
Scrieri Timpurii
Pentru turma cea mică
Dragi frați,
Domnul mi-a dat o viziune la 26 ianuarie 1850, pe care o voi relata. Am
văzut că unii din poporul lui Dumnezeu sunt adormiți, ca într-o stare de
letargie, și numai pe jumătate treji; ei nu-și dau seama de timpul pe care-
l trăim și că „omul cu mătura” [Vezi visul lui William Miller, 81. (n. ed.)] a
intrat și unii sunt în primejdia de a fi înlăturați. L-am rugat fierbinte pe
Isus să-i salveze, să-i mai cruțe puțin timp și să-i lase să vadă primejdia
teribilă în care se află, pentru a se putea pregăti înainte de a fi pentru
totdeauna prea târziu. {ST 48.2}
Îngerul a spus: „Nimicirea vine ca o vijelie”. L-am rugat pe înger să aibă
milă și să-i salveze pe cei care iubeau această lume, CARE ERAU
ATAȘAȚI SUFLETEȘTE DE AVERILE LOR ȘI NU ERAU DISPUȘI SĂ
SE DESPARTĂ DE ELE ȘI SĂ JERTFEASCĂ PENTRU A-I GRĂBI PE
SOLI ÎN CALEA LOR să hrănească oile flămânde care piereau din lipsă
de hrană spirituală. Când am văzut bietele suflete murind din lipsa
adevărului prezent și pe unii care mărturiseau credința în adevăr,
LĂSÂNDU-I SĂ MOARĂ PRIN FAPTUL CĂ REȚINEAU MIJLOACELE
NECESARE pentru a duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu,
priveliștea a fost prea dureroasă și l-am rugat pe înger să o ia din fața
mea. AM VĂZUT CĂ ATUNCI CÂND CAUZA LUI DUMNEZEU CEREA
O PARTE DIN AVERILE LOR, CA ÎN CAZUL TÂNĂRULUI CARE A
VENIT LA ISUS (MATEI 19, 16-22), EI AU PLECAT ÎNTRISTAȚI și am
mai văzut cum curând urgia apelor năvălitoare va trece și le va lua tot ce
au ȘI ATUNCI VA FI PREA TÂRZIU PENTRU A MAI SACRIFICA
BUNURI PĂMÂNTEȘTI ȘI PENTRU A MAI STRÂNGE O COMOARĂ ÎN
CERURI. {ST 49.1}
L-am văzut apoi pe minunatul Răscumpărător, de o frumusețe fără
seamăn; am văzut că părăsise tărâmul slavei și a venit în această lume
întunecată și însingurată pentru a-și da viața prețioasă și a muri, Cel
drept pentru cei nedrepți. A suportat batjocura plină de cruzime și
biciuirea, a purtat cununa împletită din spini și a asudat stropi mari de
sânge în grădină, în timp ce povara păcatelor întregii lumi se afla asupra
Lui. Îngerul a întrebat: „Pentru ce?” Ah, am văzut și am știut că era
pentru noi; pentru păcatele noastre suportase toate aceste lucruri, pentru
ca prin sângele Său scump să ne poată răscumpăra pentru Dumnezeu!
{ST 49.2}
Apoi au fost aduși din nou înaintea ochilor mei cei care nu erau dispuși
să ofere bunurile acestei lumi pentru a salva sufletele care pier,
trimițându-le adevărul, în timp ce Isus stă în picioare înaintea Tatălui,
mijlocind pentru ei în virtutea sângelui, suferințelor și a morții Sale, și în
timp ce solii lui Dumnezeu așteaptă, gata să ducă la aceștia adevărul
mântuitor, pentru a putea fi sigilați cu sigiliul viului Dumnezeu. PENTRU



UNII CARE MĂRTURISESC CREDINȚA ÎN ADEVĂRUL PREZENT
ESTE GREU SĂ FACĂ MĂCAR ȘI ACEST GEST DE A OFERI
SOLILOR BANII CARE SUNT, PRACTIC, AI LUI DUMNEZEU, BANI
CARE LE-AU FOST DAȚI SĂ-I ADMINISTREZE. {ST 49.3}
Înaintea mea a fost adusă din nou imaginea lui Isus cel suferind, a
dragostei Lui atât de adânci, încât L-a făcut să-și dea viața pentru om; de
asemenea am văzut și viețile acelora care au mărturisit că-I sunt urmași,
CARE AVEAU DIN BUNURILE ACESTEI LUMI, DAR CONSIDERAU CĂ
ESTE UN LUCRU PREA MARE SĂ AJUTE LUCRAREA MÂNTUIRII.
ÎNGERUL A SPUS: „POT ASTFEL DE OAMENI SĂ INTRE ÎN
CERURI?” UN ALT ÎNGER A RĂSPUNS: „NU, NICIODATĂ,
NICIODATĂ, NICIODATĂ! Cei care nu sunt interesați de cauza lui
Dumnezeu pe pământ nu pot intona nicicând acolo sus cântarea iubirii
răscumpărătoare.” Am văzut că lucrarea pe care o făcea Dumnezeu pe
pământ va fi împlinită pe deplin și repede și că solii trebuie să meargă
urgent în calea lor pentru a căuta oile rătăcite ale turmei. Un înger a
spus: „Toți sunt soli?” Un altul a răspuns: „Nu, nu; solii lui Dumnezeu au
o solie.” {ST 50.1}
Am văzut că lucrarea lui Dumnezeu fusese împiedicată și dezonorată de
către unii care călătoreau, deși nu aveau nici o solie de la Dumnezeu.
[Vezi Apendice (n. ed.)] ASEMENEA OAMENI VOR FI NEVOIȚI SĂ-I
DEA SOCOTEALĂ LUI DUMNEZEU PENTRU FIECARE DOLAR PE
CARE L-AU FOLOSIT PENTRU CĂLĂTORIA PE CARE NU ERA DE
DATORIA LOR SĂ O FACĂ, PENTRU CĂ ACEI BANI AR FI PUTUT
AJUTA CAUZA LUI DUMNEZEU; ȘI PENTRU CĂ AU FLĂMÂNZIT ȘI
MURIT SUFLETE DIN LIPSA HRANEI SPIRITUALE CARE LE-AR FI
PUTUT FI DATĂ DE SOLII ALEȘI ȘI CHEMAȚI AI LUI DUMNEZEU,
DACĂ ACEȘTIA AR FI AVUT MIJLOACELE MATERIALE. Am văzut că
aceia care au puterea de a lucra cu mâinile lor și pot ajuta la sprijinirea
cauzei sunt la fel de răspunzători pentru tăria lor fizică, așa cum sunt
răspunzători alții pentru averile lor. {ST 50.2}
ZGUDUIREA CEA MARE A ÎNCEPUT și va continua și vor fi azvârliți toți
cei ce nu sunt dispuși să ocupe o poziție fermă, curajoasă, pentru adevăr
și să jertfească pentru Dumnezeu și cauza Sa. ÎNGERUL A SPUS:
„CREDEȚI CĂ VA FI SILIT CINEVA SĂ JERTFEASCĂ? NU, NU.
TREBUIE SĂ FIE UN DAR DE BUNĂ VOIE. ESTE NEVOIE DE TOT CE
AI CA SĂ CUMPERI ȚARINA.” Am strigat către Dumnezeu să-i cruțe pe
cei din poporul Său, dintre care unii ajungeau neputincioși și mureau.
Apoi am văzut că judecățile Celui Atotputernic veneau cu repeziciune și
l-am rugat pe înger să le vorbească oamenilor în limba sa. EL A SPUS:
„TOATE TUNETELE ȘI FULGERELE DE PE MUNTELE SINAI NU-I VA
MIȘCA PE ACEIA CARE NU SE LASĂ MIȘCAȚI DE ADEVĂRURILE
SIMPLE ALE CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU, ȘI NICI SOLIA UNUI
ÎNGER NU-I VA TREZI”. {ST 50.3}



Am privit apoi splendoarea lui Isus. Haina Lui era mai albă decât albul
cel mai pur. Nici o limbă nu poate descrie slava și demnitatea Sa. Toți
cei ce țin poruncile lui Dumnezeu vor intra pe porți în cetate și vor avea
dreptul să mănânce din pomul vieții, fiind mereu în prezența unui Isus
minunat, al cărui chip strălucește mai tare decât soarele la amiază. {ST
51.1}
Am fost îndrumată să mă uit la Adam și Eva în Eden. Ei au luat din
pomul oprit și au fost alungați din grădină și apoi sabia de foc a fost pusă
în jurul pomului vieții, pentru ca ei să nu ia din fructele lui și să fie niște
păcătoși nemuritori. Pomul vieții urma să asigure nemurirea. L-am auzit
pe un înger întrebând: „Este cineva din familia lui Adam care a trecut de
sabia de foc și a luat din pomul vieții?” Am auzit răspunsul dat de un alt
înger: „Nici unul din familia lui Adam nu a trecut de acea sabie de foc
pentru a mânca din pom; de aceea nu există nici un păcătos nemuritor.
Sufletul care păcătuiește va muri de o moarte veșnică — o moarte care
va ține veșnic, în care nu există nădejdea unei învieri; și atunci mânia lui
Dumnezeu se va stinge.” {ST 51.2}
Sfinții se vor odihni în Cetatea cea Sfântă și vor domni ca regi și preoți
timp de o mie de ani; apoi, Isus va coborî împreună cu sfinții pe Muntele
Măslinilor, iar muntele se va disciplina în două și va deveni o câmpie
întinsă, pe care va fi așezat Paradisul lui Dumnezeu. Restul pământului
nu va fi curățat până nu se vor sfârși cei o mie de ani, când sunt înviați
cei răi și se adună în jurul cetății. Picioarele celor nelegiuiți nu vor întina
niciodată pământul făcut nou. Din cer de la Dumnezeu va cădea foc și îi
va mistui — îi va arde cu totul, și rădăcină, și ramură. Satana este
rădăcina, iar copiii săi sunt ramurile. Același foc care îi va mistui pe cei
răi va curăți și pământul. {ST 51.3}


