
LEGĂMÂNTUL PRIN SACRIFICIU - Psalmul 50:3-5

3 Dumnezeul nostru va veni şi nu va tăcea, un foc va mistui înaintea Lui
şi va fi o
mare furtună împrejurul Lui.
4 De sus va striga către ceruri şi către pământ, ca să judece pe poporul
Său.
5 Strângeţi pe sfinţii Mei la Mine; CEI CE AU FĂCUT UN LEGĂMÂNT
CU MINE PRIN SACRIFICIU.

Iubirea de lume are o putere teribilă asupra poporului căruia Domnul i-a
poruncit să vegheze și să se roage tot timpul, ca nu cumva, venind pe
neașteptate, să-i găsească dormind. „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci
tot ce este în lume: pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții,
nu este de la Tatăl, ci din lume. și lumea și pofta ei trece; dar cine face
voia lui Dumnezeu, rămâne în veac.” (1 Ioan 2, 15-17.) {2M 196.1}
Mi-a fost arătat că poporul lui Dumnezeu, care mărturisește a crede
adevărul prezent, nu așteaptă și nici nu veghează. Credincioșii își
măresc averile și își strâng comori pe pământ. Ajung bogați în lucruri
lumești, dar nu bogați în Dumnezeu. Ei nu cred în scurtimea timpului; nu
cred că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, că Hristos este la ușă. Ei
pot mărturisi multă credință; dar își înșeală propriile suflete, pentru că vor
consuma toată credința pe care o posedau în realitate. Lucrările lor le
arată caracterul credinței și mărturisesc celor din jurul lor că venirea lui
Hristos nu are să aibă loc în această generație. După cum este credința
lor, așa vor fi și faptele lor. Ei sunt pregătiți să rămână în această lume.
Ei adaugă casă lângă casă și țarină lângă țarină și sunt cetățeni ai
acestei lumi. {2M 196.2}
Situația săracului Lazăr, care se hrănea cu fărâmiturile de la masa
omului bogat, este preferabilă acestor mărturisiri. Dacă ar fi mărturisit
credință adevărată, în loc să-și înmulțească averile pe pământ, ei le-ar
vinde la preț scăzut, eliberându-se de lucrurile stânjenitoare ale
pământului și ar transfera averea din fața lor în ceruri. Atunci interesul și
inimile lor vor fi acolo, pentru că inima omului va fi acolo unde este cea
mai mare comoară a lor. Mulți dintre cei ce mărturisesc a crede adevărul
mărturisesc că ceea ce prețuiesc ei cel mai mult este în această lume.
De aceea au ei griji, neliniște obositoare și trudă. A păstra și a adăuga în
plus la averea pe care o au este studiul vieții lor. Ei au transferat în cer
atât de puțin, au în depozitul comorii cerești atât de puțin, încât sufletele
lor nu sunt atrase, în mod special, spre acea patrie mai bună. Ei au
depus mari stocuri în întreprinderile acestui pământ, și aceste investiții,
ca și magnetul, le atrag mintea în jos, de la cele cerești și nepieritoare la



cele pământești și stricăcioase. „Unde este comoara voastră, acolo va fi
și inima voastră.” (Matei 6, 21.) {2M 197.1}
Egoismul îi încinge pe mulți ca și cu o cingătoare de fier. Aceasta este
„ferma mea”, „bunurile mele”, „negustoria mea”, „marfa mea.” Chiar și
cerințele obișnuitei binefaceri sunt tratate cu nepăsare de către ei.
Bărbați și femei care mărturisesc că așteaptă și iubesc revenirea
Domnului lor sunt predați eului. Ei s-au despărțit de ce este nobil și divin.
Iubirea de lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții s-
au alipit atât de mult de ei, încât sunt orbiți. Lumea i-a corupt și nu mai
pot să vadă. Discută despre iubirea față de Dumnezeu, dar roadele lor
nu lasă să se vadă iubirea exprimată de ei. Ei Îl jefuiesc cu zecimile și
darurile, iar blestemul nimicitor al lui Dumnezeu este asupra lor.
Adevărul le-a luminat calea pe fiecare latură. Dumnezeu a lucrat, în mod
minunat, la salvarea sufletelor din casele lor, dar unde le sunt darurile
prezentate Lui, drept mulțumiri de recunoștință pentru toate semnele de
îndurare față de ei? Mulți dintre ei sunt tot atât de nerecunoscători, ca și
ființele fără rațiune. Sacrificiul pentru om a fost nemărginit de mare,
peste ceea ce înțelege cel mai puternic intelect, totuși, oameni care
pretind că sunt părtași la aceste beneficii cerești, care au fost cumpărate
cu un preț atât de mare, sunt din cale-afară de egoiști spre a face vreun
sacrificiu adevărat pentru Dumnezeu. Mintea lor este la lume. ÎN
PSALMII 49, CITIM: „EI SE ÎNCRED ÎN AVUȚIILE LOR, ȘI SE FĂLESC
CU BOGĂȚIA LOR CEA MARE. DAR NU POT SĂ SE RĂSCUMPERE
UNUL PE ALTUL, NICI SĂ-I DEA LUI DUMNEZEU PREȚUL
RĂSCUMPĂRĂRII. RĂSCUMPĂRAREA SUFLETULUI ESTE AȘA DE
SCUMPĂ, CĂ NU SE VA FACE NICIODATĂ.” (Psalmii 49, 6-8.) DACĂ
AR ȚINE SEAMA ȘI AR PUTEA SĂ APRECIEZE, ÎNTR-O MICĂ
MĂSURĂ, SACRIFICIUL IMENS FĂCUT DE HRISTOS, TOȚI S-AR
SIMȚI MUSTRAȚI PENTRU TEAMA ȘI EGOISMUL LOR CEL MARE.
„DUMNEZEUL NOSTRU VINE ȘI NU TACE. ÎNAINTEA LUI MERGE UN
FOC MISTUITOR, ȘI ÎMPREJURUL LUI O FURTUNĂ PUTERNICĂ. EL
STRIGĂ SPRE CERURI SUS, ȘI SPRE PĂMÂNT, CA SĂ JUDECE PE
POPORUL SĂU: «STRÂNGEȚI-MI PE CREDINCIOȘII MEI, CARE AU
FĂCUT LEGĂMÂNT CU MINE, PRIN JERTFĂ».” (PSALMII 50, 3-5.) DIN
CAUZA EGOISMULUI ȘI A IUBIRII DE LUME, DUMNEZEU ESTE
UITAT ȘI MULȚI AU SĂRĂCIE SUFLETEASCĂ ȘI STRIGĂ: „SĂRĂCIA
MEA, SĂRĂCIA MEA.” DUMNEZEU A ÎMPRUMUTAT MIJLOACE
POPORULUI SĂU SPRE A-I PUNE PE CREDINCIOȘI LA ÎNCERCARE,
SPRE A LE TESTA ADÂNCIMEA MĂRTURISITEI LOR IUBIRI FAȚĂ DE
EL. UNII VOR PLECA DE LA EL ȘI, MAI DEGRABĂ, VOR RENUNȚA
LA COMOARA LOR CEREASCĂ DECÂT SĂ MICȘOREZE AVERILE
PĂMÂNTEȘTI, SPRE A FACE UN LEGĂMÂNT CU EL, PRIN JERTFĂ.
EL ÎI CHEAMĂ LA JERTFĂ; DAR IUBIREA DE LUME LE ASTUPĂ
URECHILE ȘI NU VOR SĂ AUDĂ. {2M 197.2}



M-am uitat să văd care dintre cei care au mărturisit că așteaptă venirea
lui Hristos au bunăvoința de a jertfi daruri lui Dumnezeu din belșugul lor.
Am putut să văd câțiva dintre cei umili și săraci, care, ca și văduva
săracă, s-au restrâns la maximum și au dăruit bănuțul lor. Fiecare astfel
de dar este socotit de Dumnezeu ca o comoară prețioasă. Dar cei care
procură bani și-i adaugă la averea lor sunt mult rămași în urmă. Ei nu fac
nimic în comparație cu ceea ce ar putea face. Ei se abțin și-L jefuiesc pe
Dumnezeu, pentru că le este teamă să nu ajungă să ducă lipsă. Ei nu
îndrăznesc să se încreadă în Dumnezeu. Aceasta este una dintre
cauzele pentru care, ca popor, suntem așa de bolnăvicioși și atât de
mulți coboară în morminte. Lacomii sunt printre noi. Oameni, care n-au
nimic în această lume, care sunt săraci și depind de munca lor, au fost și
sunt tratați zgârcit și nedrept. Iubitorii de lume, cu o față aspră și o inimă
și mai împietrită, au plătit în silă mica sumă câștigată prin muncă grea.
Exact așa fac și cu Stăpânul lor, ai cărui slujitori mărturisesc că sunt.
Exact cu același fel de părere de rău pun ei și în tezaurul lui Dumnezeu.
Omul din parabolă nu mai avea unde să-și păstreze bunurile, și Domnul
a scurtat viața lui nefolositoare. Tot așa îi va trata pe mulți. Cât de greu
este, în acest veac stricat, să te abții să devii lumesc și egoist. Cât de
ușor este să devii nerecunoscător față de Dătătorul tuturor îndurărilor
noastre. Este nevoie de multă veghere și multă rugăciune, spre a păzi
sufletul cu toată străduința. „Luați seama, vegheați și rugați-vă; căci nu
știți când va veni vremea aceea.” (Marcu 13, 33.) {2M 198.1

Exod 35
5 Luaţi dintre voi ofrandă DOMNULUI; oricine are inimă voitoare să
aducă o
ofrandă DOMNULUI: aur şi argint şi aramă,...
10 Şi fiecare om înţelept în inimă dintre voi să vină şi să facă tot ceea ce
DOMNUL a poruncit:...
21 Şi a venit fiecare om a cărui inimă l-a stârnit şi fiecare om al cărui duh
l-a făcut voitor şi au adus ofranda DOMNULUI pentru lucrarea
tabernacolului întâlnirii şi pentru tot serviciul lui şi pentru veşmintele
sfinte.
22 Şi au venit, deopotrivă bărbaţi şi femei, atâţia câţi au fost cu inimă
voitoare, şi au adus brăţări şi cercei şi inele şi table, toate bijuterii din
aur; şi fiecare om care a oferit, a oferit o ofrandă de aur DOMNULUI.
29 Copiii lui Israel au adus din bunăvoinţă o ofrandă DOMNULUI, fiecare
bărbat şi femeie, a cărui inimă i-a făcut voitori să aducă pentru toate
felurile de lucrări, pe care DOMNUL le poruncise a fi făcute prin mâna lui
Moise.
Exod 36
3 Şi au primit de la Moise toată ofranda, pe care copiii lui Israel au adus-
o pentru



lucrarea serviciului sanctuarului, pentru a-l face în întregime. Şi încă îi
mai aduceau ofrande de bunăvoie în fiecare dimineaţă.
4 Şi toţi bărbaţii înţelepţi, care lucrau toată lucrarea sanctuarului, au venit
fiecare
bărbat de la lucrarea lui pe care o făceau;
5 Şi i-au vorbit lui Moise, spunând: Poporul aduce mult mai mult decât
este nevoie pentru serviciul lucrării, pe care DOMNUL a poruncit a o
face.
6 Şi Moise a dat poruncă şi au făcut ca aceasta să fie proclamată prin
toată tabăra, spunând: Nici bărbat, nici femeie să nu mai facă nicio
lucrare pentru ofrandă pentru sanctuar. Astfel poporul a fost oprit să
aducă.
7 Căci materialul lor era suficient pentru toată lucrarea, să o facă şi chiar
prea mult.

Când Domnul l-a invitat pe Israel să contribuie la construirea cortului în
pustie, a fost un răspuns din inimă. Poporul, „toți cei cu tragere de inimă
și bunăvoință, au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea
cortului întâlnirii.” Au venit atât bărbați, cât și femei, toți câți erau
binevoitori. Bărbații au adus darurile lor de aur și argint, țesături alese și
lemn scump. Mai marii au adus pietre prețioase, mirodenii scumpe și ulei
pentru candele. „Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor și au adus
lucrul lor”. Ei aduceau „în fiecare dimineață daruri de bunăvoie”, până ce
lui Moise i s-a adus vestea: „Poporul aduce mult mai mult decât trebuie
pentru facerea lucrărilor, pe care a poruncit Domnul să le facem”. (Exod
35, 21-25; 36, 3.5.) ACEST SERVICIU DIN TOATĂ INIMA ȘI
BINEVOITOR A PLĂCUT LUI DUMNEZEU; ȘI CÂND CORTUL S-A
TERMINAT, EL A DAT DOVADĂ CĂ PRIMEȘTE DARUL. „NORUL A
ACOPERIT CORTUL ÎNTÂLNIRII ȘI SLAVA DOMNULUI A UMPLUT
CORTUL”. (Exod 40, 34.) {6M 468.1}


