lucrare este întârziată de 
necredinţă şi încăpăţânare. Mulţi cred că dacă ar fi trăit în zilele lui Hristos, s-ar fi aflat printre urmaşii 
Săi credincioşi; dar dacă toate minunile lui Hristos ar fi prezentate în faţa acelora a căror inimi nu sunt 
subjugate de Duhul lui Dumnezeu, convingerile lor nu ar fi urmate, nici credinţa lor nu ar creşte. 
Lumina a strălucit asupra bisericii lui Dumnezeu dar, prin atitudinea lor indiferentă, mulţi au spus, 
„Noi nu vrem calea Ta, Doamne, ci propriul nostru drum.” Împărăţia cerurilor a venit foarte aproape, 
şi ei au văzut câteva sclipiri dinspre Tatăl şi dinspre Fiul, dar au închis uşa inimii, şi nu au primit 
musafirii cereşti; pentru că ei încă nu cunosc dragostea lui Dumnezeu. 

Gândiţi-vă cât de mare a fost lumina care a fost dată evreilor, şi totuşi ei au respins pe Domnul 
vieţii şi al slavei. Isus spune: „Dacă n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, n-ar avea păcat; dar acum n-au 
nicio dezvinovăţire pentru păcatul lor ... Dacă n-aş fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a 
făcut, n-ar avea păcat; dar acum le-au şi văzut, şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu.” Lumina a 
devenit tot mai strălucitoare, până când nimeni nu a putut fugi de concluzia că Hristos nu a fost un 
învăţător obişnuit; dar atunci când convingerea nu este luată în considerare, atunci când dovada este 
respinsă, oamenii sunt forţaţi să ia o poziţie de împotrivire activă şi rezistenţă încăpăţânată. Duhul lui 
Dumnezeu a stăruit pe lângă cel nepocăit, cu avertismente şi rugăminţi, razele strălucitoare ale 
Soarelui Neprihănirii i-au luminat mintea, dar mulţi refuză mângâierea unui Mântuitor iubitor, şi nu 
vor să permită ca inimile lor să se zdrobească şi să se topească sub razele iubirii Sale. Ei au refuzat 
solia milei, au refuzat să facă ceea ce a cerut Dumnezeu, în modul în care El a cerut, iar jertfele lor au 
fost lipsite de merit, ca şi jertfele lui Cain, pentru că nu au amestecat cu acestea, virtutea sângelui 
Mântuitorului răstignit şi înviat. 

Este dincolo de puterea omului să mulţumească pe Dumnezeu, dacă e despărţit de Hristos. Noi 
putem lua hotărâri şi face promisiuni, dar inima carnală biruieşte toate bunele intenţii. Ne putem 
stăpâni conduita exterioară, dar nu ne putem schimba inima. Tot capul este bolnav, şi toată inima 
suferă, şi totuşi păcătosul se întăreşte în mândrie, şi îşi înalţă voinţa împotriva voinţei lui Dumnezeu. 
Deşi Hristos lucrează asupra inimilor oamenilor, oamenii anulează întrutotul lucrarea pe care Domnul 
ar vrea să o facă. Dacă ei se opun, se îndoiesc şi iau în râs, se aşează într-o poziţie în care nu le va fi 
uşor să cedeze convingerii Duhului lui Dumnezeu. O putere ca o vrajă îi ţine în înşelăciune, pentru că 
tatăl minciunii lucrează în inima nesfinţită. Acestor suflete înşelate, li se strigă, „Oh, dacă ai fi 
cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea!” Şi poate fi rostită sentinţa 
irevocabilă, „Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.” 
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Nu există mai puţină scuză în zilele noastre, pentru încăpăţânare şi necredinţă, decât a fost 
pentru evreii din zilele lui Hristos. Ei nu au avut în faţa ochilor exemplul unei naţiuni care a suferit 
pedeapsa pentru necredinţa şi nesupunerea ei. Dar noi avem în faţă istoria poporului ales al lui 
Dumnezeu, care s-a despărţit de El, şi a respins pe Prinţul vieţii. Deşi ei nu L-au putut acuza de păcat, 
deşi nu puteau să nu-şi vadă ipocrizia, au urât pe Prinţul vieţii, deoarece El dezvăluia clar căile lor 
rele. În zilele noastre, este dată o lumină şi o dovadă mai puternică. Avem, de asemenea, exemplul lor, 
avertismentele şi mustrările care le-au fost prezentate, iar păcatul nostru şi plata pentru el va fi mai 
mare dacă vom refuza să umblăm în lumină. Mulţi spun, „Dacă aş fi trăit în zilele lui Hristos, nu aş fi 
denaturat cuvintele Sale, nu aş fi interpretat în mod fals învăţăturile Sale. Eu nu L-aş fi respins şi 
răstignit, aşa cum au făcut evreii”, dar acest lucru este dovedit prin modul1058 în care vă raportaţi azi la 
solia şi la solii Săi. Domnul Îşi încearcă poporul azi, aşa cum i-a încercat pe evrei în zilele lor. Când 
El trimite soliile Sale de har, lumina adevărului Său, El vă trimite Duhul adevărului şi dacă acceptaţi 
solia, Îl acceptaţi pe Isus. Cei care spun că dacă ar fi trăit în zilele lui Hristos, nu ar fi făcut aşa cum au 
făcut cei care au respins harul Său, vor fi încercaţi în zilele noastre. Cei care trăiesc în prezent nu pot 
da socoteală pentru faptele celor care au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu; dar dacă, cu toate că avem 
desfăşurată înaintea noastră toată lumina care a strălucit peste poporul Său din vechime, noi umblăm 
pe acelaşi teren, nutrim acelaşi spirit, refuzăm să primim mustrările şi avertismentele, atunci vina 
noastră va fi mult mai mare, şi aceeaşi condamnare care a căzut peste ei va cădea şi peste noi, doar că 
va fi mai mare întrucât lumina noastră este mai mare decât a fost lumina lor, în acel timp. 

 
 

Review & Herald, 18 Apr.1893 
 

APEL  CĂTRE  BISERICĂ 
(Încheiere) 

 
Isus1059 Îşi identifică interesele cu poporul Său ales şi încercat. El Se prezintă ca fiind personal 

afectat de toate lucrurile care îi privesc pe ei. El a mustrat greşelile şi acţiunile evreilor, cu 
sensibilitatea indignată a Celui care S-a simţit El însuşi greşit interpretat, acuzat şi dezonorat. Fiecare 
lucru rău făcut urmaşilor Săi, sau celui mai slab om, este privit de El cu interes adânc. După ce 
prezintă relaţia Sa cu poporul Său, în diferite aspecte, El declară în cele din urmă că în ziua cea mare, 
va judeca fiecare acţiune ca şi cum ar fi fost făcută faţă de El însuşi. Simpatia pentru poporul Său, este 
de neegalat. El nu va rămâne un simplu spectator, indiferent la ceea ce poporul Lui poate suferi, ci Se 
identifică cu interesele şi întristările lui. Dacă poporul Lui este nedreptăţit, bârfit, tratat cu dispreţ, 
suferinţele lor sunt înregistrate în cărţile cerului ca fiind făcute Lui. 

El spune, „De aceea, iată, vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi 
răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate; ca să vină asupra 
voastră tot sângele nevinovat, care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la 
sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar. Adevărat vă spun, că 
toate acestea vor veni peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu 
pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub 
aripi, şi n-aţi vrut!” Dar acum, trebuia pronunţată irevocabila sentinţă, „Iată că vi se lasă casa pustie.” 
Oportunităţile, privilegiile şi binecuvântările pierdute, au trecut prin faţa ochilor Lui. El a văzut 
Ierusalimul aşa cum fi putut fi – sfinţenie pentru Dumnezeu. Timp de veacuri, Iuda a fost depozitarul 
adevărului sacru. Aici, cunoaşterea lui Iehova era preţuită şi conservată, într-un timp când Dumnezeu 
nu era recunoscut printre neamuri şi închinarea faţă de El se pierduse pe pământ. Străzile 
Ierusalimului fuseseră străbătute de picioarele îngerului, iar pământul acestuia a fost sfinţit lui 
Dumnezeu. Din templul Său, rugăciunea şi lauda se suia la Dumnezeu. De la altarul Său, jertfa de 
sânge mărturisea vinovăţia omului, arătând spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. 
Domnul le-a trimis solii de avertizare şi mustrare, de mângâiere şi făgăduinţă, prin profeţii Săi pe care 
i-a ridicat şi i-a trimis, dar pe unii i-au bătut, pe alţii i-au împroşcat cu pietre, şi nu se putea ca un 
profet să piară în afara Ierusalimului. În cele din urmă, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, şi de la cea 
mai mare ramură la cea mai mică, a căutat roade, şi nu a găsit niciunul. De dragul lor, El a îmbrăcat 
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divinitatea Sa cu omenescul, S-a făcut fără reputaţie, s-a retras dinaintea acuzatorilor şi duşmanilor Săi 
şi a purtat un popor rebel în inima Sa. El a făcut tot ce putea fi făcut, dar ei s-au întors de la El, cerând 
dovezi şi mai multe. Viaţa Lui a fost o minune continuă, dar ei nu au cunoscut-o, şi I-au cerut să le 
arate o minune. Văzând respingerea totală din partea lor a dragostei Sale, necredinţa lor în misiunea şi 
divinitatea Sa, ştiind că bărbaţii reprezentativi ai naţiunii complotau pentru distrugerea Sa, El a plâns 
pentru cetatea iubirii Sale. Ochiul Său profetic a citit istoria trecutului, precum şi vaiul şi vinovăţia 
viitorului, şi inima Lui a fost zdrobită în agonie, deoarece poporul lui Dumnezeu nu a cunoscut 
vremea cercetării sale. Iadul a acţionat cu putere din adânc, ca locuitorii vinovaţi ai Ierusalimului să 
îndeplinească voia prinţului întunericului. Aprinşi de duşmănie, ei s-au dat stăpânirii unui duşman 
răutăcios şi au făcut din Prinţul vieţii, victima lor. Nori de mânie se adunau asupra oraşului osândit, 
pentru că ei înşişi au rostit asupra lor judecata, strigând, „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra 
copiilor noştri.” Acel sânge, în virtutea căruia păcătosul pocăit poate fi iertat – acel sânge prin care o 
lume vinovată poate fi mântuită, prin care naţiunea iudaică putea fi mântuită şi curăţată, care a plătit 
răscumpărarea pentru păcatele lumii, a fost pentru ei vina finală în cupa nelegiuirii lor. Isus a ştiut că 
poporul Său ales avea să-L supună pe El, Prinţul vieţii şi al slavei, unei morţi ruşinoase. El ştia care 
avea să fie pierderea lor. Cu privire profetică, El a văzut legiunile romane, a auzit zgomotul de marş al 
armatelor, a văzut oraşul înconjurat şi cuprins de flăcări, şi templul fumegând în ruină. Mizeriile 
poporului pe care dorea să-L salveze, s-au ridicat înaintea Lui. El vedea vinovăţia şi agonia lor, dar ei 
erau la fel de neînduplecaţi cum a fost şi Satana, în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu. 

Inima lui Isus a fost străpunsă în agonie, şi de pe buzele Sale palide, au ieşit cuvintele, „Dacă 
ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt 
ascunse de ochii tăi.” În necredinţa lor oarbă, ei nu-L cunoşteau pe Prinţul vieţii; dacă L-ar fi 
cunoscut, nu L-ar fi răstignit. 

În naţiunea iudaică, vedem o naţiune aleasă despărţită de Dumnezeu, din cauza necredinţei. 
Isus, iubitorul omenirii, a fost chemat să pronunţe sentinţa împotriva poporului pentru care a trăit şi a 
lucrat, dar din partea căruia a avut de suportat insultă, batjocură şi respingere. El a suportat totul din 
partea lor, a făcut tot ce era posibil ca să-i poată salva de la ruină. El cunoştea istoria păcatului. El 
văzuse desfăşurările acestuia de la început. A văzut îngerii cereşti vrăjiţi de puterea cea rea, până când 
au fost conduşi să simpatizeze şi să se alăture lui Satana în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu. El 
a trecut prin scene teribile atunci când a fost război în cer, atunci când Satana a fost aruncat afară din 
locuinţa fericirii, şi înaintea vederii Sale apăreau toate consecinţele păcatului. Oh, dacă ar fi putut face 
un act de milă prin care ei să poată fi conduşi să renunţe la rebeliunea lor, şi să vină la El ca să-i 
salveze, dar El epuizase resursele dragostei infinite! Ultima săgeată din tolba Lui, a fost trasă; mai 
mult, nu putea face. Mântuirea evreilor ar fi fost bucuria lui Hristos, bucuria îngerilor, dar ei n-au vrut. 
Niciun om nu va fi mântuit împotriva voinţei sale. 

Vor asculta, cei care mărturisesc să creadă adevărul, cuvintele lui Isus? El a spus: „Eu am venit 
ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.” „Eu sunt Pâinea vieţii.” „Eu sunt Păstorul cel bun. 
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.” Vor, cei care sunt chemaţi cu Numele Lui, să creadă că copiii 
lui Dumnezeu sunt foarte preţioşi în ochii Lui? Să ne gândim la ce a făcut Domnul pentru noi. Va fi 
apreciată dragostea faţă de noi, i se va permite acesteia să topească inimile noastre, să umilească 
mândria noastră în ţărână? Atât de largă, de lungă, de înaltă şi adâncă a fost dragostea Mântuitorului, 
încât El de bună voie a lăsat onoarea Lui, locul Său înalt din cer, şi a îmbrăcat divinitatea Sa cu 
omenescul, ca să poată deveni Înlocuitorul şi Garantul omului. 

„Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam. Prin urmare, 
a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu 
Dumnezeu, un Mare Preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. 
Şi prin faptul că El însuşi a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” 

Sub impulsul puternic al dragostei Sale, El a luat locul nostru în univers, şi a invitat pe 
Conducătorul tuturor lucrurilor, să-L trateze ca pe un reprezentant al familiei umane. El S-a identificat 
pe Sine cu interesele noastre, S-a pus în dreptul nostru ca să cadă peste El lovitura1060 morţii, a luat 
vina şi pedeapsa omului, şi a adus o jertfă deplină lui Dumnezeu, în favoarea omului. În virtutea 
acestei ispăşiri, El are puterea de a oferi omului neprihănire desăvârşită şi mântuire deplină. Ca oricine 
va crede în El ca Mântuitor personal, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. 
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Cei care, cu sinceritate şi în adevăr, cred cuvintele lui Hristos care le sunt transmise prin 
intermediul ambasadorilor Lui, vor înţelege care este însemnătatea acestor cuvinte; dar cei care s-au 
întărit în necredinţă, vor fi la fel cum au fost evreii, orbi faţă de lumină. Prin respingerea dovezilor, ei 
şi-au pierdut vederea spirituală, şi nu pot discerne între bine şi rău, între adevăr şi minciună, între 
lumină şi întuneric. Cei care sunt plini de necredinţă pot discerne cel mai mic lucru care are o aparenţă 
criticabilă, şi prin faptul că privesc ceea ce li se pare de criticat, ei pot pierde din vedere toate dovezile 
pe care Dumnezeu le-a dat în manifestarea abundentă a harului şi puterii Sale, în descoperirea 
comorilor preţioase ale adevărului din mina inepuizabilă a cuvântului Său. Ei pot ţine atomul criticabil 
sub ochelarii de mărire ai imaginaţiei lor până când atomul arată cât o planetă, şi ascunde vederii lor, 
preţioasa lumină din cer. Dar, în loc de a pune sub ochi lucrurile care par criticabile, de ce nu aduc 
înaintea sufletului, lucrurile preţioase ale lui Dumnezeu? De ce dau ei lucrurilor de valoare 
inestimabilă, puţină valoare, în timp ce fac atâta caz din lucrurile lipsite de valoare? De ce să luaţi atât 
de mult în considerare ceea ce poate să pară de criticat la mesager, şi să îndepărtaţi toate dovezile pe 
care Dumnezeu le-a dat pentru a echilibra mintea în ceea ce priveşte adevărul? 

Având istoria copiilor lui Israel înaintea noastră, să luăm aminte, şi să nu fim găsiţi săvârşind 
aceleaşi păcate, urmând aceeaşi cale a necredinţei şi rebeliunii. 

„De aceea, cum zice Duhul Sfânt: ‚Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în 
ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinţii voştri M-au ispitit, şi M-au pus la încercare, 
şi au văzut lucrările Mele patruzeci de ani! De aceea M-am dezgustat de neamul acesta, şi am zis: ‚Ei 
totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile Mele! Am jurat dar în mânia Mea că nu vor 
intra în odihna Mea!’ Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi 
necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, 
câtă vreme se zice: ‚Astăzi’, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea 
păcatului. Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită 
de la început.”  

„Totuşi cei mai mulţi dintre ei, n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Şi 
aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri 
rele, cum au poftit ei. Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: ‚Poporul a 
şezut să mănânce şi să bea; şi s-au sculat să joace.’ Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că   
într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, 
care au pierit prin şerpi. Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul. 
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au fost scrise pentru învăţătura 
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama 
să nu cadă. Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, 
care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a 
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda. De aceea, preaiubiţii mei, fugiţi de închinarea la 
idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată: judecaţi voi singuri ce spun.”  

 
 
 

Review & Herald, 18 Oct.1892 
 

LUCRAREA  ÎMPOTRIVITORILOR 
 
„Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu nişte copilaşi, care şed în pieţe, 

şi strigă la tovarăşii lor: ,V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi tânguit.’ 
Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi ei zic: ,Are drac!’ A venit Fiul omului mâncând şi bând, 
şi ei zic: ,Iată un om mâncăcios şi băutor de vin, un prieten al vameşilor şi al păcătoşilor!’ Totuşi, 
înţelepciunea a fost îndreptăţită din lucrările ei.”  

Chiar înainte ca Isus să fi rostit aceste cuvinte, a vorbit despre Ioan Botezătorul. El a spus 
mulţimilor, „Ce aţi ieşit să vedeţi în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? 
Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi şi cei ce trăiesc în desfătări, sunt în 
casele împăraţilor. Atunci ce aţi ieşit să vedeţi? Un prooroc? Da, vă spun, şi mai mult decât un 
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prooroc. El este acela despre care este scris: ,Iată, trimit pe solul Meu înaintea Feţei Tale, care Îţi va 
pregăti calea înaintea Ta.’ Vă spun că dintre cei născuţi din femei, nu este nici unul mai mare decât 
Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia lui Dumnezeu, este mai mare decât el.” „Şi tot 
norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan; dar 
Fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.” 

Cei care au respins mărturia lui Ioan nu au dorit să primească mărturia Aceluia despre care 
Ioan a declarat: „Trebuie ca El să crească, iar eu să mă micşorez.” Cărturarii, fariseii, şi conducătorii 
s-au hotărât să nu vadă dovezile adevărului şi au evitat concluziile cele mai evidente. Pentru a-şi 
îndreptăţi necredinţa lor încăpăţânată, nu au pierdut nicio ocazie posibilă de a prinde din învăţătura lui 
Isus ceva ce să poată interpreta greşit, să poată aplica greşit sau falsifica. Când nu a existat nicio 
posibilitate de a aplica greşit adevărul cuvintelor lui Hristos, aceşti oameni care au respins sfatul lui 
Dumnezeu dat lor, au început să pună întrebări care nu aveau nicio legătură cu problema în cauză, 
doar ca să distragă atenţia oamenilor de la lecţia pe care Isus încerca să-i înveţe, şi să fugă cu 
îndemânare de adevăr. Fariseii nu se opuneau orbeşte învăţăturilor lui Hristos, pentru că adevărul 
făcuse impresii profunde asupra minţii lor, dar ei s-au opus adevărului şi au mers contrar convingerilor 
pe care le aveau, închizând-şi ochii ca nu cumva să vadă, împietrindu-şi inima, ca nu cumva să 
priceapă şi să fie convertiţi, şi Hristos să-i poată vindeca. În propria lor neprihănire, ei erau prea 
mândri ca să accepte ajutorul pe care Hristos venise să-l aducă pentru ei. 

Maniera în care fariseii au încercat să se sustragă adevărului şi să distragă atenţia oamenilor de 
la lecţiile vitale – lansând întrebări care nu aveau nimic cu subiectul – este cea în care au găsit refugiu 
opozanţii adevărului din toate timpurile. Satana, care este specialist în tot felul de şiretlicuri pentru a 
rezista faţă de adevăr, sugerează agenţilor săi planuri prin care ei să poată respinge sfatul lui 
Dumnezeu dat lor. El incită opozanţii adevărului să pună probleme false, să discute aspecte care nu 
sunt la subiect, pentru ca aceia care sunt convinşi sau pe jumătate convinşi, să întoarcă spatele 
cercetării şi acceptării adevărului. Încă de pe vremea lui Hristos există oameni a căror atitudine faţă de 
adevăr a spus: Depărtează-Te de mine, Dumnezeule. Nu vreau calea Ta, ci propria mea cale.” 

Există mulţi care încearcă să se sustragă adevărului, să fugă de Domnul. Dacă ei pricep că sunt 
prezentate argumente care vor răsturna opinia de care se ţin ei, dacă văd că este posibil să fie convinşi 
de vreun adevăr pe care nu l-au susţinut, şi că pot fi obligaţi să renunţe la opoziţia lor şi să cedeze în 
faţa adevărului, vor fugi departe de influenţa propovăduitorilor acestuia, pentru a putea umbla în 
continuare în lumina focului lor şi a tăciunilor pe care i-au aprins ei, dar Domnul declară despre 
această categorie de oameni, „Vor zăcea în dureri.” 

Solul cerului nu poate spera să placă acelora care sunt hotărâţi să se opună adevărului. Hristos 
îi descrie pe aceştia, spunând: „V-am cântat din fluier, şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale, şi nu v-aţi 
tânguit.” Oricare ar fi calea pe care ar alege-o solul, aceasta va fi criticată de opozanţii adevărului, şi 
aceştia vor nota fiecare defect din conduita, obiceiurile sau caracterul aceluia care îl susţine, pentru ca 
să poată împiedica pe cei care sunt atenţi în mod sincer şi ascultă argumentele. Dacă există ceva în 
care împotrivitorii pot găsi ocazia de a falsifica caracterul sau să interpreteze greşit acţiunea celui care 
prezintă adevărul, vor profita de aceasta pentru a descuraja pe cei care vor să accepte şi să asculte 
adevărul, ca să nu asculte şi să nu creadă mesajul. 

Domnul a trimis solii poporului Său prin intermediul patriarhilor şi profeţilor, pentru ca relele 
care existau în poporul Său, să poată fi corectate. Dacă ar fi fost posibil ca ei să deosebească tradiţiile 
şi interpretările oamenilor de adevărul lui Dumnezeu, nu ar fi fost nicio nevoie de a trimite solia 
profetului: dar acest lucru nu era posibil, pentru că maximele lumii erau ţesute în învăţătura lor ca 
urzeală în bătătură, şi poruncile oamenilor erau privite cu mai mult respect decât poruncile lui 
Dumnezeu. Teoriile făcute de om trec de la unul la altul, şi doctrinele oamenilor, la fel ca aluatul rău, 
lucrează activ până când întreaga plămădeală este dospită. Când Domnul trimite o solie, El dă 
suficiente dovezi pentru a convinge pe cel sincer în inimă, de adevărul acesteia; dar cei care vor să 
reziste faţă de adevăr, cer dovezi mai mari. Dacă Domnul le-ar da o dovadă mai mare, aceasta nu ar 
face altceva decât ca opoziţia lor să fie şi mai hotărâtă. 

Lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost aceea de a îndemna oamenii să pregătească calea 
Domnului, pentru a face în pustie un drum drept pentru Dumnezeul nostru. Îngerul a anunţat misiunea 
lui Ioan, zicând lui Zaharia: „Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură 
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ameţitoare, şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulţi din 
fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, 
ca să întoarcă inimile părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor 
neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.” Solia lui a fost aceea de a 
alarma şi de a trezi oamenii. El nu avea să se asocieze cu oamenii, ci să aştepte în pustie, iar oamenii 
veneau la el pentru a auzi mesajul său. El era îmbrăcat în haine din pânză aspră, cum erau cele ale 
profeţilor şi a refuzat tot ce ar fi avut vreun iz de îngăduinţă a eu-lui. El şi-a ridicat glasul ca o 
trâmbiţă în avertizare şi mustrare, şi mulţi au fost convertiţi şi botezaţi de el în Iordan. 

Dar, deşi Ioan a fost un sol al lui Dumnezeu, nu toţi au primit mărturia lui. Mulţi s-au pus 
împotriva lui, şi s-au luptat pentru a contracara influenţa lui. Ei au arătat cu batjocură spre viaţa lui 
cumpătată, spre obiceiurile lui simple, spre hainele sale grosolane, şi au declarat că era fanatic. S-au 
opus cuvintelor lui deoarece le denunţa ipocrizia cu mustrări usturătoare, şi au căutat să stârnească 
poporul împotriva lui, declarând că el înlătura ceremoniile lor religioase şi dispreţuia tradiţiile lor. Cu 
toate acestea, Duhul Domnului lucra asupra inimilor acestor dispreţuitori, convingându-i de păcat; ei 
au respins însă sfatul lui Dumnezeu, şi în ciuda dovezilor date pentru a arăta contrarul, au declarat că 
Ioan este posedat de diavol. Astfel, au tăiat ultima legătură care îi lega de influenţele cereşti şi au fost 
lăsaţi în întuneric. 

După ce Ioan şi-a prezentat solia, Isus Şi-a început lucrarea. El Îşi îmbrăcase divinitatea1062 cu 
omenescul, pentru ca omenescul să poată atinge omenirea, şi divinitatea să se ţină tare de Cel infinit. 
El a venit pentru a ajunge la oameni şi să-i ridice. A venit să le reprezinte caracterul Tatălui. Ori de 
câte ori a avut ocazia, ori de câte ori a găsit un suflet înfometat, El a prezentat pâinea care coboară din 
cer. Poziţiile lumeşti, onoarea lumească, nu au avut nicio atracţie pentru El, dar ceea ce îi atingea 
inima, era câte un suflet însetat după apa vieţii. În timp ce i-a mustrat pe farisei pentru ipocrizia lor, El 
nu a refuzat să Se aşeze la masa vameşilor şi păcătoşilor, dacă I S-a dat oportunitatea de a le prezenta 
lecţiile adevărului divin. Mulţi dintre cei care au primit astfel o impresie favorabilă despre 
Mântuitorul, au fost convertiţi după înălţarea Lui. Trei mii de oameni au fost convertiţi într-o zi, când 
Duhul Sfânt a fost revărsat, şi mulţi dintre ei au fost cei care ascultaseră declaraţiile pline de har ale lui 
Hristos, în timp ce erau la mesele vameşilor. 

Din cauza asocierii Sale cu cei păcătoşi, Isus a fost acuzat a fi un mâncăcios şi un băutor de 
vin, dar cei care au făcut această acuzare, erau ei înşişi vinovaţi de acestea. Metoda lui Satana de a 
prezenta în mod deformat caracterul lui Dumnezeu, este aceea de a-I atribui propriile sale 
caracteristici şi, în acelaşi fel prezintă oamenii păcătoşi în mod deformat pe mesagerul Domnului. Cei 
care L-au acuzat pe Isus şi care au spus că Ioan are drac, ştiau că dau o mărturie falsă, dar erau plini de 
gelozie deoarece, deşi au fost atât de mult timp conducătorii recunoscuţi ai poporului, erau daţi la o 
parte şi oamenii se îmbulzeau să audă cuvintele altuia. 

Atât de egoişti erau fariseii şi învăţătorii, încât nu au putut să se gândească la faptul că Isus 
şedea la masă cu vameşii şi păcătoşii pentru a răspândi lumina cerului celor care erau în întuneric. Ei 
nu au stat să remarce că fiecare cuvânt rostit de Învăţătorul divin era ca o sămânţă de viaţă care trebuia 
să germineze, şi să aducă roadă spre slava lui Dumnezeu. Ei nu au înţeles că fiecare acţiune a vieţii 
Sale era plină de influenţă veşnică care nu trebuia să-şi piardă vreodată puterea. Fariseii şi rabinii 
hotărâseră să nu accepte lumina dată de Hristos, aşa că El S-a întors spre oamenii de rând, care Îl 
ascultau cu plăcere şi ale căror inimi nu erau fortificate împotriva pătrunderii cuvintelor Sale care dau 
lumină şi înţelegere omului simplu. Isus venise să fie Mântuitorul tuturor – al iudeilor şi al neamurilor, 
al celor bogaţi şi al celor săraci, al celor slobozi şi al robilor. El Şi-a identificat interesul cu cel al 
omenirii suferinde; dar când L-au acuzat de prietenie faţă de vameşi şi păcătoşi, El a spus: „Căci n-am 
venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.” 

Animaţi de mândrie, prejudecăţi şi ură, fariseii, preoţii şi conducătorii au respins pe Domnul 
slavei. Lucrările Sale puternice nu au avut nicio influenţă de înmuiere asupra minţii lor, pentru că ei 
şi-au împietrit inimile ca nu cumva să fie convertiţi. Atunci când se prezintă dovezi că un om este un 
sol al Domnului oştirilor, care vorbeşte în locul lui Dumnezeu, este periculos pentru suflet să respingă 
şi să nesocotească solia. A întoarce spatele luminii cerului şi a refuza pe purtătorul luminii, înseamnă a 
lua un curs similar celui pe care Satana l-a luat în faţa curţii din cer, atunci când a creat revoltă în 
rândurile îngerilor. El a denaturat caracterul lui Dumnezeu şi a plasat într-o lumină falsă poruncile Lui 
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pline de har. El s-a sustras adevărului şi a lucrat subtil ca să facă să pară bun ceea ce era rău, şi rău 
ceea ce era bun. El nu a pierdut niciunul din şiretlicurile lui şi, prin intermediul agenţilor săi, 
manifestă aceeaşi diplomaţie şi pricepere în a fugi de adevăr, a crea probleme false, în a interpreta în 
mod eronat solul şi solia. Vom vedea lucrarea sa nu doar în lume, printre cei care se opun în mod 
deschis adevărului, ci vom vedea şi în biserică arta lui, manifestată în dezbinări şi controverse în 
rândul celor care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu. 

Ori de câte ori Domnul are o lucrare specială de făcut în rândul poporului Său, când vrea să 
provoace minţile lor la a contempla adevărul vital, Satana va lucra pentru a redirecţiona mintea prin 
introducerea unor puncte de diferenţă de importanţă minoră, pentru ca el să poată crea o problemă în 
ceea ce priveşte doctrinele care nu sunt esenţiale pentru înţelegerea chestiunii în cauză, şi astfel, duce 
la dezbinare şi distrage atenţia de la punctul esenţial. Când se întâmplă acest lucru, Domnul lucrează 
impresionând inimile oamenilor cu ceea ce este necesar pentru mântuirea lor. Apoi, dacă Satana poate 
distrage mintea spre unele probleme mai puţin importante, şi poate provoca dezbinări în privinţa unor 
probleme mărunte, astfel încât inimile lor să fie baricadate împotriva luminii şi adevărului, el exaltă 
într-un triumf răutăcios. Aşa a procedat el în trecut, şi asta intenţionează să facă în continuare, ca să 
poată arunca umbra lui infernală între oameni şi Dumnezeul lor, şi să întrerupă lumina pe care 
Domnul o lasă să lumineze asupra copiilor Săi. 

 
 

Lt. 2a, 1892 
UN  APEL  LA  PREDARE; 

ÎMPOTRIVIREA  FAŢĂ  DE  DUHUL  SFÂNT 
LA  MINNEAPOLIS 

(Scrisă la 5 Noiembrie 1892, la Adelaide, Australia de Sud, 
către „Dragii nepoţi Frank şi Hattie [Belden].”) 

Către F. E. Belden şi soţia sa 
 
Inima mea este foarte iubitoare faţă de voi, dar mă tem că vrăjmaşul are puterea de a vă face să 

înţelegeţi greşit ceea ce am fost îndemnată să vă spun. Cu toate acestea, nu îndrăznesc să tac. Vă 
iubesc pe amândoi, deşi, cu tristeţe spun asta, nu am acel sentiment de armonie cu voi pe care aş fi atât 
de mulţumită să-l am. Eu nu pot să vă spun, „Pace, pace”, atunci când din timp în timp Domnul îmi 
prezintă primejdiile voastre. Voi aţi avut lumină; aţi fost binecuvântaţi de Domnul cu oportunităţi 
neobişnuite de a primi lumina şi de a obţine o experienţă bogată în lucrurile spirituale. Ştiu că Domnul 
ar fi bucuros să vă vadă pe amândoi tăgăduindu-vă eu-l, consacraţi slujirii Lui, cu un scop ferm şi un 
zel hotărât pentru a face lucrarea Stăpânului vostru. M-aş simţi tristă să vă văd despărţiţi de cauza şi 
lucrarea lui Dumnezeu. Dar nu aş vrea să ocupaţi poziţia voastră prezentă de mare responsabilitate, 
fără să ajungeţi să înţelegeţi mai bine relaţia voastră faţă de Dumnezeu şi cerinţele Sale faţă de voi, şi 
relaţia voastră faţă de semeni. 

Dragi copii, dacă aş putea să scriu, prin harul lui Dumnezeu, cuvintele care v-ar face să vedeţi 
starea voastră adevărată şi să căutaţi pe Domnul cu toată inima voastră, aş fi cea mai fericită. Nu este 
dorinţa inimii mele să vă rănesc sau să vă jignesc, ci să vă refac şi să vă vindec. De câteva zile am fost 
încurajată. Am avut o conversaţie serioasă cu tine, Frank, iar tu nu te-ai ridicat1064 împotriva mea; 
inima ta a fost atinsă. Am spus, Ştii că ai fost o piedică în calea lui Hattie? Tu ai fost neprihănit în 
ochii tăi şi nu te-ai apropiat de inima ei, cu un simţământ tandru, ca ea să se poată lega în mod vădit de 
Hristos, mărturisindu-L în mod deschis. Oh, lucrurile ar fi putut fi atât de diferite de ani de zile! În loc 
de a învăţa blândeţea lui Hristos şi smerenia inimii, tu ai crescut în stima de sine şi în propria-ţi 
importanţă. Egoismul a fost împletit în toate eforturile tale. Acesta a stricat lucrarea ta şi va ruina 
sufletul tău dacă nu schimbi această ordine de lucruri, în mod hotărât şi ferm. 

Niciunul dintre cei care s-au înrolat pentru a sluji lui Dumnezeu, nu va fi scutit de ispită. 
Satana va spune, „Nu te lăsa dus de orice idei ciudate. Nu munci ca un sclav, dacă nu eşti bine plătit 
pentru asta.” Fiecare om este ispitit aşa cum a fost Hristos, atunci când I-au fost oferite împărăţiile 
lumii, cu condiţia să Se plece înaintea lui Satana. Nu ţi-ai sacrificat într-o mare măsură, interesele 
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spirituale şi veşnice, pentru lucrurile lumeşti, vremelnice? Cât de apropiată a fost lucrarea şi cauza lui 
Dumnezeu, de sufletul tău? Nu a fost jertfirea ta pentru Isus foarte mică? 

Tu ai o altă viaţă de susţinut, decât aceea care se hrăneşte cu pâine temporală. Ai un suflet la 
care să priveşti cu atenţie, ca nu cumva să fie pierdut pentru totdeauna. Tu trebuie să primeşti orice 
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, care este pâinea şi apa vieţii. Isus numeşte acest cuvânt, 
trupul şi sângele Său. „Ferice de oricine se teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci atunci te 
bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.” (Ps. 128:1,2) 

Acestea1065 sunt condiţiile pe care Domnul vi le oferă, dragii mei copii. Vreţi să le acceptaţi? 
Caracterul creştinismului este în mod profund practic. „Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu stă în vorbe, 
ci în putere.” (1 Cor. 4:20). El poartă prerogativele divine. Religia practică nu pune deoparte 
adevărurile din Biblie ca fiind prea sublime pentru viaţa de zi cu zi. Principiile ei trebuie să ne 
controleze în toate lucrurile mici, la fel ca şi în lucrurile mari ale vieţii, furnizând motivul pentru o 
vieţuire înaltă şi sfântă. Viaţa lui Hristos trebuie să fie exemplul nostru. 

De dincolo de apele imense ale Pacificului, eu strig către voi, Priviţi şi trăiţi. Priviţi liniştit, în 
mod constant, cu seriozitate, la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sfinţirea sufletului se 
realizează privindu-L neabătut, prin credinţă, ca Singurul Fiul născut al lui Dumnezeu, plin de har şi 
de adevăr. Puterea adevărului este aceea care va transforma inima şi caracterul. Efectul ei nu este ca o 
pată de culoare aici şi alta dincolo, pe pânză; întregul caracter trebuie să fie transformat; chipul lui 
Hristos trebuie să fie descoperit în cuvinte şi fapte. O nouă natură este împărtăşită. Omul este reînnoit 
după chipul lui Hristos, în neprihănire şi adevărată sfinţenie. 

Oh, dacă am fi acţionat măcar în conformitate cu lumina care luminează calea noastră, am fi 
fost mult mai departe decât suntem astăzi în înţelegerea spirituală şi în închinarea adevărată a inimii. 
Mulţi sunt în starea reprezentată de fecioarele nechibzuite, care au avut lămpi, dar nu au avut ulei 
pentru a reumple lămpile şi a le ţine aprinse şi luminoase, gata pentru a întâmpina Mirele. Harul lui 
Hristos este esenţial în fiecare zi, în fiecare oră. Fără ca acesta să fie cu noi continuu, inconsecvenţele 
inimii fireşti vor apărea şi viaţa1066 va fi o slujire împărţită. Caracterul trebuie să fie plin de har şi de 
adevăr. Ori de câte ori religia lui Hristos lucrează, ea va lumina şi va îndulci fiecare detaliu al vieţii, 
mai mult decât cu o bucurie pământească şi mai mult decât cu pacea pământească. 

Dragii mei copii, eu vă iubesc pentru că Hristos vă iubeşte. Aţi fost cumpăraţi cu un preţ foarte 
mare. Tot ce sunteţi şi tot ce aveţi – timp, talente, putere, minte, totul – a fost răscumpărat prin sângele 
lui Hristos, pentru a-I aduce cea mai înaltă slujire. Domnul nu poate accepta mai puţin decât 
consacrarea completă, ascultarea întreagă, de bunăvoie. Frank, dragul meu nepot, puterea principiilor 
pe care le mărturiseşti, a fost prea des neutralizată prin practica ta. Iuţimea temperamentului tău şi 
amărăciunea sentimentelor, te ţin departe de ceea ce este bine. Domnul poate să te binecuvânteze 
numai dacă vii la El cu inima smerită, mărturisindu-ţi greşelile şi păcatele. 

Dacă vei fi luminat de Duhul Sfânt, vei vedea toată răutatea de la Minneapolis, aşa cum este 
ea, aşa cum o vede Dumnezeu. Dacă nu te mai văd în această lume, să fii sigur că iert durerea, 
suferinţa şi povara pe care ai adus-o sufletului meu, fără niciun motiv. Dar de dragul sufletului tău, de 
dragul Celui care a murit pentru tine, vreau să vezi şi să-ţi mărturiseşti greşelile. Tu te-ai unit cu cei 
care s-au opus Duhului lui Dumnezeu. Ai avut toate dovezile necesare că Domnul lucra prin fraţii 
Jones şi Waggoner, dar nu ai primit lumina; judecând după sentimentele îngăduite, după cuvintele 
rostite împotriva adevărului, tu nu te-ai simţit gata să mărturiseşti că ai greşit, că aceşti oameni au avut 
o solie de la Dumnezeu, şi că tu ai tratat uşor atât solia cât şi a solii. 

Niciodată1067 înainte n-am văzut în rândul poporului nostru, o asemenea autoamăgire fermă şi 
un refuz de a accepta şi de a recunoaşte lumina, aşa cum s-a manifestat la Minneapolis. Mi-a fost 
arătat că niciunul dintre cei care au întreţinut spiritul manifestat la acea reuniune, nu va mai avea 
lumină clară pentru a discerne inestimabila valoare a adevărului trimis din cer, până când nu-şi 
umilesc mândria şi până nu mărturisesc că nu au fost conduşi de către Duhul lui Dumnezeu, ci că 
minţile şi inimile lor au fost pline de prejudecăţi. Domnul a dorit să Se apropie de ei, să-i 
binecuvânteze şi să-i vindece de lunecarea lor de la credinţă, dar nu au ascultat. Ei au acţionat sub 
acelaşi spirit care i-a inspirat pe Core, Datan şi Abiram. Bărbaţii aceia din Israel au fost hotărâţi să se 
opună tuturor dovezilor care le dovedeau că au greşit, şi au mers mai departe pe drumul nemulţumirii 
lor, până când mulţi au fost atraşi să se unească cu ei. 
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Cine au fost aceştia? Nu cei slabi, ignoranţi, nu cei nepricepuţi. În această răzvrătire au fost 
atraşi două sute cincizeci de căpetenii cunoscute în adunare, oameni cu nume. Ce mărturiseau ei? 
„Toată adunarea, toţi sunt sfinţi, şi Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de 
adunarea Domnului?” (Num. 16:3). Atunci când Core şi însoţitorii săi au pierit sub judecata lui 
Dumnezeu, oamenii pe care i-au înşelat nu au văzut mâna Domnului în această minune. A doua zi 
dimineaţa, întreaga adunare l-a învinuit pe Moise şi Aaron, „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!” 
(versetul 41); ciuma a venit asupra adunării şi mai mult de paisprezece mii de oameni au pierit. 

Când mi-am propus să plec de la Minneapolis, îngerul Domnului m-a ţinut şi a spus: „Nu aşa, 
Dumnezeu are o lucrare pentru tine de făcut în acest loc. Poporul acţionează potrivit rebeliunii lui 
Core, Datan şi Abiram. Te-am aşezat în poziţia potrivită, pe care cei care nu sunt în lumină nu o vor 
recunoaşte, ei nu vor băga în seamă mărturia ta, dar Eu voi fi cu tine; harul şi puterea Mea te vor 
sprijini. Nu pe tine te dispreţuiesc ei, ci solii şi solia pe care Eu am trimis-o poporului Meu. Ei au 
arătat dispreţ pentru cuvântul Domnului. Satana a orbit ochii lor şi le-a pervertit judecata; dacă nu se 
pocăieşte fiecare suflet de acest păcat, de această independenţă nesfântă care insultă Duhul lui 
Dumnezeu, ei vor umbla în întuneric. Voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu se pocăiesc şi dacă nu se 
convertesc, ca să-i vindec. Ei şi-au întunecat vederea spirituală. Ei nu au vrut ca Dumnezeu să-Şi 
manifeste Duhul Său şi puterea Lui, pentru că au un spirit batjocoritor şi de dezgust faţă de cuvântul 
Meu. Frivolitatea, neseriozitatea, amuzamentul şi glumele, sunt zilnic practicate. Ei nu şi-au pus 
inimile să Mă caute. Ei umblă în lumina aprinsă de ei şi dacă nu se pocăiesc, vor fi cuprinşi de dureri. 
Aşa zice Domnul: Stai la postul datoriei tale, pentru că Eu sunt cu tine, nu te voi lăsa şi nici nu te voi 
părăsi.” Nu am îndrăznit să nu ţin seama de aceste cuvinte de la Dumnezeu. 

Lumina a strălucit în Battle Creek în raze clare, luminoase, dar care dintre cei care au luat 
parte la adunarea de la Minneapolis, au venit la lumină şi au primit comorile bogate ale adevărului, pe 
care Domnul le-a trimis din cer? Cine a ţinut pasul la pas cu Conducătorul, cu Isus Hristos? Cine a 
mărturisit complet zelul greşit, orbirea, invidia, bănuielile1069 rele, şi sfidarea adevărului? Niciunul, şi 
din cauza neglijenţei lor îndelungi de a recunoaşte lumina, au rămas cu mult în urmă; ei nu au crescut 
în harul şi cunoaşterea lui Hristos Isus, Domnul nostru. Ei nu au primit harul necesar pe care l-ar fi 
putut avea, şi care i-ar fi făcut oameni puternici în experienţa religioasă. 

Poziţia adoptată la Minneapolis a fost aparent un obstacol de netrecut care, într-o mare măsură, 
i-a aşezat în aceeaşi poziţie cu a celor îndoielnici, a celor care pun întrebări, a celor care resping 
adevărul şi puterea lui Dumnezeu. Atunci când va veni o altă criză, cei care au rezistat atât de mult 
dovezilor aduse, vor fi încercaţi din nou în punctele în care au eşuat în mod atât de vădit, şi va fi greu 
pentru ei să primească ceea ce este de la Dumnezeu şi să refuze ceea ce este din partea puterilor 
întunericului. De aceea, unica lor siguranţă este aceea de a umbla în umilinţă, făcând drumuri drepte 
pentru picioarele lor, ca nu cumva cei şchiopi să fie întorşi din drum. Se vede cine suntem după cei cu 
care ne însoţim; cu oameni care umblă cu Dumnezeu, care cred şi se încred în El, sau cu oameni care 
urmează presupusa lor înţelepciune, umblând în lumina aprinsă de ei. 

Timpul, grija şi lucrarea necesară pentru a contracara influenţa celor care au lucrat împotriva 
adevărului, a fost o pierdere teribilă, pentru că noi am fi fost mult mai avansaţi în cunoaşterea 
spirituală, şi multe, multe suflete puteau1070 fi adăugate bisericii, dacă cei care ar fi trebuit să umble în 
lumină, ar fi căutat să cunoască pe Domnul, ca să ştie că înaintarea Lui este pregătită ca zorii 
dimineţii. Dar când atât de multă lucrare trebuie să fie consumată chiar în biserică, pentru a contracara 
influenţa celor din lucrare care au stat ca un perete de granit împotriva adevărului trimis de Dumnezeu 
poporului Său, lumea este lăsată în întunericul pe măsură. 

Dumnezeu a vrut ca străjerii să-şi înalţe glasul, şi cu vocile unite, să trimită mai departe o solie 
hotărâtă, dând trâmbiţei un sunet clar, ca oamenii să sară la postul datoriei lor şi să-şi facă partea în 
marea lucrare. Atunci, lumina puternică, clară a celuilalt înger care coboară din cer având putere mare, 
ar fi umplut pământul cu slava sa. Noi suntem rămaşi în urmă cu ani de zile, iar cei ce au stat în orbire 
şi au împiedicat avansarea tocmai a soliei despre care Dumnezeu a plănuit să plece de la adunarea de 
la Minneapolis ca lumina unei lămpi care arde, au nevoie să-şi umilească inimile înaintea lui 
Dumnezeu, să vadă şi să înţeleagă cum a fost împiedicată lucrarea prin orbirea minţii şi prin 
împietrirea inimii lor. 
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Ore întregi au fost petrecute despicând firul în patru asupra lucrurilor de mică importanţă, 
ocazii de aur au fost risipite, în timp ce solii cereşti erau întristaţi, neliniştiţi de întârziere. S-a apreciat 
atât de puţin valoarea Duhului Sfânt, sau necesitatea ca fiecare suflet să-L primească! Cei care 
primesc înzestrarea cerească vor merge mai departe, îmbrăcaţi cu armura neprihănirii, pentru a lupta 
pentru Dumnezeu. Ei vor respecta conducerea Domnului şi vor fi umpluţi cu recunoştinţă faţă de El, 
pentru mila Lui. Dar în multe, multe locuri, şi în multe, multe ocazii, s-ar putea spune sincer ca şi în 
timpul lui Hristos1071 despre cei care mărturisesc a fi poporul lui Dumnezeu, că nu se pot face multe 
minuni din pricina necredinţei lor. Mulţi dintre cei legaţi în lanţurile întunericului, sunt respectaţi 
deoarece Dumnezeu i-a folosit, iar necredinţa lor a trezit îndoieli şi prejudecăţi împotriva soliei 
adevărului pe care îngerii din ceruri doreau să o comunice prin agenţi omeneşti – îndreptăţirea prin 
credinţă, neprihănirea lui Hristos. 

Acum, dragii mei copii, am schiţat doar a zecea parte din ceea ce ştiu a fi adevărat în ce 
priveşte aceste chestiuni. Vi le-am prezentat. Aş vrea ca voi să vă predaţi acum în faţa lui Dumnezeu. 
Vă iubesc prea mult pe amândoi, pentru a vă flata. Frank, tu ai fi putut să o ajuţi pe Hattie în multe 
feluri, dacă ai fi stat în lumina clară, dar tu ai umblat în întuneric. Când mândria va muri, când eu-l va 
fi răstignit, atunci Isus va intra şi va lua în stăpânire inima şi sufletul. Aş vrea să faceţi o lucrare sigură 
pentru veşnicie. Nu aveţi timp de pierdut. Anii au trecut, şi voi nu sunteţi gata să muriţi, şi fără o 
schimbare hotărâtă, nu sunteţi pregătiţi să trăiţi şi să slăviţi pe Dumnezeu. Nu mai căutaţi să aveţi 
calea voastră, să urmaţi mintea şi judecata voastră, ci puneţi-vă mâna în mâna lui Hristos şi spuneţi, 
Condu-mă, călăuzeşte-mă. 

Influenţa fratelui Eldridge asupra ta, nu a fost în regulă, în unele lucruri. Influenţa ta în privinţa 
lui, putea fi mai mult spre binele lui şi spre slava lui Dumnezeu, decât a fost. Dar trecutul, cu povara 
înregistrării sale, a trecut în veşnicie; acum, în pocăinţă, mărturisire şi convertire la Dumnezeu, în 
supunere copilărească şi ascultare faţă de voia Lui, este singura ta speranţă de mântuire. Sunt foarte 
serioasă. Nu am putut schimba nicio iotă sau o frântură din adevăr, pentru a te mulţumi sau a te face 
prietenul meu cel mai bun. Nu; este o chestiune de viaţă sau moarte1072 pentru tine. Nu este timp 
pentru a ne juca cu realităţile veşnice. Noi trebuie să fim salvaţi în felul lui Dumnezeu, aşa cum l-a 
prezentat în Cuvântul Său, altfel, nu putem fi mântuiţi nicidecum. Noi trebuie să fim curaţi, cu toată 
inima, fermi în principiu, ca o stâncă. Isus a spus: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se 
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” Mulţumesc lui Dumnezeu, Oh, mulţumesc Lui cu 
inima şi glasul meu, că El este încă Mântuitorul nostru milos, gata să ierte păcatul şi prin sângele Său 
să ne curăţească de orice pată pe care păcatul l-a făcut. Vă scriu cu dragoste.  

(Semnat) Mătuşa Ellen 
 
 

Review & Herald, 22 Noiembrie 1892 
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„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat, şi ne învaţă  

s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi 
evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, 
Isus Hristos. El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi 
curăţească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.” 

Pentru biserica timpurie, speranţa venirii lui Hristos a fost o nădejde fericită, şi ei au fost 
prezentaţi de apostol ca aşteptând pe Fiul Său din ceruri şi iubind venirea Sa. Atâta timp cât această 
nădejde a fost preţuită de către urmaşii care mărturiseau a fi ai lui Hristos, au fost o lumină pentru 
lume. Dar nu acesta a fost planul lui Satana, ca ei să fie o lumină pentru lume; şi pentru că nelegiuirea 
s-a înmulţit, dragostea celor mai mulţi s-a răcit, iar robul necredincios este prezentat ca spunând, 
„Domnul meu întârzie să vină.” Ca rezultat al pierderii credinţei în venirea lui Isus, robul necredincios 
începe să-i bată pe tovarăşii săi de slujbă, să mănânce şi să bea cu beţivii. Satana a lucrat pentru a 
provoca apostazie în biserica timpurie, iar pentru realizarea scopului său au fost introduse doctrine 
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prin care biserica a fost umplută de necredinţă în Hristos şi în venirea Lui. Adversarul lui Dumnezeu 
şi al omului şi-a pus umbra infernală de-a curmezişul căii celor credincioşi şi a estompat steaua 
nădejdii lor, şi anume credinţa în venirea în slavă a marelui Dumnezeu şi Mântuitor al nostru, Isus 
Hristos. 

Nădejdea care a fost atât de preţioasă pentru ei, şi-a pierdut atracţia, pentru că iluziile 
amăgitoare ale lui Satana au stins aproape în întregime lumina mântuirii prin meritele unui Mântuitor 
răstignit şi înviat, iar oamenii au fost conduşi să caute să facă ispăşire prin lucrările lor proprii – prin 
sărbători şi penitenţe, prin plata de bani către biserică. A fost mai agreabil inimii fireşti să caute astfel 
îndreptăţirea, decât să o caute prin pocăinţă şi credinţă, prin credinţa în adevăr şi ascultare de acesta. 
În timpul veacurilor de apostazie, întunericul a acoperit pământul şi negura mare popoarele; dar 
Reforma a trezit locuitorii pământului din somnul lor ca de moarte, şi mulţi s-au întors de la idolii şi 
superstiţiile lor, de la preoţi şi penitenţe, pentru a servi viului Dumnezeu, pentru a căuta în Cuvântul 
Său sfânt adevărul ca pe o comoară ascunsă. Ei au început să lucreze cu sârguinţă în mina adevărului, 
pentru a îndepărta gunoiul opiniei omeneşti care îngropase comorile preţioase de lumină. Dar, de 
îndată ce a început lucrarea de reformă, Satana, cu hotărâre, a căutat cu şi mai mult zel să prindă 
mintea oamenilor în superstiţie şi eroare. Când a constatat că nu-i poate împiedica să cerceteze 
Cuvântul lui Dumnezeu, că nu-i poate opri prin impunerea cu forţa a doctrinelor greşite să accepte 
adevărul, s-a gândit să-i intimideze prin ameninţări şi persecuţie, şi astfel să stingă lumina cerească, 
lumina care strălucea peste oameni dezvăluind caracterul lui Dumnezeu şi făcând clară răutatea 
arhiamăgitorului. 

Ceea ce Satana a condus oamenii să facă în trecut, îi va conduce, dacă este posibil, să facă din 
nou. Biserica timpurie a fost înşelată de vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al omului, iar apostazia a fost 
introdusă în rândurile celor care mărturiseau că iubesc pe Dumnezeu; astăzi, dacă poporul lui 
Dumnezeu nu se trezeşte din somn, va fi luat prin surprindere de şiretlicurile lui Satana. Printre cei 
care pretind a crede în venirea în curând a Mântuitorului, cât de mulţi sunt aceia care au alunecat de la 
credinţă, cât de mulţi şi-au pierdut dragostea dintâi şi au căzut sub descrierea adresată bisericii 
Laodicea, care spune că nu sunt nici reci, nici în clocot. Satana va face tot posibilul să-i ţină într-o 
stare de indiferenţă şi amorţeală. Fie ca Domnul să descopere poporului primejdiile care sunt în faţa 
lor, ca ei să se poată trezi din somnul lor spiritual, să-şi pregătească lămpile, şi să fie găsiţi printre cei 
ce aşteaptă ca Mirele să se întoarcă de la nuntă. 

Zilele în care trăim sunt pline de evenimente şi de primejdii. Semnele sfârşitului abundă în 
jurul nostru, şi evenimentele care urmează să se întâmple vor avea un caracter mai teribil decât ceea ce 
lumea a cunoscut până acum. „Când vor zice: ‚Pace şi linişte!’ atunci o prăpădenie neaşteptată va veni 
peste ei.” Dar pentru cei care au lumina adevărului, a fost scris, „Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în 
întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. Voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi 
nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim 
treji.” „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în 
sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea 
aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu 
armele luminii.” „Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul 
nopţii, sau la cântarea cocoşilor, sau dimineaţa. Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă 
găsească dormind.” 

Este o mare nevoie ca credinţa noastră slăbită să fie însufleţită şi ca să putem păstra pentru 
totdeauna înaintea minţii, dovezile că Domnul nostru vine în curând, ca să putem fi găsiţi mereu nu 
numai ca aşteptători, ci şi ca veghetori şi lucrători. Noi nu trebuie să fim găsiţi în aşteptare 
nefolositoare, pentru că acest lucru duce la neglijenţă şi deficienţă de caracter. Noi trebuie să ne dăm 
seama că judecăţile lui Dumnezeu sunt pe cale să cadă pe pământ, şi că trebuie să prezentăm cu mai 
multă seriozitate înaintea oamenilor, avertizarea pe care Domnul ne-a însărcinat să o dăm: „Pentru că 
atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum, şi nici nu va 
mai fi.” „Oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; 
căci puterile cerului vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi 
slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, 
pentru că izbăvirea voastră se apropie.” 
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Oricine pretinde a crede că Domnul vine în curând, să cerceteze Scripturile ca niciodată mai 
înainte, pentru că Satana este hotărât să încerce fiecare şiretlic posibil pentru a ţine sufletele în 
întuneric, şi pentru a orbi mintea în faţa primejdiilor timpului în care trăim. Fiecare credincios să pună 
mâna pe Biblie cu rugăciune serioasă, ca să poată fi luminat de Duhul Sfânt cu privire la ceea ce este 
adevărul, ca să poată cunoaşte mai mult din Dumnezeu şi Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Căutaţi 
adevărul ca pe o comoară ascunsă, şi dezamăgiţi vrăjmaşul. Timpul de încercare este chiar asupra 
noastră, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a început deja în descoperirea neprihănirii lui 
Hristos, Mântuitorul care iartă păcatul. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple 
întreg pământul. Pentru că lucrarea fiecăruia la care a ajuns solia de avertizare, este să înalţe pe Isus, 
să-L prezinte lumii ca descoperit în tipuri, umbrit în simboluri, manifestat în revelaţiile profeţilor, 
dezvăluit în lecţiile date ucenicilor Săi şi în minunile uimitoare făcute pentru fiii oamenilor. Cercetaţi 
Scripturile, pentru că ele sunt cele care mărturisesc despre El. 

Dacă vreţi să staţi în picioare în timpul de strâmtorare, trebuie să-L cunoaşteţi pe Hristos şi să 
vă însuşiţi neprihănirea Sa, pe care El o atribuie păcătosului pocăit. Înţelepciunea omenească nu va 
folosi pentru a concepe un plan de mântuire. Filozofia omului este zadarnică, roadele puterilor cele 
mai nobile ale omului sunt fără valoare, dacă lasă la o parte marele plan al Învăţătorului divin. Nicio 
slavă nu se cuvine omului, tot ajutorul şi toată slava omenească zace în ţărână, pentru că adevărul aşa 
cum este el în Isus este singura cale disponibilă1074 prin care omul poate să fie mântuit. Omul este 
privilegiat să se unească cu Hristos, iar apoi divinul şi omenescul se combină, şi în această uniune, 
doar nădejdea omului trebuie să rămână, pentru că pe măsură ce Duhul lui Dumnezeu atinge sufletul, 
puterile acestuia se însufleţesc şi omul devine o făptură nouă în Hristos Isus. El S-a arătat pentru a 
aduce viaţa şi nemurirea la lumină. El spune, „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.” 
Psalmistul declară, „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate.” 

Să studiem aşadar Cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem să-L cunoaştem pe Acela în care nu 
există întuneric. Isus spune, „Cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii.” Subiectul care atrage inima păcătosului este Hristos şi El răstignit. Pe crucea de pe Calvar, Isus 
este descoperit lumii în dragostea Sa de neegalat. Prezentaţi-L astfel mulţimii înfometate, iar lumina 
iubirii Sale va câştiga oamenii de la întuneric la lumină, de la păcat la ascultare şi sfinţenie.    
Privindu-L pe Isus, pe crucea de pe Calvar, conştiinţa se trezeşte faţă de caracterul ticălos al păcatului, 
şi nimic altceva nu o poate trezi în felul acesta. Păcatul este cel care a cauzat moartea iubitului Fiu al 
lui Dumnezeu, iar păcatul este călcarea legii. Asupra Lui au fost puse nelegiuirile noastre, ale tuturor. 
Păcătosul spune apoi despre lege că este bună, căci el îşi dă seama că aceasta condamnă faptele sale 
rele, în timp ce preamăreşte dragostea fără seamăn a lui Dumnezeu care i-a asigurat mântuirea prin 
atribuirea neprihănirii Aceluia care n-a cunoscut niciun păcat şi în a cărui gură nu s-a găsit niciun 
vicleşug.  
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(Încheiere) 
 

Adevărul este eficient, şi prin ascultare, puterea acestuia schimbă mintea după asemănarea lui 
Isus. Adevărul aşa cum este el în Isus, este cel care trezeşte conştiinţa şi transformă mintea, pentru că 
acesta este însoţit, la nivelul inimii, de Duhul Sfânt. Există mulţi care, lipsiţi de discernământ spiritual, 
iau litera goală a cuvântului, şi văd că, neînsoţită de Duhul lui Dumnezeu, ea nu trezeşte sufletul, nu 
sfinţeşte inima. Cineva poate fi în măsură să citeze din Vechiul şi Noul Testament, poate fi 
familiarizat cu poruncile şi făgăduinţele Cuvântului lui Dumnezeu, dar dacă Duhul Sfânt nu trimite 
adevărul în locaşul inimii, dacă nu luminează mintea cu lumina divină, niciun suflet nu cade pe Stâncă 
şi nu se zdrobeşte; pentru că agentul divin este cel care leagă sufletul de Dumnezeu. Fără iluminarea 
Duhului lui Dumnezeu, nu vom fi în măsură să discernem adevărul de eroare, şi vom cădea sub 
ispitele meşteşugite şi amăgirile pe care Satana le va aduce în faţa lumii. Suntem aproape de 
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încheierea controversei dintre Prinţul luminii şi prinţul întunericului, şi în curând amăgirile 
vrăjmaşului vor încerca credinţa noastră. Satana va face minuni în faţa fiarei şi va amăgi „pe locuitorii 
pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei.”  

Dar, deşi prinţul întunericului va lucra pentru a acoperi pământul cu întuneric şi cu negură pe 
oameni, Domnul va manifesta puterea Sa de convertire. O lucrare este necesară de făcut pe pământ, 
similară celei care a avut loc la revărsarea Duhului Sfânt în zilele primilor ucenici, atunci când ei au 
predicat pe Isus şi El răstignit. Mulţi vor fi convertiţi într-o zi, pentru că solia va merge cu putere. 
Aceste cuvinte vor putea fi spuse apoi: „Evanghelia noastră nu v-a fost propovăduită numai cu vorbe, 
ci cu putere, şi cu Duhul Sfânt.” Duhul Sfânt este Cel care îi atrage pe oameni la Hristos, pentru că El 
ia lucrurile lui Dumnezeu şi le arată păcătosului. Isus a spus: „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din 
ce este al Meu, şi vă va descoperi.” 

Lucrarea Duhului Sfânt nu poate fi măsurată în profunzimea ei. El este sursa din care îşi trage 
puterea şi eficienţa acela care lucrează pentru Dumnezeu; şi Duhul Sfânt este Mângâietorul, ca o 
prezenţă personală a lui Hristos pentru suflet. Cel care priveşte la Hristos cu credinţă simplă, de copil, 
este făcut părtaş de natură divină prin intermediul Duhului Sfânt. Când este condus de Duhul lui 
Dumnezeu, creştinul poate să ştie că este făcut desăvârşit în El, care este Capul tuturor lucrurilor. Aşa 
cum a fost slăvit Hristos în ziua Cincizecimii, tot aşa va fi slăvit din nou în lucrarea de încheiere a 
Evangheliei, când va pregăti un popor care să reziste încercării finale, în conflictul de încheiere a 
marii controverse. Profetul descrie planul de luptă al vrăjmaşului, zicând: 

„Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi 
vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii 
lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până 
acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii 
pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului 
să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca 
icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.” „Ei se 
vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul 
împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea îi vor birui.” „După 
aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de 
slava lui. El a strigat cu glas tare, şi a zis: ‚A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al 
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte.’... Apoi 
am auzit din cer un alt glas, care zicea: ‚Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în 
cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.’” 

Poporul lui Dumnezeu va fi chemat să iasă afară din asocierea cu cei lumeşti şi cu cei făcători 
de rele, ca să poată sta în lupta pentru Domnul, împotriva puterilor întunericului. Atunci când 
pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu, vom vedea o lucrare similară cu cea care a fost făcută 
atunci când ucenicii, umpluţi cu Duhul Sfânt, au vestit puterea unui Mântuitor înviat. Lumina cerului a 
pătruns în mintea întunecată a acelora care au fost înşelaţi de vrăjmaşii lui Hristos, şi reprezentarea 
falsă a Lui a fost respinsă pentru că, prin eficienţa Duhului Sfânt, ei L-au văzut acum înălţat ca Prinţ şi 
Mântuitor, pentru a da lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Ei L-au văzut înconjurat de slava 
cerului, cu comori infinite în mâinile Sale pentru a le dărui celor care se întorc din răzvrătirea lor. Pe 
măsură ce apostolii au prezentat slava singurului născut din Tatăl, trei mii de suflete au fost atinse la 
inimă, şi au fost făcuţi să se vadă păcătoşi şi murdari, iar pe Hristos să-L vadă ca Mântuitor şi 
Răscumpărător al lor. Hristos a fost înălţat, Hristos a fost slăvit, prin puterea Duhului Sfânt care Se 
odihnea peste oameni. Cu ochiul credinţei, aceşti credincioşi L-au văzut ca fiind Cel care a suportat 
umilinţa, suferinţa şi moartea, astfel ca ei să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Privind asupra 
neprihănirii Sale imaculate, şi-au văzut propria lor diformitate şi mânjitură, şi au fost umpluţi de frică 
dumnezeiască, de dragoste şi adoraţie pentru Cel care Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru ei. Ei şi-au smerit 
sufletele în ţărână, s-au pocăit de faptele lor rele, şi au slăvit pe Dumnezeu pentru mântuirea Lui. 

Ei au zis unul către altul, „Acesta este Cel care a fost acuzat de lăcomie, pentru că a mâncat cu 
vameşii şi păcătoşii, Cel care a fost legat, biciuit şi răstignit. Noi credem în El ca Fiu al lui Dumnezeu, 
ca Prinţ şi Mântuitor.” Descoperirea lui Hristos, prin Duhul Sfânt, i-a făcut să înţeleagă puterea şi 
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măreţia Sa, şi şi-au întins mâinile spre El, prin credinţă, spunând, „Cred.” Aşa a fost în timpul ploii 
timpurii, dar ploaia târzie va fi mai abundentă. Mântuitorul oamenilor va fi slăvit şi pământul va fi 
luminat de strălucitoarea lumină a razelor neprihănirii Sale. 

El1076 este izvorul de lumină, şi lumina strălucind prin porţile întredeschise a căzut peste 
poporul lui Dumnezeu, ca să-L înalţe, în caracterul Său glorios, înaintea celor care stau în întuneric. 

Hristos nu a fost prezentat în legătură cu legea, ca Mare Preot credincios şi milos care a fost în 
toate lucrurile ispitit ca şi noi, dar fără păcat. El nu a fost înălţat înaintea păcătosului ca Jertfă divină. 
Lucrarea Sa ca Jertfă, Înlocuitor şi Garant, a fost prezentată doar ocazional, şi rece, însă aceasta este 
ceea ce păcătosul trebuie să ştie. Păcătosul trebuie să-L vadă pe Hristos în deplinătatea Sa, ca 
Mântuitor care iartă păcatul, pentru că dragostea de neegalat a lui Hristos, prin intermediul Duhului 
Sfânt, va produce convingerea şi convertirea inimii împietrite. Influenţa divină, este gustul şi sarea în 
creştin. Mulţi prezintă doctrinele şi teoriile credinţei noastre, dar prezentarea lor este ca şi sarea fără 
gust, din cauză că Duhul Sfânt nu lucrează prin slujirea lor lipsită de credinţă. Ei nu şi-au deschis 
inima pentru a primi harul lui Hristos, ei nu cunosc lucrarea Duhului, ei sunt ca făina fără aluat, din 
cauză că nu există niciun principiu lucrător în toată munca lor şi nu reuşesc să câştige suflete pentru 
Hristos. Ei nu-şi însuşesc neprihănirea lui Hristos, aceasta este o haină nepurtată de ei, necunoscută în 
totalitate, un izvor neatins. 

Oh, dacă lucrarea ispăşitoare a lui Hristos ar fi studiată cu atenţie! Oh, dacă toţi ar studia cu 
atenţie şi rugăciune Cuvântul lui Dumnezeu, nu pentru a se califica în a dezbate puncte controversate 
de doctrină, ci pentru ca sufletele înfometate să fie săturate, acelea care însetează, să fie 
reîmprospătate de la izvorul vieţii. Atunci când cercetăm Scripturile cu inima umilă, cu sentimentul 
propriei noastre slăbiciuni şi nevrednicii, Isus este descoperit sufletelor noastre, în toată valoarea Sa. 
Dacă devenim părtaşi de natură divină, vom privi cu oroare asupra tuturor înălţărilor noastre de sine, 
şi ceea ce am preţuit ca fiind înţelepciune, ne va părea ca zgură şi gunoi. Cei care s-au educat pentru a 
fi combativi, care s-au privit pe sine ca fiind oameni cu minte ascuţită, pasionaţi, vor privi lucrarea lor 
cu tristeţe şi ruşine, şi vor şti că jertfa lor a fost tot atât de lipsită de valoare cum a fost cea a lui Cain, 
căci a fost lipsită de neprihănirea lui Hristos. 

Oh, dacă noi, ca popor, ne-am umili inimile înaintea lui Dumnezeu şi am stărui pe lângă El 
pentru a primi Duhul Sfânt! Dacă venim la Domnul cu smerenie şi căinţă a sufletului, El va răspunde 
la rugăciunile noastre, pentru că El spune că este mai dornic să ne dea Duhul Sfânt decât sunt părinţii 
să dea daruri bune copiilor lor. Atunci Hristos ar fi slăvit şi în El am discerne trupeşte toată plinătatea 
Dumnezeirii. Hristos a spus despre Mângâietorul, „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al 
Meu, şi vă va descoperi.” Acesta este lucrul cel mai important pentru noi. Pentru că, „viaţa veşnică 
este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos, pe care L-ai 
trimis Tu.” 

 
 

Review & Herald, 6 Dec. 1892 
 

SUNAŢI  CLAR  DIN  TRÂMBIŢĂ 
 
Ne grăbim spre conflictul final şi nu este timp pentru compromis. Nu este timp pentru a ne 

ascunde adevărata faţă. Atunci când lupta se înteţeşte, nimeni să nu devină trădător. Nu este momentul 
să depunem sau să ascundem armele noastre şi să dăm Satanei avantaj în război. Dar dacă nu vegheaţi 
şi nu vă păstraţi hainele nepătate de lume, nu veţi rămâne credincioşi Căpeteniei noastre. Nu este 
timpul ca străjerii să doarmă pe zidurile Sionului. Aceştia să fie foarte treji. Strigaţi către cel ce 
veghează împreună cu voi, „vine dimineaţa, şi este tot noapte.” Nu este momentul acum să ne 
încetinim eforturile, să devenim slabi şi fără de viaţă, nici timp pentru a ascunde lumina noastră sub 
obroc, să vorbim cuvinte moi, să profeţim înşelător. Fiecare putere trebuie să fie angajată pentru 
Dumnezeu. Trebuie să vă păstraţi loialitatea, să daţi mărturie pentru Dumnezeu şi pentru adevăr. Nu 
vă lăsaţi abătuţi de orice sugestie pe care lumea o poate face. Nu ne putem permite să facem 
compromis. Este o problemă de viaţă înaintea noastră, de importanţă vitală pentru rămăşiţa poporului 
lui Dumnezeu, foarte aproape de încheierea istoriei acestui pământ, pentru că interese veşnice sunt 
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implicate. În ajunul crizei, nu este momentul pentru a fi găsiţi cu o inimă rea şi necredincioasă, 
departe de Dumnezeul cel viu. 

Apostazia iniţială a început cu neîncredere şi tăgăduire a adevărului, dar dacă noi vom vrea să 
biruim, trebuie să ne fixăm neabătut ochii credinţei asupra lui Isus, Căpetenia mântuirii noastre. Noi 
trebuie să urmăm exemplul lui Hristos, şi în tot ceea ce a făcut Isus pe pământ, El a avut ochii 
îndreptaţi doar spre slava lui Dumnezeu. El spune, „fac aşa cum Mi-a poruncit Tatăl.” „Aceasta este 
porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” În tot ce a făcut, El lucra voia Tatălui Său, astfel că 
viaţa Sa de pe pământ a fost o manifestare a perfecţiunii divine. Divinitatea şi omenescul s-au unit în 
Hristos, ca să ne dezvăluie scopul lui Dumnezeu şi să aducă omul în strânsă comuniune cu Sine însuşi. 
Această unire ne va permite să biruim vrăjmaşul, pentru că prin credinţa în Hristos, vom avea putere 
divină. Vor veni zile (vrăjmaşul lucrează în acest scop), în care legea lui Dumnezeu va fi făcută fără 
valoare. Pe măsură ce acele zile se apropie, cei loiali lui Dumnezeu trebuie să se ridice de urgenţă, 
manifestând mai mult zel, dând mai multe mărturii clare şi de neclintit. 

Dar în timp ce vom vorbi ca unii care au autoritate, nu trebuie să facem nimic într-un spirit 
sfidător. Dacă inimile noastre sunt pe deplin predate lui Dumnezeu, vom uni blândeţea şi dragostea, cu 
adevărul şi hotărârea. Noi „să nu vorbim de rău pe nimeni, să nu fim gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini 
de blândeţe faţă de toţi oamenii.” 

Este timpul ca poporul lui Dumnezeu să-şi preia atribuţiile, să fie credincios în lucrurile mici, 
pentru că de îndeplinirea justă a lucrurilor mici depind rezultate mari. Nu lăsaţi lucrul care trebuie 
făcut, pentru că acesta pare mic şi neimportant, după judecata voastră. Curăţaţi toate dărâmăturile, 
reparaţi spărturile imediat ce apar. Să nu existe nicio diferenţă sau disensiune între lucrători. Să 
meargă toţi la lucru pentru a ajuta pe cel care are nevoie de ajutor. Există o cauză pentru marea 
slăbiciune din bisericile noastre, şi această cauză este greu de eliminat, pentru că este eu-l. Problemele 
nu apar deoarece oamenii au prea multă voinţă, ci pentru că au prea multă voinţă a lor. Voinţa trebuie 
să fie sfinţită în întregime lui Dumnezeu. Urmaşii lui Hristos trebuie să cadă pe Stâncă şi să fie 
zdrobiţi, pentru că în fiecare dintre cei care intră pe porţile cetăţii lui Dumnezeu, eu-l trebuie să fie 
răstignit. Spiritul nestăpânit care apare în inimile unora din biserică atunci când ceva nu merge după 
placul lor, trebuie să fie supus, pentru că nu este Duhul lui Hristos. Este într-adevăr momentul să 
revenim la dragostea dintâi şi să trăim în pace între noi. Noi trebuie să facem evident că nu suntem 
doar cititori ai Bibliei, ci credincioşi ai acesteia. Dacă suntem uniţi cu Hristos, vom fi uniţi unul de 
altul. Isus spune, „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi 
şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii 
pentru alţii.” „Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, şi să nu ne 
plăcem nouă înşine. Fiecare din noi să placă aproapelui, în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci 
şi Hristos nu Şi-a plăcut Lui însuşi; ci, după cum este scris: ‚Ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine, au 
căzut peste Mine.’ . . . . Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte, 
unii faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus; pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi 
pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.” 

Numărul membrilor noştri este în creştere, facilităţile noastre sporesc, şi toate acestea cheamă 
la unire în rândul lucrătorilor, la consacrare totală şi devotament temeinic pentru cauza lui Dumnezeu. 
Nu există niciun loc în lucrarea lui Dumnezeu pentru lucrători cu jumătate de inimă, pentru cei care nu 
sunt nici reci, nici în clocot. Isus spune, „ O, dacă ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, 
nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea.” Printre cei care sunt cu inima împărţită se află 
cei care se mândresc cu marea lor prudenţă în a primi „lumina nouă”, cum o numesc ei. Eşecul lor de 
a primi lumina este cauzat de orbirea lor spirituală, pentru că ei nu pot discerne căile şi lucrările lui 
Dumnezeu. Cei care se înrolează împotriva luminii preţioase a cerului, vor accepta solii pe care nu 
Dumnezeu le-a trimis, şi vor deveni astfel periculoşi pentru cauza lui Dumnezeu, pentru că vor fixa 
standarde false. 

Există bărbaţi în cauza noastră care ar putea fi de mare folos dacă ar învăţa de la Hristos şi ar 
înainta din lumină în mai multă lumină, dar pentru că ei nu vor, sunt obstacole serioase, punând mereu 
întrebări, risipind timp preţios în argumentări şi necontribuind la ridicarea spirituală a bisericii. Ei 
direcţionează în mod greşit minţile şi conduc pe oameni să accepte sugestii periculoase. Ei nu pot 
vedea departe, ei nu pot vedea sfârşitul problemei. Forţa lor morală este irosită pe nimicuri, pentru că 
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ei văd un atom cât o lume, şi o lume cât un atom. 
Mulţi s-au încrezut în înţelepciunea oamenilor şi au slăvit-o, mai mult decât s-au încrezut în 

Hristos şi în adevărul sfinţitor preţios pentru acest timp. Ei au nevoie de ungere cerească, pentru a 
putea înţelege lumina şi adevărul. Ei mulţumesc lui Dumnezeu pentru că se ţin de o cale strâmtă, dar 
nu văd lărgimea şi complexitatea principiilor adevărului, şi nu sunt luminaţi de Spiritul lui Dumnezeu 
ca să vadă largheţea imensă a cerului. Ei admiră teoriile făcute de om, şi umblă în scânteile aprinse de 
ei, îndepărtându-se tot mai mult şi mai mult de principiile autentice ale acţiunii creştine, care au fost 
date pentru a face pe oameni înţelepţi spre mântuire. Ei se străduiesc să răspândească Evanghelia, dar 
o separată de măduva şi viaţa ei. Ei spun, „Să lumineze lumina”, dar o acoperă, ca să nu strălucească 
în raze clare peste temele pe care au nevoie să le înţeleagă. Unii îşi consumă râvna în planuri care nu 
pot fi realizate fără primejdie pentru biserică. 

În acest timp, biserica nu ar trebui să fie deturnată de la obiectul principal de interes vital, spre 
lucruri care nu vor aduce sănătate şi curaj, credinţă şi putere. Ei trebuie să vadă, şi prin acţiunile lor să 
mărturisească faptul că Evanghelia este agresivă. 

Străjerii de pe zidurile Sionului trebuie să fie vigilenţi, şi să nu doarmă nici ziua, nici noaptea. 
Dar dacă ei nu au primit solia de pe buzele lui Hristos, trâmbiţele lor vor da un sunet nesigur. Fraţilor, 
Dumnezeu vă cheamă, atât pe cei din lucrare cât şi pe laici, să ascultaţi glasul Lui vorbindu-vă în 
Cuvântul Său. Primiţi adevărul Său în inimă, ca să puteţi fi făcuţi oameni spirituali prin puterea lui vie 
şi sfinţitoare. Apoi,1078 solia distinctă pentru acest timp să fie transmisă de la străjer la străjer, pe 
zidurile Sionului. 

Acesta este un timp de îndepărtare de adevăr şi neprihănire, un timp în care trebuie să rezidim 
vechile dărâmături şi cu efort interesat să lucrăm pentru a pune temelia multor generaţii. 

„Vei fi numit ,Dregător de spărturi’, ,Cel ce drege drumurile, şi face ţara cu putinţă de locuit.’ 
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă 
Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-l vei cinsti, neurmând căile 
tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în 
Domnul, şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci 
gura Domnului a vorbit.”  

„‚Ascultaţi-Mă, voi care cunoaşteţi neprihănirea, popor, care ai în inimă Legea Mea! Nu te 
teme de ocara oamenilor, şi nu tremura de ocările lor. Căci îi va mânca molia ca pe o haină, şi-i va 
roade viermele cum roade lâna; dar neprihănirea Mea va dăinui în veci, şi mântuirea Mea se va întinde 
din veac în veac.’ Trezeşte-te, trezeşte-te şi îmbracă-te cu putere, braţ al Domnului! Trezeşte-te, ca în 
zilele de odinioară, şi în veacurile din vechime! Oare n-ai doborât Tu Egiptul, şi ai străpuns balaurul? 
Nu eşti Tu acela, care ai uscat marea, apele adâncului celui mare, şi ai croit în adâncimile mării, un 
drum pentru trecerea celor răscumpăraţi? Astfel cei răscumpăraţi de Domnul se vor întoarce, vor veni 
în Sion cu cântări de biruinţă, şi o bucurie veşnică le va încununa capul; îi va apuca veselia şi bucuria, 
iar durerea şi gemetele vor fugi. Eu, Eu vă mângâi. Dar cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor, 
şi de fiul omului, care trece ca iarba, şi să uiţi pe Domnul, care te-a făcut, care a întins cerurile şi a 
întemeiat pământul? De ce să tremuri necontenit toată ziua, înaintea mâniei asupritorului, când umblă 
să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? În curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat; nu 
va muri în groapă, şi nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care stârnesc marea 
şi fac să-i urle valurile, şi al cărui Nume este Domnul oştirilor. Eu pun cuvintele Mele în gura ta, şi te 
acopăr cu umbra mâinii Mele, ca să întind ceruri noi şi să întemeiez un pământ nou, şi să zic Sionului: 
,Tu eşti poporul Meu!’” 

„De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va 
arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde. Atunci neamurile vor 
vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va hotărî gura 
Domnului. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna 
Dumnezeului tău. Nu te vor mai numi Părăsită, şi nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor 
numi: ,Plăcerea Mea este în ea’, şi ţara ta o vor numi Beula: ,Măritată’; căci Domnul Îşi pune plăcerea 
în tine, şi ţara ta se va mărita iarăşi.” 

În timp ce ţineţi cu fermitate stindardul adevărului, proclamând legea lui Dumnezeu, fiecare 
suflet să-şi amintească faptul că credinţa lui Isus este legată de poruncile lui Dumnezeu. Îngerul al 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



81 

treilea este reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului, strigând cu glas tare: „Aici este răbdarea 
sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Soliile primului, celui de-al doilea 
şi al treilea înger sunt legate una de cealaltă. Dovezile adevărului statornic, veşnic viu, al acestor solii 
grandioase, care înseamnă atât de mult pentru noi, care au trezit o opoziţie atât de aprigă în lumea 
religioasă, nu se pot stinge. Satana caută în mod constant să-şi arunce umbra lui infernală asupra 
acestor solii, pentru ca rămăşiţa poporului lui Dumnezeu să nu deosebească în mod clar importanţa 
lor, timpul şi locul acestora; dar ele sunt vii, şi îşi vor exercita puterea asupra experienţei noastre 
religioase până la sfârşitul timpului.  

Influenţa acestor solii a fost adâncirea, lărgirea şi punerea în mişcare a izvoarelor vieţii în mii 
de inimi, aducând la existenţă instituţii de învăţământ, case de editură şi instituţii de sănătate; toate 
acestea sunt instrumentele lui Dumnezeu, menite să coopereze în marea lucrare reprezentată de 
primul, al doilea şi cel de-al treilea înger, zburând prin mijlocul cerului pentru a avertiza locuitorii 
lumii că Hristos va veni din nou cu putere şi slavă mare. Profetul spune, „După aceea, am văzut 
pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a 
strigat cu glas tare, şi a zis: ‚A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o 
închisoare a oricărui duh necurat.’” Este acelaşi mesaj cu cel ce a fost vestit de cel de-al doilea înger. 
A căzut Babilonul, „care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Ce este acel vin? – 
Doctrinele ei false. Ea a dat lumii un sabat fals în locul Sabatului poruncii a patra, şi a repetat 
minciuna pe care Satana a spus-o prima dată Evei, în Eden – nemurirea sufletului. Multe erori 
asemănătoare a răspândit ea în lung şi-n lat, „învăţând ca învăţături nişte porunci omeneşti.” 

Când Isus Şi-a început lucrarea de slujire publică, a curăţit templul de profanarea lui 
nelegiuită. Printre ultimele lucrări ale Sale a fost cea de-a doua curăţare a templului. În ultima lucrare 
de avertizare a lumii, două apeluri distincte sunt făcute către biserici. Solia celui de-al doilea înger 
este, „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei 
curviei ei!” În marea strigare a celui de-al treilea înger, o voce este auzită din cer, spunând, „Ieşiţi din 
mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că 
păcatele ei s-au îngrămădit, şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.” 
 
 
Review & Herald, 13 Dec. 1892 
 

SUNAŢI  CLAR  DIN  TRÂMBIŢĂ 
(Încheiere) 

 
Aşa cum Dumnezeu i-a chemat pe copiii lui Israel afară din Egipt, ca să poată ţine Sabatul 

Său, aşa cheamă El afară poporul Său din Babilon, ca să nu se închine fiarei şi icoanei ei. Omul 
fărădelegii, care s-a gândit să schimbe vremile şi legea, s-a înălţat deasupra lui Dumnezeu prin 
prezentarea unui sabat fals lumii; lumea creştină a acceptat copilul papalităţii, l-a legănat şi l-a hrănit, 
sfidând astfel pe Dumnezeu prin îndepărtarea memorialului Său şi înălţarea unui sabat rival. 

După ce adevărul va fi proclamat ca o mărturie tuturor neamurilor, orice putere imaginabilă a 
răului va fi pusă la lucru şi minţile vor fi confuze din cauza multor voci care strigă, „Iată, Hristosul 
este aici, ,Iată-L, acolo.’ Acesta este adevărul, am solia de la Dumnezeu, El m-a trimis cu lumină 
mare.” Va fi atunci o îndepărtare a pietrelor de hotar şi o încercare de a dărâma pilonii credinţei 
noastre. Un efort mai decis va fi făcut pentru a înălţa sabatul fals şi pentru a arunca dispreţ asupra lui 
Dumnezeu Însuşi, prin înlocuirea zilei pe care El a binecuvântat-o şi a sfinţit-o. Sabatul fals va fi 
impus printr-o lege opresivă. Satana şi îngerii lui sunt treji şi foarte activi, lucrând cu energie şi 
perseverenţă prin instrumente omeneşti, pentru a-şi realiza scopul de a distruge din minţile oamenilor 
cunoaşterea de Dumnezeu. În timp ce Satana lucrează cu minunile sale mincinoase, timpul prezis în 
Apocalipsa va fi împlinit, şi îngerul puternic ce va lumina pământul cu slava lui, va proclama căderea 
Babilonului şi va chema poporul lui Dumnezeu, să iasă din ea. 

În timpul marii strigări a îngerului al treilea, cei care au fost într-o anumită măsură orbiţi de 
vrăjmaş, care nu au ieşit în totalitate din capcana lui Satana, vor fi în pericol, deoarece va fi dificil 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



82 

pentru ei să discearnă lumina din cer şi vor fi înclinaţi să accepte minciuna. Experienţa lor greşită va 
influenţa gândurile, deciziile, propunerile şi sfaturile lor. Dovezile pe care Dumnezeu le-a dat, nu vor 
fi dovezi pentru aceia care şi-au orbit ochii prin faptul că au ales mai degrabă întunericul decât lumina. 
După respingerea luminii, ei vor inventa teorii pe care le vor numi „lumină”, dar pe care Domnul le 
numeşte „lumina focului lor şi a tăciunilor pe care ei şi i-au aprins”, şi după aceasta îşi vor îndrepta 
paşii. Domnul declară: „Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine 
umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul 
lui! Iar voi toţi, care aprindeţi focul, şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în 
tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.” Isus a 
spus: „Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată: ca cei ce nu văd, să vadă, şi cei ce văd, să ajungă 
orbi.” „Eu am venit ca să fiu o lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine, să nu rămână în 
întuneric.” „Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul, pe care 
l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi.” 

Mulţi vor respinge cuvintele pe care Domnul le-a trimis, iar cuvintele pe care omul le va vorbi, 
vor fi primite ca lumină şi adevăr. Isus spune, „Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu Mă primiţi; 
dacă va veni un altul, în numele lui însuşi, pe acela îl veţi primi.” Înţelepciunea omului va conduce 
departe de lepădarea de sine, de consacrare şi va inventa multe lucruri care tind să facă fără efect 
soliile lui Dumnezeu. Noi nu putem avea nicio siguranţă în a ne baza pe oameni care nu sunt în strânsă 
legătură cu Dumnezeu. Ei acceptă opiniile oamenilor, şi nu pot discerne glasul adevăratului Păstor, iar 
influenţa lor va înşela pe mulţi, deşi sunt date dovezi peste dovezi care să ateste veridicitatea 
adevărului pentru aceste zile. Adevărul este puternic, pentru a întoarce pe oameni la Hristos, pentru a 
trezi energiile lor, a supune şi înmuia inimile lor, şi ca să-i inspire cu zel, devotament şi dragoste faţă 
de Dumnezeu. Adevărul Sabatului nu trebuie în niciun caz să fie acoperit. Noi trebuie să-l lăsăm să se 
vadă în contrast puternic cu eroarea. 

Pe măsură ce timpul se apropie de sfârşit, mărturiile slujitorilor lui Dumnezeu vor deveni tot 
mai hotărâte şi mai puternice, aruncând lumina adevărului asupra sistemelor de eroare şi de opresiune 
care au deţinut atât de mult supremaţia. Domnul ne-a trimis solii pentru acest timp, solii care vor aşeza 
creştinismul pe o temelie veşnică, şi toţi cei care cred adevărul prezent, trebuie să stea, nu în propria 
lor înţelepciune, ci în înţelepciunea lui Dumnezeu, şi să ridice din nou temeliile multor generaţii; ei 
vor fi înregistraţi în cărţile din ceruri ca fiind „dregători de spărturi”, „cel ce drege drumurile şi face 
ţara cu putinţă de locuit.” În faţa celei mai aprige opoziţii, noi trebuie să păstrăm adevărul, pentru că 
este adevărul. Dumnezeu lucrează asupra minţilor omeneşti; omul nu lucrează singur. Puterea cea 
mare de iluminare vine de la Hristos; strălucirea exemplului Său trebuie să fie păstrată în faţa 
poporului, în fiecare cuvântare. Dragostea Lui este slava curcubeului care înconjoară tronul de sus. 

Domnul a spus, „curcubeul Meu, pe care l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului 
dintre Mine şi pământ ... şi Eu Îmi voi aduce aminte de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate 
vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.” În 
curcubeul de deasupra tronului, este o mărturie veşnică a faptului că „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa 
veşnică.” Ori de câte ori legea este prezentată în faţa oamenilor, învăţătorul adevărului să arate spre 
tronul înconjurat de curcubeul făgăduinţei, neprihănirea lui Hristos. Slava legii este Hristos, El a venit 
pentru a înălţa legea şi pentru a o onora. Arătaţi clar că mila şi pacea s-au întâlnit împreună în Hristos, 
iar neprihănirea şi adevărul s-au îmbrăţişat. Când priviţi la scaunul Lui de domnie, aducând ca jertfă 
pocăinţa, lauda şi mulţumirea pentru că puteţi avea un caracter creştin desăvârşit şi că Îl puteţi 
prezenta pe Hristos lumii, atunci rămâneţi în Hristos şi Hristos rămâne în voi; atunci aveţi pacea care 
întrece orice cunoştinţă. Avem nevoie să medităm continuu la dragostea atrăgătoare a lui Hristos. 
Trebuie să ne direcţionăm minţile spre Hristos, să ne fixăm mintea asupra Lui. În fiecare cuvântare, 
insistaţi asupra atributelor divine.  

După cum curcubeul în nor este format prin unirea luminii soarelui cu picăturile de apă, tot aşa 
curcubeul care înconjoară tronul reprezintă puterea combinată a milei şi a dreptăţii. Nu doar dreptatea 
este cea care trebuie să fie păstrată, pentru că aceasta ar eclipsa slava curcubeului făgăduinţei, care se 
află deasupra tronului; atunci oamenii ar putea vedea numai pedeapsa legii. Dacă nu ar exista dreptate, 
dacă nu ar fi pedeapsă, nu ar putea exista stabilitate în guvernarea lui Dumnezeu. Combinarea 
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dreptăţii şi a milei, este cea care face mântuirea completă. Atunci când vedem pe Mântuitorul lumii şi 
legea lui Iehova, îmbinarea celor două este cea care ne face să exclamăm, „ajung mare prin bunătatea 
Ta.” Ştim că Evanghelia este un sistem perfect şi complet, dezvăluind imutabilitatea Legii lui 
Dumnezeu. Ea inspiră inima cu speranţă şi cu dragoste faţă de Dumnezeu. Mila ne invită să intrăm pe 
porţi în cetatea lui Dumnezeu, iar dreptatea este1080 satisfăcută să acorde fiecărui suflet ascultător, 
privilegiul deplin de a fi membru al familiei împărăteşti, copil al Împăratului ceresc. Dacă am fi cu 
defecte de caracter, nu am putea trece porţile pe care mila le-a deschis celor ascultători; pentru că 
dreptatea stă la intrare şi cere sfinţenie în toţi cei care vor vedea pe Dumnezeu. Dacă dreptatea ar fi 
stinsă şi dacă ar fi posibil ca mila divină să deschidă porţile pentru întreaga rasă omenească, indiferent 
de caracter, s-ar crea o stare de nemulţumire şi răzvrătire în cer, mai rea decât înainte ca Satana să fi 
fost alungat. Pacea, fericirea şi armonia cerului ar fi stricate. Trecerea de la pământ la cer nu va 
schimba caracterul oamenilor; fericirea celor răscumpăraţi în ceruri rezultată din caracterul format în 
această viaţă, după chipul lui Hristos. Sfinţii din cer au fost mai întâi sfinţi pe pământ. 

Mântuirea pe care Hristos a câştigat-o pentru om printr-o astfel de jertfă, este singurul lucru 
care are valoare, pentru că aceasta este cea care salvează din păcat – cauza tuturor mizeriilor şi a 
nenorocirilor din lumea noastră. Mila lui Dumnezeu este cea care atrage în mod constant pe păcătos la 
Isus. Dacă el răspunde, şi vine cu pocăinţă şi mărturisire, ţinându-se în credinţă de nădejdea pusă 
înaintea lui prin Evanghelie, Dumnezeu îl va accepta; pentru că „Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o 
inimă zdrobită şi mâhnită.” Astfel, legea lui Dumnezeu nu este minimalizată de Evanghelie, ci puterea 
păcatului este sfărâmată şi sceptrul milei este întins păcătosului pocăit. 

Curcubeul de deasupra scaunului de domnie, este curcubeul făgăduinţei, mărturisind întregii 
lumi că Dumnezeu nu va uita niciodată de poporul Său în lupta lui împotriva răului. Să facem pe Isus 
tema discuţiei noastre. Prin condei şi glas, să prezentăm nu numai poruncile lui Dumnezeu, ci şi 
credinţa lui Isus. Aceasta va promova adevărata evlavie a inimii, aşa cum nimic altceva nu poate face. 
În timp ce vom prezenta oamenilor faptul că ei sunt supuşii unui guvern moral divin, raţiunea le va 
spune că acesta este adevărul, că ei datorează supunere faţă de Iehova şi că această viaţă este timpul 
încercării noastre. În această viaţă, noi suntem puşi sub disciplina şi guvernarea lui Dumnezeu, pentru 
a ne forma caractere şi a dobândi deprinderi pentru viaţa de sus. Toate scenele la care trebuie să luăm 
parte, trebuie să fie studiate cu atenţie pentru că ele sunt o parte a educaţiei noastre, o parte din marele 
plan al lui Dumnezeu. Noi ar trebui să aducem materiale solide pentru construirea caracterului nostru: 
pentru că noi lucrăm atât pentru această viaţă cât şi pentru viaţa veşnică. Pe măsură ce ne apropiem de 
sfârşitul istoriei acestui pământ, fie avansăm rapid în creşterea creştină, fie vom decădea rapid spre 
lume. 

Ispitele vor veni ca un potop, dar nu trebuie nici să eşuăm, nici să ne descurajăm, cât timp ştim 
că curcubeul făgăduinţei este deasupra tronului lui Dumnezeu. Vom fi supuşi la încercări grele, la 
opoziţie, la necazuri, dar ştim că Isus a trecut prin toate acestea. Aceste experienţe sunt valoroase 
pentru noi; avantajele diferitelor experienţe nu sunt limitate cu niciun chip la această viaţă scurtă, ci 
ating veşnicia. Prin răbdare, credinţă şi speranţă, în toate scenele schimbătoare ale pământului ne 
formăm caractere pentru viaţa veşnică. Indiferent ce suntem chemaţi să suportăm, putem fi siguri că 
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. 

 
 
 

Lt. 47, 1892 
CĂTRE  J. H. MORRISON 

(George's Terrace, St. Kilda Road, Melbourne, 22 Decembrie 1892) 
 
Dragă frate Morrison, 

Am primit scrisoarea ta amabilă, şi îţi mulţumesc că mi-ai scris. Mă bucur să-ţi spun că 
sănătatea mi s-a îmbunătăţit. Nu mai am nevoie să fiu transportată în sus şi în jos pe scări. Am fost 
transportată pe scări la Echo Office, lunea trecută. Apoi am spus, voi încerca să urc şi să cobor scările 
singură, şi am făcut acest lucru cu ajutorul balustradei; desigur, a fost nevoie de efort din partea 
membrele mele care au fost neputincioase aproape nouă luni. Dar, laud Numele Domnului pentru mila 
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şi dragostea Lui, pentru binecuvântările bogate pe care mi le-a dat prin harul Său, de când sunt în 
această ţară. 

Simţim aici o nevoie profundă de lucrători şi de bani, pentru a face ca lucrarea să avanseze. 
Păzitorii Sabatului sunt în cea mai mare parte săraci. Sunt puţini cei care au ceva din bunurile acestei 
lumi şi ei au ajutat generos astfel încât cauza lui Dumnezeu să poată avea un început în acest loc. 
Avem aici o tipografie, dar nu avem o casă de adunare. Ne întâlnim în săli care sunt slab ventilate şi 
care sunt folosite pentru toate tipurile de adunări. Nu există nicio posibilitate de încălzire în sezonul 
rece, ploios şi nu este sigur pentru mine să particip la adunări în anotimpul friguros. Iarna trecută a 
fost neobişnuit de neplăcută. M-am întâlnit cu biserica de câteva ori, dar, deşi ei au vrut să le vorbesc, 
m-au sfătuit să nu mă expun, fiind aşa de suferindă. Dacă ar fi avut un loc potrivit pentru închinare, aş 
fi participat, infirmă cum am fost, şi le-aş fi vorbit în fiecare Sabat, când a fost vreme bună. Trebuia să 
călătoresc cinci mile pentru a ajunge la locul de întâlnire, şi am fost binecuvântată foarte mult de 
fiecare dată când am îndrăznit să ies şi să le vorbesc.  

Nu1082 a existat niciodată un astfel de timp de nevoie şi de sărăcie în Australia ca în momentul 
de faţă. Au fost făcute cheltuieli foarte mari pentru ridicarea de clădiri scumpe, dintre care unele 
rămân neutilizate. Creşterea preţurilor terenurilor a măturat această ţară, iar rezultatele se manifestă în 
vistieriile goale. Cinci mii de oameni au fost în imposibilitatea de a găsi locuri de muncă. În timpul 
iernii s-au făcut eforturi pentru a purta de grijă de cei mai nevoiaşi, oferindu-le una sau două mese pe 
zi. Trupuri ale persoanelor care au murit de foame au fost găsite în parcuri. Mulţi ar fi dorit să aibă 
privilegiul de a căuta în containere după ceva de mâncare. Şi totuşi mulţi trăiesc în plăcere 
extravagantă, plini de toate lucrurile bune. Când citesc rapoartele, mă doare inima. 

Propria noastră situaţie mă presează atât de tare, încât sunt nedumerită de ceea ce ar trebui 
făcut. Trebuie să avem o casă de închinare, îngrijită şi curată, nu să fim clienţii acestor săli murdare, 
îmbibate cu aer viciat, otrăvitor. Necredincioşii care mărturisesc a fi creştini, nu vor să intre în aceste 
clădiri. Ei spun că este o ruşine a ţine slujbe religioase în astfel de locuri. Dar ce se poate face, asta e 
întrebarea. Trebuie să prezint acest lucru, cu toate celelalte, lui Dumnezeu. 

În această vară am îndrăznit să lucrez în astfel de locuri, dar iarna trebuie să rămân acasă. Mă 
întreb dacă în aceste condiţii ar trebui să rămân aici, încă o iarnă; şi totuşi, lucrarea care trebuie să se 
facă, interzice plecarea mea. Ei bine, Domnul ştie totul despre asta. M-am gândit că dacă bisericile 
noastre din America ar aprecia privilegiile lor şi toate facilităţile pe care le au ca să se închine lui 
Dumnezeu, inimile lor s-ar simţi tulburate să facă ceva pentru aceste ţări străine, şi să limiteze unele 
dintre propriile lor avantaje abundente. Dar mă întreb din nou şi din nou, cum îi putem face să 
cunoască şi să înţeleagă nevoile mari ale lucrării în aceste câmpuri străine. Există puţini lucrători, 
pentru că oamenii nu pot lucra decât dacă sunt plătiţi pentru munca lor, şi este1083 o lipsă de mijloace 
pentru a-i plăti. Facem ceea ce putem. 

Şcoala noastră a fost un succes. Aceasta este mică, pentru că vremurile sunt grele pentru toată 
lumea, dar binecuvântarea Domnului a fost asupra şcolii. Lecţiile biblice au fost apreciate foarte mult, 
iar elevii au fost aşa de mulţumiţi cu şcoala, şi în special cu instruirea religioasă, încât s-au supus 
regulilor şi nu a fost necesar niciun caz de disciplinare. Duhul Domnului S-a manifestat de multe ori 
într-un mod remarcabil. Data viitoare, numărul studenţilor va fi dublu. Domnul va lucra în aceste 
colonii, vom vedea mântuirea Lui. 

Am avut o adunare foarte solemnă Sabatul trecut la North Fitzroy. Toţi au fost tare încântaţi să 
mă vadă din nou în Melbourne, după ce am fost în Adelaide şi Ballarat timp de trei luni. Domnul mi-a 
dat un mesaj pentru oameni. Adunarea a fost mare şi am avut o întâlnire socială după cuvântare. O altă 
adunare s-a ţinut în Prahran, lângă clădirea şcolii, la cinci mile de North Fitzroy. Au fost în număr 
considerabil la Prahran şi a fost o întâlnire excelentă. 

Ne străduim să ne limităm cheltuielile acolo unde este posibil, şi totuşi trebuie să ne extindem 
în multe lucruri, dacă lucrarea avansează. O sută de oameni ar putea lucra în Melbourne şi suburbii şi 
nu ar interfera unul cu celălalt, şi totuşi nu există niciun lucrător în acest oraş mare. Cum vor fi 
avertizaţi oamenii în aceste ţări? Aceasta este întrebarea. Ce se poate face pentru a vesti solia atunci 
când avem atât de puţine mijloace cu care să lucrăm şi atât de puţini lucrători? Dacă mai multe familii 
care pot înţelege situaţia, s-ar muta în aceste ţări şi s-ar angaja în unele afaceri, în locuri în care sunt 
doar puţini care păzesc Sabatul şi ar face lucrare misionară de dragul lui Hristos, ştiu că prin lucrarea 
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personală şi printr-o influenţă fermă, ar putea face mult bine. Oh, Domnul să tulbure minţile multora 
din America pentru a se da pe ei înşişi acestei lucrări! Am încercat din nou şi din nou, să prezint 
situaţia înaintea poporului nostru din Battle Creek, dar nimeni nu răspunde. Există1084 în America 
bărbaţi care, cu obiceiurile lor destoinice, ar putea avea un trai bun şi ar exercita o influenţă pentru a 
câştiga suflete la adevăr. Aş vrea să pot atinge inimile în timp ce stăm aici, ca să-i convingem să vină 
de dragul lui Hristos, de dragul sufletelor care pier şi pentru care Hristos a murit. Am putea să ne 
sfătuim împreună, şi să punem în funcţiune planuri care nu ar necesita o mare cheltuială şi ar avea ca 
rezultat mult bine. Fiecare de aici care poate lucra, este la lucru, dar există un teritoriu atât de mare 
pentru a fi lucrat, atât de mulţi care nu au auzit încă nici primul sunet al soliei de avertizare. 

Ţinta şcolii este aceea de a educa şi de a instrui bărbaţi şi femei pentru a lucra în propria lor 
ţară. Vedem unele perspective de ajutor aici, aşa limitate cum sunt. Prin studiu biblic, elevii se 
pregătesc să înveţe pe alţii. Simt uneori că nu ar trebui să părăsesc niciodată acest câmp misionar, 
până când nu se stabilesc aici familii din America drept misionari, nu predicatori hirotonisiţi, ci 
lucrători în diferite ramuri. Atunci când văd cât de neputincioşi suntem în ceea ce priveşte finanţele şi 
vreau să ajungem departe, totul pare atât de imposibil. 

În ceea ce priveşte cazul tău, m-am simţit foarte tristă, pentru că Domnul ţi-a dat abundenţă de 
lumină şi nu ai umblat în ea. Mi s-a părut foarte misterios faptul că ai stat aşa cum ai stat atât de mult 
timp, fără a-ţi deschide inima pentru soliile pe care Dumnezeu le-a trimis poporului Său. Ai pierdut 
atât de mult făcând astfel. Dar eu sunt încrezătoare că adevărul care străluceşte în raze preţioase de 
lumină, va găsi intrare în inima ta. Mi-a părut atât de rău că nu ai putut recunoaşte vocea lui Isus, 
adevăratul Păstor. Domnul a făcut demonstraţia adevărului Său, în faţa ochilor tăi, dar tu nu ai văzut, 
şi inima ta nu s-a supus călăuzirii Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. 

Mi s-a arătat că asupra ta a lucrat1085 influenţa plină de har a Duhului, şi ai fost mişcat să 
accepţi adevărul şi lumina. Uneori ai dorit aceasta şi erai gata pentru a o apuca cu mâna ta, gata de a 
deschide uşa inimii tale puterii transformatoare a acesteia, dar mândria şi încăpăţânarea te-au reţinut. 
Acum începi să vezi, şi eu te rog să nu faci o lucrare doar pe jumătate. Dacă nu te decizi cu hotărâre 
acum, dacă puterea transformatoare a adevărului nu-şi va face lucrarea asupra inimii tale şi nu vei face 
o lucrare temeinică pentru veşnicie, vei cădea cu siguranţă în capcana lui Satana. Ştiu că ţi-ai înşelat 
sufletul cu scuze şi subterfugii – tu nu recunoşti acest lucru, dar aşa este. De dragul lui Hristos, de 
dragul sufletului tău, vino pe deplin la lumină. Ai în vedere premiul plin de slavă. Porţile cerului sunt 
larg deschise. „Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide, şi 
nimeni nu va închide, Cel ce închide, şi nimeni nu va deschide: ‚Ştiu faptele tale: iată ţi-am pus înainte 
o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi    
n-ai tăgăduit Numele Meu.’” 

Oh, dacă Domnul ar vindeca rănile şi vânătăile pe care Satana le-a făcut. El ar vrea ca tu să fii 
pe deplin un om liber! Vino la lumină, recunoaşte pe deplin lumina, bucură-te în lumină şi nu face 
lucrurile pe jumătate, pentru a-ţi păstra demnitatea. Oh, de dragul lui Hristos, de dragul sufletului tău, 
fă o lucrare curată şi dă barierele deoparte! Este singurul lucru sigur pe care îl poţi face. O lucrare de 
tăgăduire de sine, o predare fără rezerve lui Isus Hristos, fiind zdrobit cu totul, este esenţială. Atunci 
El te va strânge în braţele Lui trainice. Deschide uşa inimii, şi adu în sufletul tău toate instrumentele şi 
atributele cereşti care te vor face un lucrător căruia nu are de ce să-i fie ruşine. 

Eu cred că poţi fi o mare binecuvântare în poziţia importantă pe care o vei ocupa în cadrul 
Centrului de sănătate. Voinţa nesupusă, care te-a ţinut departe de lumină şi de binecuvântările 
preţioase, dă-o acum lui Dumnezeu. Victoria poate1086 fi câştigată. Nimic nu mi-ar da bucurie mai 
mare decât să te văd un om liber în Hristos Isus. Subterfugiile şi eschivările nu pot şi nu îţi vor aduce 
pace şi odihnă. Ai o singură datorie înaintea ta, aceea de a deveni ca un copilaş; dă-te lui Dumnezeu 
cu toată inima ta. Noi învăţăm adevărul lui Dumnezeu, făcând voia Lui – educarea sufletului în 
îndoială este o lucrare foarte neprofitabilă. Domnul vrea fii şi fiice care ating cea mai mare eficienţă în 
slujba Sa; pentru a face acest lucru, ei trebuie să îşi păstreze vederile cele mai clare şi mai practice cu 
privire la instrumentele care, în sistemul de organizare al Domnului sunt legate de mântuirea lor, altfel 
ei vor locui adesea în întuneric şi îndoială, şi în lupta lor vor lovi în vânt, întrucât par să piardă din 
vedere pe Mântuitorul. Puterea este a lui Dumnezeu, nu a noastră; în slăbiciune, noi putem deveni 
puternici.              Cu multă dragoste, Ellen White 
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Ms-24-1892 
DRAGOSTEA,  NEVOIA  BISERICII 

 
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; 

dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău.” (1 Cor. 13:4,5). Există necazuri între fraţii din biserică, deoarece ei nu 
reuşesc să înţeleagă ce înseamnă dragostea creştină, afecţiunea frăţească, iubirea lui Hristos. 
Dragostea şi stima de sine îi conduce, pe cei care mărturisesc a fi creştini, să se compare unul cu altul. 
Ei sunt convinşi că toate bănuielile rele şi suspiciunile asupra altora sunt corecte. Dar din cauza 
suspiciunilor şi a judecăţilor pe care le fac unul despre altul există discordie, ceartă şi o stare 
nesănătoasă a bisericii. 

Dacă fraţii s-ar întâlni o dată sau de două ori pe săptămână şi, cu mintea umilă, simţindu-şi 
slăbiciunea şi înţelegând defectele lor, ar cere ca Domnul să le lumineze înţelegerea şi să umple 
inimile lor cu dragostea Lui, examinându-se nu unul pe altul, ci Scripturile, Satana ar fi învins. Multe 
dificultăţi imaginare, exagerări şi bariere puse între fraţi, ar dispărea, iar dragostea, mila şi respectul 
vor lua locul certurilor şi acuzaţiilor. Când începi să judeci pe fraţii tăi, faci o lucrare pe care 
Dumnezeu nu ţi-a dat-o să o faci. Tu nu lucrezi cu Hristos. Dumnezeu nu te-a aşezat pe scaunul de 
judecată ca să măsori pe fraţii tăi şi să pronunţi sentinţa asupra lor. 

Satana este un pârâş al fraţilor şi atunci când poate face drojdia nemulţumirii să lucreze în 
inimile oamenilor, este triumfător. Atunci când poate dezbina1088 fraţii, jubilează infernal. Cred că 
dacă fraţii noştri ar putea vedea, aşa cum am văzut eu, cât de mult rău se face vorbind de rău pe fraţii 
noştri, s-ar produce o schimbare totală în modul în care ne tratăm unul pe altul. Voi nu vă înţelegeţi pe 
voi înşivă, interpretaţi greşit cuvinte şi fapte, şi le măsuraţi din punctul vostru de vedere limitat. 
Imaginaţia vă duce în rătăcire. Sentimentele, limba voastră, care nu sunt sfinţite, sunt angajate într-o 
lucrare care nu are nimic sfânt şi asemenea lui Hristos. 

Noi ar trebui să aducem atractivitatea lui Hristos în slujirea noastră creştină. Razele plăcute ale 
Soarelui Neprihănirii ar trebui să strălucească în inimile noastre, ca să putem fi plăcuţi şi veseli, şi să 
avem o puternică şi binecuvântată influenţă asupra celor din jurul nostru. Adevărul lui Isus Hristos nu 
duce la jale şi tristeţe. Nu uitaţi, fraţii mei, că suntem la şcoala lui Hristos pentru a învăţa lecţiile 
adevărului şi ale iubirii. Noi suntem învăţaţi în această şcoală să avem credinţă în Mântuitorul nostru. 
Noi trebuie să tratăm cu atenţie nevoia propriului nostru suflet, să profităm de fiecare privilegiu dat 
nouă pentru a învăţa blândeţea şi smerenia lui Hristos. 

Noi va trebui să învăţăm că încercările sunt spre binele nostru şi să nu fim descurajaţi de ele. 
Inima trebuie să fie disciplinată, credinţa trebuie să fie cultivată, rezistenţa sufletului trebuie să fie 
încercată. Simplitatea credinţei şi încrederea desăvârşită în Dumnezeu au nevoie să fie încurajate în 
inimile noastre. Voi trebuie să priviţi şi să vorbiţi tot timpul de partea luminii, în timp ce lucrarea de 
autodisciplinare care trebuie să fie efectuată de către fiecare creştin, să fie în aşa fel încât să înalţe şi să 
înnobileze, nu să contracte mintea şi s-o centreze pe lucruri mărunte. Gândurile voastre ar trebui să fie 
rodul principiilor sfinte. Nu vă fixaţi mintea pe lucruri neplăcute, şi nu numiţi infractor pe un frate, 
doar pentru un cuvânt. Nu-l judecaţi cu măsura voastră finită. 

Lăsaţi1089 ca glasul simplu, plin de încredere al rugăciunii serioase, să fie auzit în căminele 
voastre. Când surorile noastre vizitează pe cineva, să nu rostească cuvinte de critică despre fraţii lor. 
Minţile voastre să stăruie asupra atributelor lui Dumnezeu, şi spuneţi experienţele voastre în dragostea 
lui Isus. Plinătatea acelei iubiri va alina inima şi ne va face să uităm evenimente neplăcute. 

Cât de multă pace dulce pierdem fiindcă stăm aplecaţi asupra lucrurilor neplăcute din noi 
înşine şi din fraţii noştri. Trebuie să privim dincolo de lucrurile dezagreabile, trebuie să privim la Isus. 
Trebuie să-L iubim mai mult, să obţinem mai mult din frumuseţea Sa atractivă şi din harul 
caracterului, şi să încetăm să mai privim la greşelile şi erorile altora. Ar trebui să ne amintim că 
propriile noastre drumuri, nu sunt fără cusur. Facem greşeli tot mereu, şi dacă alţii ne-ar urmări fiecare 
cuvânt şi fiecare acţiune la fel de sârguincios cum urmărim noi, ar putea să prezinte un catalog tot aşa 
de plin de întuneric cum suntem noi în stare să prezentăm despre fraţii şi surorile noastre. Nimeni nu 
este perfect, doar Isus este. Gândiţi-vă la El şi nu mai fiţi fermecaţi de voi înşivă. Îndepărtaţi-vă 
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gândurile de la fiecare lucru dezagreabil, pentru că privind defectele noastre, credinţa este slăbită. 
Dumnezeu şi promisiunile Lui sunt pierdute din vedere. 

Aveţi nevoie mai multă de Isus şi mai puţină nevoie de sine. Nu gândiţi rău, nu vorbiţi de rău 
pe nimeni. Puneţi frâu buzelor. Nu poţi măsura experienţele altora prin experienţele tale. Ar fi un 
lucru deplorabil dacă toată lumea ar fi de aceeaşi părere. Ce s-ar întâmpla dacă noi greşim în anumite 
lucruri, ne părăseşte Domnul, ne uită şi ne lasă pe căile noastre? Nu, Domnul nu ne tratează aşa cum 
ne tratăm noi unii pe alţii. Fie ca Domnul să vă ajute pe toţi să vă pocăiţi şi să vă mărturisiţi păcatele, 
şi dragostea lui Isus să umple inimile voastre. Gelozia este gata să iasă la iveală la cea mai mică 
provocare. Invidia şi bănuielile rele sunt gata să înflorească, gata să crească, dacă sunt cultivate. Cât 
de mulţi1090 rănesc inima lui Hristos, deoarece ei vor propriul lor drum şi voia lor. Faceţi război 
împotriva acestor trăsături de caracter de neinvidiat, şi nu unul împotriva celuilalt. 

Dacă ar fi în biserică elementele care au existat în viaţa lui Hristos, ar fi o unitate puternică 
printre cei care mărturisesc a fi urmaşii Săi. Lumea lucrează împotriva bisericii, căutând s-o slăbească 
şi s-o distrugă. Va imita biserica lumea, în acest domeniu? Am putea noi, ca membri ai bisericii, să 
distrugem încrederea în alţi membri ai bisericii, din cauză că ei nu îndeplinesc un anumit standard? 
Solia îngerului pentru noi este, „Lucraţi împreună, lucraţi împreună, lucraţi împreună.” Să nu lăsaţi ca 
Satana însuşi să se bage între membrii bisericii. Nu loviţi din partea inamicului, pentru a slăbi 
influenţa vreunui membru al bisericii. Vor fi întotdeauna agenţi ai marelui adversar al sufletelor, care 
fac lucrarea stăpânului lor, de acuzare a celor care pretind a crede adevărul. Ei vor relata ceva care se 
reflectă asupra atitudinii şi caracterului celor care pretind a fi creştini. 

Sămânţa bănuielilor rele este aruncată frecvent în pământul bun şi produce o recoltă după soiul 
ei. Cei care ar trebui să protejeze interesele celor de aceeaşi credinţă preţioasă, primesc sugestiile şi 
rapoartele vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi ai adevărului, iar rădăcina amărăciunii murdăreşte pe mulţi. 
Dacă starea oricărei inimi, mult respectate pentru sfinţenia sa, ar putea să fie analizată şi prezentată în 
mod critic, ar fi văzute anumite capitole întunecate în experienţa celor care sunt cel mai mult onoraţi. 
Ce idei eronate despre viaţa creştină am putea găsi! Ce idei false despre atributele lui Dumnezeu şi 
despre guvernarea Sa morală! Ce idei limitate despre puterilor Sfântului lui Israel, ce idei înguste în 
ceea ce priveşte Duhul Sfânt!  

Cunosc1091 mulţi care se luptă cu seriozitate pentru o viaţă mai înaltă, căutând o înţelegere mai 
clară a lucrurilor cereşti, dar cât de încet este progresul lor! Cât de dificil este pentru minte ca să 
ajungă la deplina asigurare a speranţei care nu ne va da de ruşine! În ciuda tuturor eforturilor noastre, 
suntem adesea descurajaţi, deoarece carnea se luptă împotriva duhului. Să nu lăsaţi ca lucrurile 
obişnuite, ieftine, pământeşti, să monopolizeze mintea, astfel încât prezenţa lui Isus să fie retrasă. 
Viaţa bisericii este primită de la Hristos, şi noi ajutăm biserica atunci când lucrăm în armonie cu 
puterea dătătoare de viaţă, pierzându-ne din vedere pe noi înşine, şi căutând să ne zidim unii pe alţii în 
cea mai sfântă credinţă. 

Dumnezeu poate alege instrumente pe care noi nu le acceptăm, pentru că ele nu se potrivesc 
exact ideilor noastre. Ei nu lucrează exact în felul pe care noi l-am trasat că este desăvârşit, şi în loc de 
a-i lăsa cu Dumnezeu, pentru ca Duhul Său să lucreze cu ei, mulţi încep să prezinte dificultăţi, să 
baricadeze calea şi să nutrească un sentiment de întristare, deoarece văd că aceştia fac ceva ce de fapt 
nu este făcut. Apoi începe disecţia caracterului, adunarea reclamaţiilor delicate şi căutarea greşelilor şi 
a calomniilor, exagerând lucrurile şi evenimentele mici, ca şi cum ar fi păcate grave. Acest lucru va fi 
făcut în biserică atât timp cât suntem slabi, şi vom fi întotdeauna slabi până când nu va fi schimbată 
această ordine îngustă a lucrurilor. Domnul să vă arate tot ce trebuie să faceţi pentru a putea fi plini de 
mulţumire, recunoştinţă şi laudă la adresa lui Dumnezeu pentru darul preţios al Fiului lui Dumnezeu, 
şi să puneţi deoparte invidiile, geloziile şi rivalităţile, astfel ca să poată exista adevărata dragoste şi 
unitate. 

Isus S-a rugat ca ucenicii Lui să fie una, aşa cum El şi Tatăl Său sunt una. În ce constă această 
unitate? Această unitate nu există din cauză că fiecare are aceeaşi dispoziţie, acelaşi temperament şi 
crede1092 în acelaşi mod. Nu toţi au acelaşi grad de inteligenţă. Nu toţi au aceeaşi experienţă. Într-o 
biserică sunt diferite daruri şi experienţe variate. În chestiunile temporale există o mare varietate de 
modalităţi de conducere, şi totuşi aceste diferenţe în modul de lucru, în exercitarea darurilor, nu 
creează disensiuni, discordie şi dezbinare. 
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Un om poate fi familiarizat cu Scripturile, şi unele părţi speciale din Scriptură pot fi deosebit 
de apreciate de el; un altul vede o altă parte ca fiind foarte importantă şi, astfel, unul poate prezenta un 
punct, iar un altul, un alt punct, şi ambele pot fi de cea mai mare valoare. Acest lucru este după voia 
lui Dumnezeu. Dar dacă un om face o greşeală în interpretarea unei părţi din Scriptură, să producă 
aceasta diversitate şi dezbinare? Doamne fereşte. Nu putem considera că unitatea Bisericii constă în a 
vedea fiecare text al Scripturii în aceeaşi lumină. Biserica poate adopta hotărâre peste hotărâre ca să 
rezolve orice divergenţă de păreri, dar nu putem forţa mintea şi voinţa, ca să îndepărtăm astfel 
dezacordul. Aceste soluţii pot ascunde discordia, dar nu o pot stinge şi nu pot stabili un acord perfect. 
Nimic nu poate desăvârşi unitatea în biserică, decât spiritul de toleranţă al lui Hristos. Satana poate 
semăna discordie; Hristos este Singurul care poate armoniza părţile în dezacord. Aşa că fiecare suflet 
să ia loc în şcoala lui Hristos şi să înveţe de la Hristos, care Se declară a fi blând şi smerit cu inima. 
Hristos spune că, dacă vom învăţa de la El, grijile vor înceta şi vom găsi odihnă pentru sufletele 
noastre. 

Marile adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt atât de clar spuse, că nimeni nu poate greşi 
în înţelegerea lor. Când, în calitate de membri individuali ai bisericii, iubim pe Dumnezeu şi pe 
aproapele nostru ca pe noi înşine, nu va fi1093 nevoie de eforturi grele pentru a fi în unitate, pentru că 
va fi unitate în Hristos, ca rezultat natural. Urechile nu vor mai fi deschise pentru rapoarte care să 
rănească pe aproapele nostru, şi nimeni nu va aduce ocara asupra aproapelui său. Membrii bisericii 
vor nutri dragoste şi unitate, şi vor fi ca o familie mare. Atunci vom prezenta lumii acreditarea divină 
care va mărturisi că Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Hristos a spus: „Prin aceasta vor cunoaşte 
toţi ca sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13:35). Divinitatea lui 
Hristos este recunoscută în unitatea copiilor lui Dumnezeu. 

Fraţilor, atunci când vă veţi umili inimile înaintea lui Dumnezeu, veţi vedea că există pericolul 
fariseismului în fiecare biserică, pericolul de a gândi şi de a ne ruga aşa cum a făcut fariseul care se 
îndreptăţea singur: „Îţi mulţumesc că nu sunt ca ceilalţi oameni.” Oh, dacă s-ar desţeleni pământul 
inimii, ca seminţele adevărului să poată prinde rădăcini adânci şi să răsară aducând multă roadă pentru 
slava lui Dumnezeu! Fraţii mei, atunci când veţi vrea să acuzaţi pe unul dintre fraţi, luaţi în seamă 
cuvintele lui Isus, „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra.” (Ioan 8:7). Păcatul 
tău poate să nu fie păcat special, care să fie luat în considerare, dar cuvintele lui Isus spun că atunci 
când eşti fără păcat, poţi să arunci primul cu piatra. Când Isus a spus aceste cuvinte acuzatorilor, 
conştiinţele lor vinovate au fost trezite. Ei nu-I puteau răspunde; fiecare era condamnat de propria 
conştiinţă, şi au plecat unul câte unul, de la cel mai bătrân, la cel mai tânăr. 

Ce poate gândi Hristos, care este atât de iertător, atât de răbdător cu toate greşelile noastre, atât 
de bogat în milă şi iubire, despre criticismul inimii noastre împietrite şi despre căutarea de greşeli? 
Dragostea pentru fraţii noştri greşiţi va produce mult mai mare efect în1094 reformarea lor decât toate 
criticile noastre ascuţite. Lăsaţi ca toate greşelile şi emoţiile inimii să fie după rânduiala lui Hristos. 
Lăsaţi ca eu-l să fie eliminat. Domnul ar vrea ca gândurile, limbajul şi experienţa vieţii creştine să fie 
mult mai atractive decât sunt astăzi. Dacă oamenii nu sunt tot mai asemenea lui Isus, nu pot fi 
niciodată lumina lumii. Lucrarea noastră este între Dumnezeu şi propriile noastre suflete. Ce gândiţi 
despre asta, fraţii mei? Este de făcut o lucrare pentru salvarea sufletelor din jurul nostru, şi timpul 
preţios trece. Timpul de har se va închide în curând. Este lucrarea voastră pentru Stăpânul acelor 
suflete, de aşa fel încât să auziţi cuvintele, „Bine, rob bun şi credincios” (Matei 25:21)? 

Amintiţi-vă că fiecare suflet care se străduieşte să avanseze în viaţa divină, găseşte fiecare 
centimetru de teren contestat de către o forţă antagonică, şi el trebuie să se înarmeze pentru conflict, 
cu rugăciune stăruitoare, şi să lupte lupta cea bună a credinţei. El este chemat să nu lupte „împotriva 
cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului 
acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12). Nu ne putem 
permite să fim găsiţi în război unii împotriva altora. Dacă vrem să facem progrese în domeniul 
spiritual, trebuie să ne încingem coapsele minţii cu adevărul, şi trebuie să avem platoşa neprihănirii, 
trebuie să luăm coiful mântuirii şi sabia Duhului. Fraţilor, să căutăm pe Dumnezeu. Căutaţi-L cât timp 
este de găsit, chemaţi-L, cât timp este aproape. 

Oh, ce experienţe profunde şi bogate am fi putut câştiga, dacă am fi consacrat toate abilităţile 
pe care ni le-a dat Dumnezeu, pentru a căuta cunoaşterea şi puterea spirituală de la Dumnezeu, în loc 
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de a consacra puterile noastre pentru a ne răni unul pe altul. Fraţilor, iubiţi-vă unii pe alţii, aşa cum v-a 
iubit Hristos. Cât de puţin ştim noi cu adevărat despre comunicarea dulce1095 cu Dumnezeu! Cât de 
puţin ştim despre tainele vieţii viitoare! Am putea să ştim mult mai mult decât ştim, dacă toate puterile 
noastre ar fi sfinţite pentru a discerne caracterul lui Hristos. Există înălţimi de atins pentru noi, 
adâncimi de experienţă de auzit, dacă vrem să fim lumina lumii. Atunci de ce dezonoraţi pe 
Dumnezeu prin certuri şi conflicte? De ce puneţi sub semnul întrebării şi găsiţi vină la alţii? De ce 
interpretaţi greşit şi răstălmăciţi cuvintele şi faptele fraţilor voştri? 

Nu aveţi o lucrare mai bună de făcut, decât să vă descurajaţi unii pe alţii şi să încercaţi să 
stingeţi lumina fraţilor voştri? Oh, lăsaţi mai degrabă ca mintea să vi se lărgească, aşa ca să puteţi 
primi frumuseţile cereşti ale făgăduinţelor binecuvântate. Crede doar în Isus şi învaţă în şcoala celui 
mai mare Învăţător pe care L-a cunoscut vreodată lumea, şi harul Său va acţiona cu putere asupra 
intelectului şi inimii omeneşti. Învăţătura Lui va da claritate vederii mentale. Aceasta va atinge 
gândurile, sufletul flămând va fi săturat. Inima va fi înmuiată şi supusă, umplută cu o iubire 
strălucitoare, pe care nici descurajarea, nici deznădejdea, nici necazul, nici încercarea nu o pot stinge. 
Dumnezeu va deschide în faţa ochilor minţii, preţiozitatea şi plinătatea Sa. Să ne iubim şi să lucrăm. 
Vă îndrept ochii spre Hristos, Stânca veacurilor. Puteţi fi salvaţi doar prin El. Fie ca lauda la adresa lui 
Dumnezeu să fie pe buzele voastre atunci când vă întâlniţi în grupe mici ca să vă închinaţi lui 
Dumnezeu. Fie ca toţi să ia parte. 

Cel care a auzit vocea lui Hristos şi a făcut voia Lui, a fost omul înţelept care a construit pe 
stâncă, şi nici furtuna, nici ploile nu pot distruge această structură. Să fim împreună lucrători cu 
Hristos pentru acum şi pentru veşnicie. Să ne iubim unul pe altul, să ne iertăm unul pe altul, aşa cum 
şi Dumnezeu ne-a iertat, de dragul lui Hristos.  

 
 

Lt. 20a, 1893 
CĂTRE  CĂPITANUL  C. ELDRIDGE 

(George’s Terrace, St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 9 ianuarie 1893) 
Către căpitanul C. Eldridge, Battle Creek, Mich. 

 
Dragă frate, 

Am primit scrisoarea ta şi mă voi strădui să răspund. Sunt recunoscătoare Tatălui nostru ceresc 
pentru favorurile pline de har pe care le-a revărsat asupra mea. Sunt vindecată de infirmităţile mele. 
Domnul este bun şi foarte vrednic de laudă. 

În timpul săptămânii de rugăciune, am ţinut adunări într-un cort la North Fitzroy. Sâmbătă 
după-amiaza, 31 decembrie, am vorbit cu o mare uşurinţă din Fapte 10, stăruind în special asupra 
soliei îngerului către Corneliu, „Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un 
înger al lui Dumnezeu că a intrat la el, şi i-a zis: ‚Cornelie!’ Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat, 
şi a răspuns: ‚Ce este, Doamne?’ Şi îngerul i-a zis: ‚Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea 
lui Dumnezeu.’” Domnul mi-a dat Duhul Său cel Sfânt în mare măsură. Cortul era plin; au fost 
prezenţi unii care nu erau de credinţa noastră şi care au fost atraşi de cort. Am avut o întâlnire foarte 
preţioasă. 

Duminică după-amiaza am vorbit unei mari adunări, din Ioan 14:1-14. Din nou, Domnul m-a 
binecuvântat cu libertate şi1097 oamenii au fost de asemenea binecuvântaţi. North Fitzroy este la cinci 
mile de clădirea şcolii din St. Kilda unde trăim, şi călătoria înapoi după cuvântare, m-a obosit destul 
de mult. Oricum, am simţit mai multă nelinişte din cauza pericolului de malarie, datorat canalelor de 
scurgere deschise care nu sunt numai ofensive, ci şi periculoase pentru sănătate şi viaţă. Luni seara, în 
clădirea şcolii, m-am întâlnit cu mica biserică din Prahran. M-am rugat cu ei şi am vorbit cu libertate 
din Cuvânt. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu 
asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru 
sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” Apoi am avut o adunare de 
rugăciune şi una socială în care mărturii preţioase au fost spuse de către aproape toţi cei prezenţi. 
Marţi seara am participat din nou la o adunare în acelaşi loc. Willie a avut o chestiune foarte 
interesantă de prezentat din partea fratelui Reed, în ceea ce priveşte lucrarea misionară în insulele din 
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Pacific. Aceste întâlniri sunt folositoare, lumina străluceşte asupra noastră, dar vrem mai multă şi mai 
multă binecuvântare a lui Dumnezeu. 

Miercuri după-amiază am participat la o întâlnire pentru surori, în Federal Hall, la Echo 
Office, North Fitzroy. Optzeci şi cinci de persoane au fost prezente, iar eu le-am vorbit cu privire la 
datoriile mamelor în educarea şi formarea copiilor lor pentru a deveni copii ai lui Dumnezeu, pregătiţi 
pentru viaţa viitoare, veşnică. Am deschis întâlnirea cu rugăciune, şi am închis-o cu rugăciune. Spre 
sfârşit am început să simt că cu toate scrierile şi lucrarea pe care trebuia să o fac pentru a duce 
mărturiile la oameni, îmi1098 consumam rezerva puterii mele mai repede decât mi-aş putea permite. 
Dar mamele au venit la mine şi au spus că sunt recunoscătoare să audă lucrurile de care aveau nevoie. 
Unele au spus, „Această întâlnire nu-şi va pierde niciodată influenţa asupra mea. Am văzut că am 
multe schimbări de făcut în ceea ce priveşte pregătirea copiilor mei. Dar oh, mă bucur că nu am fost 
lăsată să vin la judecată fiind atât de ignorantă în ceea ce priveşte datoria mea.” Deşi foarte obosită, nu 
am regretat efortul pe care l-am făcut. 

Ziua a fost caldă, şi în timpul călătoriei spre casă, un vânt tăios a venit dinspre mare şi am 
răcit. Joi dimineaţa, m-am trezit foarte obosită. Dar în timpul nopţii am trecut printr-o experienţă 
similară cu cea pe care am avut-o la Salamanca, New York, acum doi ani. Când m-am trezit din 
primul somn scurt, peste tot în jurul meu părea să fie lumină, camera părea să fie plină de îngeri 
cereşti. Duhul lui Dumnezeu a fost peste mine, şi inima mea a fost plină până la revărsare. Oh, ce 
dragoste ardea în inima mea! Am exclamat cu voce tare, „Doamne Isuse, te iubesc; ştii că Te iubesc. 
Tatăl Meu ceresc, Te laud cu toată inima mea.” „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” „Dar 
cărarea celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la 
miezul zilei.” „Isus Răscumpărătorul meu, Reprezentantul Tatălui, mi-am pus încrederea în tine.” 

Pacea mea a fost ca un râu, mi se părea că sunt înconjurată de1099 Dumnezeu, în comuniune 
dulce cu El în orele mele de veghe şi de somn. Ce privilegii mari şi sfinte păreau să mi se acorde în 
iubirea lui Isus, în viaţa şi protecţia Lui. Cât de clar au fost prezentate minţii mele cuvintele, „Eu sunt 
învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în 
Mine, nu va muri niciodată.” Isus trăieşte ca să mijlocească pentru noi. Isus trăieşte, şi pentru că El 
trăieşte, vom trăi şi noi. 

Oh, de ce nu se ridică biserica lui Hristos, să-şi îmbrace hainele ei frumoase!? De ce nu 
străluceşte ea? Motivul de bază al unui astfel de creştinism slab este acela că aceia care pretind a crede 
adevărul au atât de puţină cunoştinţă despre Hristos, şi o atât de mică înţelegere despre ceea ce El 
poate fi pentru ei, şi despre ceea ce ei ar putea fi pentru El. Noi avem cele mai solemne şi mai 
importante adevăruri care au fost încredinţate vreodată muritorilor. Dacă cuvintele noastre, gândurile 
şi acţiunile noastre, ar fi mai pure şi mai elevate, mai în concordanţă cu credinţa sfântă pe care o 
mărturisim, ne-am vedea responsabilităţile într-o lumină cu totul diferită. Cât de solemne, cât de sfinte 
ne-ar părea ele. Am avea un simţ mai profund al obligaţiilor noastre, şi am face scopul nostru constant 
acela de a desăvârşi sfinţenia, în frică de Dumnezeu. Lucrurile pământeşti, temporale ar fi subordonate 
celor cereşti şi veşnice. 

Limbajul inimii şi al buzelor ar fi aşa cum exprimă Psalmistul: „Cât de plăcute sunt locaşurile 
Tale, Doamne al oştirilor! Sufletul meu suspină şi tânjeşte de dor după curţile Domnului, inima şi 
carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu! Până şi pasărea îşi găseşte o casă acolo, şi1100 rândunica un 
cuib unde îşi pune puii... Ah! altarele Tale, Doamne al oştirilor, Împăratul meu şi Dumnezeul meu! 
Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! Căci ei tot mai pot să Te laude. – Ferice de cei ce-şi pun tăria în 
Tine, în a căror inimă locuieşte încrederea. Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un loc 
plin de izvoare, şi ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere, şi se 
înfăţişează înaintea lui Dumnezeu în Sion.... Vezi, Dumnezeule, şi priveşte faţa unsului Tău! Căci mai 
mult face o zi în curţile Tale decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau în pragul Casei 
Dumnezeului meu, decât să locuiesc în corturile răutăţii! Căci Domnul Dumnezeu este un soare şi un 
scut, Domnul dă îndurare şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană. 
Doamne al oştirilor, ferice de omul care se încrede în Tine!” 

Sunt atât de recunoscătoare pentru privilegiul de a fi în legătură cu Dumnezeu pe orice cale. 
Mă simt foarte onorată. Tot ce cer este ca Domnul, în mila Lui cea mare şi în bunătatea-I iubitoare,  
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să-mi dea putere pentru a o folosi în slujirea Sa, nu pentru a sluji comodităţii şi îngăduinţei mele 
egoiste, ci pentru a lucra pentru Hristos, spre mântuirea sufletelor. Aştept şi cred, şi primesc 
binecuvântarea Lui bogată, chiar dacă eu sunt nevrednică. 

Cuvântul Domnului a venit la mine în linii clare, cu referire la principiile şi practicile celor 
legaţi de Review office. Este nevoie de auto-examinare din partea lucrătorilor. Fiecare om care are  
de-a face cu lucrurile sfinte, ar trebui să-şi realizeze lucrarea într-o manieră asemănătoare celei a lui 
Hristos. Nu trebuie să existe nici-o practică vicleană,1101„Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului.” 
Cumpăna înşelătoare este un simbol al tuturor lucrurilor necinstite, al tuturor şiretlicurilor făcute 
pentru a ascunde egoismul şi nedreptatea sub o aparenţă de corectitudine şi dreptate. Dumnezeu nu va 
favoriza în nicio măsură astfel de practici. El urăşte orice cale rea. El detestă orice egoism şi lăcomie. 
Comportarea lipsită de milă, El nu o va tolera, ci o va răsplăti în acelaşi fel. Dumnezeu poate da 
prosperitate lucrătorilor care au dobândit câştiguri în mod cinstit. Dar blestemul Său stă peste tot ce 
este câştigat prin practici egoiste. Când cineva se complace în egoism sau lucruri necinstite, el arată că 
nu se teme de Domnul şi nu onorează Numele Său. Cei care sunt în legătură cu Dumnezeu se vor feri 
de orice nedreptate, şi vor manifesta milă şi bunătate faţă de toţi cei cu care au de-a face. Domnul 
spune să nu cauţi la faţa omului, dar nu va aproba purtarea acelora care nu fac nicio diferenţă în 
favoarea celor săraci, a văduvelor şi a orfanilor. 

„Va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului, pe care-L doriţi... 
Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămânea în picioare când Se va arăta El? Căci El 
va fi ca focul topitorului, şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, va topi şi va curăţi argintul; va curăţi pe 
fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămureşte aurul şi argintul, şi vor aduce Domnului daruri 
neprihănite.” 

Toate lucrurile din caracterul nostru, care nu pot intra în cetatea lui Dumnezeu, vor fi mustrate; 
dacă ne vom supune curăţirii1102 Domnului, toată zgura şi lucrurile nepotrivite vor fi arse. Pe măsură 
ce cei aleşi de Domnul vor primi lumina potrivită pentru acest timp, ei nu vor fi conduşi să se înalţe pe 
sine. Ei nu vor fabrica un standard prin care să măsoare caracterul lor, căci Domnul a dat un standard, 
prin care fiecare caracter este încercat. Nu există un standard pentru cei săraci, şi un altul pentru cei 
bogaţi, pentru că toţi vor fi încercaţi prin legea care ne porunceşte să iubim pe Dumnezeu mai presus 
de orice şi pe aproapele ca pe noi înşine. Cei care vor câştiga comoara cerului, vor fi aceia care şi-au 
mutat comoara sus. Dumnezeu ne dă lumină şi ocazii pentru a învăţa de la Hristos, ca să putem fi ca 
El în spirit şi caracter, şi nu trebuie a ne conforma niciunui standard omenesc. Noi trebuie să primim 
adevărul lui Dumnezeu în inimă, ca să poată reglementa viaţa şi forma caracterul. 

Domnul se uită spre oameni în diferitele domenii în care ei lucrează, iar caracterul este încercat 
în diferitele circumstanţe în care se găsesc ei. Adevărul pur, rafinat şi înălţător, este un test continuu, 
pentru a măsura omul. Dacă adevărul stăpâneşte conştiinţa şi este un principiu statornic în inimă, 
devine un agent activ lucrător, care lucrează prin dragoste şi curăţeşte sufletul. Dar dacă cunoaşterea 
adevărului nu produce nicio frumuseţe în suflet, dacă nu supune, nu înmoaie, şi nu recrează omul după 
chipul lui Dumnezeu, nu este de niciun folos pentru cel care îl primeşte; este ca o aramă sunătoare sau 
un chimval zângănitor. Adevărul, aşa cum este el în Isus, aşezat în inimă1103 de către Duhul Sfânt, 
lucrează întotdeauna din interior spre exterior, şi va fi dezvăluit în cuvintele noastre, în spiritul şi 
acţiunile noastre faţă de toată lumea cu care venim în contact. 

Valul adevărului venit de la Dumnezeul cel infinit de înţelept, spre fragilii Săi agenţi omeneşti, 
nu este supus voinţei omului. Dumnezeu prescrie termenii, şi specifică orice condiţie prin care putem 
primi darurile Sale. Pe de o parte este puterea infinită, înţelepciunea, mila şi bunătatea, iar de cealaltă 
parte este slăbiciunea şi ignoranţa, neputinţa şi păcatul. Chiar şi facultăţile şi resursele oamenilor, pe 
care Dumnezeu le va accepta să coopereze cu divinul, ne sunt date numai în păstrare. În minunata 
bunăvoinţă a lui Dumnezeu de a admite fiinţe omeneşti mărginite în calitate de conlucrători pentru 
salvarea lumii, El pune condiţia ca agentul omenesc să primească sfatul de la Dumnezeu, ascultând cu 
sârguinţă fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Succesul nostru în viaţa religioasă va fi în 
funcţie de integritatea şi seriozitatea cu care aceste condiţii sunt îndeplinite. 

Sunt unii dintre cei legaţi de casa de editură, care nu ştiu şi nu doresc să ştie din experienţă, cât 
i-a costat pe predecesorii lor să edifice lucrarea. Când aceşti lucrători de pe urmă au acceptat o parte în 
aceasta, ei nu au intrat într-un parteneriat cu Dumnezeu. Ei nu recunosc principiile şi condiţiile care 
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trebuie să guverneze agentul omenesc în cooperarea lui cu divinul. „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară1104, ci să aibă 
viaţa veşnică.” Niciun om care nu este părtaş acestei iubiri jertfitoare de sine, nu este pregătit să 
lucreze pentru Dumnezeu. Mulţi bâjbâie, agăţându-se de povara egoismului lor ca şi cum ar fi o 
comoară preţioasă, păstrându-şi cu sârguinţă propria cale. Atunci când vor bate la poarta cerului, 
spunând: „Doamne, Doamne, deschide-ne!”, mulţi vor auzi cuvintele, „Nimeni nu intră aici, decât cei 
care pot primi binecuvântarea cerească: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios în puţine 
lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” Dar tu ţi-ai slujit ţie însuţi, ai 
lucrat pentru propriul tău interes egoist, pentru ceea ce a fost bun pentru tine însuţi. Nu ţi-ai strâns o 
comoară în ceruri.” 

Noi nu suntem în siguranţă pentru nicio clipă, dacă nutrim indiferenţă şi nepăsare cu privire la 
mântuirea sufletului nostru. Mulţi vor trebui să se ridice şi să-şi schimbe cursul acţiunii lor, dacă vor 
să fie mântuiţi. Pericolele ultimelor zile sunt asupra noastră. Doar o legătură cu influenţele divine 
printr-o credinţă puternică, vie, care lucrează, poate face să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Cei 
care vor să evite lepădarea de sine, jertfirea de sine ca parte a religiei, nu vor fi părtaşi cu Hristos în 
slava Lui. Trebuie să existe un studiu serios şi un efort hotărât din partea tuturor celor care vor câştiga 
cununa vieţii. Nimeni să nu simtă că poate pretinde vreun merit din cauza avantajului naşterii lui, a 
situaţiei sau educaţiei sale. Cum au obţinut ei aceste avantaje? Numai prin Hristos. Dumnezeu cheamă 
pe toţi cei care vor să aibă viaţă veşnică, să copieze modelul. Adevărul şi neprihănirea sunt primele 
principii ale Evangheliei, şi singurele1105 principii pe care Hristos le va recunoaşte în orice agent 
omenesc. Trebuie să fie o predare din inimă a voinţei noastre, lui Dumnezeu; noi trebuie să renunţăm 
la toate presupusele noastre merite, şi să privim la crucea de pe Calvar. Această supunere lui 
Dumnezeu, implică efort din partea agentului omenesc pentru a coopera cu agenţii divini; vlăstarele 
trebuie să rămână în viţă. 

Fratele meu, în scrisoarea ta vorbeşti de plecarea ta din Review Office. Îmi pare rău că poţi fi 
dispus să te desparţi de lucrare, pentru motivele pe care le-ai menţionat. Acestea arată că ai de câştigat 
o experienţă mult mai profundă decât cea pe care o ai acum. Credinţa ta este foarte slabă. Alte familii, 
mult mai mari decât a ta, se susţin fără vreun cuvânt de plângere, având jumătate din salariul pe care îl 
ai tu. Am fost pe acest teren, şi ştiu despre ce vorbesc. Este evident că, fie rămâi la Review Office, fie 
pleci de aici, ai de învăţat lecţii care vor fi de cel mai mare interes pentru tine. Nu simt libertatea de a 
te îndemna să rămâi; căci dacă nu bei mai mult din Izvorul apelor vii, slujirea ta nu va fi acceptabilă 
pentru Dumnezeu. 

Nu ştiu cine va ocupa postul care va fi lăsat vacant în cazul în care ai pleca, dar dacă trebuie 
făcută lucrarea pe care Domnul plănuieşte şi tânjeşte să fie făcută pentru biserica din Battle Creek, eu 
sunt sigură că îi va ajuta în orice criză. El nu vrea o slujire forţată. Dacă cuvintele Sale nu pătrund în 
suflet şi nu aduc întregul om în supunere faţă de Hristos, când va fi ispitit şi încercat agentul omenesc 
va alege mai degrabă să urmeze propria sa1106 înclinaţie, decât căile Domnului. Am sperat că adevărul 
care a strălucit în raze de lumină clare şi distincte începând cu întâlnirea de la Minneapolis, va inunda 
sufletul tău. Dar din scrisorile pe care mi le-ai scris, ştiu că nu umbli în lumină. 

Când tu şi nepotul meu, Frank Belden, aţi acceptat salarii atât mari de la Editură, amândoi aţi 
arătat că nu aţi apreciat caracterul lucrării. Dacă Domnul ar fi chemat pe vreunul din voi la înalta 
poziţie de împreună lucrător cu El, dacă v-aţi fi păstrat consacrarea faţă de Dumnezeu şi legătura cu 
El, nu aţi fi consimţit să acceptaţi salariile care v-au fost oferite. Nu Duhul lui Dumnezeu a fost acela 
care a mişcat conducerea să vă ofere astfel de condiţii. Oricare ar fi poziţia pe care un om ar ocupa-o 
în legătură cu Editura, lui nu trebuie să i se plătească o sumă exorbitantă, pentru că Dumnezeu nu 
lucrează în acest mod. Ţie ţi-a lipsit vederea spirituală, şi ai avut nevoie de alifie pentru ochi, ca să 
poţi vedea că lucrarea lui Dumnezeu a fost fondată cu sacrificiu, şi doar prin jertfire poate să fie dusă 
înainte. 

Mulţi, oh, atât de mulţi dintre credincioşi abia dacă au suficientă hrană pentru a mânca, dar în 
crunta lor sărăcie, îşi aduc zeciuielile şi darurile la vistieria Domnului. Mulţi dintre cei care ştiu ce 
înseamnă să susţii cauza lui Dumnezeu în circumstanţe grele şi dificile, au investit în casa de editură. 
Ei au îndurat de bunăvoie greutăţi şi lipsuri, şi au vegheat şi s-au rugat pentru succesul cauzei. 
Darurile şi jertfele lor exprimă recunoştinţa fierbinte şi lauda inimilor lor faţă de Cel1107 care i-a scos 
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din întuneric la lumina Sa minunată. Nu mai este tămâie mirositoare care să urce la cer. Rugăciunile şi 
milosteniile lor se înalţă ca un memorial în faţa lui Dumnezeu. 

Dar lucrarea lui Dumnezeu în toată marea ei întindere, este una, şi aceleaşi principii ar trebui 
să stăpânească, acelaşi spirit ar trebui să fie descoperit în toate ramurile ei. Aceasta ar trebui să poarte 
pecetea lucrării misionare. Fiecare departament al cauzei este legat cu orice parte din câmpul 
Evangheliei, iar spiritul care stăpâneşte un departament, va fi resimţit în întregul câmp. Dacă o parte a 
lucrătorilor primesc salarii atât de mari, există şi alţii, într-o ramură diferită a lucrării, care vor cere 
salarii mai mari, iar spiritul de jertfire de sine va muri în inima lucrării. Alte instituţii vor prinde 
acelaşi spirit, şi favoarea Domnului va fi retrasă de la ei, pentru că El nu poate niciodată aproba 
egoismul. Astfel, lucrarea noastră agresivă ar ajunge la capăt. Aceasta poate să fie dusă mai departe 
doar prin jertfire continuă. Din toate părţile lumii, vin cereri de oameni şi mijloace, pentru a duce mai 
departe lucrarea. Vom fi obligaţi să spunem, „Trebuie să aşteptaţi, nu avem bani în vistierie”? 

Frank Belden cunoaşte istoria începutului lucrării la Editură; el cunoaşte mărturiile pe care 
Dumnezeu i le-a trimis lui şi altora cu privire la lepădarea de sine şi jertfire. El nu este ignorant cu 
privire la deschiderea multor câmpuri în care standardul adevărului trebuie să fie ridicat, şi unde este 
nevoie de mijloace pentru organizarea lucrării. Dacă ar fi avut Duhul lui Hristos, ar fi dovedit că are 
gândul lui Hristos.  

Rupând1108 legătura lui cu lucrarea lui Dumnezeu de la Editură, fratele B. a făcut exact ceea ce 
m-am temut că va face. Dacă s-ar fi lepădat de sine, stând la postul său în ascultare de voia lui 
Dumnezeu, şi pentru că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi-ar fi pus întreaga inimă în lucrare şi ar 
fi purtat responsabilităţile şi sarcinile ei aşa cum alţii le-au purtat înaintea lui, chiar dacă nu ar fi 
câştigat la fel de mult ca în afacerile financiare pentru sine – dacă ar fi făcut acest lucru, ar fi dovedit 
că nu este un servitor de ocazie. Dar cât de mare a fost interesul lui pentru Editură, dacă poate să plece 
când doreşte, atunci când pare să fie interesul său să facă acest lucru? Pot ostaşii din rândurile lui 
Hristos, să acţioneze în acest fel? Dacă soldaţii din armata naţiunii ar face acest lucru, ar fi trataţi ca 
dezertori, şi cum priveşte universul ceresc astfel de ostaşi din armata lui Hristos? Niciunul care se 
angajează în lucrarea lui Dumnezeu şi care apreciază sfinţenia acesteia, n-ar putea să întoarcă spatele 
lucrării pentru a-şi asigura vreun avantaj lumesc. 

Frate Eldridge, Dumnezeu a fost foarte milos faţă de tine şi de fratele Belden. Viaţa, care a fost 
atât de precară pentru voi amândoi, El a cruţat-o cu îndurare. Zile, luni şi ani v-au fost acordate, 
aducându-vă ocazii de a vă dezvolta caracterul. Dumnezeu te-a pus în legătură cu lucrarea Lui, ca să 
poţi fi îmbibat cu Duhul lui Hristos. Fiecare zi, fiecare oră, sunt pentru tine un privilegiu cumpărat cu 
sânge, ca să lucrezi nu doar pentru mântuirea ta, ci să fii1109 un agent pentru aducerea sufletelor la 
Hristos, construind împărăţia Lui, şi făcând să se manifeste slava lui Dumnezeu. Dumnezeu cere 
inima şi devotamentul pentru lucrare. Cei care sunt într-adevăr împreună lucrători cu Dumnezeu, vor 
purta povara lucrării şi, asemenea lucrătorului pe care El îl trimite, ei ar simţi, „Vai de mine, dacă nu 
sunt credincios şi sincer, în poziţia mea de răspundere.” 

Fratele meu, dacă nu ai mai mult interes al inimii pentru lucrare decât este arătat de faptul că 
poţi să renunţi la ea atât de uşor, nu am nimic de spus, niciun motiv pentru a te face să rămâi la 
Editură, sau pentru a face pe fratele B. să revină. Amândoi dovediţi că nu sunteţi oameni pe care te 
poţi baza. Exemplul care ar fi dat, dacă vi s-ar oferi stimulente suplimentare pentru a rămâne, nu ar fi 
plăcut lui Dumnezeu. 

Nu aş vrea pentru nicio clipă să îţi dau ţie sau oricărui alt om, o mită în dolari şi cenţi, ca să te 
ţin în legătură cu lucrarea, indiferent de inconvenienţele pe care le-ar suferi aceasta pentru un timp, 
din cauza retragerii tale. Hristos stă la cârmă. Dacă Duhul Lui nu te face dispus să fii ceva şi să faci 
ceva de dragul adevărului, atunci poţi învăţa această lecţie doar trecând prin încercare. Dumnezeu va 
pune la încercare credinţa fiecărui suflet. Hristos ne-a cumpărat cu un sacrificiu infinit. Deşi era bogat, 
de dragul nostru S-a făcut sărac pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să ajungem în posesia bogăţiilor 
veşnice. Tot ce avem, capacitatea şi intelectul, este numai ceea ce Domnul ne-a dat în păstrare, pentru 
a le folosi pentru El. Este privilegiul nostru de a fi părtaşi cu Hristos în jertfa Sa, dacă dorim. 

Oamenii1110 cu experienţă şi evlavie, care au condus în această lucrare, care s-au lepădat de 
sine şi nu au ezitat să jertfească totul pentru succesul acesteia, dorm acum în mormânt. Ei au fost 
canalele alese ale lui Dumnezeu prin care principiile vieţii spirituale au fost comunicate către biserică. 
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Ei au avut o experienţă de cea mai mare valoare. Ei nu au putut fi cumpăraţi sau vânduţi. Puritatea lor, 
devotamentul şi jertfirea de sine, legătura lor vie cu Dumnezeu, au fost binecuvântate pentru ridicarea 
lucrării. Instituţiile noastre au fost caracterizate de spiritul jertfirii de sine. 

Dar în unele privinţe, lucrarea s-a deteriorat. În timp ce a crescut în dimensiune şi servicii, a 
scăzut în evlavie. În zilele când ne luptam cu sărăcia, cei care au văzut cât de minunat a lucrat 
Dumnezeu pentru propăşirea cauzei, au simţit că nu li se poate da nicio onoare mai mare decât aceea 
de a fi legaţi cu interesele lucrării prin legăturile sacre, prin care erau legaţi de Dumnezeu. Ar fi pus ei 
povara jos şi ar fi pus condiţii Domnului, în privinţa banilor? Nu, nu. Dacă toţi lucrătorii de ocazie   
şi-ar fi părăsit postul datoriei, ei niciodată nu ar fi dezertat din lucrare. Ei ar fi spus, „Dacă Domnul  
m-a pus aici, El doreşte să fiu un administrator credincios, învăţând de la El zi de zi cum să realizez 
lucrarea în mod acceptabil. Eu voi sta la postul meu, până când Dumnezeu mă va elibera. Voi şti ce 
înseamnă să fiu un creştin practic, cu toată inima. Îmi aştept răsplata în ziua aceea.” 

Credincioşii care, în istoria începutului cauzei, au jertfit pentru propăşirea lucrării, au fost 
îmbibaţi cu acelaşi spirit. Ei simţeau că Dumnezeu cere tuturor celor ce sunt legaţi de1111 cauza Lui, o 
consacrare fără rezerve a sufletului, trupului şi spiritului, a tuturor energiilor şi capacităţilor, pentru a 
face lucrarea un succes. Mărturiile au venit la ei, pretinzând pentru Dumnezeu ca toate serviciile lor să 
fie în cooperare cu agenţiile divine, şi toată abilitatea să fie dobândită prin exercitarea fiecărei facultăţi  

Cei care se pot despărţi de lucrarea Domnului pentru unele stimulente lumeşti, pot să creadă că 
au un oarecare interes pentru cauza lui Dumnezeu, dar egoismul şi lăcomia, ascunse în inima omului, 
sunt cele mai puternice pasiuni, iar rezultatul conflictului nu este doar o simplă presupunere. Fără ca 
sufletul să trăiască zilnic prin trupul lui Hristos şi fără să bea sângele Lui, elementul dumnezeiesc va fi 
biruit de cel satanic. Egoismul şi lăcomia vor ţine departe victoria. Un spirit încrezător în sine, 
independent, nu va intra în împărăţia lui Dumnezeu. Doar cei care sunt părtaşi cu Hristos în lucrarea 
Sa de lepădare de sine şi de jertfire, vor fi părtaşi cu El în slava Lui. 

Cei care înţeleg, chiar şi într-o măsură limitată, ce înseamnă pentru ei şi pentru semenii lor 
răscumpărarea, vor umbla prin credinţă şi vor înţelege, într-o anumită măsură, marea nevoie a 
omenirii. Inimile lor sunt mişcate de milă pe măsură ce privesc sărăcia larg răspândită în lumea 
noastră: mulţimile care suferă din cauza lipsei de alimente şi îmbrăcăminte, şi sărăcia morală a mii şi 
mii de oameni care sunt sub umbra unei judecăţi teribile, în comparaţie cu care suferinţa fizică1112 nu 
este nimic. Religia lui Isus Hristos a câştigat biruinţe minunate asupra egoismului uman. Tăgăduirea 
eu-lui, jertfirea de Sine a lui Hristos, sunt întotdeauna înaintea acelora care sunt conlucrători cu El, şi 
voia omului se scufundă în voia lui Dumnezeu. 

Noi trebuie să învăţăm blândeţea şi umilinţa de la Isus, dacă vrem să intrăm vreodată pe porţile 
fericirii. Întreaga Sa viaţa, de la iesle la Golgota, trebuie să fie exemplul nostru în lepădare de sine şi 
jertfire. El, care a venit să-Şi dea viaţa pentru lume, nu a refuzat să dea ucenicilor Săi o lecţie de 
economie. După ce a hrănit mulţimile prin minunea puterii Sale, a spus ucenicilor, „Strângeţi 
firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.” Deşi avea toate resursele cerului la dispoziţia Sa, 
nu a îngăduit ca vreo bucată de pâine să se risipească. Am putea avea mult mai mult de dat pentru 
cauza lui Dumnezeu, dacă am vrea să învăţăm să „strângem firimiturile care au rămas, ca să nu se 
piardă nimic.” 

Trebuie să existe, de asemenea, grijă faţă de cheltuielile inutile. În construirea clădirilor şi în 
acordarea de facilităţi pentru lucrarea lui Dumnezeu, trebuie să fim atenţi să nu facem pregătiri atât de 
minuţioase încât să se consume bani inutil; pentru că acest lucru înseamnă, în fiecare caz, incapacitate 
de a oferi avantaje care ar trebui să fie prevăzute pentru extinderea lucrării în alte câmpuri, în special 
în ţări străine. Legile care se referă la parteneriatul dintre om şi Dumnezeu, trebuie să fie respectate de 
către toţi cei care au un rol în slujirea Sa. 

Dumnezeu1113 doreşte ca toţi cei care sunt împreună lucrători cu El, să aibă o experienţă bogată 
în iubirea şi puterea Sa de a mântui. Niciodată nu ar trebui să spunem, „Eu nu am nicio experienţă”, 
pentru că Dumnezeu care a dat lui Pavel experienţă, Se va descoperi pe Sine fiecărui suflet care-L va 
căuta cu sinceritate. Ce a spus Dumnezeu despre Avraam? „Eu îl cunosc”, a spus Dumnezeu, care 
cunoaşte inima, „că are să poruncească fiilor lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce 
este drept şi bine.” Avraam avea să cultive religia acasă, şi frica de Domnul avea să-l ducă la 
integritatea vieţii. Cel care binecuvântează locuinţa celor neprihăniţi spune, „ştiu că va porunci.” Nu 
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există aici nicio trădare a încrederii sfinte, nicio ezitare între bine şi rău. Cel Sfânt a dat reguli pentru 
călăuzirea tuturor – standardul caracterului de la care nimeni nu se poate abate şi totuşi să rămână 
nevinovat. Voia lui Dumnezeu trebuie să fie studiată cu sârguinţă şi conştiinciozitate, şi trebuie să fie 
supremă în toate treburile vieţii. Legile de care fiecare agent omenesc trebuie să asculte, curg din 
inima iubirii infinite. 

Acelaşi Străjer sfânt care spune, „Eu îl cunosc pe Avraam”, l-a cunoscut de asemenea şi pe 
Corneliu, şi a trimis pe îngerul Său cu o solie la omul care primise şi folosite întreaga lumină pe care 
i-o dăduse Dumnezeu. Îngerul a spus: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui 
Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele. Trimite acum nişte oameni la Iope, şi cheamă pe Simon, zis 
şi Petru.” Apoi, sunt date îndrumări clare, „El găzduieşte la un om, numit Simon tăbăcarul, a cărui 
casă este lângă mare: acela îţi va spune1114 ce trebuie să faci.” Astfel, îngerul Domnului lucrează 
pentru a aduce pe Corneliu în legătură cu agentul omenesc prin care el ar putea primi o lumină mai 
mare. Studiaţi cu atenţie întregul capitol şi vedeţi simplitatea întregii tranzacţii. Apoi, ţineţi cont că 
Domnul ne cunoaşte pe fiecare dintre noi pe nume, ştie exact unde trăim, spiritul pe care îl avem şi 
fiecare acţiune a vieţii noastre. Îngerii slujitori trec prin biserici, constatând credincioşia noastră 
personală în cadrul datoriei noastre. 

Ei notează, de asemenea, neglijarea datoriei noastre. Reţineţi cazul lui Anania si Safira. 
Pretinzând că au consacrat întreaga lor avere lui Dumnezeu, ei au minţit pe Duhul Sfânt, şi ca rezultat 
al înşelăciunii lor au pierdut nu numai viaţa de acum, ci şi cea care urmează să vină. Este trist pentru 
fiecare, să se ocupe de lucrurile sfinte, şi totuşi să aducă în slujire propriile lor trăsături aparte de 
caracter, făcând pe Dumnezeu să slujească păcatele lor. Dumnezeu doreşte ca ei, în poziţia lor de 
încredere, să exemplifice gândul lui Hristos, dar trăsăturile de caracter criticabile sunt întrepătrunse cu 
întreaga lor lucrare, şi cauza sfântă a lui Dumnezeu este afectată de egoismul lor. Domnul ştie dacă 
aceia care poartă povara responsabilităţii sunt administratori credincioşi, dacă menţin integritatea 
strictă în fiecare tranzacţie, şi introduc această impresie asupra fiecărei părţi a lucrării. 

În conformitate cu învăţătura lui Dumnezeu, sub îndrumarea Duhului Său Sfânt, o lucrare va fi 
efectuată în cadrul Review Office, care1115 o va pune pe o temelie diferită. Am fost uimită de orbirea 
manifestată prin punerea domnului F. S. Russel în locul lui Frank Belden. Acest lucru nu este în 
conformitate cu voia lui Dumnezeu. Oameni care niciodată nu s-au predat stăpânirii Duhului lui 
Dumnezeu, nu trebuie să fie aşezaţi în poziţii de încredere sfântă. Cei care îi aşează acolo, arată că ei 
înşişi au nevoie de iluminare divină. Domnul Isus nu a putut găsi în şcolile rabinilor oameni care să 
facă lucrarea Lui; ei erau mult prea înţelepţi în vanitatea lor, şi nu simţeau nicio nevoie de a fi învăţaţi 
de Dumnezeu. Nu a fost niciun loc în inimile lor în care să pătrundă cuvintele Domnului, şi 
Mântuitorul Şi-a încredinţat adevărul oamenilor umili, care erau dezbrăcaţi de sine. 

Frate Eldridge, am dorit atât de mult să te văd într-o poziţie în care ai putea aprecia o legătură 
vie cu Dumnezeu. Am vrut să văd acolo, de asemenea, pe fiul surorii mele dragi. M-am rugat pentru 
voi amândoi, cu o dorinţă nespusă a sufletului în dreptul vostru. Dar, în timp ce mă rugam astfel 
pentru voi, am auzit ca şi cum o voce mi-ar fi vorbit, „Ei nu pot vedea ceea ce vezi tu. Ei nu apreciază 
lucrurile veşnice după valoarea lor imensă. Lucrurile spirituale se judecă spiritual. Ai comunicat 
aceste lucruri către ei şi către alţii. Articolele în care ai prezentat adevărul pe care ţi l-a descoperit 
Dumnezeu, au fost puse în mâinile agenţilor omeneşti pentru a decide asupra caracterului şi valorii 
acestora. Acest lucru nu ar trebui să fie făcut. Minţile şi inimile trebuie să le fie curăţate, percepţiile să 
le fie spiritualizate şi înnobilate, înainte ca ei să poată aprecia preţioasele comori ale adevărului, sau să 
aprecieze lucrarea pe care Dumnezeu1116 ţi-a dat-o. Inima ta este tristă şi apăsată, dar nu te mai înşela 
şi nici nu aştepta ca bărbaţii sau femeile să pună preţ pe lumina pe care Dumnezeu le-a dat-o din 
sfinţenia Lui, până când nu-şi deschid inimile lui Isus. „Sprijiniţi-vă pe Mine”, zice El, „încredeţi-vă 
în Mine, Eu niciodată nu vă voi dezamăgi, voi fi pentru voi un ajutor prezent în orice vreme de 
nevoie.” 

Mi-a fost arătat că toţi cei care ocupă acum poziţii importante la Review Office, vor fi 
încercaţi. Dacă ei vor face din Hristos modelul lor, El le va da înţelepciune, cunoştinţă, şi înţelegere; 
ei vor creşte în har şi talent în calea lui Hristos; caracterele lor vor fi modelate după al Lui. Dacă ei nu 
vor ţine calea Domnului, un alt spirit le va controla mintea şi judecata, şi ei vor născoci planuri fără 
Dumnezeu, vor urma propriul lor drum şi vor părăsi poziţiile pe care le-au ocupat. Lumina le-a fost 
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dată; dacă ei se despart de ea şi urmează propriul lor drum, nimeni să nu-i mituiască pentru a-i face să 
rămână. Ei vor fi o poticnire şi o capcană. A venit timpul ca tot ce poate fi clătinat, să fie clătinat, ca 
acele lucruri care nu pot fi clătinate, să rămână. Fiecare caz este trecut în revistă înaintea lui 
Dumnezeu, pentru că El măsoară templul lui Dumnezeu şi pe închinătorii din el. „Iată ce zice Cel ce 
ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: ‚Ştiu 
faptele tale ... dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde 
ai1117 căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua 
sfeşnicul din locul lui.” „Pocăieşte-te dar. Altfel, voi veni la tine cu sabia gurii Mele. Cine are urechi, 
să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ‚Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă, şi-i voi 
da o piatră albă; şi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l ştie nimeni decât acela care-l 
primeşte.” 

 
 
 

Lt. 77, 1893 
PUNEŢI  DEOPARTE  DIFERENŢELE; 

IUBIŢI-VĂ  UNII  PE  ALŢII; 
VESTIŢI  ADEVĂRUL 

(Scrisă la 9 Ianuarie 1893, George's Terrace, St. Kilda Road, Melbourne) 
Către W. Ings 

 
În această după-amiază am avut o conversaţie lungă cu fratele Foster, membru al bisericii din 

Prahran, care este în încurcătură şi încercare. El este croitor de meserie şi este un muncitor de prima 
clasă. Înainte să accepte adevărul, el a ocupat o poziţie care i-a adus 30 dolari pe săptămână. Când a 
început să ţină Sabatul, i s-a permis să-şi păstreze poziţia, pierzându-şi doar salariul pentru zilele de 
Sabat. El este o persoană cu o comportare bună şi are înzestrare pentru a învăţa pe alţii adevărul. El  
şi-a lăsat poziţia şi a venit ca lucrător în câmpul misionar, dar a fost trimis singur într-un loc dificil, şi 
a devenit descurajat şi confuz, şi aproape că a simţit că este sub puterea înşelătoare a lui Satana. 

La conferinţa de anul trecut, el a avut o discuţie cu mine. A devenit liber; întâlnirea i-a făcut 
bine. De atunci, s-a mutat la Melbourne, a lucrat în meseria sa şi a condus adunările în Prahran. Dar în 
starea lui prezentă de depresie, este foarte constrâns; având o sănătate şubredă, o familie mare, s-a 
descurajat mult, iar în această stare a minţii Satana a adus asupra lui ispita şi întunericul. De săptămâni 
el trece printr-o încercare dureroasă, şi azi a venit să-mi spună problemele sale. 

El zice că ştia atât de puţin despre mărturii, că nu a înţeles cum susţineau ele cauza. Odată, pe 
când era nedumerit şi a cerut lumină de la Domnul, a avut un vis cutremurător. El a văzut-o pe sora 
White într-o barcă, vâslind pe valurile care aruncau stropi1119 luminoşi în toate direcţiile. Ea a intrat în 
camera unde era şi el alături de alţii. El s-a mutat pentru ca ea să nu poată ajunge la el, când o mână   
s-a întins spre el şi i-a dat o hârtie. Hârtia ardea. [O voce a spus:] „Citeşte repede.” 

El a stins focul şi a deschis hârtia. Era o mărturie şi o cheie se găsea deasupra mărturiei. 
Interpretarea a venit în mintea sa cu o mare putere: cheia mărturiilor se găseşte chiar în mărturii. El s-a 
trezit cu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui. Atunci, s-a rugat, „Doamne, du-mă la mărturia pe 
care ar trebui să o citesc, şi care mi-ar veni în ajutor.” El a luat Mărturia 31, si a deschis la articolul 
„Mărturii respinse.” A citit-o cu un interes profund şi a fost puternic impresionat că mărturiile erau de 
la Dumnezeu. 

După aceasta, el a văzut în Review, articolul fratelui A. T. Jones despre chipul fiarei, şi apoi pe 
acela al fratelui Smith, prezentând o viziune contradictorie. El a fost încurcat şi nedumerit. El primise 
multă lumină şi mângâiere prin citirea articolelor scrise de fraţii Jones şi Waggoner, dar iată că unul 
dintre lucrătorii mai în vârstă, care a scris multe din cărţile noastre de bază şi despre care noi am 
crezut că e învăţat de Dumnezeu, părea să fie în contradicţie cu fratele Jones. 

Ce ar putea însemna toate acestea? Greşeşte fratele Jones? Fratele Smith greşeşte? Cine este 
cel corect? El a devenit confuz. Când lucrătorii importanţi în cauza lui Dumnezeu iau poziţii diferite 
în aceeaşi revistă, pe cine ar trebui să credem? Cine are poziţia corectă? 
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Fratele1120 Foster a fost în aşa nedumerire încât a trimis vorbă prin scrisoare că nu poate 
conduce adunările. De la începutul săptămânii de rugăciune, ispitele au apăsat atât de tare asupra lui, 
încât nu a primit niciun beneficiu. 

Diferenţele dintre bărbaţii noştri conducători i-au absorbit toate gândurile, şi el suferă mult din 
această cauză. I-am spus că mă aşteptam ca alţii care vor citi aceste articole, să aibă aceeaşi 
experienţă. Aceste diferenţe nu ar trebui să fie făcute public, pentru că aceia care sunt slabi în credinţă 
se pot poticni şi rezultatul ar putea fi pierderea sufletului lor. Am simţit un regret profund şi o adâncă 
părere de rău a inimii, pentru că ştiu că Domnul a fost nemulţumit. 

Dar am spus, „frate Foster, tu ai Biblia. Caută pe paginile ei cu o inimă rugătoare; 
Răscumpărătorul tău a promis că Duhul Sfânt te va conduce în tot adevărul. Tu ai un Învăţător care 
este plin de înţelepciune, Unul care niciodată nu greşeşte. Îţi cer, înaintea lui Dumnezeu, să încetezi cu 
îngrijorările, să primeşti razele preţioase ale luminii care vine la tine. Bucură-te de adevăr, aşa cum 
este el în Isus, umblă în lumină cât timp ai lumină, şi mai multă lumină va străluci asupra ta de la 
Sursa întregii lumini. 

Nu-ţi chinui mintea, stăruind asupra diferenţelor pe care crezi că le poţi discerne. Dacă fraţii 
noştri conducători sunt atât de puţin înţelepţi încât să permită ca punctele lor de vedere contradictorii 
să apară în ziarul care ajunge la lume, dacă ei prezintă aceste diferenţe înaintea unei adunări mari, care 
vine să se închine lui Dumnezeu în tabernacol sau în altă parte, fac exact lucrurile pe care Domnul 
Isus le-a spus să nu le facă, şi merg contrar luminii date lor prin mărturii. 

Acum,1121 fraţilor, zelul care conduce la acest tip de lucrare, nu este inspirat de Dumnezeu; 
Hristos niciodată nu îndeamnă vreun om să lucreze împotriva lui Hristos. El nu ne va conduce să 
contracarăm propria Sa instrucţiune, sau să acţionăm contrar spiritului rugăciunii pe care a înălţat-o 
pentru ucenicii Săi chiar înainte să-i părăsească. 

El ştia că ei vor fi expuşi încercărilor din partea opoziţiei lumii şi a spus, „Când eram cu ei în 
lume, îi păzeam Eu în Numele Tău. Eu am păzit pe aceia, pe care Mi i-ai dat; şi nici unul din ei n-a 
pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum, Eu vin la Tine; şi spun aceste 
lucruri, pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria Mea deplină. Le-am dat Cuvântul 
Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. Nu Te rog să-i iei 
din lume, ci să-i păzeşti de cel rău.” (Ioan 17:12-15). 

Lucrarea noastră este în mod clar agresivă. Lupta noastră trebuie să fie îndreptată împotriva 
greşelilor şi păcatului, nu împotriva unui alt om. Dumnezeu ne cere să fim tărie unul pentru altul, să 
vindecăm, nu să distrugem. Noi trebuie să primim în mod constant lumină, şi nu trebuie să refuzăm 
solia şi nici pe solii prin care Dumnezeu trimite lumină poporului Său. 

Dacă înainte de publicarea articolului fratelui Jones cu privire la chipul fiarei, fratele Smith ar 
fi discutat cu el în mod clar, arătând că punctul său de vedere este diferit de cel al fratelui Jones şi că, 
dacă articolul va apare în Review, el însuşi trebuie să prezinte o poziţie opusă, atunci problema ar fi 
fost într-o lumină mai favorabilă decât acum. 

Dar1122 mersul lucrurilor în acest caz a fost acelaşi ca la Minneapolis. Cei care s-au opus 
fraţilor Jones şi Waggoner, nu au manifestat nicio dispoziţie să se adune ca fraţi, şi cu Biblia în mână, 
să ia în discuţie cu rugăciune şi cu un spirit asemenea lui Hristos, punctele de vedere diferite. Aceasta 
este singura cale care poate primi aprobarea lui Dumnezeu, şi mustrarea Lui a fost asupra celor care 
nu au vrut să facă acest lucru la Minneapolis. 

Totuşi, acest război orb continuă. Oameni de aceeaşi credinţă, din acelaşi oraş, îşi întorc 
armele unii împotriva altora. Este o uimire pentru universului ceresc. Mă simt profund întristată, şi 
dacă aceste lucruri sunt o întristare pentru mine, cum sunt ele pentru Isus, Cel care a suferit o agonie 
cumplită pe cruce pentru a răscumpăra oamenii de sub puterea lui Satana şi pentru a-i face una în 
Hristos? „Voi toţi sunteţi fraţi.” Ce poate conduce pe fraţi să prezinte în faţa lumii opinii contrare, fără 
ca mai întâi să vină împreună cu dragoste, ca să compare vederile pentru a vedea dacă nu pot fi puse 
în armonie? Fraţii mei, îmi spuneţi ce spirit îi îndeamnă pe ei la acţiune? 

Noi ştim că fratele Jones a vestit solia pentru acest timp – hrană la timp pentru turma 
înfometată a lui Dumnezeu. Cei care nu-şi permit ca prejudecata să le închidă inima împotriva soliei 
trimise din cer, pot simţi spiritul şi forţa adevărului. Fratele Jones a dus solia din biserică în biserică şi 
dintr-o ţară în alta, iar lumina, libertatea şi revărsarea Duhului lui Dumnezeu, au însoţit cuvântul, pe 
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când evenimente de natura cea mai surprinzătoare în împlinirea profeţiei, arată că marea criză se 
apropie cu paşi repezi. 

Fratele Jones încearcă să trezească poporul care mărturiseşte a fi al lui Dumnezeu din somnul 
lui de moarte, pentru a vedea importanţa avertizării1123 lumii. Dar el avansează unele idei cu care nu 
toţi sunt de acord şi instantaneu, fratele Gage este trezit; el se echipează pentru luptă, şi în faţa 
adunării din tabernacol, îşi afişează poziţia de opozant al fratelui Jones. A fost aceasta rânduiala lui 
Dumnezeu? A trecut Duhul Domnului de la fratele Jones şi l-a inspirat pe fratele Gage să facă 
aceasta? Să presupunem că declaraţia fratelui Jones cu privire la formarea chipului fiarei a fost 
prematură; a cerut situaţia o asemenea demonstraţie? Eu spun Nu, nu; dacă Dumnezeu a vorbit 
vreodată prin mine. 

Regulile Bibliei trebuie să fie strict respectate. Problema în dreptul căreia prevalează o 
diferenţă de opinie, ar trebui să fie luată în considerare cu calm, cu multă rugăciune, cu inima dornică 
de unitate, şi cu dragostea desăvârşită a unui suflet pentru celălalt suflet. Examinaţi fiecare punct ca şi 
cum aţi vedea întregul univers ceresc privind asupra voastră. Dacă există dovezi clare că unul dintre 
fraţi greşeşte, încercaţi să-l convingeţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă succesul nu încununează 
eforturile voastre, chiar şi atunci lumea are nicio treabă cu această problemă, pentru că aceasta ar 
dezonora adevărul lui Dumnezeu şi pe Isus Hristos pe care El L-a trimis. 

Am primit scrisori din diferite locuri, relatând consecinţele triste, descurajatoare ale acestor 
lucruri. Avem destulă opoziţie din partea vrăjmaşilor noştri, şi vom avea conflicte aprige şi puternice; 
să nu cauzăm acum Satanei satisfacţie din cauza luptelor de fărâmiţare din rândurile noastre. Unitatea 
pentru care Mântuitorul nostru S-a rugat, să fie adusă în viaţa noastră practică. Pacea, pacea lui 
Hristos, inspirată de adevăr şi susţinută de dreptate, trebuie să o cultivăm fiecare dintre noi. 

Atât1124 de mult a iubit Dumnezeu lumea încât Şi-a manifestat dragostea dându-L pe Singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică. Isus a spus: „Vă dau o 
poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin 
aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” (Ioan 13: 
34, 35). „Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” (Ioan 15:12). Zelul 
vostru să se manifeste nu expunându-vă diferenţele, ci cultivând planta preţioasă a dragostei, aşa cum 
ne-a spus Isus să facem. 

(1 Ioan 3:16, 18, 19, 23; 4:8-13, 20, 21, citate). 
Am citat numai câteva pasaje, dar Biblia abundă în asemenea lecţii. Dacă nu este posibil să 

iubim pe Dumnezeu fără a iubi pe fratele nostru, cazul va fi cu siguranţă împotriva noastră în curţile 
cerului dacă nu nutrim dragoste creştinească unii faţă de alţii. Cuvântul este foarte clar. 

Sufăr peste măsură de mult când văd cât de puţină dragoste este nutrită şi manifestată între 
fraţi. Cât timp va folosi Satana argumentele sale împotriva noastră şi cât timp ne va slăbi influenţa 
descoperind altora cât de puţină dragoste, consideraţie şi respect arătăm unii faţă de alţii? Nu este 
timpul să fim împlinitori ai Cuvântului, şi nu doar ascultători? Nu ar trebui să ne examinăm 
îndeaproape sufletele şi să vedem dacă avem dragostea lui Dumnezeu? 

Isus a venit în asemănarea cărnii păcătoase, pentru ca printr-o viaţă curată şi sfântă, să 
condamne păcatul în trup. El a venit în lumea noastră pentru a reprezenta caracterul lui Dumnezeu, şi 
lucrarea noastră este de a reprezenta caracterul lui Hristos. Dacă am pierdut dragostea Lui din inimă, 
lucrarea noastră este să căutăm pe Domnul, ca inimile să ne fie reînnoite prin Duhul Său cel Sfânt. 

„Vă1125 îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel 
de vorbire, să n-aveţi dezbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire. 
Căci, fraţilor, am aflat despre voi de la ai Cloei, că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din 
voi zice: ‚Eu sunt al lui Pavel!’ – ‚Şi eu, al lui Apolo!’ – ‚Şi eu, al lui Chifa!’ – ‚Şi eu, al lui Hristos!’ 
– Hristos a fost împărţit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel aţi fost voi 
botezaţi?” (1 Cor. 1: 10-13). 

Motivul dezbinării sau a discordanţei în biserică este despărţirea de Hristos. Secretul unităţii 
este unirea cu Hristos. Hristos este marele Centru. Ne putem apropia unii de alţii doar în măsura în 
care ne apropiem de Centru. Dacă vom fi uniţi cu Hristos, vom fi cu siguranţă uniţi cu fraţii noştri în 
credinţă. 
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A fi creştin înseamnă mult mai mult decât se presupune. Creştinul este asemenea lui Hristos. 
Calitatea de membru în biserică, nu ne face creştini. A pătruns în inimă, lumina de la Hristos? 
Locuieşte dreptatea, puritatea şi adevărul, în templul sufletului? Ar trebui să ştim, pentru că roadele se 
văd. (Gal. 5:22 – 26; 6: 1 – 3, citate). Nu este momentul ca fratele să hrănească prejudecata împotriva 
fratelui. Nu puneţi în mâinile vrăjmaşului nostru ceva care sugerează vreo diferenţă între noi, chiar în 
opinii. 

Conferinţa de la Minneapolis a fost ocazia de aur pentru toţi cei prezenţi, de a-şi umili inimile 
înaintea lui Dumnezeu şi de a primi pe Isus ca marele Învăţător, dar poziţia luată de unii la întâlnire   
s-a dovedit a fi ruina lor. Ei niciodată n-au văzut clar de atunci încoace, şi nici nu vor vedea, pentru că 
ei nutresc în mod insistent spiritul care a existat acolo, un spirit vătămător, de critică1126 şi denunţare. 
După acea întâlnire, lumină abundentă şi dovezi au fost dăruite cu îndurare, ca toţi să poată înţelege 
adevărul. 

Cei care au fost atunci înşelaţi, ar fi putut veni la lumină. S-ar fi putut bucura în adevăr aşa 
cum este el în Hristos, dacă nu ar fi fost mândria inimii lor rebele. Ei vor fi întrebaţi la judecată, „Cine 
v-a cerut să vă ridicaţi împotriva soliei şi a solilor pe care i-am trimis poporului Meu cu lumină, cu har 
şi putere? De ce v-aţi ridicat sufletele împotriva lui Dumnezeu? De ce aţi blocat calea cu spiritul 
vostru pervers? Iar apoi, când a fost adusă dovadă peste dovadă, de ce nu v-aţi umilit sufletele înaintea 
lui Dumnezeu, şi de ce nu v-aţi pocăit de faptul că aţi respins solia de har pe care El v-a trimis-o?” Nu 
Domnul a inspirat pe aceşti fraţi, să se opună adevărului. El a dorit ca ei să fie botezaţi cu Duhul 
Sfânt, şi să fie canale vii de lumină pentru a duce lumina lumii, în raze clare şi strălucitoare. 

„De la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa 
adevărului.” (2 Tes. 2: 13). Potrivit lui Dumnezeu, sunt două agenţii care lucrează pentru mântuirea 
omului – influenţa divină şi o credinţă puternică, vie, care lucrează, o credinţă care primeşte adevărul. 
Dumnezeu nu cere niciunui om să îşi lase deoparte raţiunea şi să se supună unei credulităţi oarbe. Dar 
noi trebuie să cercetăm Scripturile în spiritul unor învăţăcei. 

Cu blândeţea lui Hristos, analizaţi fiecare punct de diferenţă. Căutaţi adevărul, ca pe o 
comoară ascunsă. Nu e de dorit să se ignore aceste chestiuni de interes vital. Afirmaţiile omeneşti sunt 
la fel de lipsite de valoare, ca paiele. Mulţi vor pierde cărarea către cer pentru că şi-au asumat riscul de 
a-şi baza credinţa pe oameni. Ei1127 se opun soliei de har pentru că cineva în care ei au încredere, este 
indiferent faţă de aceasta. Dar sufletul este de prea mare valoare ca să-şi aşeze credinţa pe un om. 
Nimeni în afara lui Hristos nu poate răscumpăra sufletul.  

Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, şi acesta este singurul în care putem avea încredere de 
neclintit. „Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu” Noi trebuie să înţelegem obligaţiile care ne 
revin prin această cooperare, sau altfel, nu vom primi aprobare la judecată. „Împreună lucrători cu 
Dumnezeu”, înseamnă tovarăşi de lucru cu cei ce au natura noastră căzută, dar care cooperează cu 
agenţiile divine. Lucrarea de mântuire este aceea de a realiza unirea omenescului cu divinul. 

Timpul de primejdie este acum asupra noastră. Nu se mai poate spune despre acesta că va fi în 
viitor. Puterea fiecărei minţi, sfinţită pentru lucrarea Stăpânului, trebuie să fie angajată, nu ca să 
îngrădească calea înaintea soliilor pe care Dumnezeu le trimite poporului Său, ci să lucreze în mod 
unit pentru pregătirea unui popor care să stea în marea zi a lui Dumnezeu. Nu inspiraţia cerească este 
cea care ne conduce să fim suspicioşi, aşteptând ocazia şi apucând-o cu lăcomie, pentru a demonstra 
că fraţii care diferă de noi în vreo interpretare a Scripturii, nu sunt sănătoşi în credinţă. 

Este pericol ca acest fel de acţiune să producă exact rezultatul pe care ei caută să-l evite, şi 
într-o mare măsură vina va fi asupra acelora care pândesc să vadă răul. Dacă ar fi fost fără prejudecăţi, 
şi dacă ar fi umblat în umilinţă, ar fi fost pregătiţi să primească lumina indiferent de sursă; dacă ar fi 
recunoscut Duhul lui Dumnezeu şi harul lui Hristos, ei ar fi fost într-adevăr canale de lumină şi lunga 
lor experienţă i-ar fi făcut sfetnici de bază, oameni cu judecată sănătoasă. 

Dumnezeu1128 vrea ca oamenii din poporul Său să se iubească şi să se ajute unul pe altul, 
consolidând astfel orice lucrare bună. Ar trebui să ne sfătuim unii cu alţii, lucrătorii în vârstă, 
experimentaţi, cu cei pe care Dumnezeu vrea să îi ridice pentru a face să înainteze lucrarea Sa, cu cât 
ne apropiem de marea încheiere. Dar dacă oameni ca fratele Smith, fratele Van Horn şi fratele Butler, 
vor sta deoparte, neamestecându-se cu elementele pe care Dumnezeu le vede esenţiale să ducă mai 
departe lucrarea în aceste vremuri primejdioase, vor fi lăsaţi în urmă. Dumnezeu va desăvârşi lucrarea 
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Sa în neprihănire. Aceşti fraţi au avut toate ocaziile de a sta în rândurile care merg spre victorie, dar 
dacă ei refuză, lucrarea va avansa fără ei.  

Dumnezeu va trimite solia prin cine va voi El; solia Sa nu se va întoarce la El fără rod, ci va 
realiza ceea ce a fost trimisă să facă. Dacă ei refuză solia, oamenii pe care Dumnezeu i-a dorit să aibă 
aceeaşi relaţie cu lucrătorii tineri ca Moise faţă de Iosua, vor eşua în a face lucrarea pe care Domnul a 
dorit ca ei s-o facă. Ei vor fi o piatră de poticnire, în loc de a fi o binecuvântare. Lucrarea va merge 
înainte, dar aceşti fraţi care ar fi putut să primească cele mai mari binecuvântări, vor suferi o pierdere 
veşnică, întrucât chiar dacă s-ar pocăi şi ar fi mântuiţi în cele din urmă, niciodată nu vor putea 
recâştiga ceea ce au pierdut prin purtarea lor greşită. Ei ar fi putut să fie instrumentele lui Dumnezeu 
pentru a duce lucrarea înainte cu putere, dar influenţa lor a fost exercitată pentru a contracara solia 
Domnului, pentru a face ca lucrarea să fie pusă sub semnul întrebării. Trebuie să se pocăiască de 
fiecare din aceste amănunte. 

Opoziţia chiar din rândurile noastre a pus asupra solilor Domnului o sarcină laborioasă, care 
le-a pus sufletul la încercare, pentru că au avut de întâmpinat dificultăţi şi obstacole care nu ar fi 
trebuit să existe. În timp ce trebuia realizată această lucrare1129 în poporul nostru pentru a-i face 
dornici ca Dumnezeu să lucreze în ziua puterii Sale, lumina slavei lui Dumnezeu nu a strălucit în raze 
clare şi puternice pentru lumea noastră. Mii de oameni care sunt acum în întunericul erorii, ar fi putut 
să fie adăugaţi în rândurile noastre. 

Tot timpul, gândirea şi efortul folosite pentru a contracara influenţa fraţilor noştri care se opun 
soliei, au fost răpite lucrării de avertizare a lumii despre venirea grabnică a judecăţii lui Dumnezeu. 
Duhul lui Dumnezeu a fost prezent cu putere în mijlocul poporului Său, dar nu a putut fi revărsat 
asupra lor, pentru că nu şi-au deschis inimile ca să-L primească.  

Nu de opoziţia lumii trebuie să ne temem, ci de elementele care lucrează printre noi, şi care au 
împiedicat solia. Eficienţa mişcărilor pentru răspândirea adevărului depinde de acţiunea armonioasă a 
acelora care mărturisesc a-l crede. Dragostea şi încrederea constituie o forţă morală care ar fi unit 
bisericile noastre şi ar fi asigurat armonia acţiunii; dar răceala şi lipsa de încredere au adus dezbinarea 
care ne-a tăiat puterea. 

Domnul a intenţionat ca soliile de avertizare şi instrucţiunile date de Duhul pentru poporul 
Său, să ajungă pretutindeni. Dar influenţa care a crescut din împotrivirea faţă de lumină şi adevăr de la 
Minneapolis, a avut tendinţa de a face fără efect lumina pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său prin 
Mărturii. Marea Luptă, Vol. 4, nu a avut circulaţia pe care ar fi trebuit să o aibă, pentru că unii dintre 
cei care ocupă poziţii de răspundere au dospit în ei spiritul care a dominat la Minneapolis, un spirit 
care a întunecat discernământul poporului lui Dumnezeu. 

Lucrarea opozanţilor faţă de adevăr avansează constant, în timp ce noi am fost obligaţi să ne 
dedicăm energiile în mare măsură pentru a contracara1130 lucrarea pe care o face vrăjmaşul prin cei din 
rândurile noastre. Vederile mărginite ale unora şi opoziţia altora au limitat în mare măsură puterea şi 
mijloacele noastre între aceia care au cunoscut adevărul, dar nu au practicat principiile lui. Dacă 
fiecare ostaş al lui Hristos şi-ar fi făcut datoria, dacă fiecare străjer de pe zidurile Sionului ar fi dat un 
sunet clar din trâmbiţă, lumea ar fi auzit mai demult solia de avertizare. Dar lucrarea a rămas în urmă 
cu ani de zile. Ce motiv va fi prezentat lui Dumnezeu pentru întârzierea acestei lucrări? 

În timp ce îngerii ţin cele patru vânturi ca să nu sufle, dând ocazia fiecăruia care are lumina, să 
o lase să strălucească înaintea lumii, au fost între noi la lucru influenţe care au strigat pace şi linişte. 
Mulţi nu au înţeles că noi nu avem timp, putere sau influenţă de pierdut, prin acţiune zăbavnică. În 
timp ce oamenii dorm, Satana a câştigat constant teren, folosind avantajele date lui, pentru a face ca 
lucrurile să fie după propria sa voie. 

Domnul ne-a descoperit că solia către Laodicea se aplică bisericii din acest timp, şi totuşi cât 
de puţini o aplică în mod practic pentru ei înşişi. Dumnezeu a lucrat pentru noi, noi nu avem de ce să 
ne plângem pentru ce a făcut cerul, pentru că ne-au fost oferite cele mai bogate binecuvântări, dar 
poporul nostru a fost foarte reticent în a le primi. Cei care au fost atât de încăpăţânaţi şi de răzvrătiţi 
încât nu s-au umilit pentru a primi lumina pe care Dumnezeu, în mila Sa, a trimis-o pentru sufletele 
lor, au ajuns atât de lipsiţi de Duhul Sfânt, încât Domnul nu îi poate folosi. Dacă nu se vor converti, 
aceşti oameni nu vor ajunge niciodată în locuinţele binecuvântate. 
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Lucrarea unora care au predicat Cuvântul, a fost poluată cu murdărie şi trivialitate. Ei au făcut 
mai mult rău decât bine. Dacă ei1131 nu se întorc de la căile lor rele, vor pieri împreună cu cei păcătoşi. 
Alţii au dus adevărul într-o manieră foarte indiferentă, ei nu au avut nicio povară reală a lucrării; ei au 
mers mai degrabă înapoi decât înainte. Este timpul ca de urgenţă să-şi întoarcă paşii, pentru că şi-au 
pierdut dragostea dintâi. Porunca Domnului pentru ei este, „Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; 
pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul 
lui, dacă nu te pocăieşti.” 

O mare lucrare este înaintea noastră. Sunt puţini cei care duc povara responsabilităţii. Ei simt 
că Dumnezeu a încredinţat bisericilor noastre americane, datoria solemnă ca soliile adevărului să fie 
vestite lumii. Din toate naţiunile, se aude strigarea macedoneană, „Haideţi şi ajutaţi-ne.” Dumnezeu, 
în providenţa Sa, a deschis câmpuri înaintea noastră, iar dacă agenţii omeneşti cooperează cu agenţii 
divini, multe suflete pot fi făcute părtaşe unei credinţe curate şi mântuitoare. Apelul este făcut de ani 
de zile, dar poporul care mărturiseşte a fi al Domnului, a adormit în lucrarea care i-a fost dată, şi ea 
rămâne aproape neatinsă.  

Dumnezeu a trimis solie după solie, ca să trezească bisericile noastre să facă ceva, şi să facă 
acum. Dar la chemarea lui Dumnezeu, „Pe cine să trimit?”, doar câteva voci răspund, „Iată-mă, 
trimite-mă.” Din cauza acestei neglijenţe, multe suflete vor pierde ocazia pe care Domnul a dorit să  
le-o dea. 

(Luca 14: 16 – 24, citate) 
Când solia lui Dumnezeu le este transmisă, mulţi se vor scuza în felul acesta. Dar lucrarea 

trebuie să fie grăbită, oriunde există o deschidere. Sunt necesari oameni şi bani pentru ca aceasta să 
înainteze. Chiar aici este ocazia noastră de a împărtăşi tăgăduirea şi jertfirea de sine a Mântuitorului 
pentru mântuirea sufletelor. 

Nevoile1132 lucrării cer mult mai mari cheltuieli decât până acum. Domnul cheamă poporul Său 
să facă orice efort pentru a reduce cheltuielile. Vă rog din nou ca, în loc de a cheltui bani pentru poze 
cu voi şi prietenii voştri, ar trebui să-i folosiţi într-o altă direcţie. Lăsaţi ca banii care au fost dedicaţi 
pentru satisfacerea eu-lui, să curgă în vistieria Domnului, pentru a susţine pe cei care lucrează pentru a 
salva sufletele care pier. Cei care au case şi terenuri să ia aminte la mesajul, „Vindeţi ce aveţi şi daţi 
milostenie.” „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă 
astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerurilor, şi 
dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.” (Mal. 3:10). 

Domnul vine în curând. Noi trebuie să lucrăm cât este ziuă, pentru că vine noaptea, când 
niciun om nu poate lucra. Oh, mulţi, mulţi şi-au pierdut spiritul tăgăduirii şi al jertfirii de sine. Ei şi-au 
îngropat banii în averi temporale. Sunt oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat, oameni pe care 
Dumnezeu îi încearcă pentru a vedea cum vor răspunde faţă de beneficiile aduse lor de El. Ei au 
reţinut zeciuielile şi darurile până când datoria lor faţă de Domnul Dumnezeu a devenit atât de mare 
încât ei au îngălbenit la gândul de a reda Domnului ceea ce este al Lui – zecimea datorată. Grăbiţi-vă, 
fraţilor, aveţi acum ocazia de a fi cinstiţi cu Dumnezeu, nu întârziaţi. De dragul sufletelor voastre,   
nu-L jefuiţi pe Dumnezeu de zeciuielile şi darurile voastre.  

Domnul cere ca fiecare dar al mijloacelor şi al abilităţii să fie pus în folosinţă. Când ocara 
indolenţei şi a trândăviei va fi ştearsă din biserică, Duhul lui Dumnezeu va fi manifestat plin de har; 
puterea1133 divină se va combina cu efortul omenesc, biserica va vedea intervenţia providenţială a 
Domnului Dumnezeului oştirilor, iar lumina adevărului, lumina cunoaşterii lui Dumnezeu şi a lui Isus 
Hristos pe care El L-a trimis, va fi răspândită. Ca în vremurile apostolice, multe suflete se vor întoarce 
la Domnul. Pământul va fi luminat de slava îngerului din cer. 

Dacă lumea are să fie convinsă în ce priveşte păcatul, că sunt călcători ai legii lui Dumnezeu, 
acest lucru va fi făcut de Duhul Sfânt care lucrează prin instrumentele omeneşti. Biserica are acum 
nevoie să se scuture din somnul ei de moarte, pentru că Domnul aşteaptă să binecuvânteze poporul 
Său, care va recunoaşte binecuvântarea Lui când vine şi o va răspândi în raze de lumină clare şi 
puternice. 

„Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi. ... Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să 
urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele.” (Ezech. 36: 25,27). Dacă pustiul 
bisericii devine ca un câmp roditor, iar câmpia roditoare devine ca o pădure, aceasta va fi prin Duhul 
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Sfânt al lui Dumnezeu revărsat asupra poporului Său. Agenţii cereşti aşteaptă de mult timp după 
agenţii omeneşti, membri ai bisericii, pentru a coopera cu ei în marea lucrare ce este de făcut. Ei 
aşteaptă după tine. Atât de vast este câmpul, atât de cuprinzător este planul, încât fiecare inimă sfinţită 
va fi împinsă să intre în slujire ca agent al puterii divine. 

În acelaşi timp, va exista o putere care va stârni toate elementele de jos. Lucrarea îngerilor răi 
se va manifesta prin minciuni, iluzii, calamităţi, victime şi crime de un caracter neobişnuit. În timp ce 
Dumnezeu foloseşte îngerii milei pentru a lucra prin intermediul agenţilor Săi omeneşti, Satana îşi 
pune în acţiune agenţii lui, cerând tributul tuturor puterilor care se supun stăpânirii sale. 

Vor1134 fi mulţi domni şi mulţi dumnezei. Va fi auzită strigarea, „Iată, aici este Hristos”, şi 
„Iată, El este aici.” Planul secret al lui Satana îşi va descoperi lucrarea oriunde, cu scopul de a distrage 
atenţia de la datoria prezentă. Apariţia unui Hristos fals va trezi speranţe înşelătoare în minţile acelora 
care permit să fie înşelaţi. Membrii bisericii care sunt treji, se vor ridica în faţa situaţiei de urgenţă, 
manifestând mai multă sârguinţă pe măsură ce nelegiuirea abundă. 

Fiecare manifestare a puterii satanice are să fie prezentată în adevărata ei lumină, înaintea 
oamenilor. Vor fi semne şi minuni în lumea naturii. Puterile cerului şi ale pământului (Buletinul 
Conferinţei Generale din 28 feb. 1893 spune „ale iadului”) vor manifesta o activitate îngrozitoare, 
destructivă. Dar ochiul credinţei va discerne în toate aceste manifestări, mesageri ai unui viitor mare şi 
solemn, şi triumful care va veni cu siguranţă pentru poporul lui Dumnezeu. 

Fie ca toţi cei care cred adevărul pentru acest timp, să pună deoparte diferenţele, să pună 
deoparte invidia, vorbirea de rău şi gândurile rele. Lucraţi împreună, lucraţi împreună. „Deci, ca unii 
care, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, să aveţi o dragoste de fraţi 
neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima.”  

Lucraţi, oh, lucraţi, având în vedere veşnicia. Ţineţi minte că fiecare putere trebuie să fie 
sfinţită. În voi înşivă, sunteţi fără putere de a face ceva bun. Hristos declară, „Fără Mine nu puteţi face 
nimic.” Devenind părtaşi de natură divină, puteţi face totul. Prin Hristos, puteţi fi tari cu Dumnezeu şi 
cu oamenii. 

O1135 mare lucrare este de făcut. Rugăciunea să iasă de pe buze neprefăcute, „Dumnezeu să 
aibă milă de noi şi să ne binecuvânteze, să facă să lumineze peste noi Faţa Lui – ca să se cunoască pe 
pământ calea Ta, şi printre toate neamurile, mântuirea Ta!” Dumnezeul nostru aşteaptă să aibă milă de 
noi. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus 
Hristos, pe care L-ai trimis Tu.” Va lăsa biserica în lume, lumina cunoştinţei lui Isus Hristos? Va 
străluci lumina peste toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele? 

„În adevăr, nu este nicio deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaşi Domn, care este 
bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă ,oricine va chema Numele Domnului, va fi 
mântuit.’ Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care    
n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt 
trimişi? După cum este scris: ,Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce 
vestesc Evanghelia.’” (Rom. 10:12-15). „Căci aşa ne-a poruncit Domnul: ‚Te-am pus ca să fii Lumina 
Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.’” (Fapte 13:47). 

„Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi 
care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: ‚Mare este secerişul, dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar 
pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.’” (Matei 9:36-38). Lucrarea noastră este 
clar descrisă în Cuvântul lui Dumnezeu. Creştinul trebuie să fie unit cu creştinul, biserica cu biserica, 
instrumentul omenesc să coopereze cu divinul, fiecare agent să fie subordonat Duhului Sfânt şi toţi să 
fie uniţi pentru a spune lumii veştile bune ale harului lui Dumnezeu. 

(Scrisoarea 77, 1893, 
întregul manuscris.) 
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Lt. 61, 1893 
CĂTRE  I. D. VAN HORN 

(George's Terrace, Strada Kilda, Melbourne, Vic., 20 Ian. 1893, V-61-1893) 
 
Dragă frate, 

Sunt fericită să-ţi spun că sănătatea mea s-a refăcut mult. Conferinţa care tocmai s-a încheiat, a 
fost un succes pe toate planurile. Domnul Şi-a pus amprenta asupra minţilor şi fiecare a primit o 
instruire de cea mai mare valoare pentru el personal. Domnul mi-a dat harul şi puterea Sa pentru a mă 
susţine în toate lucrările mele, atât în vorbire cât şi în scriere. 
 Aş vrea să-ţi spun câteva cuvinte, să-ţi spun câteva lucruri care îmi împovărează inima. Tu îmi 
eşti arătat ca fiind un om care nu umblă şi nu lucrează în lumină, aşa cum crezi că faci. Din nou şi din 
nou, Domnul a pus înaintea mea întâlnirea de la Minneapolis. Desfăşurarea lucrurilor este văzută doar 
în mod întunecos de către unii, şi ceaţa care le-a învăluit minţile cu acea ocazie nu a fost risipită de 
razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Cu toate dovezile că puterea lui Dumnezeu însoţea 
adevărul care a strălucit cu putere la acea întâlnire, unii nu au înţeles. În binecuvântările care de atunci 
încoace au însoţit prezentarea adevărului, îndreptăţirea prin credinţă şi neprihănirea atribuită a lui 
Hristos, ei nu au discernut dovezile aduse de Dumnezeu, în ce priveşte modul şi locul în care lucrează 
El. 

Tu nu ai băut din cupa plină ce ţi-a fost oferită, ca să poţi da trâmbiţei un1137 sunet clar. Fratele 
Butler, fratele Smith şi cu tine mi-aţi fost arătaţi ca stând în aceeaşi poziţie. În timp ce voi nu v-aţi 
opus în mod deschis lucrării făcute de Domnul însuşi, aţi stat departe de aceia de care trebuia să fiţi 
foarte apropiaţi. Dacă ai fi umblat în lumină, ai fi băut din cupa plină cu vinul adevărului care a fost 
ţinută lângă buzele tale; dar nu, tu ai fost doar parţial în armonie cu lucrarea pe care fraţii Jones şi 
Waggoner au făcut-o conduşi de Dumnezeu, pentru a face biserica să înţeleagă adevărata ei stare şi să 
vină la ospăţul pregătit pentru ea. Au fost oferite cele mai bogate binecuvântări din cer, dar aşa cum se 
arată în parabolă, mulţi s-au agăţat de hainele lor de cetăţeni respectabili, fără să accepte haina 
pregătită pentru ei de Domnul Isus Hristos. 

Ştiu că fratele Smith, Butler şi Van Horn au pierdut privilegiile cele mai bogate ale luminii 
cereşti, din cauză că spiritul şi impresiile care au fost întreţinute înaintea adunării de la Minneapolis, şi 
în mare măsură au fost nutrite de atunci încoace, i-au ţinut într-o poziţie în care, atunci când a venit 
binele, ei au avut o slabă apreciere faţă de acesta. Îmi pare atât de rău pentru tine, fratele meu; tu ai 
lucrat intens, dar ţi-a lipsit înţelepciunea pe care o dă Domnul ca să fie asemenea unor fire de aur 
ţesute în toată lucrarea de slujire. Nicio lumină sau o dovadă mai mare nu va veni la vreunul din voi, 
în afara fratelui Butler. El nu a fost în locul în care lumina de la tron1138 să poată veni în mod direct 
asupra lui. Domnul priveşte cu milă spre voi toţi, şi în mod special spre fratele Butler. Atât fratele 
Smith cât şi tu, aţi avut cele mai mari oportunităţi, dar niciunul din voi nu a folosit privilegiul de a 
deschide cămările minţii, de a trage perdeaua din templul sufletului, ca trena slavei lui Dumnezeu să 
vă poată lumina mintea şi inima. Nu este niciun motiv pe care vreunul din voi să-l poată invoca 
înaintea marelui tron alb, atunci când Domnul vă va întreba, „De ce nu ţi-ai unit interesele cu solii pe 
care i-am trimis? De ce nu ai acceptat solia pe care am trimis-o prin solii Mei? De ce ai urmărit pe 
aceşti oameni pentru a găsi ceva de obiectat, sau de pus la îndoială, atunci când ar fi trebuit să accepţi 
solia care poartă amprenta Celui prea înalt?” 

Dumnezeu nu felicită poziţia pe care au luat-o fiecare din cei trei bărbaţi reprezentativi. Tu 
crezi că stai la postul datoriei tale, ferm ca o stâncă, dar Dumnezeu nu ţi-a spus să stai acolo unde stai. 
Porunca este, „Mergi înainte, şi Eu voi fi cu tine; voi merge înaintea ta, şi slava Domnului va veni 
după tine.” Cele mai bogate raze de lumină au strălucit de la tronul lui Dumnezeu direct asupra ta, dar 
tu le-ai dispreţuit (şi trebuie să spun asta? E dureros pentru mine, dar nu pot să nu spun), le-ai refuzat 
ca pe un foc străin. 

A avut ceva de-a face Duhul divin cu prejudecata ta la Minneapolis? A avut ceva cu spiritul 
care a condus acolo la acţiune? Nu, Dumnezeu nu a fost în acea lucrare. Am fost condusă din cameră 
în cameră, acolo unde găzduiau fraţii noştri la acea adunare, şi am auzit1139 cuvinte de care fiecare 
dintre ei se va ruşina teribil dacă nu acum, atunci la judecată, când fiecare lucrare va apărea în 
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adevărata ei lumină. În camera ocupată de tine era prezent un Martor, iar în camerele celorlalţi era un 
Martor care a notat fiecare remarcă, fiecare glumă nelegiuită, batjocură, sarcasm sau duh nelegiuit; 
Domnul, Dumnezeul cerului a fost nemulţumit de tine, şi de toţi cei care ţi-au împărtăşit distracţia şi 
spiritul insensibil. A fost exercitată o influenţă satanică. Drept consecinţă, unele suflete se vor pierde. 

De ce nu ai primit mărturia pe care Domnul ţi-a trimis-o prin sora White? De ce nu te-ai 
armonizat cu lumina pe care Dumnezeu ţi-a dat-o? Va rămâne spiritul acesta până la sfârşitul timpului 
de probă? Nu este nimic care să îţi dovedească faptul că Dumnezeu este la lucru? Nu poţi discerne 
cine are o solie de dat pentru popor, în timpul de faţă?  

Frate Van Horn, tu ai nevoie de influenţa însufleţitoare a Duhului lui Dumnezeu. Ai nevoie de 
puterea dătătoare de viaţă de sus. Tu ai anumite cuvântări pe care le spui oamenilor de ani de zile; 
dacă s-ar putea ca acestea să fie alungate în mare măsură din mintea ta şi dacă ai veni la şcoala lui 
Hristos ca să înveţi de la El ca un copilaş, oh, ce lumină, ce putere, ce iubire, cât har şi bucurie, ţi-ar 
inunda sufletul; dar tu nu ţi-ai văzut nevoia, nu ţi-ai simţit lipsa şi eforturile tale nu au fost, nu puteau 
să fie, aşa cum a dorit Dumnezeu, pline de miez şi sevă. Dumnezeu ţi-a oferit mană proaspătă pentru 
popor, dar tu1140 ai mâncat numai ceea ce ai ales tu să mănânci, şi aceeaşi hrană ai dat-o şi poporului. 
În general, ei nu au educaţia şi instruirea care, era dreptul lor să le aibă în acest timp.  

Am avut o mare dorinţă ca tu şi Adelia să ţineţi pasul cu Conducătorul vostru, cu Căpetenia 
oştirii Domnului. Ideile tale sunt şablon şi tu ai nevoie, oh, cât de multă nevoie ai, de amprenta 
Duhului divin asupra spiritului tău. Mi s-a arătat nevoia ta de a te ridica mai sus şi de a sta în lumina 
clară ce vine de la faţa Domnului. Tu nu eşti în poziţia pe care Domnul ar dori să o ocupi.  

Fratele Smith nu este în poziţia în care ar trebui să fie, în ce priveşte lucrarea şi legătura sa cu 
cauza lui Dumnezeu, având în vedere lumina pe care a avut-o. Fratele Butler şi încă unii care au avut 
un rol proeminentă în cauză, au stat efectiv în calea altora şi au întârziat lucrarea. Dacă fratele Smith 
ar fi stat în lumina clară, el ar fi dat trâmbiţei un sunet clar, în perfectă armonie cu îngerul din 
Apocalipsa 18, care va lumina pământul cu slava sa. Acum este timpul în care putem aştepta o solie 
întocmai ca aceea care a venit la noi.  

Tu, fratele meu, dacă Domnul a ridicat bărbaţi care să dea lumii o solie pentru oameni, pentru 
a-i pregăti să stea în marea zi a lui Dumnezeu, crezi că va putea cineva prin influenţa pe care o are, să 
oprească lucrarea şi să închidă gura solilor? Nu; dacă1141 fiecare agent omenesc ar tăcea, pietrelor li   
s-ar da glas şi ele ar striga. Solia va înainta cu o putere din ce în ce mai mare. Şi asemenea oameni, ca 
fratele Smith, fratele Butler şi tu însuţi, să rămână în urmă în ceea ce priveşte solia specială şi lucrarea 
pentru acest timp, aceea de a duce poporul mai sus şi înainte, către o stare mai înalţă şi mai sfântă de 
spiritualitate?  

Lucrarea aceasta, care merge înainte de după întâlnirea de la Minneapolis, este a lui 
Dumnezeu? Dacă nu, este a altui spirit. „După roadele lor îi veţi cunoaşte.” Eu ştiu că Domnul este în 
această lucrare şi că nimeni nu poate aduce la tăcere solii pe care Dumnezeu îi trimite, nici să înăbuşe 
solia. Domnul va fi auzit prin agenţii Lui omeneşti. Iar dacă cineva refuză să accepte lumina şi să 
umble în ea, nu va mai străluci asupra lui. „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea 
dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi 
veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” 

Fraţii mei sunt foarte conştienţi că cuvântul lui Dumnezeu prezintă problema unităţii bisericii 
ca un principiu; cei care sunt uniţi cu Hristos prin adevărul de origine cerească, ar trebui să aibă o 
prietenie puternică unii faţă de alţii. Şi aceasta nu este totul. „V-am spus aceste lucruri, pentru ca 
bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi 
unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.” „Aceste lucruri vi le poruncesc Eu, să vă iubiţi unii pe alţii. 
Dragostea lui Hristos trebuie să vină în1142 biserică, şi să fie nutrită de fiecare membru, ca o plantă 
preţioasă. Dacă ramurile viţei sunt unite cu butucul, aceeaşi viaţă locuieşte în toate. În Isus Hristos 
este dragoste şi cei care sunt uniţi cu Hristos, nu vor trata pe ceilalţi doar cu un respect obişnuit, 
inofensiv, ca pe nişte cunoştinţe, ci vor avea o dragoste adevărată, sinceră, unii pentru alţii, pentru că 
sunt înzestraţi cu spiritul lui Hristos. Depărtarea unii de alţii nu este după voia lui Hristos, ci după voia 
lui Satana. (Dragostea nu este o simplă apreciere, ci un principiu viu; nu este o emoţie temporară, ci o 
putere permanentă. Noi o bem proaspătă din izvorul dragostei care curge de la crucea Calvarului.) Noi 
suntem însufleţiţi de această iubire. „Eu în ei, şi Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit 
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una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.” Însufleţiţi de 
această iubire, puterea Duhului Sfânt, noi învăţăm să ne iubim unii pe alţii cu adevărat, cu sinceritate 
şi cu naturaleţe, în şi prin Isus Hristos. 

Lumina străluceşte, şi nu va fi, nu poate fi eclipsată. Ea va continua să strălucească mai tare şi 
mai tare până la miezul zilei, dar cei care îşi închid ochii ca să nu vadă, şi urechile ca să nu audă, şi îşi 
întăresc inimile ca să nu poată primi razele luminii cereşti, vor fi lăsaţi să umble în întuneric; şi cel 
care umblă în întuneric, nu ştie pe unde umblă. El crede că umblă pe cărări sigure, dar îşi înşeală 
sufletul. 

Sunt frământată când mă gândesc la aceşti fraţi pe care îi iubesc în Domnul şi care nu umblă 
biblic aşa cum se arată1143 în învăţăturile lui Hristos, pentru a fi una aşa cum Hristos este una cu Tatăl 
pentru ca, potrivit rugăciunii lui Hristos, Tatăl să-i iubească aşa cum Îl iubeşte pe Singurul Său născut. 
Amprenta divină nu este pusă asupra lucrării niciunui om care nu exercită fiecare facultate pe care i-a 
dat-o Dumnezeu, ca să răspundă rugăciunii lui Hristos pentru unitate desăvârşită. 

Cei care prezintă înaintea lumii diferenţe vizibile, în timp ce nu fac niciun efort pentru a se 
întâlni faţă în faţă ca fraţi cercetând Scripturile cu spiritul unui copilaş, nu lucrează după maniera în 
care Hristos a lucrat şi Duhul Sfânt nu va aproba lucrarea lor. Există temperamente ciudate care sunt 
uşor de aruncat de pe făgaş, iar atunci când ajung sub puterea de control a ispitei, au nevoie să fie 
ajutaţi. Acesta este cazul fratelui Foster, care este un cititor al lui Review de câţiva ani. El a văzut 
articolele fratelui Jones cu privire la formarea chipului, şi a fost foarte binecuvântat ca urmare a citirii 
acestora. Apoi a apărut articolul fratelui Smith, în opoziţie cu articolul fratelui Jones. Acest lucru l-a 
pus la încercare chiar înainte de săptămâna de rugăciune. Am avut o discuţie lungă cu el, pentru că 
bietul om a venit la mine să-mi spună sentimentele sale. Prin Duhul Sfânt, i-am spus cuvinte de 
mângâiere. El a făcut câteva declaraţii legate de întâlnirea de la Minneapolis şi a trebuit să explic un 
pic situaţia, aşa cum mi-a prezentat-o Domnul. Eu nu vreau să reiau poverile care au fost puse asupra 
mea la Minneapolis şi la Battle Creek. Unii pot primi explicaţiile într-o mod corect, pentru că Duhul 
lui Dumnezeu sălăşluieşte cu ei, dar pentru alte minţi, totul este pervertit de vrăjmaş. 

Acţiunea fratelui Smith de a publica articolul fratelui Jones, şi apoi articolul său în directă 
opoziţie, prezintă în faţa adversarului nostru rânduri rupte în locul unui front unit, şi întoarcerea 
armelor de război împotriva fraţilor noştri. Ce metodă este aceasta pentru adventiştii de ziua a şaptea? 
Ce spune Martorul Adevărat despre asemenea lucrări? Nu este momentul să vină o altă ordine a 
lucrurilor? Nu contează că oamenii ţin seama de cuvintele lui Hristos sau că lucrează fără ele, arătând 
că au mai multă încredere în propria lor judecată decât în cuvintele Domnului şi Mântuitorului nostru? 
Credeţi că ar fi stat lucrurile astfel, dacă copiii lui Dumnezeu s-ar fi iubit unii pe alţii, aşa cum i-a iubit 
Hristos? „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţi; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi unii pe 
alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.” 
(Vezi Romani 12:9). „Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, 
şi dintr-o credinţă neprefăcută.” „Iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima.” 

Practicăm noi cuvântul lui Dumnezeu în acest aspect? Eu spun că noi nu facem aşa cum ne-a 
îndrumat Dumnezeu. Printre darurile pe care le primim de la Dumnezeu, este puterea misterioasă a 
influenţei; (există o putere aparte în influenţa unui prieten asupra prietenului, care este o mireasmă de 
viaţă spre viaţă sau de moarte spre moarte. Ca şi aerul pe care îl inspirăm, aceasta poate fi încărcată cu 
parfum sau cu otravă letală. În conversaţia familiară, în schimbul de idei şi sentimente, o influenţă este 
exercitată, care este puternic spre bine sau1145 spre rău.) Este foarte important ca un creştin să-şi 
folosească bine influenţa, în toate ocaziile. Cu ce gelozie sfântă ar trebui fiecare dintre noi să vegheze 
asupra gândurilor sale, asupra dispoziţiei sale, ca fiecare iotă de influenţă să poată fi în întregime de 
partea Domnului. 

Noi trăim în timpuri critice. Puterea lui Satana asupra agenţilor omeneşti este mare, pentru a 
distruge. Domnul, în mila Lui cea mare este un Restaurator, opusul lui Satana. Fraţii noştri 
conducători în purtarea responsabilităţilor, ar trebui să realizeze pericolul de a vedea lucrurile doar din 
punctul lor de vedere, gândind că ei au mintea lui Dumnezeu şi că văd lucrurile aşa cum le vede El. 
Domnul ne dă gândul Lui şi voinţa de a corecta orice greşeală posibilă în noi înşine. Fraţii de aceeaşi 
credinţă ar trebui să nutrească o prietenie nobilă creştină, şi dragoste sinceră pentru Isus şi pentru cei 
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care iubesc pe Isus. Umilinţa simplă a minţii învăţate de Dumnezeu, va fi evidenţiată prin iubire faţă 
de fraţi. 

Te rog, iubite frate, scoate-ţi încălţămintea din picioare, şi umblă încet înaintea lui Dumnezeu. 
Capcane şi primejdii ne înconjoară. Să fim convinşi, fiecare în parte, că posedăm şi manifestăm religia 
dragostei, nu a bigotismului. Prinde fiecare rază de lumină din cer, şi lasă-o să strălucească înaintea 
oamenilor. Însă trebuie să fim siguri că aceasta este adevărata lumină. Există un hotar, o linie clară, 
trasă de veşnicul Dumnezeu între copiii lui Dumnezeu şi copiii celui rău. Noi trebuie să fim treji 
acum, pentru că în timp ce oamenii dormeau, a fost semănată neghina între grâu. Este aproape timpul 
când se va face deosebire între cel care slujeşte lui Dumnezeu şi1146 cel care nu-I slujeşte.  

Să ne îmbărbătăm unii pe alţii. Să ne iubim unii pe alţii. Oh, dacă toată această răceală 
fariseică s-ar termina, şi inimile noastre ar arde cu ardoarea dragostei lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să 
discredităm solia sau solii Domnului. Noi vom fi cu toţii judecaţi de Domnul Isus Hristos, să nu ne 
judecăm noi, unii pe alţii. Noi nu trebuie să pierdem coroana vieţii. Trebuie să mergem înainte pentru 
premiul înaltei chemări a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 

Multă dragoste pentru soţia ta şi pentru copiii tăi. Aş vrea să vă văd pe toţi şi sper că îmi voi 
putea întâlni prietenii în America. 

 
 

Lt. 86a, 1893 
PENTRU  FIECARE  OM  LUCRAREA  LUI 

(K-85a-1893; Cir. Ianuarie, 1893) 
Către J. H. Kellogg şi soţia sa 

 
Dragă frate şi soră Kellogg, 

Ce m-aş bucura să vă pot vedea şi să vorbesc cu voi despre multe lucruri. Pot doar să prezint 
câteva idei sărăcăcioase pe hârtie. Cu toate acestea, este lucrul cel mai bun ce se poate face.  

Fratele meu, nu îmi place că ai asemenea sentimente faţă de fraţii Waggoner, Jones şi Prescott. 
Dacă aceşti bărbaţi ar fi avut cooperarea fraţilor noştri din lucrare, lucrarea ar fi fost cu ani de zile mai 
avansată decât este acum. Nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu ca să păstrezi sentimentele pe care le 
ai în această chestiune. Tu ai o ramură specială a lucrării, care este partea ta de vie pentru a o cultiva 
potrivit cu abilitatea ta. Acestor bărbaţi, Dumnezeu le-a dat lucrarea lor. Ei au de cultivat o altă parte a 
viei. Ei nu pot să facă lucrarea ta şi nici tu nu poţi să faci lucrarea lor. Pentru fiecare om este dată o 
lucrare, potrivit abilităţii sale. Ei trebuie să lucreze în linia lor, iar tu trebuie să lucrezi în linia ta. Lor 
nu li se cere să facă lucrarea ta, ţie nu ţi se cere să faci lucrarea lor. 

Noi toţi suntem parte a marii ţesături a umanităţii, fir împletit cu alt fir, pentru a face să se 
vadă modelul ţesăturii şi pentru a o face un întreg. Partea ta de lucrare ţi se pare a fi cea mai 
importantă. Dar aceşti bărbaţi lucrează în direcţia lor şi trebuie să se ocupe de partea lor de lucrare, 
care este de o imensă responsabilitate. O singură persoană nu poate face totul şi dacă aceşti bărbaţi ar 
încerca să facă asta, ar face greşeli foarte mari pe care tu ai simţi că ai libertatea să le condamni.  

Când Dumnezeu a poruncit construirea cortului în pustie, fiecărui om i-a fost dată o lucrare. 
Dacă el şi-ar fi lăsat lucrarea ca să se angajeze în1148 lucrarea unui alt om, pedeapsa era moartea. 
Pentru instalarea şi demontarea cortului, pentru mutarea dintr-un loc în altul, în pustie, poziţia pe care 
o ocupa fiecare, era bine stabilită. Hristos era Generalul invizibil al acelei adunări de mai mult de un 
milion de oameni şi nu s-au făcut mişcări dezordonate, la întâmplare. De la fiecare s-a cerut ordine, 
rapiditate şi exactitate, la postul care i-a fost atribuit. Aceasta este o lecţie importantă pentru biserică şi 
pentru fiecare om pe care Dumnezeu l-a ales să facă o parte din marea Sa lucrare. Nimănui nu i se 
cere să facă lucrarea altuia. Fiecare trebuie să facă lucrarea care i-a fost atribuită, cu exactitate şi 
integritate. Administrarea acelei mari biserici în călătoria lor în pustie, simbolizează administrarea 
bisericii până aproape de încheierea istoriei pământului, până vom intra în stăpânirea Canaanului 
ceresc. 

Mă bucur că sunt unii care vor să devină misionari medicali. Dar nu toţi pot fi misionari 
medicali în sensul în care lucrarea se realizează acum. Sunt unii care trebuie să fie calificaţi pentru 
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lucrarea de făcut acum în ducerea ultimei solii de avertizare către toate oraşele şi satele, în toate părţile 
lumii. Ei nu se pot angaja pe un anumit număr de ani, pentru a învăţa lucrarea unui misionar medical. 
În timp ce unii simt că aceasta este lucrarea lor şi aleg să se pregătească pentru această lucrare, alţii 
simt că trebuie să se pregătească pentru a fi lucrători credincioşi în evanghelie, păstori iscusiţi ai 
turmei lui Dumnezeu, care pot aduce din grânar, hrana potrivită pentru oi şi miei. 

Dumnezeu are nevoie de toate tipurile de lucrători pricepuţi. „El a dat pe unii apostoli; pe alţii 
prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea 
lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei şi a 
cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la1149 înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca 
să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia 
oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să 
creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. ... Să nu întristaţi pe Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice 
iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. 
Dimpotrivă, fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi, 
în Hristos.” 

„Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: 
pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile 
inimii. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu 
care avem a face. Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Isus, Fiul 
lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă 
milă de slăbiciunile noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat. Să ne 
apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru 
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.” 

Nedumeririle şi descurajările noastre nu trebuie să hrănească sufletele noastre, ca să ne facă 
iritabili şi nerăbdători cu cei care sunt împreună lucrători cu noi, din cauză că ei nu poartă povara 
lucrării noastre speciale. Dumnezeu nu este nepăsător faţă de interesul nostru profund de a vedea că 
partea noastră de vie este cultivată, şi că roadele apar şi se păstrează. Să nu fie nicio ceartă, nicio 
gândire sau vorbire de rău, prin care să ofensăm pe Dumnezeu care a dat fiecărui om lucrarea sa. 

Fratele1150 meu, dacă tu îţi deschizi inima bănuielilor rele şi invidiei, Duhul lui Dumnezeu nu 
poate sta cu tine. Datoria fiecărui suflet care a gustat că Domnul este bun, este de a căuta plinătatea 
care este în Hristos Isus. Lucrarea sa este de a munci în rândurile lui Hristos şi de a căuta în fiecare 
cuvânt pe care îl rosteşte şi în fiecare gând pe care îl nutreşte, să răspundă rugăciunii lui Hristos: 

„Nu Te rog să-i iei din lume, ci să-i păzeşti de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici Eu 
nu sunt din lume. Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul. Cum M-ai trimis Tu pe 
Mine în lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume. Şi Eu însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei să fie 
sfinţiţi prin adevăr. Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul 
lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, 
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei 
să fie una, cum şi noi suntem una, - Eu în ei, şi Tu în Mine; - pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, 
ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine. Tată, vreau ca acolo 
unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă, pe 
care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu 
Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut 
cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie 
în ei, şi Eu să fiu în ei.” 

Te rog să citeşti cu grijă acest capitol (Ioan 17), cu atenţie şi rugăciune, şi caută să împlineşti 
cererea pe care Hristos a făcut-o Tatălui Său. Vezi îndeosebi versetele 20 – 23. Este lucrarea noastră 
de a cultiva această unitate. 

Chiar1151 şi gândurile noastre trebuie aduse în supunere faţă de Hristos, ca noi să ne putem lega 
de ei şi să nu gândim rău despre fraţii noştri. 

Fratele meu, noi vedem foarte mare nevoie de eforturi misionare în această ţară îndepărtată, 
dar suntem aproape lipsiţi de lucrători. Nu este niciunul calificat să intre în oraşele noastre, să 
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întâlnească opoziţia şi să poată să onoreze adevărul prin prezentarea motivelor credinţei noastre. Noi 
vedem că această lucrare trebuie făcută, dar este o aşa lipsă de lucrători încât nici măcar a o suta parte 
a viei nu poate fi lucrată. Există oraşe şi sate care niciodată nu au auzit ultima solie a milei care a fost 
dată lumii. Există o lipsă teribilă de oameni care să ducă cuvintele vieţii la sufletele care pier în 
păcatele lor. Noi trebuie să ne confruntăm cu lumea. Hristos spune, „Le-am dat Cuvântul Tău; şi 
lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume.” Predicatorii bisericilor 
denominaţionale sunt, majoritatea, păstori falşi. Ei amăgesc poporul. Ei interpretează greşit Scripturile 
şi umplu minţile oamenilor cu prejudecăţi. În timp ce inimile noastre simt profund aceasta, noi putem 
doar să ne rugăm şi să depindem de Domnul pentru a face loc pentru adevărul Său. 

Avem doar câteva case de rugăciune. Este doar una singură în Australia, construită recent în 
Parramatta. Dacă ar fi ceva mijloace pentru a ajuta această ţară, am avea nevoie, pentru a obţine 
facilităţi cu care să începem. Ce poate fi făcut în oraşele noastre, pentru a asigura staule pentru oi şi 
pentru miei? Îmi reduc la limită necesităţile, ca să putem investi fiecare bănuţ disponibil pentru 
educarea lucrătorilor, trimiţându-i la şcoală în Melbourne.  

Ţi se face milă când vezi lucrarea făcută de mulţi în domeniul colportajului în Noua Zeelandă. 
Noi am studiat şi am plănuit, iar acum trebuie să executăm şi să trimitem bărbaţi şi femei la şcoală 
pentru a învăţa cum să facă lucrarea de colportaj şi de a ţine studii biblice în mod inteligent, pentru a 
învăţa să practice economia strictă, să-şi1152 restrângă nevoile, şi astfel să lărgească şi să extindă 
lucrarea. Unul din colportori a avut patru copii în mai puţin de patru ani şi nevoile sale au depăşit 
veniturile sale. Sunt şi alţii în condiţii similare. Noi am propus să plătim pentru educaţia bărbaţilor şi a 
femeilor 200 lire sterline. Am investit 200 de lire sterline pentru a începe şcoala, căci altfel nu am fi 
putut începe. 

Ne facem cunoscută nevoia de ajutor, pentru a construi un locaş de închinare în Melbourne. Ei 
au cheltuieli cu şcoala, iar fără ajutor venit de la conferinţă, noi nu suntem în stare să continuăm 
întâlnirile în Melbourne pentru a chema oamenii să audă adevărul. Sălile sunt neîngrijite, da, murdare, 
şi clădirile din afară sunt lipsite de canalizare şi tare îngrămădite până în partea din spate a sălii, 
pentru ca fiecare metru de pământ să fie utilizat. Aceasta crează un miros care este periculos pentru 
sănătate şi aproape că mă scoate afară din aceste săli. Uneori îmi asum riscul, dar aceasta are de-a face 
cu un protest, iar întotdeauna consecinţa este boala. În London, au nevoie de o casă de închinare, şi 
sunt mari necesităţi în Noua Zeelandă, care trebuie rezolvate dacă vrem să aducem suflete la Hristos. 
Noi nu putem întârzia lucrarea pentru ani de zile. Un an în avans acum, înseamnă doi sau mai mulţi 
ani în viitor. 

Îţi scriu aceste lucruri, ca să vezi că este nevoie de bani şi de oameni. Lucrarea este dificilă 
pentru că nu avem oamenii, iar banii nu vin. Zece mii de dolari au fost alocaţi pentru câmpul 
australian, dar aceasta este o sumă neînsemnată atunci când este atât de mult de făcut. Am îndemnat 
oamenii din Battle Creek şi pe alţii, unde ei şi-au făcut case de adunare şi instituţii pentru a da caracter 
lucrării adevărului prezent, să nu mai adauge clădiri lângă clădiri, ci să lase ca banii să vină aici ca să 
putem începe lucrarea. Ajutaţi-ne, ca să avem facilităţile cu care să lucrăm. Sălile, cu preţurile lor 
ruinătoare, sunt peste puterile noastre. Fratele Starr a trimis1153 la Dunedin, pentru a afla care ar fi 
preţul unei săli în acel oraş, pentru o seară. S-a întors cu mesajul, „Zece lire sterline. Nimic mai 
puţin.” Dacă nu primim ajutor pentru a construi case de închinare, lucrarea nu va avansa, nu va putea 
să avanseze. În America sunt atât de multe biserici care ar putea ajuta la ridicarea lucrării în diferitele 
ei domenii. Aici sunt doar câteva biserici şi majoritatea membrilor sunt săraci şi nu sunt în stare să 
plătească decât o mică zecime. Mă simt tristă la vederea acestei imagini. 

Fratele meu, şederea noastră aici trebuie să fie prelungită. Noi nu putem părăsi câmpul în 
starea în care este. Vom fi nevoiţi să adăugăm al treilea an, la cei doi ani pe care i-am specificat. 
Sărăcia şi suferinţa se întâlnesc în oraşele noastre mari din Australia. Şaptesprezece mii de oameni    
s-au mutat din Melbourne pentru a scăpa de foamete. Chiar unii din oamenii noştri nu găsesc nimic de 
făcut. Unii din cei care au cerut treizeci sau patruzeci de dolari pe săptămână, ca şi croitori sau pentru 
a tăia materialul, nu au nimic de făcut. Fraţii noştri i-au găsit bolnavi şi suferind din lipsa pâinii pe 
care să o mănânce.  

Aş vrea să-ţi atrag atenţia asupra unui punct. Noi nu primim donaţii din afară. Bisericile 
noastre nu sunt aşa favorizate ca cele din America, cu donaţii din afară. Dacă există bărbaţi şi femei în 
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America, care donează pentru Casa de Copii şi pentru Azilul de Bătrâni, noi mulţumim Domnului 
pentru aceasta. Să înălţăm mulţumiri lui Dumnezeu care a îndemnat inimile bărbaţilor şi a femeilor 
care sunt în stare, să dea din mijloacele lor pentru aceste instituţii. Aceste clădiri rezistă, lansându-şi 
apelurile, şi vor atrage bani când niciun dolar nu va fi dat pentru înaintarea intereselor religioase. 
Cererea făcută constant trezoreriei, o ţine pe aceasta goală. Nu văd niciun ajutor pentru noi în acest 
câmp, pentru că dacă cei din America sunt solicitaţi să ajute în mod personal, ei vor spune, „ Oh, sunt 
interese locale care cer toţi banii noştri. Australia şi Noua Zeelandă sunt prea departe. Noi vedem o 
mulţime de locuri în care putem dedica mijloacele noastre, mai aproape de casă.” Aceste cuvinte au 
fost rostite în mod literal. 

Este1154 o mare lucrare de făcut. Domnul a ales oameni pe care i-a chemat să lucreze în via 
Lui. Fiecare să facă cu credincioşie lucrarea sa, dar în niciun caz nu trebuie să creadă că domeniul său 
este cel mai important, pentru a absorbi timpul, puterea minţii şi banii care sunt necesari pentru 
creşterea sănătoasă a altor părţi. Să fie o unitate a spiritului şi a acţiunii, o împreună simţire, Hristos 
fiind marele Centru. 

O mare greşeală a fost făcută când s-a înfiinţat The Tract and Missionary work. Întregul interes 
a părut să fie centrat pe această singură ramură, până când acesta a absorbit orice alt interes. 
Rezultatul a fost foametea şi moartea spirituală în bisericile noastre.  

Fiecare lucrător din fiecare ramură a lucrării în via Domnului trebuie să aibă o minte şi o inimă 
sfinţită prin adevăr, pentru a-l face capabil să vadă nu doar partea de lucrare care este sub 
supravegherea sa, ci relaţia acesteia cu marele întreg. Când lucrătorii sunt consacraţi lui Dumnezeu, ei 
vor da pe faţă dragostea lor pentru fraţii care lucrează sub conducerea Maestrului divin, nevăzut. „Noi 
suntem împreună lucrători cu Dumnezeu.” Niciun lucrător, mare sau mic, nu trebuie să descurajeze pe 
semenii săi lucrători. 

Dacă am putea discerne exaltarea lui Satana când sunt primite ispitele sale, când se dă pe faţă 
spiritul nemulţumit, găsitor de greşeli, nemilos, am judeca mai puţin pe alţii. Agentul omenesc nu 
poate face nimic de la sine. El poate lucra aşa cum a lucrat Hristos, numai dacă el cooperează cu 
inteligenţele divine. Dacă îşi dă seama de tovărăşia lor sacră, nu va ceda la sugestiile vrăjmaşului. El 
nu va permite ca mintea să-i fie stârnită de nemulţumire şi de neprietenie pe jumătate înăbuşită faţă de 
fraţii săi. Ceilalţi nu vor auzi regrete şi plângeri de pe buzele sale. Când imaginaţia este sfinţită, 
sufletul va fi înconjurat de o atmosferă sănătoasă. 

Mult1155 respectatul meu frate, nu îndrăznesc să nu îţi vorbesc clar. De dragul sufletului tău, nu 
permite altora să pună în mintea ta presupusele greşeli ale acelora care iubesc pe Dumnezeu şi pe 
lucrătorii Lui aleşi. Eficienţa reală a bisericii atârnă de câţiva, ale căror puteri morale pot fi solicitate 
în mod nenecesar pentru purtarea poverilor şi pentru contracararea influenţelor create de suspiciuni şi 
îndoieli. Este datoria ta să-ţi înconjuri sufletul cu o atmosferă care va revigora viaţa spirituală a 
acelora care o respiră. Avem nevoie să cultivăm credinţa, nădejdea, curajul şi multă dragoste. Pacea 
lui Dumnezeu este pentru sufletul tău. Lasă-o să intre, ca să stăpânească în inima ta. Vei avea atunci 
eficienţă morală pentru a-ţi îndeplini responsabilităţile. Poţi face aceasta numai prin înzestrarea zilnică 
a Duhului Sfânt, care va împărtăşi o eficienţă divină, o demnitate supusă, calmă, în toată slujirea ta de 
a uşura suferinţa. Vei mărturisi că ai învăţat de la Isus. 

Fratele meu, tu ai nevoie de botezul zilnic al dragostei frăţeşti, dragoste care nu va iubi 
disensiunea, ci dragoste ca şi aceea care în zilele apostolilor a făcut ca întreaga grupă a ucenicilor să 
aibă un singur cuget. Aceasta va avea influenţă puternică asupra altora. Va aduce sănătate minţii, 
trupului şi sufletului. Va binecuvânta pe alţii şi va forma caracterele copiilor şi tinerilor, pentru că 
bucuria, pacea, curajul, nădejdea şi mila cerească au puterea de a se răspândi. Aceste atribute au 
influenţă asupra minţilor omeneşti, şi în mod special asupra minţilor copiilor şi tinerilor, transformând 
şi asimilând prin harul divin, minţile şi inimile lor tinere şi impresionabile.  

Principiile creştine vor fi astfel transmise sufletelor altora. Vei fi un canal viu de lumină. 
Aceasta implică răbdare, efort prelungit, neîncetat, dar prin Hristos poţi birui. Apropie-te de fraţii tăi. 
Nutreşte credinţă şi dragoste faţă de ei, iar acestea îţi vor da tărie. Dacă lucrătorii, cu sinceritate şi 
încredere, îşi încredinţează sufletele1156 ocrotirii lui Dumnezeu, cu o credinţă inteligentă care îşi 
însuşeşte harul, cu un duh blajin şi iubitor, ce lumină strălucitoare va lumina de la ei! 

Am scris fratelui Uriah Smith cuvinte pe care aş vrea să le vezi. Felul în care s-a purtat cu 
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fratele Jones, a fost o ofensă adusă lui Dumnezeu. Când fratele Jones a scris articolul său cu privire la 
formarea chipului fiarei, fratele Smith, fără a spune vreun cuvânt lui A.T. Jones, l-a pus în revistă. 
Fratele Jones a fost în acelaşi oraş, şi fratele Smith putea ajunge la el oricând, pentru a discuta asupra 
chestiunii. Dar, fără să spună un cuvânt, a publicat un articol în totală opoziţie cu articolul fratelui 
Jones. Consecinţele le-am întâlnit aici, în Australia. Sufletele sunt în ispită şi întuneric din această 
cauză. Ultima conferinţă de la Melbourne, n-a făcut niciun bine acestor suflete ispitite. „De ce”, 
întreabă unii, „au trebuit aceşti bărbaţi să procedeze astfel, şi să prezinte lumii disensiunile lor?” 
Necredincioşii au avut avantaj din aceasta. Predicatori care nu sunt de credinţa noastră, se folosesc de 
problemă, şi fac tot ce pot să prezinte argumente împotriva noastră. De ce, cu Biblia în mână, să ne 
depărtăm atât de evident de preceptele ei? De ce să ne punem în mâinile lui Satana şi să-i dăm 
oportunitatea de a triumfa? 

Avem toate dovezile că Domnul îi foloseşte pe fratele Jones, Waggoner şi pe profesorul 
Prescott, şi cu această dovadă în faţă, mă doare inima că vreunul din fraţii mei de credinţă poate simţi 
nerăbdare şi amărăciune faţă de ei, şi poate refuza să se lege cu funiile dragostei şi unităţii cu ei. Lupta 
trebuie să înceteze. Noi trebuie să avem unitate. Bărbaţii reprezentativi ar trebui să se respecte unul pe 
altul şi să lucreze în armonie. Tu ai o poziţie foarte responsabilă, şi Domnul te va binecuvânta mult 
dacă vei umbla în umilinţă înaintea Lui. Dar, fratele meu, nu aştepta ca fiecare minte să fie ca şi a ta. 
Nu aştepta ca fraţii tăi să vadă toate în aceeaşi lumină şi să atribuie aceeaşi1157 importanţă anumitor 
probleme, ca şi tine, pentru că vei fi cu siguranţă dezamăgit. 

Nu este nevoie de controversă. Nu ar trebui să fie nicio gândire rea sau vorbire de rău. „Astfel 
dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu 
bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi, dacă unul are 
pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar 
mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii. Pacea lui 
Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi 
recunoscători.” 

Eu doresc foarte mult ca să ţii seamă de cuvintele lui Dumnezeu. Tu îţi pui întregul suflet în tot 
ceea ce faci, şi dacă crezi că fraţii tăi sunt neglijenţi în interesul şi datoria lor, tu îţi întristezi sufletul. 
Interesul tău este identificat cu o lucrare măreaţă şi nobilă, şi tu crezi că fiecare dintre cei care pretind 
să creadă adevărul, ar trebui să simtă la fel de profund ca tine, şi să lucreze în direcţiile tale. Tu simţi 
că mulţi greşesc pentru că nu-şi manifestă interesul faţă de lucrurile pe care tu le vezi ca fiind de mare 
importanţă. S-ar putea ca mulţi să fie cu lipsuri, dar nu-i judeca. 

Dragul meu frate, nu-ţi aduce propriul suflet la condamnare, nu te tulbura, nu cârti şi nu te 
plânge despre aceste lucruri. Tu nu trebuie să răspunzi pentru neglijenţa lor. Şi pentru că ţi-ai făcut 
obiceiul de a te plânge, o rădăcină de amărăciune va răsări, prin care mulţi vor fi mânjiţi. Lasă ca 
Domnul să se ocupe de aceste cazuri. Nu vorbi despre ceea ce ţi se pare a fi inacceptabil în aceşti 
oameni. Există multe lucruri care sunt demne de laudă. Insistă asupra calităţilor preţioase din ei. 

Dacă tu crezi că descoperi greşeli care trebuie să fie corectate, urmează regula Bibliei şi taie 
rădăcina amărăciunii înainte ca aceasta să aibă timp să crească1158 şi să murdărească sufletul tău şi al 
altora. Satana doreşte sufletele acestor oameni. El vrea sufletul tău, el vrea să te cearnă ca grâul. 
Încercaţi să vă ajutaţi unul pe altul, să vă întăriţi unul pe altul, şi binecuvântarea Domnului va rămâne 
peste voi într-o mare măsură. Asupra celui care va birui, va fi pusă cea mai bogată răsplată. 

Fraţii Prescott, Jones şi Waggoner, sunt supuşi greşelii. Tu eşti tot aşa de supus greşelii. Ei pot 
greşi în anumite puncte. Şi tu poţi greşi, de asemenea, în anumite lucruri. Nu lăsa nicio amărăciune să 
intre în sufletul tău, pentru că va face mai mult rău decât îţi închipui. Sfârşitul este aproape, Domnul 
vine în curând, şi trebuie să ai viaţa asigurată. Aceasta va fi cea mai bună poliţă de asigurare de viaţă 
care a fost vreodată instituită. „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră 
fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu 
evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni. Căci, dacă aveţi din belşug aceste 
lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a 
Domnului nostru Isus Hristos. ... De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi 
alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta 
vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.” 
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Eu simt cel mai profund interes ca tu să faci depuneri în contul acestei poliţe de asigurare de 
viaţă, ca să poţi astfel avea un titlu de moştenire nepieritoare şi să-ţi asiguri viaţa veşnică în împărăţia 
lui Dumnezeu. 

Cerul este totul sau nimic pentru noi. Prin harul Domnului nostru Isus Hristos, tu poţi sta 
desăvârşit în El. Sunt mâhnită pentru tine. Nu-mi place să fii nefericit. Mă necăjeşte faptul că îţi 
întristezi sufletul. Dar există Cineva pe care Îl întristezi mai mult decât este posibil să mă întristezi pe 
mine. 

Este1159 Mântuitorul, Acela în a cărui proprietate eşti. „V-am spus aceste lucruri”, spune El, 
„pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” 

Ştiu că eşti plin de responsabilităţi şi anxietăţi. Poziţia ta este de aşa natură, că lucrurile nu pot 
sta altfel. Descarcă-te deci de fiecare povară care nu e necesară. Tu ai nevoie de mângâierea, pacea şi 
dragostea lui Hristos în fiecare zi, şi El ţi-o va da. El vrea ca tu să crezi în El, astfel ca El să stea lângă 
tine la fiecare operaţie critică. El poate să-ţi dea înţelepciunea Sa. El poate coopera cu tine şi să-ţi dea 
succes. Dar tu trebuie să te încrezi în El. Nu te plânge de nimeni. Încetează orice murmur şi lasă ca 
lauda lui Dumnezeu să vină în inima ta. 

Să nu crezi că teoria este dovada faptului că eşti acceptat de Dumnezeu. Asigurarea ta este în 
Cuvântul lui Dumnezeu. Crede că Domnul Îşi identifică interesele Sale cu omenirea suferindă, că El 
cunoaşte poverile tale şi le va ridica împreună cu tine, dacă te vei încrede în El. El nu poate lua jugul 
împreună cu tine în timp ce tu te tulburi şi te plângi împotriva fraţilor tăi. Dar vei fi biruitor dacă Îl iei 
pe Hristos ca şi tovarăş al tău, dacă trăieşti şi vorbeşti ca şi cum ai fi prezent chiar în faţa inteligenţelor 
cereşti. 

Oh, ce triumf ar avea Satana dacă tu ai greşi sau dacă ai fi descurajat! Vorbeşte despre lumină. 
Vorbeşte despre nădejde. Nu simţii că ai fi obligat să porţi păcatele vreunui om. Hristos este purtătorul 
păcatului. Fiecare suflet este proprietatea Sa. Tu întristezi Duhul lui Dumnezeu atunci când găseşti 
greşeli şi când te tulburi. Aceasta răneşte sufletul tău şi întristează Duhul lui Hristos. 

Acum câteva nopţi, stăteam de vorbă cu tine în visele mele. Erai îngrijorat şi nervos. Vorbeai 
cu fratele tău şi apoi cu altcineva, şi cuvintele tale nu erau aşa de amabile şi de drepte cum ar fi 
trebuit. Vorbind cu tine, ca atunci când erai tânăr, am spus, „John, vorbeşti nesăbuit. Cum te aştepţi să 
salvezi sufletul lui Willie? Tu trebuie să priveşti la sufletul său la fel de atent, cum urmăreşti corpurile 
bolnave ale1160 pacienţilor tăi. Willie trebuie să aibă o şansă de a-şi asigura sufletul pentru viaţa 
veşnică, în Împărăţia lui Dumnezeu. Isus îl iubeşte, El a murit pentru el. Fii foarte atent faţă de Willie. 
Domnul va avea milă de el şi îi va şterge orice fărădelege, dacă va veni la El. Sufletul său este 
preţios.”  

Fiecare medic creştin are un leac pentru suflete, fie că doreşte să-l aibă, fie că nu. El poate fi o 
mare binecuvântare şi un imitator al Domnului Isus. Dar ispitele care vin la un medic sunt mari, 
pentru că el este deseori apăsat peste măsură, pentru că munceşte peste măsură şi pentru că este peste 
măsură îngrijorat. Dar dacă îşi va încredinţa paza sufletul lui Dumnezeu, ca unui Creator credincios, el 
va găsi odihnă şi pace. O influenţă liniştitoare va veni la el, de la Isus. 

Medicii necredincioşi abundă. Ei refuză să fie iluminaţi de lumina care cade peste alţii. Ei se 
înalţă pe sine, şi pierd avantajele spirituale şi veşnice. Dar medicii practicieni care au influenţa 
adevărului în minte şi în inimă, sunt iscusiţi în utilizarea remediilor pentru sufletul bolnav de păcat ca 
şi pentru vindecarea trupului. Ei pot, cu înţelepciunea cerului, să vorbească cuvinte care vor aduce o 
melodie în suflet, din cauza creşterii spirituale. 

Tu eşti atât un păstor al sufletului, cât şi un medic al trupului. Ai nevoie de ajutor divin, şi este 
posibil să-l ai, dacă vei veni la Domnul ca un copilaş. Este posibil să ai o experienţă bogată. Dar nu 
trebuie să te istoveşti prin îngrijorări peste măsură şi prin eforturi peste măsură. Dacă eşti echilibrat 
prin Duhul Sfânt, vei căuta mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui. Te vei aşeza într-o 
poziţie în care adevărul pentru acest timp poate veni în raze clare, distincte de lumină către tine. Vei 
vedea adevărul aşa cum este el pentru timpul prezent, şi experienţa ta va fi în completă armonie cu 
solia îngerului al treilea. 

„După aceea, am văzut coborând din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a 
luminat de slava lui. El a strigat1161 cu glas tare, şi a zis: ‚A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns 
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un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; 
pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, 
şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.’” 

În timp ce răsună acest mesaj, în timp ce proclamarea adevărului îşi face lucrarea de 
despărţire, noi, ca santinele credincioase ale lui Dumnezeu, trebuie să discernem care este poziţia 
noastră reală. Noi nu ne amestecăm cu cei lumeşti, ca să nu fim pătrunşi de spiritul lor, ca nu cumva 
discernământul nostru spiritual să devină confuz, şi să vedem din punctul de vedere al bisericilor care 
mărturisesc a fi creştine pe cei care au adevărul şi duc solia Domnului. În acelaşi timp, noi nu trebuie 
să fim la fel ca fariseii şi să stăm departe de ei. Hristos a fost Maiestatea cerului, Mântuitorul lumii. El 
a văzut că singurul mod în care putea ajunge la omenire, era acela de a fi făcut cu puţin mai prejos 
decât îngerii. 

Ca să nu fie primită vreo impresie greşită despre Hristos, apostolul declară, „L-ai făcut pentru 
puţină vreme mai prejos de îngeri, l-ai încununat cu slavă şi cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor 
Tale: toate le-ai supus sub picioarele lui.’ În adevăr, dacă i-a supus toate, nu i-a lăsat nimic nesupus. 
Totuşi, acum, încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Dar pe Acela, care a fost făcut ‚pentru puţină 
vreme mai prejos decât îngerii’, adică pe Isus, Îl vedem ‚încununat cu slavă şi cu cinste’, din pricina 
morţii, pe care a suferit-o; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi. Se 
cuvenea, în adevăr, ca Acela pentru care şi prin care sunt toate, şi care voia să ducă pe mulţi fii la 
slavă, să desăvârşească, prin suferinţe, pe Căpetenia mântuirii lor. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt 
sfinţiţi, sunt dintr-unul. De aceea, Lui1162 nu-I este ruşine să-i numească ‚fraţi’, când zice: ‚Voi vesti 
Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.’” 

„Mare este taina evlaviei”, discernută doar prin credinţa acelora care ca şi Moise, rabdă şi văd 
pe Cel care este nevăzut. 

Dragă frate şi soră, noi nu ne putem aţinti privirea asupra lucrurilor care se văd, şi să apreciem 
totuşi realităţile veşnice. E nevoie, şi în special tu, care eşti legat de suferinţele şi nevoile omenirii, ai 
nevoie să priveşti cu ochii credinţei la cele veşnice şi nevăzute, ca să poţi deveni tot mai inteligent cu 
privire la marele plan al lui Dumnezeu, de a-i face pe cei care suferă să discearnă valoarea sufletului 
omenesc. Tu trebuie să preţuieşti mai mult ocara lui Hristos decât comorile Egiptului. 

Ştiu că vin descurajări peste tine şi încercările apasă asupra sufletului tău, şi aproape că ai uitat 
că Isus este ajutorul tău şi că ochiul Său este asupra ta în fiecare moment. În îndeplinirea planurilor 
tale pentru binecuvântarea şi alinarea omenirii, ţine minte întotdeauna că nu tu eşti cel care face 
lucrarea.  

Hristos cere de la tine să iei jugul Lui şi să ridici poverile Sale. Marea inimă simţitoare a lui 
Hristos se identifică întotdeauna cu omenirea suferindă. Tu, de la tine însuţi nu poţi face nimic. 
Priveşte-te pe tine ca pe un instrument în mâinile lui Dumnezeu, şi lasă ca gândul Lui, pacea Lui, 
harul Său, să domnească în inimă şi în viaţă. 

Fii firul de aţă cu care Dumnezeu îşi face lucrarea. Tu nu te poţi mânui singur. Tu nu te poţi 
pune niciodată în poziţia cu succes. Tu trebuie să lucrezi ca un agent care cooperează cu Dumnezeu. 
„Duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, ... căci Dumnezeu este Acela care 
lucrează în boi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa, şi înfăptuirea.” Găsim aici combinate cele două 
elemente: Dumnezeu şi agentul omenesc, lucrând împreună în mod armonios. 

Domnul1163 ţi-a cruţat viaţa, cu bunăvoinţă, ca să lucrezi în lucrările Lui. El nu vrea ca tu să 
lucrezi singur, independent de singura putere care poate lucra cu succes pentru realizarea proiectelor 
Sale. Aşa că, nu te agita, ci ai încredere, privind la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei tale. Nu fi 
în atât de mare grabă. Fă ceea ce poţi face fără solicitare mare a puterilor tale fizice şi mentale, dar să 
nu simţi că trebuie să iei atât de multe griji şi poveri încât să nu-ţi poţi păstra propriul suflet în 
dragostea lui Dumnezeu. 

Via este a Domnului; lucrarea, în fiecare parte, este a Lui, şi El ar vrea ca tu să lucrezi astfel ca 
puterile tale fizice, mentale şi morale, să fie păstrate. Ţine cont că tu cooperezi cu agenţiile cereşti. Nu 
permite ca vrăjmaşul să se amestece niciun pic în lucrare. Primeşte ordine de la Dumnezeu şi nu fi 
nicidecum descurajat din cauză că poţi face doar lucrarea unui agent limitat. 

Cel infinit va lucra cu puterea Sa pentru a-ţi da eficienţă. Să nu crezi că eşti părăsit ca să faci 
singur lucruri imposibile. Să nu aştepţi lucruri imposibile de la alţii. „Pavel a sădit, Apolo a udat, dar 
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Dumnezeu a făcut să crească.” „Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea 
mâinilor Tale. Ele vor pieri, dar Tu vei rămânea; toate se vor învechi ca o haină; le vei schimba ca pe 
un veşmânt, şi se vor schimba. Dar Tu rămâi Acelaşi, şi anii Tăi nu se vor sfârşi.” 
 
 
 
Lt. 44, 1893 

CĂTRE  A. T. JONES 
(Scrisă la Napier, Noua Zeelandă; 

J-44–1893; 9 Aprilie 1893) 
 
Iubite frate, 

Există un subiect care mă îngrijorează foarte mult. În timp ce nu văd nici dreptate, nici 
corectitudine, în impunerea prin lege ca Biblia să fie dusă şi citită în şcolile publice, există însă unele 
lucruri care îmi împovărează mintea, în legătură cu faptul că poporul nostru îşi face proeminente ideile 
lor asupra acestui aspect. Sunt sigură că aceste lucruri ne vor pune într-o lumină greşită înaintea lumii. 
Mi-au fost date avertizări legate de acest aspect. Mi-au fost arătate unele lucruri cu privire la cuvintele 
lui Hristos, „Daţi Cezarului ce este al Cezarului, şi lui Dumnezeu, ce este al lui Dumnezeu”, stabilind 
faptul că biserica nu are niciun drept să impună ceva de caracter religios asupra lumii. 

Totuşi, în legătură cu aceasta, au fost date cuvinte de avertizare. Dacă o astfel de lege ar intra 
în vigoare, Domnul o va dejuca spre bine, pentru ca să fie pus în mâinile celor care păzesc Sabatul, un 
argument în favoarea lor, pentru faptul că ei stau pe temelia biblică în legătură cu Sabatul poruncii a 
patra. Iar cartea pe care statul şi lumea creştină au impus-o în atenţia oamenilor, ca să fie citită în 
şcoli, nu va vorbi ea, şi cuvintele ei nu vor fi interpretate exact aşa cum se aud?  

Fratele meu, împotrivirea faţă de adoptarea unei legi pentru a introduce Biblia în şcoli, va lucra 
împotriva noastră, asupra acelora de credinţa noastră pentru care Biblia înseamnă atât de mult. Cu un 
an în urmă, mi-a fost prezentat ceva cu referire la aceste lucruri, şi noi vă trebui să folosim Biblia 
pentru a dovedi temelia credinţei noastre. Ar trebui să fim peste măsură de precauţi în fiecare detaliu, 
ca nu cumva să împiedicăm vreo rază de lumină să ajungă la cei care sunt în întuneric. Amintesc în 
mod special acest aspect, „Ca nimic din ce ar putea să dea cunoştinţa de Dumnezeu, şi de Isus Hristos, 
pe care El L-a trimis, să nu fie obstrucţionat.” Anumite lucruri, nu le pot prezenta distinctiv, dar este 
destul de clar pentru mine că aş vrea să fii foarte atent pe ce tărâm umbli, pentru că vrăjmaşii noştri 
vor argumenta hotărât împotriva noastră, dacă le vom da aparenţa unei ocazii. Cred că puterile 
legislative îşi vor impune punctul de vedere în această problemă, dacă nu acum, atunci peste puţin 
timp. Cred că este foarte important ca noi, ca popor, să avem cea mai mare grijă ca să nu adresăm 
vrăjmaşilor noştri nicio provocare pe care ei să o poată folosi împotriva noastră ca popor, în criza 
viitoare, prin faptul că ne opunem lucrării de introducere a Bibliei în şcolile publice, pe care ei o 
numesc lucrare atât de bună..  

Aş vrea să pot pune mâna pe ceva ce am scris despre acest subiect la ultima Conferinţă 
Generală la care am participat. Dar nu pot să o aduc la lumină. Sper că Domnul ne va ajuta să nu 
facem o mişcare greşită, dar te rog, fii precaut în acest punct. 

Frate1165 A. T. Jones, aş vrea să-ţi atrag atenţia asupra unei alte probleme. Am participat la o 
adunare, şi o mare mulţime a fost prezentă. În visul meu, tu prezentai subiectul credinţei şi al 
neprihănirii a lui Hristos atribuite prin credinţă. Ai repetat de mai multe ori că faptele nu înseamnă 
nimic, că nu ar exista condiţii. Problema a fost prezentată în aşa fel, încât am ştiut că minţile vor fi în 
confuzie, şi că nu vor primi impresia corectă cu privire la credinţă şi fapte, şi m-am decis să-ţi scriu. 
Tu declari prea puternic acest lucru. Există condiţii în care primim îndreptăţirea, sfinţirea şi 
neprihănirea lui Hristos. Înţeleg ce vrei să spui, dar tu laşi o impresie greşită asupra multor minţi. 

În timp ce faptele bune nu vor mântui nici măcar un suflet, este imposibil pentru vreun suflet 
să fie mântuit fără fapte bune. Dumnezeu ne salvează sub legea potrivit căreia trebuie să cerem dacă 
vrem să primim, să căutăm dacă vrem să găsim şi să batem dacă vrem să ni se deschidă uşa înaintea 
noastră. Hristos Se oferă pe Sine, fiind dornic de a mântui în chip desăvârşit pe toţi cei care vin la El. 
El îi invită pe toţi să vină la El. „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” În realitate, tu vezi 
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aceste subiecte aşa cum le văd eu, dar prin expresiile tale, tu faci ca subiectul să producă confuzie în 
minţi. După ce ţi-ai exprimat în mod radical gândul cu privire la fapte, când ţi se pun întrebări despre 
acest subiect, acesta nu apare în mod clar minţii tale, ca să poţi defini unor alte minţi principiile 
corecte, şi tu însuţi nu poţi face ca declaraţiile tale să se armonizeze cu credinţa şi cu propriile tale 
principii. 

Tânărului care a venit la Isus cu întrebarea, „Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa 
veşnică?”, Hristos i-a răspuns, „Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun decât Unul singur: 
Dumnezeu. Dar dacă vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile.” „Care?”, I-a zis el. Isus i-a citat mai 
multe, şi tânărul I-a spus, „Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinereţea mea; ce-mi mai 
lipseşte?” „Dacă vrei să fii desăvârşit”, i-a zis Isus, „du-te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea o 
comoară în cer! Apoi vino, şi urmează-Mă.” Există condiţii aici, iar Biblia este plină de condiţii. 

„Dar când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat; pentru că avea multe avuţii.” 
Atunci când tu spui că nu sunt condiţii, şi unele expresii sunt destul de largi, tu împovărezi minţile şi 
unii nu pot vedea consecvenţă în expresiile tale. Ei nu pot vedea cum se armonizează aceste expresii 
cu declaraţiile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu. Te rog, ai grijă în aceste puncte. Aceste afirmaţii 
puternice cu privire la fapte, niciodată nu vor face poziţia noastră mai puternică. Expresiile slăbesc 
poziţia noastră, pentru că sunt mulţi care te vor considera un extremist, şi vor pierde lecţiile bogate pe 
care le ai pentru ei, tocmai despre subiectele pe care ei au nevoie să le ştie. 

Hristos a spus, „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în 
fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Simt un profund interes ca fiecare suflet să poată vedea, să poată înţelege 
şi să fie fascinat de consistenţa adevărului. Dovada dragostei noastre faţă de Hristos, nu este pretenţia, 
ci trăirea. Fratele meu, este1166 dificil ca mintea să înţeleagă acest aspect şi nu duce în confuzie nicio 
minte prin idei care nu se vor armoniza cu cuvântul. Te rog să ţii seama de faptul că, deşi au fost 
învăţaţi de Hristos, mulţi dintre ucenicii lui Hristos au fost lamentabil de ignoranţi, dar atunci când a 
venit asupra lor Duhul Sfânt pe care Isus L-a promis, a făcut din Petru cel ezitant un campion al 
credinţei. Ce transformare în caracterul lui! Dar nu pune nicio pietricică, ca nu cumva vreun suflet 
slab în credinţă să se poticnească, din cauza unor prezentări sau expresii pe care ei nu le pot înţelege. 
Fii întotdeauna consecvent, calm, profund şi temeinic. Nu te duce în nicio extremă cu nimic, ci 
păstrează-ţi picioarele pe stânca solidă. Oh, iubitule, iubitule Mântuitor. „Cine are poruncile Mele şi le 
păzeşte, acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu Îl voi iubi, şi Mă voi arăta 
lui.” 

Acesta este adevăratul test – împlinirea cuvintelor lui Hristos. Este dovada iubirii agentului 
omenesc faţă de Isus, şi cel ce face voia Lui dă lumii dovada practică a roadelor pe care el le 
manifestă în ascultare, în puritate şi în sfinţenia caracterului. „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi 
cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună cu el.” Noi, 
înseamnă Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, şi ei vor locui în el. Oh, fratele meu, umblă în temere cu 
Dumnezeu. Dar aminteşte-ţi că sunt unii ai căror ochi sunt fixaţi cu atenţie asupra ta, aşteptând ca tu 
să treci peste limite, să te împiedici şi să cazi. Dar dacă te ţii în umilinţă aproape de Isus, totul este 
bine. 

2 Petru 1:1-11. Aceasta este credinţa pe care trebuie să o avem, care lucrează prin dragoste şi 
care curăţeşte sufletul. Nu există nici un loc în şcoala lui Hristos unde să spui că ai absolvit. Noi 
trebuie să lucrăm pe planul adunării şi Domnul va lucra pe planul multiplicării. Prin sârguinţă 
constantă, prin harul lui Hristos, lucraţi pe planul adunării, făcându-vă chemarea şi alegerea sigură, 
pentru că dacă faceţi aceste lucruri, „uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa; cu cunoştinţa, 
înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea 
de fraţi, iubirea de oameni... Căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în 
chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru 
Isus Hristos.” 

(Semnat) Ellen G. White 
Copie trimisă fraţilor Olsen, Jones, Daniells şi L. J. Rousseau 
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Ms. 80, 1893  
FILE  DIN  JURNAL 

(Scrisă la Wellington, Noua Zeelandă; Vizită la Petone; MS-80-1893; 
Jurnal: 18 Aprilie – 31 Mai 1893) 

 
Wellington, N. Z., Marţi, 18 Aprilie 1893 

Vremea este ceţoasă şi foarte blândă. Acest loc este prezentat ca fiind de obicei un loc bătut de 
vânt, dar nu este vânt acum. Suntem tare mulţumiţi de căminul nostru temporar de aici. Am două 
camere excelente, complet mobilate. Sora Tuxford a mobilat casa cu tot mobilierul necesar. Există 
scaune uşoare din abundenţă şi o canapea bună, mese şi multe lucruri atractive. Sora Tuxford este 
singura care lucrează şi care poartă responsabilităţile – care nu sunt nici uşoare, şi nici mici – în 
această misiune. Ea este o femeie de afaceri plăcută, capabilă şi activă. 

Am decis că cel mai bun lucru pe care îl putem face, este să nu împovărăm pe fratele Israel şi 
soţia sa ca să aibă grijă de noi. Vom angaja pe sora Brown pentru a pregăti mesele noastre şi sora 
Tuxford va lua masa cu noi, vom furniza tot ce e necesar pentru masă. Apoi, vom avea ceea ce alegem 
să avem. Emily nu va trebui atunci să aibă grijă de gospodărie şi va putea scrie discursurile pe care   
le-a stenografiat, şi să acorde atenţie pentru contabilitatea ei. Acest plan este considerat a fi înţelept. 
Willie şi sora Brown sunt adăpostiţi în casa închiriată de către fratele şi sora Israel, iar noi suntem bine 
stabiliţi aici pentru cel puţin o lună. Acum vine partea solicitantă a lucrării noastre – pregătirea nu 
numai pentru poşta americană, care se închide joi, ci şi a corespondenţei pentru Melbourne, care 
pleacă în fiecare săptămână. 

 
Miercuri, 19 Aprilie 1893 

M-am trezit devreme pentru a mă apuca de scris. Avem multe lucruri pe care dorim să le 
comunicăm către mai mulţi din America, dar timpul este limitat şi pot să scriu doar foarte puţin în cele 
trei zile care ne-au rămas. Willie pregăteşte articole, pentru care eu1168 îi furnizez o schiţă a călătoriilor 
şi a lucrării noastre. O mare parte din propriile lui scrieri necesită atenţie. 

 
Joi, 20 Aprilie 1893 

Am fost solicitată până la extrem în această zi şi sunt agitată, şi totuşi nu ştiu ce altceva să fac 
deoarece pregătirea scrisorilor pare a fi esenţială. Oh, mă voi încrede în Domnul pentru putere. Aceste 
scrisori vor fi publicate în ziare şi mă vor salva de la a scrie personal unui mare număr de oameni. 
 
Vineri, 21 Aprilie 1893 

Această zi a fost o zi de oboseală mare pentru mine din cauza încordării constante pentru a 
termina scrisorile importante, dar Domnul mă va ajuta; El mă va întări să fac lucrările care trebuiesc 
făcute. Se fac pregătiri pentru a merge în Sabat la Mentone, situată la şase mile de aici. Astăzi, soarele 
străluceşte şi poate că vremea va fi plăcută şi mâine. Până acum nu am avut soare ci o mulţime de 
nori, ca o pătură groasă care a învăluit cerurile, şi am întâmpinat soarele cu mare bucurie. 

 
Sâmbătă, 22 Aprilie 1893 

Sabat. Aseară, stelele au strălucit asemenea diamantelor în ceruri, dar în această dimineaţă, 
este înnorat şi vremea e ploioasă. Fratele Israel, W. C. W. şi sora Brown merg la Mentone în jurul orei 
nouă. Sora Tuxford, sora Israel şi cu mine, vom merge după-amiază, de îndată ce vom lua o cină 
înainte de vreme. Dar ploaia, ploaia, ploaia este la ordinea zilei. Birjarul s-a gândit că nu ne vom 
aventura să ieşim afară. El a trimis un om ca să afle dacă intenţionăm să ieşim. Am spus că vom 
merge, şi curând eram pe drum. Fratele Simpson, care poartă responsabilităţile adunărilor atunci când 
este acasă, a spus lui Willie, „Nu cred că mama ta va veni.” Willie a spus, „Vom vedea. Ar fi ceva 
ieşit din comun ca mama mea să nu reuşească să ajungă la întâlnirile ei.” Când ne-am deplasat spre 
locul întâlnirii, erau adunaţi circa o duzină de oameni, însă când am trecut cu trăsura prin sat, şi s-a 
ştiut că am sosit, casa s-a umplut bine, şi, ceea ce era cel mai important, a fost1169 prezent Musafirul 
ceresc. Domnul mi-a dat cuvinte să vorbesc oamenilor. Ioan 14. Am fost şi eu surprinsă de cuvintele 
care mi-au fost date. 
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Wellington, N. Z., Duminică, 23 Aprilie 1893 
M-am trezit devreme – la trei şi jumătate - şi am început treaba pentru a pregăti corespondenţa 

pentru Melbourne, despre care mi s-a spus că pleacă luni. Dimineaţa devreme, este adusă poşta şi 
suntem atât de nerăbdători să deschidem sacul pentru a vedea ce scrisori sunt, dar nu facem acest lucru 
până după închinarea noastră de dimineaţă. Apoi deschidem sacul şi iată, un număr mare de ziare, dar 
nu scrisori de la Melbourne sau din America. Am ajuns la concluzia că scrisorile noastre au plecat la 
Melbourne şi că trebuie să aşteptăm două săptămâni ca să ajungă înapoi în Noua Zeelandă. Ei bine, 
vom face ce putem mai bine şi nu simţim tristeţe niciun minut. 

La prânz, ne-am bucurat de sosirea fratelui şi a sorei Starr. Ne-am despărţit de ei doar cu o 
săptămână în urmă la Palmerston. Ei au rămas să viziteze şi să afle cum pot ajuta pe cei câţiva 
credincioşi din acel loc, prin lucrarea personală. Ei simt acum o satisfacţie ştiind că au făcut tot ce 
stătea în puterea lor pentru timpul de faţă. Ar trebui să se facă întâlniri continue în acel loc, pentru că 
locuitorii s-au dublat de când s-au ţinut adunări cu patru ani în urmă, conduse de către fratele Robert 
Hare. 

După-amiaza, aproape seara, am fost dezamăgiţi în mod fericit, pentru că am primit un teanc 
destul de mare de scrisori. W. C. W. a primit din partea fratelui Olsen o comunicare lungă a 
evenimentelor conferinţei. Am primit două scrisori importante de la fratele Olsen şi Leroy Nicola, cu 
o mărturisire amănunţită a felului în care a acţionat la Minneapolis. Este o mărturisire profundă, şi 
laud pe Domnul pentru victoria pe care a câştigat-o asupra inamicului care l-a ţinut patru ani ca să nu 
vină la lumină. Oh, cât de greu este să te vindeci de rebeliune! Cât de mare este puterea amăgitoare a 
lui Satana! 

 
Wellington, N. Z., Luni, 24 Aprilie 18931170 

Am avut mai multe ore de nesomn în timpul nopţii. Veştile bune din America m-au ţinut 
trează. Oh, cum se bucură inima mea de faptul că Domnul lucrează pentru poporul Său. În informaţia 
din scrisoarea lungă primită de la fratele Olsen, ni se spune că Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt, a 
lucrat asupra inimilor celor care erau într-o mare măsură convinşi de adevărata lor stare înaintea lui 
Dumnezeu, dar până acum nu şi-au umilit inimile pentru a face mărturisiri! Duhul Domnului i-a 
mişcat spre ţintă la această conferinţă. Fratele Morrison, care a fost atât de mult timp preşedinte al 
Conferinţei Iowa, a făcut o mărturisire deplină. Madison Miller, care a fost sub aceeaşi putere 
înşelătoare a inamicului, a făcut mărturisiri, şi astfel Domnul Se arată cu adevărat îndurător şi milos 
faţă de copiii Săi care nu au primit lumina pe care El le-a dat-o, ci au umblat şi au lucrat în întuneric. 

 
Wellington, N. Z., Marţi, 25 Aprilie 1893 

Am devotat ceva timp – fraţii Starr, Israel, W. C. W. şi cu mine – cu privire la ceea ce trebuie 
făcut în Wellington. Au fost făcute încercări, care nu au dus la nimic tangibil. Pe măsură ce cărţile lui 
Canright au fost distribuite aici, s-a răspândit o reprezentare mincinoasă făcută de către acest apostat 
mincinos, şi cei care au citit pretenţiile lui arogante, sunt ca vrăjiţi. Dacă ar fi fost cunoscute toate 
împrejurările, atunci ochii orbilor s-ar fi putut deschide. Marea Luptă a fost distribuită pe larg aici, în 
această ţară, şi (mi s-a spus) cititorii se gândesc mult la carte. Acum, doamna White este aici şi 
oamenii aşteaptă să o audă. Dacă vom face efortul, acesta va costa aproximativ două sute de dolari. 
Putem închiria patinoarul. Acesta poate cuprinde o mie de oameni. Sălile în care se joacă piese de 
teatru, nu sunt considerate locuri adecvate. Am decis cu această ocazie, să mergem înainte în numele 
Domnului şi să riscăm. 
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Lt. 79, 1893 
CĂTRE  HARMON  LINDSAY 

(Wellington, Noua Zeelandă, 24 Aprilie 1893) 
 
Dragă frate, 

Am primit ieri scrisoarea ta, şi voi scrie câteva rânduri în această seară. Corespondenţa din 
America a ajuns la noi ieri. Fratele Olsen ne-a trimis o scrisoare lungă, relatându-ne cele întâmplate la 
Conferinţa Generală. Sunt recunoscătoare că Domnul a lucrat pentru poporul Său. 

Am primit o mărturisire foarte amănunţită, din inimă, de la Leroy Nicola. Am ştiut că dacă el 
va umbla în lumină, aceasta trebuia să fie făcută. Am ştiut că Domnul m-a separat la acea întâlnire de 
la Minneapolis de el, şi spiritul pe care el şi mulţi alţii l-au avut mi-a fost clar descoperit. Inima mea se 
bucură că el a cedat influenţei Duhului Sfânt. A durat patru ani lupta Duhului lui Dumnezeu, ca să-l 
conducă la aceasta. Am înţeles că fratele Morrison, Madison Miller, şi alţii vin la lumină, unde ei pot 
fi o binecuvântare pentru alte suflete. „În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului 
nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi 
înşine cu ochi noştri mărirea Lui.” 

Sunt recunoscătoare şi bucuroasă că pot merge din loc în loc şi să duc solia pe care Domnul 
mi-a dat-o. Am considerat că nu este un lucru mic pentru mine ca, având în vedere starea mea de 
sănătate, atinsă de infirmităţi, să vin în Noua Zeelandă. Am venit în cel mai bun moment al anului, 
aşteptându-ne să rămânem numai trei luni. Am găsit aici un climat plăcut, şi credem că este de 
asemenea, sănătos. Acum este toamnă, iarna începe în luna iunie. Nu am văzut niciun pic de zăpadă 
de când am venit în aceste colonii. Sunt mult mai încântată de ceea ce am văzut în această ţară şi de 
climat, decât de ceea ce am văzut în1172 Australia. Napier, locul în care am ţinut adunarea noastră de 
tabără, este un loc foarte frumos, aproape tot înconjurat de apă. Sunt aici dealuri şi munţi, şi câteva 
câmpii. Mulţi au casele lor chiar în munţi. Unii din oamenii noştri au casele pe culmile dealurilor, au 
pomi fructiferi, şi locaşurile lor sunt decorate cu cele mai frumoase plante perene, în cea mai mare 
parte cu pini. 

Adunarea noastră de tabără din Napier a fost excelentă de la început până la sfârşit. Mai mulţi 
au decis să păzească pentru prima dată Sabatul şi unii care au părăsit biserica, s-au întors. Un om pe 
nume Anderson a spus, „Mărturiile sorei White m-au făcut să plec din biserică. Am fost despărţit de 
biserică trei ani. Binecuvântez pe Dumnezeu că am venit la această întâlnire, pentru că am auzit 
mărturiile şi cred în ele că sunt de la Dumnezeu. Mărturiile sunt cele care m-au adus înapoi la 
biserică.” El a cerut botezul şi a fost aşa de fericit, şi s-a bucurat pe tot parcursul adunărilor. 

Am fost întărită să vorbesc de şaptesprezece ori, o dată în Theatre Royal, şi am avut un 
auditoriu bun, ceea ce a înlăturat în mare parte prejudecăţile, şi am avut o prezenţă bună din afara 
bisericii. După ce cortul a fost adunat, am vorbit de două ori în biserica adventistă, o clădire îngrijită, 
încăpătoare. Duminică, după adunarea de tabără, am avut o programare pentru Hastings, un oraş la 
vreo paisprezece mile de Napier. Hastings, un oraş mic, este situat într-unul dintre cele mai bune 
districte agricole ale Noii Zeelande. Se găseşte un pic mai în interior, şi este mai la adăpost de briza 
mării decât este Napier. Când adunarea de tabără a fost propusă pentru prima oară pentru Noua 
Zeelandă, ei s-au gândit la Hastings, dar în cele din urmă s-au decis să fie la Napier, deoarece acolo 
locuiesc mai mulţi dintre oamenii noştri. Călătoria de la Napier la Hastings a fost foarte plăcută, 
drumul era nivelat ca şi podeaua, ca să spunem aşa, şi pe distanţă de câteva mile mergea pe lângă 
ţărmul mării. Am vorbit în Teatru unei mari mulţimi care a ascultat cu cel mai profund interes. Acest 
discurs a fost bine primit. Există aici doar puţini păzitori ai Sabatului, cred că sunt patru la număr. 

Acum1173 un an, fratele Glass şi-a mutat familia la Hastings de la Napier, ca să poată duce aici 
stindardul adevărului. În asemenea locuri trebuie să se ţină adunări în corturi, pentru a atrage atenţia 
celor nepăsători şi neinteresaţi de comunitate. Hastings este un loc tare drăguţ, şi dacă ar fi ridicată 
aici o adunare, s-ar consolida biserica formată deja în Napier. Există alte orăşele mici în vecinătate de 
Napier, în care nu s-a făcut nimic. 

Joi, 13 Aprilie Am părăsit Napier şi ne-am dus la Palmerston. Am călătorit şase ore cu trenul. 
Există câţiva păzitori ai Sabatului în Palmerston. Acum patru ani, a fost făcut un efort de către fratele 
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Robert Hare în Palmerston, şi oamenii s-au interesat în bună măsură ca să asculte. Dacă ar fi fost 
făcute planuri bune aici, multe suflete ar fi fost aduse la adevăr. Fratele Hare nu a lucrat în direcţii 
bune, principalul său scop a fost acela de a strânge o adunare cât mai mare, prin predici fanteziste, 
care au diferit mult de predicarea lui Ioan, premergătorul lui Hristos. Mulţi au făcut legământ, dar 
când el a plecat, s-a dovedit că ei au crezut în Robert Hare, că au fost atraşi de om, şi nu de Isus 
Hristos. Mulţi care au încheiat legământul, au fost neconvertiţi, şi când au rămas singuri, şi-au retras 
numele. Dar în ultimii patru ani, populaţia s-a dublat şi trebuie făcut un alt efort şi trebuie construită o 
adunare. Aceasta este o necesitate în cele mai multe locuri din această ţară. 

Am vorbit în Sabat păzitorilor Sabatului şi am încercat să mângâi mica turmă, am vorbit 
copiilor, fiind prezenţi câţiva care nu erau de credinţa noastră. Am simţit binecuvântarea lui 
Dumnezeu în timp ce încercam să binecuvântez pe alţii. Duminică am vorbit în Royal Theatre unei 
bune audienţe, şi ei păreau a fi interesaţi. Domnul m-a întărit şi m-a binecuvântat. Luni, W. C. W., 
Emily şi cu mine, am luat trenul spre Wellington. Fratele Starr şi soţia lui au rămas o săptămână mai 
mult pentru a lucra cu poporul nostru. Am avut parte de o vreme frumoasă şi însorită în Palmerston, 
dar curând după ce ne-am urcat în1174 tren, a început să plouă, şi plouă de atunci iar acum este 24 
Aprilie. În Wellington am găsit un cămin plăcut la misiune. Ne aşteptăm să ne întoarcem la Napier 
într-o lună şi poate vom fi chemaţi la Palmerston şi la un alt loc mic, în drumul nostru spre Napier. 

În Sabat, am mers cu trăsura şase mile la Petone, însoţită de sora Tuxford, secretară a Tract 
Society a Noii Zeelande, de sora Israel şi familie. Fratele Israel şi W. C. W. au venit cu trenul. Am 
avut parte de ploaie şi când am ajuns, în sală erau doar câţiva oameni, dar când au văzut trăsura oprită 
la uşa clădirii, s-au îngrămădit să vină şi am avut o adunare numeroasă pentru Sabat. Am avut parte de 
vorbirea cea mai serioasă şi fierbinte. Am aflat după aceea că au fost prezenţi patru oameni care au 
păzit cândva Sabatul. Petone este un sat industrial. Au o fabrică de lână unde fac mai multe tipuri de 
jersee, pături, şaluri şi haine obişnuite. Ei au magazine gen remorcă, la o scară mică. Dar lucrările de 
congelare sunt de o importanţă considerabilă, ei congelează carne de oaie în cantităţi mari. Carnea de 
oaie congelată este unul din exporturile de bază ale Noii Zeelande. Am mers la Petone marţi şi seara 
am vorbit publicului într-o sală mare. Au fost prezenţi mulţi. 

Fratele şi sora Starr au fost cu noi două săptămâni, dar în săptămâna viitoare ei se aşteaptă să 
fie în drum spre Melbourne, pentru a fi acolo la timp pentru deschiderea şcolii. 

Este dificil a cunoaşte cel mai bun mod de a lucra în multe din locurile pe care le vizităm, mai 
ales atunci când s-a lucrat în ele, dar cu rezultate foarte slabe. Am întâlnit multe obstacole de ţinut 
piept şi de depăşit, ceea ce nu am fi putut face în propria noastră putere sau judecată limitată. Noi nu 
ne simţim deloc descurajaţi – de ce am fi? Domnul ne-a dat făgăduinţe mari şi bogate, potrivite pentru 
fiecare situaţie şi ocazie. Iată una din ele, „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară 
de la Dumnezeu, care1175 dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu 
credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi 
împins de vânt încoace şi încolo.” Aceasta este lucrarea şi nouă, ca indivizi, ni se cere să ne facem 
partea. Şi avem cuvântul rostit de Dumnezeu că El va face partea Lui în nevoile noastre. „Ci voi, veţi 
primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim în toată 
Iudea, în Samaria şi până la marginile pământului.” „Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru 
copiii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, 
Dumnezeul nostru.” Găsim că Palmerston şi Wellington au fost sărăcăcios lucrate.  

Bisericile au atât de puţină spiritualitate, încât unii din popor tânjesc după ceva putere despre 
care abia discern că ar fi pentru ei, dar nu ştiu cum să o găsească.  

Satana a intrat într-un om cu numele McCalpin, care a pretins a crede adevărul; ca să meargă 
pe teritoriul promiţător al Palmerston-ului şi să caute să se substituie unui alt om, şi să dea câteva 
reprezentări teatrale. După ce oamenii au plătit taxa de intrare, au recunoscut că acesta era McCalpin 
(şi nu Dr. Terry, după cum s-a străduit el să se prezinte) şi a fost aproape strivit de mulţime. El a fost 
recunoscut prin discursul său, pentru că era un pic bâlbâit. Frauda s-a considerat a fi făcută asupra 
oamenilor de un adventist de ziua a şaptea, şi a lăsat urme asupra întregii frăţietăţi. 

Apoi a venit un alt om, corupt la inimă, mărturisind a păzi Sabatul zilei a şaptea, încercând să 
înşele oamenii, curtenia fiind afacerea sa. El a acţionat ca şi George Ballow şi aceasta, din nou, a adus 
cauza în dizgraţie. Cei care au primit adevărul, au fost o clasă foarte criticabilă, dar credinţa 
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adevărului face o lucrare minunată în ei, în transformarea caracterului. Fratele şi sora Starr locuiesc 
împreună cu o familie, familia lui Mr. Morice. Soţia acestuia ţine1176 Sabatul şi domnul Morice 
vorbeşte în acest fel. „Eu nu pot ţine poruncile lui Dumnezeu. Porunca a cincia îmi cere să-mi cinstesc 
mama şi tatăl. Eu nu pot face asta. Tatăl meu nu a dat copiilor săi nicio şansă pentru educaţie. Eu nu 
ştiu să citesc (dar este proprietarul unui mare magazin de pantofi). Mama mea este moartă acum, dar 
era o beţivă înrăită şi mi-a dat ca moştenire pofta pentru lichior, şi m-am născut cu această vibraţie, 
acest tremur al nervilor (mâinile şi capul său tremurau în mod constant), prin urmare, cum îmi poate 
cere El să îmi cinstesc mama şi tatăl?” El are copii deştepţi şi inteligenţi. 

Acest om şi soţia sa au participat la adunarea noastră de tabără la Napier, şi au auzit adevărul 
prezentat zi de zi, ceea ce a avut o influenţă minunată asupra lor. Ea a ţinut Sabatul, dar au descoperit 
că au mult de învăţat, şi trebuie să înceapă de la nivelul de jos. 

Un alt om şi soţia sa au fost la adunare la Napier. El era într-o poziţie responsabilă, 
îndeplinindu-şi înaltele îndatoriri ca ofiţer de poliţie. El a fost convins şi a acceptat teoretic Sabatul, 
dar îndatoririle sale trebuiau să fie făcute în Sabat ca şi în altă zi, el trebuind să facă arestări. Acum, 
întrebarea este, Ce ar trebui să facă acest om? Soţia sa este principala oprelişte a micii turme la 
Palmerston. El a participat la adunarea de tabără şi a fost foarte impresionat. El este educat şi 
inteligent: biblioteca sa conţine cele mai bune istorii şi cei mai buni autori. Dar a fost jucător de cărţi 
şi de jocuri de noroc, şi, pe când soţia se considera bine situată, s-a pomenit fără adăpost împreună cu 
cei cinci copii, cu proprietatea pierdută la joc şi cu facturile soţului curgând din toate părţile, pentru 
decontare. El a renunţat la jocurile de noroc şi la băutură. Avea ca salariu 25 de dolari pe săptămână, 
dar acesta i-a fost redus la 13 dolari pe săptămână şi el şi-a dat demisia întrucât nu putea ţine Sabatul 
şi să-şi menţină situaţia. El nu a ştiut nimic despre ororile datoriei. Ei nu au ştiut ce este economia, iar 
acum acest caz particular este urmărit îndeaproape de către lume, pentru a vedea ce va face adevărul 
pentru un astfel de om. Ce putem face cu el? Câmpul de colportaj1177 este deschis pentru el, aceasta 
este singura şansă pe care o putem vedea. Aceasta, şi multe altele pe care le-aş putea relata, au 
murdărit câmpul. Noi avem să facem ceea ce înţelepciunea divină ne arată să facem. Trebuie să avem 
această înţelepciune, căci altfel, nu putem face nimic. 

Eu văd că dorinţa lui Satana este să pună asemenea obiecţii vizibile în cale, ca acest câmp să 
fie lăsat sub stăpânirea şi sub controlul său. Nimic nu vrea să lase din mâna lui.  

Cuvintele lui Hristos adresate fariseului care se auto îndreptăţea, au fost, „Adevărat vă spun că 
vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi 
umblând pe calea neprihănirii, şi nu l-aţi crezut: şi, măcar că aţi văzut lucrul acesta, nu v-aţi căit în 
urmă ca să-l credeţi.” Ei nu s-au căit, nici chiar atunci când au văzut reforme mari făcute în vindecarea 
bolnavilor, în puterea transformatoare a adevărului asupra caracterelor omeneşti. Dificultăţile 
menţionate pot fi întâlnite în aproape fiecare loc: dar nu într-o formă atât de evidentă ca în Palmerston. 
Credem că Satana s-a aşezat în acel loc pentru a lucra lucrările lui, şi pentru a face ca lucrătorii să se 
descurajeze şi să renunţe. 

Acest loc, Palmerston, este un important nod feroviar. Noi trebuie să căutăm înţelepciunea lui 
Dumnezeu, pentru că, prin credinţă, eu văd o biserică puternică în acel oraş. Lucrarea noastră trebuie 
să fie de a veghea, a ne ruga, a căuta sfatul Celui Minunat şi Puternic. Doar Unul mai puternic decât 
cele mai puternice forţe ale iadului poate lua prada de la Satana, şi sub îndrumarea Sa, îngerii din 
ceruri vor duce lupta împotriva tuturor puterilor întunericului, şi vor înfige steagul adevărului şi al 
neprihănirii în acel oraş. 

Am fost în vizită mai jos, în camera rezervată pentru international Trust Society. Au fost 
prezenţi fraţii Starr, W. C. W şi Israel, doamna Tuxford şi doamna Starr. Ne-am consultat cu privire la 
ceea ce poate fi făcut pentru acest oraş. Acesta este un centru important şi de-abia este în el câte un 
suflet care iubeşte adevărul1178. Patone, are o turmă mică de 11 oameni care ţine Sabatul. Am plănuit 
metode şi mijloace de obţinut aici, dacă este posibil. Fraţii noştri au fost în căutarea unui loc în care să 
se ţină adunări. Teatrele şi sălile prezintă atâtea aspecte neacceptabile încât ne gândim să folosim 
patinoarul, care în ultimul timp a fost folosit pentru întâlniri religioase şi de temperanţă. Îl putem 
închiria cu trei lire şi zece şilingi (17,5 $). Vor încerca să-l închirieze cât mai ieftin posibil. Dacă vom 
obţine un loc pentru a duce mai departe cuvântul vieţii, acesta va costa bani. Dumnezeu va asigura un 
loc pentru ca adevărul Său să ajungă la oameni, pentru că acesta este modul în care El a lucrat. 
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Am făcut multă reclamă. Am să vorbesc în după-amiezile de duminică în clădirea patinoarului 
iar fratele Starr va ţine studiile biblice seara. Cât de multă nevoie avem de lucrători! Dacă s-ar stabili 
în acest oraş unul sau doi oameni, cu familiile lor, şi dacă ar lucra aşa cum a făcut fratele Shireman, 
ridicând stindardul adevărului într-o manieră necostisitoare, şi lucrând în linişte în diferite domenii, 
multe, multe suflete, ar fi salvate. Este o lucrare de făcut aici, iar prejudecăţile sunt uriaşe. Cărţile lui 
Canright au fost difuzate în mod liber şi acest lucru a împiedicat calea, dar eu sunt pe teren acum şi 
Domnul îmi va da solia de dus pentru oamenii care umblă în întuneric şi nu au lumină. Adevărul va 
triumfa, Dumnezeu e viu şi domneşte. Avem un Mântuitor viu care a proclamat biruitor asupra 
mormântului lui Iosif, „Eu sunt învierea şi viaţa.” 

Fratele şi sora Anderson au lucrat la Ormondville, la aproximativ o sută de mile de aici, cu 
rezultate bune. El lucrează printre scandinavi. Dacă Domnul va voi, voi petrece un pic de timp cu ei. 
Aseară a sosit o scrisoare de la ei. Sora Anderson scrie că soţul ei este foarte bolnav de reumatism, şi 
că el gândeşte să lase lucrarea pentru un timp în mâinile ei, în timp ce el va vizita izvoarele termale. El 
a contractat reumatismul în pădure. Acolo unde stă acum, este umezeală,1179 şi el este, în consecinţă, 
în mare suferinţă. El este un lucrător excelent. L-am întâlnit în Napier, iar el mi-a spus că eu am fost 
cea care l-a trimis la şcoală la Healdsburg, plătindu-i cheltuielile, pentru a obţine o educaţie. Am fost 
atât de recunoscătoare să văd rezultatul acestei investiţii. 

Suntem chemaţi în modul cel mai serios să vizităm Kaikoura. Ei nu au niciun lucrător. Fratele 
Paap este liderul lor. El m-a rugat să le furnizez materiale de citit, precum şi cuvântările pe care le-a 
auzit rostite de mine în Napier. I-am dat ceva pentru a-i folosi acum. Nu simt că este de datoria mea să 
merg şi să-i vizitez, deoarece există un singur mijloc de a merge acolo, şi anume o barcă mică, ce este 
obligată uneori să ancoreze aici o săptămână sau două, până când marea se linişteşte, întrucât portul de 
la Kaikoura este nesigur. Dar mie nu-mi place să spun „nu”, la invitaţii atât de urgente. Ei au câţiva fii 
şi cred că au două fiice. Doi dintre fii sunt la Healdsburg College, şi doi mă aştept să meargă la şcoala 
din Melbourne. Aceşti băieţi sunt aproape uriaşi ca înălţime şi sunt bine făcuţi. Prin aceasta ei ne spun 
că Kaikoura este un loc sănătos şi frumos. Ei îşi vor trimite copiii, pentru a ne întâlni aici, dacă nu voi 
putea merge. Au construit o biserică mică, îngrijită, şi au douăzeci şi cinci de membri. Vedem atât de 
multe locuri de vizitat, încât nu ştim ce vom face. Ca să mergem în toate locurile, ar dura mai multe 
luni. Oriunde vorbesc, lucrările lui Canright sunt nimicite. Simt responsabilitate serioasă pentru acest 
câmp. Rămâne de văzut cât timp va trebui să petrecem aici. Dacă facem tot ce se vede că trebuie făcut 
pentru a da o direcţie bună lucrării, nu vom vedea America prea curând. Am făcut doar un început. 

Iarna trecută, când am văzut că trebuie să avem o şcoală pentru a răspunde cerinţelor cauzei, 
am pus cap la cap inteligenţa noastră pentru a afla de unde să obţinem fonduri. Am suferit o cădere 
nervoasă şi am suferit de reumatism. Chiria noastră era de 23 dolari pe lună, pe lângă facturile pentru 
apă şi alte cheltuieli, în afară de cumpărarea de alimente. Trebuia să fie achiziţionată o trăsură şi, deşi 
era second hand, m-a costat 200 de dolari. 

Nimic1180 decât ceea ce a fost uşor de obţinut şi confortabil, nu mi-ar fi fost de vreun folos 
atunci. A merge chiar numai o distanţă scurtă, uneori era aproape imposibil. Şoldurile şi coloana 
vertebrală mi-au cauzat o durere ascuţită, aproape dincolo de suportabil. Întreţinerea unui cal şi boala, 
au crescut cheltuielile noastre casnice, astfel încât nici nu îndrăzneam să le socotim. Dar să revenim la 
problema şcolii. Unii au crezut că nu se poate face, dar noi ştiam că trebuie să i se dea drumul în 1892. 
Unii au crezut că tot ce se putea face, era susţinerea de seminarii scurte pentru lucrători. 

Ştiam că sunt mulţi tineri care au nevoie de avantajele şcolii. În timp ce eram în confuzie 
profundă cu privire la modul în care vom putea începe, acelaşi plan care a fost sugerat minţii lui 
Willie, a fost sugerat şi minţii mele, în aceeaşi noapte. Dimineaţa, când el a venit să-mi spună planul 
său, l-am rugat să aştepte până i-am spus care e planul meu şi anume, să folosim drepturile de autor 
ale cărţilor străine vândute în America. Deşi sufeream, mi-am forţat mintea asupra acestei probleme, 
m-am rugat cu stăruinţă Domnului pentru lumină, şi a venit. Tu ştii că nu aş fi putut folosi mai bine 
banii care sunt puşi deoparte pentru alte scopuri. În privinţa dreptului de autor mai sus menţionat, am 
investit o mie de dolari pentru a fi utilizaţi atunci când va fi cea mai mare nevoie. Dar cinci sute de 
dolari trebuie să fie folosiţi ca un fond pentru a aduce la şcoală elevi care nu îşi permit asta, şi care nu 
vor veni dacă nu sunt ajutaţi. Willie a spus că dacă declarăm asta în faţa comitetului, ar trebui să avem 
influenţa lor pentru a ne susţine. Astfel a pornit şcoala noastră. 
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Aceasta a fost o şcoală binecuvântată, folositoare. A fost un succes pronunţat. Cei care ar fi 
trebuit să-şi trimită copiii la şcoală în prima serie, au aşteptat să vadă dacă aceasta va avea succes. Noi 
a trebuit să acceptăm situaţia şi să lăsăm pe fraţii noştri să umble prin vedere şi nu prin credinţă. 
Făcând astfel, ei au pierdut o experienţă preţioasă. Dacă şi-ar fi exprimat credinţa în această mişcare şi 
dacă şi-ar fi investit mijloacele pentru a contribui la dezvoltarea lucrării, ar fi primit o experienţă 
bogată şi o binecuvântare preţioasă pentru a merge înainte, avansând, întrucât1181 Dumnezeu le-a 
trimis ajutoare pentru a se extinde, pentru a construi şi pentru a consolida lucrarea în aceste ţări. 

Vor veni mulţi la şcoală din Noua Zeelandă, în curând. Aş vrea să pot avea un fond mai mare 
pentru a atrage şi pentru a trimite la şcoală tineri şi tinere, care doresc foarte mult să meargă. Pot ajuta 
câţiva, dar pe ceilalţi trebuie să-i las să aştepte. Îmi pare tare rău să fac astfel, dar Domnul ştie totul 
despre asta. Eu cred că va pune în inimile administratorilor Săi dorinţa de a ne trimite ceea ce avem 
nevoie, lucrători şi bani pentru a face să înainteze cauza în toate ramurile ei; dar povara mea specială 
este ca tineri şi tinere din această ţară să beneficieze de avantaje, de studii biblice şi de instruire 
religioasă pentru a fi transformaţi în caracter. Niciodată nu a fost un timp în care economia să fie 
practicată ca acum. Satana este treaz, în timp ce oamenii care ar trebui să fie santinele vigilente, dorm. 
Acum este timpul pentru a lucra ca niciodată înainte. Christchurch, este un oraş mare şi frumos în care 
nu s-a pătruns. Acelaşi lucru este valabil despre mai multe localităţi mai mici din Noua Zeelandă. 
Totuşi, noi sperăm că nu se va pătrunde în aceste localităţi până când nu va fi făcută o lucrare în mod 
judicios şi riguros. Domnul va lucra cu siguranţă pentru poporul Său, în Noua Zeelandă. 

Mă bucur în desăvârşirea caracterului lui Isus Hristos. El este un Mare Preot plin de milă şi 
îndurare. „Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce 
priveşte legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire 
pentru păcatele norodului. Şi prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în 
ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” „Căci n-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile 
noastre.” Oh, gândiţi-vă numai cât de uşor este ca împietrirea inimii să pună stăpânire pe noi. Isus, 
Modelul pentru omenire, trebuia ca printr-o experienţă dureroasă, să cunoască totul despre un duh 
rănit şi despre o inimă zdrobită şi sfâşiată, despre mintea împovărată şi ispitită. 

În această1182 şcoală a fost educat Hristos. În această şcoală, trebuie să fim noi disciplinaţi şi 
instruiţi, şi să învăţăm să simpatizăm cu cei care suferă. Dacă spunem încercările personale prietenilor 
noştri, ştim din răspunsul rece şi din lipsa lor de atenţie, că ei nu ştiu la ce ne referim. Ei nu au fost 
încercaţi în acest fel. Viaţa lor e posibil să fi fost una egoistă şi necumpătată. Îngrijorarea, 
nedumeririle care au întunecat fruntea celui obosit, nu au fost resimţite de către el ca prieten, 
întristarea care roade sufletul, nu a atins sufletul lui niciodată. Aşa că el nu are simpatia care creşte 
odată cu observarea circumstanţelor. Dar Isus ştie totul despre puterea ispitei, despre întristare şi 
durere. Să Îi spunem deci toate, întotdeauna, lui Isus. 

 
 
 

Lt. 41a, 1893 
CĂTRE  S. N. HASKELL 

(H-41a-1893, Wellington, N.Z., 12 Mai 1893) 
 

Iubite frate Haskell, 
Ne-am bucurat să primim scrisoarea ta şi să auzim câteva informaţii care nu au ajuns încă la 

noi. Nu am primit ultimele numere din Buletin. 
Mă bucur că aţi avut o conferinţă aşa de bună. Sunt atât de bucuroasă că ai curaj şi, în credinţă 

şi putere, poţi să stai în faţa poporului. Laud pe Tatăl Meu ceresc, că lumina ta poate străluci în raze 
clare şi constante şi că poţi da trâmbiţei un sunet clar. Dar nu am aflat nimic despre fratele Smith, din 
scrisorile primite. 

De ce sunt toţi atât de tăcuţi, cu privire la acest caz? Pe ce drum a apucat el? Simt un profund 
interes pentru fratele Smith, şi sunt foarte doritoare ca el să stea în lumina clară. De ce a făcut ceea ce 
a făcut? De ce a făcut vizibilă diferenţă de opinie faţă de fratele Jones? Ce motive l-au determinat la 
acţiune? S-a justificat el? Ce poate spune despre afişarea înaintea lumii a opiniilor opuse? De ce a pus 
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în revistă acel articol al fratelui Jones? Dacă tu ştii, te rog să mă luminezi şi pe mine, pentru că nu pot 
să înţeleg ce înseamnă toate acestea. Eu vreau ca fratele Smith să stea în libertatea fiilor lui 
Dumnezeu, iar dacă el nu face asta, atunci va fi un canal de întuneric prin care Satana poate lucra 
pentru a nedumeri şi pentru a descuraja alte suflete.  

Am primit dovada bunătăţii tale prin faptul că ai primit acea notă a fratelui Fulton. Să faci ceea 
ce doreşti în această privinţă, şi rugăciunea mea este ca Domnul să te conducă, să te binecuvânteze şi 
să te ghideze în toate căile tale. 

Cât timp soţia ta trăieşte, probabil că trebuie să fii aproape de ea. Când viaţa ei se va stinge, 
vom fi mai mult decât bucuroşi să te vedem aici, dacă va fi voia Domnului. Nu putem vedea1184 câtuşi 
de puţin perspectiva de a pleca de aici când cei doi ani se vor încheia, oricât ne-am bucura să facem 
acest lucru, dar ne bucurăm să facem voia Domnului în tot ceea ce facem. 

Am avut o masă îmbelşugată în citirea Buletinului, şi am fost atât de bucuroşi că ai putut să iei 
o parte atât de activă la reuniune. Suntem foarte doritori ca mâinile înaintate în vârstă să poată ţine 
steagul sus, desfăşurat ferm cu putere neşovăitoare. Aceasta este voia Tatălui nostru ceresc. Aş fi dorit 
ca fratele Butler să iasă din umbra morţii şi să intre în camera luminii şi strălucirii. Profeţia lui cu 
privire la Willie a fost pe cât de falsă, pe atât de nedreaptă şi nemiloasă. El nu şi-a retras niciun cuvânt 
din acuzarea pe care a pronunţat-o asupra lui Willie. 

Nu am niciun îndemn să îi scriu ceva. Sărmanul om, îmi pare aşa de rău pentru el! Dar de ce 
nu încearcă să îl ajute aceia care l-au condus în această dificultate, şi de ce nu recunosc ei în faţa lui, 
că acest curs este greşit şi să ia pietrele de poticnire din calea lui? Să-l ferească Domnul să coboare în 
mormânt, jelind peste nişte oase sfărâmate. Restauratorul cel mare îl va vindeca dacă el va simţi 
nevoia de a fi vindecat. Dacă el se simte sănătos şi nu are nevoie de medic, atunci va rămâne 
nevindecat, nerefăcut. 

Această scrisoare trebuie să o ridice în curând poştaşul. Mult respect pentru sora Haskell şi 
pentru tine. Aveţi curaj în Domnul. Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul, şi iarăşi zic, bucuraţi-vă.  

 
Cu stimă, Ellen G. White 

 
 
 

Lt. 9, 1893 
CĂTRE  F. E. BELDEN  ŞI  SOŢIA  SA 

(Strada Banks, Wellington, Noua Zeelandă, B–9–1893) 
 

Dragul meu nepot şi draga mea nepoată, 
Am citit scrisoarea voastră cu interes profund, în speranţa de a găsi în ea vibraţia unui sunet 

bun, dar dacă acest sunet este acolo, eu nu îl discern. Sunt tare îngrijorată în ceea ce priveşte starea 
voastră spirituală. De mai mulţi ani nu aţi umblat în lumină. Am avut mult interes pentru voi, dar când 
am aflat din experienţă că cuvintele mele nu au multă greutate pentru voi, am simţit cu adevărat părere 
de rău, dar nu pot face nimic pentru a schimba cursul lucrurilor. 

Înainte şi în special după întâlnirea de la Minneapolis, nu am avut unitate şi armonie cu tine. 
Când ai făcut unele mărturisiri în scrisorile pe care le-am primit când eram la Adelaide, m-am bucurat, 
sperând că a fost începută o lucrare care va înainta până când vei umbla în lumină, după cum Hristos 
este în lumină. Am tremurat pentru voi ca nu cumva să vă îmbrăcaţi cu hainele propriei voastre 
neprihăniri şi să nu căutaţi a cunoaşte pe Domnul, care vrea să vă facă să ştiţi că arătarea Lui este ca 
zorii dimineţii. Mi-a fost arătat că legătura ta cu Captain Eldridge nu a fost nici pentru binele lui, nici 
pentru binele tău. Tu simţi oarecare amărăciune faţă de mine când spui, că am afirmat că aţi fost 
egoişti. În ce context am afirmat aceasta, chiar nu pot să îmi amintesc acum. Aş fi putut spune multe 
lucruri adevărate, aşa cum mi-a fost prezentat cazul vostru, pe care nu le-am spus, pentru că am ştiut 
că umblaţi în orbire, şi am ştiut de ce se poticnesc picioarele voastre, şi orice aş fi prezentat înaintea 
voastră, nu ar fi fost reprezentat în mod corect înţelegerii voastre şi nu aţi fi beneficiat de asta. Am 
păstrat tăcerea de când am primit scrisoarea voastră. Am căutat scrierile mele pe care le-am citit cu o 
ocazie, atunci1186 când aţi fost prezenţi voi şi un număr destul de mare de alţi oameni. Le-am căutat, în 
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timpul celor unsprezece luni de boală ale mele, dar nu le-am putut găsi. Am trimis ceea ce am putut 
găsi şi apoi am tras concluzia că această mărturie a rămas în Battle Creek. Dar la ultima căutare, 
misterul a fost explicat: primele două sau trei pagini au fost cusute: am întors aceste pagini şi am găsit 
articolul căutat pe care l-am citit de cel puţin 30 de ori. Sunt uşurată că l-am găsit şi îl voi copia, cât 
mai curând posibil, ca voi şi alţii să puteţi avea o copie. 

Da, dragul meu nepot, lucrurile sunt prezentate şi clarificate. Am găsit articolul imediat după 
operaţia avută la dinţi. Mi-au fost extraşi miercurea trecută şi nu sunt încă în măsură să scriu mult. 

În timp ce tu şi Captain Eldridge aţi fost atât de strâns uniţi, influenţa unuia asupra celuilalt nu 
a fost bună. Cu cunoştinţele tale despre adevăr şi despre principiile care au condus lucrarea şi cauza 
lui Dumnezeu, tu puteai să îl ajuţi: dar spun din nou, eu-l şi egoismul a fost atât de amestecat cu 
lucrarea ta, cu viaţa şi faptele tale în timp ce erai legat cu editura, aşa cum mi-a fost prezentat, încât 
Duhul Domnului a putut face puţin pentru tine şi prea puţin pentru el. Am fost prezentă în adunările 
de comitet, şi am fost invitată să văd şi să remarc spiritul care a controlat aceste comitete, despre care 
am avut o imagine de ansamblu. În aceste comitete, nu a fost niciunul a cărui voce să fie auzită, care 
să facă propuneri, planuri şi decizii, decât vocea nepotului meu Frank Belden. A existat o auto-
suficienţă, un tip de probleme şi lucruri nu în toate după voia lui Dumnezeu. A existat un amestec de 
politici şi principii, aşa întreţesute şi calculate încât să inducă în eroare mintea, şi să conducă pe cărări 
false. Aceste întâlniri au lăsat impresii hotărâte asupra minţii mele. Am văzut după starea lucrurilor, 
după spiritul care controlează mişcările, că vrăjmaşul a câştigat teren şi a înşelat minţile; dar tu ai fost 
insensibil1187 la acest lucru. Am fost constrânsă să dau în permanenţă avertismente în Battle Creek, 
pentru că am văzut primejdia, dar avertismentele date prin scris şi cu glasul, au avut prea puţin efect. 
Ele nu au fost luate în seamă pentru că minţile au fost atât de orbite, încât nu au văzut aplicabile aceste 
avertismente. Domnul m-a îndemnat să dau o mărturie hotărâtă cu privire la editură, dar s-a considerat 
că nu este adecvată. Dar această scriere este înaintea mea şi am citit-o nu mai puţin de treizeci de ori. 
O voi copia, ca să o poţi vedea şi alţii să poată vedea cât de mult efect au astfel de mărturii pentru a 
vindeca relele existente. Aceia cărora li s-au încredinţat responsabilităţile serioase de gestionare a 
editurii, au avut un sentiment de auto-suficienţă, încredere în sine, din cauza lipsei de experienţă în 
lucrurile sfinte. Ei au crezut că sunt prea înţelepţi pentru a fi învăţaţi, şi prea siguri pentru a avea 
nevoie de prudenţă şi dacă niciunul nu va eşua în credinţă şi nu îşi va pierde conştiinţa cea bună, voi fi 
surprinsă. Am văzut că vor fi făcute greşeli, dar oamenii care se ocupau cu lucrurile sacre, nu au fost 
înclinaţi să se inspecteze. A fost încrederea lor bazată pe înţelepciunea de sus? Nu, ci a fost bazată pe 
presupusa lor înţelepciune şi pricepere superioară. Oh, cât de trist este să vezi oameni cu puţină 
experienţă, dându-şi aere de importanţă, şi acţionând ca şi când judecata oamenilor şi lucrările lor ar fi 
infailibile. Ştiu că lucrurile nu sunt în regulă la editură. 

Tu vorbeşti de Henry Kellogg. Ştiu că Henry Kellogg nu a învăţat lecţii în şcoala care l-ar fi 
calificat mai bine să fie îmbrăcat cu duhul blândeţii şi a dependenţei de Dumnezeu, să fie un director 
înţelept la editură. Dacă ţi-ai fi simţit slăbiciunea şi dacă ţi-ai fi smerit inima înaintea lui Dumnezeu, 
în loc să te sprijini pe propria ta înţelegere, ar fi fost mult mai bine pentru tine şi pentru Captain 
Eldridge, care a avut multe de învăţat în viaţa religioasă. Dacă fratele Eldridge vrea să crească în har şi 
în cunoştinţa adevărului, are de învăţat câteva lecţii importante. Cu cât1188 învaţă mai repede aceste 
lecţii, cu atât va fi mai bine pentru el şi familia lui. Când oamenii sunt mulţumiţi de sine, chiar dacă a 
fost căpitan şi a comandat oamenilor timp îndelungat, dacă nu sunt aduşi la ascultare desăvârşită de 
voia lui Dumnezeu, pentru a fi sub stăpânire, învăţând supunerea zi de zi faţă de Dumnezeu, ei nu vor 
deveni membri ai familiei împărăteşti, copii ai Împăratului ceresc. 

Cu Dumnezeul nostru, nu e de glumit. Te implor, de dragul sufletului tău, nu risipi timpul. Ai 
fost destul timp căldicel. Merită să îţi arunci resentimentele asupra mea, din cauză că unii spun că am 
afirmat că aţi fost egoişti? Este acesta un lucru imposibil, fratele meu în Hristos Isus? Repet, Domnul 
mi-a arătat că aţi fost egoişti, şi trebuie să vă vedeţi aşa cum nu v-aţi văzut încă, altfel, să fiţi siguri că 
veţi naufragia în credinţă. Când, oh, când a fost profunzimea evlaviei tale, zelul tău pentru Dumnezeu, 
potrivit poziţiei pe care ai ocupat-o? Dacă te vei hotărî acum să fii cu întreaga inimă şi lipsit de 
egoism, perseverând în lucrarea Domnului tău, şi vei acţiona cu ochii aţintiţi numai la slava lui 
Dumnezeu, îndeplinind fiecare datorie şi folosind fiecare ocazie de har, atunci vei uita unele lecţii pe 
care le-ai învăţat în ultimii câţiva ani, şi vei veni la şcoala lui Hristos pentru a învăţa de la Isus şi, dacă 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



124 

vei fi un student sârguincios, caracterul tău va fi transformat, vei primi modelul lui Hristos asupra tău, 
şi vei deveni desăvârşit în Hristos Isus. Vei fi părtaş de natură divină, după ce ai fugit de stricăciunea 
care este în lume prin pofte. Domnul te va face atunci un canal de lumină. În ceea ce te priveşte, ai 
fost departe de a duce o viaţă care satisface cerinţele lui Dumnezeu. Dacă te-ar surprinde moartea 
accidentală – mă tem foarte tare pentru viitorul tău. Nu aş putea spune că este bine de Frank pentru că 
el doarme în Isus, ci mă tem foarte tare că în acea zi mare, vei fi cântărit în cumpănă şi găsit uşor. Mai 
bine ai pierde totul pe pământ, decât să pierzi cerul. Niciun om nu poate şti ce înseamnă să fii sfinţit 
lui Dumnezeu, dacă nu caută mai întâi1189 împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Sa. El trebuie să-şi 
umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu, şi să fie gata să jertfească totul şi orice, în loc să jertfească 
favoarea lui Dumnezeu. Cultivaţi dragostea şi afecţiunea pentru devotamentul religios. Renunţaţi mai 
degrabă la pământ decât la cer. Aveţi nevoie să priviţi bine acum asupra căilor voastre, ca picioarele 
voastre să nu alunece. Caracterul fiecărei dorinţe şi a fiecărui scop este clar, cum bine ştiţi, înaintea lui 
Dumnezeu, ca soarele în ceruri. Tu, dragul meu frate în Hristos, nu ai cultivat spiritualitatea şi nu ai 
crescut în har. Eu-l, din tine, trebuie să moară. Importanţa de sine trebuie să fie aruncată în praf. Oh, 
adu-ţi aminte că Dumnezeu este un Dumnezeu prezent şi că ai de dat un raport îngrozitor la bara 
judecăţii Sale, dacă păcatele tale nu vor fi spălate în sângele ispăşitor al lui Isus Hristos. Ar trebui să 
fii capabil să spui, „L-am văzut pe Domnul în faţa mea; pentru că El stă la dreapta mea, nu mă clatin”. 
Tu trebuie să fii reînnoit, transformat, convertit, şi toată viaţa ta trebuie să fie organizată şi formată 
după asemănarea lui Hristos. Dumnezeu ţi-a dat capacităţi şi talente, ca să le foloseşti spre slava Sa. 
Dumnezeu nu va accepta o slujire împărţită. Înţelegerea lucrurilor spirituale ţi s-a întunecat şi anii 
mulţi de experienţă pe care i-ai avut nu te-au făcut mai sensibil în faţa influenţelor sfinte. Canalele 
gândirii, dorinţelor şi acţiunilor s-au adâncit şi s-au lărgit prin separare, obiceiuri au tins să se fixeze în 
caracter, şi dacă acest curs nu se schimbă cât mai curând posibil, dacă experienţa ta nu se schimbă, 
pentru a deveni mai înaltă şi altruistă, aceasta te va urmări toată viaţa ta. E nevoie să fii foarte zdrobit, 
şi să-ţi formezi obiceiuri după gândul şi voia lui Dumnezeu. De dragul lui Hristos, apucă-te de lucru. 
Vei avea succes în îndeplinirea responsabilităţilor creştine cu credincioşie şi regularitate, dacă vei 
muri faţă de eu şi dacă ascultarea va deveni obiceiul tău. Dacă îţi vei consulta Biblia. Dacă vei fi mult 
cu Dumnezeu în rugăciune. Dacă, cu o inimă smerită şi zdrobită, vei da mărturie în adunare. 

În toate1190 locurile adecvate, vei fi umil ca un copilaş. Vei lucra pentru câştigarea sufletelor la 
Isus Hristos. Vei evita aparenţa de rău şi vei depune eforturi pentru a zidi în mod constant împărăţia 
lui Isus Hristos. Noi trebuie să-L întâlnim în curând, aşa cum este, şi tu nu ai snopi pe care să-I 
prezinţi Stăpânului. Timpul tău, talentele tale, sunt ale lui Dumnezeu; foloseşte-le pentru slava Lui. 
Vreau să imprim aceasta în sufletul tău; nu ai timp de pierdut. Este în joc viaţa sau moartea ta. Mătuşa 
ta Ellen iubeşte prea mult sufletul tău, pentru a ascunde adevărata ta stare prezentă. Dumnezeu are o 
lucrare pentru tine şi tu o poţi face dacă eşti cu adevărat şi sigur convertit. Tu nu trebuie să fii ezitant 
şi nesigur aşa cum ai fost uneori, purtând o lumină pâlpâitoare, rătăcitoare şi trădătoare în loc să 
ghidezi pe cărări sigure. Oh, trebuie să ai o experienţă diferită. Dumnezeu să te ajute, dragul meu frate 
în Hristos. Dumnezeu să te ajute pe tine şi pe Hattie, să nu întoarceţi spatele, aşa cum aţi făcut, 
mărturiei pe care o dă pentru voi, ci să umblaţi în lumină. Îmbrăcaţi haina neprihănirii lui Hristos. 
Pregătiţi-vă pentru cer, prin predarea sufletului, trupului şi duhului vostru, lui Dumnezeu. Isus v-a 
cumpărat cu un preţ, Dumnezeu vă iubeşte pe amândoi, iar eu sunt constrânsă de dragostea pe care o 
am pentru Isus şi pentru sufletele voastre, să vă avertizez ca să nu întârziaţi. Căutaţi pe Dumnezeu zi şi 
noapte, până Îl veţi găsi, spre bucuria sufletelor voastre. Am lucrat cu seriozitate pentru Byron. Mă 
aştept ca el să fie un lucrător pentru Învăţător. Vă trimit o scrisoare pe care i-am trimis-o lui. El este la 
şcoală: i-am spus că aş vrea să-l văd în acest timp. Are nevoie de toată lumina şi cunoaşterea 
cuvântului pe care o poate obţine. El îşi pune toată mintea la lucru. Dumnezeu îl va ajuta. Tatăl tău 
este strâmtorat financiar. I-am scris lui Willie să tragă doi dolari pe săptămână, de la Echo Office, ca 
să-i adauge la ceea ce va câştiga el, pentru a-l întreţine, în cazul în care are nevoie. El nu va fi adus în 
situaţii de strâmtorare, neconfortabile, dacă am să-l sprijin în totalitate, dar1191 va câştiga ceva ducând 
şi aducând copii la şcoală. Vinnie spală rufe pentru studenţi şi câştigă ceva bani, iar tatăl tău lucrează 
terenul şcolii şi primeşte şi el ceva, ceea ce noi credem ca va primi în continuare. Byron l-a ajutat 
foarte mult, atât de mult încât, atunci când şi-a pierdut poziţia în cadrul editurii, nu i-a mai rămas 
nimic pentru a merge la şcoală. Dar Byron a acţionat în mod nobil faţă de tatăl tău, ajutându-l 
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constant, cumpărându-i costume întregi de haine şi l-a ajutat pe multe căi. Byron a fost lipsit de 
egoism, a fost generos şi cu o inimă bună, fie ca Domnul să îl binecuvânteze şi să-i dea înţelepciune şi 
pricepere.  

Noi suntem vinovaţi de păcat în fiecare oră în care amânăm şi neglijăm această mântuire mare, 
pentru că, înaintea lumii, a îngerilor şi a oamenilor, noi spunem prin purtarea noastră, „Eu nu vreau ca 
acest om Isus Hristos să domnească peste mine.” Noi ne opunem metodelor lui Dumnezeu de 
transformare a caracterului şi harului. Oamenii îşi adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei. 
Refuzarea continuă de a ceda voii lui Dumnezeu, împietreşte inima, şi în cele din urmă Dumnezeu 
lasă agentul omenesc după cum a ales. Sufletul este tot mai insensibil, şi tot mai slab impresionat de 
avertismentele Duhului, de rugăminţile şi atracţia Acestuia. Agentul omenesc refuză să-şi încline 
inima cu religiozitate, el nu face pasul de a ieşi din rândurile lui Satana ca să stea sub steagul pătat cu 
sânge al crucii lui Hristos, ci este o privelişte jalnică de împotrivire înaintea lumii, a îngerilor şi a 
oamenilor. 

Când S-a apropiat, a văzut cetatea şi a plâns pentru ea, spunând, „Dacă ai fi cunoscut şi tu, 
măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.” De 
ce nu a cunoscut naţiunea vinovată aceste lucruri? Pentru că nu le-au putut cunoaşte? Nu, ci pentru că 
nu au vrut. „Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de 
câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi (n-aţi putut, nu) n-aţi vrut!  

 
Cu multă dragoste, mătuşa Ellen G. White 

 
 
 

N-69-1893 
CĂTRE  LEROY  NICOLA 

 
Dragă frate, 

Iartă-mă te rog că nu am răspuns scrisorii tale binevenite. Am primit-o într-un timp când nu 
am putut răspunde, aşa cum am vrut, şi au fost scrise doar acele scrisori care simţeam că este urgent să 
fie scrise. M-am gândit că voi fi cu siguranţă în stare să-ţi trimit un răspuns cu poşta care s-a dus joia 
trecută, dar nu am putut. Îmi cer scuze pentru această întârziere. 

În urmă cu două săptămâni, au fost extraşi ultimii mei dinţi. Sr. Caro, un medic dentist, a venit 
din Napier şi a efectuat operaţia. Am simţit că nu trebuie să adun sângele la creier, şi a trebuit să fiu 
extrem de atentă ca nu cumva să răcesc la gingii. Gingiile mele s-au vindecat lent. Sunt fericită să 
spun că am o sănătate neobişnuit de bună; pentru aceasta, datorez mulţumiri Tatălui meu ceresc. De 
curând, am dormit mult mai bine, dar nu pentru că aş fi luat vreun medicament. N-am luat nimic, nici 
atunci când dinţii mi-au fost extraşi. Operaţia a fost realizată în mai puţin de cinci minute. Nu mă 
aştept să fiu în stare să ţin vreun discurs până când mă voi pune pe picioare, ceea ce se va întâmpla în 
aproximativ opt săptămâni. Mă simt într-adevăr recunoscătoare Domnului pentru bunătatea Lui. Nu 
am ieşit afară în ultimele cinci săptămâni. Vremea a fost foarte variabilă, cu excepţia faptului că a 
plouat cea mai mare parte a timpului. Nu sunt în măsură să fac vreo plimbare decât doar pe o distanţă 
foarte scurtă; şoldul drept îmi interzice asta. Mă pot mişca destul de bine în casă. Camera mea este la 
etaj şi urc şi cobor destul de des, dar un pic de exerciţiu la un moment dat este tot ce pot suporta. De 
cele mai multe ori stau într-un fotoliu, pentru că cea mai uşoară poziţie pentru mine este aceea de a-mi 
întinde picioarele şi chiar corpul. Nu sufăr de nicio durere cu excepţia şoldului şi dacă nu stau într-o 
astfel de poziţie, devin aproape neputincioasă. Am suferit timp de aproximativ patru săptămâni de o 
durere severă la nivelul şoldului, cauzată de mersul la sala unde am ţinut adunările. 

A trebuit să merg la adunare la Patone, la şapte mile de Wellington şi m-am temut foarte mult 
de călătorie. Am mers la trap uşor şi am suportat bine călătoria. M-am ridicat să vorbesc, dar nu am 
putut vorbi despre subiectul pe care mi l-am propus, pentru că mi-a fost dat un alt subiect. Am luat ca 
subiect versetul, „Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului.” 
Discursul a fost un avertisment în ceea ce priveşte scenele de la încheierea istoriei acestui pământ. 
Puterea lui Dumnezeu a venit asupra mea; am simţit-o înfiorând fiecare nerv din trupul meu, iar 
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oamenii au ştiut că cuvintele au fost spuse în demonstrarea Duhului şi puterii lui Dumnezeu. Din acel 
moment, sănătatea mi-a fost mult îmbunătăţită. Domnul a onorat credinţa mea şi a avut milă de mine. 

Dragul meu frate, eu te iert din toată inima, aşa cum ai cerut şi sunt atât de recunoscătoare că 
vezi şi înţelegi eroarea din trecut. Nicio eroare nu aparţine adevărului şi nicio eroare nu va putea sfinţi 
sufletul, iar eu sunt atât de recunoscătoare că nu este prea târziu ca greşelile să fie îndreptate. Avem un 
Mântuitor care iartă păcatele, şi care va fi întotdeauna atins de simţământul neputinţelor noastre. Sunt 
constrânsă profund, zi şi noapte, pentru oile care s-au1193 rătăcit de turmă. Pe măsură ce citesc 
parabola Domnului nostru, sunt uimită că aceasta nu are mai multă greutate pentru orice suflet care 
încearcă cu interes să facă voia Tatălui nostru ceresc. Ştiu după lumina care mi-a fost dată, că mulţi 
dintre cei care acum sunt indiferenţi, nepăsători şi nechibzuiţi, care s-au rătăcit de turmă, şi unii care 
au fost în mod neglijent şi fără inimă scoşi afară din staul, vor pieri în pustie. Oh, cum mă doare inima 
să văd că atât de puţini merg în căutarea oilor pierdute. Este treaba fiecărui lucrător să facă din aceasta 
o lucrare specială, să depună un efort deosebit pentru a căuta şi a găsi oaia pierdută. Tot cerul priveşte 
această etapă a lucrării, gata să coopereze cu agentul omenesc care se gândeşte care sunt şi unde de 
află oile pierdute, cei care au iubit odată adevărul, dar care s-au rătăcit de turmă. 

Isus vorbeşte despre păstorul care caută în pustie oaia rătăcită şi despre bucuria divină din 
curţile cereşti când oile sunt găsite. Nouăzeci şi nouă sunt lăsate, iar căutarea este realizată în mod 
conştient, hotărât şi perseverent, prin greutăţi şi dificultăţi până când cea pierdută este găsită, apoi, 
niciun cuvânt de ocară nu este rostit, nimic nu este exprimat decât bucuria, iar oaia este adusă înapoi 
întreagă, cu cântece de bucurie, în siguranţă şi cu dragoste. Fiecare dintre vecini vine să-şi exprime 
bucuria, „Mi-am găsit oaia care a fost pierdută.” Vor, cei care pretind că iubesc pe Isus să fie ca 
Dumnezeu, făcând lucrarea Sa de a aduce înapoi oile rătăcite? Vom fi noi părtaşi la bucuria oştirii 
cereşti şi a lui Dumnezeu însuşi? Atunci, să îmbrăţişăm individual această ocazie şi să ieşim să căutăm 
şi să mântuim ce este pierdut. Nu ţineţi cont de probleme, nu lăsaţi ca Satana să prezinte exagerat 
dificultăţile. Va fi într-adevăr neplăcut şi va cere jertfire de sine. Dar nu va merita? Citiţi parabola. 
Fiul Dumnezeului infinit a lăsat îngerii de sub comanda Sa în curţile cereşti, şi a venit în această lume 
pustiită, pârjolită şi stricată de blestem, pentru a salva oaia rătăcită de turmă, lumea căzută. Şi cum a 
fost El tratat? Ruşinos! Oh, ce mârşăvie, ce abuz a fost săvârşit asupra Păstorului care căuta să-Şi 
găsească oile şi să îi aducă înapoi la turmă, la loialitate faţă de Dumnezeu, cu bucurie. Aşa că, toţi cei 
care apreciază mântuirea să meargă cu ardoare să lucreze în interesul lui Hristos şi îngerii lui Dum-
nezeu vor merge cu voi, puterea divină va însoţi efortul omenesc şi rezultatul va fi un mare succes. 

Oh, noi putem găsi sufletele pierdute, care pier, şi putem să le aducem la Cel care a murit 
pentru salvarea lor. Suntem noi ucenicii lui Hristos? Nu ne-a dat El pilda aceasta pentru a o înţelege, 
pentru a o practica? Nu trebuie ca noi, dacă suntem credincioşi poziţiei noastre, să mergem să căutăm 
şi să salvăm oile pierdute, cu efort personal serios? De ce s-a făcut atât de puţin în acest domeniu, în 
lumina acestei parabole? De ce nu se meditează şi nu se ia în considerare acest subiect? 

Cine1194 sunt cei rătăcitori, care au decăzut, care s-au dus departe de staul, în cursa lui Satana? 
Nu mustră această parabolă indiferenţa rece, neglijentă, arătată faţă de aceia care sunt gata să moară? 
Avertizarea vine de-a lungul timpului până la noi. „Îngerului Bisericii din Sardes, scrie-i: ‚Iată ce zice 
Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele 
că trăieşti, dar eşti mort. Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele 
tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.’” 

Domnul să ne ajute să nu trecem pe partea cealaltă, şi să lăsăm sufletul rănit, lovit şi jefuit, şi 
să nu facem nimic pentru a-l ajuta. Vreau ca tu, fratele meu, să ai un rol în această lucrare, indiferent 
unde te găseşti şi oricare ar fi poziţia de răspundere care ţi-ar fi acordată. Consultă-te cu alţii şi vezi 
dacă nu poate fi trezit interesul pentru a căuta şi pentru a face eforturi personale în vederea refacerii 
sufletelor care din punct de vedere spiritual, sunt gata să piară, şi a sufletelor care sunt deja moarte 
spiritual. E nevoie de inimi blânde, inimi frânte. E nevoie de simpatie omenească sfinţită prin 
cooperare cu divinul. Citeşte parabola. Roagă-te asupra ei. Vezi reprezentarea şi cercetează simbolul. 
Fă din aceasta o realitate vie. Trezeşte şi pe alţii pentru a desfăşura eforturi înţelepte, bine direcţionate. 
„Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti, să-l 
ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.” 

Multă dragoste pentru soţia ta şi pentru cei mici. 
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Ms 81, 1893 
FILE  DIN  JURNAL 

 
Miercuri, 19 Iulie, 1893 

Am pierdut două ore de somn în timpul nopţii. M-am trezit dimineaţa la patru şi jumătate. Îi 
mulţumesc Tatălui meu ceresc că îmi simt trupul şi mintea odihnite. Mă predau în fiecare dimineaţă 
Domnului, în rugăciune sinceră ca El să controleze mintea mea pe parcursul zilei. Am stăruit înaintea 
lui Dumnezeu ca prin harul1196 împărtăşit al lui Hristos, fiecare gând să-mi fie adus în supunere faţă de 
Isus Hristos. 

Azi a venit poşta de la Melbourne. Au sosit scrisori de la W. C. W., fratele şi sora Starr, Davis 
Marian, şi două pachete mari cu copii ale manuscrisului trimise poştei americane pentru articole şi 
periodice. I-am trimis lui W. C. W. patru pagini, pentru Marian şi Fanny patru pagini, pentru fratele şi 
sora Starr două pagini şi jumătate. Noi nu am putut mânca până când această poştă nu a fost trimisă. 
Am fi fost bucuroşi dacă am fi avut mai mult timp, însă nu am avut, dar sunt recunoscătoare că am 
putut trimite atât de mult. 

A venit o scrisoare de la fratele Wilson pentru sora Tuxford, pe care ea mi-a îngăduit să o 
trimit lui W. C. W. Am chemat-o pe sora Israel. Am întâlnit pe sora Hamilton, din Brennan. Am fost 
vizitată de ea un timp scurt. 

Am scris o scrisoare în această seară, la lumina lămpii, către Leroy Nicola, ca răspuns la o 
mărturisire umilă care mi-a fost trimisă cu două luni în urmă. El mărturiseşte păcatul său de a fi luat 
poziţia pe care a luat-o la Minneapolis, şi de a fi stat atât de mult fără a face vreo mărturisire. El face o 
mărturisire completă şi m-am bucurat. Laud pe Domnul pentru această victorie asupra puterilor 
întunericului. Am înţeles că fratele Morrison a făcut o mărturisire publică completă şi profundă, şi el 
este din nou un om liber. Am scris patru pagini de scrisoare către Leroy Nicola, şi apoi am scris un 
apel mişcător în ceea ce priveşte parabola oii pierdute. Această reprezentare impresionantă a făcut, în 
general, prea puţină impresie asupra minţii poporului lui Dumnezeu. Ei nu au fost împlinitori ai 
lucrării pe care pilda aceasta o arată în mod clar că ar trebui făcută pentru a salva oile rătăcitoare şi 
pentru a le aduce cu bucurie înapoi la staul. 

 
 
 

Lt. 60, 1893 
CĂTRE  I. D. VAN HORN 

V–60–1893, Wellington, Noua Zeelandă; 20 Iulie 1893;  
Fratelui I.D. Van Horn, Charlotte, Michigan 

 
Dragă frate, 

Tăcerea mea poate fi greşit interpretată de tine, crezând că nu accept scrisoarea ta de 
mărturisire, dar iubite frate, nu este cazul de aşa ceva. Accept pe deplin scrisoarea ta, şi sunt foarte, 
foarte recunoscătoare că ochii tăi au fost unşi cu alifie cerească, să poţi vedea clar şi să dai turmei lui 
Dumnezeu hrana potrivită la timp potrivit, de care ei au aşa de mare nevoie.  

Puterile lui Satana de a seduce şi de a amăgi sunt aşa de puternice, iar înşelătoriile sale de toate 
felurile sunt aşa de numeroase că fiecare străjer are nevoie acum să dea trâmbiţei un sunet clar. Nu 
trebuie să se producă acum nicio deviere de la lumina pe care Dumnezeu o dă la timpul prezent. 
Lumina străluceşte în mod constant acum asupra multora, şi acesta este lucrul cel mai important de 
care au nevoie pentru acest timp. Dacă preţuim lumina, adevăruri vechi sunt prezentate în aspecte noi 
care nu au fost văzute până acum şi, pentru că providenţa lui Dumnezeu lucrează cu siguranţă pentru a 
aduce criza, în scenele finale de la încheierea istoriei acestui pământ, se va vedea o putere, lucrarea 
Duhului Sfânt, care trezeşte inimile oamenilor din poziţii de răspundere pentru a sta neclintiţi în 
posturile datoriei lor, în unitate. „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” Acest 
lucru a fost întotdeauna aplicabil poporului lui Dumnezeu, din fiecare perioadă de timp, dar cu atât 
mai mult se aplică bisericii rămăşiţei care trebuie să dea piept cu lucrările constante şi extrem de 
măiestre ale puterii întunericului, în acest timp de pe urmă. Cuvintele apostolului răsună pentru timpul 
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de acum. „Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi1198 ţine piept împotriva 
uneltirilor diavolului. Căci n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, 
împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii 
care sunt în locurile cereşti.” 

Aceste cuvinte inspirate de Dumnezeu sunt scrise pentru noi. Ele se potrivesc în mod special 
acelora care sunt doritori să ţină poruncile lui Dumnezeu în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în 
mijlocul cărora ei strălucesc ca nişte lumini în lume. Oh, cât de solemn, cât de înfricoşător de solemn 
este acest timp pentru tinerii din mijlocul nostru, care au avut lumină mare, şi pentru străjerii de pe 
zidurile Sionului, ca cuvintele, spiritul şi caracterul lor să nu inducă în eroare pe aceia cu care ei se 
asociază şi pe aceia cu care sunt aduşi în contact. Apostolul inspirat continuă, „De aceea”, luând în 
considerare împotriva cui avem de luptat, „n-avem de luptat împotriva cărnii şi a sângelui”, ci 
împotriva agenţilor satanici, deghizaţi, „îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu.” Faceţi din 
Cuvânt călăuza voastră. „Îmbrăcaţi-l”. Întreaga armătură oferită vouă în Scripturi este pregătită pentru 
voi, ca să o îmbrăcaţi. „De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua 
cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul încins cu 
adevărul.” Ficţiuni, interpretări false ale Scripturii, fabule înşelătoare, sunt peste tot prezentate ca să le 
acceptaţi. Dar este nevoie de mult discernământ, ca mijlocul să vă fie încins cu lanţul de aur al 
adevărului, „îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii”, nu a propriei voastre neprihăniri, ci cu neprihănirea lui 
Hristos. Aceasta este fortăreaţa sufletului. Dacă neprihănirea lui Hristos merge înaintea noastră, putem 
rezista întunericului moral, şi putem străpunge lucrările agenţilor satanici. „Având picioarele încălţate 
cu râvna Evangheliei păcii.” Inconsecvenţele, lucrările iraţionale ale agenţilor omeneşti stârniţi de 
puterea din adânc, vor crea în cei ce se tem de Dumnezeu o indignare sfântă, când văd adevărul lui 
Dumnezeu dispreţuit, şi pe susţinătorii acestuia greşit reprezentaţi şi îmbrăcaţi în hainele întunericului, 
prin acuzaţii false. Acesta este timpul în care Duhul Sfânt va lua1199 în stăpânire mintea omenească şi 
va face să se vadă că Hristos, nădejdea slavei, a luat chip acolo. În timp ce fiinţele omeneşti sunt 
mişcate de o putere din adânc şi agenţii satanici par să aibă control total (aproape total) asupra lumii, 
având un rol remarcabil chiar înainte ca Domnul nostru să vină a doua oară pentru a lua şi pentru a 
stăpâni împărăţia în veci de veci, se formează două clase de oameni care vor da faţă cu solemnitatea 
ultimei zile; se va distinge un popor care păzeşte poruncile lui Dumnezeu, şi călcătorii de lege care 
sunt inspiraţi de diavol şi îngerii lui. Aparent va fi ca şi cum guvernarea infernului ar fi transferată din 
iad pe pământ. Domnul Isus va deschide ochii tuturor acelora care au umblat în lumină, ca să nu fie 
amăgiţi de spiritul arogant al acelora care pretind sfinţenie şi care spun, „Doamne, Doamne”, în timp 
ce refuză cu încăpăţânare să facă voia lui Dumnezeu. Hristos a amintit titlurile princiare ale lui Satana 
deoarece cunoaşte lucrările sale şi autoritatea lui uzurpatoare. Hristos a dat avertismente de luat în 
seamă, şi a indicat spre tronurile, stăpânirile şi domniile lui Satana, spre duhurile răutăţii din locurile 
cereşti.  

Lumea care mărturiseşte a fi creştină, este sub influenţa lui Satana. Hristos numeşte pe 
stăpânitorul acestei lumi, Satana, Belzebub, un mincinos, un ucigaş de la început, cel rău şi viclean 
care lucrează în mod constant cu cei neevlavioşi şi neascultători, ca să calce în picioare legile lui 
Iehova. Satana a dobândit supremaţia ca un legislator vinovat de a constrânge prin decret călcarea 
legii lui Dumnezeu. Lumea aşa zis creştină vine sub stindardul lui, alegând pe deplin slujirea sa şi vor 
face aşa cum a făcut vrăjmaşul căzut. Căpetenia răzvrătiţilor pretinde că are autoritatea de a stabili legi 
cu totul contrare legilor lui Iehova, viul şi singurul Dumnezeu adevărat, Conducătorul suprem în cer şi 
pe pământ. Atunci când această putere înşelătoare este acceptată în locul luminii clare date în 
Cuvântul lui Dumnezeu, Satana devine conducător al lor. Cutezătorul conducător al rebeliunii este 
tratat de agenţii omeneşti ca şi cum ar fi mai presus de Dumnezeu, şi prinţul întunericului1200 este 
recunoscut ca autoritate a lor supremă. Numărul îngerilor lui, noi nu îl putem presupune, dar domeniul 
său este lumea şi el însuşi se multiplică prin intermediul agenţilor săi pe tot domeniul său, lumea, 
lucrând şi instigând în mod activ pe clerici să fie lucrătorii lui eficienţi pentru a face fără efect Legea 
lui Dumnezeu, pentru a arunca la pământ Memorialul Său, semnul onoarei şi supremaţiei Lui. Agenţii 
satanici nu lipsesc. 

Toate sufletele care se vor eschiva acum prin sofisme, de la un clar „Aşa zice Domnul”, care 
vor interpreta greşit şi vor evita cele mai clare concluzii ale Cuvântului inspirat scris, vor deveni 
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instrumente pentru a ispiti şi constrânge, şi stârniţi de un spirit satanic, vor lucra pentru a tulbura, 
oprima şi obliga agenţii omeneşti să dezonoreze legea lui Dumnezeu, să accepte şi să susţină legislaţia 
Satanei, să-şi schimbe hotărârile, şi toate acestea le vor face cu un zel proporţional cu iluziile de care 
sunt orbiţi. Domnul nostru declară că în Satana „nu este adevăr.” Cândva el s-a bucurat de Dumnezeu 
şi de Isus Hristos, şi totul a fost minunat şi radiant. Eze. 28:1-3. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit 
astfel: ‚Fiul omului, spune voievodului Tirului: Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: Pentru că ţi s-a 
îngâmfat inima şi ai zis: Eu sunt Dumnezeu, şi şed pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu în mijlocul 
mărilor, măcar că tu nu eşti decât om şi nu eşti Dumnezeu, măcar că îţi dai ifose ca şi când ai fi 
Dumnezeu. Iată că tu eşti mai înţelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine.” „Cuvântul 
Domnului mi-a vorbit astfel: ‚Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: 
ajunsesei la cea mai înaltă desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe. Stăteai în 
Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu 
diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald şi cu aur; timpanele şi flautele 
erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; 
te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai 
fost1201 fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în 
tine. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de silnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe 
muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ţi s-a 
îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea ta cu strălucirea ta. De aceea, te 
arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea 
negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te 
prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toţi cei ce te cunosc între popoare 
rămân uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!” 

Vedem aici că există un înger căzut şi că noi trebuie să facem faţă agerimii sale şi cei care nu 
fac din Dumnezeu puterea lor, vor fi în imposibilitatea de a ţine piept acestei puteri satanice. 

Lumea este adormită. Străjerii sunt adormiţi şi strigă pace şi siguranţă, în loc de a lucra cu 
energie, cercetând Scripturile cu sârguinţă pentru a şti ce înseamnă toată această răutate, care creşte în 
asemenea proporţii înfricoşătoare. Ei spun celor răi care calcă în picioare Legea lui Dumnezeu: Va fi 
bine de tine. Deoarece sentinţa împotriva faptelor rele nu este executată rapid, inimile fiilor oamenilor 
sunt pe deplin hotărâte să facă rău. În loc de a fi mişcaţi de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, de 
faptul că îi suportă îndelung, ei sunt încurajaţi de răbdarea Lui să se opună în continuare, măgulindu-
se în păcătoşenia şi nepocăinţa lor că El, care nu S-a mâniat împotriva lor să blesteme invenţiile lor 
rele, îi va mai cruţa un pic, şi că ei pot fi ambiţioşi şi insistenţi în a merge pe propria lor cale fără ca 
ceva să intervină sau să-i lovească în invenţiile lor, şi că la un moment dat, în viitor se vor pocăi. 

Oh,1202 ce putem spune pentru a trezi interesul sufletului ca să nu facă niciun compromis cu 
Satana; ci să facă o lucrare temeinică de pocăinţă, înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu? Cum 
putem să-i facem să se gândească la faptul că există limite ale răbdării lui Dumnezeu, şi că este posibil 
ca ei să treacă peste limita răbdării lui Dumnezeu, la fel ca Iuda şi Saul? Dumnezeu permite 
popoarelor o anumită perioadă de probă, dar există un punct la care ei pot ajunge şi de care pot trece, 
iar apoi nelegiuirile acumulate nu vor găsi milă, nu vor mai fi răbdate, ci vor atrage indignarea lui 
Dumnezeu, şi vor fi cercetaţi, primind pedeapsa neamestecată cu milă. Dumnezeu se va ridica cu 
putere mare, şi va arăta că, deşi e încet la mânie, El nu iartă pe cei răi. Răutatea fiecărei generaţii, nu 
este uitată. Fiecare secol de imoralitate tot mai mare, a acumulat mânie, şi Hristos a zis tuturor acelora 
care s-au opus milei Sale, binecuvântărilor pe care El le-a prezentat, adresându-Se astfel celor care 
resping mântuirea Sa, „Voi dar umpleţi măsura părinţilor voştri!” pentru că sângele tuturor proorocilor 
care a fost vărsat de la întemeierea lumii va fi cerut de El din partea fiecărui popor. Ei au avut semne 
de avertizare în ce priveşte invidiile, ura, dispreţul faţă de avertismentele şi soliile trimise lor, şi 
pedeapsa lui Dumnezeu care a venit asupra lor pentru cruzimea lor, dar fără să ţină seama de toate 
acestea, cei care s-au despărţit de Dumnezeu au repetat istoria părinţilor lor, şi aşa este şi în zilele 
noastre. 

Oh, dacă oamenii ar fi treziţi şi ar fugi de mânia viitoare! Dar scenele de încheiere sunt foarte 
înşelătoare, evoluţia acestora este atât de treptată, creşterea degenerării este astăzi mai mare ca ieri, şi, 
ca pe vremea potopului, ca atunci când Sodoma a fost distrusă de foc, oamenii se întăresc continuu în 
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propriile invenţii omeneşti şi închipuirile inimilor lor necurate şi stricate sunt rele, şi lucrurile continuă 
astfel, aşa încât ei nu mai au nicio înţelegere clară a păcatului. 

Cine1203 va sta împotriva acestor iluzii care vrăjesc şi care sunt înşelătoare? Avem dovada că 
Dumnezeu ţine o socoteală cu naţiunile, că există o sumă totală a vinovăţiei, că, deşi este dincolo de 
puterea minţii omeneşti să definească unde este limita pe care Dumnezeu nu permite ca să fie trecută, 
atunci când punctul fărădelegii este complet atins, când legea lui Dumnezeu este făcută fără valoare, 
Dumnezeu ia în seamă dezonoarea adusă asupra guvernării Sale şi pune pe seama unei generaţii 
crimele din generaţia precedentă, dacă ei urmează acelaşi drum rău. Lumina Ta este în continuă 
creştere. 

Ce pot să spun ca să atingă sufletul? Ce pot să spun ca să trezească poporul nostru la o 
meditare serioasă şi la adevărata devoţiune? Câte ispite sunt pericole prezentate în mod constant 
tinerilor noştri! Îndrăzneala, lipsa de evlavie, egoismul şi independenţa sunt atât de obişnuite şi 
standardul neprihănirii este atât de scăzut, şi sfârşitul tuturor lucrurilor este atât de aproape. 

Nu sunt în stare să-ţi descriu adevărata mea stare a sentimentelor. Caut să fac tot ce pot, dar 
văd că atât de puţin poate fi făcut fără bani şi fără lucrători.  

Multă dragoste pentru Adelia şi copiii tăi. Fie ca Domnul să-i conducă şi să-i călăuzească, 
aceasta este rugăciunea mea.  

Ellen G. White 
 
 
 

Lt. 40, 1893 
INFLUENŢA  VASTĂ  A  SOŢIILOR 

Către S. McCullagh şi soţia sa 
 

Cu tristeţe mărturisesc că am aflat de durerea voastră. Vă înţeleg în privinţa bolii fiicei voastre, 
şi cu toţii ne rugăm pentru voi. Dar, fratele şi sora mea, există un lucru care trebuie făcut atât pentru 
voi înşivă, cât şi pentru copilul vostru, şi am speranţa că această lucrare va fi făcută. Permiteţi-mi însă 
să vă spun că, dacă nu sunteţi dispuşi să învăţaţi nu veţi obţine, nu veţi putea obţine experienţa 
creştină care este atât de esenţial ca fiecare dintre noi să o aibă. 

Am fost mult îndurerată când m-am gândit la familia voastră, mă doare inima de fiecare dată 
când mă gândesc la voi. Soră McCullagh, tu nu ai acea experienţă creştină, care se obţine prin 
umblarea zilnică pe urmele lui Isus. Toată viaţa ai urmat propria ta voie şi cale, şi nu ai tăria de 
caracter care vine doar prin acţionare perseverentă din principiu. Tu ai impulsuri bune şi poţi vorbi 
cuvinte drepte, dar de multe ori pierzi legătura cu Hristos, pentru că nu eşti condusă şi călăuzită de 
Duhul lui Dumnezeu. Experienţa ta creştină este capricioasă, pentru că impulsurile tale au fost aduse 
în viaţa ta religioasă, iar atmosfera care înconjoară sufletul tău este mai mult pământească decât 
cerească. 

Tu ai o influenţă dominantă asupra soţului tău, şi dacă inima ta ar fi o vistierie umplută cu 
cuvântul lui Dumnezeu, dacă mintea ta ar fi un canal1205 prin care Dumnezeu să poată lucra, ai putea fi 
o mare binecuvântare pentru el. Dar acest lucru nu este aşa, şi nici nu a fost. Tu nu ai obţinut acele 
calificări esenţiale pe care soţia unui slujitor ales al lui Dumnezeu ar trebui să le aibă şi, prin urmare, 
nu poţi să dai ajutor spiritual şi sfat înţelept soţului tău. Prin cuvintele tale ai plantat suspiciuni în 
mintea lui. Ai sugerat gânduri cu privire la fraţii săi de credinţă, pe care el niciodată nu le-ar fi avut, 
dacă nu i le-ai fi sugerat. Astfel, au fost semănate seminţe care sunt gata să încolţească în orice ocazie 
favorabilă. 

Sora mea, harul transformator al lui Hristos trebuie să fie adus în inima şi mintea ta. Când 
influenţa acestui har va fi văzută în viaţa ta, nu vei mai fi o piedică şi o cauză de poticnire pentru soţul 
tău, prin aducerea în atenţia lui a lucrurilor pe care alţii le-au spus şi făcut, şi care tu crezi că se 
reflectă asupra lucrării sale de slujire. Nemulţumirile tale supărătoare în privinţa fraţilor şi surorilor 
tale, sugestiile pe care le faci în legătură cu ei, nu au acel caracter care să încurajeze Duhul Sfânt să te 
conducă. Acestea nu stimulează mintea la acţiuni drepte, ci au o influenţă deprimantă asupra ei şi au 
tendinţa de a o trage în jos. 
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Uneori fratele McCullagh se gândeşte să nu mai întreţină vederile greşite pe care le-a primit, 
dar cuvintele tale sunt ca şi otrava pentru mintea lui. Vrăjmaşul continuă să prezinte părerile tale 
despre diferite chestiuni, iar fratele McCullagh decide: Este aşa cum spune soţia mea. La rândul său, 
el crede şi vorbeşte de rău pe alţii şi făcând astfel, mănâncă roadele care au fost culese din pomul 
cunoştinţei, interzis de Dumnezeu. 

Soţia1206 unuia dintre lucrătorii noştri şi-a torturat soţul, un om cu o minte foarte sensibilă, cu 
sugestii similare cu cele pe care le-ai rostit tu. Ea a aruncat suspiciuni neadevărate asupra cuvintelor şi 
acţiunilor altora, şi a prezentat punctele ei de vedere într-o lumină aşa de puternică, încât soţul ei a 
crezut că ea posedă o intuiţie superioară în caracter. Domnul mi-a dat un mesaj pentru acest frate şi 
această soră, dar niciunul dintre ei nu l-a primit. El a crezut că are dreptate crezând că soţia lui are 
discernământ superior, şi a crezut că sugestiile ei erau perfect adevărate. Orice efort făcut pentru a-l 
lumina sau pentru a-i elimina impresiile greşite pe care le-a primit, au fost privite ca având scopul să-l 
înşele. Limba nesupusă a soţiei sale a fost în mod constant la lucru. Orice străduinţă de a-l scăpa de 
cădere a fost interpretată de ea ca o dorinţă de a pune pe altcineva în locul lui. Fraţii lui au lucrat cu 
toată puterea lor ca să-l salveze, dar planurile lor au fost interpretate ca fiind nişte planuri stabilite în 
cele mai mici amănunte pentru a strica influenţa lui. Astfel, lucrarea lui Dumnezeu a fost contracarată 
de influenţa de acasă. 

Am văzut că Dumnezeu avea să ia această problemă în mâinile Lui, pentru că nimic altceva 
decât judecata lui Dumnezeu nu putea salva pe om sau să elimine orbirea adusă asupra altora de 
impresiile greşite care au fost lăsate. Într-un mod cu totul neaşteptat, sora _____ a paralizat. Limba ei 
a fost adusă la tăcere pentru totdeauna, ea nefiind în stare să vorbească mai mult de un cuvânt sau 
două. Astăzi, ea este un invalid neputincios, obligată să fie ridicată dintr-un loc în altul. Ea trăieşte, 
dar este ca un om mort, cu excepţia faptului că este o povară şi o grijă pentru cei din jurul ei. Mintea 
ei, odată activă în a crea neîncredere, este ca mintea unui copil. Astfel, un talent care, dacă ar fi fost 
corect întrebuinţat, ar fi făcut bine bisericii şi lumii, a ajuns în ruină. Atât soţul cât şi soţia sunt 
aproape inutili în lucrarea Domnului.  

Îţi scriu1207 aceste lucruri pentru a-ţi arăta ce poate face o persoană atunci când e condusă de 
vrăjmaş. Era nevoie de experienţa fratelui _____ pentru cauza şi lucrarea lui Dumnezeu şi, dacă el ar 
fi permis ca Duhul Sfânt să-l influenţeze, ar fi fost un instrument puternic în mâna lui Dumnezeu. Dar 
Satana a triumfat, şi soţia lui rămâne ca un monument al neplăcerii lui Dumnezeu. 

Puterile spirituale şi mentale ale fratelui _____ puteau să fie puternice şi viguroase. Dar ele nu 
au fost astfel, pentru că un cancer mânca viaţa lui spirituală. Când un sfat i-a fost dat de către fraţii săi, 
sfat care ar fi trebuit să-l ajute, suspiciunile sale au fost trezite imediat; aluatul neîncrederii a început 
să lucreze. Suspectând că a fost conceput un plan pentru a strica influenţa lui şi pentru a-l înlocui, el a 
respins sfatul pe care ar fi trebuit să-l primească cu recunoştinţă. Cei care încercau să-l ajute au fost 
priviţi cu o neîncredere care nu avea niciun fundament în adevăr. Planurile făcute pentru a-l păstra 
pentru lucrarea şi cauza lui Dumnezeu, au fost criticate şi privite ca născociri pentru a-l da jos. 

Nici el, nici soţia sa nu au acceptat principiile reformei sănătăţii, în special din cauza 
insinuărilor ei şi a interpretărilor greşite făcute de ea. Înarmaţi pe deplin pentru a rezista luminii, el a 
întrat în controversă pe faţă cu Dr. Kellogg cu privire la problema sănătăţii, ajungând să ridiculizeze 
reforma alimentară. Atât el cât şi soţia lui, au utilizat produsele alimentare care nu puteau decât să le 
aducă boala. 

S-a decis ca la o anumită adunare de tabără, brânza să nu fie vândută celor prezenţi, dar ajuns 
acolo, Dr. Kellogg a constatat cu surprindere că o mare cantitate de brânză a fost achiziţionată pentru 
vânzare la băcănie. El şi alţii au obiectat faţă de acest lucru, dar cei responsabili de1208 băcănie au spus 
că brânza a fost cumpărat cu acordul fratelui _____, şi că ei nu-şi puteau permite să-şi piardă banii 
investiţi în ea. La aceasta, Dr. Kellogg a întrebat care e preţul brânzei, şi a cumpărat întreaga cantitate 
de la ei. El a urmărit problema de la cauză la efect, şi a ştiut că unele alimente, în general considerate a 
fi sănătoase, sunt foarte dăunătoare. Dar să ne imaginam surpriza celor care au studiat problema 
stilului de viaţă sănătos, să vadă că fraţii lor lucrează contrar cu principiile drepte. Aşa a fost până în 
momentul Conferinţei Generale de la Minneapolis. Am stat pe câmpul de luptă aproape trei ani, dar în 
acea vreme, schimbări hotărâte au avut loc în rândul poporului nostru, şi prin harul lui Dumnezeu, am 
câştigat victorii hotărâte. 
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În timp ce eram în California, am avut aceeaşi experienţă cu fratele E. P. Daniells. El era un 
vorbitor puternic, şi după toate aparenţele avea o conducere bună asupra adunărilor lui. Soţia sa avea 
abilitate şi influenţă neobişnuită, şi amândoi erau în serviciul Conferinţei, pentru că influenţa ei era 
egală cu a lui. Dar cursul acţiunii lor nu a fost în armonie cu principiile adevărului. Cândva, fratele 
Daniells a luat poziţie puternică pentru reforma sănătăţii. Dar el era de un temperament foarte nervos, 
şi odată ce a pierdut deţinerea principiilor drepte, a dărâmat orice barieră şi prin practica sa, a mers 
contrar căii pentru care a pledat cu tărie în învăţătura sa. Soţia lui putea să-l fi ajutat mult în acest 
punct, dar nu a făcut-o. 

Mustrări şi avertismente au fost trimise la amândoi, şi el le-a primit întotdeauna. Soţia lui, 
aparent le-a primit şi ea, dar a continuat să-şi1209 aştearnă masa aşa cum a ales, fără a ţine seama de 
principii. Copiii lor au crescut pe lângă ei şi au văzut că practicarea adevărului din partea părinţilor, nu 
era în conformitate cu mărturisirea lor. Mama a umplut masa cu alimente care satisfăceau pofta, dar 
care practic nu susţineau viaţa în modul cel mai bun. Tatăl era foarte liberal, prea liberal în unele 
lucruri, dar el nu părea să înţeleagă că trebuie să fie guvernat de principiu. 

Această indulgenţă şi conducere greşită a dus la rezultate triste. Pentru un timp, tatăl a încercat 
să menţină disciplina corectă, dar mama a contracarat lucrarea lui prin fapte contrare cerinţelor 
exprimate de el. Copiii au fost răsfăţaţi, cu scuza că tatăl lor era prea strict, prea scrupulos, şi lor li s-a 
cerut ca el să nu afle nimic despre asta. Astfel, copiii au fost educaţi să înşele, pentru ca disciplina să 
poată fi împiedicată. 

Astăzi, această familie nu are nicio legătură cu adevărul. Din cauza conducerii greşite, tatăl, 
mama şi copiii sunt pierduţi pentru cauza lui Dumnezeu. Ei culeg ceea ce au semănat. 

 
(Letter 40, 1893 – scrisă fratelui şi sorei McCullagh, 

7 Septembrie 1893, din Hastings, Noua Zeelandă) 
 
 
 

Lt. 58, 1893 
PRIMEJDIA  DE  A  CONFUNDA 

LUCRAREA  DUHULUI  SFÂNT  CU  FANATISMUL 
Wellington, Noua Zeelandă; S-58-1893, 30 Noiembrie 1893 

Către U. Smith 
 
Frate Uriah Smith: 

Sunt atât de încărcată cu munca în acest timp, încât nu pot scrie totul, aşa cum aş dori. Mi-au 
fost scrise, cu privire la mişcările Duhului lui Dumnezeu la ultima Conferinţă, şi la Colegiu, lucruri 
care arată clar că din cauză că binecuvântările nu au fost trăite în viaţă, minţile au ajuns în confuzie, şi 
ceea ce a fost lumină din cer, a fost numit excitare. Am fost întristată că această problemă a fost 
văzută în asemenea lumină. Noi trebuie să fim foarte atenţi ca să nu întristăm Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, numind lucrarea Duhului Său Sfânt drept un tip de fanatism. Cum am fi putut înţelege 
lucrările Duhului lui Dumnezeu, dacă nu ar fi fost descoperite în mod clar şi de neconfundat, nu 
numai la Battle Creek, dar şi în multe alte locuri? 

Nu sunt surprinsă că cineva ar putea fi în confuzie, după un asemenea rezultat. Dar, în 
experienţa mea din ultimii patruzeci şi nouă ani, am văzut mult din aceste lucruri, şi am ştiut că 
Dumnezeu a lucrat într-o manieră remarcabilă, şi nimeni să nu se aventureze să spună că acesta nu 
este Duhul lui Dumnezeu. Este exact ceea ce suntem autorizaţi să credem şi să cerem în rugăciune, 
pentru că Dumnezeu este mai dispus să dea Duhul Sfânt celor ce I-L cer decât părinţii sunt dispuşi să 
ofere daruri bune copiilor lor. Dar Duhul Sfânt nu este dat pentru ca agenţii omeneşti să lucreze cu El, 
ci El să lucreze şi să folosească agentul omenesc. Că Dumnezeu a binecuvântat în mod abundent pe 
studenţi în şcoli şi biserica, nu am niciun dubiu, dar un timp de mare lumină şi de revărsare a Duhului 
este urmat în general, de un timp de mare întuneric. De ce? Pentru că vrăjmaşul lucrează cu toate 
energiile sale amăgitoare ca să facă fără efect lucrarea profundă a Duhului lui Dumnezeu în fiinţele 
omeneşti. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



133 

Când1211 studenţii de la şcoală au început să aibă jocuri şi meciuri de fotbal, atunci când au fost 
absorbiţi de distracţii, Satana a văzut un moment bun pentru a înainta şi a face fără efect lucrarea 
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de a forma şi folosi agentul uman. Dacă ar fi avut învăţători care să-şi fi 
făcut datoria, dacă ei şi-ar fi dat seama de responsabilitatea lor, dacă ar fi stat în independenţă morală 
înaintea lui Dumnezeu, dacă şi-ar fi folosit capacitatea pe care le-a dat-o Dumnezeu potrivit sfinţirii 
spiritului prin dragostea de adevăr, ar fi avut putere spirituală şi iluminare divină pentru a merge 
înainte şi în sus pe scara progresului pentru a ajunge la cer. Este evident faptul că ei nu au apreciat, nu 
au umblat în lumină şi că nu au urmat Lumina lumii. Este o chestiune uşuratică să iroseşti influenţa 
Duhului Sfânt, să umbli şi să acţionezi departe de ea. A umbla în lumină înseamnă să înaintezi în 
direcţia luminii. Dacă cel binecuvântat devine neglijent şi neatent, şi nu veghează în rugăciune, dacă 
nu ridică crucea şi nu poartă jugul lui Hristos, dacă iubirea de distracţii şi lupta pentru supremaţie 
absoarbe puterea capacităţilor sale, atunci Dumnezeu nu este pentru el primul şi ultimul şi cel mai bun 
în toate, iar Satana vine să-şi facă lucrarea, jucând jocul vieţii pentru sufletul său. El poate juca mult 
mai serios decât pot ei juca, şi poate face planuri profunde spre ruina sufletului. 

Maiestatea lui satanică, a făcut orice provizie pentru ca cele mai multe ocazii date lui, să 
conducă în ispită pe toţi cei care pot fi duşi, ca el să poată să sugereze multor minţi că lumina trimisă 
din cer a fost doar fanatism, excitare, deoarece influenţa ulterioară nu a avut acel caracter de a 
descoperi cele mai bune roade. Satana va insufla în minţi raţionamentele lui înşelătoare, pentru că cei 
care au fost binecuvântaţi nu au preţuit şi nu au apreciat iluminarea divină, şi inimile lor nu au fost 
umplute cu veneraţie şi iubire pentru faptul că Dumnezeu i-a binecuvântat şi i-a sfinţit prin adevăr. În 
loc de a-şi folosi puterile date de Dumnezeu pentru a se gândi la lucrurile pe care le-ar putea realiza 
bine şi pentru a comunica ceea ce au primit închinându-se lui Dumnezeu în Duh şi în adevăr, ei au 
mâncat şi au băut şi s-au sculat să joace. 

Ei1212 au pervertit şi au aplicat în mod greşit harul bogat al lui Dumnezeu, şi şi-au aplecat 
puterile sufletului lor să se închine unui idol, întocmai cum a plănuit Satana, ca ei să continue 
distracţia prin intermediul jocurilor, care abat de la veghere şi rugăciune. 

Dacă aceşti studenţi ar fi permis Duhului Sfânt să-i folosească, ar fi fost treziţi să fie misionari 
vii, pentru a lucra în lucrările lui Hristos. Ei nu ar fi putut să nu ia în considerare responsabilitatea lor 
individuală de a lucra pe orice cale posibilă în armonie cu Hristos, Exemplul lor, pentru a salva 
sufletele gata să piară. În loc de a fi străjeri credincioşi lui Isus Hristos, astfel ca vrăjmaşul să nu poată 
câştiga avantajul asupra lor şi să preschimbe templul sufletului lor în altare profanate, ei şi-au deschis 
larg porţile şi au invitat vrăjmaşul să intre. Domnul a cerut închinarea inimii, o slujire neîmpărţită 
oferită Lui din toată inima, ascultarea voioasă din partea fiecărei puteri a minţii şi a sufletului. 
Sufletele pier departe de Hristos. Este lucrare de făcut pentru a lumina şi a avertiza. Trebuie prezentate 
lumii caractere sfinte, pentru a dovedi puterea adevărurilor sacre asupra inimilor oamenilor. Chemările 
pe care le adresează Dumnezeu păcătosului, sunt serioase şi stăruitoare. El îndeamnă, „Întoarceţi-vă, 
întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi?” Cine face acelaşi apel, împreună 
cu Hristos? Inima mea este apăsată de povara suferinţei, deoarece numele lui Dumnezeu nu este 
glorificat şi înălţat pe pământ. Dacă El ar trimite Duhul Său cel Sfânt, sunt unii care nu înţeleg 
lucrările Sale şi nu cunosc modul în care să aprecieze slava lui Dumnezeu care străluceşte asupra lor, 
şi dacă nu discern ceea ce face Duhul lui Dumnezeu, ei vor numi lumina întuneric, şi vor alege mai 
degrabă întunericul decât lumina. Mi-a fost teamă, teribil de teamă, că cei care au simţit razele 
luminoase ale Soarelui Neprihănirii – pentru că nu am nicio îndoială că ei au primit Duhul Sfânt – vor 
ajunge la concluzia că binecuvântările trimise de Dumnezeul cerului, sunt o iluzie. Când Dumnezeu 
va lasă ca lumina să lumineze din nou, câţi se vor opune acesteia şi nu îi vor răspunde, din cauza 
judecăţii pe care mulţi au rostit-o în dreptul influenţei acesteia? Dacă lumina din cer nu este apreciată, 
va fi respinsă şi dovada mai mare, lumina mai mare. Ţineţi minte că noi ne aflăm pe pământ sfânt.  

Rezultatele1213 în urma lucrării Duhului lui Dumnezeu în Battle Creek nu se datorează 
fanatismului, ci sunt din cauză că cei care au fost binecuvântaţi nu au vestit laudele Celui care i-a 
chemat din întuneric la lumina Sa minunată; şi atunci când pământul va fi luminat de slava lui 
Dumnezeu, unii nu vor şti ce este, şi de unde vine, pentru că ei au aplicat în mod eronat şi au 
interpretat în mod greşit Duhul revărsat asupra lor. Dumnezeu este un Dumnezeu gelos pentru propria 
Sa slavă. El nu va onora pe cei care-L dezonorează. Unele persoane care trăiesc în lumină, ar fi trebuit 
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să instruiască aceste suflete tinere în experienţă, ca să umble în lumină după ce au primit lumina. Aş 
vrea să am timp să scriu mai mult, dar mă tem că nu am.  

(Semnat) Ellen G. White 
 
 
 

Lt. 76, 1894 
SFATURI  PENTRU  SOŢI  ŞI  SOŢII; 

ÎNDRUMĂRI  PENTRU  ELEVI  ŞI  STUDENŢI 
Către Sr. Rousseau 

 
Doresc să-ţi prezint unele lucruri existente în tine, care au stat la baza întristării şi a 

dezamăgirii pentru care tu, în mod nedrept, i-ai acuzat pe alţii. Deseori am citit aceste cuvinte, 
„Căsătoria este o loterie.” Unii acţionează ca şi cum ar fi crezut declaraţia, şi viaţa lor de căsnicie 
mărturiseşte că aşa este pentru ei. Dar căsătoria adevărată nu este o loterie. Căsătoria a fost instituită 
în Eden. După crearea lui Adam, Domnul a spus, „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un 
ajutor potrivit pentru el.” Când Domnul a adus-o pe Eva la Adam, îngerii lui Dumnezeu au fost 
martori la ceremonie. Dar există puţine cupluri care sunt complet unite atunci când ceremonia de 
căsătorie este efectuată. Forma cuvintelor rostite asupra celor doi care încheie legământul căsătoriei, 
nu îi face să fie una. În viaţa lor viitoare de căsnicie, are loc o contopire a celor doi. Unirea poate fi 
făcută cu adevărat fericită, dacă fiecare va da celuilalt afecţiunea sinceră a inimii. 

Dar timpul dezgoleşte căsătoria de romantismul cu care a îmbrăcat-o imaginaţia, iar apoi, prin 
sugestiile lui Satana, se strecoară în minte gândul „Noi nu ne iubim aşa cum am presupus.” Alungă 
aceasta din minte. Nu insista asupra acestui gând. Fiecare, să uite de sine, să refuze să întreţină ideile 
pe care Satana ar fi bucuros să le alimentaţi. El va lucra pentru a vă face suspicioşi, geloşi de fiecare 
lucru mic care ar furniza cea mai mică ocazie, pentru a vă înstrăina afecţiunea unuia faţă de celălalt. 
Viaţa1215 este o problemă reală, şi poate fi făcută de nesuportat de către soţ sau soţie. Când 
romantismul se duce, fiecare să se gândească, nu în mod sentimental, cum să facă astfel încât viaţa de 
căsătorie să fie aşa cum i-ar plăcea lui Dumnezeu să fie. 

Viaţa este un dar preţios al lui Dumnezeu, şi nu trebuie să fie risipită în regrete egoiste sau în 
indiferenţe şi neplăcere arătate pe faţă. Soţul şi soţia să discute lucrurile împreună. Reînnoiţi-vă unul 
faţă de celălalt atenţia de la început, recunoaşteţi-vă greşelile făcute faţă de celălalt, dar în această 
treabă fiţi foarte atenţi ca soţul să nu ia asupra lui sarcina de a mărturisi greşelile soţiei sau soţia pe ale 
soţului ei. Fiţi hotărâţi să fiţi tot ceea ce puteţi fi unul pentru celălalt, şi legăturile căsătoriei vor fi cele 
mai de dorit legături. Să nu nutriţi nici pentru o clipă gândul că sunteţi legaţi prin legăminte 
irevocabile de cineva pe care nu-l puteţi iubi. Este ca un coşmar teribil ca două persoane să trăiască în 
aparenţă ca unul toată viaţa lor, şi totuşi să fie în realitate doi. 

Răul este întotdeauna sporit atunci când fie soţia fie soţul, găsind pe cineva care pare a fi un 
spirit simpatic, se încumetă să şoptească acestuia în care are încredere secretele vieţii lor de căsătorie. 
Însuşi faptul de a face cunoscut secretul confirmă existenţa unei stări de lucruri care nu ar fi deloc 
necesare dacă soţul şi soţia ar iubi în mod suprem pe Dumnezeu. 

Dar adevărul este că, în multe cazuri în care se crede că există aceste dificultăţi, ele sunt 
imaginare. Se fac greşeli din ignoranţă, iar rezultatul care urmează sigur este neînţelegere şi 
înstrăinare. Dacă soţul şi soţia ar vorbi liber, unul cu celălalt, despre problemă, în spiritul1216 lui 
Hristos, dificultatea ar fi vindecată. Dar prea adesea ei rămân depărtaţi, şi se gândesc la problemă, şi 
aceasta îi răneşte continuu. Dacă ei ar iubi pe Dumnezeu mai presus de orice, inimile lor ar fi atât de 
pline, atât de mulţumite cu dragostea Lui, că ei nu s-ar mai consuma aşteptând ca afecţiunea să se 
manifeste în fapte faţă de ei înşişi. Mulţi au înţeles greşit datoria adevărată a soţiei faţă de soţ şi a 
soţului faţă de soţie. Eu-l absoarbe tot şi Satana poate gestiona problema după cum îi convine. El are 
pregătită plasa pentru a o arunca peste sufletul omenesc, pentru a-l încurca atât de tare prin imaginaţia 
omenească încât pare imposibil pentru înţelepciunea omenească să descurce iţele plasei sale atât de fin 
ţesute. 
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Dar ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face, înţelepciunea lui Dumnezeu poate face 
prin predarea voinţei, a minţii, a sufletului, a puterii, a întregii fiinţe, lui Dumnezeu. Providenţa Sa 
poate uni inimile prin legături care sunt de origine cerească. Dar rezultatul nu va fi doar o schimbare 
exterioară a afecţiunii, arătată prin cuvinte blânde şi măgulitoare. Va fi o experienţă nouă; războiul de 
ţesut al cerului ţese cu o urzeală şi o bătătură mai fină, dar mult mai fermă, decât acelea de pe pământ. 
Materialul nu este doar o ţesătură simplă, ci este o textură care va suporta uzura şi testul încercării; 
inima este legată de inimă prin lanţul de aur al iubirii care este autentică. Există un fel de dragoste 
care, este un act de cruzime să fie alimentată sau să i se dea frâu liber. Aceasta este considerată ca 
fiind foarte fină, foarte elevată, dar absoarbe atât de mult încât Dumnezeu nu poate fi slăvit în viaţa 
acelora pe care El i-a răscumpărat cu preţul jertfirii vieţii Sale, pentru a-i uni cu El. 

Soţii şi soţiile ar trebui să simtă că este privilegiul şi datoria lor de a rezerva pentru intimitatea 
societăţii celuilalt, schimbul semnelor1217 de dragoste dintre ei. Căci, deşi manifestarea iubirii unuia 
faţă de celălalt este la locul ei, ea poate fi folosită spre rău atât între cei căsătoriţi cât şi între cei 
necăsătoriţi. Există persoane cu o structură complet diferită a minţii şi caracterului, cu o educaţie şi o 
formare diferită, care se iubesc la fel de devotat şi sănătos ca aceia care s-au educat să-şi manifeste 
afecţiunea în mod liber; şi există pericolul ca, prin contrast, aceste persoane care sunt mult mai 
rezervate să fie judecate greşit, şi puse în dezavantaj. 

În timp ce soţia ar trebui să se sprijine pe soţul ei, cu respect şi consideraţie, ea poate, într-un 
mod moral, sănătos, să-şi manifeste afecţiunea ei puternică şi încrederea în bărbatul pe care l-a ales ca 
partener de viaţă. Ea oferă dovezi reale, neprefăcute şi nu crede că este esenţial să demonstreze 
sentimentalism ca dovadă a unei uniri fericite. 

Este înaltul privilegiu şi datoria solemnă a creştinilor să se facă fericiţi unul pe celălalt în viaţa 
lor de căsnicie, dar există pericolul de a face ca eu-l să absoarbă tot, revărsând toată bogăţia afecţiunii 
asupra celuilalt, şi fiind foarte mulţumiţi cu o astfel de viaţă. Toate acestea aduc a egoism. În loc ca ei 
să închidă dragostea şi simpatia lor doar între ei, ei ar trebui să prindă fiecare ocazie de a contribui la 
binele celorlalţi, împărţind abundenţa afecţiunii izvorâte dintr-o dragoste pură şi sfântă pentru 
sufletele care în ochii lui Dumnezeu, sunt la fel de preţioase ca ei înşişi, fiind răscumpărate prin jertfa 
infinită a singurului Său Fiu. 

Cuvinte amabile, priviri de simpatie, expresii de apreciere ar putea fi pentru cei care sunt 
singuri şi au de dus lupte, ca un pahar cu apă rece pentru sufletul însetat. 

Un cuvânt1218 de simpatie, o faptă de bunătate, ar ridica poverile care apasă greu pe umerii 
unora. Cuvintele de sfătuire, de mustrare, de avertizare dintr-o inimă sfinţită de dragoste, sunt la fel de 
importante ca şi revărsarea sentimentelor de dragoste şi a expresiilor de apreciere. Fiecare cuvânt sau 
faptă de bunătate altruistă faţă de sufletele cu care suntem aduşi în legătură, este o expresie a dragostei 
pe care Isus a manifestat-o pentru întreaga familie umană. Acea dragoste ne este frumos prezentată de 
către Hristos Însuşi. (Ioan 4:10, 13, 14, citate.) 

Prea adesea, se intră în relaţia de căsătorie fără ca persoanele să se gândească în mod 
corespunzător; nimeni nu ar trebui să se căsătorească în incertitudine. Dar dacă ei nu se gândesc bine 
la această chestiune, şi după căsătorie găsesc că nu se potrivesc la caracter şi că este posibil să aibă 
pare de nefericire, în loc de bucurie, niciunul să nu insufle în mintea celuilalt ideea că mariajul lor nu 
a fost înţelept. Nu lăsaţi ca o a treia persoană să se familiarizeze cu problema, ci fiecare, în temere de 
Dumnezeu, să caute să-l înţeleagă şi să-l ajute pe celălalt. În experienţa mea, au venit la mine multe 
cazuri cu care a fost foarte greu să mă ocup. Citirea de ficţiuni le-a încurcat mintea, şi căsătoria este 
fals ilustrată. Ca şi creştini, noi ar trebui să aruncăm tot acest gen de scrieri care creează atât de multă 
nefericire în viaţa de căsătorie. Oamenii nu îşi realizează aşteptările, şi nimic din ce poate face 
tovarăşul de viaţă nu le este plăcut. Cel care este în această poziţie periculoasă ar trebui să-şi centreze 
afecţiunile asupra lui Dumnezeu şi să bea din apa pe care i-o va da Hristos, care va fi „un izvor de apă, 
care va ţâşni în viaţa veşnică.” 

Cât1219 de nerăbdătoare am privit în timpul reuniunii de tabără pentru a vedea cine va da 
ascultare invitaţiei Mântuitorului, cine va căuta la El apa vieţii. M-am uitat să văd cine va cădea pe 
stâncă şi va fi zdrobit. Unele dintre surorile noastre care ar fi putut fi ajutate şi binecuvântate nu au 
fost ajutate, deoarece ele au fost într-o stare foarte asemănătoare cu starea celor de la întâlnirea de la 
Minneapolis. Ele au avut acelaşi spirit şi făceau o lucrare similară, încercând să găsească vreo pată şi 
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murdărie în alţii. Mi-am dorit să văd lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimilor lor. Dar nu a 
existat nicio schimbare perceptibilă. Ştiam că, dacă iluminarea divină ar veni la ele, ar exista a astfel 
de golire de sine, că ar fi rămas un gol de umplut de către Duhul Sfânt care lucrează în inima omului 
cu putere salvatoare. 

Când, după întâlnirea de tabără, a fost pusă asupra mea prin Duhul lui Dumnezeu povara 
rostirii unei mărturii şi realizarea unei lucrări care nu a fost plăcută, m-am temut să fac asta. După ce 
cazul unuia a fost atins şi după ce am făcut tot ce puteam face ca să schimb starea lucrurilor, fratele 
Starr mi-a spus, „Sper că acum poţi pune jos această povară şi te poţi odihni. Nu poţi continua să ai 
nopţi nedormite şi să suferi astfel în minte, fără a aduce un prejudiciu sănătăţii tale.” I-am spus, „Oh, 
frate Starr, lucrarea este doar la început. Tu nu cunoşti adevărata stare a lucrurilor.” Ceea ce am privit 
ca fiind cel mai greu de dus la bun sfârşit este cazul sorei Rousseau şi al sorei Daniells. Aş vrea să 
plec la New South Wales, dacă aş îndrăzni să fac acest lucru, dar mi-e tare teamă şi tremur să ating o 
problemă care a fost adâncită tot mai mult şi mai mult sub instruirea amăgitoare a lui Satana, până 
când iţele plasei sale au încurcat aceste suflete într-o auto neprihănire amăgitoare şi o amăgire 
satanică, ce1220 face ca falsitatea să apară ca adevăr şi adevărul să apară ca falsitate. Nu este o 
chestiune uşoară aceea de a rupe această înşelăciune a amăgitorului viclean. 

Fratele şi sora Starr nu au pus aceste probleme înaintea mea. Aici a fost ca la Minneapolis. 
Presupunerea a fost luată drept realitate, deoarece surorile noastre nu au umblat în lumina Cuvântului 
lui Dumnezeu şi nu au fost împlinitoare ale Cuvântului. Satana a insinuat sugestiile sale îngrozitoare, 
amăgitoare şi ele au crezut o minciună. Ele nu şi-au deschis mintea înaintea acelora cu care ar fi 
trebuit să vorbească. Ele au permis încrederii lor răutăcioase să le conducă pe căi false. Satana a 
construit pe această bază, şi ele nu discern adevărul. O atmosferă malefică le-a înconjurat sufletele. 

Cât de mult mai mare ar fi fost manifestarea Duhului lui Dumnezeu în lucrarea şcolii, dacă 
atmosfera era curată şi sfântă. Dacă toţi cei care au venit în şcoală ar fi nutrit un spirit misionar pur, 
loial interesului Celui care le-a dat lucrarea de făcut, Duhul Sfânt ar fi putut lucra cu aceste surori. Cât 
de mult timp a fost irosit în simpatie falsă, în milă faţă de sine, în presupuneri rele şi în vorbirea de 
rău, timp care ar fi putut fi folosit cu gândurile purificate, cu inima deschisă spre razele luminoase ale 
Soarelui Neprihănirii. Ce satisfacţie mare ar fi pentru toate inteligenţele cereşti să vadă pe cele care au 
avut mult timp cunoştinţe, lumină şi experienţă, pe soţiile lucrătorilor, strâns unite, răspunzând la 
rugăciunea lui Hristos de a fi una în inimă şi în scop. Iubind pe Dumnezeu mai presus de orice, ele ar 
fi iubit pe semenii lor ca pe ele înşişi. 

În1221 şcoală, surorile noastre au fost înconjurate de minţi active, întrebătoare, rapide în a 
discerne şi a trage concluzii. Starea minţii este uşor de citit, căci este dezvăluită în acţiuni mici,      
într-un cuvânt care este o sămânţă aruncată ici şi colo. Se vede faptul că cineva este sau nu de partea 
ordinii şi ascultării faţă de reguli şi reglementări. Dacă aceste reguli nu sunt respectate şi ascultate, 
şcoala va ajunge rapid lipsită de moralitate. Când cei care duc povara responsabilităţii simt necesitatea 
de a impune purtare corectă, respect, şi ascultare, este un lucru trist ca sora Rousseau să fie pe partea 
greşită, simţind că cei care nu respectă regulile ar trebui să fie trataţi în aşa fel încât regulile să nu mai 
însemne nimic. Sora Rousseau nu-şi vede în acest fel cuvintele şi atitudinea, dar Domnul aşa le vede. 

Disciplina şcolii nu trebuie să fie redusă, ci tuturor celor care au vreun rol în legătură cu 
şcoala, li se cere să ajungă la standardul corect. Ei trebuie să-şi menţină dreptul de supraveghere în 
orice aspect, şi să stea umăr la umăr. Cei care pretind a fi urmaşii lui Hristos trebuie să tragă cu toate 
puterile lor de aceleaşi funii. Fiecare lucrător din şcoală are nevoie să înveţe zilnic în şcoala marelui 
Învăţătorul, Isus Hristos, cum să-şi controleze sentimentele, cum să-şi supună pasiunile. Noi trebuie să 
trăim în ascultare de cuvintele lui Hristos, aderând strict la regulile Lui, ţinând seamă de poruncile Lui 
la literă. Unul poate avea sensibilitate fină, dar fără ca aceasta să fie echilibrată prin sfinţirea simţului 
obişnuit, aceasta devine o povară obositoare în fiecare şedinţă. Este ca o navă fără cârmă. 

Sub1222 o astfel de influenţă, în curând studenţii vor călca în picioare toată conducerea şi şcoala 
nu-şi va realiza obiectivul pentru care a fost înfiinţată. Ea nu va putea fi elevată şi înnobilată, dând 
caracter lucrării adevărului prezent, arătând ce poate face adevărul pentru elevi prin cunoaşterea şi 
ascultarea faţă de principiile lui. Trebuie imprimat în mintea elevilor, că ei trebuie să folosească corect 
timpul lor, că ei trebuie să se ţină curaţi de orice influenţă care ar putea distrage atenţia lor de la studii. 
Dacă cei care lucrează în interesul şcolii neglijează acest aspect, ei sunt ispravnici necredincioşi. 
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Părinţi şi prieteni plătesc pentru a susţine elevii în şcoală. Ei fac acest lucru, deoarece au mari speranţe 
ca elevii cărora le-au acordat acest interes deosebit, să-i recompenseze făcând cât mai bine totul. 

Şcoala nu trebuie să fie privită ca un loc pentru curtenie sau căsătorie, ci ca un loc unde tinerii 
să fie educaţi şi disciplinaţi pentru viaţa practică. Flirtul sau atenţiile speciale între tinere şi tineri nu 
poate fi permis în şcoală. Dacă regulile ar fi aşa de slabe încât să admită acest lucru, educaţia şi 
pregătirea de acasă a multora atât de complet diferită de ceea ce ar trebui să fie, ar face ca şcoala să 
ajungă demoralizată, şi părinţii nu ar simţi nicio siguranţă în trimiterea copiilor lor la şcoală. 

Educaţia înseamnă tot ce implică termenul, ea nu poate fi dobândită fără efort sârguincios şi 
aplicare răbdătoare. Aceasta cere ca tot ce ţine de mintea omenească să sape după comoara preţioasă 
şi prin efort perseverent1223 să păstreze tot ceea ce este câştigat. Fiecare grăunte de cunoştinţă trebuie 
să fie considerat ca fiind de mare valoare, deoarece permite studentului să înţeleagă mai bine propriile 
sale capacităţi şi să folosească puterile sale spre slava lui Dumnezeu. Perioada vieţii şcolare este plină 
de mari oportunităţi şi privilegii. Elevii ar trebui să valorifice fiecare moment pentru a-şi spori 
cunoştinţele, ca să le pună în practică pentru ajutorul şi binecuvântarea semenilor lor, fiind 
conlucrători cu Dumnezeu. 

Educaţia nu este de niciun beneficiu special decât dacă are ca sfârşit adevărata bunătate şi 
curăţie, pregătind elevul pentru slujirea Domnului. Cel care studiază să fie bun, ca să poată face 
binele, va intra, aşa ca Daniel, în posesia celor mai bogate comori ale cunoştinţei. Niciunul să nu fie 
mulţumit cu cunoştinţe superficiale, căutând să combine căutarea de plăceri cu viaţa de elev, pentru că 
va avea o mare pierdere. 

Parabola talanţilor este dată pentru studiul nostru, şi poate fi considerată de mare folos pentru 
suflet. Frica de Domnul este începutul înţelepciunii. Cerul revarsă asupra noastră daruri foarte mari 
atunci când se oferă ocazii. Cei care doresc tot timpul ocazii mai mari, rareori arată că apreciază 
ocaziile pe care le au. Ocaziile preţioase sunt apreciate atunci când avantajele mici sunt apucate cu 
râvnă şi valorificate. Talantul timpului este un dar preţios al cerului. La fel, puterea de exprimare este 
un talent încredinţat de Dumnezeu, pentru a fi folosit cu înţelepciune făcând schimb cu bunurile 
Domnului. Noi nu putem face acest lucru, decât dacă suntem în strânsă legătură cu Hristos. Cei care 
sunt vitalizaţi de natura Sa divină pot, şi vor lucra în interesul lui Hristos. 

În Hristos1224 răstignit, privim manifestarea înţelepciunii şi puterii lui Dumnezeu, ceea ce 
converteşte zilnic sufletul şi îl pregăteşte în mod divin pentru a da piept cu toate obstacolele şi 
încercările care vin peste noi toţi în experienţa noastră de zi cu zi. Există foarte puţină credinţă 
autentică într-un Mântuitor personal, care poate ajuta sufletul în fiecare urgenţă. Hristos a fost răstignit 
ca să ia păcatele noastre. Înviat din morţi, El este Mijlocitorul nostru, Apărătorul nostru ales şi numit 
de Dumnezeu, Înlocuitorul şi Garantul nostru în prezenţa lui Dumnezeu. Prin sângele Lui, fiecare 
suflet poate avea intrare la Dumnezeu. În El omenescul şi divinitatea sunt combinate. Aceasta este 
suficient; întreaga suficienţă este asigurată pentru fiecare suflet. Urmaşul lui Hristos este echipat 
pentru orice lucrare şi încercare. În dorinţa lui după virtute şi sfinţenie, la fiecare pas dă de împotrivire 
din partea sinagogii lui Satana, şi el trebuie să se angajeze într-un conflict personal, spiritual. „Căci 
noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile 
cereşti.” (Efeseni. 6:12) 

- Scrisoarea 76, 1894 - 
(Scrisă unei surori din biserica din Melbourne, Australia, 

în luna martie 1894). Scrisoarea întreagă 
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Review & Herald, 20 martie 1894 
 

HRISTOS,  CENTRUL  SOLIEI 
de Mrs. E.G. White 

 
Solia îngerului al treilea ne cheamă la prezentarea Sabatului poruncii a patra, şi acest adevăr 

trebuie să fie adus în faţa lumii, dar marele Centru de atracţie, Isus Hristos, nu trebuie să fie lăsat în 
afara soliei îngerului al treilea. Mulţi care au fost angajaţi în lucrarea pentru acest timp, au pus pe 
Hristos pe planul secundar, iar teorii şi argumente au avut primul loc. Slava lui Dumnezeu, care a fost 
revelată lui Moise cu privire la caracterul divin, nu a fost pusă în evidenţă. Domnul a zis lui Moise: 
„Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea.” „Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a 
strigat: Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de 
bunătate şi credincioşie, care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi 
păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat.” 

O perdea a părut să fie în faţa ochilor multora care au lucrat în cauză, astfel că, atunci când au 
prezentat legea, nu L-au văzut pe Isus şi nu au proclamat faptul că acolo unde s-a înmulţit păcatul, 
harul s-a înmulţit şi mai mult. La crucea de pe Calvar este locul unde mila şi adevărul se întâlnesc, 
dreptatea si pacea se sărută. Păcătosul trebuie să privească tot timpul spre Golgota, şi cu credinţa 
simplă a unui copilaş, el trebuie să se odihnească în meritele lui Hristos, acceptând neprihănirea Lui şi 
crezând în mila Sa. Lucrătorii în cauza adevărului ar trebui să prezinte neprihănirea lui Hristos, nu ca 
pe o lumină nouă, ci ca o lumină preţioasă care a fost pentru un timp pierdută din vedere de către 
oameni. Noi trebuie să acceptăm pe Hristos ca Mântuitorul nostru personal, şi El ne atribuie 
neprihănirea lui Dumnezeu, în Hristos. Să repetăm şi să subliniem adevărul pe care l-a descris Ioan: 
„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a 
trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” 

În dragostea lui Dumnezeu a fost deschisă cea mai minunată vână a adevărului preţios, şi 
comorile harului lui Hristos sunt deschise înaintea bisericii şi a lumii. „Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 
viaţa veşnică.” Ce iubire este aceasta – ce dragoste minunată, de nepătruns – care să ducă pe Hristos 
să moară pentru noi în timp ce noi eram încă păcătoşi! Ce pierdere este pentru sufletul care înţelege 
cerinţele puternice ale legii, şi care încă nu reuşeşte să înţeleagă harul lui Hristos care s-a înmulţit şi 
mai mult. Este adevărat că legea lui Dumnezeu descoperă dragostea lui Dumnezeu atunci când este 
predicată ca un adevăr în Isus; pentru că trebuie stăruit pe larg în fiecare predică asupra darului lui 
Hristos pentru această lume vinovată. Nu este de mirare că inimile nu s-au topit în faţa adevărului, 
dacă acesta a fost prezentat într-o manieră rece şi fără viaţă. Nu e de mirare că credinţa s-a îndoit de 
făgăduinţele lui Dumnezeu, dacă predicatorii şi lucrătorii nu au reuşit să prezinte pe Isus în relaţia Sa 
cu legea lui Dumnezeu. Cât de des ar fi trebuit ei să asigure oamenii că „El, care n-a cruţat nici chiar 
pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate 
lucrurile?” 

Satana este hotărât ca oamenii să nu vadă dragostea lui Dumnezeu, care L-a condus să dea pe 
Singurul Său Fiu pentru a salva omenirea pierdută, căci bunătatea lui Dumnezeu este cea care conduce 
pe oameni la pocăinţă. Oh, cum vom reuşi să punem înaintea lumii, iubirea profundă, preţioasă a lui 
Dumnezeu? Nu putem face aceasta altfel, decât exclamând: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să 
ne numim copii ai lui Dumnezeu!” Să spunem deci păcătoşilor, „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii!” Prezentând pe Isus ca Reprezentant al Tatălui, vom fi în măsură să risipim umbra pe 
care Satana a aruncat-o pe calea noastră ca să nu vedem mila şi mărimea iubirii inexprimabile a lui 
Dumnezeu, aşa cum se manifestă în Isus Hristos. 

Priviţi la crucea de pe Calvar. Aceasta este o dovadă permanentă a iubirii nemărginite, a milei 
nemăsurate a Tatălui ceresc. Oh, fie ca toţi să se pocăiască şi să facă faptele lor dintâi. Când bisericile 
fac acest lucru, ei vor iubi pe Dumnezeu şi pe semenii lor mai presus de ei înşişi. Efraim nu va invidia 
pe Iuda, şi Iuda nu se va răzvrăti împotriva lui Efraim. Despărţirile vor fi vindecate, sunetele violente 
de conflict nu vor mai fi auzite la hotarele lui Israel. Prin harul dat lor în mod gratuit de Dumnezeu, 
toţi vor încerca să răspundă rugăciunii lui Hristos, ca ucenicii Săi să fie una, după cum El şi Tatăl una 
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sunt. Pacea, iubirea, mila, şi bunăvoinţa vor fi principiile statornice ale sufletului. Dragostea lui 
Hristos va fi tema oricărei limbi, şi Martorul adevărat nu va mai spune, „Dar ce am împotriva ta, este 
că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.” Poporul lui Dumnezeu va rămâne în Hristos, dragostea lui Isus va fi 
descoperită, şi un singur Duh va anima toate inimile, regenerând şi reînnoind toate după chipul lui 
Hristos, modelând toate inimile după asemănarea inimii Lui. Ca ramurile vii ale adevărat Viţe, toţi vor 
fi uniţi cu Hristos, Capul viu. Hristos va rămâne în fiecare inimă, călăuzind, mângâind, sfinţind şi 
prezentând lumii unitatea urmaşilor lui Isus, purtând astfel mărturia că acreditările cereşti sunt oferite 
bisericii rămăşiţei. În unitatea Bisericii lui Hristos se va dovedi că Dumnezeu a trimis pe singurul Său 
Fiu în lume. 

Când poporul lui Dumnezeu devine una în unitatea Duhului, tot fariseismul, toată neprihănirea 
proprie, care au fost păcatul poporului evreu, vor fi eliminate din toate inimile. Amprenta lui Hristos 
va fi asupra fiecărui membru individual al trupului Său şi poporul Său va fi ca burdufurile noi în care 
El poate turna vinul Său nou, fără ca vinul cel nou să rupă burdufurile. Dumnezeu va face cunoscută 
taina care a fost ascunsă în toate veacurile. El va face cunoscut care este „bogăţia slavei tainei acesteia 
între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El Îl propovăduim, şi sfătuim pe orice om, 
şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus. 
Iată la ce lucrez eu, şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.” 

Isus a venit să împărtăşească sufletului omenesc Duhul Sfânt, prin care dragostea lui 
Dumnezeu ne este turnată în inimă; dar îi este imposibil să înzestreze cu Duhul Sfânt oamenii care 
sunt fixaţi în ideile lor, ale căror doctrine sunt toate un şablon de neschimbat, care umblă după 
tradiţiile şi poruncile oamenilor, aşa cum au făcut evreii din vremea lui Hristos. Ei au fost foarte 
scrupuloşi în ritualurile bisericii, foarte riguroşi în urmarea formelor lor, dar au fost lipsiţi de vitalitate 
şi devotament religios. Ei au fost reprezentaţi de Hristos ca acele piei uscate ce se utilizau sub formă 
de burdufuri. Evanghelia lui Hristos nu a putut fi pusă în inimile lor, căci nu era loc acolo care să o 
cuprindă. Ei nu puteau fi burdufurile noi în care El să toarne vinul nou. Hristos a fost obligat să caute 
altundeva decât în rândul cărturarilor şi a fariseilor, burdufuri pentru învăţătura Sa de adevăr şi viaţă. 
El trebuia să găsească oameni dispuşi să aibă o înnoire a inimii. El a venit să dea oamenilor inimi noi. 
El a spus, „Vă voi da o inimă nouă.” Dar aceia de atunci şi aceştia de acum, care se încred în propria 
lor neprihănire, nu simt nicio nevoie de a avea o inimă nouă. Isus a trecut pe lângă cărturari şi farisei, 
pentru că ei nu au simţit nevoia de un Mântuitor. Ei erau legaţi de forme şi ceremonii. Aceste servicii 
fuseseră instituite de Hristos, erau pline de vitalitate şi frumuseţe spirituală, dar evreii au pierdut viaţa 
spirituală din ceremoniile lor, şi s-au prins de formele moarte după1226 ce viaţa spirituală s-a stins în 
mijlocul lor. După ce s-au depărtat de cerinţele şi poruncile lui Dumnezeu, au căutat să suplinească 
locul a ceea ce au pierdut, înmulţind propriile lor cerinţe şi având pretenţii mult mai riguroase decât a 
avut Dumnezeu; cu cât au sporit în rigiditate, cu atât au manifestat mai puţin dragostea şi Duhul lui 
Dumnezeu. Hristos a spus oamenilor: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise. Deci toate 
lucrurile, pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei 
zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat, şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici 
cu degetul nu vor să le mişte. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac 
filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi; umblă după locurile dintâi la ospeţe, şi 
după scaunele dintâi în sinagogi; le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe, şi să le zică: Rabi! 
Rabi!... Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din 
chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila, şi credincioşia; pe 
acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” 

Biserica rămăşiţei este chemată să treacă printr-o experienţă similară cu cea a evreilor, şi 
Martorul adevărat, care umblă în mijlocul celor şapte sfeşnice de aur, are un mesaj solemn de transmis 
poporului Său. El spune: „Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar 
aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi 
voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.” Dragostea lui Dumnezeu a fost în scădere în 
biserică şi, ca rezultat, iubirea de sine a apărut într-o manifestare nouă. Odată cu pierderea dragostei 
pentru Dumnezeu, a venit pierderea dragostei pentru fraţi. Biserica poate să îndeplinească toată 
descrierea care este dată despre biserica din Efes, şi totuşi să eşueze în evlavia vitală. Despre aceasta, 
Isus a spus, „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la 
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încercare pe cei ce zic că sunt apostoli şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit 
din pricina Numelui Meu, şi că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea 
dintâi.” 

S-a crezut despre o religie legalistă că este tocmai religia corectă pentru acest timp. Dar 
aceasta este o greşeală. Mustrarea lui Hristos adresată fariseilor este aplicabilă celor care au pierdut 
din inimă dragostea dintâi. O religie rece, legalistă nu poate conduce sufletele la Hristos, pentru că 
aceasta este o religie lipsită de iubire, lipsită de Hristos. Când postul şi rugăciunile sunt practicate într-
un spirit de îndreptăţire de sine, ele sunt o urâciune în faţa lui Dumnezeu. Adunarea solemnă pentru 
închinare, un cerc continuu de ceremonii religioase, umilinţa exterioară, o jertfire impusă – toate 
vestesc lumii mărturia că împlinitorul acestor lucruri se consideră neprihănit. Aceste lucruri atrag 
atenţia către cel ce respectă datoriile riguroase, zicând: Acest om are dreptul la cer. Dar totul este o 
înşelăciune. Faptele nu vor cumpăra pentru noi intrarea în cer. Singura mare Jertfă care a fost făcută, 
este mai mult decât suficientă pentru toţi cei care vor crede. Dragostea lui Hristos va însufleţi pe 
credincios cu o viaţă nouă. Cel care bea apă din izvorul vieţii, va fi umplut cu vinul cel nou al 
împărăţiei. Credinţa în Hristos va fi mijlocul prin care motivul şi spiritul corect va pune în mişcare pe 
credincios, şi toată bunătatea şi gândirea cerească se vor vedea în cel care priveşte spre Isus, Autorul 
şi Desăvârşitorul credinţei sale. Priviţi la Dumnezeu, nu priviţi la oameni. Dumnezeu este Tatăl vostru 
ceresc, care este dispus să poarte cu răbdare slăbiciunile voastre, să le ierte şi să le vindece. „Şi viaţa 
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care 
L-ai trimis Tu.” Privindu-L pe Hristos, vei fi schimbat, până când vei urî fosta ta mândrie, fosta 
vanitate şi respectul de sine, propria îndreptăţire de sine şi necredinţă. Vei arunca aceste păcate 
deoparte ca pe o povară fără valoare, şi vei umbla smerit, cu umilinţă, cu încredere, înaintea lui 
Dumnezeu. Vei practica dragostea, răbdarea, blândeţea, bunătatea, mila, şi fiecare har care sălăşluieşte 
în copilul lui Dumnezeu, şi vei găsi în cele din urmă un loc printre cei deosebiţi şi sfinţi. 

 
 
 

Lt. 20, 1894 
CĂTRE  C. ELDRIDGE  ŞI  SOŢIA  SA 

E-20-1894, 14 Aprilie 1894 
 
Dragă frate şi soră Eldridge, 

Cazul vostru îmi este adus în minte – starea voastră spirituală aşa cum a fost după ce aţi 
acceptat adevărul şi aşa cum este în momentul actual. Principiile voastre nu sunt acum ceea ce ar 
trebui să fie sau ceea ce ar fi fost dacă aţi fi apreciat lumina Soarelui Neprihănirii şi dacă aţi fi umblat 
în razele sale care străluceau pe calea voastră. Frate Eldridge, Domnul te-a adus în legătură cu 
instituţiile stabilite de El, căci El te-a binecuvântat cu talente care, dacă ar fi fost sfinţite, ar fi fost o 
binecuvântare pentru cauza şi lucrarea Sa. Dar fără ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să binecuvânteze 
şi să încurajeze avansarea ta ca persoană care învaţă, nu vei obţine experienţa esenţială pentru tine, ca 
manager înţelept într-o linie de lucrare care solicită credincioşie în fiecare detaliu. Fără a te supune 
pentru a fi educat şi învăţat de Dumnezeu, nu vei putea ocupa cu succes poziţia la care ai fost chemat. 
Nu trebuie să existe nicio alianţă din partea lucrătorilor pentru realizarea propriilor lor scopuri, pentru 
că, cu siguranţă, unul va induce în eroare pe altul. 

Legătura dintre tine şi Frank Belden nu a fost de folos pentru niciunul din voi în câştigarea 
experienţei esenţiale pentru fiecare din voi. Amândoi aţi fost însărcinaţi cu responsabilităţi sacre. 
Amândoi aţi fost supuşi încercării, sub mâna lui Dumnezeu. Această poziţie responsabilă a necesitat 
experienţă de zi cu zi şi oră de oră, în spiritualitate şi devotament faţă de Dumnezeu. Nu a fost nicio 
lipsă din partea lui Dumnezeu; a fost dat tot ce era necesar pentru a putea primi individual puterea 
esenţială pentru desăvârşirea caracterului creştin. Domnul nu doreşte1228 ca individualitatea noastră să 
fie distrusă, nu este scopul Său ca oricare două persoane să fie identice în gusturi şi dispoziţii. Toţi au 
caracteristicile specifice lor înşişi, şi acestea nu trebuie să fie distruse, ci trebuie să fie antrenate, 
formate, modelate după asemănarea lui Hristos. Domnul transformă aptitudinile şi capacităţile 
naturale în canale folositoare. Prin folosirea facultăţilor date de Dumnezeu, talentul şi capacitatea se 
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dezvoltă dacă agentul omenesc va recunoaşte faptul că toate puterile sale sunt o înzestrare de la 
Dumnezeu, pentru a fi utilizate nu în scopuri egoiste, nu pentru a obţine un nume sau pentru a-şi 
asigura salarii mari, ci pentru slava lui Dumnezeu şi spre binele semenilor noştri. Sub instruirea lui 
Dumnezeu, înţelegerea va fi deschisă pentru a primi influenţa de la Dumnezeu. Lumina adevărului va 
fi un agent lucrător, pentru că adevărata credinţă lucrează prin dragoste şi curăţeşte sufletul. Toate 
scopurile egoiste vor fi alungate din suflet. Adevărul, dacă este pe deplin acceptat, se va dovedi mai 
mult decât suficient pentru a afâna pământul inimii, făcându-l potrivit pentru ca sămânţa preţioasă să 
fie semănată continuu de Semănător, pentru a aduce o recoltă pentru Stăpân. Influenţe cereşti sunt la 
lucru pentru a construi şi a dezvolta mintea, făcând-o capabilă să aprecieze interesele înalte şi sfinte. 
Gândul care se înalţă tot timpul sus, spre cele cereşti, va avea o apreciere corectă asupra oamenilor şi 
aspectelor legate de lucrare. Sub controlul Duhului Sfânt, acesta va privi subiectul pe fiecare parte, şi 
va fi făcut capabil să judece în mod corect. 

În birourile editurii de la Battle Creek, la fel ca la Conferinţa de la Minneapolis, au apărut 
influenţe diferite. În providenţa lui Dumnezeu, acestea sunt un test al caracterului. Vor fi oamenii 
influenţaţi de către oameni, sau1229 vor avea în vedere frica de Dumnezeu şi slava Lui? Vor da ei 
dovadă de evlavie reală profundă, rugându-se şi căutând pe Dumnezeu, ca să poată avea o corectă 
apreciere a oamenilor şi a temelor, însuşindu-şi tot ce este bun şi refuzând să strângă pleava? 

Dumnezeu a dorit să lucreze cu putere prin Duhul Sfânt la acea adunare de la Minneapolis, 
pentru toţi cei care şi-ar fi predat Lui căile şi voia lor. El a vrut să facă din acea ocazie, cea mai 
preţioasă şcoală pentru toţi cei care puteau fi învăţaţi. Oricât de slabi şi de imperfecţi ar fi fost în ei 
înşişi, dacă ar fi înţeles slăbiciunea şi ignoranţa lor spirituală, ar fi putut primi putere şi iluminare 
divină. În acel timp de nedumerire, dacă în loc de neseriozitate, glume şi ridiculizări, ar fi fost 
rugăciune sinceră şi efort pentru a promova armonia şi unitatea, ar fi fost câştigate cele mai preţioase 
victorii care ar fi făcut ca lucrarea să fie mult mai înaintată şi ar fi salvat multe suflete. Dar cedarea în 
faţa aranjamentelor lui Satana, şi darea pe faţă a atributelor satanice cu acea ocazie, au făcut ca în 
cărţile din ceruri să fie scris, „nedemn de încredere atunci când interese importante sunt în joc.” 

Dumnezeu ar vrea ca poporul Lui să fie oameni sensibili în orice moment, care ştiu că se mişcă 
sub ochii întregului univers ceresc. Atunci, când apar diferenţe, va exista o povară a responsabilităţii 
pe fiecare suflet. Frica de Dumnezeu va duce la solemnitate, la atenţie şi rugăciune stăruitoare, nu la 
uşurătate şi zeflemire, nu la jocuri de cuvinte, nu la glume şi ironii. Toţi vor fi împovăraţi cu un simţ 
al consecinţelor care depind de acţiunile şi deciziile individuale. Dacă toţi fraţii de la Minneapolis ar fi 
căutat pe Domnul cu umilinţa minţii, nu ar fi fost niciun conflict, niciun dezacord, nici1230 cuvinte 
nepoliticoase, nimic lipsit de înţelepciune. Dar oamenii care erau capabili pentru a fi însărcinaţi cu 
mari interese, au dorit să-şi dezvăluie capacitatea lor executivă de a conduce nava printre recife până 
în port. Ei nu au aşteptat călăuzirea divină. 

După ce am părăsit Minneapolis-ul, bătălia a trebuit să fie dusă din nou şi din nou. S-a pierdut 
timp, s-au pierdut suflete, vieţi au fost puse în pericol, totul deoarece oamenii au simţit suficienţă în ei 
înşişi, şi nu au fost atenţi să ţină calea Domnului. Procesul de încercare merge înainte cu fiecare 
individ. Fiecare mişcare este făcută înaintea întregului univers ceresc. Oricare ar fi poziţia ocupată de 
oameni, de îndată ce îşi înalţă sufletul spre vanitate, sunt lăsaţi să-şi facă propriul drum, lipsiţi de 
ajutorul lui Dumnezeu. El nu poate coopera cu ei. 

Domnul a pus peste mine o povară în ceea ce priveşte casa de editură de la Battle Creek. În 
camera de şedinţe din tabernacol am citit o solie unui mare număr de oameni adunaţi. Aceleaşi cuvinte 
au fost apoi repetate conducătorilor editurii. Am făcut tot ce puteam face. Am avut copii ale materia-
lului şi le-am pus în mâinile persoanelor responsabile, pentru a vedea că voia Domnului este realizată. 
Dar timpul a trecut, schimbările necesare nu au fost făcute. Solia a arătat în linii clare, principiile care 
ar trebui să guverneze tot timpul biroul editurii. S-a afirmat că, dacă egoismul se va dezvolta, dacă 
oamenii din birou acceptă salarii mari, instituţia nu va avea parte de binecuvântarea Domnului până 
când aceste lucruri nu vor fi corectate. Spiritul manifestat în şedinţe nu a fost aprobat de Dumnezeu. 
Au fost făcute confederaţii nesfinte, un lucrător sprijinind şi susţinând pe un altul. Dumnezeu a fost 
nemulţumit. „Vai de cine se ceartă cu Făcătorul său! – Un ciob1231 dintre cioburile pământului!” 

Domnul a cercetat şi a încercat oamenii. Oh, dacă ei ar fi fost dezbrăcaţi de eu, dacă s-ar fi 
smuls din blestemul egoismului şi, ca popor deosebit al lui Dumnezeu, ar fi ales să realizeze ţintele 
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înţelepciunii şi harului Său, ce binecuvântare ar fi fost, nu numai asupra lor, în mod individual, ci şi 
pentru familiile lor şi pentru bisericile şi instituţiile pe care Dumnezeu le-a stabilit. Dar, din păcate, în 
loc să asculte de glasul lui Dumnezeu, în loc să asculte avertizările şi mustrările pe care El le-a dat, ei 
au ascultat de sfaturile inimilor lor, şi de cuvintele ieşite de pe buzele oamenilor. Astfel, ei au pus în 
pericol nu numai propriile lor suflete ci şi sufletele altora, prin influenţa lor. 

Oh, dacă şi-ar fi smerit inimile în pocăinţă şi remuşcare! Atunci, Şekina cea divină ar fi turnat 
lumina Sa preţioasă, slăvită, asupra instrumentelor Domnului, şi fiecare inimă ar fi putut fi făcută să se 
bucure. Dacă ar fi umblat în calea Lui şi ar fi păzit poruncile Lui, Domnul i-ar fi întărit în poziţia lor, 
şi le-ar fi dat harul şi înţelepciunea Lui. Prosperitatea i-ar fi însoţit cât timp ar fi umblat în umilinţă, 
luând pe Hristos ca Model al lor. Prosperitatea lor nu ar fi fost ca fluctuaţiile de putere omeneşti. Oh, 
de ce nu privesc oamenii în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu, ca să-şi citească caracterul? De ce nu 
iau seama la instrucţiunile divine ce se referă la prietenii pe care şi-i fac, la legăturile în care intră, 
care modelează şi le transformă caracterul?  

Domnul1232 priveşte cu tandreţe miloasă spre fratele Eldridge. El a fost comandant atât de mult 
timp, încât este foarte dificil pentru el să se supună sub disciplina lui Dumnezeu. Căile lui par a fi 
corecte în ochii lui, dar el nu poate fi comandant în instituţiile în care Dumnezeu prezidează, decât 
dacă învaţă mai întâi să se supună.  

Ellen G. White 
 
 
 

Lt. 41, 1894 
CĂTRE  C.H. JONES 

6 mai, 1894. Scrisă din Granville NSW, către C.H. Jones, Pacific Press, Oakland, Cal. 
 
Dragă frate, 

Cu câteva luni în urmă am scris fratelui Haskell despre nevoia cauzei în Australia, nevoia de a 
construi case de adunare în oraşele noastre, pentru a putea avea un loc în care să se adune cei care 
îmbrăţişează adevărul; am arătat de asemenea, necesitatea de a intra în câmpuri noi şi de a ridica 
stindardul adevărului acolo unde până acum n-a fost făcut niciun efort. Această scrisoare, fratele 
Haskell a citit-o unora dintre fraţii noştri din California, şi Domnul a mişcat inimile a doi oameni să 
dea 5000 de dolari fiecare pentru lucrarea din Australia. În penultima scrisoare, fratele Haskell mi-a 
scris de aceşti bani, spunând că ne vor fi trimişi o mie de dolari cu aceeaşi poştă, dacă va fi posibil, 
sau dacă nu, vor veni cu următoarea. Am citit veştile bune unui consiliu al fraţilor noştri, şi am fost 
mult încurajaţi; căci se deschideau câmpuri de lucrare în oraşe şi în alte localităţi, în care nu se intrase 
niciodată. 

În Queensland, doar în urma citirii, au apărut treizeci de păzitori ai Sabatului, care niciodată nu 
au văzut predicatorul în persoană. Ei fac apel pentru ajutor, dar există o asemenea lipsă de mijloace în 
Conferinţele noastre, încât cu greu putem să răspundem apelului. Fratele Starr planifică să meargă 
curând în acest câmp, dacă vor fi obţinute mijloacele necesare. Noi am fost paralizaţi complet de lipsa 
de fonduri, a trebuit să luăm1234 împrumut, şi să lucrăm în nevoie stringentă de bani. Planul este acum 
ca fratele Starr să meargă singur în această nou ţinut. Am stăruit să nu se facă acest lucru, căci este 
contrar voii Domnului. Hristos Şi-a trimis ucenicii doi câte doi, şi acesta este planul care ar trebui să 
fie urmat. La început s-a stabilit ca fraţii Hickox şi Starr să meargă împreună în acest câmp, dar acest 
lucru nu e posibil, atât din lipsă de bani pentru a plăti cheltuielile celor doi, cât şi pentru că fratele 
Hickox este în mijlocul unui interes tot mai mare, căruia, până am venit aici, el i-a făcut faţă singur. 
Fratele Starr e de acord să meargă singur la Queensland pentru a investiga câmpul, iar la o altă dată, 
fratele Hickox îl va urma. 

Oamenii din această ţară se mişcă încet, dar la Seven Hills, unde fratele H. a lucrat, 
doisprezece au luat poziţie de partea adevărului biblic, şi interesul nu a scăzut. Am vorbit acolo într-un 
cort mare trei duminici la rând, cu o mare uşurinţă: am avut prezenţă excelentă. Timp de trei Sabate la 
rând, o nouă familie a luat poziţie pentru adevăr. Mâine, duminică, vorbesc din nou la Seven Hills. 

Când am primit scrisoarea fratelui Haskell, explicându-ne că ai reţinut banii de care avem 
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nevoie atât de mult, am vrut să te întreb, fratele meu, Ce drept ai avut să faci acest lucru? Ai ştiut cât 
de multă nevoie era de banii aceia, şi cât de multă presiune va fi adusă asupra lucrării lui Dumnezeu în 
această ţară, prin faptul că i-ai reţinut la Pacific Press? Există în America resurse pentru tine, care nu 
sunt deschise pentru noi în această ţară. Echo Office nu m-a lăsat să am nici măcar1235 banii pe care    
i-am depus, fără să paralizeze lucrarea acolo. Fraţii noştri prezintă adevărul în mai multe localităţi în 
jurul oraşului Melbourne. Fratele Daniells spune că nu este cel mai bine să se lucreze în acest oraş 
mare, dar eu ştiu că oraşul trebuie să aibă posibilitatea de a auzi solia, şi Dumnezeu are oameni şi 
mijloace. Adunarea de tabără a făcut minuni îndepărtând prejudecăţile, şi acum este timpul nostru 
pentru a lucra. Aceasta înseamnă lucrători şi bani pentru a susţine lucrarea, şi orice sursă de unde am 
fi putut obţine bani, a părut să fie tăiată. Trezoreriile sunt goale, incapabile să poată ajuta acum, pentru 
că în ultimul timp le-au fost trimise o mulţime de poliţe pentru decontare. Localizarea şcolii va fi în 
curând soluţionată dacă oferta pe care am făcut-o pentru o bucată de pământ va fi acceptată; aşteptăm 
răspunsul. Dacă acesta este favorabil, câteva mii de dolari vor fi necesare deodată. Şi acelor o mie nu 
li s-a permis să ajungă la scopul pentru care au fost destinaţi, ci a trebuit să fie opriţi la Pacific Press. 
Cine a fost consilierul tău în această mişcare? Persoanele care au promis banii, nu sunt răspunzătoare 
înaintea lui Dumnezeu? Nu trebuie lăsat liber omul să-şi pună mijloacele în locul pe care îl crede de 
cuviinţă, atunci când este mişcat de către Duhul lui Dumnezeu? Nu avem noi un Dumnezeu care 
spune că aurul şi argintul sunt ale Lui, precum şi vitele de pe mii de dealuri? Nu poate face El tot ce 
vrea cu ceea ce este al Lui? Să pună omul mâna pe banii pe care Dumnezeu i-a destinat să vină la 
aceste câmpuri nevoiaşe, pentru a duce mai departe lucrarea despre care a poruncit să fie făcută? 

Eu nu pot pentru niciun moment să presupun că fratele Olsen a fost sfătuitorul tău în această 
chestiune; pentru că el a fost pe teren, şi ştie1236 necesităţile noastre. Eu nu doresc să mă îndoiesc de 
înţelepciunea lui, nu cred că el ar distrage vreun dolar din acest câmp. Domnul nu a dat instrucţiuni 
niciunui om pentru a devia banii de la canalul pe care trebuie să meargă. Ai cui sunt oamenii, 
Conferinţa Generală, Pacific Press? Cine a auzit glasul lui Dumnezeu spunând că aceste mijloace ar 
trebui să fie îndreptate spre alte canale? Dacă aşa fac fraţii noştri conducători, ce încredere pot să aibă 
oamenii să urmeze convingerile lor de a face donaţii pentru cauza lui Dumnezeu? Fie ca banii care vin 
de la cei pe care Dumnezeu i-a făcut administratorii Săi, să fie primiţi şi priviţi ca o jertfă sacră, şi să 
fie folosiţi în scopul pentru care au fost destinaţi; aceasta va tinde să inspire încredere şi să încurajeze 
dărnicia celor pe care Dumnezeu i-a făcut administratorii Săi. Dar dacă oamenii, cu judecata lor finită, 
se simt liberi să-şi însuşească aceste daruri cum consideră ei de cuviinţă, vor duce în confuzie acea 
minte care, cu toată sinceritatea, a fost mişcată să ofere bunurile sale unei ramuri a lucrării lui 
Dumnezeu. Atunci când fraţii noştri se angajează să lucreze în conformitate cu propriile lor idei, ei vor 
face un mare rău sufletelor, ei vor crea îndoieli şi vor da naştere la întrebări. De ce să vrea oamenii  
să-şi interpună propriile lor căi şi idei pentru a învinge scopurile lui Dumnezeu? 

Mi s-a făcut rău la inimă de această conducere. Eu vreau să cred că nu ai fi făcut acest lucru 
dacă ai fi cunoscut situaţia. Sunt acum în măsură să înţeleg mai bine lumina care mi-a fost dată atunci 
când soţul meu era atât de slab în Greenville, Michigan. Acesta a fost începutul îndrumărilor divine cu 
privire la mijloace. Mi s-a arătat că Domnul voia ca soţul meu şi cu mine să fim independenţi de toate 
instituţiile noastre, în domeniul financiar. Fraţii noştri aveau să facă multe planuri1237 pentru a obţine 
controlul asupra profiturilor din cărţile noastre şi din alte publicaţii, dar noi trebuia să păstrăm 
mijloacele pentru a le folosi aşa cum Domnul ne va îndruma. Noi puteam înţelege mai bine decât alţii, 
nevoile cauzei; Dumnezeu avea să ne înveţe cum să dispunem de mijloace. El avea să le aducă în 
posesia noastră pentru a fi utilizate spre slava propriului Său Nume. Din nou, la o dată ulterioară, am 
fost avertizată că după moartea soţului meu vor fi făcute propuneri în ceea ce priveşte cărţile şi 
publicaţiile noastre, pentru ca profiturile să fie sub controlul unei singure organizaţii. Dar am fost 
avertizată să nu transfer responsabilitatea administraţiei mele vreunei instituţii sau organizaţii; când 
voi vedea nevoile cauzei în diferitele sale ramuri, atunci trebuie să acţionez, chiar dacă fraţii mei nu ar 
discerne necesitatea aşa cum o văd eu. Dacă ar trebui să cer de la oamenii din poziţii de răspundere 
chiar şi mijloacele pe care Dumnezeu mi le-a încredinţat mie, aceşti fraţi ar da sfat pentru a devia 
acele mijloace spre alte canale, în afară de cazul în care ei înşişi ar fi în starea în care să poată înţelege 
nevoile cauzei aşa cum mi-au fost prezentate şi cum au fost puse asupra mea. Acesta este motivul 
pentru care nu m-am simţit liberă să accept propunerea de a ceda la drepturile de autor asupra cărţilor 
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mele. Nu am putut face acest lucru din conştiinţă. Atunci când după adunarea de la Minneapolis, 
agenţii care se ocupau cu colportajul au condus lucrarea în câmp în aşa fel încât cărţile mele au ieşit ca 
moarte de sub tipar, şi când, atunci când am încercat să scot mijloace de la casa de editură din Battle 
Creek, am fost informată că mi s-a epuizat contul şi că nu pot să mai primesc bani, am simţit foarte 
dureros cât de puţină siguranţă poate fi în a lăsa pe fraţii mei să poarte responsabilitatea mea. 
Dumnezeu ştie totul despre această problemă. Am avut suficientă experienţă ca să mă înveţe, în1238 ce 
pot depinde de fraţii mei? 

Când m-am întors acasă din Europa, am donat 1600 de dolari la Chicago Mission şi la alte 
întreprinderi. De când am venit în această ţară, am dat aproape constant. Suma plătită pentru munca 
mea de către Conferinţă este tot ce aş fi dispusă să iau, dar aceasta nu poate acoperi cheltuielile mele 
anuale, cu călătoriile pe care le fac, cu ajutorul pe care trebuie să-l iau cu mine, şi cu donaţiile pe care 
le fac fiind solicitată în aproape fiecare loc unde sunt organizate adunările. Am promis 1000 de dolari 
pentru achiziţionarea de teren pentru şcoală. Willie este într-o situaţie similară cu situaţia mea în ceea 
ce priveşte dăruirea; el se înscrie la contribuţii băneşti aproape oriunde mergem. Ne întâlnim în mod 
constant cu persoane care trebuie să fie ajutate, şi dacă aş depinde numai de ceea ce primesc de la 
Conferinţă, aş fi adusă în situaţiile cele mai stresante. Dar mulţumesc lui Dumnezeu pentru lumina pe 
care mi-a dat-o; voi lua aminte la ea şi mă voi strădui să fiu un administrator credincios. 

Atunci când fraţii mei aflaţi în legătură cu instituţiile noastre mari, au cerut sfatul meu în ceea 
ce priveşte adăugarea de clădire lângă clădire, am încercat să-i descurajez. Le-am spus de nevoile 
cauzei din câmpurile deja deschise în aceste ţări noi, şi de cererea de mijloace pentru câmpurile noi, 
din regiunile îndepărtate. Am scris, am pledat cu toată puterea mea, ca fraţii mei să privească departe, 
şi să nu simtă că este datoria lor specială aceea de a restrânge lucrarea în aceste câmpuri noi. Este 
adevărat, au fost donate cărţi pentru lucrarea din Australia, şi acestea se vând mai bine decât ne-am 
aştepta în aceste vremuri dificile când problema banilor e atât de grea. Dar cărţile nu sunt de ajuns, noi 
nu trebuie să fim lăsaţi1239 să ne bizuim pe mijloacele obţinute prin vânzarea cărţilor. Am ajutat să se 
facă aceste donaţii de cărţi, renunţând la drepturile de autor asupra lor; dar încep să mă îndoiesc de 
înţelepciunea fraţilor mei, pentru că mi-au cerut să fac acest lucru, întrucât eu m-am dat pe mine şi tot 
ce am pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sper că fraţii mei nu se vor purta în aşa fel încât să distrugă 
încrederea pe care ar trebui să o avem în înţelepciunea şi judecata lor? Dacă ei nu pot avea încredere 
în judecata noastră în ceea ce priveşte nevoia cauzei în această ţară, atunci vom ceda această 
responsabilitate unor oameni mai înţelepţi. 

Am spus ceea ce am simţit că este de datoria mea să spun, ca să înţelegi cum văd eu problema. 
Nu am auzit niciun cuvânt de la Willie cu privire la aceste lucruri. Nu mă consult cu nimeni când scriu 
aceste scrisori; această scrisoare am scris-o dintr-un sentiment al datoriei, ca să ştii poziţia mea. 

 
 
 

Lt. 27, 1894 
CĂTRE  S. N. HASKELL 

Per Ardua, Williams St., Granville, N. S. W., 1 Iunie 1894. H-27-1894 
 
Dragă frate Haskell, 

Am primit joia trecută scrisoarea ta şi am citit-o cu mult interes. Am primit astăzi o scurtă 
scrisoare de la fratele Olsen şi de la tine, pe care am citit-o fraţilor Daniells, McCullagh, şi lui Willie. 
Sunt foarte interesată să înţeleg mai bine adevărata stare a lui Annie Phillips. Îmi pare rău pentru ea. 
Îmi pare rău că fraţii noştri i-au făcut atâta rău, prin faptul că au încurajat-o în lucrarea pe care a  
făcut-o. Îmi pare rău că fratele Rice nu a urmat sfatul lui Dumnezeu. Nu am altceva decât sentimente 
de gingăşie faţă de ea. Îmi pare într-adevăr rău pentru fratele Prescott şi fratele Jones. Am simţit foarte 
multă îngrijorare pentru ei, dar în special faţă de fratele Jones, care este atât de arzător în credinţa lui, 
şi nu manifestă prudenţa care ar trebui în declaraţiile sale scrise sau rostite. M-am rugat ca aceşti fraţi 
dragi să fie atât de complet ascunşi în Hristos Isus, încât să nu facă niciun pas greşit. Am mai multă 
încredere în ei azi decât am avut în trecut, şi cred pe deplin că Dumnezeu va fi ajutorul lor, 
mângâierea şi speranţa lor. Aşa cum un tată se îndură de copiii lui, tot aşa şi Domnul se îndură de cei 
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care Îl iubesc şi se tem de El. Oh, cât de ocupat este Satana pentru a distruge, el nu este niciodată 
vigilent ca să zidească, ci ca să dărâme, să slăbească şi să lipsească sufletele de puterea lor. Când 
reuşeşte să lipsească sufletele de puterea lor, el găseşte un agent care îl ajută în lucrarea lui, în cei care 
pretind a fi fraţii celui care a căzut. În loc ca fraţii să se gândească la slăbiciunea lor proprie, şi la 
tendinţa lor de a ceda ispitei, în loc de a se simţi umiliţi, ca1241 nu cumva să cadă şi ei, ei se înalţă în 
vanitate şi triumfă asupra celor care au făcut un pas greşit, deşi ar trebui să vegheze, să se roage şi să 
se teamă ca nu cumva să alunece şi picioarele lor. 

Multe lucruri vor avea loc în această zi de pregătire a lui Dumnezeu, care vor fi greu de înţeles. 
Mi-a fost arătat că lucrătorii vor da pe faţă ce spirit îi îndeamnă la acţiune. Cei care manifestă 
atributele pe care le-au manifestat cei care au triumfat asupra unei greşeli apărute în fraţii lor, în loc să 
caute să încurajeze şi să vindece, să întărească pe cei care au greşit, relevă faptul că ei umblă departe 
de Isus şi încurajează compania îngerilor răi. Noi suntem obligaţi să stăm alături de cei care au făcut o 
greşeală, dar care văd şi recunosc aceasta. Motivele pe care Domnul Isus Hristos le recunoaşte a fi 
curate şi sfinte, ne îndeamnă să luăm această poziţie. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu, vom gândi 
lucruri drepte, vom rosti cuvinte drepte şi ne vom păzi inima cu toată sârguinţa, ca nu cumva prin 
vreun impuls neînţelept să întristăm şi să facem să sufere pe solii aleşi ai Domnului. „Nu vă atingeţi 
de unşii Mei, şi nu faceţi niciun rău proorocilor Mei!” 

Am cele mai tandre sentimente faţă de fraţii noştri care au făcut această greşeală, şi aş spune că 
aceia care desconsideră pe cel care a acceptat mustrarea, vor fi lăsaţi să treacă prin încercarea care va 
face să se vadă propria lor slăbiciune şi defectele lor de caracter. Fraţii Jones şi Prescott sunt mesagerii 
aleşi ai Domnului, preaiubiţi de Dumnezeu. Ei au cooperat cu Dumnezeu în lucrarea pentru acest 
timp. În timp ce eu nu pot aproba greşelile lor, sunt în relaţii de simpatie şi unire cu ei în lucrarea lor 
generală. 

Domnul1242 vede că ei au nevoie să umble înaintea Lui, în blândeţea şi smerenia minţii, şi să 
înveţe lecţiile care îi vor face mai atenţi la fiecare cuvânt pe care-l rostesc şi la fiecare pas pe care îl 
fac. Aceşti fraţi sunt ambasadorii lui Dumnezeu. Ei au fost grabnici în a prinde razele luminoase ale 
Soarelui Neprihănirii, şi au răspuns împărtăşind lumina cerească altora. Dacă le-a fost frică să refuze 
ceea ce părea a fi lumină, dacă au cuprins prea sârguitor ceea ce a fost înşelător, crezând că acesta este 
sfatul lui Dumnezeu, trebuie cineva să fie dispus să le găsească vină, să critice sau să se plângă, acum 
când ei recunosc că nu au fost aşa de atenţi cum ar fi trebuit pentru a distinge tendinţa unei mărturii 
care a părut să fie divină? Oare aceia care în mod evident au refuzat să accepte lumină reală, care au 
refuzat să accepte puterea Duhului Sfânt, trebuie să se întărească în rezistenţa lor faţă de lumină, şi  
să-şi ofere scuze pentru împietrirea inimii lor care nu le-a adus decât întuneric şi neplăcere din partea 
lui Dumnezeu, din cauză că alţi fraţi, care au primit lumina Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, au făcut 
un pas greşit? Fiecare suflet care a primit teoria adevărului, să ia seama acum la felul în care tratează 
pe mesagerii lui Dumnezeu. Nimeni să nu fie găsit lucrând de partea lui Satana, ca un acuzator al 
fraţilor. Fiecare vânătaie şi rană să fie vindecată. Oricine poartă numele lui Hristos, să umble în toată 
umilinţa minţii şi să nu nutrească în inimă sentimente care nu sunt ale lui Hristos, care se dezvoltă în 
atribute satanice de caracter. Cei care nu au fost în strânsă legătură cu Dumnezeu sunt acum puşi la 
încercare de această împrejurare, şi sunt încercaţi pentru a se vedea dacă îşi vor înălţa sufletele cu 
vanitate, în încredere în sine, spunând „Am ştiut că aşa va fi.” 

Dacă1243 fraţii noştri care au fost duşi în eroare, manifestă acum un spirit drept şi îşi umilesc 
inimile înaintea lui Dumnezeu, greşeala lor se poate dovedi o mare binecuvântare pentru ei. Unii 
dintre fraţii noştri au privit la aceşti predicatori şi i-au aşezat în locul unde ar trebui să fie Dumnezeu. 
Ei au primit fiecare cuvânt de pe buzele lor, fără a căuta cu atenţie sfatul lui Dumnezeu. Pentru ei 
mulţumesc Domnului cu inima şi sufletul, şi cu glasul pentru că încercarea a venit peste oameni care 
au iubit cu adevărat pe Dumnezeu şi au avut frică de El, care au vrut să primească avertismentul şi 
mustrarea lui Dumnezeu, care nu au refuzat corectarea din partea lui Dumnezeu ca un copil 
încăpăţânat, şi nu au aşteptat îndelung în opoziţie, aşa cum au făcut cei care au fost mustraţi la 
adunarea importantă de la Minneapolis. Fraţii Jones şi Prescott au arătat că ei într-adevăr aud vocea şi 
o acceptă ca fiind de la Dumnezeu. 

Aş spune fraţilor noştri dragi, care au fost atât de flămânzi să accepte tot ce vine sub formă de 
viziuni şi vise, să aibă grijă să nu fie prinşi în capcană. Citiţi avertismentele care au fost date de către 
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Răscumpărătorul lumii ucenicilor Săi, pentru a fi date de către ei lumii. Cuvântul lui Dumnezeu este o 
stâncă solidă, şi ne putem pune cu siguranţă picioarele pe ea. Fiecare suflet trebuie să fie încercat, 
fiecare credinţă şi învăţătură trebuie să fie încercată cu legea şi mărturia. Băgaţi de seamă să nu vă 
amăgească cineva. Avertismentele lui Hristos în această privinţă sunt necesare în acest timp, pentru că 
iluzii şi înşelăciuni vor veni în mijlocul nostru, şi se vor înmulţi pe măsură ce ne apropiem de sfârşit. 
„Se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de 
partea lor. De aceea, vegheaţi şi rugaţi-vă.” Ţineţi minte că încercări de acest fel urmează să vină 
asupra noastră, nu numai din afară, ci din rândurile noastre. Siguranţa noastră individuală stă în1244 

consacrarea totală faţă de Dumnezeu. Cei care vestesc adevărul cu dragoste şi în puterea Duhului 
Sfânt, sunt în pericol de a fi consideraţi încrezători în sine şi prea îndrăzneţi. Numai Dumnezeu poate 
păzi poporul Său de capcana punerii încrederii în sine, şi de capcana de a nu simţi dependenţa lor faţă 
de El clipă de clipă. Există bărbaţi şi femei care vor înălţa solul mai presus de solie, care vor lăuda şi 
vor preamări solul, uitând că Dumnezeu este Acela care lucrează în mod minunat prin el, spre slava 
propriului Său Nume. Ei ar trebui să dea laudă lui Dumnezeu pentru că multe suflete primesc prin 
agentul omenesc instrucţiuni care îi fac înţelepţi spre mântuire. Ei ar trebui să dea slavă lui Dumnezeu 
pentru că văd prin interpretarea cuvântului de pe buzele solului, lucrurile minunate ale cuvintelor vii. 
Ei sunt umpluţi cu admiraţie, şi inimile lor ard în ei, ca inimile ucenicilor când au călătorit de la 
Ierusalim spre Emaus împreună cu Mântuitorul răstignit, dar înviat, care le-a mângâiat inimile când i-a 
făcut să înţeleagă Scripturile. El le-a arătat că dezamăgirea lor în legătură cu misiunea şi lucrarea Sa, 
era un subiect al profeţiei, şi că fiecare specificare a fost împlinită. Când au aflat că Cel care a umblat 
şi a vorbit cu ei a fost nimeni altul decât Isus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, au zis unul către altul 
„Nu ne ardea inima în noi, când ne vorbea pe drum, şi ne deschidea Scripturile?” 

Unii vor întreba de ce aceşti soli, care ne-au hrănit cu pâine din cer, să facă o greşeală? Ei vor 
spune, „De ce am acceptat unele lucruri de care aveam nevoie, şi de ce am acceptat alte lucruri despre 
care ar trebui să nu mai vorbim? De ce nu a fost tras semnalul de pericol?” 

A existat1245 pericol de ani de zile. Bărbaţi care au fost aleşi de Dumnezeu pentru a face o 
lucrare specială au fost în pericol, deoarece oamenii au privit la oameni în loc de a privi la Dumnezeu. 
Când fratele Butler a fost preşedinte al Conferinţei Generale, cei din lucrare au pus pe fraţii Butler şi 
Smith şi pe alţii în poziţia în care numai Dumnezeu ar trebui să fie. Fraţii au făcut greşeli grave, şi 
Domnul a trimis solii de adevăr pentru a corecta greşelile lor, şi pentru a-i conduce pe căi sigure. Dar, 
în ciuda mustrărilor care au fost date poporului, ei fac încă din oameni încrederea lor, şi înalţă şi 
slăvesc agentul omenesc, şi această eroare gravă se repetă din nou şi din nou. Domnul a ales bărbaţi 
care să ducă lumina şi solii de mare importanţă oamenilor din aceste ultime zile. După ani de 
perseverenţă, în dificultăţi, Domnul a dat un succes remarcabil adevărului Său, şi cuvintele „Iată-L 
aici, iată-L acolo!” au apărut de fiecare parte şi, totuşi, solia a fost vestită. A trebuit luptat pentru 
fiecare centimetru de teren în vestirea soliei prezente, iar unii nu au fost împăcaţi cu providenţa lui 
Dumnezeu manifestată în alegerea oamenilor pe care El i-a trimis să ducă acest mesaj special. Ei 
întreabă, De ce nu a ales El bărbaţii care sunt de mult timp în lucrare? Motivul este acela că El ştia că 
bărbaţii care au avut o experienţă îndelungată, nu vor face lucrarea în felul lui Dumnezeu şi după 
porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu a ales exact bărbaţii pe care i-a vrut, şi avem motive să-I 
mulţumim că aceşti oameni au dus lucrarea înainte cu credincioşie şi au fost purtători de cuvânt ai lui 
Dumnezeu. Acum, deoarece ei nu au văzut toate lucrurile în mod distinct, deoarece au fost în pericol, 
Domnul le-a trimis un avertisment, şi fiecare suflet care iubeşte pe Dumnezeu, să mulţumească 
Domnului pentru îndurările Lui. Cum! Să îi mulţumim lui Dumnezeu că aceşti oameni au mers prea 
repede, şi au aprobat1246 născociri care nu au fost de origine cerească? – Nu, dar mulţumesc Domnului 
că nu s-au opus soliei de avertizare pe care Domnul a găsit de cuviinţă să le-o dea, şi astfel ei nu au 
repetat grava greşeală pe care unii au făcut-o de ani de zile opunându-se Duhului lui Dumnezeu. 
Mulţumesc lui Dumnezeu că ei au auzit glasul Lui, şi imediat au ascultat de el. În aceasta, bisericile au 
cea mai mare dovadă a faptului că aceşti bărbaţi sunt aleşi de Domnul. El le-a dat o solie, şi a lucrat 
prin ei, pentru că ei cunoşteau vocea ce-i sfătuia din cer, şi au ascultat de ea. Vocea de avertizare, de 
sfătuire, de instruire a făcut apel la oameni care au fost însărcinaţi cu îndatoriri sacre, şi care poartă 
responsabilităţi grele în cadrul Review and Herald şi totuşi, deşi Dumnezeu i-a avertizat la timp şi 
nelatimp să facă anumite lucruri şi să lase anumite lucruri nefăcute, nu toţi au auzit vocea, sau nu au 
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ascultat cuvintele de instruire. Oare cei care au fost astfel avertizaţi, au păşit repede pe calea marcată 
pentru ei, aşa cum au făcut aceşti doi fraţi? – Nu, ei nu au făcut asta. Ei au ales să urmeze propriile lor 
sfaturi egoiste, omeneşti, şi au condus şi pe alţii pe cărări false. Unii dintre cei care au fost avertizaţi 
şi-au primejduit sufletele, alţii nu vor mai vedea niciodată drumul, pentru că întunericul a venit peste 
ei şi ei au spus practic: Noi nu vrem calea Ta, Dumnezeule, ne-am dus pe propriul nostru drum. Dacă 
oamenii cărora li s-a încredinţat Cuvântul lui Dumnezeu, ar fi umblat cu teamă şi tremurând înaintea 
Lui, şi nu după închipuirile inimii lor, Dumnezeu ar fi fost glorificat, şi sufletele ar fi fost salvate 
pentru viaţa veşnică. Să se angajeze acum în cercetarea amănunţită a inimii; să se examineze cu o 
candelă aprinsă, pentru că primejdiile ultimelor zile sunt asupra noastră. Cei care1247 au neglijat să 
primească lumina şi adevărul, să nu profite de greşeala fraţilor lor, şi să nu arate cu degetul rostind 
cuvinte pline de vanitate, pentru că aleşii lui Dumnezeu au fost prea înfocaţi în ideile lor, şi au 
transmis anumite lucruri într-o manieră prea puternică. Avem nevoie de aceste elemente înflăcărate, 
pentru că lucrarea noastră nu este o lucrare pasivă, lucrarea noastră este agresivă. Bărbaţii aceia care 
nu au primit apa scoasă din fântânile Betleemului şi pusă în faţa lor, să se gândească la cât de mult s-a 
pierdut din cauză că nu şi-au găsit locul şi nu şi-au făcut partea în lucrarea pe care Dumnezeu ar fi vrut 
ca ei să o facă. Dacă aceşti oameni cu experienţă, care nu au reuşit să-şi facă partea lor, ar fi stat pe 
căile alese de Dumnezeu, neurmând sfatul oamenilor ci sfatul lui Dumnezeu, ar fi fost uniţi cu bărbaţii 
care au fost aleşi pentru a duce solia de care oamenii au nevoie în aceste ultime zile. Dumnezeu ar fi 
lucrat prin ei, şi lucrarea ar fi avansat mult mai rapid şi mai solid decât a făcut-o. Ei ar fi putut face o 
lucrare foarte preţioasă, dacă nu ar fi nutrit un spirit care nu a fost plăcut lui Dumnezeu, şi care le-a 
închis inimile faţă de lucrarea Duhului Sfânt. Ei au intrat în ispită şi nu au cedat în faţa dovezilor, ci au 
început să pună întrebări, să găsească greşeli şi să se opună. Aceasta a fost atitudinea lor, şi din cauza 
necredinţei lor, Dumnezeu nu i-a putut folosi pentru slava numelui Său. Ei au întristat din nou şi din 
nou pe Duhul lui Dumnezeu. Dacă ar fi umblat în ascultare faţă de lumina care le-a fost trimisă din 
cer, experienţa pe care o au ei în naşterea şi dezvoltarea soliei îngerului al treilea ar fi fost de mare 
valoare în a ajuta să facă desăvârşită lucrarea pentru acest timp, dar ei au refuzat să ocupe poziţia 
pentru care au fost chemaţi şi au eşuat să facă lucrarea pentru care Dumnezeu i-a calificat, şi ei stau ca 
nişte critici, crezând că pot discerne multe lacune în bărbaţii pe care Dumnezeu îi foloseşte. Agenţii 
aleşi de Dumnezeu s-ar fi bucurat să se unească cu bărbaţii1248 care s-au ţinut departe de ei, întrebând, 
criticând şi opunându-se. Dacă ar fi existat între aceşti fraţi unirea pe care Hristos, în lecţiile Lui, a 
poruncit-o ucenicilor Săi, unele greşeli şi erori care au apărut, ar fi fost evitate. Dar dacă bărbaţii care 
ar fi trebuit să-şi folosească experienţa pentru promovarea lucrării, au muncit ca să o împiedice, şi au 
apărut greşeli care nu ar fi apărut dacă ei ar fi stat la locul datoriei lor, pe cine să tragă Dumnezeu la 
răspundere pentru aceste erori de pe urmă? El va socoti responsabili tocmai pe aceia care ar fi trebuit 
să primească lumina şi să se unească cu străjerii credincioşi în aceste zile de primejdie. Dar s-au unit 
ei astfel? – Ei s-au ţinut în poziţia celor care nu vor să primească lumina pentru ei înşişi, şi 
interceptează lumina pe care Dumnezeu vrea să o trimită la alţii. Ei s-au aşezat între Dumnezeu şi 
lumină, şi au pierdut lumina preţioasă şi pacea pe care le aveau, şi au pierdut, de asemenea, apa scoasă 
din izvorul preţios al luminii şi vieţii. Ei s-au pus în poziţia în care nu se poate avea încredere în ei ca 
în oameni ai ocaziei, aleşi de Dumnezeu. 

Dumnezeu vrea o stare de lucruri complet diferită. El vrea ca aceşti oameni care cred că este 
de datoria lor să blocheze roţile, să pună umărul la carul adevărului, şi să-l împingă pe panta 
ascendentă. Ei ar trebui să-şi amintească faptul că Hristos spune ucenicilor Săi, „Voi toţi sunteţi fraţi.” 
Cei care au dispreţuit oamenii care au dus solia lui Dumnezeu, au dispreţuit nu oamenii, ci pe 
Domnul, care le-a dat solia şi lucrarea de făcut. Toate acestea, Dumnezeu le va cere din mâinile lor. 
Lucrarea Domnului avea nevoie de fiecare picătură şi de fiecare frântură din experienţa pe care a dat-o 
fraţilor Butler şi Smith, dar ei au urmat propriul lor curs în unele lucruri, fără să ţină cont de lumina pe 
care Dumnezeu le-a dat-o. Dacă fratele Littlejohn ar fi umblat în lumină, ar fi fost1249 o mare 
binecuvântare în multe feluri; dar egoismul a închis într-o măsură nenorocită sufletul lui, şi el a privit 
şi a criticat cursul acţiunii acelor oameni cărora Dumnezeu le-a dat solia adevărului care trebuie 
vestită lumii în acest timp. Domnul, în providenţa Lui, a permis acestor fraţi care fac lucrarea Sa, să 
facă unele greşeli. Pentru ce motiv? – Pentru a descoperi ce este în inimile oamenilor care au făcut de 
asemenea greşeli, şi pe care Dumnezeu i-a iertat îndurător, în mod repetat. Dumnezeu îi încearcă şi 
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face să se vadă ce fel de spirit au. El nu aprobă lucrarea lor de a se ţine departe de lumină şi de Duhul 
Sfânt al lui Dumnezeu. Ei nu vor primi o recompensă pentru opoziţia lor în spirit, faţă de lucrarea lui 
Dumnezeu. 

Bărbaţii care ar fi trebuit să fie cu ani de zile în avans faţă de ceea ce sunt ei, care ar fi trebuit 
să înveţe de la Dumnezeu, umilindu-şi inimile înaintea Lui, primind Duhul lui Hristos, înălţându-şi 
glasurile în avertizare şi dând trâmbiţei un sunet clar, nu au acum niciun motiv de triumf. Dumnezeu îi 
va socoti responsabili pentru binele pe care l-ar fi făcut dacă ar fi ţinut pasul cu soliile pe care 
Dumnezeu le-a dat, dar nu l-au făcut. Dacă zi de zi ar fi fost îmbibaţi de Duhul Lui, ei ar fi putut face 
acea lucrare care a fost făcută de către fraţii lor, pe care ei i-au criticat şi condamnat. Ceea ce este 
esenţial pentru vestirea adevărului, este darul Duhului Sfânt, care trebuie să îndrume, să conducă şi să 
protejeze sufletul de puterea înşelătoare a lui Satana în aceste ultime zile pline de capcane şi amăgiri. 
Duhul Sfânt trebuie să facă o lucrare pentru fiinţele umane, care abia dacă este înţeleasă de mintea 
omului. Noi aspecte ale adevărului urmează să fie deschise vederii noastre. Oh, bogăţia Cuvântului lui 
Dumnezeu, este foarte puţin apreciată! Fără ca Duhul Sfânt să-Şi facă lucrarea asupra inimii omului, 
caracterul nu va fi dezvoltat după asemănarea divină. 

Domnul va îmbogăţi mintea celor care sunt în căutarea1250 comorilor ascunse ale adevărului. 
Ce făgăduinţă a făcut Domnul nostru Isus Hristos ucenicilor Săi, ca să le ofere mângâiere pentru 
plecarea Sa din mijlocul lor? Făgăduinţa Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Influenţa divină a Duhului 
Sfânt avea să coopereze cu mintea omenească şi să le readucă aminte ceea ce Hristos vorbise cu ei. 
Sămânţa adevărată pentru acest timp de pericol este Duhul Sfânt, pentru că va aduce primitorului, ca 
urmare, toate celelalte binecuvântări. Adevărul crezut, va transforma caracterul. În lumina adevărului 
care străluceşte în zilele noastre, noi suntem mustraţi pentru lipsa Duhului Sfânt. Această lipsă este o 
dovadă a faptului că nu există o abundenţă a acelei credinţe care lucrează prin dragoste şi curăţeşte 
sufletul. Atât timp cât indivizii sunt mulţumiţi cu o teorie a adevărului, şi sunt lipsiţi de lucrarea de zi 
cu zi a Duhului lui Dumnezeu asupra inimii, care se manifestă în exterior prin transformarea 
caracterului, ei se exclud de la calificarea care i-ar pregăti pentru o mai mare eficienţă în lucrarea 
Stăpânului. Cei care sunt lipsiţi de Duhul Sfânt, nu pot fi străjeri credincioşi pe zidurile Sionului, 
pentru că ei sunt orbi faţă de lucrarea care ar trebui să fie făcută, şi nu dau trâmbiţei un sunet clar. 

Botezul Duhului Sfânt, ca în ziua Cincizecimii, va duce la o renaştere a religiei adevărate, şi la 
realizarea multor lucrări minunate. Inteligenţe cereşti vor veni printre noi, iar oamenii vor vorbi 
mişcaţi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar dacă Domnul ar lucra asupra oamenilor aşa cum a făcut 
în ziua Cincizecimii şi după ziua aceea, mulţi dintre cei care acum pretind să creadă adevărul, vor şti 
aşa de puţin despre lucrarea Duhului Sfânt încât vor striga, „Feriţi-vă de fanatism.” Ei ar spune despre 
cei umpluţi cu Duhul Sfânt, „Aceşti oameni s-au îmbătat1251 cu must.” Timpul nu este prea departe 
când oamenii vor dori o relaţie mult mai apropiată cu Hristos, o unire mult mai strânsă cu Duhul Sfânt 
decât au avut, şi pe care nu o vor avea vreodată dacă nu renunţă la voinţa şi la calea lor, şi nu se supun 
voii şi căii lui Dumnezeu. Marele păcat al celor care pretind a fi creştini este faptul că ei nu-şi deschid 
inima pentru a primi Duhul Sfânt. Când sufletele tânjesc după Hristos şi caută să devină una cu El, 
atunci cei care sunt mulţumiţi cu o formă de evlavie, exclamă, „Fiţi atenţi, nu mergeţi în extreme.” 
Când îngerii din ceruri vin printre noi şi lucrează prin intermediul agenţilor omeneşti, se produce o 
convertire temeinică, substanţială, după modelul convertirilor de după ziua Cincizecimii. Acum, 
fraţilor, fiţi atenţi şi nu fiţi prinşi sau nu încercaţi să creaţi emoţie omenească. Dar în timp ce suntem 
atenţi să nu fim prinşi de emoţii omeneşti, n-ar trebui să fim printre cei care ridică întrebări şi nutresc 
îndoieli cu privire la lucrarea Duhului lui Dumnezeu; pentru că vor exista unii care vor întreba şi vor 
critica atunci când Duhul lui Dumnezeu ia în stăpânire bărbaţi şi femei, din cauză că inimile lor nu 
sunt mişcate, ci sunt reci şi de neimpresionat. 

Convertirea este ceea ce trebuie să vedem printre oameni, înainte de a fi pregătiţi să stea în 
ziua cea mare a lui Dumnezeu. Adevărul este întotdeauna agresiv, nu este un element pasiv, mort; el 
este o putere lucrătoare, care operează asupra inimilor acelora care cred. Domnul nu onorează 
niciodată fariseismul rece şi necredinţa. Fie ca toţi fraţii noştri să citească primele câteva capitole din 
Fapte, şi să vadă cum a lucrat Domnul şi cum va lucra acolo unde este hrănită credinţa în inimile 
poporului Său. Nimic să nu fie făcut din spirit de ceartă sau slavă deşartă, ci toţi să slujească lui 
Dumnezeu cu inimi pure, curate, neegoiste, având ochiul îndreptat numai spre slava lui Dumnezeu. 
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Avem nevoie de putere de sus, o putere mai mare decât cea muritoare, pentru a însoţi proclamarea1252 
ultimei solii de milă către lumea noastră. Fiind însoţiţi de această putere, vor fi obţinute victorii care 
vor face evident că puterea divină însoţeşte cuvintele agenţilor omeneşti pe care Dumnezeu îi 
foloseşte pentru a înfrânge minunile mincinoase ale acestui timp degenerat. 

Dumnezeu ne-a încredinţat capacităţi ca să putem face cât mai mult cu ele, spre slava Lui. 
Hristos a spus, „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii care aveţi lumina, 
ca să nu vă cuprindă întunericul.” Intelectul poate fi cultivat, şi prin utilizarea armonioasă a 
facultăţilor noastre, sub controlul Duhului Sfânt, putem dezvolta un caracter puternic, ferm. Un 
caracter neprihănit format după asemănarea caracterului lui Hristos, are o valoare mai mare decât cea 
a aurului sau a pietrelor preţioase. Cei care cooperează cu Domnul Isus Hristos în formarea unui 
caracter neprihănit vor deveni împreună lucrători cu Dumnezeu. Ei îşi vor face partea lor, ca agent 
omenesc prin care Dumnezeu ajunge la inimile şi minţile bărbaţilor şi femeilor care sunt despărţiţi de 
El prin păcat, şi îi vor câştiga pentru Hristos. Nimeni nu poate copia modelul Isus Hristos fără a 
deveni un canal de lumină pentru a influenţa pe alţii. Niciun om nu trăieşte pentru sine. Dumnezeu are 
pretenţii de la noi în mod individual şi în viaţa noastră scurtă de probă, El ne cere să exercităm puterile 
pe care ni le-a acordat, pentru a ne iubi unul pe altul aşa cum ne-a iubit El. Noi nu trebuie să muncim 
având în vedere doar această scurtă viaţă, ci să acţionăm având în vedere veşnicia, să acţionăm ca şi 
cum perdeaua dintre noi şi universul cerului ar fi trasă, şi am putea vedea cu ochiul credinţei pe 
Hristos privind asupra noastră şi încurajându-ne în lucrarea noastră. Studiaţi cu sârguinţă lecţiile pe 
care El le-a dat ucenicilor Săi, pentru că El a declarat, „Cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh 
şi viaţă.” Există măduvă şi grăsime în aceste lecţii. Hristos S-a rugat Tatălui Său1253 pentru ucenicii 
Săi. El a spus, „Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.” 

Fraţii mei, propovăduiţi pe Hristos. E nevoie să-L ţinem înălţat înaintea lumii, ca oamenii să 
poată privi mila şi neprihănirea Lui. Meditaţi asupra lecţiilor pe care Hristos le-a dat ucenicilor Săi, 
pentru ca acestea să fie date din nou lumii. Acesta este Cuvântul care a devenit trup şi a locuit printre 
noi. Interesul veşnic al lumii depinde de faptul că oamenii cunosc pe Hristos ca Mântuitor al lor, 
personal. „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe 
Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.” Pana inspiraţiei a trasat cuvintele pe care Hristos le-a rostit, 
pentru ca cei care cred în El, să poată da altora cuvintele pe care El li le-a dat. Cei aflaţi în lucrare ar 
trebui să aşeze în faţa oamenilor lecţiile care trebuie să fie aduse în viaţa de familie. Părinţii trebuie să 
fie învăţaţi să simtă responsabilitatea solemnă de a învăţa pe copiii lor lecţiile date lor de către Hristos, 
atât în Vechiul cât şi în Noul Testament. Copiii au fost în mod ciudat neglijaţi, şi oamenii ar trebui să 
fie luminaţi în ceea ce priveşte religia căminului. 

Duhul Sfânt prezintă marea şi înnobilatoarea temă a lui Hristos şi a neprihănirii Sale, şi ochii 
multora sunt unşi pentru a discerne lucrurile spirituale. Mulţi câştigă o înţelegere mai completă a 
lecţiilor cuprinse în Cartea sfântă decât cea pe care au avut-o în trecut, şi ei discern un standard mai 
ridicat al evlaviei. Ei văd că există o lucrare de făcut pentru lume, care necesită zel stăruitor şi energie, 
tăgăduire de sine şi jertfire de sine pentru Hristos. Va fi descoperit un tip de creştinism mai înalt şi mai 
sfânt decât cel pe care l-am văzut de mulţi ani. Avem nevoie atât de mare de atingerea divină, încât nu 
putem să mai lucrăm potrivit standardului nostru scăzut, iubitor de tihnă şi indiferent. Dar când 
biserica este corect1254 educată, şi membrii acesteia sunt instruiţi cu înţelepciune, atât cei în vârstă cât 
şi cei tineri vor avea un singur gând, acela de a lucra. Marele proiect de a trimite lumina în toate 
părţile lumii, va cere misionari în număr mult mai mare decât cei pe care i-am trimis deja. Copiii nu 
au fost educaţi, disciplinaţi şi instruiţi aşa cum voia Dumnezeu, pentru a se ridica o armată mare de 
lucrători pentru înaintarea cauzei Lui. 

La prima venire a lui Hristos, îngerii au rupt tăcerea nopţii cu aclamaţii de laudă, şi au 
proclamat slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui. El 
vine din nou în curând, cu putere şi slavă mare. Cei care nu sunt uniţi cu lumea, îşi vor da seama că 
timpul cere mai mult decât cuvântări slabe, neclare şi metodice. Ei vor vedea că seriozitatea şi puterea 
trebuie să însoţească cuvântul, ceea ce va stârni puterile iadului să se opună avertismentelor lui 
Dumnezeu rânduite să ajungă la oameni pentru a-i trezi din siguranţa lor carnală, ca să se pregătească 
pentru marele eveniment aflat chiar în faţa noastră. Făgăduinţa este, „Voi veţi primi o putere, când Se 
va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până 
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la marginile pământului.” Dumnezeu nu va accepta niciun mesaj somnolent şi fără vlagă în acest timp. 
În timpurile vechi, „oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt”, şi ne putem aştepta la 
o astfel de învăţătură în zilele noastre. Ştiu că Domnul a lucrat cu puterea Sa în Battle Creek. Nimeni 
să nu încerce să nege acest lucru, pentru că făcând astfel, vor păcătui împotriva Duhului Sfânt. Din 
cauză că poate fi nevoie de a avertiza şi de a preveni pe fiecare să umble cu atenţie şi rugăciune, 
pentru ca influenţa înşelătoare a inamicului să nu conducă pe oameni departe de Biblie, nimeni să nu 
presupună că Dumnezeu nu-Şi va manifesta puterea în rândul poporului Său1255 credincios; pentru că 
El va lucra şi nimeni nu-L poate împiedica. Numele Lui va fi o laudă pe pământ. „După aceea, am 
văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui.” 
Unele suflete vor vedea şi vor primi lumina, dar cei care s-au opus mult timp luminii, pentru că nu a 
venit potrivit cu ideile lor, vor fi în pericol să numească lumina întuneric, şi întunericul lumină; dar 
puterea lui Dumnezeu va strica refugiul minciunii, şi slava Lui va fi descoperită. Fie ca nicio rază de 
lumină să nu găsească împotrivire, lucrarea Duhului lui Dumnezeu să nu fie interpretată ca întuneric. 
Dumnezeu nu va lăsa pe poporul Său să lupte singur, fără cooperarea îngerilor cereşti, împotriva 
căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva 
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. Puterea lui Dumnezeu se va manifesta pentru a ţine sub 
control puterea vrăjmaşului. Dumnezeu va da biruinţă adevărului.  

Ellen G. White 
 
 

Lt. 57, 1894 
CĂTRE  O. A. OLSEN 

Williams St., Granville, NSW, 10 iunie, 1894. O-57-1894 
 
Dragă frate Olsen, 

Sunt tare îngrijorată în privinţa stării de solicitare a lui Willie. El are mult prea multe de făcut. 
El trebuie să pregătească materialele pentru a fi trimise în America şi în diferite câmpuri de aici, din 
această ţară; trebuie să dea sfaturi în ceea ce priveşte lucrarea cu străinii; trebuie să dea sfaturi în ceea 
ce priveşte mişcările importante de aici, stând la adunările comitetelor până noaptea târziu; este forţat 
să-şi neglijeze scrierile, iar apoi trebuie să stea până la mijlocul nopţii pentru a dactilografia, lucrarea 
apăsând în mod constant şi urgent asupra lui. Acum, dacă doreşti ca el să fie păstrat pentru cauza lui 
Dumnezeu, îţi cer să îi trimiţi un om ca să-l ajute. În cazul în care cauza nu îşi poate permite să facă 
acest lucru, îi voi cere, ca mamă a lui, să-şi schimbe în mod hotărât modul de lucru. El trebuie să facă 
mult mai puţin, dar nu se gândeşte la sine. 

El este acum într-o stare care mă alarmează foarte tare. Creierul lui este congestionat. Cred că 
dacă ai fi fost mai liber să-ţi exprimi o anumită apreciere asupra muncii sale, pe care ştiu că o merită, 
aceasta nu l-ar fi făcut să se înalţe câtuşi de puţin, şi nici nu i-ar fi făcut niciun rău. El nu lasă să iasă 
de pe buzele sale niciun cuvânt de plângere la adresa cuiva sau a vreunui lucru. Întregul său suflet este 
pentru lucrare, dar ştiu că nu poate continua să facă aşa cum a făcut. Sufăr peste măsură din cauza 
acestei stări de lucruri. El se pune în situaţia cea mai neplăcută, cu scopul de a ajuta pe cineva care, 
după cum crede el, are nevoie de ajutor. 

Când te văd legat împreună cu bărbaţi care sunt plini de egoism, neconsacraţi, umblarea lor 
fiind sub dezaprobarea continuă a lui Dumnezeu, simt că eşti tu însuţi în pericol să fii afectat şi să iei 
decizii pe care Dumnezeu nu ar vrea să le iei. 

Eu nu îndrăznesc să spun vreun cuvânt lui Willie din ceea ce ţi-am scris. Fratele Starr şi soţia 
sa au plecat în Queensland, pentru a deschide acest câmp. Fratele Starr se aşteaptă să ne însoţească în 
Africa, dar eu nu propun să părăsim acest câmp până când nu-mi văd mai clar drumul. 

Willie1257 m-a ajutat puţin la cartea mea. Ceea ce mie mi-a luat zile, lui i-a luat o oră pentru a 
auzi capitole citite din Viaţa lui Hristos, dar cum nu am fost încă în măsură să scriu nimic nou, nu 
există multe de făcut în această direcţie. Bisericile strigă după ajutor; sunt multe vizite de făcut, şi 
multă mărturie personală, de scris. Mi-e teamă să neglijez această lucrare şi să las ca bărbaţi şi femei 
să se înşele, gândind despre ei că sunt drepţi, când eu ştiu că sunt greşiţi. În cazul în care ar suferi 
accidente şi ar muri în păcatele lor, aş simţi că sângele sufletelor lor este pe hainele mele. 
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15 Iunie. Văd din scrisorile şi din rapoartele primite cu ultima poştă, că lui Willie i s-a tăiat din 
salariu; dacă el ar fi fost în America cu familia sa, acest lucru nu ar fi fost nepotrivit, dar vizita ta în 
Australia şi Noua Zeelandă ar trebui să te facă cu siguranţă să înţelegi situaţia, că mijloacele limitate 
aduc o strâmtorare asupra lucrătorilor conducători, purtători de poveri, mult peste orice este posibil să 
existe în America. Aici se cer constant mijloace pentru a susţine lucrarea în diferitele ei ramuri, şi este 
necesar pentru noi să facem donaţii către întreprinderile care necesită bani. Cei care rămân cu familiile 
lor şi au o poziţie în instituţiile noastre ar putea să o ducă mult mai bine cu salarii mult mai mici decât 
au nevoie cei care sunt chemaţi să lucreze în câmpuri asemenea celor în care lucrăm noi acum. Cei ca-
re lucrează în aceste câmpuri noi şi nevoiaşe, trebuie să dispună de mijloace pentru a începe lucrarea 
ori dacă nu, ei trebuie să vadă lucrarea blocată, şi se vor vedea neajutoraţi pentru a îmbunătăţi situaţia. 
Eu ştiu ce vorbesc, pentru că în mare parte a lucrării noastre, am fost pionieri timp de mulţi ani. 

Nu există niciun suflet de la care, în timp de presiune, vreunul din noi să poată aştepta vreun 
ban pentru a uşura situaţia. Atât la Melbourne cât şi la Sydney, trezoreria a fost golită. Am avut un 
cont de două luni neplătit la băcănie, şi de când am fost în această situaţie, am studiat problema 
financiară. Nu poţi vedea care e situaţia lui Willie? Pe lângă susţinerea unei familii în1258 Battle Creek, 
şi plata unei chirii pentru cameră şi masă, are în plus şi alte cheltuieli, şi este lăsat fără o rezervă de 
mijloace pentru a fi utilizate, şi este esenţial să fie utilizate, în diferite întreprinderi ale lucrării. În felul 
acesta este ţinut în strâmtorare financiară continuă. În America a trebuit să ia cu împrumut bani pentru 
a-şi cumpăra casa, şi încă mai are de plătit rata pentru ea, şi dobânda. Poziţia de conducere pe care el o 
ocupă, face necesar ca el să dea un exemplu în sprijinirea diferitelor întreprinderi. Multele cereri 
pentru bani l-au condus să-mi ceară împrumut 1200 dolari, pe care i i-am dat. 

În afară de aceasta, suma de 1200 dolari mi-a fost împrumutată, şi mi-am dat cuvântul că îi voi 
restitui atunci când vor fi solicitaţi. Am folosit fiecare dolar din aceşti bani în lucrare, astfel încât poţi 
să vezi că este mai mult decât salariul meu pe un an. Eşti conştient de faptul că valoarea totală a 
salariilor mele din ultimul an, a fost donat pentru a cumpăra terenul pe care să se ridice clădirea şcolii. 
Nu am niciun cuvânt de spus în legătură cu tăierea celor 2 dolari pe săptămână din salariul meu; 
aceasta va reduce unele ocazii în care aş putea să investesc în lucrare pe măsură ce aş discerne nevoia 
acesteia, limitându-mă astfel la sfârşitul acestei linii. Dar doresc să iei cu atenţie în considerare 
cazurile lucrătorilor şi să vezi care sunt oamenii care sunt în mod constant obligaţi să folosească 
mijloace în interesul lucrării, şi pentru începerea lucrării în câmpuri noi, şi care nu vor da înapoi din 
vreo motivaţie egoistă. Este o încurajare că astfel de oameni nu vor deveni egoişti. W. C. W. nu va 
deveni, indiferent de circumstanţe. Dar ştiu cât de mult îl chinuie şi îl necăjeşte faptul că mâinile îi 
sunt legate, astfel că nu se simte liber să dea. 

Când am venit prima dată la Granville, a trebuit să împrumut 50 dolari de la sora Hughes, iar 
acum ea are nevoie de bani, dar eu nu îi pot înapoia până când nu intru în posesia unor bani. Ne-a 
costat o sumă mare să ne mutăm aici de la Melbourne, cu toate lucrurile. Dar Willie va face donaţii, şi 
va da înapoi financiar, şi1259 va trebui să folosesc mijloacele mele pentru a contribui la susţinerea 
familiei sale, pentru că el nu poate să facă acest lucru, cât timp are atâtea alte cheltuieli de făcut. În 
America am putea trăi cu salarii mai mici decât cele de care avem nevoie aici. Este bine să ştii exact 
cum stau lucrurile. Îţi scriu aceasta ca să poţi aduce la cunoştinţă celor din conducere situaţia reală, 
întrucât în poziţia ta, este privilegiul şi datoria ta să faci aceasta. 

De îndată ce pot obţine bani, ceea ce ar trebui să fie în câteva zile, voi investi 50 dolari în mica 
biserică, ce trebuie să fie construită la Seven Hills. Sunt douăzeci de oameni care ţin acum Sabatul; 
părinţii împreună cu copiii sunt în număr de vreo patruzeci. Atunci când cortul este adunat, nu există 
niciun loc unde să se poată întâlni pentru închinare. Ei sunt oameni minunaţi, dar prea săraci pentru a 
face mai multe; ei vor face tot posibilul, iar noi trebuie să îi ajutăm. 

Eu pot vedea acum forţa avertismentelor date mie de Domnul, cum că noi nu trebuia, prin 
daruri mari, să pierdem din mâinile noastre mijloacele pe care Dumnezeu a dorit să le folosim, pentru 
că El avea să facă din soţul meu şi din mine, agenţi prin care stindardul adevărului să fie înălţat în 
multe locuri. Willie ia locul tatălui său, am văzut că lucrarea noastră a fost de un asemenea caracter 
încât noi să nu ne simţim dependenţi de fraţii noştri, de vreo instituţie sau de deciziile vreunui om sau 
a unei clase de oameni; căci dacă ei nu sunt sfinţiţi, vor contracara lucrarea lui Dumnezeu. Am văzut 
că Domnul a avut pentru noi, o lucrare deosebită de făcut. Oameni care nu au fost învăţaţi de 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



152 

Dumnezeu, oameni care nu sunt sub influenţa Duhului Său, din lipsă de discernământ sunt puşi în 
poziţii de încredere, în care influenţa lor are să aibă o putere de control, şi multe decizii vor fi luate, 
influenţând lucrurile într-o direcţie greşită. Lucrarea va fi primejduită nu numai de către oameni care 
refuză să accepte şi să asculte de poruncile lui Dumnezeu, dar unii chiar dintre noi, care au luat parte 
atât la planificarea cât şi la realizarea lucrării, nu sunt în strânsă legătură cu Dumnezeu. Totuşi, 
judecata acestor oameni este privită ca fiind demnă de încredere. Dacă ei ar fi în stare să distingă1260 
lucrurile sfinte de cele obişnuite, ar consacra lui Dumnezeu talentele abilităţii lor, iar înzestrările lor, 
ca oameni de afaceri, ar fi folosite ca o încredere sfântă. Dar ei niciodată nu au fost convertiţi, şi nu 
fac din Dumnezeu teama şi încrederea lor. Cu toate acestea, deciziile lor leagă sau dezleagă în lucrarea 
lui Dumnezeu, ca şi cum ei ar fi sub sfinţirea Duhului Sfânt. 

De la moartea soţului meu, am primit în mod repetat avertismente cum ar fi: „Fereşte-te de 
oamenii din poziţii înalte. Nu te aşeza sub puterea sau sub controlul oamenilor, pentru că unii nu vor 
înţelege calea lucrării lui Dumnezeu. Tu nu trebuie să fii legată. Nu îţi lega mâinile prin nişte decizii 
pe care vei fi îndemnată să le iei. De prea multe ori egoismul va controla mintea şi judecata oamenilor. 
Am mărturii clare pe care să le rosteşti, dar oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu şi sfinţirea Duhului 
Său, vor induce în eroare. Ei nu vor primi mărturiile adevărului, ei nu vor să fie corectaţi. Ei vor nutri 
gelozia. Prin invidie, prin împotrivire faţă de Duhul lui Dumnezeu, ei vor da ascultare sugestiilor lui 
Satana, şi îţi vor îngreuna lucrarea pe care ţi-am dat-o să o faci. Te-am pus într-o poziţie în care să poţi 
avea influenţă şi mijloace în păstrare, pentru a întări lucrarea Mea, pentru a spori interesul împărăţiei 
Mele, şi să nu fii împiedicată prin judecata şi deciziile oamenilor care nu fac studiul lor acela de a 
cunoaşte gândul şi voia lui Dumnezeu.” 

Mi s-a arătat că tu, dragul meu frate, ai permis uneori ca judecata oamenilor care nu sunt 
stăpâniţi de Duhul lui Dumnezeu, să te conducă să-ţi pui influenţa în sprijinul unor planuri şi 
propuneri care L-au nemulţumit pe Dumnezeu. În ceea ce priveşte unele dintre consiliile voastre, 
cuvântul Domnului a venit la mine din nou şi din nou, arătându-mi relele care au nevoie să fie 
corectate; dar dacă ai văzut relele, tu nu ai îndrăznit să stai ferm şi cu îndrăzneală în apărarea a ceea ce 
este drept. Eşti în pericol ca judecata ta să fie pervertită. Cunoaşterea acestui fapt, a adus o povară mai 
grea asupra mea. Dumnezeu nu are plăcere de aceste1261 lucruri. În ceea ce priveşte pe căpitanul 
Eldridge, a trebuit să-i scriu tot mereu cuvinte de mustrare. Ai văzut răul care a fost la lucru, şi totuşi 
nu ai făcut aşa cum ar fi trebuit să facă cel aflat în poziţia ta. În ceea ce priveşte oamenii pe care a 
trebuit să îi mustru, cuvântul Domnului nu a avut efectul pe care l-ar fi avut dacă tu ai fi discernut răul 
în mod mai clar şi dacă ai fi acţionat hotărât. Aceste cuvinte mi-au fost rostite atunci când starea 
lucrurilor din comitetele voastre, a fost atât de inacceptabilă în faţa Domnului: „Şi astfel, izbăvirea s-a 
întors îndărăt, şi mântuirea a stat deoparte; căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea 
nu poate să se apropie. Adevărul s-a făcut nevăzut, şi cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul 
vede, cu privirea mânioasă, că nu mai este nicio neprihănire.”  

De o lungă perioadă de timp, există rele în editura de la Battle Creek. Soliile pe care 
Dumnezeu le-a dat, nu au avut suficientă greutate în ochii celor care au ocupat poziţiile de frunte, 
încât să schimbe actuala stare de lucruri. Mi-a fost arătat că Satana jubila atunci când egoismul 
bărbaţilor a jefuit trezoreria lui Dumnezeu. Sunt unii care nu au avut sentimente de amabilitate faţă de 
mine, pentru că au fost lipsiţi de acele salarii mari. Astfel de sentimente au fost nutrite de către 
Captain Eldridge, fraţii Henry, Frank Belden şi alţii. Niciunul din acei bărbaţi nu vor fi curaţi vreodată 
înaintea lui Dumnezeu până când nu vor restitui cauzei Domnului ceea ce spiritul egoist şi avar a 
jefuit din lucrare. Mi s-a arătat că rezultatul acordării unor astfel de salarii exorbitante va fi acela că 
lucrătorii care sunt într-adevăr conştiincioşi, vor fi asupriţi; cei care ar apuca fiecare dolar pe care ar 
putea să-l pună în folosul lor, ar gestiona lucrurile după placul lor, dacă ar avea ocazia să facă asta. 

Am fost îndurerată când am văzut cererea pe care o ai pentru fratele Henry. Nu pot vedea nicio 
lumină în aceasta. Dumnezeu vrea bărbaţi altruişti, drepţi, a căror judecată nu este influenţată de 
sentiment, bărbaţi care nu vor lua decizii conduşi de un spirit pervers. „Voi cinsti pe cine Mă 
cinsteşte”, zice Domnul.  

În1262 ceea ce mă priveşte, nu-mi pasă de salarii, dar îmi pasă de principiul corect şi de 
dreptate. Îmi pasă de judecată atunci când oamenii care au intrat într-o confederaţie au luat din 
trezoreria lui Dumnezeu salarii mari pe care ei nu le-au câştigat şi nu le-au meritat mai mult decât alţii 
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din editură, sau care sunt angajaţi în întărirea altor ramuri ale cauzei, care au primit salarii mici, dar 
care îşi fac munca în mod conştiincios, în integritatea şi întreaga puritate a inimii; o greşeală profundă 
a fost făcută, la care Dumnezeu nu închide ochii. Când aceşti oameni vor fi convertiţi, fiecare dolar pe 
care l-au primit în plus faţă de ceea ce ar fi trebuit să primească, îl vor returna la trezorerie. Avem de-a 
face cu Hristos în persoana sfinţilor Săi. A permite cuiva să fie înălţat şi altuia, mai credincios şi mai 
sincer, să fie pus într-o situaţie grea, nu este nici drept, nici potrivit. Dumnezeu va răsplăti cu 
siguranţă aceste lucruri. 

Sunt tot mai mult şi mai mult convinsă de faptul că lucrarea mea este în această ţară. Noi nu 
îndrăznim să părăsim lucrarea din Australia şi din Noua Zeelandă, în starea lor actuală. Poţi vedea 
situaţia în care este W. C. W., iar eu nu-mi pot da consimţământul ca el să continue să facă aşa cum a 
făcut până acum. Dacă nimeni altcineva nu vede necesitatea ameliorării situaţiei, va trebui să-mi 
folosesc influenţa cu hotărâre în ce priveşte pe fiul meu. Aş vrea să pot vedea o reformă hotărâtă la 
fratele Henry, ca să pot privi cu mulţumire încrederea pe care se pare că i-o acorzi. Cunosc spiritul 
care a stăpânit omul într-o mare măsură, şi sunt foarte deprimată la gândul că vei fi legat împreună cu 
el, avându-l ca partener pentru a vizita Europa. Cât de multe seminţe ale necredinţei vor fi semănate în 
ceea ce priveşte soliile pe care le dă Dumnezeu? Cât de multe deformări şi răsuciri va da el lucrării 
prin glasul şi influenţa sa, în contradicţie cu gândul şi voinţa lui Dumnezeu? Nu puţin sunt surprinsă, 
şi nu este mică teama pe care o am pentru tine. Nu simt acea asigurare în cazul tău, pe care aş fi 
bucuroasă să o simt. Nu vreau să greşeşti în judecată. Nu vreau să superi pe Dumnezeu. Nu aş vrea să 
spun niciun cuvânt care să te descurajeze, dar trebuie să te avertizez.  

Frate1263 Olsen, doresc să-ţi spun că tu nu trebuie să faci nicio socoteală pentru mine, ca să 
merg în Africa; nu văd nicio lumină şi nicio coerenţă într-o astfel de mutare. Este timpul să găsesc un 
loc retras, să găsesc linişte şi odihnă a sufletului. Am fost în tumultul bătăliei timp de cincizeci de ani, 
şi nu doresc să păstrez serviciul activ până când să nu mai ştiu când este momentul să plec. Cred că a 
venit timpul să pun deoparte grijile şi nedumeririle pe care le întâlnesc în câmpuri noi. Mi-a mai rămas 
doar puţină putere. 

Nu este nevoie ca cineva să-mi spună de Africa. Ştiu foarte bine ce aş putea întâlni acolo, după 
cum ştiu ce fac fraţii mei; pentru mine, acesta ar fi cel mai greu câmp în care am încercat vreodată să 
lucrez. Sunt în temă cu amestecul de elemente, pentru că Domnul a deschis situaţia înaintea mea. Eu 
sunt şi mai puţin înclinată să vizitez Africa, de când fraţii Wessels au intrat în posesia proprietăţii pe 
care au primit-o. Ştiu că acest lucru mi-ar îngreuna foarte mult lucrarea. Dacă Domnul le-ar trimite o 
mărturie prin mine, mă tem că ei nu ar primi-o; ştiu că primejdia lor este foarte mare de când au primit 
această proprietate, şi dacă ei resping avertismentele de la Dumnezeu, îşi vor pierde sufletele. Ştiu că 
inamicul este gata să interpreteze greşit tot ce le-aş putea spune sau scrie: fratele Phillip Wessels mi-a 
spus hotărât că el nu mai vrea scrisori de la mine. 

Nu am nici cea mai mică înclinaţie pentru a merge în Europa sau pentru a vizita Africa, şi nu 
am nicio rază de lumină că ar trebui să merg. Sunt dispusă să merg acolo unde Domnul îmi indică 
datoria, dar nu sunt dispusă să merg la vocea Conferinţei, dacă nu văd că ar trebui să fac astfel. Eu ştiu 
că ei nu ar dori să procedez aşa. Nu mă simt încă înclinată să merg în America, pentru că ar fi atât de 
multă muncă pentru a merge acolo, încât nu ar fi înţelept pentru mine să merg. Voi rămâne aici până 
la următoarele ordine de la Domnul care să-mi arate ce să fac. M-am gândit că ar trebui să îţi spun, ca 
să nu te gândeşti că voi merge, când de fapt nu simt că ar fi datoria mea să merg. Lasă ca persoanele 
mai tinere1264 să se implice în conflict. 

Timp de câteva săptămâni, am trecut printr-o asemenea agonie a minţii că abia mai ştiam dacă 
e mai bine să trăiesc sau să mor. Fratele şi sora Starr s-au dus în Queensland, şi rugăciunea mea este 
ca Domnul să meargă cu ei. Nu cred că sora Starr ar fi o uşurare pentru mine, ca intendentă în casa 
mea. Ea nu dispune de calităţile atât de esenţiale pentru o astfel de poziţie. După conflictul sever prin 
care a trebuit să trec în Melbourne, în legătură cu mustrarea greşelilor, conflicte care îmi taie însăşi 
viaţa şi curajul meu, am fost în imposibilitatea de a dormi sau de a-mi găsi liniştea minţii. Am venit la 
Granville complet epuizată. Am fost lipsiţi de mijloace. Am avut o cameră bună, fratele şi sora Starr 
au avut o cameră bună, Willie a avut o încăpere mică, umedă şi nesănătoasă. Apoi au venit fratele şi 
sora Lawrence, şi Mattie, crezând că vor rămâne doar câteva zile şi au fost aici şase săptămâni până 
când problema cu privire la terenul şcolii să fie rezolvată. Casa noastră a fost un hotel pentru toţi cei 
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care veneau şi plecau, şi era dificil de rezolvat problema îngrijirii de ei. Familia noastră era de 
paisprezece membri. Modul în care să administrăm partea financiară a afacerii, a fost un puzzle, dar 
am făcut tot posibilul pentru a reduce cheltuielile. Am consultat familia, şi cu acordul lor, am 
îndepărtat untul din meniu. Am înlăturat cu totul carnea. Nicio bucăţică nu a fost adusă în casă, de 
când am venit la Granville. Tot ce am cumpărat pentru mobilarea casei, a fost cumpărat la vânzările 
prin licitaţie; am urmărit ocaziile pentru a obţine articole ieftine. Când a fost considerat necesar ca 
fratele Daniells şi fratele Smith de la Echo Office, să vină de la Melbourne, am instalat un cort pentru 
a mări spaţiul nostru, l-am făcut confortabil cu o sobă, fraţii noştri au fost cazaţi în cort, şi acesta a fost 
singurul lor loc pentru şedinţele de consfătuire. Am ştiut că nu era un loc în care aceşti oameni ar 
putea fi confortabil găzduiţi. Fratele Reekie şi alţii au fost de multe ori aici, pentru consultare cu 
privire la lucrare. Urmărirea penală a fraţilor Firth, a creat o asemenea controversă şi a scos atât de 
multe articole în ziarele seculare1265 pro şi contra, încât era foarte interesant să urmăreşti toată 
chestiunea. 

Ei bine, multe lucruri de un caracter foarte neplăcut mă tulbură. Am depins de mijloacele 
despre care fratele Haskell ne scria că vin din America. Tocmai când nu am mai putut scoate aici din 
trezorerie, el ne-a scris că banii vor veni cu poşta următoare. Dar, în loc de bani, am primit vestea că 
fratele Haskell a dus prima tranşă de 20.000 $ la Pacific Press pentru a-i trimite aici, dar fratele Jones 
a spus că ei au nevoie de bani la Press şi că aceştia vor intra în fondul general. Am fost nu doar 
mâhnită, ci indignată. Cu doar câteva nopţi înainte ca această scrisoare să fi ajuns la noi, am visat totul 
despre chestiune. Se părea că eram pe o insulă, şi puteam vedea la o mare distanţă că o barcă venea 
spre noi, şi un om de pe ea ţinea un portmoneu în mână. Înainte ca barca să pornească, am ştiut că 
venea ajutorul, dar s-a ridicat un om care a luat portmoneul, l-a pus în buzunarul lui de la piept, şi apoi 
ne-a arătat mâna goală. 

Am avut câteva experienţe dureroase în acel timp, şi am fost împovărată cu totul, ca un car 
care geme sub snopi. Am avut dureri în inimă şi în cap, urmate de senzaţie de amorţeală. Nu am 
înţeles niciodată mai înainte cuvintele care spun despre Hristos că, „A ajuns într-un chin ca de moarte, 
şi a început să Se roage.” Am fost obligată de necesitate să-mi ocup locul, pentru a vorbi poporului 
nostru, dar oh, inima mea era atât de îndurerată. Nu îndrăzneam să dorm, şi umblam prin cameră plină 
de durere şi agonie. Ştiam că niciun suflet viu nu mă putea ajuta. 

Într-o dimineaţă, scriam în jurnalul meu pe la ora unu; am stat în rugăciune un timp, înainte de 
a ieşi din patul meu când, instantaneu, toată povara m-a părăsit, şi pacea, ca un râu, a venit în sufletul 
meu. Am mers apoi cu fratele Daniells şi alţi câţiva, să vedem terenul şcolii. În dimineaţa următoare, 
pe când eram cu toţii plecaţi în rugăciune, Domnul a pus asupra mea povara rugăciunii pentru1266 
fratele McCullagh, ca el să poată fi binecuvântat, întărit şi vindecat. Au fost momente foarte 
binecuvântate şi fratele M. spune ca dificultatea a fost îndepărtată din gâtul lui, şi el suferea de mult. 

Venirea noastră în acest loc, a făcut necesar să purtăm poveri grele. Am ştiut că ar fi costisitor 
pentru comitetul care examina terenurile, să se cazeze la hoteluri, şi bani nu au fost, astfel că, la sfatul 
meu, May a pregătit aici provizii care să fie trimise la Dora Creek, pentru a asigura nevoile fraţilor, şi 
am avut două luni datorie la băcănie şi am împrumutat nişte bani pentru nevoile mele şi ceva bani 
pentru a uşura un frate care era în necaz. 

Dar când a sosit Review, conţinând două articole ale bătrânului Littlejohn, spiritul meu a fost 
din nou în agonie. Mi se părea că voi muri. Nu am putut să scriu. Pentru oameni, nu am putut face 
nimic. O groază ca un mare întuneric a venit peste mine. Am fost doborâtă la pământ la gândul că 
bărbaţii puşi în locuri de răspundere în editură, nu sunt de încredere, că au atât de puţin discernământ, 
încât permit ca un astfel de articol să fie tipărit şi imortalizat, dându-ne ca popor, în mâinile 
duşmanilor. Cazul meu a fost făcut subiect de rugăciune, şi în timpul nopţii, Isus a părut să fie alături 
de mine. El a spus, „Lasă-Mă să-ţi iau povara, tu nu o poţi purta.” Am crezut că braţul lui Isus m-a 
înconjurat şi mi-a poruncit să citesc Isaia 54, şi a repetat de la versetul patru, la versetul opt. Apoi, El a 
spus, „Satana încearcă să te distrugă, Eu sunt Restauratorul tău. Pune povara ta asupra Mea. Eu îţi voi 
da odihnă.” Am fost în întregime uşurată, dar restaurarea vine încet. Capul şi inima mea sunt încă 
afectate. 

Motivul pentru care îţi scriu toate aceste detalii este că doresc să ştii de ce nu îndrăznesc să 
merg în Africa. Sunt tare nedumerită să ştiu unde să găsesc odihnă şi posibilitatea de a scrie. Am nutrit 
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ideea că odihna înseamnă să dorm în mormânt, şi totuşi unele aspecte au făcut acest lucru discutabil. 
Sunt înclinată în cele din urmă să cred că1267 ar trebui să merg într-un loc în care să mă pot simţi 
acasă, şi să nu mai primesc mijloace de la Conferinţa Generală, ci să mă simt în întregime liberă de 
orice responsabilitate, şi să fiu independentă de orice om şi putere. Aceasta este întreaga lumină pe 
care o pot vedea în prezent. Mă simt obligată să mă aşez în locul în care nu aş avea atâtea dezamăgiri 
şi şocuri teribile pentru inima mea. Nu văd nicio altă cale decât să simt că la vârsta mea, Dumnezeu 
îmi va da odihnă. 

Dar ca acele articole din Review să fie date lumii, mi se pare a fi cea mai teribilă trădare a 
cauzei şi a lucrării noastre, în mâinile vrăjmaşilor noştri. Unii din poporul nostru acţionează sub 
stăpânirea unui alt spirit decât cel al lui Dumnezeu. Singura cale sigură de urmat este de a pune în 
locul lor pe cei care pot da trâmbiţei un sunet clar, şi care nu dau alarme false care slăbesc, 
nedumiresc şi derutează poporul lui Dumnezeu în aceste zile din urmă. În acest timp ei au nevoie de 
orice picătură de energie şi de vedere spirituală curată pentru a discerne şiretlicurile lui Satana, pentru 
a da faţă cu el în mod ferm, hotărât, şi pentru a lupta cu vitejie bătăliile Domnului. Dacă bărbaţii de la 
Review and Herald Office permit ca o chestiune ca aceea a fratelui Littlejohn să fie răspândită, să fie 
concediaţi, indiferent cine ar fi ei. Inima mea este bolnavă, îndurerată şi fără putere. 

 
 
 

Ms-34-1894 
Norfolk Villa, Prospect St, Granville, N. S. W., 3 august 1894 

 
Am primit o scrisoare de la fratele J. R. Ruster, 2700 State St., Chicago, Ill. El mi-a prezentat o 

scurtă istorie a conflictelor şi a încercărilor lui ca şi colportor, şi a incapacităţii sale de a avea succes în 
lucru şi de a-şi întreţine familia. El afirmă că a avut convingeri profunde că este datoria sa aceea de a 
munci pentru propriul său popor (de culoare), dar a acumulat datorii, şi fraţii pe care i-a consultat l-au 
sfătuit să se ţină de lucrarea de colportaj, până când iese din datorii. 

Acesta, fără îndoială, este un sfat foarte bun, dacă există probabilitatea ca el să reuşească în 
realizarea acestui scop dorit. Dar trebuie avut în vedere că au existat momente când fraţii noştri albi au 
trebuit să primească ajutor efectiv, ceva mai mult decât simplele cuvinte, „Încălziţi-vă şi       
îmbrăcaţi-vă.” Noi trebuie să facem mai mult decât să-i binecuvântăm şi să-i trimitem pe drumul lor, 
să lupte împotriva sărăciei şi suferinţei. Nu a fost întotdeauna considerat un semn de ineficienţă, când, 
datorită unor circumstanţe nefavorabile, strâmtorarea a făcut necesar pentru un frate să intre în datorii, 
sau să sufere din lipsă de alimente şi îmbrăcăminte, chiar dacă el a fost în imposibilitatea de a scăpa de 
aceste datorii, oricât de mult s-ar fi luptat. O mână de ajutor a fost întinsă către unii, pentru a-i aşeza 
pe picioarele lor, eliberaţi de strâmtorare, ca să-şi poată face lucrarea în via Domnului şi să nu fie 
chinuiţi de gândul că un nor de datorii se adună deasupra lor. 

Tu ştii cum soţul meu a fost interesat de toate aceste cazuri. Dacă a găsit un frate dispus să 
lucreze pentru cauza lui Dumnezeu, el a fost1269 întotdeauna dispus să-l ajute. Acum întrebarea este, 
cât de mult se face la ora actuală pentru astfel de cazuri? Am avut cele mai bune rapoarte despre acest 
frate, în ceea ce priveşte sinceritatea şi capacitatea lui de a face o lucrare bună. Să ţinem cont de 
propunerea prezentată la întâlnirea de la Minneapolis. Unii, care nu şi-au primit sfatul de la 
Dumnezeu, au aranjat să se adopte hotărârea, şi au şi reuşit, ca nimeni să nu lucreze ca predicator fără 
ca mai întâi să fi avut succes în câmpul de colportaj. Nu Duhul Domnului a conceput această hotărâre. 
Aceasta a fost născută de minţi care au o viziune îngustă asupra viei lui Dumnezeu şi a lucrătorilor 
Săi. Nu este treaba vreunui om să prescrie lucrarea unui alt om, contrar convingerilor acestuia în ce 
priveşte datoria. El trebuie să fie informat şi sfătuit, dar trebuie să caute îndrumarea de la Dumnezeu, 
al Căruia este şi Căruia Îi slujeşte. Dacă cineva se angajează în lucrarea de colportaj, şi nu este capabil 
să-şi întreţină familia, este de datoria fraţilor săi ca, în măsura în care depinde de puterea lor, să-l ajute 
să iasă din dificultatea sa, şi să deschidă în mod dezinteresat căi prin care acest frate să poată lucra în 
funcţie de capacitatea lui, şi să obţină în mod cinstit mijloace pentru a-şi susţine familia. 

Când un om se luptă cu eforturi sincere pentru a se întreţine pe sine şi familia sa, şi totuşi este 
în imposibilitatea de a face aceasta, astfel încât ei suferă din lipsa alimentelor necesare şi a 
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îmbrăcăminţii, Domnul nu va socoti nevinovaţi pe fraţii noştri din lucrare, dacă ei privesc cu 
indiferenţă sau prescriu pentru acest frate condiţii care sunt practic imposibil de realizat. Am avut atât 
de multe asemenea cazuri aduse la cunoştinţa mea de Domnul, că nu îndrăznesc să trec pe lângă ele şi 
să merg pe partea cealaltă a drumului, aşa cum au făcut preotul şi levitul, nefăcând niciun efort 
hotărât1270 pentru a schimba starea de lucruri. Instrucţiunea dată de Domnul nostru este esenţială 
pentru fiecare creştin, ca să fie atât practicată cât şi predicată. „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine 
însuţi.” Noi trebuie să facem ca şi cum starea fratelui nostru nefericit, ar fi starea noastră. 

Orice neglijare din partea celor care pretind a fi urmaşi ai lui Hristos, orice eşec de a micşora 
nevoile unui frate sau a unei surori care poartă jugul sărăciei şi al apăsării, este înregistrat în cărţile din 
ceruri ca fiind arătate faţă de Hristos, în persoana sfinţilor Săi. Ce socoteală va avea Domnul cu mulţi, 
foarte mulţi, care prezintă cuvintele lui Hristos altora, dar care nu reuşesc să manifeste simpatie şi 
consideraţie faţă de un frate în credinţă, care este mai puţin norocos şi cu mai puţin succes decât ei 
înşişi. Mulţi vor permite ca un frate să lupte în continuare fără să fie ajutat, în condiţii nefavorabile, şi 
făcând aşa, ei dau acelui suflet preţios impresia că ei reprezintă astfel pe Hristos. Nu există aşa ceva; 
Isus, care a fost bogat, de dragul nostru S-a făcut sărac, ca noi, prin sărăcia Lui să putem fi îmbogăţiţi. 
Ca să poată salva pe păcătos, nu şi-a cruţat propria Lui viaţă. Inima lui Hristos este întotdeauna atinsă 
de suferinţa omenească. 

Ai vizitat tu şi soţia ta această familie? Ai privit tu serios asupra chestiunii? Ai conversat cu 
soţia acestui frate? L-ai cunoscut tu altfel, decât prin scrisoare? Ai făcut din cazul lor, problema ta? 
Aţi luat sfatul de la Cel a Cărui inimă este plină de milă şi dragoste neegoistă? 

Adevărata cauză a lui Dumnezeu este foarte mare şi foarte generoasă. În lecţiile lui Hristos, cei 
săraci nu sunt lăsaţi afară. Datoria noastră faţă de săraci este1271 inclusă în împlinirea cuvintele lui 
Hristos. Să ceară lucrătorii din cauza lui Dumnezeu de la cei săraci ceea ce ei nu vor să le dăruiască 
nici în slujire, nici în bani; dar Cuvântul lui Dumnezeu vine la ei, fie ei predicatori sau laici, să le 
spună „Urăsc răpirea şi nelegiuirea.” Ori de câte ori sunt ceruţi bani pentru cauză prin metode care 
cauzează foame sau lipsă de îmbrăcăminte, Dumnezeu va judeca pe cel care face aceasta, şi toţi cei 
care îngăduie ca acest lucru fie făcut, intră sub condamnare din partea Domnului. 

Dacă ai cunoscut circumstanţele acestui frate, şi nu ai făcut eforturi stăruitoare pentru a-l 
uşura, pentru a schimba apăsarea lui în eliberare, nu faci lucrările lui Hristos, şi eşti vinovat înaintea 
lui Dumnezeu. Scriu foarte clar căci, după lumina dată mie de Dumnezeu, există o categorie de 
lucrări, care este neglijată. Poate că există un mare interes pentru distribuţii masive de alimente către 
clasa nevoiaşă, aflată în sărăcie; nu am nicio obiecţie faţă de toate acestea, dar este o râvnă greşit 
direcţionată dacă trecem pe lângă cazurile celor care sunt din casa noastră în ce priveşte credinţa, şi 
lăsăm ca strigătul lor de suferinţă să se ridice la Dumnezeu, din cauza suferinţei pe care am putea-o 
atenua şi făcând astfel am reprezenta pe Isus Hristos în simpatie şi dragoste; Domnul este în 
controversă cu noi, pentru această neglijare. El nu poate spune niciunui bărbat sau femeie, „Bine ai 
făcut”, decât dacă au făcut bine prin reprezentarea atributelor lui Hristos: bunătate, compasiune, şi 
dragoste faţă de semenii lor. 

Tu şi eu, vrem să auzim de la Stăpân, „Am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost 
sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost 
bolnav, şi aţi venit să mă vedeţi; am fost în temniţă (poate pentru datorii), şi aţi venit pe la Mine.”  

La întrebarea1272, „Când Te-am văzut astfel?”, este dat răspunsul, „Ori de câte ori aţi făcut 
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” Hristos Îşi 
identifică interesul cu cel al omenirii suferinde. 

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 
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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. Mult1273 este 
implicat în a fi creştini, în a trăi ca Hristos, în a reprezenta pe Hristos. 

Adevărul, adevărul preţios, este sfinţitor în influenţa sa. Sfinţirea sufletului prin lucrarea 
Duhului Sfânt este implantarea naturii lui Hristos în cea omenească. Este harul Domnului nostru Isus 
Hristos descoperit în caracter, şi harul lui Hristos exercitat în mod activ prin fapte bune. Astfel, 
caracterul este transformat mai mult şi mai mult, după chipul lui Hristos, în neprihănire şi adevărată 
sfinţenie. Există cerinţe vaste în adevărul divin, prezentând una după alta fapte bune. Adevărurile 
Evangheliei nu sunt fără legătură între ele; unindu-le, ele formează un şirag de bijuterii cereşti, ca şi în 
lucrarea personală a lui Hristos, şi asemenea unor fire de aur, ele curg prin toată lucrarea şi experienţa 
creştină. 

Hristos este sistemul complet al adevărului. El spune, „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Toţi 
adevăraţii credincioşi sunt puşi în Hristos, caracterul lor este luminat de Hristos, toate se întâlnesc în 
Hristos, şi se învârt în jurul lui Hristos. Adevărul vine din cer pentru a purifica şi limpezi agentul 
omenesc de orice murdărie morală. Aceasta duce la acţiune binevoitoare, la dragoste amabilă şi 
grijulie faţă de cei nevoiaşi, de cei apăsaţi şi suferinzi. Aceasta este ascultarea practică de cuvintele lui 
Hristos. 

Fiecare lucrător poate lucra ca să aducă câştiguri mari şi şuvoaie mai mici în vistieria lui 
Dumnezeu; aceasta este lucrarea lui de făcut, dar întrebarea este: Face el aceasta neglijând în vreun fel 
necesităţile celor nevoiaşi şi apăsaţi, trecând cu vederea nevoile reale ale omenirii suferinde, stăruind 
cu minuţiozitate asupra zecimii din mentă1274, izmă, mărar şi din chimen, şi neglijând lucrurile cele 
mai însemnate ale legii? Pe acestea trebuia să le faceţi, manifestând dragostea lui Isus prin 
despovărarea celor nevoiaşi, a celor apăsaţi şi suferinzi. Să fie bine întipărit în minte faptul că mila şi 
dragostea lui Dumnezeu trebuie să fie exprimate faţă de copiii lui Dumnezeu. Căutaţi în cer şi pe 
pământ, şi nu veţi găsi niciun adevăr revelat mai puternic decât acela care se manifestă prin milă faţă 
de cei care au nevoie de simpatie şi ajutor, prin ruperea jugului, şi eliberarea celor apăsaţi. Astfel, 
adevărul este trăit, adevărul este ascultat, adevărul este predicat aşa cum este el în Isus. 

Există în mare măsură adevăr mărturisit, dar adevărul practicat prin despovărarea semenilor 
noştri este de mare influenţă, ajungând până la cer, şi străbătând veşnicia. Fiecare suflet din lumea 
noastră este în încercare: experienţa fiecărui om, istoria vieţii comune, spune printr-un limbaj 
inconfundabil, dacă el este un împlinitor al cuvintelor lui Hristos şi al faptelor Sale. Există o repetare 
periodică a unei game largi de lucruri mici pe care numai Dumnezeu le vede; a trăi în aceste lucruri 
principiile adevărului, va aduce o recompensă preţioasă. Lucrurile mari şi importante sunt recunoscute 
aproape de toţi, dar împletirea acestora cu lucrurile presupuse mai mici ale vieţii şi strângerea lor 
împreună ca şi cum ar fi una, este prea rar făcută de către cei care mărturisesc a fi creştini. Religia este 
prea mult mărturisire, şi prea puţin realitate. 

Adevărul divin exercită o influenţă slabă asupra semenilor noştri, măcar că ar trebui să exercite 
multă influenţă prin practica noastră. Adevărul, adevărul preţios este Isus în viaţa noastră, un principiu 
viu, activ. „Iubiţi-vă unii pe alţii”, spune Hristos, „aşa cum v-am iubit Eu.” Nu puteţi lăsa1275 vegherea 
creştină să se odihnească, trecând pe lângă cazurile fraţilor voştri, care sunt în situaţii apăsătoare. 
Poate că simţiţi că slujiţi lui Dumnezeu, în timp ce lăsaţi jugul apăsării pe gâturile lor, pentru că este 
în puterea voastră să faceţi acest lucru, şi cereţi insistent ca fiecare bănuţ posibil să fie adus în 
trezoreria mare. Motivele voastre poate că sunt bune, dar este o teorie falsă aceea de a permite 
strâmtorarea şi lipsa în urma efortului de a ajuta cauza lui Dumnezeu. Slava cerului constă în ridicarea 
celui căzut, în rostirea păcii către inimile îndurerate şi suferinde care strigă la Dumnezeu pentru 
eliberare, în timp ce semenii lor care i-ar putea ajuta, preotul şi levitul, trec pe cealaltă parte. 

Marile principii şi practica minuţioasă, nu pot să nu fie conectate într-o viaţă simetrică. Lipsa 
unei astfel de legături denaturează religia lui Hristos, şi pătează caracterul. O clasă de fapte este 
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formată din lucruri mari, şi este reglementată de legea lui Dumnezeu, în timp ce cealaltă, formată din 
aşa numitele lucruri mici, legea lui Dumnezeu „Să iubeşti pe aproapele tău”, este ignorată. Această 
sferă a faptelor este lăsată la capriciul subiectului, la latitudinea sentimentului, a tendinţele sau 
înclinaţiilor naturale şi cultivate; şi permiteţi-mi să spun că aceste lucruri mici, lăsate pe seama 
impulsului, de multe ori neglijate în mod ruşinos, înseamnă mult pentru cei care sunt cu adevărat 
afectaţi de neglijare. Aceste neglijări taie o mare parte din viaţa lui Dumnezeu din suflet, deoarece 
agentul omenesc nu cooperează cu Dumnezeu, şi astfel, multă laudă şi mulţumire este împiedicată să 
se înalţe la Dumnezeu, din inimile oamenilor şi de pe buze omeneşti. Astfel, Dumnezeu este jefuit de 
slava care Îi aparţine. Religia noastră va binecuvânta oriunde acţionează. Lăsaţi religia creştină să 
acţioneze1276 şi aceasta va binecuvânta. Oriunde aceasta lucrează, este strălucire. 

Îmi pare rău că sufletele sărace, care nu găsesc uşurare, apelează la sora White. Eu doresc ca ei 
să aibă încredere că păstorii turmei vor purta grijă de turma lui Dumnezeu. Orice slujitor al lui Hristos, 
care nu are dragostea preţioasă a lui Isus în inimă, va dezvălui acest fapt. Domnul Isus a dat fiecărui 
om lecţii preţioase de instruire, în cuvântul Său cel sfânt. Domnul Isus este Modelul nostru. Întipărirea 
chipului lui Hristos se va manifesta asupra întregului caracter al celor care se dau pe sine Lui. Apoi, 
puterile mentale şi fizice vor fi reînnoite zi de zi; pentru credinciosul adevărat aceasta înseamnă a 
mânca zilnic trupul şi a bea sângele Fiului lui Dumnezeu. Isus spune, „Carnea nu foloseşte la nimic; 
cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt Duh şi viaţă.” 

Răceala şi egoismul vor lua în stăpânire sufletul, dacă le vom încuraja. Noi nu trebuie să 
exemplificăm în nimic atributele lui Satana. E nevoie să fim părtaşi la natura divină, împrospătaţi în 
suflet şi în duh, prin faptul că bem din apa vie care face fericită cetatea lui Dumnezeu. Vorbiţi despre 
dragostea lui Isus pentru omenirea căzută, rugaţi-vă pentru ea, lucraţi pentru ea. Lăsaţi ca fiecare 
suflet să ajungă plin şi să reverse în afară Cuvântul, Duhul şi dragostea lui Dumnezeu, şi el să fie un 
mijloc prin care lumina şi binecuvântarea să poată fi comunicate lumii noastre. Lăsaţi ca religia lipsită 
de dragoste şi fariseică, a formelor şi ceremoniilor, să fie curăţată din inima şi viaţa fiecărui creştin, şi 
lăsaţi ca influenţa dulce a Duhului lui Dumnezeu să aibă o putere de control asupra fiecărui suflet. Voi 
sunteţi lumina lumii, pentru a străluci în mijlocul întunericului moral al lumii. Noi1277 trebuie să fim 
îmbibaţi cu dragostea lui Isus; tot acest spirit egoist faţă de fraţi, trebuie să fie smuls din rădăcină. 

Interesaţi-vă ca fiecare să fie direcţionat spre lucrarea potrivită, şi mâinile lui nu vor obosi şi 
nu se vor îngreuna. Lăsaţi ca oamenii să se unească cu semenii lor cu verigile de aur ale lanţului 
dragostei. Dragostea să vă fie fără prefăcătorie; fie-vă scârbă de ceea ce este rău, alipiţi-vă de ceea ce 
este bine. Eu vă spun un adevăr, există concepţii greşite mari, despre ceea ce constituie credincioşia în 
cauza lui Dumnezeu. Atribuţiile ce revin fiecăruia din lucrare, de a avea grijă de turma lui Dumnezeu, 
sunt neglijate. Sunt unii care au nevoie de o atenţie specială, care au nevoie de cuvinte blânde, de 
consideraţie amabilă, de ajutor real; ei au nevoie de sfat, sfat care să nu stingă ultima scânteie de curaj 
din sufletul lor. 

Fiţi atenţi, fraţilor, cum reprezentaţi caracterul lui Hristos în faţa lumii. Trebuie dat ajutor 
pentru a susţine cauza lui Dumnezeu, dar asta nu e totul; există şi alte lucruri care trebuie luate în 
considerare. Nu de mult, am vorbit la Sydney despre 2 Cor. 9:6-15. Citiţi acest pasaj cu atenţie. Cauza 
trebuie să fie susţinută, dar nu trebuie să încurajăm acţiuni păcătoase faţă de fraţii noştri, cu impresia 
că cineva este îndreptăţit să neglijeze să acorde atenţia şi ajutorul care îi sunt cerute pentru a ameliora 
suferinţa şi pentru a rupe orice jug al apăsării, care ajunge la cunoştinţa noastră. Zelul pe care unii îl 
au pentru cauză, ei îl prezintă ca o scuză pentru neglijenţa lor faţă de necesităţile urgente ale bărbaţilor 
şi femeilor, iar aceştia sunt fraţi şi surori. Egoismul a fost şi va fi îngăduit sub1278 pretenţia unei mari 
îngrijorări pentru cauza lui Dumnezeu, dar cauza lui Dumnezeu este cauza celor apăsaţi şi a celor 
săraci. Domnul aşteaptă ca păstorii Lui să îngrijească cu atenţie de oile păşunii Sale şi să arate un 
interes personal faţă de cei apăsaţi; ei trebuie să hrănească pe cei înfometaţi. Dacă ei neglijează un caz 
adus la cunoştinţa lor, în care există o nevoie reală de hrană şi îmbrăcăminte, cu siguranţă că 
Dumnezeu nu va rosti nicio binecuvântare asupra celor care neglijează lucrarea personală pentru cei 
săraci. 

„Să ştiţi: cine seamănă puţin, puţin va secera; iar cine seamănă mult, mult va secera.” (Vezi 2 
Cor 9:6-15..) Faptele bune adâncesc în inimă dragostea faţă de Dumnezeu, din cauza amabilităţii şi a 
dragostei exprimate prin alinarea celor săraci şi apăsaţi. Mulţumiri şi laude sunt trezite în inimile celor 
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nevoiaşi ai lui Dumnezeu, şi acestea se întorc înapoi la Dumnezeu, iar îngerii se alătură cântecelor de 
laudă provenite de la oameni, care glorifică pe Dumnezeu, „aşa că dovada dată de voi prin ajutorul 
acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de 
Evanghelia lui Hristos, şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi.” 

 În timp ce este nevoie ca fiecare bărbat şi fiecare femeie să fie credincioşi în zecimi şi daruri 
faţă de Dumnezeu, „ca să fie hrană în Casa Mea”, zice Domnul, aceasta nu cuprinde întreaga noastră 
datorie. Cei care sunt atât de zeloşi să adune tot ce este posibil în vistierie, să ia de la cei care au 
această posibilitate, şi să nu silească oamenii să slujească în câmpul de colportaj sau în orice altă 
ramură a lucrării unde li se cere mai mult decât sunt ei în stare să dea. Rugăciunile şi lacrimile celor 
apăsaţi ajung la urechile Domnului Sabatului, şi1279 El va răspunde rugăciunilor lor, dar Îşi va întoarce 
faţa de la păstorii care nu au răspuns cererilor lor, care au luat de la ei banii care trebuiau să asigure 
pâine pentru familiile lor înfometate. 

„Bunătate voiesc, nu jertfe”, zice Domnul. Apăsarea unei văduve, neglijarea unui tată care cere 
să fie luat în atenţie, va face vinovat pe orice om care face aceasta. Cauza lui Dumnezeu îşi poate 
permite să fie dreaptă. E nevoie să avem ochii unşi cu alifie cerească, pentru a vedea lucrurile pe toate 
părţile. Noi nu avem o religie pe o singură parte, ci una deplină, completă în Isus Hristos, în toate 
lucrurile. 

„Spălaţi-vă deci şi curăţiţi-vă! Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! 
Încetaţi să mai faceţi răul! Învăţaţi-vă să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ocrotiţi pe cel asuprit, faceţi 
dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!” Acest cuvânt este pentru conducătorii din toate instituţiile 
noastre, pentru toţi slujitorii care păstoresc turma, pentru toţi cei care au vreo legătură cu cauza lui 
Dumnezeu. Fie ca ei să ia seama la aceasta; apoi Domnul îi va sfinţi, îi va curăţa, îi va binecuvânta, şi 
lucrătorii vor avea parte de prosperitate. 

Există un păcat în mijlocul poporului Meu, zice Domnul. Acesta este lipsa iubirii asemenea 
celei a lui Hristos, faţă de copiii lui Dumnezeu care au nevoie de simpatie şi de încurajare, care au 
nevoie de bogăţia harului lui Hristos turnat în suflet. Dumnezeu să ne ajute să avem grijă de cei faţă de 
care avem datoria să purtăm de grijă şi să îi binecuvântăm. Domnul să ne ajute în mod individual să 
reprezentăm pe Hristos în lumea noastră.  

Ellen G. White 
 
 
 

Lt. 55, 1894 
CĂTRE  O. A. OLSEN 

Norfolk Villa, Prospect Hill, Granville, New South Wales; O-55-1894 
 

Dragă frate Olsen, 
Am sentimente foarte tandre faţă de tine. Înţeleg modul în care eşti pus în legătură cu lucrarea, 

şi mă rog pentru tine, şi cred că Dumnezeu te va conduce, şi te va călăuzi; dar am simţit că a venit 
timpul pentru mine să stau în Dumnezeu, şi numai în El. Şedinţele de comitet de la Battle Creek mă 
tratează după propriile lor idei, aşa cum au tratat pe alţii şi cum vor continua să o facă, până când vor 
fi convertiţi; iar dacă vrăjmaşul m-ar putea deprima şi descuraja prin felul acţiunii lor, el ar jubila. Nu 
am avut simpatie sau credinţă şi încredere din partea unor oameni care fac parte din comitetele 
voastre, de aceea, nu mă simt sub restricţiile pe care ei doresc să mi le impună. Dacă ei ar putea vedea 
lucrurile într-o lumină corectă, ar vedea şi ar înţelege că eu am o legătură şi o experienţă în lucrare, pe 
care niciunul dintre ei nu o are; suspiciunea lor constantă, invidiile şi presupunerile rele stau în calea 
propriei lor avansări spirituale, precum sunt şi un obstacol hotărât pentru mine. 

Eu plâng acum pentru că nu am făcut lucrarea pe care ar fi trebuit să o fac atunci când nepotul 
meu, Frank Belden, şi căpitanul Eldridge au fost în funcţii de răspundere şi nu au avut apreciere faţă 
de Marea Luptă, Vol. 4, pe care oamenii ar fi trebuit să-l aibă atunci, aşa cum îl au acum. Ce efect a 
avut asupra lor tot ce le-am spus cu o inimă împovărată, prezentând aceste lucruri înaintea lor? 
Acelaşi efect ca şi cum aş fi vorbit unei pietre. Povara mea, întristarea mea, au fost interpretate ca 
fiind din motive egoiste. Ei m-au judecat prin ei înşişi. Ei au ascultat de sine în propria lor conducere, 
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pentru ca această carte pe care oamenii ar fi trebuit să o aibă, pe care Domnul voia ca ei să o aibă, să 
fie lăsată fără folos şi moartă încă din editură. Lumină venită din cer a fost în acea carte, dar ce 
socoteală1281 vor trebui să dea acei oameni lui Dumnezeu, pentru puţina credinţă şi încredere 
manifestată faţă de această carte, ca avertismentele să nu poată ajunge la oameni măcar că trebuia să le 
fi avut? Sunt atât de bucuroasă că oamenii le pot avea acum. Întârzierea a fost invenţia lui Satana. El a 
lucrat cu sârguinţă şi a adus o stare de lucruri ca lucrarea să nu poată merge acum aşa cum ar fi trebuit 
să meargă şi să fie făcută lucrarea ei, pe care Domnul mi-a prezentat că trebuie să fie făcută. Cei care 
au împiedicat lucrarea, vor trebui să răspundă lui Dumnezeu pentru aceasta. 

Ce putere am avut, în pofida poziţiei mele şi a legăturii cu lucrarea, pentru a schimba starea 
lucrurilor în şedinţele de comitet şi în deciziile luate în Battle Creek de către oameni fermi, hotărâţi şi 
decişi să aibă propriul drum? Nicio putere. Este Cineva care zice, „Ştiu faptele tale.” Ce motiv aş avea 
să am încredere oarbă în deciziile luate de aceste comitete, care au tratat solia şi solul aşa cum au 
făcut-o? Nu am toate motivele să cred că, dacă ar putea dirija lucrurile ca să mă pună în locuri dificile, 
ar face-o? Ei au făcut-o. M-am gândit că ar trebui să notez toate cheltuielile pe care le-am făcut pe 
banii mei de când sunt în Australia, pentru lucrarea de caligrafiere şi de pregătire a articolelor pentru 
scrierea cărora m-am trezit în timpul nopţii ca să le termin, şi să trimit cifrele fraţilor mei în comitetele 
voastre, dar nu-mi iau necaz pe cap. Dumnezeu ştie toată povestea. Sunt bolnavă şi dezgustată de 
conducerea acestor lucruri. 

Dacă nu am fost în câmp de un timp destul de îndelungat, şi dacă integritatea şi puritatea mea, 
caracterul lucrării mele, activitatea mea ferită de stricăciune, nu este demonstrată mai presus de astfel 
de critici, nici nu va fi. Este evident că Satana are putere asupra minţii omeneşti ca să pună 
interpretările sale asupra problemelor, în minţile omeneşti care nu sunt pe deplin sub influenţa 
sfinţitoare a Duhului lui Dumnezeu, aşa că nimic nu se va schimba. Faptele vor fi înţelese greşit, iar 
eu nu ar trebui să-mi întristez sufletul sau să aduc poveri care nu sunt necesare asupra lucrătorilor mei, 
şi să intru1282 în detalii ca să-i fac să înţeleagă fiecare element, pentru a preveni primirea suspiciunilor 
care sunt gata să încolţească în orice moment când ei cred că văd o şansă. Eu nu mă voi umili înaintea 
unor astfel de minţi. A sosit timpul să stau în Dumnezeu şi numai în El. 

Când am fost prezentă în Duhul în comitetele voastre şi am auzit deciziile şi modul în care au 
fost decise problemele legate de cazuri individuale, nu mi-a crescut credinţa în oamenii din consiliile 
voastre, şi, ca să devin dependentă de controlul desfăşurat de ei, aceasta va fi atunci când voi avea 
dovezi clare că bărbaţii cu minţi puternice din consiliile voastre, cei care iau decizii şi fac planuri, sunt 
convertiţi. Poziţia mea este că voi lucra pentru Dumnezeu, voi folosi fiecare putere pe care Dumnezeu 
mi-a dat-o ca să o am în mâinile mele, datorită sfatului lui Dumnezeu, şi toate mijloacele de care pot 
dispune în mod onorabil pentru a le utiliza după îndrumarea lui Dumnezeu, în câmpurile lipsite. Nu 
am nicio povară, niciun sfat de la Domnul ca să-mi pun în pericol sănătatea şi viaţa, pentru a scuti 
conferinţa de cheltuieli, când ştiu că nu trebuie să mai fac aşa cum am făcut, să mă aşez în acea 
lepădare de sine care ar fi dăunătoare pentru sănătatea mea, sau să încerc să scutesc conferinţa de 
cheltuielile de călătorie, lucru care de multe ori aproape că m-a costat viaţa. Willie a făcut aceasta atât 
de mult încât nu poate să o mai facă, pentru că şi-a înrăutăţit foarte mult starea sănătăţii; şi cei care 
stau în afară, cei care sunt la distanţă, nu vor aprecia lucrarea lui nici chiar dacă el şi-ar pierde viaţa. A 
venit timpul să privim la Dumnezeu şi doar la El, şi să avem ochiul îndreptat numai spre slava lui 
Dumnezeu, pentru a sluji Lui; Domnul, Dumnezeul lui Israel vrea să ne închinăm şi să Îi slujim şi să Îl 
onorăm cu tot ce ne stă în putere. El este Cetatea şi Scăparea mea. Însuşirea egoistă a banilor lui 
Dumnezeu a fost şi este încă, înregistrată în cărţile din ceruri. Acest lucru înseamnă oprimarea 
celorlalţi lucrători.  

Sunt1283 hotărâtă asupra unui lucru, că viaţa lui Willie nu va mai fi aşa cum a fost. Dumnezeu o 
va face să fie altfel. Eu scriu pentru că este timpul să scriu, şi pentru că trebuie să fac tot ce pot pentru 
a schimba starea de lucruri care nu a fost înţeleaptă şi în conformitate cu gândul şi voinţa lui 
Dumnezeu. Aceasta nu poartă antetul Lui. Vom lucra în liniile lui Dumnezeu, şi vom fi în armonie cu 
fraţii mei, dacă vor fi de partea dreaptă, în armonie cu gândul şi cu voia lui Dumnezeu, dar vom onora 
pe aceia pe care Dumnezeu îi onorează, indiferent de poziţia sau talentelor lor. 

Citeam în Isaia, în această dimineaţă, că Domnul Isus a venit să predice Evanghelia celor 
blânzi. Eu doresc blândeţea lui Hristos, şi totuşi, atunci când văd oamenii interpunându-şi decizia lor 
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nesfinţită în calea lucrării Domnului, nu pot păstra tăcerea. Voi vorbi cu hotărâre; nu voi tăcea, cu 
toate că misiunea mea şi lucrarea dată mie de Dumnezeu poate nu este recunoscută de unii din 
comitetele voastre. Dar nu îndrăznesc să tac, fie că oamenii vor asculta, fie că nu vor asculta. Am avut 
îndatorirea mea, „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, şi vesteşte poporului 
Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” Există multe lucruri pe care Dumnezeu nu le aprobă, 
dar care sunt ceva normal la Battle Creek. 

Oh, dacă fiecare bărbat şi fiecare femeie care se ocupă cu lucrurile sacre sau este în legătură cu 
ele, ar avea o inimă curată şi dreaptă în toate legăturile pe care le au cu oamenii, fie ei sfinţi sau 
păcătoşi! Îngăduinţa faţă de procedee şi practici necinstite, este motivul pentru care toţi vor suspecta 
pe ceilalţi, crezând că şi aceia sunt la fel ca ei. Am avut mult timp acest verset în faţa mea: „Căci Eu, 
Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor, şi voi 
încheia cu ei un legământ veşnic.” 

A ne gândi să asigurăm prosperitatea pentru Review and Herald Office, lucrând contrar 
principiilor şi atributelor lui Dumnezeu, este o speranţă deşartă. El va risipi1284 mult mai repede decât 
ar putea aduna orice efort omenesc de a se îmbogăţi. Dumnezeu este în ceartă cu acei bărbaţi care au 
stat în poziţii proeminente şi au condus aşa lucrurile încât să îşi slujească sieşi, dar care nu au dat unor 
slujitori ai lui Dumnezeu - lucrători care predică cuvântul, şi muncitorilor din diferite domenii, o sumă 
dreaptă şi egală pentru slujirea lor. Toate acestea sunt scrise în cărţile din ceruri, şi dacă ei nu le văd şi 
nu se pocăiesc de ele în conformitate cu lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu, vor fi aduse ca învinuiri 
împotriva lor, la judecată. 

Domnul a trimis mărturii de avertizare la timp şi nelatimp, dar cum au fost tratate aceste 
apeluri, mustrări şi avertizări? Ziua lui Dumnezeu va descoperi asta. Am încercat să nu evit să dau 
poporului nostru tot sfatul lui Dumnezeu, dar uneori a trebuit să amân vestirea lui, din cauza 
convingerii categorice că , „Ei nu le pot purta acum.” Chiar şi adevărul nu poate fi prezentat în 
deplinătatea sa, înaintea minţilor care nu sunt pregătite spiritual să-l primească. Am multe lucruri de 
spus, dar persoanele cărora se aplică mesajele, nu pot, în starea lor prezentă neconsacrată, să le 
suporte. Am avut un articol scris pentru fratele Littlejohn, din 3 iunie, dar nu am simţit că aş putea să 
i-l trimit, pentru că mă tem foarte mult că el va lua o atitudine hotărâtă împotriva oricărei mustrări sau 
oricărui sfat care nu va coincide cu judecata lui. Dar poşta aceasta duce un mesaj către el. Însă acest 
caz nu este tratat cu îndurare, cu amabilitate şi generozitate. 

Îţi spun că Willie nu a avut timp să citească niciun articol sau relatare pe care le-am scris. El 
nu ştie nimic despre acest articol. De ce? Pentru că el trebuie să trudească mai departe cât de bine 
poate, fiind de multe ori întrerupt pentru a da sfaturi predicatorilor, fraţilor şi celor care sunt în lucrare. 
El rareori este cu mine. El este aşa de obosit încât de săptămâni şi luni de zile, are o febră uşoară şi un 
creier1285 congestionat. Cine să mă ajute, să îi citesc aceste chestiuni importante? Nimeni, decât 
ocazional Marian. Şi totuşi, conferinţa poate crede că am ajutor din belşug. S-a decis în comitet că ar 
trebui să scriu despre Viaţa lui Hristos, dar cum aş putea scrie mai bine decât până acum? Problemele 
şi adevărata stare de lucruri de aici şi de acolo mă apasă; eu scriu, dar nu am timp pentru a-i citi 
chestiunile cele mai importante care se referă la lucrarea lui Dumnezeu. Timpul lui este întrutotul 
ocupat, şi nu am ocazia de a aduce înaintea lui nici lucruri bune şi încurajatoare, nici probleme ca cele 
pe care ţi le prezint. Deseori îl ajut, răspunzând la scrisorile sale, însă nu sunt plătită pentru această 
treabă. Nu am nicio ezitare în a spune că el este copleşit de responsabilităţi. Este o chestiune uşoară să 
se ia decizia că Willie ar trebui să-şi ajute mama, atunci când ei nu înţeleg că el nu are timp să facă 
volumul mare de muncă urgentă, care s-a îngrămădit asupra lui, şi care este foarte importantă. Dacă el 
ar trebui să mă ajute, această lucrare ar trebui să sufere. 

Până acum, abia dacă am făcut ceva pentru Viaţa lui Hristos, şi am fost deseori obligată să o 
aduc pe Marian în ajutorul meu, fără a ţine seama de lucrarea pentru Viaţa lui Hristos pe care ea o are 
de făcut în condiţii grele, adunând din toate scrierile mele, un pic de aici şi un pic de dincolo, pentru a 
le aranja cât poate ea de bine. Dar ea este în formă bună de lucru, numai dacă m-aş simţi liberă să dau 
întreaga mea atenţie lucrării. Ea are mintea educată şi instruită pentru lucrare şi eu cred acum, după ce 
m-am gândit de câteva sute de ori, că după plecarea acestei poşte, ar trebui să iau Viaţa lui Hristos şi 
să merg mai departe cu ea, dacă Domnul vrea. 
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De când scriu aceste rapoarte, pe care trebuia să le fi făcut cu ceva timp în urmă, eliberarea a 
venit în sufletul meu. Am simţit în mare măsură aprobarea lui Dumnezeu, iar acum, mă tem că nu am 
timp pentru a copia aceasta, şi o voi trimite aşa cum este. 

Cu mare interes pentru tine şi lucrarea lui Dumnezeu, 
rămân sora şi conlucrătoarea ta în Hristos, Ellen G. White 

 
 
 

Lt. 2, 1894 
CĂTRE  FRAŢII  CARE  SE  VOR  ADUNA 

LA  CONFERINŢA  GENERALĂ 
(Scris în 21 octombrie 1894, din Ashfield, NSW, 

„Către fraţii care se vor aduna la Conferinţa Generală” [15 feb. – 4 martie 1895]) 
 
Am o povară asupra minţii mele, pe care nu o pot pune jos. Câmpul intern are nevoie de 

oameni înţelepţi în comitetele sale. „Fără Mine”, a spus Hristos, „nu puteţi face nimic.” Am putea 
foarte bine să scutim lucrarea de oamenii care nu au înţelepciunea împărtăşită de Dumnezeu, şi cu cât 
mai repede se face acest lucru, cu atât va fi mai bine pentru preşedintele Conferinţei Generale şi 
pentru ceilalţi membri ai Conferinţei, care trebuie să lucreze drept, lăsând rapoarte curate şi legi drepte 
pentru metodele şi planurile altor conferinţe. Conferinţa Generală trebuie să se gândească bine pe cine 
pune în conducerea ei ca să dea sfaturi şi să facă planuri, pentru că glasul şi influenţa celor pe care îi 
alegeţi, vor avea mult de-a face cu modelarea lucrării. 

An după an, sunt puşi în funcţii de conducere bărbaţi care nu sunt în legătură cu Sfătuitorul 
infailibil şi plin de înţelepciune. Prea mult timp aceşti oameni au fost însărcinaţi cu interesele sacre. Ei 
nu au crescut odată cu avansarea şi dezvoltarea adevărului; ei nu s-au întărit în duh, nu s-au umplut de 
înţelepciunea şi harul lui Dumnezeu. Ei sunt egoişti şi încăpăţânaţi, şi au ajuns să privească la poziţiile 
pe care le au în cauza lui Dumnezeu ca şi la afacerile obişnuite. Ei au pierdut sentimentul sacralităţii 
lucrării. 

Conferinţa1287 Generală este astfel organizată încât să se conecteze cu lucrarea din toate părţile 
lumii, şi în consiliile ei nu ar trebui să fie auzite opinii omeneşti şi gânduri egoiste. Favoritismul şi 
acţionarea din impuls, n-ar trebui să-şi găsească locul, dar ele au fost prezente în mare măsură. 

Am cea mai duioasă simpatie pentru preşedintele vostru, fratele Olsen. Ştiu că sufletul lui este 
apăsat de poveri, şi dacă aceia care sunt legaţi cu el nu vor avea îndrumarea Duhului Sfânt, vor fi 
făcute greşeli grave. Vor fi inaugurate planuri care amestecă elementul omenesc cu chestiunile sacre, 
şi ideile oamenilor vor fi acceptate ca lumină, pe când ele sunt dăunătoare pentru progresul şi succesul 
cauzei lui Dumnezeu. 

Am purtat aceste chestiuni asupra sufletului meu, până când păreau că îmi mănâncă curajul şi 
viaţa. Acum nu mai pot tăcea. Am vorbit. Dacă aş fi ştiut de cineva care să stea alături de fratele Olsen 
şi să-i dea acea înţelepciune în sfat şi acel ajutor de care are atât de multă nevoie, aş fi trimis această 
scrisoare cu mult timp în urmă, dar după ce am scris-o, am avut reţineri pentru a o trimite. 

A fost un mister pentru mine cum fratele Olsen poate primi şi aproba doi oameni cu un 
caracter religios asemănător, deşi nu are nicio dovadă că ei sunt consacraţi lui Dumnezeu. Ei au 
manifestat puţin din legătura vitală cu Dumnezeu, şi totuşi el i-a adus împreună şi i-a trimis în misiuni 
importante şi la distanţă, pentru a face lucrarea importantă care cere agenţi curaţi şi sfinţiţi care pot 
privi la1288 cer şi spune: „Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” 

Propunerea fratelui Olsen de a-l avea pe A. R. Henry, a ajuns şi în această ţară. Nu am putut 
aproba. Am fost nevoită să spun că noi nu-l vrem. Dumnezeu mi-a prezentat cazul lui. După întâlnirea 
de la Minneapolis, el niciodată nu a primit pe deplin lumina lui Dumnezeu, dată cu atâta har pentru 
aceste ultime zile. El nu a onorat poziţia pe care a ocupat-o în cadrul redacţiei, pentru că el a nutrit 
spiritul lui A. R. Henry în deplină măsură. În el nu a existat nicio diminuare a eu-lui. Dumnezeu mi-a 
descoperit că influenţa dată acestor oameni ale căror inimi nu sunt în regulă faţă de Dumnezeu, care 
nu sunt în armonie cu Dumnezeu, se va dovedi a fi în cele din urmă un blestem în loc de binecuvân-
tare. Încrederea poporului nu poate susţine pe aceşti bărbaţi, dacă ei urmează acelaşi fel de acţiune. 
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Cei care şi-au supus şi smerit inimile, sunt priviţi cu duioşie de Domnul. „Căci aşa vorbeşte 
Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt. ‚Eu locuiesc în locuri înalte şi 
în sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite, şi să îmbărbătez 
inimile zdrobite.’” (Isaia 57:15). Slavă Domnului! Laud Numele Lui căci El nu judecă cu nedreptate. 
„Îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El. El a arătat putere cu braţul Lui; 
a risipit gândurile, pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele 
lor de domnie, şi a înălţat pe cei smeriţi. Pe cei blânzi i-a săturat de bunătăţi, şi pe cei bogaţi i-a scos 
afară cu mâinile goale. (Luca 1:50-53). Citiţi, de asemenea, fiecare verset din Psalmii 62 şi 34, pentru 
că ambii conţin lecţii importante.  

„Şi-a schimbat1289 vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul 
Meu şi-a schimbat Slava, cu ceva care nu este de niciun ajutor! Miraţi-vă de aşa ceva, ceruri,  
înfioraţi-vă de spaimă şi groază, zice Domnul. ,Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat: M-au 
părăsit pe Mine, izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate, care nu ţin apă.’” „Aşa 
vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‚Îndreptaţi-vă căile şi faptele, şi vă voi lăsa să locuiţi 
în locul acesta. Nu vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, zicând: ‚Acesta este Templul Domnului, Templul 
Domnului, Templul Domnului!’ ‚Căci numai dacă vă veţi îndrepta căile şi faptele, dacă veţi înfăptui 
dreptatea unii faţă de alţii, dacă nu veţi asupri pe străin, pe orfan şi pe văduvă, dacă nu veţi vărsa 
sânge nevinovat în locul acesta, şi dacă nu veţi merge după alţi dumnezei, spre nenorocirea voastră, 
numai aşa vă voi lăsa să locuiţi în locul acesta, în ţara pe care am dat-o părinţilor voştri, din veşnicie 
în veşnicie. Dar iată că voi vă hrăniţi cu nădejdi înşelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furaţi, 
ucideţi, preacurviţi, juraţi strâmb, aduceţi tămâie lui Baal, mergeţi după alţi dumnezei pe care nu-i 
cunoaşteţi! Şi apoi veniţi să vă înfăţişaţi înaintea Mea, în Casa aceasta peste care este chemat Numele 
Meu şi ziceţi: ‚Suntem izbăviţi!’... ca iarăşi să faceţi toate aceste urâciuni! ‚Este Casa aceasta peste 
care este chemat Numele Meu, o peşteră de tâlhari înaintea voastră?’ ‚Eu însumi văd lucrul acesta, 
zice Domnul!’” „Aşa vorbeşte Domnul: blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijineşte 
pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul! Căci este1290 ca un nenorocit în pustie, şi nu vede 
venind fericirea; locuieşte în locurile arse ale pustiei, într-un pământ sărat şi fără locuitori. 
Binecuvântat să fie omul, care se încrede în Domnul, şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca 
un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură, când vine, şi 
frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme, şi nu încetează să aducă roadă.’ ‚Inima este 
nespus de înşelătoare şi deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască? ‚Eu, Domnul, cercetez inima, şi 
cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui.’” „De aceea, 
vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului, şi zi: ‚Aşa vorbeşte Domnul: Iată, 
pregătesc o nenorocire împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, 
îndreptaţi-vă umbletele şi faptele! ‚Dar ei zic: ‚Degeaba! Căci noi ne vom urma gândurile noastre, şi 
vom lucra după pornirile inimii noastre rele! ‚De aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‚Întrebaţi pe neamuri! 
Cine a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut grozave blestemăţii. Părăseşte 
zăpada Libanului stânca ogoarelor? Sau se văd secând apele care vin de departe proaspete şi 
curgătoare? Totuşi poporul Meu M-a uitat şi aduce tămâie idolilor; s-a abătut din căile lui, a părăsit 
vechile cărări, şi a apucat pe cărări şi drumuri nebătute.” 

(Ier. 2.11-13; 7:3-11; 17:5-10; 18:11-15, citate)1291 
Aceste cuvinte ale Domnului au fost citite în auzul meu, şi vreau ca ele să fie citite înaintea 

oamenilor care au nevoie de ele, mai ales înaintea celor care nu au umblat în lumină. Nu aş îndemna 
personal pe fratele Olsen să ia povara pe umerii lui. Bărbaţii care ar trebui să-i sprijine mâinile, i le 
slăbesc, aşa că fac apel direct la ei. Să dea Dumnezeu ca ceva să fie făcut, pentru că ştiu că Domnul nu 
poate face să prospere biserica Lui, cât timp principii cum sunt cele care au fost practicate, sunt încă 
regula de acţiune. Când mesajele care le sunt trimise ajung în faţa acestor oameni, şi ei nu răspund, nu 
sunt atinşi sau sunt prea mândri ca să recunoască cursul greşit al acţiunii lor, fortificându-se ca să 
reziste la fiecare apel, spiritul lor este similar cu cel al lui Nadab şi Abihu. Ei sunt hotărâţi să umble pe 
calea aleasă de ei, şi Domnul îi lasă în voia imaginaţiei lor stricate. 

Domnul este în luptă cu ei, şi totuşi fratele Olsen îi tratează ca pe bărbaţi reprezentativi 
trimiţându-i încoace şi încolo ca oameni cu discernământ, sprijinindu-i ca oameni de încredere şi de 
nădejde, de care oamenii trebuie să asculte şi să le arate respect, ca şi cum ar fi glasul lui Dumnezeu în 
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cadrul Conferinţei. Dar pentru că ei dau dovada de netăgăduit că nu sunt învăţaţi sau conduşi de 
Dumnezeu, ei nu trebuie să efectueze lucrurile după alegerea lor; pentru că ei nu vor lucra în liniile lui 
Hristos, întreprinderile din marele câmp al lui Dumnezeu au nevoie de multă consideraţie şi 
înţelepciune de la Dumnezeu; dar ideile oamenilor, amestecate cu egoism, vor fi suficiente ca să 
înăbuşe vocea lui Dumnezeu, care nu va fi auzită în vacarmul de voci. Astfel, părţi de câmp sunt 
neglijate şi prost gestionate. Nu se fac aranjamente pentru a pregăti câmpul. Noi trebuie să le luăm aşa 
cum sunt, chiar dacă sunt dificile şi1292 nepromiţătoare. 

Oamenii care sunt angajaţi în lucrare, trebuie să-L cunoască pe Dumnezeu şi pe Isus Hristos, 
pe care L-a trimis El. Ei trebuie să fie oameni ale căror inimi sunt sub disciplina şi sub lucrarea de 
modelare pe care o face Dumnezeu, dând dovada că iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El, şi sunt 
răspunzători faţă de El; oameni umili, conştiincioşi şi care realizează cu fidelitate lucrarea aşa cum 
Dumnezeu vrea să fie făcută; oameni care nu sunt capricioşi şi nu se înalţă pe sine, nerăbdători să 
realizeze propriile lor idei, ci care simt că se pot sprijini pe marele Sfătuitor, şi o vor face. 

Duhul Sfânt se manifestă prea puţin în adunările voastre pentru consfătuire. Bărbaţii care iau 
parte la ele, nu simt că trebuie să tacă „şi să ştie că Eu sunt Dumnezeu.” Lucrarea a fost extinsă iar 
bisericile au nevoie de bogăţiile harului lui Dumnezeu, de sfinţirea Duhului lui Dumnezeu, pentru ca 
membrii, printr-o împărţire adecvată a lucrării, să-şi poată dezvolta capacităţile de a face bine. Nu este 
chestiune mai importantă decât aceasta, care să ocupe minţile membrilor Conferinţei Generale în 
cadrul dezbaterilor. 

Nu trebuie ca aceiaşi oameni să alcătuiască, an după an, comitetele. Ar fi trebuit făcute 
modificări cu mult timp în urmă. Dumnezeu vrea ca biserica să îndepărteze ocara ei, dar acest lucru nu 
se poate face atât timp cât bărbaţii care s-au simţit pe deplin competenţi să lucreze fără a accepta sfatul 
lui Dumnezeu, sunt păstraţi la lucru an de an. Această stare de lucruri strică fiecare ramură a lucrării, 
pentru că oamenii nu simt nevoia de a fi călăuziţi de Duhul Sfânt. Când oamenii se simt competenţi să 
pronunţe judecăţi şi să condamne Duhul Sfânt, ei fac o lucrare pentru ei înşişi1293, care va fi dificil să 
fie contracarată. Tot capul ajunge bolnav şi discernământul atât de slab, încât va judeca nedrept. 
Duhul încă face apeluri, dar ei nu aud şi nici nu ţin seama de chemarea lui Dumnezeu. 

„Cine zice că este în lumină, şi urăşte pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine 
iubeşte pe fratele său, rămâne în lumină, şi în el nu este niciun prilej de poticnire.” „Nu iubiţi lumea, 
nici lucrurile care sunt în lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce 
este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume.” 
Dumnezeu cheamă; ascultă chemarea Lui. „Veghează, şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci  
n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi 
auzit! Ţine, şi pocăieşte-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni 
peste tine. Totuşi, ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu 
Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat în haine albe. Nu-i voi 
şterge nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea 
îngerilor Lui.” „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece, nici în clocot. Oh, dacă ai fi rece sau în clocot! 
Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: ‚Sunt 
bogat, m-am îmbogăţit şi1294 nu duc lipsă de nimic’, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi 
gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te 
îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi 
să vezi.”  

(1 Ioan 2:9, 10, 15, 16, citate) 
Dumnezeu cheamă; ascultaţi chemarea Sa. 
(Apoc. 3:2-5, 15-18, citate) 
Cei care s-au opus luminii şi dovezilor sunt într-o stare foarte tristă, pentru că ei umblă ca nişte 

orbi şi nu ştiu de ce se vor poticni. Ei croiesc căi strâmbe cu picioarele lor, şi şchiopii se întorc din 
drum. Duhul Sfânt a fost oferit din nou şi din nou bisericii din Battle Creek. Duhul Sfânt a suflat 
asupra sufletelor de acolo, pentru care a murit Hristos. Atunci a fost timpul de a onora pe Dumnezeu, 
de a-L lăuda, de a răspunde harului Său, prin cultivarea dragostei faţă de lucrurile cereşti, prin privire 
la Isus, pentru ca asemănarea Lui să fie reflectată în laudele lor vesele, recunoscătoare, aduse pentru 
manifestarea iubirii şi a harului Său. 
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Există doar un pas de la pământ la cer. De ce s-a îndepărtat ungerea cerească? De ce a intrat 
răul? Pentru că sufletul nu a fost învăţat să exercite milă, pentru că credinţa abia a existat, pentru că 
oamenii care se ocupă cu lucrurile sacre au fost aspri, critici şi necruţători. 

(Scrisoarea 2, 1894) 
 
 
 

H-31a-1894 
CĂTRE  A. R. HENRY 

Ashfield Camp-ground, N. S. W., 27 octombrie 1894, 
către A.R. Henry, Review and Herald, Battle Creek, Mich. 

 
Iubite frate, 

M-am trezit în această dimineaţă, la o oră timpurie pentru a-ţi scrie lucruri pe care trebuie să ţi 
le aduc în faţă în mod direct. Sunt foarte împovărată din cauza ta. Mă cutremur înaintea lui 
Dumnezeu, pe măsură ce înţeleg lucruri care mi-au fost prezentate de ani de zile, şi care există de mai 
mulţi ani. A existat nelegiuire în purtarea ta faţă de fraţii tăi de credinţă. Satana a făcut întrutotul voia 
sa prin tine de prea multe ori pentru binele fraţilor cu care nu te-ai armonizat. Fratele Eldridge a avut 
un rol în aceste operaţiuni, şi alţii au fost influenţaţi de deciziile tale, şi au fost conduşi să se 
armonizeze cu nedreptatea ta faţă de semeni. În şedinţele voastre, ideile tale pervertite, nesfinţite în 
ceea ce priveşte oamenii şi lucrurile, s-au transpus în decizii care nu sunt drepte. 

Era de datoria preşedintelui Conferinţei Generale, întrucât era convins că o estimare greşită a 
fost pusă asupra oamenilor, să stea ferm împotriva unui astfel de curs al acţiunii; dar el nu a făcut 
întotdeauna acest lucru, pentru că i-a fost frică de tine şi1296 de Capt. Eldridge. Îţi scriu în această 
dimineaţă, din cauză că aceste lucruri stau înregistrate împotriva ta în cărţile din ceruri. Măcar că 
glasul fratelui Olsen ar fi trebuit auzit în dojană şi mustrare, nu a fost auzit. El nu a avut credinţă în 
Dumnezeu să pună mâna ferm pe ceea ce, sub controlul Duhului lui Dumnezeu, ştia că este greşit; şi 
fără niciun impediment, ai urmărit propriul tău drum, aventurându-te să faci lucrurile în propriul tău 
spirit, umblând în lumina focului aprins de tine. Ai făcut multe acte de nedreptate cu glasul tău, şi cu 
condeiul ai înscris multe lucruri cu care nu-ţi va place să te întâlneşti la judecată. 

Dar există Cineva care cunoaşte toate lucrurile. În timp ce eram înaintea fraţilor mei slujitori 
din acest loc, Duhul Domnului a lăsat asupra mea povara de a vorbi hotărât lucruri pe care eu nu am 
îndrăznit să le reţin; în acelaşi timp, o carte a fost deschisă înaintea mea, şi numele lui A. R. Henry a 
stat în capul unei liste lungi de fapte de nedreptate către semenii săi. Îţi prezint aceasta ca să ţii cont de 
asta. Inima mea este bolnavă şi îndurerată, dar nu îndrăznesc să reţin avertizarea. O altă listă a 
înregistrat oportunităţile neglijate – ocazii când ai fi putut şi ar fi trebuit să fii un ajutor şi o 
binecuvântare pentru semenii tăi, dar în care ai fost exact opusul, deoarece sentimentele tale 
personale, atmosfera care a înconjurat sufletul tău, au întunecat viziunea ta şi nu ai putut discerne că 
judecata şi dreptatea trebuie să caracterizeze cuvintele pe care le rosteşti şi tot ceea ce ai trasat cu 
condeiul. Poziţiile tale de încredere în legătură cu cauza lui Dumnezeu au cerut acest lucru de la 
condeiul şi glasul tău, dar eul, nesupus, nesfinţit1297, nesfânt, a dominat. Tu nu ai umblat cu umilinţă 
înaintea lui Dumnezeu. 

Mă tem pentru fraţii mei, care sunt însărcinaţi cu responsabilităţi solemne, pentru că mi s-a 
arătat cât de dificil este pentru natura umană să fie sub controlul Duhului lui Dumnezeu şi să ducă cu 
blândeţe responsabilităţile date de Dumnezeu. Cei pe care Dumnezeu ar vrea să-i facă oameni 
reprezentativi, iluştri pentru bine, îşi strică viaţa deoarece nu fac în mod continuu din Dumnezeu 
temerea şi sfatul lor şi nu umblă smeriţi înaintea Lui aşa cum a făcut Daniel. Se complac în egoism, 
stimă de sine, şi nu păstrează credincioşia strictă, sau manifestarea unui spirit asemenea celui al lui 
Hristos, în relaţiile lor cu cei care sunt proprietatea lui Dumnezeu şi pe care Hristos îi numeşte fraţi ai 
Săi. Au fost încercaţi de Dumnezeu mulţi bărbaţi pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu i-ar fi folosit în 
mod special, dacă ar fi fost credincioşi în lucrurile mici şi mari, lucrând ca înaintea întregului univers 
al cerului; ar fi prezentat lumii, îngerilor şi oamenilor, un exemplu de fapte bune, care ar fi fost ca o 
lumină strălucitoare aprinsă de pe altarul divin, şi care străluceşte spre lume, nu în raze capricioase ci 
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în raze clare şi constante, crescând în intensitate, astfel că oamenii, privindu-i, ar fi fost conduşi să 
slăvească pe Tatăl nostru ceresc. 

Dumnezeu a scris într-un fel de netăgăduit motivele care au determinat la acţiune. Nu 
practicarea religiei pure şi neîntinate, este cea care a pătruns la editura din Battle Creek, şi care a 
dominat în multele adunări de consfătuire. Nu este aceasta cea care a provocat durere şi opresiune, 
care a condus oamenii1298 să strige înaintea lui Dumnezeu pentru dreptate. Dumnezeu nu va fi surd la 
rugăciunile celor oprimaţi. Fiecare acţiune care a provocat durere celor răscumpăraţi de sângele Său, 
El o va cere din mâna celor care o fac, dacă ei nu acceptă harul lui Dumnezeu şi nu se pocăiesc. 
Domnul nu ţine parte nici la cel mai mic rău. El nu va aproba deciziile luate împotriva fraţilor lor. El 
va pedepsi pe făcătorii de rele pentru toate aceste lucruri. Este dificil pentru oamenii care încep să 
umble în lumina scânteilor aprinse de ei înşişi, să discearnă că acesta nu este un foc sacru, ci unul 
obişnuit, până când nu ajung să zacă în dureri. Citeşte Isaia 50: 10, 11. 

Este deschis în faţa mea un „Aşa zice Domnul”, pe care îl prezint în faţa ta. Dumnezeu este de 
temut, pentru că El este un Dumnezeu gelos. Cei care în providenţa Lui sunt aşezaţi în poziţii de 
răspundere pentru a face lucrarea Lui, au întregul univers ceresc deschis în faţa lor, de la care ei îşi pot 
trage putere. Mi-a fost arătat de Dumnezeu, că lucrarea Sa a fost în mare măsură stricată, deoarece 
spiritului şi atributelor lui Satana li s-a permis să aibă o putere de control. Tăcerea îşi dă acordul, iar 
atunci când oamenii care sunt angajaţi în lucrarea sacră a lui Dumnezeu permit plăcerii şi neplăcerii 
lor să predomine, astfel încât ei înşişi fac, sau permit unui alt om să facă, cele mai mici acte de 
nedreptate faţă de fraţii lui Isus Hristos, acestea sunt înregistrate ca făcute Lui în persoana urmaşilor 
Săi. Aceşti oameni poate că nu sunt falşi, poate că ei fac doar greşeli, dar cei aflaţi în poziţii de 
încredere, să ia seama cum le tratează pe toate acestea; să îşi amintească faptul că ei înşişi nu sunt 
lipsiţi de falsuri şi greşeli. 

Dacă unul căruia Dumnezeu i-a încredinţat moştenirea Lui, ca1299 să vegheze asupra sufletelor 
ca unii care trebuie să dea socoteală, vede vreo oaie sau miel al păşunii lui Dumnezeu tratat într-o 
manieră despre care judecata lui îi spune că nu este drept, dar el nu spune nimic, nu protestează 
împotriva unui astfel de lucru, păcatul este înregistrat nu numai în dreptul făcătorului de rău ci şi al 
celui care a ştiut despre acesta şi a permis să se facă greşeala atunci când ar fi putut-o împiedica. El se 
teme că îşi va pierde sau slăbi influenţa asupra lucrătorilor tari şi încăpăţânaţi în spirit şi el tace atunci 
când glasul lui ar trebui să fie auzit în numele adevărului şi al dreptăţii. El este un ispravnic 
necredincios. Puterea lui de discernământ este afectată, concepţia clară despre corectitudine şi dreptate 
devine confuză, iar gândul şi voinţa lui Dumnezeu sunt întunecate de spiritul şi propunerile fiinţelor 
omeneşti care sunt sub stăpânirea vrăjmaşului. 

Aceste cuvinte au fost aduse înaintea mea cu putere: Isaia 29: 9-24. Aceasta este descrierea 
exactă pe care Dumnezeu a dat-o cursului care a fost urmat în Battle Creek de oamenii care au fost 
presupuşi a fi de încredere. Din nou şi din nou am fost adusă în Duhul în consiliile voastre şi am văzut 
că principiile celor zece porunci au fost încălcate de oameni. Nu s-a arătat dragoste supremă faţă de 
Dumnezeu, nici dragoste faţă de semeni ca cea faţă de sine. Oricine a pus la îndoială cursul acţiunii pe 
care ei le-au crezut înţelept de urmat, au fost trataţi cu neplăcere şi dispreţuiţi din toată inima. Tocmai 
oamenii pe care Dumnezeu i-a însărcinat cu o solie pentru poporul Său, nu au fost trataţi cu respect; şi 
dacă A. R. Henry şi cei în armonie cu el, ar1300 fi avut puterea în mâinile lor, ar fi respins nu doar 
solia, aşa cum au făcut, ci şi solii pe care Dumnezeu i-a trimis. Aceşti oameni au fost însărcinaţi cu o 
lucrare de făcut pentru Domnul, şi dacă gura lor ar fi fost închisă, vocile lor reduse la tăcere, 
Dumnezeu ar fi ridicat pe alţii să facă această lucrare. În cazul în care nicio voce omenească nu ar 
putea fi auzită, El ar da glas pietrelor pentru a vesti adevărata solie care El vrea să ajungă la oameni. 

Vrea fratele Henry să ia în considerare ce fel de spirit au nutrit ei cu privire la solie şi soli? Cât 
de amare au fost sentimentele tale împotriva lor! Crezi că Dumnezeu v-a condus? Aceste sentimente 
aşteaptă să renască. Dacă în istoria bărbaţilor care au purtat această solie a Evangheliei, s-ar întâmpla 
ceva care ar dovedi că sunt supuşi greşelii, nedesăvârşiţi ca voi înşivă, tu nu te-ai gândi la propriile 
tale erori şi greşeli, ci ai manifesta sentimentele cele mai amare împotriva lor. Este timpul ca de 
urgenţă să fii în întregime convertit, ca păcatele tale să meargă înainte la judecată şi să fie şterse acum 
în timpul de probă, ca nu cumva să fie pentru totdeauna prea târziu pentru ca greşelile să fie 
îndreptate. Citeşte Isaia 30: 8-13. 
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Nu am îndrăznit să-ţi spun cuvinte moi. Nu am îndrăznit să profetizez înşelător. Ţi-am spus 
cuvântul Domnului, dar unele lucruri nu le-am comunicat într-un mod atât de clar şi tăios, după cum 
cere cazul. Tu nu ai acceptat mărturiile de avertizare şi mustrare pe care le-a dat Domnul. Tu ai ură 
faţă de solia pe care solii Săi aleşi au vestit-o. 

Aţi acţionat1301 şi aţi exprimat ura inimii voastre, cât de mult aţi îndrăznit să o faceţi. Dacă Isus 
ar fi fost pe pământ, El ar fi curăţat curţile templului Său de cumpărători şi vânzători, ar fi izgonit 
oamenii care fac schimburi nedrepte, şi ar fi zis: „Luaţi aceste lucruri de aici”, pentru că „Este scris: 
‚Casa Mea se va chema o casă de rugăciune’, dar voi aţi făcut din ea o peşteră de tâlhari.” 

Fraţilor, există lucruri pentru care este necesară pocăinţa, lucruri de reparat, în măsura în care 
este posibil să fie reparate. Aţi socotit omul delicvent, pentru un cuvânt. Măcar că, dacă Dumnezeu   
v-ar fi luat în mână, şi v-ar fi tratat tot atât de crud şi nemilos cum aţi tratat voi pe unii care au apelat 
la voi, şi care aveau nevoie de ajutorul vostru, voi nu aţi fi putut găsi milă sau iertare. Aţi făcut o 
lucrare pe care nu o voi numi pe adevăratul ei nume. Este o lucrare care necesită pocăinţă profundă. 
Persoanele nedreptăţite nu puteau aştepta nicio dreptate, pentru că simpatiile şi antipatiile au fost 
îngăduite cu putere de control. Cei care ar fi trebuit să stea pentru dreptate şi cinste, dar care au permis 
deciziilor voastre să prevaleze în şedinţele de comitet, au ştiut mai mult decât au făcut, lăsând lucrurile 
să meargă înainte fără să ridice vreo obiecţie. Dar ei au făcut acest lucru iar şi iar, conştiinţa le-a fost 
deformată, mintea le-a ajuns confuză şi întunecată, astfel încât ei nu simt păcatul şi pericolul de a 
permite ca oameni neconvertiţi, nesfinţiţi, să stăpânească în deciderea asupra măsurilor ce trebuie 
luate în lucrarea lui Dumnezeu. 

„Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, care spun că întunericul este lumină, şi lumina 
întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!” Oamenii pot 
poseda capacităţi1302 date lor de Dumnezeu în păstrare, dar dacă nu sunt oameni umili, oameni conver-
tiţi zi de zi, ca vase de onoare, ei vor face mai mult rău datorită capacităţilor lor. Dacă nu sunt elevi ai 
lui Hristos Isus, dacă nu se roagă şi nu ţin sub control tendinţele lor naturale ereditare şi cultivate, 
trăsături de caracter pe care Dumnezeu le urăşte vor perverti judecata celor care se asociază cu ei. 

Nu a vorbit Dumnezeu, de ani de zile, la timp şi ne la timp, fără ca voi să auziţi şi să ascultaţi 
glasul Lui? Pentru fiecare aflat în legătură cu editura, eficienţa spre bine vine de la Hristos Isus; 
puterea salvatoare a harului nu este o lucrare la întâmplare, ci ea constă într-o relaţie reală între omul 
păcătos şi Tatăl său ceresc, între păcătos şi Avocatul său divin. Fiecare om aflat în legătură cu lucrarea 
lui Dumnezeu, are măsura responsabilităţii lui. De la sine, el nu poate face nimic, dar Dumnezeu este 
puterea de viaţă şi agentul omenesc trebuie să lucreze, înţelegând responsabilitatea sa personală şi 
utilizând vâslele pe care Dumnezeu le-a pus în mâinile sale. 

Frate Henry, inima ta a fost în vrăjmăşie cu fraţii tăi. Tu ai avut multă lumină şi multe dovezi, 
şi ai fost deseori condamnat de către Duhul lui Dumnezeu, dar spiritul tău egoist, încăpăţânat a refuzat 
să se plece cu umilinţă înaintea lui Dumnezeu şi să-şi mărturisească greşelile. Inima ta s-a împietrit, şi 
îmi pare rău să spun că tu şi asociaţii tăi aţi avut atât de multă lumină pe care aţi refuzat să o primiţi, 
că nu veţi creşte în lumină până când nu veţi face înapoi paşii pe care i-aţi făcut. Atât de mult timp ai 
glumit şi te-ai opus1303 Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, aşa cum a făcut Faraon, încât pericolul tău este 
mult mai mare decât era al lui. Oamenii cu acelaşi fel de gândire te-au susţinut, iar cei care cunosc 
pericolul tău şi totuşi nu ţi l-au făcut cunoscut, trebuie să dea socoteală lui Dumnezeu pentru că te 
păstrează în poziţii de încredere, măcar că, dacă ai avea putere, ai răni şi ai distruge solii şi solia pe 
care Dumnezeu a trimis-o. Te-ai bucura să descoperi în ei greşeli pe care le-ai folosi să denigrezi 
întreaga lor lucrare. 

Domnul citeşte inima ca pe o carte deschisă. Bărbaţii care nu sunt legaţi de Dumnezeu au făcut 
multe lucruri după imaginaţia inimii lor rele. Domnul declară în ceea ce îi priveşte, „Mi-au întors 
spatele, nu s-au uitat la Mine; i-am învăţat, i-am învăţat într-una, dar n-au ascultat şi nu s-au lăsat 
învăţaţi.” Suntem în mijlocul pericolelor zilelor de pe urmă, va veni în curând vremea când profeţia 
din Ezechiel capitolul 9, se va împlini; această profeţie ar trebui să fie studiată cu atenţie, pentru că se 
va împlini la literă. Studiaţi, de asemenea, capitolul 10 care reprezintă mâna lui Dumnezeu la lucru 
pentru a aduce metodă perfectă şi lucrare armonioasă în toate operaţiunile instrumentelor Sale 
pregătite. Capitolele 11 şi 12 ar trebui, de asemenea, să primească o atenţie serioasă, grijulie. Studiază 
pe genunchi aceste profeţii, înaintea lui Dumnezeu; dacă nu ridici pietrele de poticnire pe care propriul 
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tău spirit pervers le-a presărat pe calea multora care au fost în legătură cu tine, Dumnezeu Îşi va 
întoarce cu totul faţa de la tine şi de la asociaţii tăi. 

Adevărata religie este a trăi cum a trăit Hristos. Cei1304 care urmează pe Hristos, se vor tăgădui 
pe sine, vor ridica crucea şi vor călca pe urmele Lui. A urma pe Hristos înseamnă ascultare de toate 
poruncile Lui. Despre niciun soldat nu se poate spune că îşi urmează comandantul, dacă nu îi ascultă 
ordinele. Hristos este Modelul nostru. Pentru a imita pe Isus, Cel plin de iubire, tandreţe şi 
compasiune, se cere să ne apropiem de El zi de zi. Oh, cât de mult a fost Dumnezeu dezonorat de cei 
care au mărturisit că sunt reprezentanţii Săi! Primele trei capitole din Evrei mi-au fost prezentate ca 
fiind de mare importanţă pentru a lumina ochii şi pentru a conduce viaţa. 

Domnul Dumnezeul lui Israel cere o evlavie cu mult mai adâncă decât cea care a fost 
manifestată de către cei care au fost puşi în poziţii de încredere sacră la editura Review & Herald şi în 
conducerea marii lucrări în legătură cu cauza lui Dumnezeu. Dacă aceşti oameni nu sunt sub influenţa 
specială a Duhului lui Dumnezeu, dacă ei nu recunosc vocea Lui, atunci vor lucra după propria lor 
imaginaţie, şi vor pune în aplicare planuri care vor fi cu totul contrare gândului şi Duhului lui 
Dumnezeu, şi vor contracara lucrarea lui Dumnezeu. 

În Evrei, este declarat despre Hristos că El a fost înălţat mai presus de tovarăşii Săi, deoarece 
El a iubit neprihănirea şi a urât nelegiuirea. Neprihănirea este pur şi simplu să iubeşti şi să faci ceea ce 
este bine şi drept, fiecărui suflet cu care avem de-a face. Nelegiuirea înseamnă pervertirea a ceea ce 
este drept. Sunt puse în mişcare practici îndoielnice, planuri egoiste, pentru ca eu-l şi unii oameni să 
poată fi beneficiari, în timp ce pentru a realiza aceste scopuri, alţii sunt oprimaţi. Toate acestea 
înseamnă jaf faţă de Dumnezeu şi faţă de om. 

Adevăratele1305 principii sunt părăsite; lucrurile sunt răsucite de pe calea lui Dumnezeu, în 
scopul de a satisface egoismul. Dacă un lucru este deturnat de pe direcţia dreaptă pe care este pus de 
Dumnezeu să meargă, acesta este un lucru greşit. Frauda este o încălcare a poruncilor lui Dumnezeu şi 
toţi cei care pretind că sunt creştini, dar nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu, denaturează caracterul 
lui Isus. Cei care cred adevărul pentru acest timp îl vor practica în mod voluntar, coste cât ar costa. 
Învăţăturile sănătoase vor fi reprezentate prin practici sănătoase. 

O, cât de puţini au fost îngrijoraţi, cu adevărat îngrijoraţi, din pricina sufletele lor, pentru a 
înţelege ce este adevărata evlavie. Aceasta este împlinirea cuvintelor lui Hristos. Ea este călăuzită şi 
controlată de preceptele Bibliei. Harul lui Hristos va curăţi inima de orice pervertire adusă de egoism 
şi păcat. Hristos spune.  

Cei care au făcut şi au executat planuri pentru a-şi însuşi banii încredinţaţi lor de Dumnezeu, 
luând salarii mari pentru ei înşişi, nu au beneficiat prin aceasta în nici un fel, deşi ei îşi pot imagina că 
au beneficiat. Acceptând aceşti bani, ei arată că nu pot fi însărcinaţi să mânuiască bunurile Domnului. 
Această acţiune va sta împotriva lor, dezvăluind că ei au acţionat pe baza principiilor pe care 
Dumnezeu nu ne-a dat libertatea de a le adopta în lucrarea Sa. 

Acţiunea efectuată în acest domeniu la Battle Creek, a jefuit cauza lui Dumnezeu de bani care 
puteau fi folosiţi pentru avansarea lucrării în locuri în care stindardul adevărului nu a fost înălţat. Plata 
de salarii atât de mari a fost în totalitate1306 contrar planului lui Dumnezeu, în orice linie a lucrării 
Sale, a fost contrar exemplului dat de Hristos în viaţa Sa. Cel mai mare Învăţător din lume a ştiut 
întotdeauna să dea fiecărei instituţii din lumea noastră un exemplu al principiului lepădării de sine, al 
jertfirii de sine. 

Cei care schimbă ordinea lucrurilor lui Dumnezeu, în scopul de a urma sfatul oamenilor 
egoişti, vor fi gata să solicite tăierea din salariile oamenilor a căror lucrare este, în ochii lui 
Dumnezeu, de un aşa caracter încât prin influenţa lor aduc mijloace în visterie pentru a susţine cauza 
Lui. Această acţiune, în faţa universului ceresc şi în faţa oamenilor dezvăluie caracterul şi dispoziţia 
oamenilor care manipulează lucruri sfinte. Sub inspiraţia aceluiaşi duh egoist, aceşti oameni, dacă văd 
o ocazie, vor reduce salariile lucrătorilor din via Domnului, fără consimţământul acestora, şi fără să 
înţeleagă situaţia lor. În multe cazuri această acţiune aduce familiile în strâmtorare, şi cei care au 
puterea în mâinile lor ştiu puţin care pot fi consecinţele reducerii salariului lucrătorilor. Este în aceeaşi 
măsură dreptul celor angajaţi în cauză de a avea ceva de zis în asemenea tranzacţii, cum este şi dreptul 
oamenilor angajaţi în diferite ramuri ale comerţului. 

Cauza lui Dumnezeu îşi poate permite să fie corectă şi dreaptă, ea îşi poate permite să 
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acţioneze pe bază de principii drepte. Atunci când o asemenea lucrarea ca aceea de reducere a 
salariilor este avută în vedere, trebuie să fie publicată o circulară în care să se prezinte situaţia reală, şi 
apoi să fie întrebaţi acei angajaţi de către Conferinţă dacă, sub presiunea unei lipse de mijloace, ar 
putea1307 lucra cu mai puţin sprijin material. Toate înţelegerile cu cei care sunt în slujirea lui 
Dumnezeu ar trebui să fie conduse ca o tranzacţie sfântă între om şi aproapele său. Oamenii nu au 
dreptul de a trata conlucrătorii lui Dumnezeu ca şi cum ei ar fi obiecte neînsufleţite, care pot fi 
manipulate fără a-şi spune sau a-şi exprima voia lor. Mi s-a arătat că în comisiile de revizie contabilă 
au făcut parte oameni care nu au discernământ sau judecată. Fermieri care nu au o înţelegere reală a 
situaţiei lucrătorilor, au adus din nou şi din nou opresiune reală şi nevoi în familii. Conducerea lor a 
dat ocazie vrăjmaşului să ispitească şi să descurajeze lucrătorii, iar în unele cazuri i-a scos din câmpul 
de lucru. Nu este nici drept, nici bine a trata atât de nepăsător această parte a lucrării. Dumnezeu nu 
este slăvit prin astfel de aranjamente. Izvorul lăuntric al vieţii are nevoie de curăţare, şi oamenii au 
nevoie să fie sub sfinţirea Duhului lui Dumnezeu. 

Mulţi ştiu prea puţin ce înseamnă: „Să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui 
Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.” Lucrarea Duhului Sfânt este de a 
modela omul după asemănarea lui Hristos. Nu omul trebuie să folosească Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt 
trebuie să folosească omul. Citeşte: 1 Petru 3:8-12; Matei 5:7-9 şi 3-16; 7:15-20. 

„Duceţi până la capăt mântuirea voastră” – cu un duh pompos, arogant, dictatorial? Dacă asta 
înseamnă a fi împlinitor al cuvântului, mulţi din cei care sunt în legătură cu instituţiile noastre vor 
primi o răsplată. Dar1308 cuvântul Domnului este, „Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi 
cutremur, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi 
înfăptuirea.” „Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai 
lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. Dacă trăim prin 
Duhul, să şi umblăm (lucrăm) prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe 
alţii, şi pizmuindu-ne unii pe alţii.” 

Dumnezeu vede fiecare tranzacţie, nimic nu este ascuns de El. Este prea multă responsabilitate 
asumată de oameni care nu au cultivat dragostea, mila, simpatia şi sensibilitatea care au caracterizat 
viaţa lui Hristos. În purtarea faţă de unii dintre fraţii lor, care nu au urmat sfatul lor sau care poate au 
contestat cursul acţiunii lor, sau care poate au tratat cu ei într-un fel care nu le-a fost pe plac, ei nu 
manifestă dragoste, deşi aceste suflete sunt rodul sângelui lui Hristos şi poate sunt mai preţioşi în ochii 
lui Dumnezeu din cauza simplităţii şi integrităţii lor în păstrarea a ceea ce este corect, cu orice preţ. 
Atunci când au şansa, fraţii cărora din anumite motive nu le plac aceste persoane, mai degrabă vor 
încuraja spiritul aflat în armonie cu atributele lui Satana, decât Duhul Dumnezeului celui viu. Ei vor 
face lucruri care vor răni sufletele lor, şi vor conduce în aşa fel încât să îi umilească şi să-i asuprească. 
Aceste suflete sunt proprietatea lui Dumnezeu, sunt preţioase în ochii Lui, şi El va judeca pe cei care 
fac lucruri1309 de un asemenea caracter. Este timpul să se producă pocăinţă pentru toate aceste 
tranzacţii, şi aceste păcate să meargă înainte la judecată, ca să poată fi şterse. Atunci când Duhul Sfânt 
va lucra asupra minţilor agenţilor omeneşti şi le va aduce aminte de aceste lucruri, îşi vor mărturisi ei 
păcatele? Vor îndrepta ei lucrurile faţă de fraţii lor? 

Să se înalţe rugăciunea către Dumnezeu, „Zideşte în mine o inimă curată”, pentru a avea un 
suflet curat, curăţit, în care să locuiască Hristos şi din prisosul inimii vor curge toate aspectele vieţii. 
Voia omului trebuie să fie predată lui Hristos. În loc de a trece pe alături, închizându-şi inima în 
egoism, este nevoie de deschiderea inimii faţă de influenţele dulci ale Duhului lui Dumnezeu. Religia 
practică îşi răspândeşte parfumul peste tot. Este un miros de viaţă spre viaţă. 

Buzele care au rostit lucruri stricate despre slujitorii delegaţi ai lui Dumnezeu şi au batjocorit 
mesajul pe care l-au adus ei, au numit întunericul lumină, şi lumina întuneric. În loc de a veghea, aşa 
cum au făcut fariseii, pentru a găsi ceva ce să condamne în solie sau în soli, pentru a batjocori, dacă  
şi-ar fi deschis inimile faţă de razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, ar fi înălţat laude pline de 
recunoştinţă în loc să caute ceva ce să poată interpreta greşit sau să răsucească, ca să găsească vină la 
ei. Oh, când prima rază de lumină a strălucit asupra lor, dacă doar ar fi lăudat pe Dumnezeu pentru că 
solia trimisă de cer a fost adevărul, atunci mai multă şi mai clară lumină ar fi strălucit în cămările 
minţii lor şi în templul sufletului lor. 
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Singura1310 adevărată cunoaştere a soliei neprihănirii lui Hristos, singurul test adevărat, este 
acceptarea personală a acesteia; efortul va fi vitalizant pentru sufletul omenesc. Solul adevărului poate 
fi considerat infailibil de către agenţii omeneşti sărmani şi greşit conduşi; minţile omeneşti care se 
cred înţelepte, pot să-l aşeze în locul unde Dumnezeu ar trebui să fie; şi el poate fi lăsat să descopere 
faptul că nu este infailibil; atunci, cei care au căutat ceva ca să condamne, se vor simţi triumfători în 
nelegiuire, iar cei care au înălţat agentul omenesc, pot fi la fel de dispuşi să se întoarcă împotriva lui. 
Dar solia este aceeaşi: ea nu s-a schimbat, ea nu tremură sub niciun şoc pe care l-ar putea primi. 
Bărbaţii care au fost lăudaţi şi înălţaţi, pot da pe faţă slăbiciunea omenescului, deoarece au început să 
creadă că sunt mai presus de umanitatea obişnuită; dar ce se întâmplă atunci? Vor adera ei la eroare? 
Aici este testul. Dacă atunci când văd pericolul, fug de el, ei dovedesc lumii, îngerilor şi oamenilor, că 
cetatea inimii lor este templul Duhului Sfânt, şi că ei, în niciun caz nu se vor armoniza cu niciun tip de 
egoism. 

Până când inima nu este predată necondiţionat lui Dumnezeu, agentul omenesc nu este 
statornic în adevărata viţă, nu poate prospera în viţă, şi nu poate da rod bogat. Dumnezeu nu va face 
nici cel mai mic compromis cu păcatul. Dacă ar fi putut face acest lucru, nu ar fi fost nevoie ca Hristos 
să vină în lumea noastră, să sufere şi să moară. Nicio convertire nu este autentică, dacă nu se schimbă 
atât caracterul cât şi comportamentul celor care acceptă adevărul. Adevărul lucrează prin dragoste şi 
curăţă sufletul. 

Atunci1311 când caracterul, atât urzeala cât şi bătătura, este compus din material fără valoare, 
deseori se face o încercare de a-l cârpi: motivele, impulsurile şi acţiunile presupuse a fi bune, trebuie 
să fie menţinute, în timp ce alte lucruri, trăsăturile criticabile ale caracterului, trebuie să fie eliminate. 
Aşa a crezut Nicodim, până când a ascultat lecţiile lui Hristos. Aceste lecţii au pătruns în sufletul său 
cu putere solemnă, descoperind faptul că evlavia lui nu este după modelul prezentat de Hristos. 
Nicodim a fost martor la minunile lui Hristos, şi a venit la Învăţător noaptea, pentru că nu avea curajul 
moral de a se apropia de El în mod deschis, întrucât aceasta ar fi provocat criticile preoţilor şi 
fariseilor. Când L-a salutat pe Isus cu Rabbi, el a crezut că prin aceasta Îi arăta o onoare specială. El a 
spus, „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face 
semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Acesta a fost un mare pas făcut de 
Nicodim, dar Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu 
poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” 

Aceste cuvinte sunt foarte potrivite pentru oamenii care au avut şi încă mai au legătură cu 
Review Office şi cu multe din instituţiile noastre. Haina nouă nu poate fi pusă ca o cârpeală peste 
haina veche. Noi trebuie să ne debarasăm de haina veche a caracterului şi să primim de la Hristos 
haina cea nouă, ţesută în războiul cerului, şi anume haina neprihănirii Sale. Când a fost vorba să facă 
aceasta, inima firească s-a ridicat în răzvrătire. Omul a preferat să cârpească haina veche a 
fariseismului, decât să se debaraseze1312 de propria sa neprihănire pentru a primi acea haină cu totul 
nouă, şi anume haina neprihănirii lui Hristos. Planurile şi metodele omului, sunt mult mai în armonie 
cu înclinaţiile naturale; oamenii aleg să aibă o parte din eu şi o parte din Isus. A accepta în întregime 
materialul cel nou, nu dă suficientă onoare sentimentelor naturale şi simţurilor minţii omeneşti. 
Religia care trebuie să remodeleze omul, transformându-i întregul caracter, este văzută ca foarte 
dezagreabilă, şi aici planurile omului şi planurile lui Dumnezeu intră în coliziune. Aparentele fapte 
bune produse într-o viaţă care nu este asemenea lui Hristos, o viaţă în care dreptatea, mila şi dragostea 
lui Dumnezeu nu sunt un principiu statornic, sunt numai înşelătoare, sunt o piatră de poticnire pentru 
lume. 

Hristos prezintă lui Nicodim, remediul: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, trebuie să te naşti din 
nou.” Aceste cuvinte sunt adresate către mii de oameni în această epocă. Adevărat, adevărat îţi spun 
ţie, păcătosule făţarnic faţă de Dumnezeu, care pretinzi a cunoaşte adevărul, tu trebuie să te naşti din 
nou. Domnul spune: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură 
nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” Religia cârpită, nu are nici cea mai 
mică valoare înaintea lui Dumnezeu. El cere toată inima. Nicio parte din ea nu trebuie să fie păstrată 
pentru dezvoltarea tendinţelor spre rău, moştenite sau cultivate. A fi aspru, a fi sever, a te socoti 
important, a fi egoist, a căuta propriul interes egoist şi totuşi a fi zelos ca alţii să se poarte fără egoism, 
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este o religie care este o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Mulţi au tocmai o astfel de experienţă 
zilnică, dar aceasta este o denaturare a caracterului lui Hristos.  

Dumnezeu1313 a vorbit prin mustrări şi avertismente, dar acestea au făcut foarte puţină 
impresie. Nu s-a produs nicio schimbare decisivă a unora, şi Domnul Şi-a ridicat mâinile pentru a 
întoarce lucrurile pe o altă linie. Domnul urăşte prefăcătoria şi ipocrizia. Conducerea cu mână de fier, 
despotică, exemplul zilnic care este contrar exemplului lui Hristos, au fost mult timp suportate şi 
pentru că sentinţa împotriva lucrării rele nu a fost executată rapid, inimile fiilor oamenilor sunt 
hotărâte cu totul pentru a face rău. Dumnezeu cere o reformă în oamenii care ocupă funcţii de 
răspundere la Battle Creek, oameni care în mod continuu reprezintă greşit pe Hristos asociaţilor lor. 
Dacă nu vă pocăiţi, El se va apropia de voi pentru judecată. 

Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu în mod acceptabil şi să lase să strălucească lumina către 
lume, dacă nu este sincer şi loial preceptelor date în Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu pentru a ne 
călăuzi şi stăpâni vieţile. Regulamentele oamenilor sunt contrare principiilor legii lui Dumnezeu, atât 
celor din primele patru cât şi celor din ultimele şase porunci. Aceste precepte sunt lepădate în mare 
măsură de către unii din cei care au un rol de jucat în cauza lui Dumnezeu. Codurile şi invenţiile 
omeneşti sunt numeroase. 

În loc de a face schimbări acolo unde ar fi trebuit să facă de ani de zile, adică în ei înşişi, în loc 
să se umilească pentru a fi convertiţi, pentru a se îmbrăca cu Hristos, pentru a sta alături de principiu, 
dreptate şi echitate în toate circumstanţele, ei vor propune modificarea instrumentelor; dar această 
răsturnare de lucruri nu va elimina niciun pic dificultatea. Aş vrea ca1314 glasul meu să ajungă la 
fiecare suflet din America, care a avut lumină atât de mare şi să spun: Când veţi fi schimbaţi în inimă 
şi caracter, atunci mâna lui Dumnezeu se va vedea în lucrarea întregului mecanism al cauzei Lui. 
Ordinea desăvârşită va înlocui confuzia. 

Dar oamenii sunt aceia care au nevoie de schimbare. Oamenii, care au semănat slăbiciunea şi 
egoismul lor în consilii, sunt aceia care au vrut să aibă beneficii. S-a arătat aceasta prin faptul că au 
primit salarii mari, ceea ce a limitat pe alţii la salarii mai mici decât cele pe care ar trebui să le aibă. 
Blestemul lui Dumnezeu este asupra tuturor aceste invenţii. Religia trebuie să fie practicată în toate 
tranzacţiile de afaceri. „Dacă Mă iubiţi”, a spus iubitorul Mântuitor, „veţi păzi poruncile Mele.” „Dacă 
Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, si vom locui 
împreună cu el.” Vezi Ioan 14:23, 24. 

Aceste cuvinte ar trebui să fie studiate, ele sunt limpezi şi ele decid caracterul mărturisirii 
religioase a multora care au fost aşezaţi în poziţii de încredere sacră. Dumnezeu i-ar fi făcut bărbaţi 
reprezentativi dacă ar fi urmat sfaturile Lui, dar ei au ales metodele şi standardele lor proprii şi au 
devenit trădători ai cauzei sacre a adevărului, dreptăţii şi neprihănirii. Lumea îşi înalţă standardele ca 
să fie modelul nostru, şi oamenii care pretind a crede adevărul, au simţit dorinţa arzătoare de a 
satisface standardul lumii. Dacă Dumnezeu nu ar fi trimis din nou şi din nou solii de avertizare, unde 
ar fi astăzi cei care mărturisesc a fi poporul Său?  

Lumea1315 nu trebuie să fie învăţătorul nostru; ea îşi stabileşte standardele despre care unii 
presupun a fi exact lucrul care trebuie adoptat, dar acestea nu sunt reguli pentru noi. Dumnezeu ne-a 
scos din lume, de aceea nu ne cunoaşte lumea, pentru că nu L-a cunoscut pe El. Motto-ul fiecărui 
creştin adevărat ar trebui să fie: sunt în lume, dar nu sunt din lume. Noi nu trebuie să ne conformăm 
lumii. Lumea va fi impresionată de Evanghelie doar dacă noi vorbim şi acţionăm ca reprezentanţi ai 
lui Hristos, ca membri ai familiei împărăteşti, copii ai Împăratului ceresc, străini şi călători care doresc 
o patrie mai bună, patria cerească. Este privilegiul nostru de a vesti laudele faţă de Cel care ne-a scos 
din întuneric, la lumina Sa minunată. Niciodată nu trebuie făcută nici cea mai mică nedreptate 
supuşilor lui Dumnezeu, răscumpăraţi cu preţul sângelui Său. Calea Domnului trebuie să fie păstrată şi 
calea Sa este înălţată în neprihănire. Creştinii, în modul lor de a trăi, în cuvintele şi caracterul lor, 
trebuie să dezvăluie apartenenţa lor cerească. Noi niciodată nu trebuie să ne cerem scuze faţă de lume 
pentru că suntem creştini şi pentru că îndrăznim să fim drepţi. 
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Lt. 58, 1894 
CĂTRE  O. A. OLSEN 

„Norfolk Villa” Prospect St., Granville, N.S.W., 26 Noiembrie 1894 
 

Dragă frate, 
În ultimul timp nu ţi-am adresat atât de multe comunicaţii ca până acum, temându-mă să nu 

pun asupra ta responsabilităţi care ar fi o povară. Când am plecat din Michigan, am pus în mâinile tale 
mărturii cu privire la aspecte legate de editură. Acestea au fost importante şi explicite, şi ţi-am 
poruncit să fii foarte credincios în citirea mărturiilor în faţa celor cărora le sunt adresate, în scopul de a 
corecta greşelile existente. Dar tu nu ai urmat instrucţiunile şi lucrurile au mers mai departe, sporind în 
caracteristicile lor criticabile până când problema mi-a fost prezentată din nou într-o formă agravată, 
cu aceste cuvinte pentru cei aflaţi în poziţii de răspundere: „Nici nu voi sluji păcatelor voastre, nici nu 
voi mai fi cu voi, dacă nu îndepărtaţi relele din mijlocul vostru.” 

Am înţeles din scrisorile primite de la tine, că nu ai citit mărturiile către cei interesaţi şi nu ai 
subliniat în mod hotărât greşelile lor. În acest punct, tu nu ţi-ai făcut datoria în calitate de preşedinte al 
Conferinţei Generale. Mi-ai fost prezentat la reuniunile Comitetului, ascultând declaraţiile şi deciziile 
oamenilor cu idei fixe şi cu inima împietrită, care nu erau sub influenţa stăpânitoare a Duhului lui 
Dumnezeu. Ai ştiut că acele decizii nu erau1317 în conformitate cu planul lui Dumnezeu, dar cu toate 
acestea nu ai protestat împotriva lor şi, astfel, ai lăsat ca ele să fie admise ca şi cum ar avea aprobarea 
ta. Prin urmare, lucrurile s-au petrecut potrivit cu voinţa şi impulsul oamenilor care s-au opus voii lui 
Dumnezeu, şi este introdusă o stare de lucruri pe care Dumnezeu nu o poate accepta sau confirma. 

Te-ai gândit că te vei ocupa de aceste aspecte în discursurile tale, insistând asupra principiilor 
generale, şi ai sperat că acest lucru se va dovedi cea mai bună metodă de a corecta greşelile. Dar tu 
trebuia să fi vorbit în întrunirile Consiliului de administraţie şi în Comitet. Principiilor greşite avansate 
nu trebuia să li se fi permis să ia formă în practica greşită, din cauză că tu ai tăcut sau ai protestat atât 
de slab, încât cei care au mers pe o cale greşită au crezut că eşti de partea lor. Aprobarea pe care ai 
dat-o prin tăcerea ta, a consolidat mâinile lor într-o lucrare rea. 

Tu însuţi nu ai fost capabil a discerne în mod clar, dreptatea şi cinstea, blândeţea, mila şi 
integritatea strictă, care trebuiau să fie menţinute în toate deciziile tale. Aceste aspecte mi-au fost 
prezentate de mai multe ori, iar eu nu îndrăznesc să tac. Ai fi făcut mai bine dacă ai fi predicat mult 
mai puţin, şi ţi-ai fi păstrat energiile pentru a lua poziţie personală împotriva celor greşiţi în spirit, în 
minte, în judecată, care au luptat pentru supremaţie şi într-o mare măsură au obţinut-o, ducând la un 
curs greşit al acţiunii. Dacă ai fi luat poziţie, discernământul tău ar fi fost mai clar, şi ai fi fost în stare 
să pronunţi decizii împotriva celui mai mic act de nedreptate faţă de moştenirea lui Dumnezeu. Celor 
care lucrează contrar voinţei lui Dumnezeu şi1318 reprezintă greşit caracterul Lui, li s-ar fi dat de 
înţeles în mod clar că tu nu poţi permite ca aceste lucruri să meargă înainte, pentru că nu poţi lăsa să 
fie socotite în cer drept acţiunile tale. Era de datoria ta să vorbeşti cu hotărâre, dar ai tăcut. 

Îţi trimit această scrisoare, pentru că nu doresc să crezi că sunt în armonie cu acţiunea ta în 
aceste lucruri. Eu te implor să slujeşti lui Dumnezeu cu mintea, energia şi puterea ta, şi să faci cărări 
drepte pentru picioarele tale, ca nu cumva şchiopii să fie întorşi din drum. Îmi pasă de tine şi am o 
dragoste profundă şi stăruitoare pentru tine, şi sunt atât de neliniştită ca în niciun caz să nu-ţi dai 
aprobarea pentru vreun lucru rău. 

Ţi-am trimis recent mărturii foarte serioase, hotărâte către bărbaţii aflaţi în poziţiile de 
răspundere pe care ei nu ar fi trebuit să le ocupe până în acest moment, dacă nu dau dovadă de 
transformare completă a caracterului. Indiferent de tactul lor în afaceri, aceşti oameni care s-au opus 
atât de mult timp luminii şi dovezilor, luptând împotriva lui Dumnezeu, ar fi trebuit să fie separaţi de 
lucrare, atât pentru binele propriului lor suflet cât şi de dragul cauzei. Căci atât timp cât ei sunt ţinuţi 
în poziţii de încredere, glasul şi influenţa lor conduce multe lucruri în direcţia greşită. Atunci când 
probleme de cea mai mare importanţă au fost aduse în faţa deciziei, judecata lor în dreptul acestor 
chestiuni a depins de starea minţii lor din acel moment. Mintea şi inima lor nu se află sub influenţa 
Duhului lui Dumnezeu. Ei sunt oameni cu un temperament puternic, cu preferinţe clare şi multă tărie 
de caracter, iar voinţa şi influenţa lor a decis sub controlul unui alt spirit decât cel al lui Dumnezeu. 
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Dacă aceşti bărbaţi ar înţelege ceea ce au făcut, de ceea ce vor fi răspunzători1319 în ziua cea 
mare când toţi se vor vedea cum sunt văzuţi, şi se vor cunoaşte cum sunt cunoscuţi, ar simţi o 
suferinţă a inimii, o agonie a sufletului, oarecum proporţională cu răul pe care l-au făcut cauzei lui 
Dumnezeu. Uneori ispitele vin în asemenea minţi cu o forţă copleşitoare, pentru că Satana nu doarme 
niciodată, şi niciodată nu-şi ia concediu. El caută întotdeauna ocazia să facă presiuni în adunările 
voastre importante, pentru a-şi dezvălui propriile lui atribute prin intermediul lucrătorilor, şi să facă 
fără efect spiritul mărturiei care a apelat la ei de mulţi ani, prin avertismente şi mustrări. 

Singura speranţă a acestor bărbaţi cu voinţă de fier şi inimi de piatră, este de a cădea pe Stâncă 
şi de a fi zdrobiţi. Legătura cu Hristos aduce curenţi de putere divină în suflet, astfel că tendinţele 
naturale, obiceiurile şi practicile îndelung nutrite, sunt schimbate de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce au 
nevoie, este o convertire reală. Când vor avea această experienţă, aceste suflete slabe, ispitite vor privi 
la Isus şi vor spune, „Pot totul în Hristos care mă întăreşte.” Ei au nevoie să aprecieze fiecare rază de 
lumină care cade de la tronul lui Dumnezeu pe calea lor. Ei au nevoie să prindă Duhul şi principiul 
legii sfinte a lui Dumnezeu, şi să-şi conformeze viaţa cu caracterul lui Hristos. O nouă putere ia în 
posesie inima nouă. Omul nu poate face niciodată această schimbare de la sine însuşi. Aceasta este o 
lucrare supranaturală, aducând un element supranatural în natura omenească slabă şi rea. Această 
putere va alunga demonii care stăpânesc mintea şi voinţa, şi a căror putere a fost descoperită chiar în 
cuvintele şi faptele acelora care pretind a fi copii ai lui Dumnezeu. 

Adevărul1320 lui Dumnezeu a întâlnit rezistenţă şi a fost călcat în picioare de bărbaţii care au 
urât principiile sale pure şi cereşti. Oamenii au umblat în lumina focului lor şi în tăciunii pe care i-au 
aprins ei. Dumnezeu vrea ca fiecare om care are legătură cu lucrarea Sa sfântă să fie un om cu care El 
să poată comunica, un om cu duh smerit, care se lasă învăţat, şi cu inimă smerită. Lucrătorii care 
posedă acest caracter, nu se vor târâi şi nu se vor înjosi în ceea ce e lumesc, nu vor fi sclavi oamenilor 
şi nici agenţilor satanici. Ei vor renunţa la ei înşişi ca oameni, şi vor fi puternici. Îşi vor întoarce feţele 
către Soarele Neprihănirii, înălţându-se mai presus de toate lucrurile josnice, într-o atmosferă lipsită 
de orice pângărire spirituală şi morală. 

Cel care a devenit părtaş de natură divină, ştie că cetăţenia lui este sus. El îşi primeşte 
inspiraţia de la Duhul lui Hristos. Sufletul lui este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Un astfel de om 
Satana nu-l mai poate folosi ca instrument al său, pentru a se strecura în sanctuarul lui Dumnezeu, ca 
să profaneze templul lui Dumnezeu. El câştigă biruinţe la fiecare pas. El este umplut cu gânduri 
înnobilatoare. El socoteşte preţioasă fiecare fiinţă omenească, pentru că Hristos a murit pentru fiecare 
suflet. 

„Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii.” Omul care se 
încrede în Domnul, este puternic în puterea Lui, suficient de puternic pentru a rămâne ferm sub o mare 
presiune. Totuşi, pentru el este uşor să fie milos şi plin de compasiune, căci aşa e Hristos. Sufletul care 
este supus lui Dumnezeu, este gata să facă voia lui Dumnezeu; el caută cu sârguinţă şi cu umilinţă să 
cunoască această voie. El acceptă disciplina, şi se teme să umble potrivit cu1321 propria sa judecată 
mărginită. El comunică cu Dumnezeu, şi conversaţia sa este în ceruri. 

Oh, cât de mult rău a fost săvârşit punându-se preţ pe talentul omenesc, măcar că posesorul 
acestuia era neconsacrat, nesfinţit. Toate talentele omeneşti sunt fără valoare înaintea lui Dumnezeu 
până când Isus nu îşi pune amprenta asupra lui. Apoi, în şi prin Hristos, omul devine un agent eficient 
pentru ceea ce e bun, pentru că are legătură vie cu Dumnezeu. Când adevărul pune stăpânire totală 
asupra conştiinţei unui om, acesta sfinţeşte sufletul. Toate sensibilităţile îi sunt trezite, simpatiile lui 
nu mai sunt schimbătoare. Lumina de la Soarele Neprihăniri, străluceşte în inima lui, şi el devine un 
reprezentant serios, viu, al adevărului. Esenţiali nu sunt oamenii cei mai elocvenţi sau marii oameni de 
afaceri, ci oamenii care poate că sunt priviţi ca având puţin talent, dar care sunt oameni cinstiţi, simpli, 
oameni umili, cu inimă mare, şi aceştia pot ajunge la utilitate mare, binecuvântând omenirea oriunde 
Isus spune, „Voi sunteţi sarea pământului.” Fie ca orice om din editură să practice lecţia învăţată prin 
acest simbol, şi să reprezinte sarea care dă gust: Dumnezeu nu poate fi înşelat, El cunoaşte fiecare bob 
de sare pură. 

Enoh a umblat cu Dumnezeu, şi nu s-a mai găsit, căci Dumnezeu l-a luat. Domnul vrea să 
umblăm cu El. Dacă El conduce lucrarea, aceasta va înainta în felul Său, şi va purta amprenta Sa. 
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Îţi scriu acest lucru pentru că nu îndrăznesc să fac altfel. Nu vreau să porţi toată 
responsabilitatea, de aceea, voi trimite aceasta şi altora, care ar trebui să înţeleagă situaţia, şi să te 
ajute. Ne rugăm pentru tine, ca Dumnezeu să-ţi dea harul Său sprijinitor. 

Cu dorinţa sinceră să fii în întregime şi pentru totdeauna de partea Domnului, voi aştepta, voi 
veghea şi mă voi ruga. 

(W. F. C. – 26 noiembrie 1894) 
 
 
 

Lt. 57, 1895 
AVERTISMENTE  FAŢĂ  DE  SPIRITUL  LUMESC, 

RESPINGEREA  LUMINII 
ŞI  CONDUCĂTORII  NECONVERTIŢI; 

APEL  PENTRU  ÎNĂLŢAREA  LUI  HRISTOS 
ŞI  VESTIREA  SOLIEI NEPRIHĂNIRII  PRIN  CREDINŢĂ 

(scrisă către O. A. Olsen, de la Hobart, Tasmania, 1 mai 1895) 
 
Sunt profund împovărată, dar ce aş putea să spun? Sunt tulburată pentru tine, fratele meu mult 

respectat. Sunt doborâtă de chin sufletesc, pentru că situaţia devine din ce în ce mai confuză. 
O plasă a fost întinsă pentru a încâlci Conferinţa – o plasă despre care oamenii nu ştiu, şi a 

cărei existenţă foarte puţini o suspectează. Starea de lucruri îţi leagă mâinile şi împiedică lucrarea. În 
curând se va ajunge la criză. Starea de lucruri nu-mi este pe deplin descoperită, dar ştiu foarte bine 
acest lucru: într-o mare măsură, gestionarea finanţelor a fost realizată pe principii greşite. În timp ce 
toate par a fi prospere, este primejdie. 

Ai legat de tine oameni care nu au nicio legătură vie cu Dumnezeu. Te temi să-ţi exerciţi 
judecata, ca nu cumva să aibă loc o explozie. Acesta este motivul pentru care mă simt atât de tristă. 
Am scris cuvinte pe care nu am îndrăznit să ţi le trimit, până când nu vor fi persoane ferme, cu 
caracter hotărât care să stea de partea ta, să poarte jugul pentru a te susţine. Cei doi bărbaţi care sunt în 
mod special asociaţi cu tine ar trebui, în starea lor spirituală prezentă, să nu aibă niciun rol în 
planificarea şi realizarea lucrării lui Dumnezeu, în niciuna din liniile ei. Dacă s-ar vedea pe ei aşa cum 
îi vede Dumnezeu, dacă ar cădea pe Stâncă şi ar fi zdrobiţi, o schimbare hotărâtă s-ar vedea în ei. 
Mărturisiri ar fi făcute pentru a elibera sufletele lor de orice influenţă corupătoare. 

Aceşti1323 oameni spun în inimile lor, „Domnul meu zăboveşte să vină”, şi gândul este 
exprimat nu numai în acţiune, ci în cuvinte. „Nu vă lăsaţi înşelaţi în ceea ce priveşte venirea rapidă a 
lui Hristos”, spun aceşti îndrumători falşi. „Pace şi linişte. Timpul nu a sosit încă. Toate lucrurile 
rămân aşa cum erau de la început.” Ei tăgăduiesc adevărul prin spiritul lor, prin lucrările lor şi prin 
cuvintele lor. Ei ajung aşa cum îi descrie Hristos: „Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: 
‚Stăpânul meu zăboveşte să vină!’ Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănânce şi 
să bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă, şi în ceasul pe care 
nu-l ştie, îl va tăia în două, şi soarta lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinţilor.” (Matei. 24:48-51). Vezi, de asemenea, Luca 8:12, 13; Matei 11:20-23. 

Din cauza înmulţirii fărădelegii, iubirea multora s-a răcit. Există mulţi care şi-au lepădat 
credinţa adventă. Ei trăiesc pentru lume, şi în timp ce spun în inimile lor aşa cum doresc să fie, 
„Domnul meu zăboveşte să vină”, îşi bat tovarăşii de slujbă. Ei fac acest lucru din acelaşi motiv 
pentru care a ucis Cain pe Abel. Abel a fost hotărât să se închine lui Dumnezeu, după îndrumarea pe 
care a dat-o Dumnezeu. Aceasta a nemulţumit pe Cain. El credea că planurile sale erau mai bune, şi că 
va putea ajunge la înţelegere cu Domnul. Cain, în jertfa lui, nu a recunoscut dependenţa sa de Hristos. 
El a crezut că tatăl său, Adam, a fost tratat aspru când a fost alungat din Eden. Ideea de a păstra tot 
timpul în minte acel păcat, şi de a jertfi sângele mielului junghiat ca o mărturisire a deplinei 
dependenţe de o Putere din afara lui, era o tortură pentru spiritul înălţat al lui Cain. Fiind cel mai în 
vârstă, a crezut1324 că Abel ar trebui să urmeze exemplul său. Când jertfa lui Abel a fost acceptată de 
Dumnezeu, focul sfânt mistuind jertfa, mânia lui Cain a fost extrem de mare. Domnul a binevoit să-i 
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explice chestiunile, dar el nu a vrut să fie împăcat cu Dumnezeu, şi a urât pe Abel, pentru că 
Dumnezeu i-a arătat favoare. El a fost atât de mânios, încât şi-a ucis fratele. 

Domnul este în ceartă cu toţi cei care prin necredinţa şi îndoiala lor, spun că El întârzie să vină, 
şi care îşi lovesc semenii, şi mănâncă şi beau cu beţivii (lucrând după acelaşi principiu ca ei). Ei sunt 
beţi, dar nu de vin, se clatină, dar nu din cauza băuturilor tari. Satana a stăpânit raţiunea lor, şi ei nu 
ştiu de ce se vor poticni. 

Imediat ce un om se desparte de Dumnezeu, aşa încât inima lui nu mai este sub puterea 
îmblânzitoare a Duhului Sfânt, atributele lui Satana vor fi dezvăluite, şi el va începe să-şi asuprească 
semenii. O influenţă iese din el, contrară adevărului, dreptăţii şi neprihănirii. Această dispoziţie se 
manifestă în instituţiile noastre, nu numai în relaţia dintre lucrători, ci şi în dorinţa arătată de o 
instituţie de a le controla pe toate celelalte. Oameni care sunt însărcinaţi cu responsabilităţi grele, dar 
care nu au nicio legătură vie cu Dumnezeu, au batjocorit şi batjocoresc pe Duhul Sfânt. Ei îşi îngăduie 
acelaşi spirit pe care l-au îngăduit Core, Datan şi Abiram, precum şi evreii din zilele lui Hristos. (Vezi 
Matei 12:22-29; 31:37.) Au venit tot mereu avertismente de la Dumnezeu, pentru aceşti oameni, dar ei 
le-au aruncat deoparte şi s-au aventurat pe aceeaşi cale. 

Citeşte cuvintele lui Hristos din Matei 23:23: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru 
că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, şi1325 lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri 
din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi 
nefăcute.” Aceste denunţări sunt date ca un avertisment pentru toţi cei care „pe dinafară se arată 
neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunt plini de făţărnicie şi de fărădelege.” Ei spun, Noi suntem 
sloboziţi să facem toate aceste lucruri. De asemenea, ei spun, „Dacă am fi trăit în zilele părinţilor 
noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui proorocilor.” „Prin aceasta mărturisiţi despre voi 
înşivă”, a spus Isus, „că sunteţi fiii celor ce au omorât pe prooroci.” Ce lecţii sunt aici! Cât de decisive 
şi cutremurătoare! Isus a spus, „De aceea, iată, vă trimit prooroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi 
veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre, şi-i veţi prigoni din cetate în cetate.” 
Această profeţie a fost literalmente îndeplinită de către evrei în modul în care l-au tratat pe Hristos şi 
pe solii pe care Dumnezeu i-a trimis la ei. Vor urma bărbaţii din aceste zile de pe urmă, exemplul 
acelora pe care Hristos i-a condamnat? 

Aceste profeţii teribile, aceşti bărbaţi încă nu le-au împlinit pe deplin, dar, dacă Dumnezeu 
cruţă vieţile lor, şi ei nutresc acelaşi spirit care a marcat purtarea lor atât înainte cât şi după întâlnirea 
de la Minneapolis, ei vor face pe deplin faptele celor pe care Hristos i-a condamnat atunci când a fost 
pe pământ. 

Primejdiile zilelor de pe urmă sunt asupra noastră. Satana preia controlul asupra fiecărei minţi 
care nu este în mod ferm sub stăpânirea Duhului lui Dumnezeu. Unii au cultivat ura împotriva 
bărbaţilor pe care Dumnezeu i-a însărcinat să ducă o solie specială lumii. Ei au început această lucrare 
satanică la Minneapolis. După aceea, când au văzut şi simţit demonstraţia Duhului Sfânt1326 
mărturisind că solia era de la Dumnezeu, au urât-o şi mai mult, pentru că mărturisea împotriva lor. Ei 
nu au vrut să-şi umilească inimile ca să se pocăiască, să dea slavă lui Dumnezeu, şi să apere dreptatea. 
Au rămas în propriul lor spirit, plini de invidie, gelozie şi presupuneri rele, aşa cum au făcut evreii. Ei 
şi-au deschis inimile în faţa duşmanului lui Dumnezeu şi al omului. Totuşi, aceşti oameni deţin poziţii 
de încredere, şi au modelat lucrarea după asemănarea lor, atât cât le-a stat în putere. Căpitanul 
Eldridge şi Frank Belden au jucat un rol proeminent, dar din milă faţă de ei, s-au rupt de editură. După 
despărţirea lor, lucrarea a continuat în acelaşi fel. Este vremea să se facă o schimbare. 

Cei care sunt acum primii, care nu au fost credincioşi cauzei lui Dumnezeu, vor fi în curând 
ultimii, dacă nu se pocăiesc. Dacă ei nu cad degrabă pe Stâncă şi nu sunt zdrobiţi, dacă nu se nasc din 
nou, spiritul care a fost nutrit va continua să fie nutrit. Glasul dulce al Îndurării nu va fi recunoscut de 
ei. Religia Bibliei, acasă şi în public, este pentru ei un lucru de domeniul trecutului. Ei au vorbit cu 
râvnă împotriva entuziasmului şi fanatismului. Credinţa care cere de la Dumnezeu alinarea suferinţei 
omeneşti, credinţa pe care Dumnezeu a poruncit ca poporul Său să o exercite, este numită fanatism. 
Dar dacă există ceva pe pământ, care ar trebui să inspire oamenii cu zel sfânt, acesta este adevărul aşa 
cum este el în Isus; este marea, măreaţa lucrare de răscumpărare; este Hristos, Cel făcut de Dumnezeu 
pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



176 

Deseori în providenţa Sa, Domnul a spus că nimic altceva decât adevărul descoperit, cuvântul 
lui Dumnezeu, nu poate vindeca omul de păcat sau să-l ţină departe de fărădelege. Acel cuvânt, care 
dezvăluie vina păcatului, are putere1327 asupra inimii omului pentru a-l face drept şi pentru a-l menţine 
aşa. Domnul a spus despre cuvântul Lui că trebuie să fie studiat şi ascultat, trebuie să fie adus în viaţa 
practică; acest cuvânt este la fel de inflexibil ca şi caracterul lui Dumnezeu – este acelaşi ieri, azi şi în 
veci. 

Dacă există ceva în lumea noastră care ar trebui să inspire entuziasm, este crucea de pe Calvar. 
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne 
cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El.” „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” Hristos 
trebuie să fie acceptat, crezut şi înălţat. Aceasta trebuie să fie tema oricărei conversaţii – frumuseţea 
inestimabilă a lui Hristos. 

Există în Battle Creek o clasă de oameni care au adevărul plantat în inimă. Acesta este pentru 
ei puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Dar dacă adevărul nu este întronat în inimă, şi dacă nu trec 
cu totul de la întuneric la lumină, cei care se ocupă de responsabilităţi sacre vor fi slujitori ai 
întunericului, orbi care conduc orbii. „Nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi 
tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi.” Dumnezeu cere ca fiecare suflet care poartă 
Numele Lui să aibă adevărul întronat în inimă. Timpul în care trăim, cere asta. Veşnicia cere asta. 
Religia curată cere asta. 

 
 

Distracţii Lumeşti 
 
În timp ce s-a arătat atât de multă teamă să nu apară excitare şi entuziasm în slujba lui 

Dumnezeu, s-a manifestat într-o altă direcţie un entuziasm care pentru mulţi pare foarte atrăgător. Mă 
refer la petrecerile1328 care şi-au găsit loc în rândul poporului nostru. Aceste ocazii au luat o mare 
parte din timpul şi atenţia oamenilor care pretind a fi slujitori ai lui Hristos, dar, au fost aceste adunări 
îndreptate spre slava numelui Său? A fost invitat Isus ca să le conducă? Întrunirile pentru relaţii 
sociale pot fi făcute profitabile şi instructive în cel mai înalt grad, când cei care se întâlnesc au iubirea 
lui Dumnezeu strălucind în inimile lor, atunci când se întâlnesc pentru a schimba gânduri legate de 
cuvântul lui Dumnezeu, sau să ia în considerare metode pentru înaintarea lucrării Sale şi pentru a face 
bine semenilor lor. Atunci când nimic nu este spus sau făcut pentru a întrista Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu, ci El este privit ca un oaspete binevenit, atunci Dumnezeu este onorat, iar cei care se 
întâlnesc împreună vor fi învioraţi şi întăriţi. „Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul 
cu altul; şi Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost 
scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui. ‚Ei vor fi ai Mei, zice 
Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în ziua pe care o pregătesc Eu.’” 

Dar a apărut o categorie de adunări de plăcere în Battle Creek de un caracter complet diferit, 
petreceri care sunt o ruşine pentru instituţiile noastre şi pentru biserică. Acestea încurajează mândria 
în îmbrăcăminte, mândria în înfăţişare, mulţumirea de sine, ilaritatea şi glumele. Satana este tratat ca 
un oaspete de onoare, şi el pune stăpânire pe cei care frecventează aceste adunări. 

O imagine a unei astfel de întruniri mi-a fost prezentată, unde erau adunaţi cei care pretind a 
crede adevărul. Cineva s-a aşezat la instrumentul muzical, şi au răsunat cântece care îi făceau să 
plângă pe îngerii care priveau. S-a văzut veselie, râsete vulgare, belşug de entuziasm, şi un fel de 
inspiraţie; dar bucuria a fost de felul celei pe care numai Satana este capabil1329 să o creeze. Acesta 
este un entuziasm şi o zăpăceală de care toţi cei care iubesc pe Dumnezeu vor fi ruşinaţi. Acestea îl 
provoacă pe participant la gândire şi acţiune nesfântă. Am motive să cred că unii dintre cei care s-au 
angajat în acea scenă, s-au pocăit din toată inima de spectacolul acesta ruşinos. 

Multe astfel de întruniri mi-au fost prezentate. Am văzut atmosferă de petrecere, etalare a 
rochiilor, împodobire personală. Toţi doresc să fie socotiţi strălucitori, şi se dedau la ilaritate, la glume 
prosteşti, ieftine, măguliri grosolane, şi râsete zgomotoase. Ochii strălucesc, obrazul este îmbujorat, 
iar conştiinţa doarme. Cu mâncare, băutură şi distracţie, ei fac tot posibilul pentru a uita de Dumnezeu. 
Scena de plăcere este paradisul lor. Iar cerul priveşte, văzând şi auzind totul. 
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Priviţi la o altă scenă. Pe străzile din oraş este o mulţime adunată pentru o cursă de ciclism. În 
această grupă de oameni sunt, de asemenea, şi cei care pretind a cunoaşte pe Dumnezeu şi pe Isus 
Hristos pe care El L-a trimis. Dar cine dintre cei care privesc cursa palpitantă ar putea crede că cei 
care s-au expus astfel, sunt urmaşi ai lui Hristos? Cine ar crede că ei înţeleg valoarea timpului lor şi a 
puterilor fizice ale lor, ca fiind daruri de la Dumnezeu care trebuie păstrate pentru slujirea Lui? Cine 
se gândeşte la pericolul unui accident, sau că moartea poate fi rezultatul alergării lor sălbatice? Cine  
s-a rugat pentru prezenţa lui Isus, şi pentru protecţia îngerilor slujitori? Este Dumnezeu slăvit prin 
aceste spectacole? Satana joacă jocul vieţii pentru aceste suflete, şi este mulţumit cu ceea ce vede şi 
aude. 

Creştinul cândva serios, care participă la aceste sporturi, este în declin. El a părăsit zona 
pătrunsă de atmosfera vitală a cerului, şi s-a aruncat într-o atmosferă de ceaţă şi întunecime. Este 
posibil ca vreun credincios umil să fie convins să se alăture în aceste sporturi. Dar dacă el îşi 
păstrează1330 legătura cu Hristos, el nu poate participa cu inima, la scena excitantă. Cuvintele pe care 
le aude, nu-i sunt plăcute, pentru că nu sunt limbajul Canaanului. Vorbitorii nu dau dovadă că inima 
lor cântă pentru Dumnezeu. Există dovezi de netăgăduit că Dumnezeu este uitat. El nu este în 
gândurile lor. Adunările de plăcere şi adunările pentru sporturi incitante, organizate de cei care pretind 
a fi creştini, sunt o profanare a religiei şi numelui lui Dumnezeu. 

Direcţia conversaţiei dezvăluie comoara inimii. Discuţiile ieftine, comune, cuvintele de 
linguşire, remarcile prosteşti, rostite pentru a da naştere la râs, sunt mărfurile lui Satana, şi toţi cei care 
se dedau la această vorbărie, cumpără de la el. Asupra celor care aud aceste lucruri sunt făcute 
impresii similare celor făcute asupra lui Irod, atunci când fiica Irodiadei a dansat în faţa lui. Toate 
acestea sunt înregistrate în cărţile din ceruri, şi în ziua cea mare de pe urmă, vor apărea în adevărata 
lor lumină înaintea celor vinovaţi. Atunci toţi vor vedea în ele lucrările ademenitoare, înşelătoare ale 
diavolului, pentru a-i conduce pe calea cea largă, pe poarta care se deschide larg spre ruina lor. 

Satana şi-a înmulţit capcanele la Battle Creek, şi pretinşii creştini, care sunt superficiali în 
caracter şi în experienţa religioasă, sunt folosiţi de ispititor ca momeală a lui. Această categorie de 
oameni este mereu gata pentru adunări pentru plăcere sau sport, iar influenţa lor atrage şi pe alţii. 
Tineri şi tinere care au încercat să fie creştini potrivit Bibliei, sunt convinşi să se alăture la grup, şi 
sunt atraşi în ring. Ei nu au consultat în rugăciune standardul divin, pentru a afla ce a spus Hristos cu 
privire la roadele pe care le produce pomul creştinului. Ei nu înţeleg că aceste1331 amuzamente sunt 
într-adevăr banchetul lui Satana, pregătit pentru a reţine sufletele ca să nu accepte chemarea la ospăţul 
nunţii Mielului, împiedicându-i să primească haina albă a caracterului, care este neprihănirea lui 
Hristos. Ei devin confuzi cu privire la ce este bine să facă ei, ca şi creştini. Ei nu doresc să gândească 
singuri şi înclină în mod firesc să urmeze exemplul altora. Astfel, ei vin sub influenţa celor care 
niciodată nu au avut în inimă sau în minte, atingerea divină. 

În aceste întruniri incitante, întreţinute de fascinaţia şi pasiunea influenţei omeneşti, tinerii care 
au fost instruiţi cu grijă să asculte de legea lui Dumnezeu, sunt conduşi să formeze legături cu aceia a 
căror educaţie a fost o greşeală, şi a căror experienţă religioasă a fost o înşelăciune. Ei se vând pentru 
robie pe tot parcursul vieţii. Atât timp cât trăiesc, ei trebuie să fie limitaţi (prin legăturile lor) la 
caracterul ieftin, superficial, al aceluia care trăieşte pentru etalare, dar care nu are împodobirea 
preţioasă interioară, podoaba unui spirit blând şi liniştit, care în ochii lui Dumnezeu este de mare preţ. 
Atunci când boala şi moartea va veni peste cei care au trăit doar ca să se mulţumească pe sine, vor afla 
că nu au ulei în vase pentru candelele lor, şi că sunt cu totul nepregătiţi pentru a încheia istoria vieţii 
lor. Aşa a fost, şi va continua să fie. 

Noi întrebăm pe cei care au avut mare lumină în Battle Creek: Şi-a pierdut adevărul lui 
Dumnezeu puterea asupra sufletului? Şi-a pierdut valoarea, aurul preţios? Care a fost cauza acestui 
entuziasm şi fanatism? O responsabilitate îngrozitoare se găseşte asupra părinţilor iubitori de lume, 
egoişti, pentru că păcatul stă la uşa lor. Cu cât mai bine ar fi fost dacă clădirile şcolilor care sunt acum 
în Battle Creek, ar fi fost departe de oraş, şi separate de colonia atât de mare a celor care se numesc 
păzitori ai Sabatului.  

În rândul1332 lumii câştigă teren convingerea că adventiştii de ziua a şaptea dau trâmbiţei un 
sunet nesigur, şi că urmează căile lumeşti. Familiile din Battle Creek se depărtează de Dumnezeu, 
planificând căsătorii cu cei care nu au dragoste de Dumnezeu, cu cei care trăiesc o viaţă uşuratică, ce 
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nu au practicat niciodată lepădarea de sine şi nu ştiu din experienţă, ce înseamnă să fii împreună 
lucrător cu Dumnezeu. Lucruri ciudate sunt tranzacţionate. Sunt primite şi predicate faze false ale 
creştinismului, care leagă sufletele în înşelăciune şi iluzie. Oamenii umblă în lumina scânteilor 
tăciunilor lor. Cei care Îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El nu vor coborî la nivelul lumii, ca să 
aleagă societatea celor deşarte şi batjocoritoare. Ei nu vor fi fermecaţi de bărbaţi sau femei care nu 
sunt convertiţi. Ei trebuie să stea de partea lui Isus, şi atunci Isus va sta de partea lor. 

Unii dintre cei care cunosc adevărul dar nu-l trăiesc, calcă în picioare legea lui Dumnezeu în 
tranzacţiile lor de afaceri. Noi nu ar trebui să avem nicio asociere apropiată cu ei, ca să nu ne prindă 
spiritul lor şi să nu împărtăşim osânda lor. Patriarhul Iacov, atunci când vorbeşte de anumite fapte ale 
fiilor lui pe care le-a privit cu groază, a exclamat: „Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu 
vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor!” El a simţit că propria sa onoare ar fi compromisă 
dacă s-ar asocia cu păcătoşii în faptele lor. El trage semnalul de alarmă, ca să ne avertizeze să stăm 
departe de astfel de asociaţii, ca nu cumva să devenim părtaşi la faptele lor rele. Duhul Sfânt, prin 
apostolul Pavel, rosteşte un avertisment similar, „Nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale 
întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le.” 

Veşnicul1333 Dumnezeu a trasat linia de distincţie între sfinţi şi păcătoşi, între convertiţi şi 
neconvertiţi. Cele două clase nu se pot amesteca imperceptibil una cu cealaltă, ca şi culorile 
curcubeului. Ei sunt la fel de diferiţi ca miezul zilei de miezul nopţii. 

Cei care sunt în căutarea neprihănirii lui Hristos, vor stărui asupra temelor marii mântuiri. 
Biblia este depozitul care furnizează sufletelor lor, alimente hrănitoare. Ei meditează asupra întrupării 
lui Hristos, contemplează marea Jertfă făcută pentru a-i salva de la pierzare, pentru a le aduce iertare, 
pace şi neprihănire veşnică. Sufletul este înflăcărat de aceste teme mari şi înălţătoare. Sfinţenia şi 
adevărul, harul şi neprihănirea, ocupă gândurile. Eu-l moare şi Hristos trăieşte în slujitorii Săi. În 
contemplarea Cuvântului, inimile lor ard aşa cum ardeau inimile celor doi ucenici în timp ce mergeau 
la Emaus şi Hristos era cu ei pe drum, şi le-a deschis Scripturile cu privire la El. 

Cât de puţini îşi dau seama că Isus, nevăzut, umblă alături de ei! Cât de ruşinaţi ar fi mulţi să 
audă glasul Lui vorbindu-le, ştiind că El a auzit toate vorbele lor prosteşti, fireşti! Şi cât de multe 
inimi ar arde de bucurie sfântă numai dacă ar şti că Mântuitorul a fost lângă ei, că atmosfera sfântă a 
prezenţei Lui a fost în jurul lor, şi că au fost hrăniţi cu pâinea vieţii! Cât de mulţumit ar fi Mântuitorul 
să audă pe urmaşii Săi vorbind despre lecţiile Sale preţioase de instruire, şi să ştie că ei gustă astfel de 
lucruri sfinte! Când adevărul rămâne în inimă, nu este loc pentru a critica slujitorii lui Dumnezeu, sau 
pentru a căuta punctele slabe în solia pe care El o trimite. Ceea ce este în inimă, aceea va ieşi din gură.  

Aceasta1334 nu poate fi reprimată. Lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care-L 
iubesc, vor fi tema conversaţiei. Dragostea lui Hristos este în suflet ca un izvor de apă care va ţâşni în 
viaţa veşnică, răspândind raze de viaţă care aduc bucurie şi viaţă peste tot pe unde curg. 

 
 

Respingerea luminii 
 
Dumnezeu spune slujitorilor Săi, „Strigă în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă, 

şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!” Dar atunci când mărturia clară, 
directă iese de pe buzele mişcate de Duhul lui Dumnezeu, mulţi o tratează cu dispreţ. Există printre 
noi unii care, prin acţiuni dacă nu prin cuvinte, „zic văzătorilor: ‚Să nu vedeţi!’ şi proorocilor: ‚Să nu 
proorociţi adevăruri, ci spuneţi-ne lucruri măgulitoare, proorociţi-ne lucruri închipuite! Abateţi-vă din 
drum, daţi-vă în lături de pe cărare, lăsaţi-ne în pace cu Sfântul lui Israel!’ De aceea, aşa vorbeşte 
Sfântul lui Israel: ‚Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta, şi vă încredeţi în silnicie, şi vicleşuguri, şi vă 
sprijiniţi pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt, care, 
spărgându-se, ameninţă să cadă, şi a cărui prăbuşire vine deodată, într-o clipă. ... Căci aşa vorbeşte 
Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israel: ‚În linişte şi odihnă va fi mântuirea voastră, în seninătate şi 
încredere va fi tăria voastră.’ Dar n-aţi voit!” 

Eu îi întreb pe cei aflaţi în poziţii de răspundere la Battle Creek, Ce faceţi? Voi aţi întors 
spatele, şi nu faţa, Domnului. Trebuie să aibă loc o curăţire a inimii, a sentimentelor, a simpatiilor, a 
cuvintelor, în legătură cu subiectele cele mai importante – Domnul Dumnezeu, veşnicia, adevărul. 
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Care este solia de vestit în acest timp? Este solia îngerului al treilea. Dar lumina care trebuie să umple 
întreaga lume cu slava ei, a fost1335 dispreţuită de unii care pretind a crede adevărul prezent. Fiţi atenţi 
cum o trataţi. Scoateţi-vă încălţămintea din picioare, pentru că vă aflaţi pe pământ sfânt. Feriţi-vă să 
nutriţi atributele lui Satana, şi să revărsaţi dispreţ asupra manifestărilor Duhului Sfânt. Unii, chiar şi 
acum au mers prea departe pentru a se putea întoarce şi a se pocăi. 

Vă spun adevărul. Sufletele care iubesc pe Dumnezeu, care cred în Hristos şi care apucă cu 
sârguinţă fiecare rază de lumină, vor vedea lumina şi se vor bucura în adevăr. Ei vor răspândi lumina. 
Vor creşte in sfinţenie. Cei care primesc Duhul Sfânt, vor simţi atmosfera rece care înconjoară 
sufletele acelora care nu apreciază aceste realităţi mari şi solemne, şi care le vorbesc de rău. Ei simt că 
sunt în sfatul celor răi, al oamenilor care stau pe calea celor păcătoşi, şi pe scaunul celor batjocoritori. 

Cuvântul lui Dumnezeu rosteşte adevărul, nu minciuna. În acest Cuvânt nu este nimic strâmb, 
nimic extrem, nimic exagerat. Noi trebuie să-L acceptăm ca fiind Cuvântul Dumnezeului cel viu. În 
ascultare faţă de acest Cuvânt, biserica are de realizat îndatoriri pe care nu şi le-a făcut. Ei nu trebuie 
să fugă de la postul datoriei, ci în încercare şi ispită, ar trebui să se sprijine cu mai multă greutate 
asupra lui Dumnezeu. Există dificultăţi de întâmpinat, dar poporul lui Dumnezeu, ca o unitate, trebuie 
să se ridice în faţa situaţiilor de urgenţă. Există datorii de făcut atât faţă de biserică, cât şi faţă de 
Dumnezeul nostru. 

Duhul lui Dumnezeu se îndepărtează de mulţi dintre oamenii noştri. Mulţi au intrat pe căi 
întunecoase, tainice, iar unii nu se vor întoarce niciodată. Ei vor continua să se poticnească, spre ruina 
lor. Ei au ispitit pe Dumnezeu, au respins lumina. Le-au fost date toate dovezile care le puteau fi date, 
dar ei nu le-au luat în seamă. Ei au ales mai degrabă întunericul decât lumina, şi şi-au spurcat 
sufletele. Niciun om sau biserică, nu se poate asocia cu clasa iubitoare de plăcere, şi1336 să arate că 
apreciază bogăţia prezentă a adevărului pe care Domnul l-a trimis celor care au credinţă simplă în 
Cuvântul Său. Lumea este poluată, coruptă, aşa cum a fost lumea în zilele lui Noe. Singurul remediu 
este credinţa în adevăr, acceptarea luminii. Cu toate acestea, mulţi au ascultat adevărul rostit în 
puterea Duhului Sfânt, şi nu numai că au refuzat să accepte solia, dar au şi urât lumina. Aceşti oameni 
participă la ruina sufletelor. Ei s-au interpus între lumina trimisă din cer, şi oameni. Au călcat în 
picioare Cuvântul lui Dumnezeu, şi batjocoresc pe Duhul Său Sfânt. 

Fac apel la poporul lui Dumnezeu, să-şi deschidă ochii. Când aprobaţi sau împliniţi deciziile 
oamenilor care, după cum ştiţi, nu sunt în armonie cu adevărul şi neprihănirea, vă slăbiţi credinţa şi 
diminuaţi dorinţa de a avea comuniune cu Dumnezeu. Păreţi a auzi vocea care s-a adresat lui Iosua: 
„Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta? Israel a păcătuit; au călcat legământul Meu pe care li l-am dat 
... În mijlocul tău este un lucru dat spre nimicire, Israele!” „Eu nu voi mai fi cu voi, dacă nu nimiciţi 
ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru.” Hristos declară, „Cine nu strânge cu Mine, risipeşte.” 

Domnul în marea Sa îndurare, a trimis o solie foarte preţioasă poporului Său prin fraţii 
Waggoner şi Jones. Această solie trebuia să aducă mai proeminent în faţa lumii pe Mântuitorul înălţat, 
Jertfa pentru păcatele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptăţirea prin credinţă în Garantul, a invitat 
oamenii să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin ascultare de toate poruncile lui 
Dumnezeu. Mulţi au pierdut din vedere pe Isus. Ei aveau nevoie să le fie îndreptaţi ochii către 
persoana Lui divină, către1337 meritele Sale, către dragostea Lui neschimbătoare faţă de familia 
omenească. Toată puterea este dată în mâinile Lui, pentru a împărţi daruri bogate oamenilor, 
împărtăşind darul nepreţuit al neprihănirii Sale, agentului omenesc neajutorat. Aceasta este solia 
despre care Dumnezeu a poruncit să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care urmează să fie 
proclamată cu glas tare, şi să fie însoţită de revărsarea Duhului Său într-o mare măsură. 

Mântuitorul înălţat trebuie să fie văzut în lucrarea Sa eficientă ca Miel junghiat, stând pe tron, 
pentru a împărţi binecuvântările nepreţuite ale legământului, beneficii pentru care a murit, ca să le 
poată câştiga pentru fiecare suflet care va crede în El. Ioan nu a putut exprima această iubire în 
cuvinte; era prea adâncă, prea largă; el cheamă familia omenească să o privească. Hristos pledează 
pentru biserică în curţile cereşti de sus, pledează pentru cei pentru care El a plătit ca preţ de 
răscumpărare sângele vieţii Său. Secole, ani, niciodată nu pot diminua eficienţa acestei jertfe 
ispăşitoare. Acest mesaj al Evangheliei harului Său, trebuia să fie dat bisericii în linii clare şi distincte, 
ca lumea să nu mai spună că adventiştii de ziua a şaptea vorbesc de lege, lege, dar nu predică şi nu 
cred pe Hristos. 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



180 

Eficienţa sângelui lui Hristos, trebuia să prezinte poporului, cu prospeţime şi putere, faptul că 
credinţa lor se poate sprijini pe meritele Sale. Aşa cum marele preot stropea sângele cald peste tronul 
milei în timp ce norul parfumat al tămâii se înălţa înaintea lui Dumnezeu, tot aşa, în timp ce ne 
mărturisim păcatele şi cerem eficienţa sângelui ispăşitor al lui Hristos, rugăciunile noastre se înalţă la 
cer, parfumate cu meritele caracterului lui Hristos. Cu toată nevrednicia noastră, trebuie să ţinem 
mereu minte că există Cineva care poate îndepărta păcatul, poate salva păcătosul. El va îndepărta 
fiecare păcat recunoscut în faţa lui Dumnezeu cu1338 inimă smerită. Această credinţă este viaţa 
bisericii. După cum şarpele a fost înălţat în pustie de Moise, şi tuturor celor care erau muşcaţi de şerpi 
veninoşi li s-a poruncit să privească şi să trăiască, tot aşa, Fiul omului trebuie să fie înălţat, ca „oricine 
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” 

Fără să facă din aceasta lucrarea vieţii sale, şi anume să privească la Mântuitorul înălţat, şi prin 
credinţă să accepte meritele pe care are privilegiul să le pretindă, păcătosul nu poate fi salvat mai mult 
decât Petru ar fi putut să umble pe apă, dacă nu şi-ar fi ţinut ochii fixaţi în mod constant asupra lui 
Isus. A fost scopul hotărât al lui Satana, acela de a ascunde vederii pe Isus, şi de a conduce omul să 
privească la om, să se încreadă în om, şi să fie educat să aştepte ajutor de la om. De ani de zile biserica 
priveşte la om şi aşteaptă mult de la om, dar nu priveşte la Isus, în care sunt centrate speranţele noastre 
de viaţă veşnică. De aceea a dat Dumnezeu slujitorilor Săi o mărturie care prezintă adevărul aşa cum 
este el în Isus, care este solia îngerului al treilea în trăsături clare, distincte. 

Cuvintele lui Ioan trebuie vestite de poporul lui Dumnezeu, ca toţi să poată discerne lumina şi 
să umble în lumină: „Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi; cel ce este de pe pământ, este 
pământesc, şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer, este mai presus de toţi. El mărturiseşte ce 
a văzut şi a auzit, şi totuşi nimeni nu primeşte mărturia Lui. Cine primeşte mărturia Lui, adevereşte 
prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte 
cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură. Tatăl iubeşte pe Fiul, şi a dat 
toate lucrurile în mâna Lui. Cine crede în Fiul, are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea 
viaţa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el.” 

Aceasta1339 este mărturia care trebuie să meargă în lungul şi în latul lumii. Aceasta prezintă 
legea şi Evanghelia, unind cele două într-un întreg perfect. (Vezi Romani 5, şi 1 Ioan 3:9, până la 
sfârşitul capitolului.) Aceste scripturi preţioase vor impresiona fiecare inimă care este deschisă pentru 
a le primi. „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate” – celor care sunt 
smeriţi cu inima. „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul 
să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Ei nu au doar o credinţă formală, o teorie a adevărului, o religie 
legalistă, ci ei cred în scopul de a-şi însuşi cele mai bogate daruri ale lui Dumnezeu. Ei cer darul, ca să 
îl poată da altora. Ei pot spune, „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui, şi har după har.” 

„Cine nu iubeşte, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea 
lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca 
noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a 
iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. Prea iubiţilor, dacă 
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii pe alţii. Nimeni n-a văzut vreodată 
pe Dumnezeu; dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns 
desăvârşită în noi. Cunoaştem că rămânem în El şi că El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din 
Duhul Său.” 

Tocmai aceasta este lucrarea pe care Domnul doreşte să o realizeze în inima şi mintea fiecărui 
agent omenesc, prin solia pe care El a dat-o slujitorilor Lui. Aceasta este viaţa veşnică a bisericii: să 
iubească pe Dumnezeu mai presus de orice, şi să iubească pe ceilalţi aşa cum se iubesc pe sine. A 
existat doar puţină dragoste pentru Dumnezeu şi semeni, şi Dumnezeu a dat prin solii Lui exact ceea 
ce oamenii au avut nevoie. Cei care au primit solia, au fost1340 foarte mult binecuvântaţi, pentru că au 
văzut razele luminoase ale Soarelui Neprihănirii, şi viaţa şi speranţa a răsărit în inimile lor. Ei au privit 
la Hristos. „Nu te teme”, este asigurarea Lui veşnică; „Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, Cel viu. 
Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.” „Pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” Sângele 
Mielului fără pată al lui Dumnezeu, credincioşii îl aplică peste inima lor. Privind la marele antitip, 
putem spune, „Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte 
pentru noi!” 
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Soarele Neprihănirii străluceşte în inimile noastre pentru a da cunoştinţa slavei lui Isus Hristos. 
Despre lucrarea Duhului Sfânt, El spune, „El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu, şi vă 
va descoperi.” Psalmistul se roagă, „Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat; spală-mă, şi voi fi mai alb 
decât zăpada. ... Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! 
Nu mă lepăda de la Faţa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii 
Tale, şi sprijineşte-mă cu un duh de bunăvoinţă! Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă, şi 
păcătoşii se vor întoarce la Tine.” 

Domnul vrea ca aceste teme mari să fie studiate în bisericile noastre, şi dacă fiecare membru al 
bisericii va lăsa să intre Cuvântul lui Dumnezeu, acesta va da lumină şi înţelegere celui simplu. „Cine 
dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, 
să se încreadă în Numele Domnului, şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi toţi, care aprindeţi focul, 
şi puneţi tăciuni pe el, umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna 
Mea vi se întâmplă aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.” 

(Vezi Isaia 29:13-16; 18-21)1341 „Aşa vorbeşte Domnul: ‚Înţeleptul să nu se laude cu 
înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se 
laudă, să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, 
judecată şi dreptate pe pământ! Căci în acestea găsesc plăcere Eu, zice Domnul!”  

N-a existat niciodată un timp în care Domnul să-Şi fi manifestat harul Său cel mare asupra 
celor aleşi de El mai complet decât în aceste zile din urmă, când Legea Sa este făcută fără efect. 
„Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o lege mare şi minunată.” Ce spune Dumnezeu 
despre poporul Său? „Şi totuşi poporul acesta este un popor prădat şi jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în 
peşteri, şi înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i scapă! Jefuiţi, şi nimeni nu zice: 
‚Dă înapoi!’” (Vezi şi Isaia 43). Acestea sunt profeţii care vor fi împlinite. 

Aş vrea să avertizez pe cei care s-au opus timp de ani de zile luminii şi au nutrit spiritul 
opoziţiei. Cât timp veţi urî şi dispreţui pe solii neprihănirii lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a dat solia Sa. 
Ei duc cuvântul Domnului. Există mântuire pentru voi, dar numai prin meritele lui Isus Hristos. Harul 
Duhului Sfânt v-a fost oferit din nou şi din nou. Lumină şi putere de sus s-a revărsat din belşug în 
mijlocul vostru. Au existat dovezi, ca toţi să poată vedea pe cine recunoaşte Domnul ca slujitori ai Săi. 
Dar sunt unii care au dispreţuit bărbaţii şi solia pe care ei o vesteau. I-au luat în derâdere, numindu-i 
fanatici, extremişti şi entuziaşti. Permiteţi-mi să vă spun: Dacă nu vă smeriţi cât de repede inimile 
înaintea lui Dumnezeu, dacă nu vă mărturisiţi păcatele, care1342 sunt multe, atunci, când va fi prea 
târziu, veţi vedea că aţi luptat împotriva lui Dumnezeu. Prin convingerea dată de Duhul Sfânt, dar care 
nu mai este spre reformare şi iertare, veţi vedea că aceşti oameni împotriva cărora aţi vorbit, au fost ca 
nişte semne în lume, în calitate de martori pentru Dumnezeu. Apoi, veţi dori să daţi toată lumea, dacă 
aţi putea răscumpăra trecutul, ca să fiţi oameni drepţi, zeloşi, mânaţi de Duhul lui Dumnezeu ca să vă 
ridicaţi vocea în solemnă avertizare pentru lume, şi, asemeni lor, să fiţi fermi în principiu, ca o stâncă. 
Faptul că aţi întors lucrurile pe dos, este cunoscut de Domnul. Mergeţi înainte încă puţin, aşa cum aţi 
mers, în respingerea luminii din cer, şi veţi fi pierduţi. „Dacă un om va fi necurat, şi nu se va curăţi, să 
fie nimicit din mijlocul adunării.” 

Nu am niciun mesaj blând de spus celor care au fost atât de mult timp ca nişte indicatoare 
false, ce îndreaptă spre direcţii greşite. Dacă respingeţi solii delegaţi ai lui Hristos, voi respingeţi pe 
Hristos. Dacă neglijaţi această mântuire mare ce a fost ţinută înaintea voastră de ani de zile, 
dispreţuind oferta glorioasă a îndreptăţirii prin sângele lui Hristos şi a sfinţirii prin puterea de curăţare 
a Duhului Sfânt, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci o aşteptare înfricoşată a judecăţii şi 
mâniei aprinse. V-aş ruga să vă smeriţi şi să încetaţi să vă opuneţi în mod încăpăţânat luminii şi 
dovezilor. Spuneţi Domnului: nelegiuirile mele m-au despărţit de Dumnezeul meu. Oh, Doamne, iartă 
fărădelegile mele. Şterge păcatele mele din cartea Ta de aducere aminte. Lăudaţi Numele Lui cel 
sfânt, în care este iertare, şi puteţi fi convertiţi, transformaţi. 

„Căci1343 dacă sângele taurilor şi al ţapilor şi cenuşa unei vaci, stropită peste cei întinaţi, îi 
sfinţeşte şi le aduce curăţirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, 
S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca 
să slujiţi Dumnezeului celui viu!” 

(Scrisoarea 57, 1895 – întreaga scrisoare) 
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L-51a-1895 
CĂTRE  H. LINDSAY 

Tasmania, 1 Mai 1895 
 

Dragă frate Harmon Lindsay:  
Am sperat că niciodată nu voi fi obligată să-ţi mai scriu o mărturie de mustrare. De ani de zile, 

cazul tău mi-a fost prezentat cu diferite ocazii. Mi-a fost arătat că de când te-ai convertit, ai fost     
într-un pericol continuu. Ai alergat bine, după cum s-a văzut, pentru un timp, dar când cursul acţiunii 
tale este pus la îndoială sau ţi se pun piedici, purtarea ta dovedeşte că trăsăturile tale greşite de 
caracter nu au fost aduse în totalitate sub influenţa Duhului lui Dumnezeu. Când am vorbit altora, am 
dat o solie şi pentru tine, dar nu am fost constrânsă de Duhul lui Dumnezeu să spun, Harmon Lindsay, 
tu eşti omul. Niciodată nu am încetat să simt milă şi o tristeţe adâncă a inimii, faţă de tine, însă 
niciodată nu m-am simţit în unitatea deplină a spiritului, cu tine. 

După întâlnirea de la Minneapolis, ai călcat pe urmele cărturarilor şi fariseilor. Niciodată nu 
vei avea dovezi mai mari despre lucrarea Duhului Sfânt decât ai avut la această reuniune. Din nou şi 
din nou, Duhul Domnului a venit în cadrul întrunirii cu putere de convingere, în ciuda necredinţei 
manifestate de unii dintre cei prezenţi, dar ai fost înşelat, ai avut prejudecăţi, şi ai manifestat spiritul 
acelora care au refuzat să recunoască pe Hristos. Ai călcat pe căile lor, şi ai refuzat să recunoşti 
greşelile şi erorile pe care le-ai făcut opunându-te soliei pe care Domnul, în îndurarea Sa, ţi-a trimis-o. 
Ulterior, la întrunirile Conferinţei de la Battle Creek, deşi ţi-au fost date dovezi după dovezi, ai refuzat 
să accepţi solia trimisă ţie de Dumnezeu. Tu nu ai vrut să-ţi smereşti mândria şi să te pocăieşti; 
atitudinea ta greşită a rămas neschimbată.  

Uneori1345 ai fost adânc impresionat de lucrarea profundă a Duhului lui Dumnezeu, şi ai fost 
aproape gata să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit, dar te-ai hotărât să rezişti. Împreună cu alţii, ai umblat 
pe aceeaşi cale pe care au umblat evreii rebeli; acelaşi spirit care i-a inspirat, te-a inspirat şi pe tine, iar 
rezultatele au fost similare. Ai nevoie de un spirit care se lasă învăţat. Niciodată nu vei găsi odihnă 
până când nu renunţi la hotărârile tale, la voia ta încăpăţânată, şi până nu încetezi să te opui apelurilor 
Duhului lui Dumnezeu. 

Ai pasiuni naturale puternice, care au nevoie să fie liniştite şi stăpânite. Deşi eşti bărbat în 
toată firea, nu eşti bărbat cu stăpânire de sine, ci ai prejudecăţi iraţionale şi dispoziţia încăpăţânată a 
unui copil nestăpânit. Odată ce iei o poziţie, o menţii cu orice preţ. Cunoscând dispoziţia şi 
temperamentul tău, ştiind că atunci când porneşti pe o pistă greşită, orice eforturi făcute pentru a 
schimba cursul tău te vor face să fii şi mai persistent, n-am făcut niciun efort special pentru tine, de 
teamă că opoziţia ta te va pune cu totul de partea lui Satana, aşezându-te sub steagul negru al 
necredinţei. 

Tu ai respins solia pe care Domnul ţi-a trimis-o, nu pentru că aceasta a fost o greşeală, ci 
pentru că ţi-ai fixat picioarele pe calea necredinţei, pe care au mers oamenii din Nazaret. Hristos „a 
venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a 
sculat să citească, şi I S-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era 
scris: ,Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis 
să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea1346, şi orbilor 
căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.’ Pe urmă a 
închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă, aveau 
privirile pironite spre El. Atunci a început să le spună: ‚Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din 
Scriptură, pe care le-aţi auzit.’ Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har, care 
ieşeau din gura Lui, şi ziceau: ‚Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?’ Isus le-a zis: ‚Fără îndoială, Îmi 
veţi spune zicala aceea: ‚Doctore, vindecă-te pe tine însuţi’; şi Îmi veţi zice: ‚Fă şi aici, în patria Ta, 
tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.’ ‚Dar’, a adăugat El, ‚adevărat vă spun că, niciun prooroc nu 
este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul 
să nu dea ploaie trei ani şi şase luni, şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve 
în Israel; şi totuşi, Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Şi 
mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea proorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţit, afară 
de Naaman, Sirianul.’ Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Şi     
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s-au sculat, L-au scos afară din cetate, şi L-au dus până în sprânceana muntelui, pe care era zidită 
cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor, şi a plecat de acolo.” 

Împreună cu mulţi alţii, ai fost lovit cu orbire. Pasiunea sălbatică a conducătorului puterilor 
întunericului a fost peste voi. Dar, nu este puţin lucru să-ţi închizi ochii ca să nu vadă şi urechile ca să 
nu audă, şi să îţi întuneci înţelegerea ca să nu fii convins1347 de manifestările Duhului lui Dumnezeu. 
Este un lucru periculos să spui că lucrarea Duhului lui Dumnezeu este lucrarea lui Satana. 

Hristos Şi-a dat viaţa Lui pentru tine, ca să pună la îndemâna ta viaţa veşnică. Pe când 
Sfătuitorul divin privea la tine, l-am auzit spunând: „Oh, cine te-a fermecat ca să nu asculţi de 
adevăr?” Ai avut o carte pe care ai studiat-o. Solul ceresc a luat această carte de la tine, şi ţi-a pus 
Biblia în mână, zicând: „Cuvântul lui Dumnezeu, care te va judeca în ziua de pe urmă, este singura în 
măsură să te facă înţelept spre mântuire. Numai Biblia poate fi un sfătuitor sigur şi o călăuză pentru 
tine. Ea te va convinge de proviziile ample făcute pentru toţi cei care vor să vină la Isus. 

Hristos invită pe toţi cei care pretind a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu, să ia în considerare 
cuvintele pe care le-a adresat în rugăciune Tatălui chiar înainte de vânzarea şi moartea Sa: „Şi viaţa 
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care 
L-ai trimis Tu.” Aceste cuvinte deschid înaintea noastră un domeniu de studiu pe care l-am neglijat în 
mod ciudat. Prin lipsa lor de interes faţă de cuvântul lui Dumnezeu, bărbaţi şi femei absentează de la 
şcoala lui Hristos, alegând să-şi slujească lor înşişi; ca urmare sigură, ei rămân în întunericul 
înşelăciunii, luptând împotriva erorii, luptând împotriva lui Dumnezeu şi închizându-şi ochii faţă de 
adevăr. Ne vom aşeza noi, în aceste zile din urmă, în rândurile celor care deplâng lipsa Duhului lui 
Dumnezeu şi care, cu toate acestea, nu caută pe Dumnezeu ca să Îl poată găsi? Uneori, unii sunt 
convinşi şi sunt treziţi, dar ei slujesc lui Dumnezeu cu o inimă împărţită şi în curând cad din nou sub 
puterea înşelăciunii, slujind lumii sub pretextul de a sluji lui Dumnezeu. Dumnezeu spune despre toţi 
aceştia că nu sunt slujitori ai Lui, ci slujitori ai păcatului. 

Fratele1348 meu, mustrarea lui Dumnezeu este asupra ta, pentru că ai lepădat adevărul. Lumina 
a venit la tine din nou şi din nou, după adunarea de la Minneapolis, dar respingând solia pe care a 
trimis-o Dumnezeu, tu L-ai respins pe El. Necredinţa ia în stăpânire sufletul tău, pentru că nu ai luat 
jugul împreună cu Hristos. Te-ai gândit că ai crescut în înţelepciune, dar ruşinea şi confuzia va fi 
partea tuturor celor care nu sunt sfinţiţi prin adevăr. În timp ce te acoperi cu idei şi teorii 
necredincioase, nu poţi purta haina neprihănirii lui Hristos, şi fără această haină nu poţi intra la ospăţul 
nunţii Mielului. Dumnezeu ţi-a dat lumină mare, şi vei fi tras la răspundere pentru toate privilegiile pe 
care le-ai avut de a te familiariza cu Dumnezeu şi adevărul Său. 

Noi nu ne facem datoria dacă nu suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dacă nu ne ducem 
mântuirea până la capăt, cu frică şi cutremur. Ca slujitori ai lui Isus Hristos, noi trebuie să ne aşezăm 
în lumină, să facem spre slava lui Dumnezeu tot ceea ce facem. Dar tu nu ai umblat în lumină, când 
aceasta a venit la tine. Tu nu ai deschis uşa inimii tale când Hristos a ciocănit în ea. În loc să faci aşa, 
ţi-ai deschis inima înaintea agenţilor care nu au nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu te invită să 
duci până la capăt mântuirea ta, cu frică şi cutremur, pentru că Dumnezeu este Cel care lucrează în 
tine şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere. Principiul acesta trebuie să călăuzească pe toţi cei 
care vor să fie printre cei răscumpăraţi în împărăţia lui Dumnezeu. 

Mi-a fost arătat că eşti în primejdie. Dragostea lumii a pătruns în inima ta, iar dragostea de 
adevăr a fost alungată de acolo. Tu nu ai slujit1349 pe Domnul şi Stăpânul cu toată inima şi din tot 
sufletul; un alt conducător, diferit de Isus Hristos a primit slujirea ta. După ce se vedea, tu ai umblat în 
armonie cu fraţii tăi, iar ei au pus asupra ta responsabilităţi pe care niciodată nu ar fi trebuit să ţi le 
încredinţeze. Ai acceptat aceste responsabilităţi, măcar că ştiai că, dacă fraţii tăi ar fi cunoscut 
adevărata ta gândire şi practică interioară, nu ar fi făcut aşa cum au făcut. Este nevoie ca fiecare din 
noi să ţinem seama de porunca, „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi 
Domnului.” În ceea ce priveşte activitatea, eşti curat, dar nu toate lucrările tale vor suporta testul 
cuvântului lui Dumnezeu. Nu ai nutrit dragostea de adevăr în inima ta, deşi ai păstrat în anumite 
privinţe forma de evlavie. Ai căutat să gestionezi lucrurile potrivit voii şi căii lui Harmon Lindsay, dar 
toată lucrarea exterioară este zadarnică dacă Dumnezeu nu lucrează înăuntru. Poziţia pe care ai 
acceptat-o cere capacitate consacrată şi o inimă pură, sfinţită. Dar am auzit că dai sfaturi greşite în 
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ceea ce priveşte dispunerea de mijloacele date de aceia care au fost mânaţi de Duhul Sfânt să vândă 
ceea ce au şi să ajute lucrarea lui Dumnezeu. 

De la întâlnirea Minneapolis încoace, influenţa ta şi a fratelui A. R. Henry, au fost ca o 
atmosferă de malarie în inimile poporului lui Dumnezeu. Voi nu aţi căutat să îi întemeiaţi în adevăr, ci 
mai degrabă să le slăbiţi credinţa. Aţi fost ca sarea care şi-a pierdut gustul. Deşi fraţii te privesc încă 
cu încredere, eşti un administrator necredincios. Seminţele puse de Satana în mintea ta, le-ai semănat 
în minţile şi inimile altora. Poţi să iei înapoi aceste seminţe ale necredinţei? – Niciodată. Ele vor răsări 
şi vor da o recoltă pe care nu vei vrea să o strângi. 

În ziua1350 când fiecare om va fi răsplătit după faptele lui, Dumnezeu se va uita la inimile celor 
care au fost înşelaţi de îndoielile tale şi va spune, „Un vrăjmaş a făcut lucrul aceasta.” Inima ta nu este 
în adevăr, deoarece adevărul nu este în inima ta. Dar cât timp mai este îndurare, du-te la Dumnezeu 
pentru a găsi pocăinţă. Caută-L zi şi noapte, nu slăbi niciodată eforturile tale. Tu îţi croieşti propriul 
tău destin, dar trebuie să lucrezi în direcţia opusă celei în care ai lucrat, dacă eşti mântuit. Pocăieşte-te 
şi fii convertit. Fă tot ce poţi pentru a contracara efectele lucrării tale din trecut. 

Dumnezeu ţi-a dat puteri morale şi sensibilităţi religioase, dar tu nu ai încercat să cooperezi cu 
El. Pentru a face ispăşire pentru păcatele tale, pentru a te împăca cu Sine, El a dat viaţa singurului Său 
Fiu. El ţi-a arătat lumina, adevărul şi calea, dar tu te-ai opus Duhului lui Dumnezeu, şi ai ales să umbli 
în lumina scânteilor tăciunilor aprinşi de tine. Cuvintele rostite de Hristos lui Nicodim se aplică în 
cazul tău: „Adevărat, adevăra îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui 
Dumnezeu.” Dumnezeu ţi-a dat privilegiul de a-L primi pe El, Lumina lumii, dar de ani de zile tu te-ai 
opus Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, şi adevărul s-a scurs din inima ta ca apa dintr-un vas spart. Ai 
întors spatele lui Isus, spunând, nu numai în gândurile tale ci şi prin cuvintele şi lucrările tale, 
„Domnul meu zăboveşte să vină.” Da, seminţele necredinţei tale au căzut aici şi acolo, şi e trist gândul 
că nu le poţi strânge înapoi, nu poţi contracara influenţa ta. 

Atât de mult ai iubit lumea şi lucrurile din lume, că orice altceva a ajuns ceva secundar. 
Influenţa1351 pe care familia ta a avut-o asupra ta, a fost rea, şi tu la rândul tău ai avut o influenţă rea 
asupra familiei. Credinţa ta a fost neclară, şi ai refuzat ajutorul pe care Dumnezeu ţi l-a trimis şi cu 
care ai putea, dacă ai vrea, să-ţi supui natura ta. Cooperând cu ajutorul pe care Dumnezeu ţi l-a dat, şi 
folosind ajutorul Lui, I-ai putea sluji eficient, din toată inima. Dar tu ai aprins un foc străin. Este de 
datoria ta să-ţi foloseşti puterile date de Dumnezeu, în slujirea Creatorului tău, profitând de orice 
ocazie cu sârguinţă şi conştiincios. Dumnezeu nu va accepta nimic în afara unei slujiri consacrate. 

Soţia şi copiii tăi, nu au iubirea lui Dumnezeu în inimile lor. Dragostea lor faţă de îngăduinţa 
egoistă este atât de puternică, încât ei sunt pietre de poticnire în calea altora. Cei cu care se asociază 
nu sunt făcuţi mai buni, ci mai răi, din cauza asocierii. Sunteţi voi, ca familie, epistole vii ale lui 
Dumnezeu, cunoscute şi citite de toţi oamenii? Viaţa spirituală a sufletului se stinge din cauza iubirii 
faţă de lucrurile lumii. Adevărul practic, nu este dorit de tine, frate Lindsay, sau de familia ta, prin 
urmare, Dumnezeu nu poate stăpâni în inimile voastre. Ca agenţi omeneşti, noi trecem prin încercări, 
pregătindu-ne pentru veşnicie. Oferindu-vă pe Isus, Dumnezeu v-a dat tot cerul. Dacă-L veţi primi, 
veţi avea puterea morală de a învinge tot răul, şi veţi fi părtaşi de natură divină. Dumnezeu vă invită să 
mâncaţi din pâinea vieţii, şi să beţi din apa vieţii, prin care El doreşte să primiţi puterea de a fi 
conlucrători cu Dumnezeu. 

Dumnezeu te consideră pe tine şi pe soţia ta, responsabili pentru neglijenţa în instruirea şi 
educarea corectă a copiilor voştri, în aşa fel încât vieţile lor să nu fie superficiale şi lipsite de bazele 
solide, care pot face din ei ceea ce Dumnezeu intenţionează să fie. Sora1352 Lindsay va avea de dat o 
socoteală solemnă lui Dumnezeu pentru neglijarea ei de a trăi o viaţă creştină. A învăţat ea pe copiii ei 
să se tăgăduiască pe sine, a practicat ea tăgăduirea de sine? Tu nu vei sta mult timp în locul în care 
stai. Solia lui Dumnezeu pentru voi, ca familie, este una decisivă. „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu 
vă împietriţi inimile.” Sora Lindsay are nevoie să studieze instrucţiunile date în Cuvântul lui 
Dumnezeu, „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de 
scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui 
duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.” 

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi 
primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar 
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pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.” „Căci noi suntem împreună 
lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui 
Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte 
deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă 
temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, 
aur, argint, pietre preţioase, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va 
face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă 
lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui 
va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu ştiţi că voi sunteţi 
Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?” 

Ca1353 familie, ce aţi făcut pentru Stăpân? Ce materiale puneţi în clădirea caracterului? În ziua 
în care tot ceea ce este lipsit de valoare, va fi ars, veţi constata voi că aţi pus pe temelie „lemn, fân, 
trestie”? Frate Lindsay, raportul tău este mult mai rău în ochii lui Dumnezeu decât cel al familiei tale, 
pentru că talente mari ţi-au fost încredinţate. Dacă ţi-ai fi folosit talentele şi ai fi umblat în sfatul lui 
Dumnezeu, ai fi exercitat o influenţă care ar fi condus pe soţia şi copiii tăi, pe drumul drept. Ce vei 
răspunde lui Dumnezeu în ziua când cazul fiecăruia va fi văzut aşa cum este? 

Fratele meu, fac apel la tine, ca una care iubeşte sufletul tău. Cât timp mai este har, cazi pe 
Stâncă şi fii zdrobit, ca Isus Hristos să te poată face după propria Sa asemănare. Te rog, citeşte şi 
studiază cu atenţie capitolul al doilea din 1Corinteni şi, dacă discernământul tău nu este cu totul 
pervertit, vei zări ceva din starea ta prezentă. Vei înceta să conduci alte suflete pe cărări false. 

Fratele meu, de ce nutreşti în suflet o asemenea amărăciune împotriva fratelui A. T. Jones şi a 
fratelui Waggoner? Pentru acelaşi motiv pentru care Cain a urât pe Abel. Cain a refuzat să ţină seama 
de instrucţiunile lui Dumnezeu, şi pentru că Abel a căutat pe Dumnezeu, şi a urmat voia Lui, Cain l-a 
ucis. Dumnezeu a dat fratelui Jones şi fratelui Waggoner o solie pentru oameni. Tu nu crezi că 
Dumnezeu i-a ridicat, dar El le-a dat lumină preţioasă, şi solia lor a hrănit poporul lui Dumnezeu. Prin 
faptul că respingi solia rostită de către aceşti oameni, tu respingi pe Hristos, Dătătorul soliei. De ce 
încurajezi atributele lui Satana? De ce tu şi fratele Henry1354 dispreţuiţi pe slujitorii împuterniciţi ai lui 
Dumnezeu, şi de ce încercaţi să vă îndreptăţiţi singuri? Lucrarea voastră este descoperită înaintea lui 
Dumnezeu. „Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă, de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi?” 

Domnul a apelat la tine din nou şi din nou, mustrând spiritul tău încăpăţânat, necredincios, dar 
decât să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit, mai bine ai devenit altoi al unei viţe străine, care în final va fi 
adunată şi arsă. Este dificil pentru tine să arunci credinţa religioasă pe care ai mărturisit-o atât de mult 
timp, dar tu nu eşti creştin în inimă, pentru că nu ai roadele Duhului lui Hristos. O putere lucrează în 
tine, căutând să stingă razele strălucitoare ale neprihănirii lui Hristos, pe care de atâţia ani ai refuzat să 
o primeşti. Iuda ar fi putut fi disciplinat de lecţiile lui Hristos, aşa cum au fost ceilalţi ucenici, dar el a 
refuzat să primească şi să practice cuvintele lui Hristos. Deşi a fost considerat de către ceilalţi ucenici 
un urmaş credincios al lui Hristos, el nu a fost transformat în caracter. El a avut o legătură exterioară 
cu mica biserică a ucenicilor, dar nu a avut o legătură a inimii cu Hristos. 

Dumnezeu este îndelung răbdător şi doreşte ca niciunul să nu piară, dar ziua judecăţii Lui va 
veni în cele din urmă. „Ferice de robii aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Lui!” Oh, 
de te-ai trezi înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu, şi de te-ai pregăti pentru a întâlni pe 
Dumnezeul tău. Adesea, Duhul lui Dumnezeu a luat din lucrurile lui Dumnezeu şi ţi le-a arătat, dar ai 
refuzat să le accepţi, şi prin refuzul tău ai dispreţuit adevărul şi te-ai aşezat pe calea evreilor nepocăiţi. 
Ai uitat că Dumnezeu, care este puternic pentru a mântui, este, de asemenea, puternic să lovească pe 
dispreţuitorii legii Sale? Acesta poate fi ultimul1355 apel pe care Domnul ţi-l va adresa, pentru că există 
o linie dincolo de care răbdarea lui Dumnezeu nu trece. Prin împotrivire continuă, păcătosul se aşează 
în poziţia în care nu mai ştie nimic decât să se opună. Pentru că nu ia în considerare apelurile milei lui 
Dumnezeu şi continuă să sădească seminţele necredinţei, semnul îngrozitor este pus pe uşa lui, 
„Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!” Isus plânge pentru tine, spunând, „De câte ori am vrut să 
strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!” Nu mai întrista pe Mântuitor prin 
opoziţia ta. „Ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum 
mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie 
ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului, şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.” 

AM-N_P 
disponibile pentru uz personal, prezentari ppt

AM-N-P



186 

Ms-18-1896 
PRIMEJDIA  MULŢUMIRII  DE  SINE 

ÎN  LUCRAREA  LUI  DUMNEZEU 
 
Dumnezeu Îşi exercită continuu dragostea faţă de fiinţele create după propriul Său chip. El   

ne-a socotit ca fiind de o astfel de valoare încât a dat pe Fiul Său preaiubit la o moarte ruşinoasă, 
pentru a ne salva de la ruină. Niciun părinte pământesc nu a manifestat vreodată faţă de copiii lui o 
asemenea dragoste delicată, dezinteresată, cum a arătat Dumnezeul cel sfânt, faţă de călcătorii legii 
Lui. El a studiat cu afecţiune fericirea moştenirii Sale şi găseşte plăcere în a vedea manifestarea 
armoniei şi dragostei în rândul copiilor Săi. 

Ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu, ca membri ai familiei regale, noi trebuie să învăţăm de la El zi 
de zi, ca să putem face voia Lui şi să reprezentăm caracterul Lui. Dragostea lui Dumnezeu primită în 
inimă este o putere activă spre bine. Aceasta înviorează facultăţile minţii şi puterile sufletului; măreşte 
capacitatea de a simţi, de a iubi. Cel care iubeşte pe Dumnezeu mai presus de orice, va iubi pe toţi 
copiii lui Dumnezeu. El se va apropia întotdeauna de ei cu o comportare respectuoasă. Şi indiferent de 
poziţia care i-a fost încredinţată, propria sa amabilitate va câştiga pentru el încredere şi respect. 

Dacă acest spirit ar fi pătruns în instituţiile noastre, conducând toată lumea să manifeste faţă de 
tovarăşii săi de muncă o iubire fără prefăcătorie, aceste instituţii ar fi fost o reprezentare a cerului pe 
pământ. Ei1357 ar fi fost o mărturie continuă înaintea lumii despre ceea ce poate face adevărul sfinţitor, 
când este practicat de acela care îl primeşte. Fiecare om doreşte ca această dragoste să fie arătată faţă 
de el, şi Dumnezeu îl invită să descopere acelaşi spirit faţă de ceilalţi. 

Domnul niciodată nu va aproba exercitarea autorităţii arbitrare, nici nu va sluji împreună cu 
cea mai mică urmă de egoism sau lipsă de onestitate faţă de semenii lor. Totuşi, aceste lucruri s-au 
manifestat în gestionarea afacerilor în legătură cu lucrarea din Battle Creek. Cuvintele nu pot exprima 
destul de puternic caracterul ofensator al dispoziţiei de a stăpâni sau de a ruina, care de ani de zile a 
fost descoperit, şi care a fost consolidat prin exerciţiu. 

Întrucât starea de lucruri existentă la casa de editură mi-a fost prezentat prin Duhul Sfânt, nu 
am oprit solia pe care Dumnezeu mi-a dat-o pentru bărbaţii aflaţi în poziţii de răspundere. Din nou şi 
din nou am fost îndemnată să mustru egoismul, care, după cum ştii, s-a răspândit în multe direcţii ale 
lucrării. Oameni care cunosc prea puţin despre lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra propriilor lor 
inimi, s-au înălţat peste măsură în acţiunea lor de a forţa pe ceilalţi să accepte termenii lor şi să intre 
sub stăpânirea lor. Sunt unii care nu privesc judecata vreunui alt om, ca superioară judecăţii lor, sau 
măcar egală cu judecata lor. Ei îngustează lucrarea prin nesocotirea sugestiilor făcute de oameni cu 
experienţă, pentru că aceste idei nu coincid cu propriile lor planuri. În acelaşi timp, ei nu sunt dispuşi 
ca alţii să-şi exercite judecata lor independentă. Se fac planuri pentru restrângerea libertăţii1358 

lucrătorilor. Prin aceste planuri opresive, oamenii care ar trebui să stea liberi în Dumnezeu, sunt 
împiedicaţi, prin restricţii, de către cei care sunt doar conlucrători cu ei. 

Bărbaţii de la editura din Battle Creek, au acţionat ca şi cum ar avea jurisdicţia asupra 
intelectului şi conştiinţei altor oameni, şi de parcă i-ar putea manipula pentru a sluji vreunui scop ales 
de ei. Ei au avut ocazia de a descoperi cât de mult au pe inimă cauza lui Dumnezeu. Dacă aceasta 
putea fi avansată prin intermediul planurilor lor de a constrânge pe alţii să se sacrifice pentru ea, ei    
s-ar bucura să vadă prosperitatea acesteia. În timp ce strâng toate beneficiile posibile pentru ei înşişi, 
atât în ce priveşte drepturile de autor cât şi în alte direcţii, ei au simţit că este prerogativa lor aceea de 
a doborî pe cei pe care Dumnezeu îi foloseşte să răspândească lumina. Munca acestor persoane, ei o 
tratează ca şi cum ar fi mai nimic, în timp ce socotesc de mare valoare lucrarea lor, care poartă 
ştampila agentului omenesc nesfinţit. Ar fi fost mai bine astăzi pentru cauză, dacă aceşti oameni nu  
şi-ar fi pus mâna niciodată în lucrare. Ei au încercat să-şi impună ideile lor acelora care au cauza mult 
mai aproape de inimă decât cei care sunt atât de nerăbdători să dicteze. 

Cum se poate compara spiritul de înălţare de sine şi de apucare a autorităţii arbitrare, cu 
spiritul şi exemplul lui Hristos? Poporul nostru, care vorbeşte de libertate religioasă, are de învăţat 
lecţii despre ce este de fapt libertatea în Hristos. Domnul a înregistrat opresiunea care a fost practicată. 
El declară oamenilor care lucrează pe căi care nu sunt în conformitate cu principiile biblice, că nu va 
accepta1359 mijloacele acumulate în acest fel. 
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Ochii fratelui Olsen nu au fost întotdeauna limpezi pentru a discerne; el însuşi a fost indus în 
eroare şi a dat aprobări greşite, susţinând oameni care nu au umblat în lumină. Umblarea lui nu a fost 
pe placul lui Dumnezeu, întrucât a favorizat mai multe propuneri pe baza cărora s-a acţionat după 
întâlnirea de la Minneapolis. De la acea reuniune încoace, el nu a transmis întotdeauna o mărturie 
directă şi neşovăielnică, pentru ceea ce este drept. Din cauza poziţiei sale de compromis, bărbaţii care 
au încercat să realizeze lucrurile după voinţa lor, au crezut că el susţine planurile lor. 

Îmi este arătat acum, că problemele financiare au devenit stânjenitoare. Introducerea planurilor 
şi metodelor lumeşti de către unii dintre oamenii noştri responsabili, a încurcat picioarele lor în 
capcanele lui Satana, şi a întins o plasă în care lucrarea Domnului se încâlceşte, şi din care va fi dificil 
să iasă. Acum, fratele Olsen ezită să ia o poziţie hotărâtă, pentru că se teme de rezultate. 

Dacă Domnul nu ar fi trimis cuvânt peste cuvânt, şi învăţătură peste învăţătură, cazul ar fi 
complet diferit. Dar lumina a fost dată şi, totuşi, mulţi au iubit mai mult întunericul decât lumina. Eu 
vă spun ceea ce ştiu: Dumnezeu a fost foarte mult dezonorat prin faptul că s-a îngăduit a se aduce bani 
la editură, din jefuirea lucrătorilor cu creierul de drepturile lor. Fratele Olsen trebuie să aibă ca şi 
conlucrători, oameni diferiţi care să reprezinte cauza lui Dumnezeu – oameni care sunt înconjuraţi de 
o atmosferă complet diferită. 

Pentru cei aflaţi în inima lucrării, care au tratat1360 pe semenii lor ca şi cum ar fi avut inima de 
oţel, mărturisesc că în raportul cărţilor din ceruri, ei sunt înscrişi că nu sunt împlinitori ai cuvintelor 
lui Hristos. Invenţiile voastre ingenioase şi asociaţiile voastre făcute pentru a vă susţine unul pe altul, 
nu vă vor face să fiţi mai bine văzuţi înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să fii condus să vezi principiile 
care au stat la baza acţiunilor tale. Egoismul, asuprirea şi jaful trebuie să înceteze, înainte ca 
Dumnezeu să poată privi cu plăcere spre lucrarea ta. 

Şi tu, fratele meu Olsen, nu eşti curat înaintea Dumnezeului tău. În timp ce permiţi să fii 
influenţat şi modelat aşa cum ai fost, tu spui practic celor pe care Dumnezeu îi mustră: Eşti în regulă. 
De ani de zile Domnul le-a pus înainte păcatele lor şi cu toate acestea, mustrările şi avertismentele nu 
sunt băgate în seamă. Ce înseamnă aceasta? Sunt tare mâhnită pentru tine, pentru că tu nu iei în seamă 
lumina care ţi-a fost dată. Dacă nu faci o schimbare hotărâtă în metodele tale, ca să nu mai permiţi să 
fii condus de cuvintele sfătuitorilor neînţelepţi, lumina din tine va deveni întuneric, şi nu vei avea o 
înregistrare curată în cărţile din ceruri.  
 
 

INSTITUTELE  BIBLICE1361 
 

Nu este înţelept să se ţină atâtea institute biblice în mijlocul poporului nostru. Acest lucru este 
bun în sine, dar există o lucrare mai urgentă de făcut pentru a fi dusă lumina adevărului în regiunile în 
care aceasta nu a pătruns. Lucrătorii ţinuţi să lucreze pentru cei care au deja o cunoaştere a adevărului, 
sunt ţinuţi departe de oamenii care nu-l cunosc. Sufletele aflate în orbire spirituală, prejudiciate de cei 
care denaturează adevărul, au fost lăsate fără ajutor. Oh, neglijarea va fi o acuzaţie împotriva 
oamenilor, organizaţiilor şi bisericilor, în ziua când fiecare om va fi judecat după faptele făcute în 
trup. Atunci se va afla cât de mare a fost măsura responsabilităţii pentru eşecul de a extinde lucrarea în 
regiunile din depărtare. 

Domnul ne-a poruncit să privim la Isus pentru a avea cunoaştere spirituală, ca să nu ascundem 
lumina sub obroc, ci să o lăsăm să lumineze tuturor celor din casă. Dumnezeu a dat pe Fiul Său ca să 
fie „Lumina neamurilor, să deschidă ochii orbilor, să scoată din temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare 
pe cei ce locuiesc în întuneric.” (Citiţi vă rog şi Isaia 43:9-13;. 44:3-8.) 

Atunci când sunt ţinute institute şi întâlniri similare, faceţi ca acestea să se ţină în alt loc decât 
Battle Creek. Fie ca acestea să dea caracter lucrării şi să răspândească cunoaşterea adevărului în 
localităţile în care1362 aceasta nu există. Acest lucru poate să nu fie confortabil, dar, întreb eu, a fost 
confortabil pentru Hristos să părăsească curţile regeşti? A fost confortabil pentru El să părăsească 
onoarea, slava Lui, şi ce avea sub comanda Sa, să se smerească şi să devină una cu noi? Mântuitorul 
nostru a venit în această lume, care a fost toată pustiită şi stricată de blestem. El nu S-a dus la lumile 
necăzute, ci la aceia care au avut cea mai mare nevoie de El. Noi, cei cărora ni s-a încredinţat lucrarea 
Lui, trebuie să copiem exemplul Său. El ne cheamă să hrănim oile şi mieii înfometaţi. Hristos a 
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pătruns până în străfundul suferinţei omeneşti ca să ne poată salva, dar cum sunt metodele Sale de 
lucru în comparaţie cu cele ale multora care pretind să creadă în El. 

 
 

Construcţii în Battle Creek 
 
Mă întrebi dacă este potrivit să se ridice mai multe clădiri pentru lucrarea noastră în Battle 

Creek. Nu a fost dată lumina cu privire la această chestiune? Fără îndoială că mulţi afirmă, „Va fi mai 
convenabil să avem mai multe clădiri.” Şi ce dacă e aşa? Să fie utilizaţi banii Domnului pentru a 
adăuga clădire lângă clădire, când există atât de multe locuri în care nu există niciuna? Ai citit, fratele 
meu, mărturiile privitoare la acest aspect şi apoi le-ai pus deoparte aşa cum au făcut alţii, fără să le 
mai priveşti niciodată? În ce stare este Battle Creek, ca tu să cauţi să aduci mai mulţi oameni aici, ca 
să se strice din cauza influenţelor care există aici? Norul mâniei lui Dumnezeu se adună deja deasupra 
oraşelor în care a strălucit multă lumină şi1363 nu a fost apreciată, şi în care, cei care mărturisesc 
adevărul, au prezentat greşit acest adevăr prin caracterele lor, prin spiritul lor, şi prin atmosfera care 
înconjoară sufletele lor. 

Din ultima scrisoare trimisă la Battle Creek, acum doar câteva săptămâni, îţi citesc mărturia: 
„Banii cheltuiţi pentru extinderea instituţiilor în Battle Creek ar putea fi mai bine folosiţi pentru 
plantarea adevărului în locurile în care acesta nu a ajuns încă.” Banii au fost încredinţaţi agenţilor 
omeneşti pentru a fi investiţi, pentru a fi puşi la schimb şi înmulţiţi prin folosire. Din nou şi din nou, 
oamenii din poziţiile de încredere au avut pusă înaintea lor necesitatea ca via Domnului să fie lucrată 
în mod echilibrat. Localităţile aflate în umbra Battle Creek-ului, sunt trecute cu vederea. Câmpul este 
lumea. Fiecare parte din acesta este a Domnului, şi ar trebui să primească atenţia cuvenită. Nicio 
localitate nu ar trebui să înghită toate resursele care pot fi obţinute pentru a-şi înmulţi facilităţile, în 
timp ce părţile mai întinse din câmp sunt lipsite. Această politică nu este inspirată de Dumnezeu. 
Apelurile pline de har ale milei trebuie să fie adresate tuturor părţilor lumii. 

Citeşte cuvântul, citeşte şi gândeşte-te la el; nu fii atât de activ încât să nu te poţi opri pentru a 
auzi sfatul lui Dumnezeu. Poporul nostru trebuie să aibă mărturiile, dintre care multe au ajuns doar la 
Battle Creek, unde sunt combătute. Cei pe care i-a avertizat Domnul, simt că avertismentul înseamnă 
altceva; ei îl explică aşa încât să semnifice exact opusul a ceea ce a spus Domnul.  

Având1364 exemplul lui Hristos în faţa ta, poţi urmări comoditatea prin ridicarea de mai multe 
clădiri şi prin centralizarea mai multor interese în Battle Creek? Poporul nostru are de învăţat lecţii 
profunde, serioase, din experienţa prezentată în cuvintele lui Hristos: „Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi, şi să Mă urmeze.” Tu nu trebuie să alegi 
calea cea mai confortabilă şi, pentru că practicile egoiste au fost urmate, să urmezi acelaşi curs. 
Priveşte la Hristos, şi învaţă felul în care S-a comportat cu omenirea. El a iubit pe aproapele Său mai 
mult decât pe Sine însuşi. S-a tăgăduit pe Sine ca să poată fi un exemplu perfect pentru noi. Cu 
nădejde neprefăcută în neprihănirea şi eficienţa Mântuitorului nostru, noi trebuie să ţinem seama ca fii 
şi fiice ale lui Dumnezeu, că nu mai suntem ai noştri. Primindu-L pe Hristos, noi devenim morţi faţă 
de lume. Înalta noastră chemare – cea mai înaltă pe care vreo fiinţă omenească o poate avea în această 
viaţă – este aceea că suntem chemaţi să fim copii ai lui Dumnezeu. Întreaga viaţă viitoare trebuie să 
fie consacrată slujirii lui Dumnezeu. Obligaţii sfinte sunt asupra fiecărui suflet. Toate facultăţile minţii 
şi trupului sunt proprietatea lui Dumnezeu, şi fiecare oră petrecută în satisfacere egoistă sau în înălţare 
de sine, va avea consecinţe în roade pe care niciunul nu va vrea să le culeagă. 
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Ms-18-1896 
UN  APEL  PERSONAL 

 
Dumnezeu vă cheamă pe voi, cei care sunteţi în legătură cu instrumentele Sale, să faceţi 

lucrarea Sa în conformitate cu planurile Sale, nu cu ale voastre. El vă cheamă la o consacrare totală 
faţă de El. Dacă ţineţi seama de această chemare, ea va fi o binecuvântare pentru voi în această viaţă, 
şi moştenirea vieţii veşnice. Vă este acordat acum un timp preţios, deşi scurt, pentru pocăinţă şi 
îndreptare. 

Fraţilor A. R. Henry şi Harmon Lindsay, Dumnezeu este serios cu voi. Datoria voastră este 
clară şi imperativă. Mintea voastră are nevoie de cultivare, pentru a putea discerne lucrurile cereşti, şi 
pentru a le alege pe acestea mai presus de cele fireşti şi pământeşti. Nu lăsaţi ca ocazia prezentă să 
treacă nefolosită. Dacă nu luaţi în seamă avertismentele pe care Dumnezeu în mila Lui vi le trimite, 
înainte să treacă o prea lungă perioadă de timp, veţi naufragia în credinţă. Aţi semănat seminţele 
necredinţei în toată experienţa voastră. Atât de mult timp aţi refuzat dovada lucrării Duhului Sfânt, 
încât este îndoielnic dacă veţi mai recunoaşte vreodată lumina din cer. Aceasta poate să vi se pară 
chiar întuneric, până la timpul când fiecare genunchi să se plece, şi fiecare limbă să se mărturisească 
lui Dumnezeu. În loc să socotiţi că este datoria voastră imperativă aceea de a cultiva evlavia 
personală, cu un zel proporţional cu valoarea credinţei sfinte pe care o mărturisiţi şi a responsabilităţii 
poziţiei voastre, voi v-aţi îngăduit să plutiţi în derivă, impulsurile voastre să fie stăpânite de închipuiri 
şi prejudecăţi nesfinte, până când purtarea voastră a ajuns o ofensă adusă lui Dumnezeu. E de mirare 
că1366 voi conduceţi mintea altora pe aceeaşi cale? E de mirare că unii, urmându-vă pe voi, se abat de 
la stânca de temelie a adevărului veşnic, pentru a construi aşa cum construiţi voi, pe nisip. Este un jaf 
grav faţă de Dumnezeu, faptul că aţi ajuns atât de orbi cum sunteţi astăzi din cauză că aţi refuzat 
lumina cerească, aţi dispreţuit apelurile pe care Dumnezeu vi le-a trimis, şi aţi făcut tot ce aţi putut 
pentru a le arăta ca inconsistente şi pentru a le declara neadevărate. Afirmaţiile voastre nu le-au făcut 
neadevărate, dar prin opoziţia voastră faţă de Dumnezeu, inimile voastre au ajuns tari şi încăpăţânate. 

Din nou, apelez la voi: vreţi acum să fiţi plini de râvnă şi să vă pocăiţi? V-aţi arătat zelul prin 
cuvinte aspre şi măsuri opresive faţă de fraţii voştri. Acum, eu vă îndemn să daţi dovadă de pocăinţă 
adevărată înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu. 

Cei care, în pofida luminii date, s-au înjugat cu voi ca şi cum aţi fi oameni plini de Duhul lui 
Dumnezeu, şi aţi acţiona dintr-un interes de lepădare de sine faţă de cauza Lui, se fac responsabili 
pentru influenţa pe care aţi exercitat-o şi o veţi exercita contrar adevărului. Vinovăţia va apăsa asupra 
celor care au pus responsabilităţi tot mai mari asupra voastră, deşi nu aţi avut nicio legătură vie cu 
Dumnezeu. 

A fost creată o stare de lucruri care, dacă Dumnezeu, în mila Sa, nu intervine, va aduce 
dezastrul peste cauza Sa. Minţile neexperimentate sunt tulburate de această perspectivă. Din motive pe 
care le puteţi înţelege, Dumnezeu nu îndeamnă inimile poporului Său ca să umple trezoreria. Când 
veţi primi ungerea Duhului Sfânt în urma întoarcerii voastre1367 la Domnul cu toată inima, vă veţi 
vedea într-o lumină cu totul nouă. Voi, care sunteţi mărginiţi, supuşi greşelii, şi nesfinţiţi, aţi presupus 
că copiii lui Dumnezeu sunt puşi sub jurisdicţia voastră, ca voi să plănuiţi pentru ei, şi să-i încadraţi în 
termenii voştri. Politica pe care v-aţi străduit atât de mult să o stabiliţi în legătura voastră cu lucrarea, 
este o ofensă adusă lui Dumnezeu. El niciodată nu a îndreptăţit prin organizare, disciplină, sau legi, 
vreun aranjament prin care oameni care au demonstrat că nu sunt sensibili faţă de lucrarea Duhului 
Sfânt, să-şi folosească puterea pentru a susţine pe alţii să neglijeze la fel lucrarea Duhului. Făcând aşa 
cum aţi făcut, aranjamentele au reuşit. Aţi făcut să le fie greu celor pe care nu îi plăceţi în mod special, 
în timp ce alţii care îşi slujesc lor înşişi, au fost favorizaţi şi înălţaţi. Parţialitatea şi ipocrizia au exclus 
Duhul lui Dumnezeu din multe inimi, şi le-a lăsat lipsite de harul Său, aşa cum dealurile Ghilboa au 
fost lipsite de rouă şi de ploaie. Să nu mai priviţi ca fiind privilegiul vostru acela de a stăpâni 
moştenirea lui Dumnezeu. 

Domnul însuşi Se va întoarce şi va răsturna, şi va pune lucrurile în ordine. El are 
responsabilitatea propriei Sale lucrări, iar El nu a încredinţat conducerea poporului Său în mâinile 
unor oameni nesfinţiţi. 
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Este greu pentru oameni să-şi înţeleagă slăbiciunea reală, ignoranţa şi ineficienţa. Este greu 
pentru inima ambiţioasă, să primească ideile şi planurile lui Dumnezeu, cu credinţă şi ascultare 
necondiţionată. Unii au păreri foarte înalte despre importanţa propriei lor individualităţi, şi prin 
umblarea lor încăpăţânată, ei spun: Noi nu vrem voia lui Dumnezeu, ci voia noastră.  

Este1368 aproape timpul când Dumnezeu, prin providenţa Sa, va face să se vadă ce principii au 
fost nutrite de către oamenii aflaţi în legătură cu administrarea lucrării Sale. Dacă aceşti oameni nu se 
convertesc, vor fi despărţiţi de lucrare. Dar, apelurile şi avertismentele date nu au atins mai mult 
inimile lor decât soliile pe care Hristos le-a adresat fariseilor, şi mă tem foarte mult pentru ei, ca nu 
cumva să continue să umble pe aceeaşi cale, manifestând acelaşi spirit exigent şi intolerant, ca şi 
fariseii: Mă tem că judecăţi asemănătoare vor cădea asupra lor deoarece au respins mustrarea 
Domnului, şi au pus pietrele de poticnire ale nelegiuirii lor, înaintea ochilor lor. 

Fraţii mei, în Numele Domnului, vă sfătuiesc să-L căutaţi prin pocăinţă şi mărturisire. Lăsaţi 
ca păcatele făcute prin omitere şi cele prin comitere, să meargă înainte la judecată, ca iertarea să poată 
fi scrisă în dreptul numelui vostru, şi să puteţi fi socotiţi vrednici să staţi înaintea Lui, atunci când va 
veni. 

(Scrisă la 30 mai, ’95; copiată la 6 mai‚’96) 
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    unii pe alţii; Vestiţi Adevărul 
Ian.20,1893 Lt.61,1893 Către I.D. Van Horn     1136  103 
Ian.,1893 Lt.86a,1893 Pentru fiecare om lucrarea lui    1147  106 
Apr.9,1893 Lt.44,1893 Către A.T. Jones     1164  113 
Apr.,1893 Ms.80,1893  File din Jurnal      1167  115 
Apr.24,1893 Lt.79,1893 Către Harmon Lindsay    1171  117 
Mai 12,1893 Lt.41a,1893 Către S.N. Haskell     1183  121 
Iul.12,1893 Lt.9,1893 Către F.E. Belden şi soţia sa    1185  122 
Iul.19,1893 Lt.69,1893 Către Leroy Nicola     1192  125 
Iul.19,1893 Ms.81,1893 File din Jurnal      1195  127 
Iul.20,1893 Lt.60,1893 Către I.D. Van Horn     1197  127 
Sep.7,1893 Lt.40,1893 Influenţa vastă a soţiilor    1204  130 
Nov.30,1893 Lt.58,1893 Primejdia de a confunda lucrarea   1210  132 
    Duhului Sfânt cu fanatismul 
Mar.,1894 Lt.76,1894 Sfaturi pentru soţi şi soţii; Îndrumări pentru  1214  134 
    elevi şi studenţi 
Mar.20,1894 RH 3,20,94 Hristos, centrul soliei     1225  138 
Apr.14,1894 Lt.20,1894 Către C. Eldridge şi soţia sa    1227  140 
Mai 6,1894 Lt.41,1894 Către C.H. Jones     1233  142 
Iun.1,1894 Lt.27,1894 Către S.N. Haskell     1240  144 
Iun.10,1894 Lt.57,1894 Către O.A. Olsen     1256  150 
Aug. 3,1894 Ms.34,1894 fără titlu      1268  155 
Aug. -,1894 Lt.55,1894 Către O.A. Olsen     1280  159 
Oct.21,1894 Lt.2,1894 Către fraţii care se vor aduna la Conf. Gen.  1286  162 
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Oct.27,1894 Lt.31a,1894 Către A.R. Henry     1295  165 
Nov.26,1894 Lt.58,1894 Către O.A. Olsen     1316  172 
Mai 1,1895 Lt.57,1895 Avertismente faţă de spiritul lumesc;   1322  174 
    respingerea luminii… 
Mai 1,1895 Lt.51a,1895 Către H. Lindsay     1344  182 
Mai 30,1895 Ms.18,1896 Primejdia mulţumirii de sine în   1356  186 
    Lucrarea lui Dumnezeu 
Mai 30,1895 Ms.18,1896 Un apel personal     1365  189 
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