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Informaţii despre această carte
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rea personală. Această licenţă nu permite republicarea, distribuţia,
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Dumnezeu în timp ce veţi citi.

ii

mailto:mail@whiteestate.org


iii



Cuprins
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Capitolul 1 — De ce sărăcie şi suferinţă? . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Capitolul 2 — Mila lui Hristos pentru omenirea suferindă . . . 18
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Cuvânt înainte

Cartea Lucrarea de binefacere prezintă sfatul Spiritului Profetic
privind delicata lucrare de ajungere la inimi şi câştigarea de suflete
prin amabilitate faţă de vecini. Aceasta este un tip de lucrare de
câştigare de suflete pe care mulţi adventişti de ziua a şaptea o fac
doar ocazional, dar care este totuşi o lucrare orânduită de Dumnezeu
ca mijlocul cel mai potrivit pentru a aduce pe Hristos şi creştinis-
mul în atenţia oamenilor. Aceasta e o lucrare ce promite o răsplată
îmbelşugată.

Autoarea a prezentat acest tip de lucrare nu numai prin precepte
concise, bine exprimate, dar şi prin exemple din viaţa sa. De-a lungul
anilor, deşi ocupată cu datoriile casnice şi cu responsabilităţile de
purtătoare a soliilor Domnului, inima i-a fost mişcată de nevoile
celor din jur. Notele autobiografice, de slujire neegoistă a Ellen-ei
White ca lucrător de binefacere, extrase din jurnalul său intim şi
scrisori, aşa cum se află în Apendix-ul acestui volum, vor fi citite
cu interes nerăbdător şi ar putea foarte bine să fie citite înainte de
parcurgerea sfaturilor din textul de studiat. Cititorul va observa cu-
rând că lucrarea de binefacere, la care biserica este chemată, nu este
numai un serviciu pentru comunitate, ci un fel de slujire iubitoare şi
un efort de câştigare de suflete — cel mai înalt tip de evanghelism
de binefacere.

În lucrarea de strângere a sfaturilor privind acest important câmp
de lucru, au fost extrase fragmente din vastul rezervor de instrucţiuni
preţioase scrise de-a lungul a şapte decenii. Ele au fost adunate nu
numai din publicaţiile curente disponibile, ci şi din miile de articole
ale E.G. White, pregătite pentru revistele denominaţiunii, mărtu- [10]
riile speciale publicate sub formă de pamflet şi din manuscrisele
îndosariate ale . Selecţionate din diferite surse scrise în perioade
diferite, aceste fragmente de text aduc cititorul pe aceeaşi cale pe
care a parcurs-o înainte, pentru a sublinia un punct important în
vederea unei complete înţelegeri a subiectului. O astfel de repetiţie,
deşi redusă la minimum, nu poate fi evitată cu totul într-o compila-
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ţie ca aceasta, deoarece compilatorii sunt limitaţi în lucrarea lor de
selectare a subiectului conţinutului şi aranjarea acestuia în secvenţa
lui logică, furnizând numai titlurile directoare.

A fost dificil să aduci între coperţile unei cărţi cantitatea vastă de
instrucţiuni ale Ellen-ei G. White cu privire la lucrarea de binefacere.
Nu este un lucru simplu să selectezi materialul şi să tragi o linie între
vizitarea vecinilor şi chemarea misionară, nici să separi lucrarea
nobilelor femei adventiste de ziua a şaptea în aspectul ei mai larg de
mai bine definita sarcină începută doar cu obiective misionare. Pen-
tru copilul lui Dumnezeu, acestea se împletesc în diferitele activităţi
ale vieţii zilnice.

Atenţia este solicitată în acest volum de anumite expresii care se
repetă frecvent, cum ar fi „lucrarea medicală misionară“ şi „lucrarea
creştină de ajutorare“. Trebuie să se reţină faptul că un studiu atent
al scrierilor Ellen-ei G. White descoperă că expresia „lucrarea medi-
cală misionară“ este folosită de autoare pentru a include serviciile
profesionale ale doctorilor consacraţi şi ale asistentelor medicale şi
că semnificaţia acesteia trece dincolo de hotarele ei, pentru a include
toate faptele de milă şi bunătate dezinteresate. „Lucrarea creştină
de ajutorare“ este de asemenea un termen mai familiar adventiştilor[11]
de ziua a şaptea în anii de început decât acum şi se referă la tipul
de lucru descris în acest volum. Scriind după cum a făcut-o în dife-
rite continente, uneori vorbeşte de dolari, alteori de şilingi sau lire
sterline.

Este necesar ca cititorul să studieze instrucţiunea în cadrul cores-
punzător ca să descopere principiile de bază implicate în fiecare caz.
Spre exemplu, un studiu al sfaturilor privind „cinatul la biserică“
va descoperi că, deşi suntem avertizaţi împotriva folosirii apelului
de strângere de fonduri pentru satisfacerea apetitului şi a iubirii de
plăceri, totuşi este un privilegiu al grupurilor bisericii să se angajeze
în pregătirea şi vânzarea de alimente sănătoase dacă lucrarea este
condusă şi făcută corespunzător, într-un cadru potrivit.

Cu excepţia câtorva cazuri unde o propoziţie sau două poate
enunţa în mod clar un principiu, compilatorii s-au străduit să includă
suficient din contextul fiecărui fragment spre a asigura cititorul de
folosirea corespunzătoare a fiecărui paragraf selectat. în fiecare caz,
este indicată data scrierii sau a primei publicări, ca şi notarea sursei
din care este luat paragraful.
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Acest document a fost pregătit în biroul de Publicaţii E.G.White,
de administratori care poartă responsabilitatea de a îngriji şi publica
scrierile. Lucrarea a fost întocmită în deplină armonie cu instrucţiu-
nile Doamnei White către aceşti administratori de a face ceea ce este
necesar „pentru tipărirea extraselor din manuscrisele mele“ deoarece
ele conţin, a zis ea, „instrucţiuni pe care Domnul mi le-a dat pentru
poporul Său“.

Dorinţa sinceră a editorilor şi Administratorilor publicaţiilor El-
lenei G. White este ca acest volum de instruire, adresat adventiştilor
de ziua a şaptea — membri laici şi pastori deopotrivă — să poată
încuraja biserica să profite de orice ocazie în slujirea vecinilor; ca [12]
instrucţiunile din acest volum să poată ghida în serviciu inteligent,
conştiincios şi iubitor, pentru a putea fi adus un seceriş bogat de
suflete în împărăţia lui Dumnezeu.

Washington D.C.,

10 Septembrie 1951
[13]
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Secţiunea 1 — Filozofia divină a suferinţei
şi sărăciei

Gând preţios
[14]

Păcatul a stins iubirea pe care Dumnezeu a aşezat-o în inima
omului. Lucrarea bisericii este de a reaprinde această iubire. Biserica
trebuie să coopereze cu Dumnezeu, smulgând egoismul din inima
omenească şi aşezând în locul lui mărinimia care a existat în inima
omului în starea lui originală de desăvârşire. — Letter 134, 1902.



Capitolul 1 — De ce sărăcie şi suferinţă?[15]

Totdeauna vor fi săraci în ţara; de aceea îţi dau porunca aceasta:
Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel
lipsit din ţara ta. - Deuteronom 15:11.

Ferice de cei milostivi. — Domnul Isus a spus: „Ferice de cei
milostivi, căci ei vor avea parte de milă!“ N-a existat vreodată un
timp în care să fie mai mare nevoie de manifestarea milei decât
astăzi. Săracii, nenorociţii, suferinzii, cei întristaţi şi cei gata să piară
sunt peste tot în jurul nostru.

Cei care au adunat bogăţii, le-au adunat cu ajutorul talentelor
date lor de Dumnezeu, însă aceste talente prin care s-au acumulat
bunuri materiale le-au fost date ca ei să-i poată ajuta pe cei care se
află în sărăcie. Aceste daruri au fost aşezate asupra oamenilor de Cel
care face ca soarele să strălucească şi ploaia să cadă peste cei drepţi
şi peste cei nedrepţi ca prin rodirea pământului oamenii să poată
avea provizii din abundenţă pentru toate nevoile lor. Holdele au
fost binecuvântate de Dumnezeu şi „prin bunătatea Lui le-a pregătit
pentru săraci.“ — Semnele Timpului, 13 iunie, 1892.

Suferinţa şi nenorocirea nu sunt intenţionate de Dumnezeu.
— Sunt mulţi care se plâng împotriva lui Dumnezeu din cauză că
lumea este plină de nevoi şi suferinţe, dar Dumnezeu nu a vrut
niciodată să existe această nenorocire. El n-a intenţionat vreodată ca
un om să aibă luxurile vieţii din abundenţă în timp ce copiii altora
plâng pentru pâine. Domnul este un Dumnezeu al mărinimiei. —
Testimonies For The Church 6:273.

[16]
Dumnezeu i-a făcut pe oameni ispravnicii Lui şi nu trebuie

învinuit de suferinţele, nenorocirea, goliciunea şi lipsurile omenirii.
Domnul a făcut provizii mari pentru toţi. El a dat la mii de oameni
rezerve bogate cu care să aline nevoile semenilor lor. Dar cei care au
fost făcuţi ispravnici au căzut la test şi nu au venit în ajutorul celor
suferinzi şi nevoiaşi.

12



De ce sărăcie şi suferinţă? 13

Când oamenii care au fost binecuvântaţi din abundenţă de Cer
cu multă bogăţie nu aduc la îndeplinire planul lui Dumnezeu şi nu-i
alină pe cei săraci şi apăsaţi, Domnul este nemulţumit şi cu siguranţă
le va cere socoteală. Ei nu au nici o scuză pentru a opri de la aproa-
pele lor ajutorul pe care Dumnezeu i-a împuternicit sări asigure.
Dumnezeu este dezonorat, caracterul Lui este interpretat greşit de
Satana, iar El este reprezentat ca un judecător aspru care face să
vină suferinţa asupra creaturilor făcute de El. Această interpretare
incorectă a caracterului lui Dumnezeu este făcută să apară ca adevăr
şi astfel, prin ispita vrăjmaşului, inimile oamenilor sunt împietrite
împotriva lui Dumnezeu. Satana îl acuză pe Dumnezeu tocmai de
răul pe care el însuşi i-a făcut pe oameni să-l comită prin reţine-
rea mijloacelor lor de la cei suferinzi. El îi atribuie lui Dumnezeu
propriile-i caracteristici. — The Review and Herald, 26 iunie, 1894.

Nu trebuie să existe suferinţă şi sărăcie. — Dacă oamenii şi-
ar face datoria ca ispravnici credincioşi ai bunurilor Domnului lor
nu ar exista plâns pentru pâine, nimeni nu ar suferi lipsă, nimeni nu
ar fi gol şi în nevoie. Necredincioşia oamenilor este ceea ce aduce
starea de suferinţă în care este scufundată omenirea. Dacă cei pe
care Dumnezeu i-a făcut administratori ar aloca bunurile Domnului
lor în scopul pentru care El li le-a dat, nu ar exista această stare de
suferinţă. Domnul testează oamenii dându-le din abundenţă lucruri [17]
bune, la fel cum l-a încercat pe omul din parabolă. Dacă ne dovedim
necredincioşi în bogăţiile drepte, cine ne va încredinţa adevăratele
bogăţii? Cei care au trecut testul aici pe pământ, care au fost găsiţi
credincioşi, care au ascultat cuvintele Domnului în a fi milostivi şi
în a-şi folosi mijloacele pentru înaintarea împărăţiei Lui vor auzi de
pe buzele Maestrului: „Bine, rob bun şi credincios.“ — Ibid.

Unii bogaţi, alţii săraci. — Motivul pentru care Dumnezeu a
permis ca unii din familia omenească sa fie atât de bogaţi, iar alţii
atât de săraci va rămâne o taină pentru oameni până în ziua veşniciei,
dacă ei nu vor intra în relaţii corecte cu Dumnezeu şi nu vor aduce
la îndeplinire planurile Sale în loc de a acţiona după propriile lor
idei egoiste. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 280.

Pentru a încuraja iubirea şi mila. — în providenţa lui Dumne-
zeu evenimentele au fost rânduite astfel încât săracii sunt întotdeauna
cu noi ca în inima omenească să se manifeste în mod constant mila
şi iubirea. Omul trebuie să cultive gingăşia şi mila lui Hristos. El nu
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trebuie să se separe de cei întristaţi, de suferinzi, de nevoiaşi şi de
nenorociţi. — Semnele Timpului, 13 iunie, 1892.

Pentru a dezvolta în om un caracter asemenea lui Dumne-
zeu. — În timp ce lumea are nevoie de înţelegere, de rugăciunile
şi ajutorul poporului Lui Dumnezeu şi de a-L vedea pe Hristos în
vieţile urmaşilor Lui, poporul lui Dumnezeu are nevoie în egală
măsură de ocazii în care să manifeste compasiune, ocazii care să
dea eficienţă rugăciunilor lor şi să dezvolte în ei un caracter ca cel al
modelului divin.

Pentru a asigura aceste ocazii, Dumnezeu a aşezat printre noi
săraci, nenorociţi, bolnavi şi suferinzi. Ei sunt moştenirea lui Hristos[18]
pentru biserica Lui şi trebuie îngrijiţi ca şi când El ar îngriji de
ei. Pe această cale Dumnezeu îndepărtează zgura şi purifică aurul,
oferindu-ne acea dezvoltare a inimii şi caracterului de care avem
nevoie.

Dumnezeu Şi-ar fi putut duce la îndeplinire lucrarea fără coope-
rarea noastră. El nu depinde de banii noştri, de timpul nostru sau de
munca noastră. Dar biserica este foarte scumpă în ochii Lui. Este
caseta ce conţine pietrele Lui preţioase, staulul ce cuprinde turma
Lui, iar El doreşte s-o vadă fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul
acesta. El tânjeşte după ea cu iubire de nespus. De aceea ne-a dat
ocazii să lucrăm pentru El şi ne acceptă lucrul ca dovadă a iubirii şi
loialităţii noastre. — Testimonies for the Church 6:261.

Ca să putem înţelege mila lui Dumnezeu. — Atât săracul cât
şi bogatul sunt obiectele grijii şi atenţiei deosebite ale lui Dumnezeu.
Dacă nu ar fi sărăcia nu am avea nici o cale de a înţelege mila şi
iubirea lui Dumnezeu, nici o cale de a-L cunoaşte pe Tatăl ceresc
plin de compasiune şi simpatie. — Letter 83, 1902.

Dumnezeu ne dă ca să putem da altora. — Dumnezeu ne
împarte binecuvântări ca noi să le putem împărţi cu alţii. Când îi
cerem pâinea noastră cea de toate zilele, El priveşte la inima noastră
să vadă dacă vom împărţi această pâine cu cei mai nevoiaşi decât
noi. Când ne rugăm: „Doamne, ai milă de mine, păcătosul!“ El
priveşte să vadă dacă vom manifesta compasiune faţă de cei cu care
ne asociem. Dovada legăturii noastre cu Dumnezeu este aceea că
suntem plini de milă după cum şi Tatăl nostru din cer este milostiv.
— Testimonies For The Church 6:283, 284.

Împiedicarea creşterii spirituale. — Nimic nu slăbeşte mai[19]
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repede spiritualitatea din suflet decât închiderea în egoism şi în
îngrijire de sine. Cei care sunt indulgenţi cu eul şi neglijează să
îngrijească de sufletele şi trupurile celor pentru care Hristos Şi-a
dat viaţa nu se hrănesc cu pâinea vieţii şi nu beau apă de la izvorul
mântuirii. Ei sunt uscaţi şi lipsiţi de sevă ca şi un pom care nu rodeşte.
Cei care îşi consumă mijloacele pentru sine sunt pitici spirituali, însă
„ce seamănă omul aceea va şi secera.“ — The Review and Herald,
15 ianuarie 1895.

Din cauză că neglijează lucrarea pe care Dumnezeu le-a
încredinţat-o s-o facă pentru săraci, bogaţii devin mai mândri, mai
încrezuţi, mai indulgenţi faţă de ei înşişi şi cu inima mai împietrită.
Ei se separă de săraci pentru simplul motiv că sunt săraci, dându-le
astfel ocazia să devină invidioşi şi geloşi. Mulţi devin mânioşi şi
plini de ură faţă de cei care au de toate când ei nu au nimic.

Dumnezeu cântăreşte faptele şi toţi cei care au fost necredincioşi
în isprăvnicia lor, care nu au reuşit să remedieze răul ce stătea în
puterea lor să fie remediat nu vor avea nici o preţuire în curţile
cereşti. Cei care sunt indiferenţi la nevoile celor lipsiţi vor fi socotiţi
ispravnici necredincioşi şi clasificaţi ca duşmani ai lui Dumnezeu
şi ai omului. Cei care îşi însuşesc mijloacele încredinţate lor de
Dumnezeu pentru ajutorarea celor în nevoie, arată că ei nu au nici o
legătură cu Hristos, deoarece ei nu manifestă gingăşia Lui faţă de
cei mai puţin binecuvântaţi decât ei. — Ibid., 10 decembrie 1895.

Dacă bogaţii merg pe urmele lui Hristos. — Omul bogat este
un ispravnic al lui Dumnezeu şi dacă merge pe urmele lui Hristos,
trăind o viaţă umilă şi evlavioasă, prin transformarea caracterului
el devine blând şi smerit cu inima. El realizează că posesiunile lui [20]
sunt doar comori împrumutate şi simte că i-a fost încredinţată o
datorie sacră de a-i ajuta pe nevoiaşi şi suferinzi în locul Lui Hristos.
Această lucrare îşi va aduce răsplata în talanţii şi comorile strânse
sus lângă tronul lui Dumnezeu. Astfel, omul bogat poate face din
viaţă un succes spiritual ca administrator credincios al bunurilor
Domnului său. — Manuscript 22, 1898.

Suferinţa, un mijloc de desăvârşire a caracterului. — Cuvin-
tele Mântuitorului au o solie de mângâiere şi pentru cei care trec
prin necazuri şi pierderi grele. Dumnezeu „nu necăjeşte cu plăcere
nici nu mâhneşte bucuros pe fiii oamenilor.“ Când îngăduie încercări
şi suferinţe este „pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei
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Lui.“ Dacă este primită cu credinţă, încercarea care pare atât de
amară şi greu de purtat se va dovedi o binecuvântare. Lovitura crudă
ce nimiceşte bucuriile pământeşti va fi mijlocul prin care să ni se
îndrepte ochii spre Cer. Cât de mulţi sunt cei care nu l-ar fi cunoscut
niciodată pe Isus dacă întristarea nu iar fi condus să caute mângâiere
la El!

Încercările vieţii sunt lucrătorii lui Dumnezeu angajaţi să înde-
părteze impurităţile şi asperităţile din caracterul nostru. Lucrarea lor
de cioplire, de îndreptare, de cizelare, de polizare şi lustruire este
un proces dureros. Este greu să fii apăsat sub polizor. Dar piatra
este astfel pregătită să-şi ia locul în templul ceresc. Nu asupra unui
material nefolositor depune Maestrul atâta lucru atent şi meticulos.
Numai pietrele Lui preţioase sunt şlefuite asemenea unui palat.

Domnul va lucra în favoarea tuturor celor care-şi vor pune în-
crederea în El. Cei credincioşi vor câştiga biruinţe preţioase, vor
învăţa lecţii preţioase şi vor realiza experienţe preţioase. — Mount
of Blessing, p. 23, 24.[21]

Suferinţa şi dezastrul nu sunt un indiciu al dizgraţiei lui
Dumnezeu. — Când trecea Isus a văzut pe un om orb din naş-
tere. Ucenicii Lui L-au întrebat: „Învăţătorule, cine a păcătuit, omul
acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?“ Isus a răspuns: „N-a păcă-
tuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa ca să se arate
în el lucrările lui Dumnezeu.“. . .

În general iudeii credeau că păcatul este pedepsit în viaţa aceasta.
Orice chin era privit ca pedeapsa pentru vreun rău făcut fie de cel
care suferea, fie de părinţii lui. Este adevărat că orice suferinţă
este rezultatul călcării legii lui Dumnezeu, dar acest adevăr a fost
pervertit. Satana, autorul păcatului şi al rezultatelor lui, i-a condus
pe oameni să privească boala şi moartea ca venind de la Dumnezeu
ca o pedeapsă arbitrară aplicată datorită păcatului. Prin urmare, cel
peste care venea vreo suferinţă mare sau nenorocire mai avea în plus
şi povara de a fi privit ca un mare păcătos. . . .

Dumnezeu a dat o lecţie destinată să prevină acest lucru. Istoria
lui Iov a arătat că suferinţa este produsă de Satana, însă controlată
totuşi de Dumnezeu datorită harului Lui. Dar Israel nu a înţeles lecţia.
Aceeaşi greşeală pentru care Dumnezeu i-a mustrat pe prietenii lui
Iov a fost repetată de iudei când L-au respins pe Hristos.
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Ucenicii Domnului Hristos credeau la fel ca iudeii în ceea ce
priveşte relaţia dintre păcat şi suferinţă. în timp ce Isus le corecta
greşeala, nu le-a explicat cauza suferinţei omului, dar le-a spus care
va fi rezultatul. Datorită ei, vor fi arătate lucrările lui Dumnezeu.
„Cât sunt în lume sunt lumina lumii,“ a spus El. Apoi a uns ochii
orbului şi l-a trimis să se spele în scăldătoarea Siloam şi el şi-a
căpătat vederea. Astfel Isus a răspuns la întrebarea ucenicilor în mod [22]
practic, cum răspundea de obicei la întrebările puse din curiozitate.
Ucenicii nu au fost chemaţi să discute despre cine a păcătuit sau n-a
păcătuit, ci sa înţeleagă puterea şi mila lui Dumnezeu care dă vedere
orbului. — The Desire of Ages, 470, 471.

Hristos să fie văzut şi auzit prin noi. — Hristos a plănuit ca
bolnavii, nenorociţii, cei posedaţi de duhuri rele să audă glasul Lui
prin noi. Prin agenţii Lui omeneşti El vrea să fie un mângâietor
aşa cum lumea n-a mai văzut niciodată. Urmaşii Lui trebuie să
spună cuvintele Sale: „Să nu vi să tulbure inima. Aveţi credinţă în
Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.“

Dumnezeu va lucra prin orice suflet care se va preda pentru a
fi folosit de El, nu numai să predice dar şi să slujească celor dis-
peraţi şi să inspire speranţă în inimile celor deznădăjduiţi. Avem o
parte de făcut în uşurarea şi alinarea nenorocirilor din viaţa aceasta.
Nenorocirile şi misterele acestei vieţi sunt tot atât de întunecate şi
înceţoşate cum erau cu mii de ani în urmă. Noi avem o lucrare de
făcut. „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine şi slava Dom-
nului răsare peste tine.“ Nevoiaşii sunt aproape de noi. Suferinzii
sunt în mijlocul nostru. Trebuie să încercăm să-i ajutăm. Prin harul
lui Hristos, izvoarele sigilate ale lucrării serioase, asemănătoare cu
lucrarea Lui, trebuie desigilate. Prin puterea Celui care are toată tăria
trebuie să lucrăm aşa cum nu am mai lucrat niciodată mai înainte. —
Manuscript 65b, 1898. [23]



Capitolul 2 — Mila lui Hristos pentru omenirea
suferindă

Hristos însuşi suferă cu omenirea suferindă. — Hristos îşi
identifică interesele cu ale omenirii suferinde. El Şi-a mustrat propria
naţiune pentru tratarea rea a semenilor. El vorbeşte despre neglijarea
sau abuzarea celor mai slabi şi mai greşiţi dintre credincioşi ca fiind
făcute Lui. Binele făcut lor este recunoscut ca fiind pentru El. Hristos
nu ne-a lăsat în întuneric în ceea ce priveşte datoria noastră, ci repetă
adeseori aceleaşi lecţii prin reprezentări diferite şi în lumini diferite.
El îi transportă pe ascultători prin timp la ziua cea mare a judecăţii
şi declară că tratamentul oferit unuia dintre cei mai neînsemnaţi fraţi
ai Săi este lăudat sau condamnat ca şi când I-a fost oferit Lui. El
spune: „Mie Mi le-aţi făcut,“ sau „Mie nu Mi le-aţi făcut.“

El este înlocuitorul şi garantul nostru. El stă în locul omenirii aşa
încât este afectat în acelaşi fel ca şi cel mai slab dintre urmaşii Lui.
Astfel este compasiunea lui Hristos care nu-I îngăduie niciodată să
fie un spectator indiferent la vreuna din suferinţele produse copiilor
Lui. Nici cea mai uşoară rană nu poate fi produsă prin cuvânt,
spirit sau faptă fără să mişte inima Celui care Şi-a dat viaţa pentru
omenirea căzută. Să ţinem minte că Hristos este marea inimă de
la care curge sângele dătător de viaţă spre toate organele corpului.
El este capul de la care pleacă orice nerv către cel mai minuscul şi
mai îndepărtat organ al corpului. Când suferă unul dintre membrele
acestui trup, cu care Hristos este conectat într-un mod atât de tainic,[24]
pulsul durerii este simţit de Mântuitorul nostru.

Se va trezi biserica? Vor deveni membrii ei solidari cu Hristos,
ca să poată avea bunătatea Lui gingaşă faţă de toate oile şi mieii
turmei Sale? Pentru ei Maiestatea cerului S-a lipsit de orice prestigiu;
pentru ei a venit într-o lume înfierată şi stricată de blestem, a trudit
zi şi noapte pentru a învăţa, a ridica şi a aduce bucurie veşnică unui
popor nerecunoscător şi neascultător. De dragul lor El S-a făcut
sărac ca, prin sărăcia Lui, ei să poată fi bogaţi. Pentru ei S-a lepădat
de Sine; pentru ei a îndurat lipsa, batjocura, dispreţul, suferinţa şi
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moartea. Pentru ei a luat El chip de rob. Acesta este modelul nostru.
Îl vom imita? Vom avea grijă de moştenirea lui Dumnezeu? Vom
nutri compasiune plină de gingăşie faţă de cei greşiţi, de cei ispitiţi
şi de cei încercaţi? — Letter 45, 1894.

Are milă de slăbiciunile noastre. — Hristos, înlocuitorul şi
garantul nostru, a fost un om al durerii şi obişnuit cu suferinţa. Viaţa
Lui omenească a fost o trudă lungă pentru moştenirea pe care avea
s-o cumpere cu un preţ infinit. El a avut milă de slăbiciunile noastre.
Considerând valoarea acordată celor pe care i-a cumpărat cu sângele
Său, El îi adoptă ca fii ai Lui şi îi face obiectul grijii Sale pline de
gingăşie. Pentru ca nevoile lor temporale şi spirituale să fie împlinite,
El îi încredinţează bisericii Sale spunând: „Ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
Mi le-aţi făcut.“ — Manuscript 40, 1899.

Hristos a venit pentru a uşura suferinţa. — Această lume
este o leprozerie imensă, dar Hristos a venit ca să-i vindece pe
bolnavi şi să vestească eliberarea captivilor lui Satana. El însuşi era
sănătate şi tărie şi împărţea viaţa Lui celor bolnavi, celor chinuiţi [25]
şi celor stăpâniţi de demoni. El nu a respins pe nimeni din cei care
veneau să primească puterea Lui vindecătoare. Ştia că cei care-I
solicitau ajutorul au adus singuri boala asupra lor, totuşi nu refuza să-
i vindece. Şi când putere din Hristos intra în aceste biete suflete, ele
erau convinse de păcat şi mulţi erau vindecaţi de bolile lor spirituale
precum şi de maladiile fizice. Evanghelia încă mai are aceeaşi putere
şi de ce să nu vedem astăzi aceleaşi rezultate?

Hristos simte durerile fiecărui suferind. Când spirite rele sfâşie
o făptură omenească, Hristos simte blestemul. Când febra topeşte
curentul vieţii, El simte agonia. El este la fel de binevoitor să vindece
bolnavii astăzi ca şi atunci când era personal pe pământ. Slujitorii
lui Hristos sunt reprezentanţii Săi, canale pentru lucrarea Lui. El
doreşte să-Şi manifeste prin ei puterea Lui vindecătoare. — The
Desire of Ages, 823, 824.

Numai Hristos a trăit pe deplin întristările şi ispitele ce vin asupra
fiinţelor omeneşti. Niciodată altcineva, născut din femeie, n-a fost
asaltat de ispită cu atâta violenţă. Niciodată n-a purtat altcineva o
povară atât de grea a păcatului şi durerii lumii. N-a existat niciodată
altcineva a cărui milă a fost atât de mare şi de gingaşa. Părtaş la
toate experienţele omenirii, El a simţit nu numai pentru, dar şi cu
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fiecare om apăsat, ispitit şi care se luptă depunând mare efort. —
Education, 78.

Hristos i-a căutat pe bogaţi şi săraci deopotrivă. — Hristos a
ocupat o poziţie la nivelul săracilor ca, prin sărăcia Lui, ei să poată
deveni bogaţi în frumuseţea caracterului şi să fie, cum era şi El, o
mireasmă de viaţă spre viaţă. Prin faptul că a devenit sărac, El a
putut să-i înţeleagă pe săraci. Natura lui omenească putea să vină
în contact cu a lor şi să-i ajute să obţină desăvârşirea obiceiurilor
corecte şi a unui caracter nobil. El îi putea învăţa cum să-şi strângă[26]
comori nepieritoare în cer. Comandant în curţile cereşti, El a devenit
una cu omenirea, un părtaş al suferinţelor şi chinurilor ei, ca prin
reprezentarea caracterului Său, în puritatea Lui neumbrită, ci să
poată deveni părtaşi de natură divină, fugind de stricăciunea care
este în lume prin poftă. În acelaşi timp, Hristos a fost o bucurie
pentru cei bogaţi pentru că El putea să-i înveţe cum să-şi sacrifice
posesiunile pământeşti pentru a ajuta la salvarea sufletelor ce pier în
întunericul rătăcirii. — Letter 150, 1988.

Cultivaţi mila şi simpatia asemenea lui Hristos. — Mila gin-
gaşă a Mântuitorului nostru era trezită pentru omenirea căzută şi
suferindă. Dacă vreţi să fiţi urmaşii Lui, trebuie să cultivaţi mila şi
simpatia. Indiferenţa faţă de durerile omenirii trebuie înlocuită cu
un interes viu faţă de suferinţele altora. Văduva, orfanul, bolnavul şi
muribundul vor avea întotdeauna nevoie de ajutor. Iată o ocazie de a
vesti Evanghelia, de a-L înălţa pe Isus, speranţa şi mângâierea tuturor
oamenilor. Când suferinţa fizică a fost uşurată şi aţi arătat un interes
viu faţă de cel chinuit, inima este deschisă şi puteţi turna balsamul
ceresc. Dacă priviţi la Isus şi primiţi de la El cunoştinţă, tărie şi
putere, puteţi împărţi altora mângâierea Lui, deoarece Mângâietorul
este cu voi. Medical Missionary, ianuarie, 1891.

[27]



Secţiunea 2 — Planul lui dumnezeu pentru
biserica sa

Gând preţios
[28]

Citiţi Isaia 58, voi, care pretindeţi a fi copii ai luminii. Citiţi din
nou şi din nou în special voi, care aţi fost atât de şovăielnici în a
vă dezavantaja pe voi prin ajutorarea celor în nevoie. Citiţi voi, ale
căror inimi şi case sunt prea înguste pentru a face loc celor fără
adăpost. Citiţi voi, care vedeţi văduvele şi orfanii apăsaţi de mâna de
fier a sărăciei şi încovoiaţi de către cei lumeşti şi cu inima împietrită.
Vă temeţi că va fi introdusă în familia voastră o influenţă care vă va
costa mai multă muncă? Citiţi. Temerile voastre pot fi neîntemeiate
şi poate veni o binecuvântare, cunoscută şi conştientizată de voi în
fiecare zi. Dar, dacă lucrurile stau altfel şi este nevoie de muncă în
plus, primiţi cuvintele Celui care a promis: „Atunci lumina ta va
răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede.“

Mi s-a arătat că motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu
este mai spiritual şi nu are mai multă credinţă este acela că este
afectat de egoism. Profetul se adresează păzitorilor Sabatului; nu
păcătoşilor, nu necredincioşilor, ci celor care au mari pretenţii de
neprihănire. Nu abundenţa întrunirilor voastre este ceea ce acceptă
Dumnezeu. Nu rugăciunile numeroase, ci facerea binelui, îndepli-
nirea binelui potrivit la timpul potrivit; a fi mai puţin preocupaţi
de sine şi mai mărinimoşi. Sufletele noastre trebuie să se dezvolte.
Atunci Dumnezeu le va face ca o grădină udată ale cărei izvoare nu
seacă. — Testimonies For The Church 2:35, 36.



Capitolul 3 — Isaia 58 — O reţetă divină[29]

„Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru,
este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne
păzim neîntinaţi de lume.“ Iacov 1:27.

Capitolul care defineşte lucrarea noastră. — Capitolul cinci-
zeci şi opt din Isaia trebuie privit în întregime ca o solie pentru timpul
acesta, care să fie dată şi citită mereu. — Special Testimonies, seria
B 2, p. 5.

Ce spune Domnul în capitolul cincizeci şi opt din Isaia? întregul
capitol este de cea mai mare importanţă. — Testimonies For The
Church 8:159.

Am fost instruită să aduc în atenţia poporului nostru capitolul
cincizeci şi opt din Isaia. Citiţi acest capitol cu atenţie şi înţelegeţi
felul de slujire care va aduce viaţa în bisericile noastre. Lucrarea
Evangheliei trebuie dusă înainte prin mijloacele dărniciei noastre la
fel ca şi prin truda noastră. Când întâlniţi suflete suferinde care au
nevoie de ajutor, ajutaţi-le. Când întâlniţi flămânzi, hrăniţi-i. Făcând
aceasta, veţi lucra în domeniul de lucru al lui Hristos. Lucrarea
sfântă a Maestrului a fost o lucrare de binefacere. Poporul nostru de
pretutindeni să fie încurajat a avea o parte în ea. — Manuscript 7,
1908.

Lucrarea arătată. — Vă rog să citiţi Isaia 58: „Oare acesta este
postul plăcut Mie: să-şi chinuiască omul sufletul o zi? Să-şi plece
capul ca un pipirig şi să se culce pe sac şi cenuşă? Aceasta numeşti
tu post şi zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut Mie: dezleagă
lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi[30]
şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în
casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l
şi nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca
zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge
înainte şi slava Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema şi Domnul
va răspunde, vei striga şi El va zice: «Iată- Mă!» Dacă vei îndepărta
jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară,
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dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit,
atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi
ca ziua nămiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura
sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor
tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu
seacă.“

Aceasta este lucrarea specială ce ne stă înainte acum. Faptul că
ne rugăm şi nu mâncăm nu ne va folosi la nimic dacă nu ne apucăm
cu hotărâre de lucrarea aceasta. Obligaţii sfinte apasă asupra noastră.
Datoria ne este arătată clar. Domnul ne-a vorbit prin profetul Lui.
Gândurile şi căile Domnului nu sunt aşa cum cred sau doresc muri-
torii egoişti să fie. Domnul priveşte la inimă. El ştie dacă egoismul
locuieşte acolo. Noi putem căuta să ne ascundem adevăratul caracter
faţă de fraţii şi surorile noastre, dar Dumnezeu ştie. Nimic nu poate
fi ascuns de El.

Postul pe care îl poate accepta Dumnezeu este descris: să-ţi
împărţi pâinea cu cel flămând şi să aduci în casa ta pe nenorociţii
fără adăpost. Nu aştepta să vină ei la tine. Lucrarea nu este a lor ca [31]
să te caute şi să te roage fierbinte pentru un cămin. Tu trebuie sa-i
cauţi şi să-i aduci în casa ta. Sufletul tău să simtă cu ei. Cu o mână
să prinzi, prin credinţă, braţul puternic care aduce mântuire în timp
ce cealaltă mână, a iubirii, o întinzi spre cei apăsaţi şi-i uşurezi. Îţi
este imposibil să te prinzi de braţul lui Dumnezeu cu o mână în timp
ce cealaltă este ocupată pentru a servi propriei tale plăceri.

Dacă te angajezi în această lucrare a milei şi iubirii, se va dovedi
prea grea pentru tine? Vei cădea şi vei fi zdrobit sub povară, iar
familia va fi lipsită de ajutorul şi influenţa ta? O, nu. Dumnezeu
a îndepărtat cu grijă toate dubiile cu privire la această întrebare
printr-un legământ cu tine, cu condiţia ascultării: „Atunci lumina
ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede.“ Crede
numai că Cel care a promis este credincios. Dumnezeu poate reînnoi
tăria fizică. Ba, mai mult, El spune că o va face. Iar făgăduinţa nu se
sfârşeşte aici. „Neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului
te va însoţi.“ Domnul va zidi o fortificaţie în jurul tău. Făgăduinţa nu
se sfârşeşte nici aici. „Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde,
vei striga şi El va zice:«Iată-Mă!» Dacă vei îndepărta apăsarea şi
vorbele de ocară, dacă sufletul tău va simţi cu cel flămând, «atunci
lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua
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nămiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul
chiar în locuri rară apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei
fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.»“ —
Testimonies For The Church 2:33-35.[32]

O interpretare adevărată a Evangheliei. — Numai prin ma-
nifestarea unui interes neegoist faţă de cei care au nevoie de ajutor
putem da o demonstraţie practică a adevărurilor Evangheliei. „Dacă
un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele şi unul
dintre voi le zice: «Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!»
fără să le dea cele trebuincioase trupului la ce i-ar folosi? Tot aşa
şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.“ „Acum dar
rămân aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare
dintre ele este dragostea.“

În vestirea Evangheliei se include mult mai mult decât doar
predicare. Ignoranţii trebuie iluminaţi; descurajaţii, ridicaţi; bolnavii
vindecaţi. Glasul omenesc trebuie să-şi îndeplinească rolul său în
lucrarea lui Dumnezeu. Cuvinte gingaşe, pline de milă şi iubire
trebuie să mărturisească despre adevăr. Rugăciuni stăruitoare, din
inimă, să aducă îngerii aproape. . . .

Domnul vă va da succes în lucrarea aceasta;. . . când este trăită[33]
şi practicată, este întreţesută cu viaţa practică. Unitatea dintre o
lucrare, asemenea lucrării lui Hristos, făcută pentru trup, şi o lucrare,
asemenea lucrării lui Hristos pentru suflet este adevărata interpretare
a Evangheliei. — The Review and Herald, 4 martie, 1902.

Sfatul este clar. — Nu am nici o teamă de lucrătorii care sunt
angajaţi în lucrarea reprezentată în Isaia, capitolul cincizeci şi opt.
Acest capitol este clar şi suficient pentru a ilumina pe oricine doreşte
să facă voia lui Dumnezeu. Pentru fiecare există ocazii, din belşug
ca să fie o binecuvântare pentru omenire. Soliei îngerului al treilea
nu trebuie să i se dea un loc secundar în această lucrare, ci să fie
una cu ea. S-ar putea să existe şi există pericolul de a îngropa marile
principii ale adevărului când se face lucrarea care este bine să se facă.
Această lucrare ar trebui să fie, faţă de solie, ceea ce este mâna în
raport cu corpul. Necesităţile spirituale ale sufletului trebuie păstrate
în prim plan.

Lucrarea dată nouă de Dumnezeu. — Îi îndemn cu toată pute-
rea pe toţi membrii bisericii, pe toţi cei care sunt adevăraţi misionari,
pe toţi cei care cred în solia îngerului al treilea, pe toţi cei care-şi
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opresc piciorul în ziua Sabatului, să ia în consideraţie mesajul din
Isaia, capitolul cincizeci şi opt. Dumnezeu cerc ca poporul Său să
facă acum lucrarea de binefacere poruncită aici. Este dată chiar de
El. Nu suntem lăsaţi în dubiu cu privire la aplicarea soliei şi timpul
împlinirii ei, deoarece citim: „Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile
de mai înainte, vei ridica din nou dărâmăturile străbune; vei fi numit
«Dregător de spărturi,» «Cel ce drege drumurile şi face ţara cu pu-
tinţă de locuit.»“ Versetul 12. Memorialul lui Dumnezeu, Sabatul
zilei a şaptea, semnul lucrării Sale în crearea lumii, a fost înlocuit [34]
de omul nelegiuirii. Poporul lui Dumnezeu are de făcut o lucrare
deosebită de a repara spărtura ce a fost făcută în legea Lui. Cu cât
ne apropiem mai mult de sfârşit, cu atât mai urgentă este lucrarea
aceasta. Toţi cei care-L iubesc pe Dumnezeu vor arăta că poartă
semnul Lui prin păzirea poruncilor Sale.

Când biserica acceptă lucrarea dată ei de Dumnezeu, are făgădu-
inţa: „Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi
repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va
însoţi.“ Testimonies For The Church 6:265, 267. [35]
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Definirea religiei curate. — Ce este religia curată? Hristos ne-a
spus că religia curată este manifestarea milei, simpatiei şi iubirii în
cămin, în biserică şi în lume. Aceasta este religia veritabilă care să
fie predată copiilor. învăţaţi-i să nu-şi concentreze gândurile asupra
lor şi că oriunde există suferinţă omenească şi nevoie, acolo este
un câmp pentru lucrare misionară. — The Review and Herald, 12
noiembrie 1895.

Religia curată şi neîntinată înaintea Tatălui este; „să cercetăm
pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de
lume.“ Faptele bune sunt roadele pe care Hristos cere să le aducem:
cuvinte de bunătate, fapte de mărinimie şi de compasiune faţă de
săraci, nevoiaşi şi suferinzi. Când inima simpatizează cu inimile
împovărate de descurajare şi tristeţe, când mâna împarte celor în
nevoie, când cei goi sunt îmbrăcaţi, când străinii sunt bineveniţi în
casa ta şi au un loc în inima ta, îngerii vin foarte aproape şi cerul
răspunde cu cântare. — Testimonies For The Church 2:25.

Dumnezeu ne testează. — Mi s-au arătat unele lucruri cu pri-
vire la datoria noastră faţă de cei năpăstuiţi şi mă simt obligată acum
să le scriu.

Am văzut că, în providenţa Lui Dumnezeu, văduvele, orfanii,
orbii, surzii, şchiopii şi persoanele chinuite în diferite feluri, au
fost aşezate într-o relaţie creştină strânsă cu biserica Lui pentru
a-Şi încerca poporul şi a le dezvolta un caracter adevărat. Îngerii[36]
lui Dumnezeu privesc să vadă cum tratăm aceste persoane care au
nevoie de mila, iubirea şi dărnicia noastră dezinteresată. Acesta este
testul lui Dumnezeu pentru caracterul nostru. Dacă avem adevărata
religie a Bibliei vom simţi ca o datorie de iubire, bunătate şi interes
a lui Hristos faţă de fraţii Lui. Nu vom putea să nu ne arătăm
recunoştinţa pentru iubirea Lui nemăsurată faţă de noi pe când eram
păcătoşi, nevrednici de harul Său, printr-un interes profund şi o
dragoste neegoistă faţă de cei care ne sunt fraţi şi sunt mai puţin
privilegiaţi decât noi. — Ibid., 511.
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Cum străluceşte lumina ta? — Cei care ar fi trebuit să fie
lumina lumii, emit doar nişte raze slabe şi bolnave. Ce este lumina?
Este evlavia, bunătatea, mila, iubirea; este descoperirea adevărului
în caracter şi în viaţă. Puterea agresivă a Evangheliei depinde de
evlavia personală a credincioşilor ei şi Dumnezeu a luat măsuri, prin
moartea Fiului Său preaiubit ca fiecare suflet să poată fi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună. — The Review and Herald, 24
martie, 1891.

Semnul care deosebeşte religia adevărată de cea falsă. —
Adevărata compasiune a omului faţă de semenii lui ar trebui să
fie semnul care îi deosebeşte pe cei care îl iubesc pe Dumnezeu şi
se tem de El de cei care nu respectă legea Sa. Cât de mare a fost
mila exprimată de Hristos prin faptul că a venit în această lume
ca să-Şi dea viaţa ca jertfă pentru omenirea muribundă! Lui ducea
la îndeplinirea adevăratei lucrări medicale misionare.[Cititorul ar
trebui să ţină cont că termenul „Lucrarea misionară medicală“ este
adesea folosit de d-na. White dincolo de limitele slujirii medicale
profesionale pentru a cuprinde toate faptele de milă şi bunătate
dezinteresată.—Compilatorii.] El era o putere vindecătoare. „Milă
voiesc şi nu jertfa,“ a spus El. Acesta este testul pe care marele Autor [37]
al adevărului l-a folosit pentru a distinge între religia adevărată şi
cea falsă. — Manuscript 117, 1903.

Compasiunea demonstrată practic, testul purităţii. — Sa-
tana face jocul vieţii pentru fiecare suflet. El ştie că mila demonstrată
în mod practic este testul purităţii şi altruismului inimii şi va face
orice efort posibil ca să ne închidă inima la nevoile altora, ca până la
urmă să nu mai fim mişcaţi la vederea suferinţei. El va pune multe
lucruri în cale pentru a preveni manifestarea iubirii şi a simpatiei. În
felul acesta l-a distrus el pe Iuda. Iuda făcea mereu planuri pentru
propriul beneficiu. Prin aceasta, el reprezintă o categorie de pretinşi
creştini din zilele noastre. Prin urmare, avem nevoie să studiem cazul
lui. Noi suntem tot atât de aproape de Hristos ca şi el. Totuşi, ca şi
în cazul lui Iuda, dacă asocierea noastră cu Hristos nu ne face una
cu El, dacă nu cultivă în inima noastră o compasiune sinceră faţă de
cei pentru care Şi-a dat viaţa, suntem în acelaşi pericol în care s-a
aflat şi Iuda, despărţiţi de Hristos, jucăria ispitelor lui Satana.

Avem nevoie să ne păzim de prima deviere de la neprihănire,
deoarece, o nelegiuire, o neglijare de a manifesta spiritul Domnului
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Hristos deschide calea pentru alta şi apoi pentru alta, până când
mintea este stăpânită de principiile vrăjmaşului. Dacă este cultivat,
spiritul egoismului devine o patimă mistuitoare pe care nu o mai
poate supune nimic decât puterea lui Hristos. — Testimonies For
The Church 6:264, 265.

O religie curată este împlinirea faptelor de milă şi iubire. —
Adevărata evlavie se măsoară după lucrul făcut. Mărturisirea cu
gura nu înseamnă nimic, poziţia, nimic; un caracter asemenea lui
Hristos este dovada pe care trebuie să o aducem în favoarea faptului
ca Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume. Cei care mărturisesc a[38]
fi creştini, dar nu acţionează cum ar fi făcut Hristos dacă ar fi fost în
locul lor, vatămă mult cauza lui Dumnezeu. El Îl reprezintă greşit pe
Mântuitorul şi stau sub culori false ( sub un steag fals n.t. ). . .

O religie curată şi neîntinată nu este numai un sentiment, ci
împlinirea faptelor de milă şi iubire. Această religie este necesară
pentru sănătate şi fericire. Ea intră în templul murdar al sufletului
şi, cu un un bici, îi alungă pe toţi intruşii păcătoşi. Ocupând tronul,
sfinţeşte totul cu prezenţa ei, iluminând inima cu razele strălucitoare
ale Soarelui neprihănirii. Ea deschide ferestrele sufletului înspre cer
şi lasă să intre lumina iubirii lui Dumnezeu. Odată cu aceasta vin
seninătatea şi pacea. Când atmosfera cerului care este un agent viu
şi activ umple sufletul, creşte tăria fizică, intelectuală şi spirituală.
Hristos ia chip în interior, nădejdea slavei. — The Review and
Herald, 15 octombrie 1901.

A deveni un truditor, a continua cu răbdare în facerea binelui,
ceea ce necesită a lucra cu lepădare de sine, este o lucrare slăvită,
asupra căreia Cerul zâmbeşte. Lucrarea făcută cu credincioşie este
mai acceptabilă înaintea lui Dumnezeu decât închinarea cea mai
zeloasă şi care se crede a fi cea mai sfântă. Adevărata închinare este
a lucra împreună cu Hristos. Rugăciunea, sfătuirea şi vorbirea sunt
roade ieftine ce sunt adesea legate pe pom, dar roadele manifestate
prin fapte bune, prin îngrijirea de cei nevoiaşi, de orfani şi de văduve
sunt roade adevărate şi cresc în mod natural într-un pom bun. -
Testimonies For The Church 2:24.

Suntem noi copii ai lui Dumnezeu? — Dumnezeu nu acceptă
un serviciu sporadic. Nu accesele emoţionale de evlavie ne fac copii
ai lui Dumnezeu. Ei ne cheamă să lucrăm ţinând seama de principii
care sunt adevărate, neclintite şi trainice. Dacă Hristos este în noi,
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nădejdea slavei, va fi dat pe faţă printr-un caracter asemenea Lui. Noi [39]
trebuie să-l reprezentăm pe Hristos lumii aşa cum El L-a reprezentat
pe Tatăl. — The Review and Herald, 11 ianuarie 1898.

Vrem să manifestăm căldură şi zel creştin, nu ca şi când am
face vreun lucru extraordinar, ci aşa cum ne-am aştepta să facă
orice creştin adevărat pentru noi, dacă ne-am afla în circumstanţe
asemănătoare. — Letter 68, 1898.

Nu obosiţi în facerea binelui. — S-ar putea de multe ori ca
eforturile noastre pentru alţii să nu fie băgate în seamă şi să pară
zadarnice. Dar aceasta să nu fie o scuză pentru a obosi în facerea
binelui. Cât de adesea mergea Isus să afle rod în plantele pe care le
îngrijea şi nu găsea nimic decât frunze! S-ar putea să fim dezamăgiţi
cu privire la rezultatul celor mai mari eforturi ale noastre, dar acest
lucru n-ar trebui să ne facă indiferenţi la durerile altora şi să nu facem
nimic. „Blestemaţi pe Meroza, a zis îngerul Domnului, blestemaţi,
blestemaţi pe locuitorii Lui; căci n-au venit în ajutorul Domnului,
printre oamenii viteji.“ — Testimonies For The Church 3:525.

Făcând bine altora, facem pentru Hristos. — Din ceea ce mi-
a fost arătat, păzitorii Sabatului devin tot mai egoişti pe măsură ce
acumulează bogăţii. Dragostea lor pentru Domnul Hristos şi pentru
poporul Lui, scade. Ei nu văd nevoile celor lipsiţi, nici nu simt
suferinţa şi întristarea lor. Ei nu realizează că neglijându-i pe săraci
şi suferinzi îl neglijează pe Hristos şi uşurând atât cât pot lipsurile şi
suferinţele săracilor îl slujesc pe Isus. . .

„Apoi va zice celor de la stânga Lui: «Duceţi-vă de la Mine,
blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi
îngerilor lui! Căci am fost flămând şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a
fost sete şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin şi nu M-aţi primit;
am fost gol şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă şi [40]
n-aţi venit pe la Mine.» Atunci îi vor răspunde şi ei: «Doamne, când
Te-am văzut flămând sau fiindu-ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav
sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?» Şi El, drept răspuns le va zice:
«Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia
dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.»
Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor
merge în viaţa veşnică.“ Matei 25:41-46.

Aici Isus Se identifică cu poporul Său suferind. Eu am fost cel
flămând şi însetat. Eu am fost străinul. Eu am fost cel gol. Eu am
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fost cel bolnav. Eu am fost cel din închisoare. Când te bucurai de
hrana de la mesele talc îmbelşugate, eu flămânzeam în cocioabă
sau pe stradă nu departe de tine. Când Mi-ai închis uşa, în timp
ce camerele mobilate bine stăteau neocupate, Eu nu aveam unde
să- Mi plec capul. Garderobele îţi erau pline cu o rezervă abun-
dentă de haine de schimb pentru care au fost cheltuite în mod inutil
mijloace pe care le-ai fi putut da nevoiaşilor. Eu am fost lipsit de
îmbrăcăminte confortabilă. Când tu te bucurai de sănătate, Eu eram
bolnav. Nenorocirea M-a aruncat în închisoare şi M-a legat cu lan-
ţuri, doborându-Mi spiritul, lipsindu-Mă de libertate şi speranţă, în
timp ce tu hoinăreai liber. Ce unitate exprimă Isus aici ca existând
între El şi ucenicii Săi suferinzi! El face din cazul lor propriu! Său
caz. El Se identifică a fi, în persoană, suferindul. Ia seama, creştin
egoist: orice neglijare a săracului sau orfanului este o neglijare a lui
Isus în persoana lor.

Cunosc persoane care dau o mărturie înaltă, dar care au inima
închisă în iubire de sine şi egoism încât nu pot aprecia ceea ce scriu[41]
eu acum. Toată viaţă s-au gândit şi au trăit numai pentru ele. Să
facă un sacrificiu pentru binele altora, să se dezavantajeze pe ele
pentru a-i avantaja pe alţii, nici că se pune problema. Nu au nici
cea mai mică idee că Dumnezeu le cere acest lucru. Eul este idolul
lor. Săptămâni preţioase, luni şi ani trec în veşnicie dar ele nu sunt
înregistrate în ceruri cu fapte de bunătate, că au sacrificat pentru
binele altora, că i-au hrănit pe flămânzi, i-au îmbrăcat pe cei goi sau
că i-au primit pe străini. Această găzduire a străinilor, care presupune
risc, nu este plăcută. Dacă aceste persoane ar şti că toţi cei care caută
să se împărtăşească de belşugul lor sunt vrednici, atunci poate că ar
fi convinse să facă ceva în această direcţie. Totuşi există virtute în a
risca ceva. S-ar putea să găzduim îngeri. — Ibid., 24-26.[42]
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Natura religiei adevărate ilustrată. — În întâmplarea samari-
teanului milos, Hristos ilustrează natura adevăratei religii. El arată
că aceasta nu constă în sisteme, crezuri sau ritualuri, ci în fapte
de iubire, în facerea celui mai mare bine altora, în bunătate verita-
bilă. . . . Astăzi este tot atât de mare nevoie în lume de această lecţie
ca şi atunci când a fost rostită de Isus. Egoismul şi formalitatea rece
aproape că au stins focul iubirii şi au risipit calităţile ce ar trebui să
parfumeze caracterul. Mulţi din cei care-I poartă numele au pierdut
din vedere faptul că, fiind creştini, ei trebuie să-L reprezinte pe Hris-
tos. Dacă nu manifestăm lepădarea de sine pentru binele altora în
cercul familiei, între vecini, în biserică şi oriunde ne-am afla, atunci
nu suntem creştini, oricare ne-ar fi mărturisirea. — The Desire of
Ages, 497, 504.

Cine este aproapele meu? — Întrebarea „Cine este aproapele
meu?“ ducea la dezbateri nesfârşite între iudei. Ei nu aveau nici
un dubiu cu privire la păgâni şi la samariteni. Aceştia erau nişte
străini şi duşmani. Dar unde ar trebui făcută distincţia între cei din
naţiunea lor şi între diferitele clase ale societăţii? Pe cine ar trebui
preotul, rabinul şi învăţătorul să considere ca fiind aproapele lor?
Ei îşi petreceau viaţa într-un ciclu de ceremonii pentru a se curăţi.
Contactul cu mulţimea ignorantă şi nepăsătoare, credeau ei, ar aduce
întinare ce ar cere efort obositor pentru a o îndepărta. Trebuiau să-l [43]
privească şi pe cel „necurat“ ca fiind aproapele lor?

Hristos a dat răspuns la această întrebare prin parabola samari-
teanului milos. El a arătat că aproapele nostru nu este cineva care
aparţine aceleiaşi biserici sau credinţe ca şi noi. Nu are nici o legă-
tură cu rasa, culoarea, categoria socială sau rangul. Aproapele nostru
este orice persoană care are nevoie de ajutorul nostru, orice suflet
care este lovit şi rănit de duşman, orice om care este proprietatea lui
Dumnezeu. — Christ’s Object Lessons, p. 376.

Ilustrat printr-o parabolă. — Hristos se adresa unei audienţe
numeroase. Fariseii, sperând să prindă de pe buzele Sale ceva ce ar
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putea fi folosit pentru a-L condamna, au trimis pe un învăţător al legii
cu o întrebare: „Ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?“ Hristos
a citit inimile fariseilor ca pe o carte deschisă şi răspunsul Său a
fost: „Ce este scris în lege? Cum citeşti în ea?“ „El a răspuns: «Să
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.» «Bine ai răspuns,» i-a zis Isus, «fă aşa şi vei avea
viaţa veşnică.»“ Învăţătorul legii a ştiut că prin propriu-i răspuns
se condamnase pe sine, dar, dorind să se îndreptăţească, a întrebat:
„Cine este aproapele meu?“

Hristos a răspuns la această întrebare relatând un incident a cărui
amintire era proaspătă în mintea ascultătorilor Lui. — Manuscript
117, 1903.

„Un om,“ a spus El, „se cobora din Ierusalim la Ierihon. A
căzut între nişte tâlhari care l- au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au
bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort.“ Călătorind de la[44]
Ierusalim spre Ierihon, călătorul trebuia să străbată o porţiune din
pustiul Iudeii. Drumul trecea printr-un defileu sălbatic şi stâncos,
plin de tâlhari, unde aveau loc adesea scene de violenţă. Aici era
locul unde călătorul a fost atacat, jefuit de toate obiectele de valoare
şi lăsat pe jumătate mort la marginea drumului. Cum stătea el astfel
întins, un preot a trecut pe acolo. El l- a văzut pe om zăcând rănit
şi zdrobit, zbătându-se în propriu-i sânge, dar l-a lăsat fără a-i oferi
ajutor. El „a trecut înainte pe alături.“ Apoi a apărut un levit. Curios
să ştie ce s-a întâmplat, s-a oprit şi l-a privit pe suferind. El era
convins de ceea ce trebuia să facă, dar nu era o datorie plăcută.
Dorea să nu fi venit pe acolo ca să nu-1 fi văzut pe omul rănit. A
căutat să se convingă de faptul că acest caz nu-i privea şi „a trecut“
şi el „înainte pe alături.“

Un samaritean, călătorind pe acelaşi drum, l-a văzut pe suferind
şi a făcut lucrarea pe care ceilalţi au refuzat s-o facă. Cu gingăşie şi
bunătate l-a îngrijit pe omul rănit. „Când l-a văzut i s-a făcut milă
de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn
şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de
el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului
şi i-a zis: «Ai grijă de el şi orice vei mai cheltui, îţi voi da înapoi la
întoarcere.»“ Preotul şi levitul aveau amândoi pretenţii de evlavie,
dar samariteanul a arătat că el era cu adevărat convertit. Nici pentru
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el nu era mai plăcut să facă această lucrare decât pentru preot şi levit,
dar, în spirit şi în fapte, el s-a dovedit a fi în armonic cu Dumnezeu.

Dând această lecţie, Domnul Hristos a prezentat principiile legii [45]
într-o manieră directă şi convingătoare, arătându-le ascultătorilor
Săi că ei au neglijat îndeplinirea acestor principii. Cuvintele sale
erau atât de hotărâte şi clare, încât ascultătorii nu puteau găsi prilej
să obiecteze. Învăţătorul legii nu a găsit nimic de criticat în această
lecţie. Prejudecata lui cu privire la Hristos i-a fost îndepărtată, dar
nu şi-a biruit suficient neplăcerea naţională ca să-l recunoască pe
samaritean pe nume. Când Hristos a întrebat: „Care din aceşti trei
ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui de căzuse între
tâlhari?“ el a răspuns: „Cel ce şi-a făcut milă cu el.“

Atunci Isus i-a spus: „du-te şi fă şi tu la fel.“ Arată aceeaşi
bunătate duioasă faţă de cei în nevoie. În felul acesta vei da dovadă
că păzeşti întreaga lege. — Christ’s Object Lessons, p. 379, 380.

Oricine-i în nevoie este aproapele nostru. — Orice fiinţă ome-
nească ce are nevoie de simpatia noastră şi de serviciile noastre pline
de bunătate este aproapele nostru. Suferinzii şi nevoiaşii de toate
categoriile sunt semenii noştri, iar când nevoile lor sunt aduse la
cunoştinţa noastră, avem datoria să-i ajutăm cât ne stă în putinţă. —
Testimonies For The Church 4:226, 227.

Prin această parabolă a fost stabilită pentru totdeauna datoria
omului faţă de aproapele lui. Noi trebuie să îngrijim de fiecare caz în
suferinţă şi să ne privim ca agenţi ai lui Dumnezeu care să-i uşureze
pe nevoiaşi folosindu-ne absolut toate capacităţile. Noi trebuie să
fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Sunt unii care manifestă mare
afecţiune faţă de rudele, prietenii şi preferaţii lor, dar care nu sunt
buni şi miloşi cu cei care au nevoie de înţelegere plină de blândeţe,
de bunătate şi iubire. Să ne întrebăm cu toată seriozitatea inimii:
Cine este aproapele meu? Aproapele nostru nu sunt doar persoanele
cu care ne asociem şi prietenii noştri apropiaţi; nu sunt pur şi simplu
cei care aparţin bisericii noastre sau care gândesc la fel ca noi. [46]
Aproapele nostru este întreaga familie omenească. Noi trebuie să
facem bine tuturor oamenilor şi în special celor din familia credinţei.
Noi trebuie să oferim lumii o demonstraţie a ceea ce înseamnă să
împlineşti legea lui Dumnezeu. Trebuie să-L iubim pe Dumnezeu în
mod suprem şi pe aproapele nostru ca pe noi înşine. — The Review
and Herald, 1 ianuarie 1895.
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Religia adevărată reprezentată greşit. — Preotul şi levitul
au fost să se închine la templu, al cărui serviciu a fost stabilit de
însuşi Dumnezeu. Era un privilegiu înalt şi măreţ să participi la acel
serviciu, iar preotul şi levitul gândeau că, după ce au fost onoraţi
în felul acesta, era înjositor să slujească unui necunoscut suferind
la marginea drumului. Ei au neglijat astfel ocazia deosebită pe care
Dumnezeu le-a oferit-o, ca agenţi ai Săi, de a binecuvânta o fiinţă
omenească.

Mulţi fac astăzi o greşeală asemănătoare. Ei îşi clasifică datoriile
în două categorii deosebite. O categorie este alcătuită din lucruri
măreţe, reglementate de legea lui Dumnezeu. Cealaltă categoric
este alcătuită din lucruri aşa-numite mărunte prin care este ignorată
porunca „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.“ Această
sferă a lucrării este lăsată pe seama capriciului, supusă înclinaţiei
sau impulsului. În felul acesta caracterul este deteriorat, iar religia
lui Hristos reprezentată greşit.

Există unii care cred că este înjositor pentru demnitatea lor să
slujească omenirii suferinde. Mulţi îi privesc cu indiferentă şi cu
dispreţ pe cei care şi-au adus la ruină templul sufletului. Alţii îi
neglijează pe săraci din alt motiv. Ei cred că lucrează pentru cauza
lui Dumnezeu căutând să clădească vreun proiect de seamă. Gândind
că fac o lucrare măreaţă, nu se pot opri pentru a lua seama la nevoile
celor săraci şi nenorociţi. Pentru avansarea lucrării lor, presupusă[47]
măreaţă, s-ar putea chiar ca ei să-i asuprească pe săraci, să-i plaseze
în circumstanţe grele, să le încalce drepturile sau să le neglijeze
nevoile. Totuşi ei cred că aceste lucruri sunt justificabile, deoarece
ei ajută la avansarea cauzei lui Hristos. — Christ’s Object Lessons,
382, 383.

Aria întinsă a cerinţelor legii lui Dumnezeu. — A lăsa pe
aproapele suferind fără să-i dai ajutor este o spărtură în legea lui
Dumnezeu. El l-a adus pe preot pe acel drum ca să poată vedea cu
ochii lui un caz care avea nevoie de milă şi de ajutor. Preotul însă,
deşi deţinea o poziţie sfântă şi lucrarea lui era să arate milă şi să
facă bine, a trecut înainte pe alături. Caracterul său a fost expus în
adevărata lui natură înaintea îngerilor lui Dumnezeu. El putea să
pretindă a face rugăciuni lungi dar nu putea să păzească principiile
legii de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima şi pe aproapele ca pe ei
însuşi. Levitul era din aceeaşi seminţie ca şi suferindul rănit şi lovit.
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Când levitul trecea pe drum, tot cerul privea sa vadă dacă inima îi
va fi mişcată de durerea omenească. Atunci când l-a văzut pe om a
fost convins de ceea ce trebuia să facă, dar pentru că nu era o datorie
plăcută, dorea să nu fi trecut pe acolo şi să nu-1 fi văzut pe omul
rănit şi zdrobit, gol şi murind în nevoie de ajutor de la aproapele lui.
El a mers în drumul lui încercând să se convingă de faptul că aceea
nu era problema lui şi că nu trebuia să se necăjească cu privire la
cazul acela. Având pretenţia de a prezenta legea şi de a fi un slujbaş
al lucrurilor sfinte, el a trecut totuşi înainte pe alături.

Ascuns în stâlpul de nor, Domnul Isus a dat îndrumări speciale
cu privire la îndeplinirea faptelor de milă faţă de om şi animale. Deşi
legea lui Dumnezeu cerc dragoste supremă faţă de Dumnezeu şi ne- [48]
părtinitoare faţă de aproapele, aria întinsă a cerinţelor sale cuprinde
creaturile necuvântătoare care nu-şi pot exprima în cuvinte nevoile
sau suferinţele. „Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut
pe drum, să nu-1 ocoleşti, ci să-i ajuţi să-l ridice.“ Cine îl iubeşte
pe Dumnezeu nu numai că-şi va iubi aproapele, dar va avea şi milă
duioasă faţă de creaturile făcute de Dumnezeu. Când Spiritul lui
Dumnezeu locuieşte în om, îl conduce să uşureze suferinţa, nu să
creeze suferinţă. — The Review and Herald, 1 ianuarie 1895.

Principiile legii lui Dumnezeu au fost uitate. — Preotul şi le-
vitul nu aveau nici o scuză pentru indiferenţa şi răceala inimii lor.
Legea milei şi bunătăţii a fost arătată clar în scrierile Vechiului Tes-
tament. Lucrarea încredinţată lor era de a sluji chiar unor asemenea
cazuri precum cel pe lângă care au trecut cu atâta răceală. Dacă ei
ascultau de legea pe care pretindeau că o respectă, nu ar fi trecut
pe lângă omul acela fără să-l ajute. Dar ei au uitat principiile legii
pe care Hristos, învăluit în stâlpul de nor, le-a dat-o părinţilor lor în
timp ce-i conducea prin pustiu. . . .

Cine este aproapele meu? Aceasta este o întrebare pe care toate
bisericile noastre au nevoie să o înţeleagă. Dacă preotul şi levitul ar
fi înţeles când au citit codul evreiesc, l-ar fi tratat pe omul rănit cu
totul altfel. — Manuscript 117, 1903.

Condiţiile moştenirii vieţii veşnice. — Condiţiile pentru moş-
tenirea vieţii veşnice sunt arătate clar de Mântuitorul, în maniera cea
mai simplă. Omul care a fost rănit şi jefuit reprezintă pe cei care au
nevoie de preocuparea, mila şi iubirea noastră. Dacă noi neglijăm [49]
cazurile celor nevoiaşi şi nenorociţi care vin în atenţia noastră, indi-
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ferent cine ar putea fi, nu avem asigurarea vieţii veşnice; deoarece nu
ne îndeplinim datoriile pe care Dumnezeu le-a aşezat asupra noastră.
Dacă nu suntem miloşi faţă de oameni pentru că nu ne sunt rude sau
prieteni, atunci călcăm cea de-a doua poruncă mare de care depind
celelalte şase. Cine greşeşte într-un punct se face vinovat de toate.
Cei care nu-şi deschid inima la nevoile şi suferinţele omenirii nu şi-o
vor deschide nici la cerinţele lui Dumnezeu arătate în primele patru
precepte ale Decalogului. Idolii stăpânesc inima şi afecţiunile, iar
Dumnezeu nu este onorat şi nu împărăteşte suprem. — Testimonies
For The Church 3:524.

Ocazia ta şi a mea. — Dumnezeu le dă astăzi oamenilor ocazia
să arate dacă-şi iubesc aproapele. Cel care iubeşte cu adevărat pe
Dumnezeu şi pe aproapele lui manifestă milă faţă de săraci, suferinzi,
răniţi şi cei gata să moară. Dumnezeu cheamă pe fiecare om să-şi
îndeplinească lucrarea pe care a neglijat-o până acum şi să caute să
restaureze chipul moral al Creatorului în omenire. — Letter 113,
1901.

Cum să-l iubim pe aproapele ca pe noi înşine. — Putem să-l
iubim pe aproapele nostru ca pe noi înşine numai când Îl iubim
pe Dumnezeu în mod suprem. Iubirea faţă de Dumnezeu va aduce
ca roadă iubire faţă de semenii noştri. Mulţi cred că este imposibil
să iubeşti pe aproapele dar aceasta este singura roadă veritabilă a
creştinismului. Iubirea faţă de alţii înseamnă a te îmbrăca cu Domnul
Isus; înseamnă a umbla şi a lucra având în vedere lumea nevăzută.
În felul acesta trebuie să privim la Isus, Autorul şi desăvârşitorul
credinţei noastre. — The Review and Herald, 26 iunie, 1894.

[50]

[51]



Secţiunea 3 — Modelul Noului Testament

Gând preţios
[52]

Urmaşii Lui Hristos au fost răscumpăraţi pentru slujire. Domnul
nostru ne învaţă că adevăratul obiectiv al vieţii este slujirea. Hristos
însuşi a fost un lucrător şi dă tuturor urmaşilor Săi legea servirii lui
Dumnezeu şi a semenilor. Aici El a prezentat lumii o concepţie mai
înaltă a vieţii decât a cunoscut ea vreodată. Trăind pentru a servi
altora, omul este adus în legătură cu Hristos. Legea slujirii devine
veriga de legătură ce ne uneşte cu Dumnezeu şi cu semenii.

Hristos încredinţează servilor Lui „bunurile Sale“ — ceva ce
trebuie pus în folosinţă pentru El. El dă fiecărui om lucrarea lui.
Fiecare îşi are locul lui în planul veşnic al cerului şi trebuie să lucreze
în cooperare cu Hristos pentru salvarea sufletelor. Tot la fel de sigur
ca şi locaşul pregătit pentru noi în cer, este locul special destinat pe
pământ ca să lucrăm pentru Dumnezeu. — Christ’s Object Lessons,
326, 327.



Capitolul 6 — Exemplul nostru în lucrarea de
binefacere[53]

Căci Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească. Marcu
10:45.

Hristos stă înaintea noastră ca marele model. — Faceţi din
lucrarea lui Hristos exemplul vostru. Totdeauna El mergea pretu-
tindeni făcând bine — hrănindu-i pe cei flămânzi şi vindecându-i
pe bolnavi. Nici unul dintre cei care au venit la El ca să găsească
milă nu a fost dezamăgit. Comandantul curţilor cereşti a fost făcut
trup şi a locuit printre noi, iar lucrarea vieţii Lui este un exemplu
al lucrării ce ar trebui s-o facem noi. Iubirea lui plină de milă şi
gingăşie mustră egoismul şi răceala inimii noastre. — Manuscript
55, 1901.

Hristos a stat în fruntea omenirii în haine omeneşti. Atitudinea
lui era atât de plină de simpatie şi iubire încât nici celui mai sărac
nu-i era frică să vină la El. Era bun cu toţi, uşor de abordat chiar şi
de cei mai de jos. Mergea din casă în casă vindecându-i pe bolnavi,
hrănindu-i pe cei flămânzi, mângâindu-i pe cei întristaţi, uşurându-i
pe cei apăsaţi, vestind pacea celor nenorociţi. . . .

El a fost binevoitor să se umilească şi să se lepede de sine. Nu a
căutat să se distingă, ci a fost slujitorul tuturor. Hrana şi băutura Lui
erau să aducă mângâiere şi alinare altora, şi bucurie celor trişti şi cu
inima împovărată cu care venea zilnic în legătură.

Hristos ne stă înainte ca Omul model, marele Misionar medical
— un exemplu de urmat pentru toţi. Iubirea Lui curată şi sfântă
îi binecuvânta pe toţi cei care veneau în sfera Lui de influenţă.
Caracterul Lui era cu totul desăvârşii, fără nici cea mai mică urmă[54]
de păcat. El a venit ca expresie a iubirii perfecte a lui Dumnezeu, nu
ca să zdrobească, nu ca să judece şi să condamne, ci ca să vindece
orice caracter slab şi cu defecte, să-i scape pe bărbaţi şi femei de sub
puterea lui Satana. El este Creatorul, Răscumpărătorul şi Susţinătorul
neamului omenesc. El le face tuturor invitaţia: „Veniţi la Mine, toţi
cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu
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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.“ Care este atunci exemplul
pe care trebuie să-l dăm lumii? Să facem aceeaşi lucrare pe care
marele Misionar medical a făcut-o în dreptul nostru. Să urmăm calea
lepădării de sine pe care a păşit Hristos. — Special Testimonies,
seria B, nr. 8, p. 31, 32.

Hristos avea milă. — Când a văzut Hristos gloatele adunate în
jurul Lui, „I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite,
ca nişte oi care n-au păstor.“ El a văzut boala, mâhnirea, lipsa şi
degradarea mulţimilor care se înghesuiau pe urmele Lui. El vedea
nevoile şi durerile oamenilor din lumea întreagă. Atât în clasele
înalte cât şi în cele de jos, printre cei mai onoraţi precum şi printre
cei mai decăzuţi, vedea suflete care tânjeau după binecuvântarea pe
care venise s-o aducă. . . .

Astăzi există aceleaşi nevoi. Lumea are nevoie de lucrători care
să lucreze, ca şi Hristos, pentru cei suferinzi şi păcătoşi. Există cu
adevărat e mulţime la care trebuie să se ajungă. Lumea este plină
de boală, suferinţă, nenorocire şi păcat. Este plină de cei care au
nevoie să li se slujească — cei slabi, cei neajutoraţi, cei ignoranţi şi
cei decăzuţi. — Testimonies For The Church 6:254.

[55]
Modelul pe care să-l urmăm. — Adevăratul spirit misionar

este spiritul lui Hristos. Mântuitorul lumii a fost marele misionar
model Mulţi dintre urmaşii Lui au trudit în mod stăruitor şi neegoist
pentru cauza salvării omenirii, dar truda lor nu poate fi comparată
cu lepădarea de sine, sacrificiul şi mărinimia Exemplului nostru.

Dragostea pe care Hristos a manifestat-o faţă de noi nu are egal.
Cu câta stăruinţă a trudit El! Cât de adesea se afla singur în rugăciune
fierbinte, pe munte sau retras în gradină, revărsându-Şi cererile cu
strigăte tari şi cu lacrimi! Cu câtă perseverenţă îşi prezenta cererile
în favoarea păcătoşilor! Chiar şi pe cruce, în dragostea Lui profundă
pentru cei pe care a venit să-i salveze, Şi-a uitat propriile suferinţe.
Cât de rece ne este dragostea şi cât de slab interesul în comparaţie cu
iubirea şi preocuparea manifestate de Mântuitorul nostru! Isus S-a
dat pe sine ca să răscumpere neamul omenesc şi totuşi cât de repede
găsim scuze ca să nu dăm tot ce avem pentru Isus! Mântuitorul
nostru S-a supus muncii istovitoare, umilirii şi suferinţei. A fost
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respins, batjocorit, sfidat în timp ce era angajat în lucrarea măreaţă
pe care a venit s-o împlinească pe pământ.

Vă întrebaţi voi, fraţii şi surorile mele: Ce model să imit? Eu
nu vă îndrept către oameni mari şi buni, ci către Mântuitorul lumii.
Dacă vrem să avem adevăratul spirit misionar, trebuie să fim plini de
iubirea lui Hristos, să privim la Autorul şi Desăvârşitorul credinţei
noastre, să-I studiem caracterul, să cultivăm spiritul Său de blândeţe
şi umilinţă şi să mergem pe urmele Lui.

Mulţi presupun că spiritul misionar, calificarea pentru lucrare mi-
sionară este un dar sau o înzestrare specială aşezată asupra pastorilor
şi câtorva membri ai bisericii, iar toţi ceilalţi sunt doar spectatori. Nu[56]
a existat vreodată o greşeală mai mare. Fiecare creştin adevărat va
avea un spirit misionar, deoarece a fi creştin înseamnă a fi ca Hristos.
Nimeni nu trăieşte pentru sine, iar dacă „cineva nu are spiritul lui
Hristos, nu este al Lui.“ Oricine a gustat din puterile lumii viitoare,
fie ei tânăr sau bătrân, învăţat sau neînvăţat, va fi mişcat de spiritul
care L-a impulsionat pe Hristos. Primul impuls al inimii reînnoite
este de a-i aduce şi pe alţii la Mântuitorul. Cei care nu au această
dorinţă dau dovadă de faptul că şi-au pierdut dragostea dintâi. Ei
ar trebui să-şi cerceteze inimile îndeaproape în lumina Cuvântului
lui Dumnezeu şi să caute cu seriozitate un nou botez cu Duhul lui
Hristos. Să se roage pentru o înţelegere mai profundă a acelei iubiri
minunate pe care Isus a manifestat-o faţă de noi, părăsind ţinuturile
slavei şi venind într-o lume căzută pentru a-i salva pe cei care pier.
— Ibid., 385, 386.

Felul în care Hristos interpretează Evanghelia. — Însărcina-
rea divină nu are nevoie de reformă. Metoda Lui Hristos de pre-
zentare a adevărului nu are nevoie să fie îmbunătăţită. Mântuitorul
le-a dat ucenicilor lecţii practice, învăţându-i cum să lucreze astfel
încât sufletele să se bucure în adevăr. El simpatiza cu cei trudiţi,
împovăraţi şi asupriţi. El mergea pretutindeni făcând bine. El le-a
interpretat oamenilor Evanghelia prin binele pe care l-a făcut, prin
cuvinte de iubire şi fapte de bunătate.

Deşi perioada lucrării Sale publice a fost scurtă, El Şi-a îndeplinit
misiunea pentru care venise. Cât de impresionante erau adevărurile
pe care le învăţa! Cât de completă lucrarea vieţii Lui! Ce hrană
spirituală împărţea zilnic când prezenta pâinea vieţii la mii de suflete
flămânde! Viaţa Lui era o slujbă vie pentru lume. Nu a promis
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nimic fără să şi împlinească. Cuvintele vieţii erau prezentate cu [57]
atâta simplitate, încât şi un copil putea să le înţeleagă. Bărbaţi,
femei şi copii erau atât de impresionaţi de maniera Lui de a explica
Scripturile, încât prindeau şi intonaţia vocii Lui, făceau aceleaşi
sublinieri în cuvintele lor şi îi imitau gesturile. Tinerii prindeau
spiritul Lui de slujire şi căutau să se modeleze după felul Lui de a
fi, plin de har şi să-i ajute pe cei pe care-i vedeau că au nevoie de
ajutor.

Aşa cum putem distinge cursul unei ape după dunga de verdeaţă
pe care o produce, aşa putea fi văzut Hristos în faptele de milă
care I-au marcat calea la fiecare pas. Pe oriunde mergea, răsărea
sănătatea, iar fericirea venea după El. Orbii şi surzii se bucurau în
prezenţa Lui. Cuvintele Sale pentru ignoranţi le deschideau un izvor
de viaţă. El împărţea întruna binecuvântări din abundenţă. Acestea
erau comorile adunate ale veşniciei, oferite în Hristos, darul bogat
al Domnului pentru om.

Lucrarea lui Hristos pentru om nu este terminată. Ea continuă
astăzi. În acelaşi fel, ambasadorii Lui trebuie să predice Evanghelia
şi să arate dragostea Sa plină de milă faţă de sufletele pierdute,
care pier. Ei trebuie să facă o demonstraţie practică a adevărului
Evangheliei printr-un interes neegoist faţă de cei care au nevoie de
ajutor. Această lucrare cuprinde mult mai mult decât predicarea.
Evanghelizarea lumii este lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o celor
care merg înainte în numele Său. Ei trebuie să colaboreze cu Hristos,
descoperindu-le celor gata să piară dragostea lui plină de duioşie
şi de milă. Dumnezeu cheamă mii de oameni să lucreze pentru El,
nu predicând pentru cei care cunosc adevărul pentru acest timp, ci
avertizându-i pe cei care nu au auzit niciodată ultima solie a harului.
Lucraţi cu inima plină de o dorinţă stăruitoare pentru suflete. Faceţi
lucrare medicală misionară. În felul acesta veţi câştiga acces la [58]
inimile oamenilor şi calea va fi pregătită pentru o proclamare mai
hotărâtă a adevărului.

Cine sunt împreună lucrători cu Hristos în această binecuvântată
lucrare medicală misionară? Cine a învăţat lecţiile Maestrului şi
ştie cum să lucreze cu îndemânare cu sufletele pentru care a murit
Hristos? O, avem atât de mare nevoie de medici pentru suflet care
au fost educaţi în şcoala lui Hristos şi care pot lucra în rândurile Lui.
— The Review and Herald, 17 December 1914. [59]
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Metodele de lucru ale lui Hristos — Putem învăţa lecţii valoroase
din metodele de lucru ale lui Hristos. El nu a folosit doar o metodă,
ci în diferite moduri a căutat să câştige atenţia mulţimii, pentru a le
putea proclama adevărurile Evangheliei.

Lucrarea principală a Lui Hristos a fost de a sluji săracilor,
nevoiaşilor şi ignoranţilor. Cu simplitate, deschidea înaintea lor
binecuvântările pe care le puteau primi şi astfel le trezea foamea
sufletului pentru pâinea vieţii. Viaţa lui Hristos este un exemplu
pentru toţi urmaşii Săi. Datoria tuturor celor care au învăţat calea
vieţii este de a-i învăţa pe alţii ce înseamnă să crezi în Cuvântul
lui Dumnezeu. Mulţi se află în umbra morţii şi au nevoie să fie
instruiţi în adevărurile Evangheliei. Aproape întreaga omenire zace
în răutate. Totuşi noi avem cuvinte de speranţă pentru cei care stau
în întuneric. — The Review and Herald, 9 mai 1912.

Varietatea lucrării lui Hristos din casă în casă. — Mântuito-
rul nostru a mers din casă în casă vindecând bolnavii, mângâindu-i
pe cei trişti, alinându-i pe suferinzi şi proclamând pacea celor nefe-
riciţi. El i-a luat pe copilaşi în braţe şi i-a binecuvântat, iar mamelor
epuizate le-a spus cuvinte de speranţă şi mângâiere. El a întâmpinat
fiecare formă a durerii şi nenorocirii omeneşti cu o gingăşie şi blân-
deţe statornică. Nu a lucrat pentru El, ci pentru alţii. A fost slujitorul
tuturor. Hrana şi băutura Lui erau de a aduce speranţă şi tărie tuturor[60]
celor cu care venea în contact. — Gospel Workers, 188.

Metoda lui Hristos aduce adevărat succes. - Numai metoda
lui Hristos va aduce adevărat succes în a ajunge la oameni. Mân-
tuitorul S-a amestecat cu oamenii ca unul care le dorea binele. El
a arătat compasiune faţă de ei, a slujit nevoilor lor şi le-a câştigat
încrederea. Apoi i-a îndemnat: „Vino după Mine.“ — Ministry of
Healing, 143.

În felul acesta a fost stabilită Biserica Creştină. Mai întâi, Hristos
a ales câteva persoane şi le-a chemat să-L urineze. Apoi ele au mers
în căutarea rudelor şi cunoştinţelor lor şi le-au adus la Hristos. Acesta
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este felul în care trebuie să lucrăm şi noi. Câteva suflete, alese şi
înrădăcinate pe deplin în adevăr, vor lucra pentru alţii ca şi primii
ucenici. — The Review and Herald, 8 December 1885.

Exemplul divin în evanghelizare personală. — Isus a venit în
contact personal cu oamenii. El nu a stat la înălţime şi departe de
cei care aveau nevoie de ajutorul Lui. El a intrat în casele oamenilor,
i-a mângâiat pe cei care jeleau, i-a ridicat pe bolnavi, i-a deşteptat
pe nepăsători şi a mers peste tot făcând bine. Dacă urmăm pe Isus
trebuie să facem ce a făcut El şi să le dăm oamenilor acelaşi fel de
ajutor pe care l-a dat El. — Ibid., 24 April 1888.

Nu predicarea este cea mai importantă, ci lucrarea din casă în
casă, discutând din Cuvânt şi explicând Cuvântul. Acei lucrători
care vor urma metodele lui Hristos vor câştiga suflete ca răsplată. —
Gospel Workers, 468.

Domnul doreşte ca fiecărui suflet să-i fie adus cuvântul harului
Său. Într-o mare măsură, aceasta trebuie îndeplinită prin lucrare
personală. Lucrarea Lui a fost alcătuită în mare parte din întrevederi [61]
personale. El respecta cu credincioşie discuţia cu un singur suflet.
Adeseori, prin acel suflet, solia se răspândea la mii de suflete. —
Christ’s Object Lessons, 229.

Cei doisprezece trimişi la lucru din casă în casă. — În această
prima călătorie, ucenicii aveau să meargă numai acolo unde a mers
Isus înaintea lor şi Şi-a făcut prieteni. . . . Nimic nu trebuia să le
abată mintea de la lucrarea lor măreaţă sau să stârnească în vreun
fel opoziţie şi să închidă uşa pentru înaintarea lucrării. Ei nu aveau
să adopte îmbrăcămintea învăţătorilor religioşi nici să-şi deghizeze
înfăţişarea pentru a se deosebi de ţăranii umili. Nu aveau să intre
în sinagogi şi să adune oamenii pentru servicii publice. Eforturile
lor trebuiau depuse în lucrarea din casă în casă. . . . Aveau să intre
cu salutarea frumoasă: „Pacea să fie peste casa aceasta.“ Acea casă
avea să fie binecuvântată de rugăciunile lor, de cântările de laudă
şi de deschiderea Scripturilor în cercul familiei. — The Desire of
Ages, 351, 352.

La fel şi cei şaptezeci. — Chemându-i pe cei doisprezece în
jurul Său, Hristos le-a poruncit să plece câte doi prin oraşe şi sate.
Nimeni nu a fost trimis singur, ci frate a fost asociat cu frate, pri-
eten cu prieten. Astfel ei se puteau ajuta şi încuraja unul pe altul,
sfătuindu-se şi rugându-se împreună. Tăria fiecăruia completa slăbi-
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ciunile celuilalt. în acelaşi fel El i-a trimis apoi pe cei şaptezeci. A
fost scopul Mântuitorului ca mesagerii Evangheliei să fie întovărăşiţi
astfel. Lucrarea de evanghelizare din zilele noastre ar fi mult mai
plină de succes dacă acest exemplu ar fi urmat mai îndeaproape. —
Ibid., 350.

Pavel a mers din casă în casă. — Pavel, pe lângă lucrarea pu-
blică, mergea din casă în casă predicând pocăinţa faţa de Dumnezeu[62]
şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos. El îi întâlnea pe oameni la
casele lor şi îi îndemna cu lacrimi, proclamându-le sfatul lui Dum-
nezeu în întregime. — The Review and Herald, 24 aprilie 1888.

Secretul puterii şi succesului lui Pavel. — Pavel a spus într-o
ocazie: „Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi
de când am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu
toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe care
mi le ridicau uneltirile iudeilor. Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce
va era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ
înaintea norodului şi în case.“. . .

Aceste cuvinte explică secretul puterii şi succesului lui Pavel.
El nu a reţinut nimic din ceea ce era pentru binele oamenilor. L-a
predicat pe Hristos în public, în pieţe şi în sinagogi. A învăţat din
casă în casă, folosindu-se de relaţiile familiale ale cercului căminu-
lui. I-a vizitat pe bolnavi şi întristaţi, mângâindu-i pe suferinzi şi
ridicându-i pe cei apăsaţi, în tot ce a spus şi a făcut, a predicat un
Mântuitor răstignit şi înviat. — Youth»s Instructor, 22 nov. 1900.

De asemenea, Pavel a găsit acces la alţii prin meseria lui. —
în timpul perioadei lungi de lucru în Efes, unde timp de trei ani de
zile a depus un efort evanghelistic activ, Pavel a lucrat din nou în
meseria lui. . . .

Erau unii care obiectau cu privire la faptul că Pavel lucra cu
mâinile lui, declarând că nu se potrivea cu lucrarea unui predicator
al Evangheliei. De ce trebuia Pavel, un pastor de cel mai înalt rang,
să conecteze astfel lucrul mecanic cu predicarea Cuvântului? Nu era
lucrătorul vrednic de munca lui? De ce trebuia să petreacă făcând[63]
corturi un timp care, după toate aparenţele, putea fi folosit mai bine?

Pavel nu vedea timpul petrecut astfel ca fiind pierdut. În timp ce
lucra cu Aquila, el ţinea legătura cu Marele învăţător, ne pierzând
nici o ocazie de a da mărturie pentru Mântuitorul şi de a-i ajuta pe
cei care aveau nevoie de ajutor. Mintea lui era mereu în căutare de
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cunoştinţe spirituale. Le dădea tovarăşilor lui de lucru instrucţiuni
în lucruri spirituale şi a dat un exemplu de hărnicie şi meticulozitate.
El era un lucrător rapid, îndemânatic, sârguincios în lucru, „plin de
râvnă cu duhul, slujind Domnului.“ Lucrând în meseria lui, apostolul
a avut acces la o clasă de oameni la care nu ar fi ajuns altfel. . . .

Uneori Pavel lucra zi şi noapte, nu numai pentru întreţinerea sa,
dar şi pentru a-i putea ajuta pe tovarăşii lui de lucru. Şi-a împărţit
câştigul cu Luca şi l-a ajutat pe Timotei. Uneori a suferit de foame
ca să poată uşura nevoile altora. Viaţa lui a fost neegoistă. — Acts
of Apostles, Patriarchs and Prophets, 351, 352.

Exemplul practic al lui Pavel pentru laici care se întreţin
singuri. — Pavel a aşezat un exemplu împotriva simţământului care
câştiga atunci influenţă în biserică, şi anume că Evanghelia putea
fi proclamată cu succes numai de cei care erau cu totul eliberaţi
de necesitatea lucrului fizic. El a ilustrat în mod practic ceea ce
poate fi făcut de laici consacraţi în multe locuri unde oamenii nu
cunosc adevărurile Evangheliei. Metoda lui i-a inspirat pe mulţi
truditori umili cu o dorinţă de a face ce pot pentru avansarea cauzei
lui Dumnezeu, în timp ce se întreţineau prin muncă zilnică.

Aquila şi Priscila nu au fost chemaţi să-şi dedice tot timpul lu-
crării Evangheliei, totuşi aceşti muncitori umili au fost folosiţi de [64]
Dumnezeu ca să-i arate lui Apolo mai clar calea adevărului. Domnul
angajează diferite instrumente pentru îndeplinirea scopurilor Sale. În
timp ce unii, cu talente deosebite, sunt aleşi să-şi dedice toate ener-
giile lucrării de învăţare şi predicare a Evangheliei, mulţi alţii, peste
care nu au fost niciodată puse mâini omeneşti pentru hirotonisire,
sunt chemaţi să joace o parte importantă în salvarea sufletelor.

Există un câmp întins înaintea lucrătorului Evangheliei care se
întreţine singur. Mulţi pot câştiga o experienţă valoroasă în slujire,
folosind o parte a timpului lucrând vreo meserie şi prin metoda
aceasta se pot dezvolta lucrători puternici pentru serviciu important
în câmpuri nevoiaşe. Ibid., 335.

Mergeţi în spiritul cu care a fost înzestrat Pavel. — Mergeţi
la toţi vecinii voştri pe rând şi apropiaţi-vă de ei până când inimile le
sunt încălzite de dragostea şi interesul vostru neegoist. Simpatizaţi
cu ei, rugaţi-vă cu ei, urmăriţi ocaziile de a le face bine şi, pe cât
posibil, adunaţi câţiva laolaltă şi deschideţi Cuvântul lui Dumnezeu
înaintea minţii lor întunecate. Vegheaţi într-una ca unii care trebuie
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să daţi socoteală pentru sufletele oamenilor şi folosiţi cât se poate de
bine privilegiile pe care Dumnezeu vi le dă de a lucra cu El în via
Lui morală.

Nu neglijaţi să le vorbiţi vecinilor voştri şi să le faceţi tot binele
ce vă stă în putere ca să puteţi „cu orice preţ, salva pe unii.“ Avem
nevoie să căutăm acel spirit care l-a constrâns pe apostolul Pavel
să meargă din casă în casă, îndemnând stăruitor, cu lacrimi şi învă-
ţând „pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus
Hristos.“ — The Review and Herald, 13 martie, 1888.

Primele lucrări ale bisericii Noului Testament. — Primele
lucrări ale bisericii Noului Testament au fost văzute când credin-
cioşii şi-au căutat prietenii, rudele, cunoştinţele şi, cu inimile pline[65]
de iubire, le- au spus ceea ce a făcut Isus pentru ei. — Special
Testimonies, seria A, nr. 2, p. 17.

Succesul planului Noului Testament. — Cu cât este urmat
mai îndeaproape planul Noului Testament în lucrarea misionară,
cu atât mai mare va fi succesul eforturilor depuse. Noi ar trebui să
lucrăm aşa cum a făcut-o Învăţătorul nostru divin, plantând seminţele
adevărului cu grijă, preocupare şi lepădare de sine. Dacă vrem să nu
obosim în facerea binelui, trebuie să avem mintea lui Hristos. Viaţa
lui a fost un sacrificiu neîncetat pentru binele altora. Trebuie să-I
urmăm exemplul. — Testimonies For The Church 3:210.[66]
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Readusă la viaţă pentru a continua slujirea. — În timpul
activităţii sale, Petru i-a vizitat pe credincioşii din Lida. Aici l-a
vindecat pe Enea „care zăcea de opt ani olog în pat. «Enea,» i-a zis
Petru, «Isus Hristos te vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.» Şi Enea s-a
sculat îndată. Toţi iudeii din Lida şi din Sarona l-au văzut şi s-au
întors la Domnul.“

În Iope, care era lângă Lida, locuia o femeie numită Dorca, ale
cărei fapte bune au făcut-o mult iubită. Ea era o ucenică vrednică
a lui Isus, iar viaţa ei era plină cu fapte de bunătate. Ştia cine avea
nevoie de îmbrăcăminte confortabilă şi cine avea nevoie de simpatie.
Ea servea cu bunăvoinţă săracilor şi celor întristaţi. Degetele ei
pricepute erau mai active decât limba ei. „În vremea aceea, s-a
îmbolnăvit şi a murit.“ Biserica din Iope şi-a dat seama de pierderea
suferită şi, auzind că Petru se află la Lida, credincioşii au trimis la
el mesageri să-l roage: „«Nu pregeta să vii până la noi.» Petru s-a
sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de
sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele
şi cămăşile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele.“ Nu este de
mirare că ele plângeau şi că lacrimi fierbinţi cădeau peste trupul
neînsufleţit, dacă avem în vedere viaţa de servire pe care a trăit-o
Dorea.

Inima apostolului a fost mişcată de milă văzând mâhnirea lor. [67]
Apoi, dând direcţiuni ca prietenii întristaţi să părăsească încăperea, a
îngenuncheat şi s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu ca să-i restabilească
Dorcăi viaţa şi sănătatea. Întorcându-se spre trup a zis: „«Tabita,
scoală-te!» Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul
oaselor.“ Dorca a fost de mare ajutor bisericii şi Dumnezeu a văzut
potrivit s-o aducă înapoi din ţinutul vrăjmaşului, ca îndemânarea
şi energia ei să continue a fi o binecuvântare pentru alţii şi că prin
această manifestare a puterii Sale să poată fi întărită cauza lui Hristos.
— The Acts of the Apostles, 131, 132.
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O ucenică vrednică. — Ea [Dorca] a fost o ucenică vrednică a
lui Isus Hristos, iar viaţa i-a fost caracterizată prin fapte de bunătate
şi iubire faţă de săraci şi întristaţi şi prin zel pentru cauza adevărului.
Moartea ei a fost o mare pierdere, iar tânăra biserică nu se putea
lipsi de eforturile ei nobile. . . .

Această lucrare măreaţă de a o învia a fost mijlocul de convertire
la credinţa lui Isus a multora în Iope. — Spirit of Prophecy 3:323,
324.[68]



Secţiunea 4 — Evanghelizarea vecinătăţii

Gând preţios
[69]

[70]
Membrii bisericii trebuie să facă lucrare de evanghelizare în

casele vecinilor lor care încă nu au primit o dovadă deplină a adevă-
rului pentru acest timp. Prezentarea adevărului din casă în casă cu
iubire şi simpatie este în armonic cu instrucţiunile pe care Hristos
le-a dat ucenicilor Lui când i-a trimis în prima lor călătorie mi-
sionară. Se poate ajunge la inimile multora prin cântări de laudă
lui Dumnezeu, prin rugăciuni umile, din inimă, printr-o prezentare
simplă a adevărului biblic în cercul familiei. Lucrători divini vor
fi prezenţi ca să convingă inimile. „Iată că Eu sunt cu voi în toate
zilele,“ este făgăduinţa Lui. Cu asigurarea unei prezenţe permanente
a unui asemenea Ajutor, putem să lucrăm cu speranţă, credinţă şi
curaj. . . .

Fraţii şi surorile mele, predaţi-vă lui Dumnezeu pentru servire.
Nu lăsaţi nici o ocazie să treacă ne folosită. Vizitaţi-i pe cei care
locuiesc aproape de voi şi încercaţi să ajungeţi la inima lor prin
simpatie şi bunătate. Vizitaţi-i pe bolnavi şi suferinzi şi arătaţi că
vă interesează cu adevărat situaţia lor. Dacă este posibil, faceţi ceva
pentru ei să se simtă mai bine. Prin aceste metode puteţi ajunge la
inimile lor şi spune un cuvânt pentru Hristos. Numai veşnicia va
descoperi cât de întins poate fi un asemenea domeniu al lucrării. —
The Review and Herald, 21 noiembrie 1907.



Capitolul 9 — Tipuri de lucrare în evanghelizarea
vecinilor[71]

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei
sa vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este
în ceruri. Matei 5:16.

O lucrare mare înaintea bisericilor noastre. — Există o lu-
crare pentru bisericile noastre de care puţini au idee. . . . Va trebui
să dăm din mijloacele noastre pentru întreţinerea lucrătorilor din
câmpul secerişului şi ne vom bucura de snopii adunaţi. Dar, în timp
ce acest lucru este adevărat, mai există o lucrare, încă neatinsă, ce
trebuie făcută. Misiunea lui Hristos a fost de a-i vindeca pe bolnavi,
de a-i încuraja pe cei deznădăjduiţi şi de a-i mângâia pe cei cu inima
zdrobită. Această lucrare de restaurare trebuie îndeplinită faţă de
nevoiaşii suferinzi ai omenirii.

Dumnezeu nu cere numai mărinimia voastră, ci şi o înfăţişare
voioasă, cuvinte pline de speranţă, o strângere de mână. Alinaţi-i
pe unii din suferinzii lui Dumnezeu. Unii sunt bolnavi şi speranţa
i-a părăsit. Aduceţi-le înapoi raza de soare. Sunt suflete care şi-au
pierdut curajul. Vorbiţi-le şi rugaţi-vă pentru ei. Sunt cei care au
nevoie de pâinea vieţii. Citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Există
o boală a sufletului la care nu poate ajunge nici un balsam şi pe care
nu o poate vindeca nici un medicament. Rugaţi-vă pentru aceştia şi
aduceţi-i la Isus Hristos. El va fi prezent în toată lucrarea voastră
pentru a impresiona inima omenească. — Manuscript 105, 1898.

Vizitaţi fiecare familie şi cunoaşteţi condiţia ei spirituală. —
Oriunde este înfiinţată o biserică, toţi membrii ei ar trebui să se an-
gajeze activ în lucrare misionară. Ar trebui să viziteze toate familiile[72]
din vecinătate şi să cunoască starea lor spirituală. Dacă cei care
spun că sunt creştini s-ar fi angajat în această lucrare din prima zi
când numele le-a fost scris în registrul bisericii, acum n-ar exista
necredinţa atât de răspândită, asemenea adâncimi ale păcatului şi
răutatea de neasemuit care se vede în prezent în lume. Dacă fiecare
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membru al bisericii ar fi căutat să-i ilumineze pe alţii, mii şi mii ar
sta astăzi împreună cu poporul păzitor al poruncilor lui Dumnezeu.

Nu numai în lume vedem rezultatul neglijenţei bisericii de a
lucra în ramurile de lucru ale lui Hristos. Prin această neglijare a
fost adusă în biserică o stare de lucruri care a eclipsat interesele
înalte şi sfinte ale lucrării lui Dumnezeu. Un spirit de critică şi
de amărăciune a intrat în biserică, iar discernământul spiritual al
multora a fost întunecat. Din cauza aceasta, cauza lui Hristos a
suferit mare pierdere. Inteligenţe cereşti au aşteptat să coopereze cu
agenţii umani dar noi nu le-am observat prezenţa.

Este timpul să ne pocăim. Tot poporul lui Dumnezeu ar trebui să
fie interesat în a face bine. Să-şi unească inima şi sufletul în strădu-
inţe serioase de a-i ridica şi ilumina pe semenii lor. — Testimonies
For The Church 6:296, 297.

Găsiţi-i pe cei care vor să asculte. — Cu câţiva ani în urmă, în
timpul unei vizite în sud, întrebam uneori, despre cei care locuiau
în casele pe lângă care treceam şi am aflat că în multe din casele
mari erau oameni cu responsabilităţi importante care aveau în grijă
proprietăţi mari. După mai multe cercetări am aflat că nimeni nu
a căutat să le ducă acestor oameni Cuvântul vieţii. Nimeni nu a
mers la ei cu Biblia în mână să le spună: „Avem ceva preţios pentru [73]
voi şi vrem să auziţi.“ Mi-a fost prezentat în repetate rânduri faptul
că aceasta este lucrarea ce trebuie făcută. Trebuie să mergem la
drumuri şi la garduri şi să le ducem oamenilor solia adevărului pe
care ne-a dat-o Hristos. Trebuie să-i constrângem pe mulţi să vină.
— Manuscript 15, 1909.

Contactaţi oamenii pentru Hristos. — Pe mulţi speranţa ia
părăsit. Aduceţi-le înapoi razele de soare. Mulţi şi-au pierdut curajul.
Spuneţi-le cuvinte voioase. Rugaţi-vă pentru ei. Există cei care au
nevoie de pâinea vieţii. Citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu. Mulţi
sunt cuprinşi de o boală a sufletului pe care nici un balsam pământesc
n-o poate trata şi nici un medic n-o poate vindeca. Rugaţi-vă pentru
aceste suflete. Aduceţi-le la Isus. Spuneţi-le că există un balsam în
Ghilead şi un Medic, — Profeţi şi regi, 718, 719.

Lucrare pentru toate clasele. — Pretutindeni este o lucrare de
făcut pentru toate clasele societăţii. Trebuie să venim aproape de cei
săraci şi lipsiţi şi de cei decăzuţi prin lipsă de cumpătare. În acelaşi
timp, să nu uităm clasele înalte — avocaţii, miniştrii, senatorii şi



52 Lucrarea de binefacere

judecătorii, din care mulţi sunt robi ai obiceiurilor necumpătate. Să
nu lăsăm nici un efort nefăcut pentru a le arăta că sufletele lor merită
salvate şi că merită să lupţi pentru viaţa veşnică. — Testimonies For
The Church 7:58.

Chemat pentru diferite ramuri ale servirii. — Domnul îşi
cheamă poporul să intre în diferite ramuri ale lucrării misionare,
să semene de-a lungul tuturor apelor. Noi facem doar o parte mică
a lucrării pe care El doreşte s-o facem printre vecinii şi prietenii[74]
noştri. Arătând bunătate faţă de săraci, bolnavi sau lipsiţi îi putem
influenţa aşa încât adevărul divin să găsească acces la inimile lor.
Nici o ocazie de servire de felul acesta n-ar trebui lăsată să treacă
nefolosită. Este cea mai înaltă lucrare misionară pe care o putem
face. Prezentarea adevărului, din casă în casă, cu iubire şi simpatie
este în armonie cu instrucţiunile date de Hristos ucenicilor când i-a
trimis în prima lor călătorie misionară. — The Review and Herald,
6 iunie, 1912.

Ajutaţi omenirea cum a făcut Hristos. — Când El {Hristos}
trecea prin oraşe şi sate, era ca un curent vital, distribuind viaţă şi
bucurie pe oriunde mergea. Urmaşii Lui trebuie să lucreze în acelaşi
fel. Trebuie să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i îmbrăcăm pe cei goi şi
să-i mângâiem pe cei suferinzi şi chinuiţi. Să slujim celor disperaţi
şi să le insuflăm speranţă. — The Desire of Ages, 30.

Lucrarea pe care ar trebui s-o facă fiecare biserică. — Lucra-
rea pe care ar fi trebuit de mult s-o facă orice biserică ce crede ade-
vărul pentru acest timp este de a-i aduna pe nevoiaşi, pe împovăraţi,
pe suferinzi şi nenorociţi. Să arătăm mila duioasă a samariteanului
în asigurarea nevoilor fizice, în hrănirea celor flămânzi, în aducerea
în casele noastre a săracilor alungaţi, primind de la Dumnezeu în
fiecare zi har şi tărie ce ne vor face în stare să ajungem la cele mai
mari adâncimi ale nenorocirii omeneşti ca să-i ajutăm pe cei care nu
se pot ajuta singuri. Făcând această lucrare avem o ocazie favorabilă
de a-L arăta pe Hristos cel răstignit. — Testimonies For The Church
6:276.

Predicile n-o pot face. — Prin efort personal ajungeţi la oameni
acolo unde sunt ei. Cunoaşteţi-i. Această lucrare nu poate fi făcută[75]
prin delegaţi. Banii daţi sau împrumutaţi nu pot s-o îndeplinească.
Predicile de la amvon nu pot s-o facă. - Gospel Worker, p. 188.
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Servire prin cântare. — Există putere în servirea prin cântare.
Studenţii care au învăţat să cânte dulci cântări ale Evangheliei, clar
şi melodios, pot face mult bine ca evanghelişti cântăreţi. Ei vor găsi
multe ocazii de a folosi talentul dat de Dumnezeu în a duce melodic
şi raze de soare în multe locuri însingurate, întunecate de tristeţe şi
suferinţă, cântând celor care numai rareori au privilegiul de a merge
la biserică.

Studenţi, mergeţi la drumuri şi la garduri. Încercaţi să ajungeţi
atât la clasele de sus, cât şi la cele de jos. Intraţi în casele bogaţilor
ca şi în casele săracilor şi, după cum aveţi ocazia, întrebaţi: „V-ar
place să cântăm nişte cântări ale Evangheliei?“ Apoi, pe măsură
ce inimile se înmoaie, vi se poate deschide calea să oferiţi o scurtă
rugăciune cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu mulţi vor refuza
să asculte. Această formă de slujire este lucrare misionară veritabilă.
— Counsels to Parents, Teachers and Students, p. 547, 548.

Un câmp întins de servire practică. — Există un câmp întins
de servire pentru femei la fel ca şi pentru bărbaţi. Este nevoie de
ajutorul tuturor: al bucătăresei eficiente, al croitoresei, al cadrului
medical. Membrii familiilor sărace să fie învăţaţi să gătească, să-
şi confecţioneze şi să-şi repare singuri hainele, să îngrijească de
bolnavi şi să aibă grijă de casă cum se cuvine. Chiar şi copiii să fie
învăţaţi cum să facă mici servicii de iubire şi de milă pentru cei mai
puţin fericiţi decât ei.

Celor binevoitori să-şi facă datoriile din imediata lor apropiere li
se vor deschide şi alte domenii în care să fie de folos. Nu de vorbitori
învăţaţi şi elocvenţi este nevoie acum, ci de bărbaţi şi femei umili,
asemenea lui Hristos.

Lucraţi în mod dezinteresat, cu iubire şi răbdare pentru toţi cei [76]
cu care veniţi în contact. Nu arătaţi deloc lipsă de răbdare. Nu rostiţi
nici un cuvânt lipsit de bunătate. Iubirea lui Hristos să fie în inimile
voastre şi legea bunătăţii pe buze. — The Review and Herald, 7
August 1913.

Folosiţi sărbătorile făcând servicii Domnului. — Sunt şi alte
ramuri ale lucrării. Unii au capacitatea de a citi Scripturile şi de a
comunica altora ceea ce credem noi. Aceştia pot fi canale de lumină
şi o mângâiere preţioasă pentru bietele suflete descurajate care par
a nu fi în stare să spere şi să manifeste credinţă. Alţii ar trebui să
cerceteze şi să studieze cum pot face servicii pentru Domnul. Cei
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care sunt ocupaţi aproape tot timpul la lucru, în afară de duminica şi
unele sărbători, în loc de a-şi petrece acel timp liber pentru propria
lor plăcere, să-l folosească binecuvântând pe alţii şi vor fi astfel
folositori cauzei lui Dumnezeu. Exemplul vostru îi va ajuta şi pe
alţii să facă ceva spre slava lui Dumnezeu. Luaţi seama la cuvintele
apostolului inspirat: „Fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva,
faceţi totul spre slava lui Dumnezeu.“ Astfel, un principiu viu, de a
fi bun şi de a face bine, va fi adus în activitatea vieţii voastre de zi
cu zi. . . . Nu va fi posibil ca toţi să-şi folosească în întregime timpul
pentru lucrarea Domnului, deoarece trebuie să muncească pentru
a-şi câştiga existenţa. Totuşi aceştia au uneori vacanţe pe care le pot
consacra lucrării creştine şi pot face bine în felul acesta dacă nu pot
oferi mult din mijloacele lor. — Letter 12, 1892.

Orele petrecute în distracţii ce nu împrospătează nici trupul, nici
sufletul, ar trebui folosite vizitându-i pe săraci, bolnavi, suferinzi,
sau căutând a ajuta pe cineva în nevoie. — Testimonies For The
Church 6:275.[77]

Facerea de bine în Sabat. — Potrivit cu porunca a patra, Sa-
batul a fost dedicat odihnei şi închinării religioase. Orice activitate
seculară trebuia suspendată, dar faptele de milă erau în armonie
cu planul Domnului. Ele nu erau limitate de timp sau de loc. A-i
uşura pe cei chinuiţi şi a-i mângâia pe întristaţi este o lucrare a
iubirii ce onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. — Redemption or
the Teaching of Christ, nr. 4, p. 46.

Metoda vizitării din zilele de început. — Cei care simt po-
vara sufletelor asupra lor, să facă lucrare din casă în casă şi să-i
înveţe pe oameni, învăţătură peste învăţătură, puţin aici, puţin acolo,
conducându-i treptat la lumina deplină a adevărului Biblic. Noi a
trebuit să facem astfel în zilele de început ale soliei. Pe măsură ce
se depun eforturi serioase, Domnul va lăsa ca binecuvântarea Lui
să vină asupra lucrătorilor şi asupra celor care caută o înţelegere a
adevărului, aşa cum este în Cuvântul lui Dumnezeu.

În Cuvântul lui Dumnezeu sunt adevăruri preţioase şi slăvite şi
este privilegiul nostru să le aducem înaintea oamenilor. În acele părţi
ale câmpului unde mulţi nu pot participa la adunări departe de casă
le putem duce personal adevărul şi putem lucra cu ei într-un mod
simplu.
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Ce lumină se află în Cuvânt! În Isaia citim: „Strigă în gura mare,
nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu
nelegiuirile lui.“ Aceasta este lucrarea ce o avem de făcut. Observaţi
expresia „poporul Meu.“ De ce a spus profetul „poporul Meu?“ Ei
nu umblau potrivit cu lumina adevărului, dar Dumnezeu dorea să-i
salveze din păcatele lor. Adevărul trebuia să le fie prezentat din nou,
cu simplitate.

Solia îngerului al treilea trebuie să meargă la toţi oamenii, iar [78]
Hristos a declarat că trebuie proclamată la drumuri şi la garduri.
El porunceşte: „Strigă în gura mare, nu te opri!“ Aceasta înseamnă
că oriunde ar prezenta adevărul, în adunări publice sau din casă în
casă, ei trebuie să-l prezinte aşa cum este descoperit în Cuvântul lui
Dumnezeu. — Manuscript 15, 1909.

Să nu aşteptăm ca sufletele să vină la noi. — Să nu aşteptăm
ca sufletele să vină la noi, ci să le căutăm acolo unde sunt. Când
Cuvântul a fost predicat de la amvon, lucrarea abia a început. Există
mulţimi de oameni la care Evanghelia nu va ajunge niciodată dacă
nu le este dusă acolo unde sunt ei. — Christ’s Object Lesson, 229.

Lucraţi din casă în casă, fără să-i neglijaţi pe cei săraci care, de
obicei, sunt trecuţi cu vederea. Hristos a spus El „M-a uns să vestesc
săracilor Evanghelia,“ iar noi trebuie să facem la fel. — The Review
and Herald, 11 iunie, 1892.

„Sunt pierdut şi tu nu m-ai avertizat niciodată!“ — Mergeţi chiar
şi la casele celor care nu sunt interesaţi. Cât timp glasul dulce al
harului încă mai invită pe păcătos, lucraţi cu toată energia inimii şi
creierului, cum a făcut Pavel „care nu înceta să avertizeze pe fiecare,
zi şi noapte, cu lacrimi.“ în ziua lui Dumnezeu cât de mulţi ne vor
confrunta şi ne vor spune: „Sunt pierdut! Sunt pierdut! Tu nu m-ai
avertizat niciodată şi nu ai stăruit pe lângă mine să vin la Isus. Dacă
aş fi crezut la fel ca tine, aş fi urmărit cu rugăciuni, cu lacrimi şi
avertizări pe fiecare suflet nepregătit pentru judecată.“ — Ibid., 24
iunie, 1884.

Relaţia dintre slujba vizitării şi spiritualitatea noastră. —
Vizitaţi-vă vecinii în mod prietenos şi cunoaşteţi-i. . . . Cei care nu îşi [79]
asumă această lucrare şi acţionează cu indiferenţa pe care şi alţii au
manifestat-o, îşi vor pierde în curând dragostea dintâi şi vor începe
să-i dezaprobe, să-i critice şi să-i condamne pe fraţii lor. — Ibid., 13
mai, 1902.
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Lucrarea nu este plictisitoare. — Toţi cei care au comuniune
cu Dumnezeu vor găsi din abundenţă lucru de făcut pentru El. Cei
care merg în spiritul Maestrului, căutând să ajungă fa suflete cu ade-
vărul, nu vor găsi că lucrarea de atragere a sufletelor la Hristos este
o corvoadă plictisitoare şi neinteresantă. Ca vieri ai lui Dumnezeu,
ei sunt făcuţi răspunzători pentru lucrare şi vor fi tot mai plini de
energie, pe măsură ce se predau în slujba Lui. A deschide Scripturile
pentru alţii este o lucrare plină de bucurie. — Testimonies For The
Church 9:118.

Faceţi-i pe alţii fericiţi. — Fiţi plini de bucurie în Domnul.
Hristos este lumină şi în El nu este întuneric deloc. Priviţi spre
lumină. Obişnuiţi-vă să rostiţi laude lui Dumnezeu. Faceţi-i pe alţii
fericiţi. Aceasta este prima voastră lucrare. Ea va întări cele mai
bune trăsături ale caracterului. Deschideţi larg ferestrele sufletului
către cer şi lăsaţi să intre razele neprihănirii lui Hristos. Dimineaţa,
la prânz şi seara inimile vă pot fi umplute de razele strălucitoare ale
luminii cerului. — Review, and Herald, 7 aprilie 1904.

Reaprindeţi spiritul evanghelizării de la 1844.[Acesta a fost ulti-
mul mesaj trimis de Ellen G. White la sesiunea Conferinţei Generale
în anul 1913 şi a fost citit de preşedintele A. G. Daniells, marţi
dimineaţa, 27 mai.] — Recent, în timpul nopţii mintea mi-a fost
impresionată de Duhul Sfânt cu gândul că, dacă Domnul vine atât
de repede cât credem noi, trebuie să fim încă mai activi decât am
fost în anii trecuţi în a duce adevărul la oameni.

Făcând această legătură, m-am întors cu gândul la activitatea[80]
credincioşilor Adventişti din anii 1843, 1844. La data aceea se fă-
ceau multe vizite din casă în casă şi se depuneau eforturi deosebite
pentru a-i avertiza pe oameni despre lucrurile spuse în Cuvântul
lui Dumnezeu. Noi ar trebui să facem un efort şi mai mare decât
cei care au proclamat solia primului înger cu atâta credincioşie. Ne
apropiem repede de sfârşitul istoriei acestui pământ şi pe măsură ce
realizăm că într-adevăr Isus vine curând, vom fi treziţi ca să lucrăm
ca niciodată mai înainte. Suntem îndemnaţi să sunăm alarma pentru
oameni. — The General Conference Bulletin, 27 mai, 1913, p.164.

Puneţi din nou această lucrare în practică. — În timp ce mer-
geţi ca ucenicii, din loc în loc, spunând despre iubirea Mântuitorului,
vă veţi face prieteni şi veţi vedea roadele muncii voastre. Toţi lucră-
torii sinceri, umili, iubitori şi credincioşi vor fi susţinuţi şi întăriţi de
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putere de sus. Urmând exemplul lui Hristos, ei vor câştiga acces la
inimile oamenilor. Vor sluji celor bolnavi şi se vor ruga pentru cei
chinuiţi. Se va auzi glasul cântării şi al rugăciunii. Scripturile vor fi
deschise pentru a mărturisi despre adevăr. Vor urma semne prin care
Domnul va confirma cuvântul vorbit.

Acest fel de lucrare nu mai este la modă. Să fie pus din nou
în practică. Câmpurile sunt albe şi gata pentru seceriş. Domnul
doreşte ca mult mai mulţi să meargă în câmp. El va fi cu cei care
studiază Cuvântul Lui şi ascultă de poruncile Sale şi le va împărţi
harul Său. Mergeţi înainte în numele lui Hristos, amintindu-vă că
El este însoţitorul vostru şi că aude orice rugăciune, orice cuvânt,
orice cântare. Solia despre venirea în curând a Domnului, cu putere
şi slavă mare, va convinge multe inimi. — The Review and Herald,
4 februarie 1904. [81]



Capitolul 10 — Bunătatea — Cheia spre inimi

La mulţi se ajunge numai cu bunătate şi iubire. — Cei care
se angajează în lucrarea din casă în casă vor găsi ocazii de slujire
în multe domenii. Ei ar trebui să se roage pentru bolnavi şi să facă
tot ce le stă în putere să le aline suferinţa. Să lucreze printre cei de
jos, săraci şi împovăraţi. Noi trebuie să ne rugăm pentru şi cu cei
care nu au putere să-şi stăpânească apetitul degradat de patimi. Să se
depună efort serios şi perseverent pentru mântuirea celor în ale căror
inimi s-a trezit interesul. La mulţi se poate ajunge numai prin fapte
de bunătate dezinteresată. În primul rând trebuie împlinite nevoile
lor fizice. Pe măsură ce văd dovezi ale iubirii noastre neegoiste, le
va fi mai uşor să creadă în iubirea lui Hristos.

Cadrele misionare medicale sunt cel mai bine calificate pentru
această lucrare, dar şi alţii pot fi implicaţi în ea. Aceştia, deşi nu au
fost educaţi în domeniul medical, pot învăţa de la colegii lor cele
mai bune metode de lucru.

Vorbe, fariseism şi laudă de sine se găsesc din abundenţă, dar
acestea nu vor câştiga niciodată suflete la Hristos. Iubirea curată şi
sfinţită, aşa cum a fost manifestată în viaţa lui Hristos, este ca un
parfum sacru. Ca vasul Mariei ce a fost spart, umple toată casa cu
aromă. Elocvenţa, cunoaşterea adevărului, talentele rare, împletite
cu iubire, sunt înzestrări preţioase. Dar numai aptitudinea sau numai
talentele cele mai alese nu pot lua locul iubirii. — Testimonies For
The Church 6:83, 84.

Cu iubire ce izvorăşte din inimă. — Iubirea este temelia evla-
viei. Oricare i-ar fi mărturisirea, nici un om nu are dragoste curată[82]
faţă de Dumnezeu dacă nu are iubire neegoistă pentru fratele lui. Nu
putem ajunge niciodată în posesia acestui spirit încercând să-i iubim
pe alţii. Este nevoie de iubirea lui Hristos în inimă. Când eul este
ascuns în Hristos, iubirea izvorăşte spontan. Un caracter creştin a
ajuns desăvârşit când impulsul de a-i ajuta şi binecuvânta pe alţii
izvorăşte mereu dinăuntru, când strălucirea cerului umple inima şi
se descoperă în înfăţişare.
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Nu este posibil ca inima în care locuieşte Hristos să fie lipsită
de iubire. Dacă îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai
întâi, îi vom iubi pe toţi cei pentru care a murit Hristos. Nu putem
veni în atingere cu divinitatea fără să venim în atingere cu omenirea,
deoarece divinul şi omenescul sunt combinate în Cel care stă pe
tronul universului. Conectaţi cu Hristos, suntem conectaţi cu semenii
noştri prin verigile de aur ale lanţului iubirii. Atunci duioşia şi
compasiunea lui Hristos vor fi manifestate în viaţa noastră. Nu vom
aştepta ca cei nevoiaşi şi nefericiţi să fie aduşi la noi. Nu vom avea
nevoie să fim rugaţi să simţim cu durerile altora. Va fi la fel de
natural pentru noi să slujim săracilor şi suferinzilor cum era pentru
Hristos să meargă peste tot făcând bine.

Când există un impuls de iubire şi de simpatie, când inima ca-
ută să-i binecuvânteze şi să-i înalţe pe alţii, se manifestă lucrarea
Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. — Christ’s Object Lessons, p. 384,
385.

Iubirea şi mila lui Hristos atrăgeau oamenii. — Hristos i-a
chemat pe cei fără clasă socială, pe vameşi şi pe păcătoşi şi pe cei
dispreţuiţi din toate neamurile şi, prin bunătatea lui plină de iubire, i-
a constrâns să vină la El. Singurii pe care El nu i-a încurajat niciodată
au fost cei care au stat departe, cu o părere foarte buna despre ei
înşişi, privindu-i de sus pe alţii. — The Ministry of Healing, 164. [83]
A iubi aşa cum a iubit Hristos. — Iubirea inspirată de dragostea pe
care o avem pentru Isus, va vedea în fiecare suflet, bogat şi sărac, o
valoare ce nu poate fi măsurată după estimarea omenească. Lumea
se pierde în lipsă de semnificaţie în comparaţie cu valoarea unui
suflet. Iubirea lui Dumnezeu pentru om depăşeşte orice calcule
omeneşti. Este infinită. Agentul omenesc care este părtaş de natură
divină va iubi cum iubeşte Hristos şi va lucra cum a lucrat Hristos.
Vor exista o compasiune şi o simpatie naturală ce nu vor scădea şi
nu vor putea fi descurajate. Acesta este spiritul ce trebuie încurajat
să trăiască în fiecare inimă şi să fie manifestat în viaţa fiecăruia.
Această iubire poate exista şi poate fi păstrată rafinată, sfântă, curată
şi elevată numai prin iubirea din suflet pentru Isus Hristos, hrănită
prin comuniune zilnică cu Dumnezeu. Toată această răceală din
partea creştinilor este o negare a credinţei. Acest spirit se va topi din
urmaşul lui Hristos, în faţa razelor strălucitoare ale iubirii Sale. El



60 Lucrarea de binefacere

va asculta de bună voie şi în mod natural porunca: „Iubiţi-vă unii pe
alţii aşa cum v-am iubit Eu.“ — Manuscript 60, 1897.

Rugaţi-vă pentru inimi compătimitoare. — Cât este de sigur
faptul că ne încredem în Hristos şi facem voia Lui, fără să înălţăm eul,
ci umblând cu inimi smerite, la fel de sigur Domnul va fi cu noi. . . .
Rugaţi-vă ca El să va dea o inimă de carne, care să simtă întristările
altora şi care poate fi mişcată de durerea omenească. Rugaţi-vă să vă
dea o inimă care nu vă va permite să întoarceţi o ureche surdă către
văduve şi orfani. Rugaţi-vă să aveţi o inimă plină de îndurare pentru
săraci, infirmi şi apăsaţi. Rugaţi-vă să iubiţi dreptatea şi să urâţi jaful
şi nu faceţi deosebire în acordarea favorurilor voastre, decât luând în
considerare cazurile celor nevoiaşi şi nenorociţi. Atunci făgăduinţele[84]
din Isaia 58 vor fi împlinite cu voi. — Letter 24, 1889.

Spuneţi un cuvânt de încurajare. — Să nu deveniţi niciodată
severi, reci, nemiloşi şi critici. Nu pierdeţi niciodată ocazia să spuneţi
un cuvânt care să încurajeze şi să inspire nădejde. — Testimonies
For The Church 5:613.

Atunci când lucraţi cu victimele obiceiurilor rele, în loc să le
arătaţi disperarea şi ruina spre care se îndreaptă cu repeziciune,
îndreptaţi-le atenţia spre Isus. Ajutaţi-i să-şi aţintească privirea spre
slava cerească. Acest lucru va fi de mai mult folos pentru salvarea
trupului şi a sufletului decât toate terorile mormântului prezentate
înaintea celor neajutoraţi şi, în aparenţă, fără speranţă. — Ministry
of Healing, 62.

Nimeni nu este îndreptat prin reproş. — Este întotdeauna
umilitor pentru cineva să i se arate greşelile. Nimeni n-ar trebui
să facă experienţa mai amară prin critică inutilă. Nimeni nu a fost
corectat vreodată prin reproş, dar mulţi au fost respinşi astfel şi făcuţi
să-şi împietrească inima împotriva convingerii. Un spirit duios, un
comportament blând, care cucereşte îl poate salva pe cel greşit şi
ascunde o mulţime de păcate. — Ibid., 166.

Încurajaţi ospitalitatea. — Având în vedere interesul vostru
veşnic, deşteptaţi-vă şi începeţi să semănaţi sămânţă bună. Ceea ce
semănaţi veţi şi secera. Vine secerişul, timpul când vom aduna ceea
ce am semănat. Nu vor exista culturi compromise. Secerişul este
sigur. Acum e timpul semănatului, Acum depuneţi eforturi să fiţi
bogaţi în fapte bune, „darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca
să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie
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ca să apuce adevărata viaţă.“ Vă implor, fraţii mei, din orice loc,
daţi la o parte răceala voastră de gheaţă. Încurajaţi în voi o dragoste [85]
de ospitalitate şi de a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor. — The
Review and Herald, April 1886.

Reînviaţi spiritul samariteanului milos. — Spiritul samaritea-
nului milos nu a fost reprezentat în mare măsură în bisericile noastre.
Mulţi, în nevoie de ajutor, au fost trecuţi cu vederea, după cum preo-
tul şi levitul au trecut pe lângă străinul lovit şi rănit care a fost lăsat
să moară lângă drum. Tocmai cei care aveau nevoie de puterea Vin-
decătorului divin pentru a le vindeca rănile au fost lăsaţi neîngrijiţi
şi neluaţi în seamă. Mulţi au acţionat ca şi când ar fi fost destul să
ştie că Satana are capcana întinsă pentru un suflet şi ei ar putea să
meargă acasă fără să le pese de oaia pierdută. Este clar că cei care
manifestă un asemenea spirit nu s-au făcut părtaşi de natură divină,
ci de atributele duşmanului lui Dumnezeu. — Testimonies For The
Church 6:294, 295.

Milă şi iubire. — Mi s-a arătat că în mijlocul celor care acceptă
adevărul prezent se află mulţi ale căror înclinaţii şi caractere au
nevoie de convertire. Fiecare care pretinde a fi creştin trebuie să se
examineze şi să vadă dacă este la fel de bun şi de atent cu semenii
lui cum doreşte ca ei să fie faţă de el. Când se face acest lucru va
exista o expunere care este după modelul divin.

Domnul este onorat de faptele noastre de milă şi de manifestarea
unui respect plin de înţelegere faţa de cei nefericiţi şi suferinzi.
Văduvele şi orfanii au nevoie de mai mult decât iubirea noastră. Ei
au nevoie de simpatie, de îngrijire, de cuvinte pline de compasiune,
de o mână de ajutor pentru a-i aşeza acolo unde pot învăţa să se ajute
singuri. Toate faptele făcute pentru cei care au nevoie de ajutor sunt
ca făcute pentru Hristos. Ar trebui să studiem felul în care a lucrat
El pentru a şti cum să-i ajutăm pe cei nenorociţi. El nu a refuzat să [86]
lucreze pentru cei care au făcut greşeli. Faptele Sale de milă erau
pentru fiecare categorie: atât neprihăniţi cât şi păcătoşi. Îi vindeca de
boli pe toţi deopotrivă şi le dădea lecţii şi învăţături dacă ei cereau
cu umilinţă.

Cei care pretind a crede în Hristos trebuie să-L reprezinte prin
fapte de bunătate şi de milă. Aceştia nu vor şti până la ziua judecăţii
cât bine au făcut căutând să urmeze exemplul Mântuitorului. —
Letter 140, 1908.
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Bunătatea, cheia spre o evanghelizare mai mare. — Dacă ne-
am umili înaintea lui Dumnezeu şi am fi buni, curtenitori, blânzi
şi miloşi ar fi o sută de convertiri la adevăr acolo unde acum este
numai una. — Testimonies For The Church 9:189.

[87]



Capitolul 11 — Cum să vizitezi şi ce să faci

Apropiaţi-vă de vecinii voştri. — Mergeţi la vecinii voştri,
unul câte unul şi apropiaţi-vă de ei până când inimile le sunt încă-
lzite de iubirea şi preocuparea voastră neegoistă faţă de ei. Simţiţi
împreună cu ei, rugaţi-vă pentru ei, urmăriţi ocazii de a le face bine
şi, după cum puteţi, adunaţi câţiva laolaltă şi deschideţi cuvântul
lui Dumnezeu înaintea minţilor lor întunecate. — The Review and
Herald, 13 martie, 1888.

Ajutaţi acolo unde este cea mai mare nevoie de ajutor. —
Peste tot în jurul vostru se află cei care au dureri, care au nevoie de
cuvinte pline de simpatie, iubire şi gingăşie şi de rugăciunile noastre
umile şi compătimitoare. Unii suferă sub mâna de fier a sărăciei, alţii
din cauza bolii, iar alţii din cauza supărării, disperării şi mâhnirii. Ca
şi Iov, ar trebui să fiţi ochi pentru orb şi picioare pentru şchiopi, să
căutaţi cauza pe care nu o cunoaşteţi şi să o cercetaţi având în vedere
obiectivul de a le uşura nevoile şi de a-i ajuta acolo unde au cea mai
mare nevoie de ajutor. — Testimonies For The Church 3:530.

Mai întâi ieşiţi în întâmpinarea nevoilor trecătoare ale celor lipsiţi
şi alinaţi-le lipsurile şi suferinţele fizice şi veţi găsi atunci o cale
deschisă către inimă unde puteţi planta o sămânţă bună a virtuţii şi
religiei. — Ibid., 227.

O abordare convingătoare. — Abordaţi-i pe oameni într-o ma-
nieră convingătoare, plină de bunătate, de voioşie şi de iubire pentru
Hristos. . . . Nici o limbă omenească nu poate exprima valoarea aju-
torului Cuvântului şi Duhului Sfânt. Nici o expresie omenească nu
poate descrie pentru mintea mărginită valoarea înţelegerii şi primirii, [88]
prin credinţă vie, a binecuvântării date când Isus trece prin apropiere.
— Letter 60, 1903.

Menţineţi o atitudine corespunzătoare faţă de oameni. —
Lucrarea cu mintea omenească este o chestiune delicată. Numai Cel
care citeşte inima ştie cum să-i aducă pe oameni la pocăinţă. Numai
înţelepciunea Lui ne poate da succes în a ajunge la cei pierduţi.
Poţi sta rigid având simţământul: „Eu sunt mai sfânt decât tine.“ Nu
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contează cât de corectă îţi este judecata şi cât de adevărate cuvintele;
ele nu vor mişca niciodată inimi. Iubirea lui Hristos manifestată
în cuvinte şi fapte îşi va croi drum spre suflet, în timp ce repetarea
poveţei sau argumentului nu va duce nicăieri. — Ministry of Healing,
p. 163, 164.

Arătaţi simpatie din inimă. — Avem nevoie de mai multă
simpatie ca a lui Hristos; nu doar faţă de cei care ne par a fi fără
greşeală, ci faţă de sufletele sărace, suferinde, care se zbat şi cad
adesea în greşeli, care păcătuiesc şi se pocăiesc, care sunt ispitite şi
descurajate. Să mergem la semenii noştri cu milă faţă de slăbiciunile
lor ca şi Marele nostru Preot milostiv. — Ibid., 164.

Lucraţi într-un fel care va îndepărta prejudecata. — Fraţii şi
surorile mele, vizitaţi-i pe cei care locuiesc aproape de voi şi căutaţi
să ajungeţi la inima lor prin simpatie şi bunătate. Aveţi grijă să lucraţi
într-un fel care va îndepărta prejudecata în loc de a o crea. Amintiţi-
vă că cei care cunosc adevărul pentru acest timp şi totuşi îşi limitează
eforturile la propriile biserici, refuzând să lucreze pentru vecinii
lor neconvertiţi, vor fi chemaţi să dea socoteală pentru datoriile
neîmplinite. — Testimonies For The Church 9:34, 35. Pătrundeţi în[89]
familii când puteţi. — Apropiaţi-vă de oameni, pătrundeţi în familii
când puteţi şi nu aşteptaţi ca oamenii să-l caute pe pastor. — Letter
8, 1895.

Trei paşi importanţi în slujirea din casă în casă. — Povara
este acum de a convinge sufletele de adevăr. Acest lucru poate fi
făcut cel mai bine prin efort personal, ducând adevărul în casele lor,
rugându-te cu ei şi deschizându-le Scripturile. - The Review and
Herald, 8 decembrie 1885.

Importanţa unei strângeri de mână. — Mult depinde de felul
în care îi întâmpini pe cei pe care îi vizitezi. Poţi da mâna cu cineva,
când îl saluţi, în aşa fel încât să-i câştigi dintr-odată încrederea sau
într-o manieră atât de rece, încât ei să creadă că nu te interesează
deloc persoana lui. — Gospel Workers, 189.

Este nevoie de politeţe creştină. — Sunt destui cei care vor
să devină creştini şi, dacă vom lăsa aluatul să înceapă a lucra, va
cuprinde mai întâi pe unul, apoi pe altul, după cum Duhul lui Dum-
nezeu va lucra cu noi şi vom vedea că putem ajunge la oameni, nu
prin propria noastră isteţime, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Totuşi
noi vrem ca abilitatea şi puterea pe care ni le-a dat Dumnezeu să fie
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folosite. Nu vrem să fim pentru totdeauna începători. Vrem să ştim
cum să ne purtăm corespunzător. Vrem politeţe creştină şi s-o men-
ţinem în tot lucrul nostru. Nu vrem ca nici unul din colţurile ascuţite
care s-ar putea găsi în caracterul nostru să fie făcut proeminent, ci să
lucrăm în umilinţă ca să le uităm pe acestea şi se vor ivi caracteristici
mai bune. Vrem voioşie în lucrarea noastră. — Manuscript 10, 1888. [90]

Puterea curtoaziei. — Cultivarea unei curtoazii constante, bu-
năvoinţa de a face pentru alţii ceea ce dorim să ne facă ei nouă, va
anihila jumătate din relele vieţii. Spiritul înălţării de sine este spiritul
lui Satana, dar inima în care este nutrită iubirea lui Hristos va poseda
acea dragoste care nu caută folosul său. — Patriarchs and Prophets,
133.

Atitudine corespunzătoare faţă de săraci. — Să nu vă purtaţi
ca şi cum ar fi o condescendenţă să veniţi în contact cu familii sărace.
Vorbiţi ca şi când ei ar fi o parte din omenire la fel de bună ca şi voi.
Ei au destul de puţină lumină şi bucurie şi atunci să ducem cu noi
mai multă bucurie şi lumină care să

strălucească asupra lor şi să le umple inimile. Ceea ce dorim este
mila duioasă a lui Isus Hristos şi alunei ne putem croi o cărare direct
spre inimile lor. Să ne îmbrăcăm cu haine simple, nu cu lux, aşa
încât să aibă simţământul că suntem egali cu ei şi că i-am considerat
vrednici să fie mântuiţi şi ne vom croi drum spre inima lor.

Acum, fraţi şi surori, vrem ca povara de fier să fie ridicată de
pe sufletele noastre şi de pe metoda noastră de lucru. Putem educa
lucrători în fiecare biserică. — Manuscript 10, 1888.

Plini de tact, ca şi Hristos. — El a întâmpinat cu tact minţile
cu prejudecăţi şi le-a surprins cu ilustraţii ce le-a câştigat atenţia.
Prin imaginaţie, El a ajuns la inimă. — The Desire of Ages, 254.

Spuneţi cuvinte pline de curaj. — Nu rostiţi nici un cuvânt de
descurajare, deoarece asemenea cuvinte îi fac plăcere lui Satana.
Vorbiţi despre bunătatea lui Hristos şi povestiţi despre puterea Lui.
Cuvintele de speranţă, de încredere şi curaj se rostesc la fel de uşor
ca şi cele de tânguire. „Bucuraţi-vă întotdeauna în Domnul! Iarăşi [91]
zic: Bucuraţi-vă!“ — The Review and Herald, 7 aprilie 1904.

Treceţi la subiect. — Când mergeţi în case să nu începeţi a
vorbi despre lucruri de mica importanţă, ci treceţi direct la subiect
şi spuneţi: Vreau să-L iubeşti pe Isus pentru că El te-a iubit mai
întâi. . . . Luaţi cu voi publicaţii şi îndemnaţi-i să le citească. Când



66 Lucrarea de binefacere

ei văd că sunteţi sinceri nu vor dispreţui nici unul din eforturile
voastre. Există o cale de a ajunge la inimile cele mai împietrite. Să
ne apropiem de oameni cu simplitate, sinceritate şi umilinţă care ne
vor ajuta să ajungem la sufletele celor pentru care a murit Hristos. —
Manuscript 10.

Prezentaţi-L pe Hristos în cămin. — Aş vrea să le spun tuturor
celor care lucrează cu Hristos: Oriunde obţineţi acces la oameni
în cămin, folosiţi cât se poate de bine ocazia. Luaţi-vă Biblia şi
deschideţi înaintea lor adevărurile ei măreţe. Succesul vostru nu va
depinde atât de mult de cunoştinţele şi realizările voastre, cât de
aptitudinea voastră de a vă găsi calea spre inimă. Fiind sociabili
şi apropiindu-vă de oameni le puteţi schimba cursul gândurilor
mai repede decât prin discursul cel mai competent. Prezentarea lui
Hristos în cămin, la gura sobei şi în adunări mici, în case particulare,
are uneori mai mult succes în câştigarea sufletelor la Isus decât
predicile ţinute în aer liber unei mulţimi în mişcare sau chiar în săli
şi biserici. — Gospel Workers, 193.

Spuneţi cum L-aţi aflat pe Isus. — Vizitaţi-vă vecinii şi arătaţi-
vă interesaţi în mântuirea sufletelor lor. Treziţi orice energie spiri-
tuală la acţiune. Spuneţi tuturor celor pe care îi vizitaţi că sfârşitul
tuturor lucrurilor este aproape. Domnul Isus Hristos va deschide uşa[92]
inimilor lor şi va face impresii durabile asupra minţilor lor.

Străduiţi-vă să-i treziţi pe bărbaţi şi pe femei din insensibilitatea
lor spirituală. Spuneţi-le cum L-aţi aflat pe Isus şi cât de binecu-
vântaţi aţi fost de când aţi căpătat o experienţă în serviciul Său.
Spuneţi-le ce binecuvântări primiţi când staţi la picioarele lui Isus şi
învăţaţi lecţii preţioase din Cuvântul Lui. Spuneţi-le despre bucuria
ce există în viaţa de creştin. Cuvintele voastre calde şi pline de zel îi
vor convinge că aţi găsit mărgăritarul de mare preţ. Cuvintele voastre
voioase şi încurajatoare să arate că aţi găsit cu adevărat o cale mai
înaltă. Aceasta este lucrare misionară veritabilă şi, pe măsură ce este
făcută, mulţi se vor trezi ca dintr-un vis. — Testimonies For The
Church 9:38.

Prezentaţi-L pe Hristos şi iubirea Lui care topeşte. — Sunt
multe suflete care tânjesc nespus după lumină, asigurare şi tărie,
dincolo de ceea ce au fost în stare să înţeleagă. Aceştia să fie căutaţi
şi să se lucreze cu ei în mod răbdător şi perseverent. Rugaţi stăruitor
pe Domnul prin rugăciuni fierbinţi pentru ajutor. Prezentaţi-L pe Isus
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pentru că îl cunoaşteţi ca Mântuitorul vostru personal. Dragostea Lui
care topeşte, harul Său bogat să curgă de pe buze omeneşti. Nu aveţi
nevoie să prezentaţi puncte de doctrină decât dacă sunteţi întrebaţi.
Luaţi însă Cuvântul şi, cu o dragoste gingaşă şi plină de dor pentru
suflete, arătaţi-le neprihănirea preţioasă a lui Hristos la care voi şi ei
pot veni pentru a fi mântuiţi. — Manuscript 27, 1895.

În tot lucrul vostru, să se vadă că îl cunoaşteţi pe Isus. Prezentaţi
curăţia şi harul Lui salvator, aşa încât cei pentru care lucraţi, privind
la El, să poată fi schimbaţi după chipul divin. Lanţul care este lăsat în
jos de la tronul lui Dumnezeu este destul de lung pentru a ajunge la
cele mai joase adâncimi ale păcatului. Înălţaţi în faţa celor pierduţi
şi singuri un Mântuitor care iartă păcatul, deoarece Isus a făcut [93]
mijlocire divină pentru ei. El este în stare să-i ridice din groapa
păcatului ca ei să poată fi recunoscuţi ca şi copii ai lui Dumnezeu,
moştenitori împreună cu Hristos la o moştenire veşnică. Ei pot avea
viaţa ce se măsoară cu viaţa lui Dumnezeu. — The Review and
Herald, 11 aprilie 1912.

Puterea cântărilor sacre. — Este nevoie de cei care au darul
cântatului. Cântarea este unul din mijloacele cele mai eficiente de a
impresiona adevărul spiritual asupra inimii. Adeseori izvoarele po-
căinţei şi credinţei au fost desigilate prin cuvintele unui cântec sacru.
Membrii bisericii, tineri şi bătrâni, ar trebui să fie educaţi să iasă şi
să declare lumii această ultimă solie. Dacă merg în umilinţă, îngerii
lui Dumnezeu vor merge cu ei, învăţându-i cum să-şi înalţe glasul
în rugăciune şi în cântare şi cum să proclame mesajul Evangheliei
pentru acest timp. — Ibid., 6 iunie, 1912.

Inimi mişcate de cântări simple. — învăţaţi să cântaţi cântările
cele mai simple. Acestea vă vor ajuta în lucrarea din casă în casă
şi inimi vor fi mişcate de influenţa Duhului Sfânt. Hristos a fost
auzit deseori cântând imnuri de laudă şi totuşi am auzit o persoană
spunând: „Hristos n-a zâmbit niciodată.“ Cât de greşite sunt ideile
lor cu privire la Mântuitorul! În inima Lui era bucurie. Învăţăm
din Cuvânt că este bucurie printre îngerii cereşti pentru un singur
păcătos care se pocăieşte şi că Domnul însuşi se bucură de biserica
Lui cu cântare. — Ibid., 11 November 1912.

Vorbiţi în mod familiar şi faceţi apeluri personale. — Efor-
tul personal, şi interesul arătat faţă de prietenii şi vecinii voştri va
îndeplini mai mult decât poate fi estimat. Sufletele pentru care a
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murit Hristos pier din cauza lipsei acestui fel de lucrare. . . . Truda
voastră va aduce mai mult bine real decât întrunirile cele mai cuprin-[94]
zătoare cărora le lipseşte efortul personal. Când acestea două sunt
îmbinate cu binecuvântarea lui Dumnezeu, poate fi făcută o lucrare
mai corectă şi mai completă. Dacă nu putem să împlinim decât un
aspect, acesta să fie activitatea personală de deschidere a Scripturi-
lor în familii, făcând apeluri personale şi vorbind neceremonios cu
membrii familiei, nu despre lucruri de mică importanţă, ci despre
temele măreţe ale mântuirii. Ei să vadă că aveţi pe inimă povara
mântuirii sufletelor. — Ibid., 13 martie, 1888.

Eficacitatea metodei întrebărilor. — Fraţii mei pastori, să nu
credeţi că singura lucrare pe care o puteţi face şi singura cale de a
trudi pentru suflete este de a ţine discursuri. Cea mai bună lucrare
pe care o puteţi face este să învăţaţi, să educaţi. Ori de câte ori aveţi
ocazia, staţi jos cu o familie şi lăsaţi ca membrii ei să pună întrebări.
Apoi răspundeţi-le cu răbdare şi umilinţă. Continuaţi această lucrare
împreună cu eforturile publice. Predicaţi mai puţin şi educaţi mai
mult citind Biblia şi rugându-vă cu familii şi grupe mici. — Gospel
Workers, 193.

Cu vocea plină de patos. — Glasul să exprime simpatie şi
duioşie. Vocea lui Hristos era plină de patos. Prin eforturi stăruitoare
ne putem cultiva vocea îndepărtând din ea orice asprime. Să cerem
cu credinţă o voce şi o limbă convertite, milă şi gingăşie asemenea
lui Hristos ca să putem câştiga suflete la adevărul pe care îl învăţăm.
— The Review and Herald, 11 noiembrie, 1902.

Dacă ei îţi închid uşa în faţă? — Unii spun: „Să presupunem că
nu putem obţine intrare în casele oamenilor sau dacă obţinem, să
presupunem că ei se ridică împotriva adevărului pe care îl prezentăm.[95]
Să nu ne simţim atunci scuzaţi de a mai face alte eforturi pentru
ei?“ În nici un caz. Chiar dacă îţi închid uşa în faţă nu te grăbi să
pleci indignat şi să nu mai faci eforturi pentru salvarea lor. Cere-I lui
Dumnezeu cu credinţă să-ţi dea acces la acele suflete. Nu-ţi înceta
eforturile, ci studiază şi planifică până când găseşti alte mijloace de
a ajunge la ei. Dacă nu aveţi succes prin vizite personale, încercaţi
să le trimiteţi mesagerul tăcut al adevărului. Există atât de multă
mândrie a opiniei în inima omenească încât publicaţiile noastre
găsesc adeseori intrare acolo unde mesagerul viu nu poate găsi. —
Historical Sketches, p. 150.
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Cum a venit Hristos în legătură cu oamenii. — Vom câştiga
multă învăţătură pentru lucrarea noastră dintr-un studiu al metodelor
lui Hristos de lucru şi maniera Lui de a veni în legătură cu oamenii.
În Evanghelie avem raportul modului în care El a lucrat pentru toate
clasele. În timp ce trudea în oraşe şi sate, mii erau atrase de partea
Lui să asculte învăţăturile Sale. Cuvintele Maestrului erau clare şi
distincte, spuse cu simpatie şi duioşie şi purtau în ele asigurarea
că aici era adevărul. Simplitatea şi stăruinţa cu care lucra şi vorbea
Hristos a fost ceea ce a atras atât de mulţi la El. — The Review and
Herald, 18 ianuarie 1912.

Nu lucraţi în mod mecanic. — Toţi cei care se angajează în
această lucrare personală ar trebui să fie atenţi să nu devină mecanici
în maniera lor de lucru după cum ar trebui să fie atent şi pastorul care
predică Cuvântul. Ei trebuie să înveţe întruna. — Gospel Workewrs,
p. 193.

Inventaţi metode noi. — Mă adresez creştinilor care locuiesc în
oraşele noastre mari: Dumnezeu v-a făcut depozitari ai adevărului,
nu ca să-i reţineţi pentru voi, ci ca să-l împărtăşiţi cu alţii. Ar trebui
să faceţi vizite din casă în casă ca ispravnici credincioşi ai harului [96]
lui Hristos. Pe măsură ce lucraţi, inventaţi şi planificaţi, metode
noi vă vor veni mereu în minte şi puterile intelectului vor creşte
odată cu folosirea lor. O îndeplinire slabă, încropită a datoriei este
o vătămare a sufletului pentru care a murit Hristos. Dacă vrem
să găsim mărgăritarele acoperite în gunoiul oraşelor, ar trebui să
mergem, gata să facem lucrarea cerută de Maestru. — The Review
and Herald, 11 iunie, 1895.

Viaţă nouă şi planuri noi. — Este nevoie de oameni care se
roagă lui Dumnezeu pentru înţelepciune şi, sub călăuzirea Lui, pot
pune viaţă nouă în metode de lucru vechi, pot inventa planuri şi
metode noi de trezire a interesului membrilor bisericii şi de a ajunge
la bărbaţii şi femeile din lume. — Manuscript 117, 1907.

Puterea convingerii, rugăciunii şi iubirii. — Săracii trebuie
uşuraţi, bolnavii îngrijiţi, cei întristaţi şi lipsiţi mângâiaţi, ignoranţii
învăţaţi şi cei fără experienţă sfătuiţi. Trebuie să plângem cu cei ce
plâng şi să ne bucurăm cu cei ce se bucură, însoţită de puterea de
convingere, de puterea rugăciunii şi de puterea iubirii lui Dumnezeu,
această lucrare nu va fi şi nu poate fi fără rod. — Ministry of Healing,
143, 144. [97]



Capitolul 12 — Eficacitatea evanghelizării prin
vizitare

Locul evanghelizării prin vizitare în încheierea lucrării lui
Dumnezeu pe pământ. — Cum poate fi îndeplinită lucrarea mă-
reaţă a soliei îngerului al treilea? Trebuie îndeplinită în mare parte
prin efort individual perseverent, prin vizitarea oamenilor în casele
lor. — Historical Sketches, p. 150.

Una din căile cele mai eficiente de comunicare a luminii este
efortul personal. În cercul familiei, în casa vecinilor, la patul bol-
navului, în mod liniştit, puteţi citi din Scripturi şi spune un cuvânt
pentru Isus şi adevăr. În felul acesta puteţi semăna sămânţa preţioasă
ce va încolţi şi va aduce rod. — Testimonies For The Church 6:428,
429.

Răsplătit de o mie de ori. — Treziţi-vă, fraţi şi surori! Nu vă
temeţi de fapte bune. Nu obosiţi în facerea binelui căci veţi secera
la vremea potrivită dacă nu veţi cădea de oboseală. . . . Încurajaţi-vă
dragostea de ospitalitate şi de a-i ajuta pe cei care au nevoie de
ajutor.

S-ar putea să spuneţi că aţi fost înşelaţi când aţi revărsat mijloa-
cele voastre asupra celor nevrednici de iubirea voastră şi de aceea
v-aţi descurajat să-i ajutaţi pe nevoiaşi. Îl pun pe Isus înaintea voas-
tră. . . . Un suflet smuls din strânsoarea lui Satana; un suflet căruia i
s-a făcut bine; un suflet încurajat! Aceasta va plăti de o mie de ori
toate eforturile voastre. Isus vă va spune: „Ori de câte ori aţi făcut
aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie
Mi le-aţi făcut.“ Să nu facem cu bucurie tot ce putem ca să imităm[98]
viaţa Domnului nostru divin? — The Review and Herald, aprilie
1886.

Esenţial pentru destinul nostru veşnic. — Când vă angajaţi în
această lucrare, aveţi însoţitori nevăzuţi de ochi omeneşti.

Îngeri cereşti erau lângă samariteanul care a îngrijit de străinul
rănit. Îngeri din curţile cereşti stau lângă toţi cei care fac serviciu
lui Dumnezeu slujind semenilor lor. Şi aveţi cooperarea lui Hristos
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însuşi. El este Restauratorul şi când lucraţi sub supravegherea Lui
veţi vedea rezultate mari. De credincioşia voastră în această lucrare
depinde nu doar binele altora, ci propriul vostru destin veşnic. —
Christ»s Object Lessons, p. 388.

Hristos intră în case cu ei. — Domnul doreşte ca adevărul să
vină la oameni şi acest lucru poate fi îndeplinit numai prin muncă
personală. Mult este cuprins în porunca: „Ieşi la drumuri şi la garduri
şi pe cei cc-i vei găsi sileşte-i să intre ca să Mi se umple casa.“ În
acest domeniu este o lucrare de făcut. Lucrătorii lui Dumnezeu să
înveţe adevărul în familii, apropiindu-se de cei cu care lucrează.
Dacă ei cooperează astfel cu Dumnezeu, El îi va îmbrăca cu putere
spirituală. Hristos îi va călăuzi în lucrarea lor, va intra cu ei în casele
oamenilor şi le va da să spună cuvinte care vor pătrunde adânc în
inimile ascultătorilor. Duhul Sfânt va deschide inimile şi minţile
pentru a primi razele care vin de la Sursa a toată lumina. — The
Review and Herald, 29 December 1904.

Aduceţi speranţă oamenilor. — Este imposibil ca omul care
crede în Hristos să vadă lucrarea ce trebuie făcută şi totuşi să nu facă
nimic. Noi trebuie să primim zilnic din cer balsamul vindecător al
harului lui Dumnezeu ca să-l împărţim nevoiaşilor şi suferinzilor.
Urmaşii lui Hristos să afle care sunt durerile săracilor din imediata [99]
lor vecinătate şi să caute să le aducă alinare. Tocmai pe cei care au
o viaţă întunecată şi dezagreabilă trebuie să-i îndemnăm să spere
pentru că Hristos este Mântuitorul lor. Nu există cei care pot merge
din casă în casă, din familie în familie şi repeta alfabetul adevăratei
experienţe creştine?

Experienţa Ellenei G. White în vizitare. — Îmi amintesc că
atunci când puterea convertitoare a lui Dumnezeu a venit asupra mea
în copilărie, voiam ca toţi ceilalţi să primească binecuvântarea pe
care o aveam cu şi nu m-am putut odihni până nu le-am spus despre
ea. Am început să-i vizitez pe tovarăşii mei tineri şi să merg acasă la
ei, să vorbesc cu ei şi să le spun experienţa mea, cât de scump era
Mântuitorul pentru mine, cum voiam să-L servesc şi cum voiam ca
şi ei să-L servească. Vorbeam despre cât de preţios era Hristos şi
spuneam: „Nu vreţi să îngenunchiaţi şi să vă rugaţi cu mine?“ Unii
îngenuncheau, iar alţii stăteau pe scaune, dar, înainte de a renunţa,
toţi erau pe genunchi şi ne rugam împreună timp de ore, până când
şi ultimul spunea: „Cred că Isus mi-a iertat păcatele.“ Uneori soarele
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începea să urce pe cer înainte de a renunţa la luptă. Mare putere este
în Isus! — Manuscript 10, 1888.

„Faptele dintâi“ aduc rezultate. — Motivul pentru care atât
de mulţi nu au succes este că se încred în ei înşişi prea mult şi nu
simt necesitatea pozitivă a rămânerii în Hristos când merg să-i caute
şi să-i găsească pe cei pierduţi. Până când nu au gândul lui Hristos
şi nu învaţă adevărul aşa cum este în Isus nu vor îndeplini mare
lucru. . . .

Atmosfera bisericii este atât de rece, iar spiritul său de aşa natură
încât bărbaţii şi femeile nu pot susţine sau îndura exemplul evlaviei[100]
de la început, de origine cerească. Căldura dragostei lor dintâi a în-
gheţat şi dacă nu sunt udaţi de botezul Duhului Sfânt, nu se pocăiesc
şi nu se întorc la faptele lor dintâi, sfeşnicul va fi luat din mijlocul
lor. Faptele dintâi ale bisericii s-au văzut atunci când credincioşii
şi-au căutat prietenii, rudele şi cunoştinţele şi, cu inimile pline de
iubire, le-au spus ce este Isus pentru ei şi ce sunt ei pentru El. —
Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 167, 168.

Tu eşti o scrisoare; Trimite-o! — Apostolul Pavel le spune uce-
nicilor lui Isus: „Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos,“
„cunoscută şi citită de toţi oamenii.“ În fiecare din copiii Lui, Isus
trimite o scrisoare lumii. Dacă eşti un urmaş al Său, el trimite în tine
o scrisoare familiei, satului, străzii unde locuieşti. Isus, locuind în
tine, doreşte să vorbească inimilor celor care nu-L cunosc. Poate că
ei nu citesc Biblia sau nu aud glasul care le vorbeşte de pe paginile
ei. Ei nu văd iubirea lui Dumnezeu prin lucrările Sale. Dar dacă tu
eşti un adevărat reprezentant al lui Isus, s-ar putea ca prin tine ei să
fie conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie câştigaţi să-L
iubească şi să-L servească. — Steps to Christ, 119.

Literatura pe care o lăsăm în case va aduce rod. — „Având
picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii,“ veţi putea fi pregătiţi
să mergeţi din casă în casă ducând adevărul la oameni. Uneori veţi
găsi că este foarte dificil să faceţi acest tip de lucrare, dar dacă
mergeţi înainte prin credinţă, Domnul va merge înainte şi lumina
Lui va străluci pe calea voastră. Când intraţi în casele vecinilor voştri[101]
să vindeţi sau să daţi literatură şi să-i învăţaţi adevărul cu umilinţă,
veţi fi însoţiţi de lumina cerului. — The Review and Herald, 11
noiembrie 1902.
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În curând Domnul va face lucruri mari pentru noi dacă stăm
umiliţi şi încrezători la picioarele Sale. . . . În curând mai mult de o
mie de persoane vor fi convertite într-o zi, iar cele mai multe au avut
prima convingere în urma citirii publicaţiilor noastre. — Ibid., 10
November 1885.

Cea mai bună cale de a ajunge la suflete. — Chiar în umbra
caselor de rugăciune există mulţimi de păcătoşi fără Dumnezeu, fără
cunoaşterea adevărului, fără speranţă. . . . În fiecare oraş, în fiecare
aşezare unde se întâlnesc creştinii spre a se închina lui Dumnezeu,
sunt bărbaţi, femei şi copii care trebuie adunaţi la turmă. Mulţi
nu aud niciodată un discurs din Cuvântul lui Dumnezeu. Cine va
lua asupra sa o povară pentru suflete? Cine va învăţa de la Marele
Învăţător că cea mai bună cale de a ajunge la suflete este prin apel
direct, personal către cei rătăciţi, morţi în greşeli şi păcate, de a privi
la Mântuitorul lor înălţat şi crucificat şi de a trăi? Creştini, inimile
să vă fie pline de milă şi iubire faţă de cei care nu cunosc adevărul.
— Manuscript 81, 1900.

Situaţii adaptate la talentele noastre. — Dacă învăţătorii Cu-
vântului Său vor, El îi va conduce într-o relaţie strânsă cu oamenii.
El îi va călăuzi la casele celor care au nevoie de adevăr şi îl doresc
şi îi va aduce în situaţiile cele mai potrivite pentru talentele lor. —
Letter 95, 1896.

Este nevoie de talentele tuturor. — Domnul are un loc pentru
fiecare în planul Lui măreţ. El nu oferă talente de care nu este nevoie.
Fiecărui om Dumnezeu îi dă talente ce trebuie îmbunătăţite, după [102]
puterea fiecăruia. Chiar dacă talentul este presupus mic, Dumnezeu
are un loc pentru el şi dacă este folosit, acel talent va face exact
lucrarea pe care Dumnezeu i-a destinat-o. Talentele unui ţăran umil
sunt necesare în lucrarea din casă în casă şi pot face mai mult
decât darurile cele mai geniale. Cel care foloseşte bine singurul
lui talent va fi răsplătit ca şi cel care foloseşte bine cinci talente.
Dumnezeu răsplăteşte pe slujitorii lui pentru lucrarea făcută potrivit
cu capacitatea ce le-a fost dată. — Letter 41, 1899.

Cum să găseşti timp pentru vizitarea vecinilor. — Dacă tine-
rii şi tinerele s-ar consacra în mod solemn lui Dumnezeu, dacă ar
manifesta lepădare de sine în viaţa de cămin, ajutând-o pe mama
lor obosită şi roasă de griji, ce schimbare ar avea loc în bisericile
noastre! Mama ar putea găsi timp să-şi viziteze vecinii. Când apare
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ocazia, copiii pot ajuta chiar de mici făcând mici servicii de milă
şi iubire pentru a-i binecuvânta pe alţii. Astfel pot fi vizitate mii
de familii ale săracilor şi nevoiaşilor. Cărţi cu privire la sănătate şi
temperanţă ar putea fi plasate în multe case. Răspândirea acestor
cărţi este o lucrare importantă, deoarece ele conţin cunoştinţe cu
privire la tratarea bolilor, cunoştinţe ce ar fi o mare binecuvântare
pentru cei care nu-şi pot permite să plătească vizite la doctor. —
Manuscript 119, 1901.

Nu aşteptaţi să vi se spună datoria. — Nu aşteptaţi să vi se
spună care vă este datoria. Deschideţi ochii şi vedeţi cine se află
în jurul vostru. Faceţi cunoştinţă cu cei neajutoraţi, suferinzi şi
lipsiţi. Nu vă ascundeţi de ei şi nu ignoraţi nevoile lor. Cine dă
dovadă că posedă religia curată şi neîntinată de egoism şi stricăciune[103]
menţionată în Iacov? — Testimonies For The Church 2:29.

Mergeţi la lucru, chiar dacă nu simţiţi dorinţa! — Fraţi şi surori,
doriţi să rupeţi vraja care vă ţine? Vreţi să vă treziţi din această
lene ce seamănă cu toropeala morţii? Mergeţi la lucru, fie că simţiţi
dorinţa, fie că nu! Angajaţi-vă în efort personal de a aduce suflete
la Isus şi la cunoaşterea adevărului. În astfel de lucrare veţi găsi un
stimulator şi un tonic. Ea vă va trezi şi vă va întări. Prin folosirea lor,
puterile voastre spirituale vor deveni mai viguroase, aşa încât să vă
puteţi duce până la capăt mântuirea cu mai mult succes. Mulţi din
cei care Îl mărturisesc pe Hristos sunt cuprinşi de amorţeala morţii.
Depuneţi orice efort pentru a-i trezi. Avertizaţi, imploraţi, protestaţi.
Rugaţi-vă ca iubirea lui Dumnezeu, care topeşte, să le încălzească
şi să le înmoaie firea îngheţată. Deşi s-ar putea ca ei să refuze să
asculte, truda voastră nu va fi zadarnică. În efortul de a-i binecuvânta
pe alţii, propriul vostru suflet va fi binecuvântat. — Ibid., 387.

Duceţi atmosfera cerului. — Lucrătorii care, de dragul lui Hris-
tos, îi vizitează pe bolnavi şi îi mângâie pe săraci şi întristaţi vor
primi razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii şi chiar înfăţişa-
rea lor va exprima pacea care locuieşte în suflet. Feţele bărbaţilor
şi femeilor care vorbesc cu Dumnezeu şi pentru care lumea nevă-
zută este o realitate, exprimă pacea lui Dumnezeu. Ei duc cu sine
atmosfera blândă şi plăcută a cerului şi o răspândesc prin fapte de
bunătate şi iubire. Influenţa lor are caracterul de a câştiga suflete la
Hristos. Dacă toţi ar putea vedea, înţelege şi fi împlinitori ai Cuvân-
tului lui Dumnezeu, ce pace, ce fericire, ce sănătate pentru corp şi
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pace pentru suflet ar fi rezultatul! Atmosfera caldă a iubirii şi bună-
tăţii, mila duioasă a lui Hristos în suflet nu pot fi estimate. Preţul [104]
iubirii este mai presus de aur, argint şi pietre scumpe şi-l face pe om
asemenea Celui care a trăit fără să-Şi placă Lui însuşi. — Letter 43,
1895.

Sute şi mii erau văzuţi vizitând familii. — În viziuni de noapte
au trecut prin faţa mea reprezentări ale unei mari mişcări de reformă
în poporul lui Dumnezeu. Mulţi Îl lăudau pe Dumnezeu. Bolnavii
erau vindecaţi şi erau făcute şi alte minuni. Se vedea un spirit de
mijlocire la fel ca cel manifestat înainte de marca zi a Cinci-zecimii.
Sute şi mii erau văzuţi vizitând familii şi deschizând înaintea lor
Cuvântul lui Dumnezeu. Inimile erau convinse prin puterea Duhului
Sfânt şi era manifestat un spirit de convertire veritabilă. În toate
părţile uşi erau larg deschise pentru proclamarea adevărului. Lumea
părea luminată de influenţa cerească. Poporul sincer şi umil al lui
Dumnezeu primea mari binecuvântări. Auzeam glasuri de laudă şi
recunoştinţă şi părea a fi o reformă ca cea la care am fost martori în
anul 1844. — Testimonies For The Church 9:126. [105]



Capitolul 13 — Organizarea bisericii pentru
lucrarea de slujire

Scopul lui Dumnezeu în organizarea bisericii. — Biserica lui
Hristos pe pământ a fost organizată pentru scop misionar. Domnul
doreşte să vadă întreaga biserică inventând căi şi mijloace prin care
cel de sus şi cel de jos, bogatul şi săracul, pot auzi solia adevărului.
—Testimonies For The Church 6:29.

Uniţi în manifestarea iubirii. — Oriunde a fost proclamat ade-
vărul, iar oamenii au fost treziţi şi convertiţi, credincioşii să se
unească imediat în fapte de iubire. Unde a fost prezentat adevă-
rul Biblici trebuie începută o lucrare de evlavie practică. Oriunde s-a
înfiinţat o biserică, să se facă lucrare misionară pentru cei neajutoraţi
şi suferinzi. —Ibid., 84, 85.

O chemare pentru oameni care pot să conducă. — O mare
lucrare va rămâne nefacută dacă nu există cei care vor inventa mij-
loace de a folosi în mod eficient timpul, tăria şi mintea membrilor
bisericii. Lucrarea făcută la întâmplare nu este răspunsul. Vrem în
biserică oameni care îşi pot dezvolta capacitatea de a organiza şi
distribui lucrări practice tinerilor şi tinerelor pentru alinarea nevo-
ilor omenirii şi pentru mântuirea sufletelor bărbaţilor, femeilor şi
copiilor. —Letter 12, 1892.

Ca o şcoală de pregătire. — Fiecare biserică să fie o şcoală de
pregătire pentru lucrători creştini. Membrii săi să fie învăţaţi cum
să dea studii biblice, cum să conducă şi să înveţe clase de şcoală[106]
de Sabat, cum să-i ajute cel mai bine pe săraci, să-i îngrijească pe
bolnavi şi să lucreze pentru cei neconvertiţi. Ar trebui să existe
cursuri de sănătate, de gătit, şi în diferite domenii ale lucrării de
ajutorare creştină. Să nu fie numai predare, ci şi activitate practică,
sub supravegherea instructorilor cu experienţă. Cei care predau să
fie primii în lucrarea cu oamenii, iar alţii, unindu-se cu ei vor învăţa
din exemplul lor. Un exemplu face mai mult decât multă învăţătură.
—The Ministry of Healing, 149.
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Pregătirea tineretului pentru slujire. — Marele învăţător coo-
perează cu toate eforturile făcute pentru alinarea omenirii suferinde.
învăţaţi-i pe studenţi să facă o aplicaţie practică a lecţiilor pe care
le-au învăţat. Când sunt martori ai durerii omeneşti şi sărăciei adânci
a celor pe care încearcă să-i ajute, vor fi mişcaţi de milă. Inimile le
vor fi înmuiate şi supuse de principiile profunde şi sfinte descope-
rite în Cuvântul lui Dumnezeu. Marele Medic cooperează cu orice
efort făcut pentru omenirea suferindă ca să dea sănătate corpului,
lumină şi restaurare sufletului. . . . Acum trebuie să vedem ce se
poate face pentru a-i educa pe studenţi în lucrare misionară practică.
—Manuscript 70, 1898.

Învăţaţi lucrare misionară practică. -În ocazii cum ar fi adunările
noastre de tabără anuale să nu pierdem niciodată din vedere posi-
bilitatea de a-i învăţa pe credincioşi cum să facă lucrare misionară
practică acolo unde locuiesc ei. În unele situaţii ar fi bine ca la aceste
întruniri să fie anumiţi oameni puşi deoparte să poarte povara diferi-
telor ramuri ale lucrării educaţionale. Unii din ei să-i ajute pe oameni
să înveţe cum să dea studii biblice şi cum să conducă întruniri mici,
în case. Alţii să-i înveţe pe oameni cum să practice principiile să- [107]
nătăţii şi temperanţei şi cum să dea tratamente bolnavilor. Alţii pot
munci în interesul lucrării noastre cu publicaţii periodice şi cărţi.
—Testimonies For The Church 9:82, 83.

Formaţi grupe de lucrători. — Cel care nu poate greşi mi-a
prezentat formarea grupelor mici ca temelie a efortului creştin. Dacă
biserica este formată dintr-un număr mare de membri, aceştia să
fie organizaţi în grupe mici şi să lucreze, nu numai pentru membrii
bisericii, ci şi pentru necredincioşi. Dacă într-un loc sunt numai
doi sau trei care cunosc adevărul, ei să se organizeze într-o echipă
de lucrători. Aceştia să menţină legătura unirii fără întrerupere,
lucrând împreună cu iubire, în unitate, încurajându-se unul pe altul
la înaintare. Fiecare să primească tărie şi curaj din ajutorul oferit de
ceilalţi. —Ibid., 21, 22.

Grupe bine organizate în fiecare biserică. — În fiecare bise-
rică să existe grupe de lucrători bine organizate care să lucreze în
vecinătatea acelei biserici. Lăsaţi în urmă eul şi lăsaţi ca Hristos
să meargă înainte ca viaţa şi puterea voastră. Această lucrare să fie
începută fără întârziere, iar adevărul va fi ca plămădeala în lume.
Când asemenea forţe vor fi puse la lucru în bisericile noastre, va
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exista în ele o putere care înnoieşte, reformează şi dă energie, deoa-
rece membrii lor fac lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o. Toate
bisericile noastre să fie active, zeloase şi pline de entuziasm prin
Duhul şi puterea lui Dumnezeu. În locurile unde veţi lucra, ceea
ce va vorbi va fi folosirea inteligentă a mijloacelor, capacităţilor şi
puterilor date de Dumnezeu şi consacrate în slujba Lui. S-ar putea ca
să aveţi un început foarte mic în unele locuri, dar nu fiţi descurajaţi.[108]
Lucrarea va creşte şi veţi lucra ca evanghelişti. Priviţi la maniera de
lucru a lui Hristos şi străduiţi-vă să munciţi cum a făcut El. —The
Review and Herald, 29 septembrie 1891.

Lucraţi sub un nume. — În întreaga Sa lucrare pentru om,
Dumnezeu plănuieşte ca omul să coopereze cu El. De aceea Domnul
cheamă bisericile la o evlavie mai înaltă, la un simţământ mai corect
al dreptăţii, la o realizare mai clară a obligaţiilor lor faţă de Crea-
tor. El îşi cheamă poporul să fie curat, sfânt şi lucrător. Un mijloc
de îndeplinire a acestei chemări este lucrarea de ajutorare creştină,
deoarece Duhul Sfânt comunică cu toţi cei care servesc lui Dum-
nezeu. . . . Aş vrea să spun: Continuaţi să lucraţi cu tact şi dăruire.
Treziţi-i pe tovarăşii voştri să lucreze sub un nume cu ajutorul căruia
să poată fi organizaţi să coopereze în acţiune armonioasă. Puneţi la
lucru tinerii şi tinerele din biserici. —Testimonies For The Church
6:266, 267.

Organizarea şi instruirea tineretului pentru încheierea lu-
crării. — Există multe domenii în care tineretul poate găsi ocazie
pentru efort util. Când se organizează în grupe de servire creştină,
cooperarea lor se va dovedi un ajutor şi o încurajare.

Există un câmp întins care să fie ocupat în încheierea lucrării
Evangheliei şi, mai mult ca oricând, trebuie angajate ajutoare din
oamenii de rând. Atât tineri cât şi mai în vârstă vor fi chemaţi de
la câmp, de la vie, din atelier şi trimişi de Maestru să dea solia Lui.
S-ar putea ca mulţi dintre aceştia să fi avut puţine prilejuri favorabile
pentru educaţie, dar Hristos vede în ei calificările care îi vor face în
stare să îndeplinească scopul Lui. Dacă ei lucrează cu toată inima şi[109]
continuă să înveţe El îi va face potriviţi să muncească pentru El.

Cu asemenea pregătire pe care o pot obţine, mii şi mii de tineri
şi persoane mai în vârstă ar trebui să se dedice lucrării. Deja multe
inimi răspund chemării Maestrului Lucrător şi numărul lor va creşte.
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Toţi cei care se angajează în slujire sunt mâna ajutătoare a lui
Dumnezeu. Nu există o altă ramură a lucrării în care tinerii să poată
primi un beneficiu mai mare. Ei sunt conlucrători cu îngerii; mai
exact, ei sunt agenţi umani prin care îngerii îşi îndeplinesc misiunea.
Îngerii vorbesc prin glasurile lor şi lucrează cu mâinile lor. Lucrătorii
omeneşti care lucrează cu agenţii cereşti au beneficiul educaţiei şi
experienţei lor. Ca mijloc de educaţie, ce „curs universitar“ îl poate
egala? Cu o astfel de armată de lucrători pe care tineretul nostru,
instruit corect, o poate furniza, cât de curând poate fi dusă lumii solia
unui Mântuitor răstignit, înviat şi care vine în curând! — Youth»s
Instructor, 3 martie, 1908.

O lucrare măreaţă. — Nu este scopul lui Dumnezeu ca pastorii
să fie lăsaţi să facă cea mai mare parte a lucrării de semănare a
seminţei adevărului, Oameni care nu sunt chemaţi să fie pastori ai
Evangheliei sunt încurajaţi să lucreze pentru Maestru după puterile
lor. Sute de bărbaţi şi femei care acum nu sunt angajaţi în lucrare pot
face serviciu bun. Ducând adevărul în casele vecinilor şi prietenilor
lor, ei pot să facă o lucrare măreaţă pentru Maestru. Dumnezeu
nu este părtinitor. El va folosi creştini umili şi devotaţi care au
dragostea adevărului în inimi. Unii ca aceştia să se angajeze în
slujba Lui făcând lucrare din casă în casă. Asemenea oameni, dacă
sunt umili, modeşti şi evlavioşi, pot să facă mai mult decât un pastor [110]
în împlinirea nevoilor reale ale familiilor. —The Review and Herald,
26 August 1902.

Cel mai bun ajutor pe care-1 pot da pastorii. — Cel mai bun
ajutor pe care-1 pot da pastorii membrilor bisericilor noastre este nu
predicarea, ci planificarea lucrului pentru ei. Daţi fiecăruia ceva de
făcut pentru alţii. . . . Dacă sunt puşi la lucru, cei descurajaţi îşi vor
uita în curând descurajarea lor, cei slabi vor deveni tari, ignoranţii
inteligenţi şi toţi vor fi pregătiţi să prezinte adevărul aşa cum este în
Isus. —Testimonies For The Church 9:82.

Oricui este adăugat rândurilor noastre prin convertire să i se
precizeze postul datoriei. Fiecare să binevoiască a fi sau a face orice
în această luptă. —Ibid., 30.

Toţi să coopereze. — S-a predicat atât de mult pentru bisericile
noastre încât ele aproape au încetat să mai aprecieze lucrarea Evan-
gheliei. A sosit timpul ca această ordine a lucrurilor să fie schimbată.
Pastorul să cheme pe membrii bisericii în mod individual să-l ajute
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în lucrarea din casă în casă pentru a duce adevărul şi în alte regiuni.
Toţi să coopereze cu inteligenţele cereşti în comunicarea adevărului.
—The Review and Herald, 1 iunie, 1895.

Uniţi pentru a încheia lucrarea. — Cei care deţin supraveghe-
rea spirituală a bisericii ar trebui să inventeze căi şi mijloace prin
care să se dea ocazia fiecărui membru să aibă o parte în lucrarea lui
Dumnezeu. Prea adesea în trecut nu s-a făcut acest lucru. N-au fost
făcute şi îndeplinite complet planuri clare, prin care talentele tuturor
să poată fi angajate în serviciu activ. Sunt doar câţiva care îşi dau
seama cât de mult s-a pierdut din cauza aceasta. Liderii în cauza lui[111]
Dumnezeu, ca generali înţelepţi, să facă planuri pentru mişcări de
înaintare în toate ramurile. în planificarea lor, să studieze în mod
special lucrarea ce poate fi făcută de membrii laici pentru prietenii
şi vecinii lor. Lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ nu poate fi
terminată până când bărbaţii şi femeile care sunt membrii ai bisericii
noastre nu se adună la lucru, unindu-şi eforturile cu ale pastorilor şi
slujbaşilor bisericii. —Testimonies For The Church 9:116, 117.

Hristos poate fi reprezentat în toate profesiile legale. — Toţi
trebuie învăţaţi cum să lucreze. În mod special, cei care sunt noi
veniţi la credinţă, să fie educaţi pentru a deveni împreună lucrători cu
Dumnezeu. Dacă această datorie este neglijată, lucrarea pastorului
este incompletă.

Dumnezeu nu vrea ca poporul Său să fie o povară pentru pastori.
Ca ispravnic al harului lui Dumnezeu, fiecare membru al bisericii
să simtă responsabilitatea individuală de a avea viaţă şi rădăcină
în el însuşi. Toţi cei chemaţi la viaţa lui Hristos sunt meniţi să
lucreze pentru salvarea semenilor lor. Cine îl iubeşte pe Dumnezeu
în mod suprem şi pe aproapele lui ca pe sine însuşi, nu se poate
odihni mulţumit fără să facă nimic. Dacă cei care mărturisesc a
crede adevărul l-ar şi trăi, toţi ar fi astăzi misionari. Unii ar lucra în
insulele mării, iar alţii în diferite ţări ale lumii. Unii L-ar servi pe
Hristos ca misionari în cămin. Nu toţi sunt chemaţi să meargă peste
hotare. Unii pot avea succes în afaceri şi-L pot reprezenta pe Hristos
în acest domeniu de activitate. Ei pot arăta lumii că afacerile pot fi
conduse după principii corecte, cu fidelitate strictă faţă de adevăr. Pot
să existe avocaţi creştini, medici creştini, negustori creştini. Hristos
poate fi reprezentat în toate profesiile legale. —Manuscript 19, 1900.[112]
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Exemplul unei biserici credincioase. — În Sabat dimineaţă, pe
data de 10 noiembrie, 1900, noi am intrat în biserica din San Franci-
sco şi am găsit-o aglomerată la capacitatea maximă. Când stăteam
în faţa oamenilor m-am gândit la visul şi la instrucţiunile ce mi-au
fost date cu atâţia ani în urmă şi am fost foarte încurajată. Privind la
oamenii adunaţi simţeam că pot spune cu adevărat: „Domnul Şi-a
împlinit cuvântul“.

În ultimii câţiva ani „stupul“[Aici se face referire la o revelaţie
din anul 1876 când activităţile a zece biserici relativ noi din San
Francisco şi Oakland erau reprezentate ca două stup-uri.] din San
Francisco a fost activ. Fraţii şi surorile noastre de acolo au lucrat
în multe ramuri ale efortului creştin. Acestea au inclus: vizitarea
bolnavilor şi săracilor, găsirea de cămine pentru orfani şi lucru pentru
şomeri, îngrijirea bolnavilor, învăţarea adevărului din casă în casă,
distribuirea de literatură şi predarea cursurilor de vieţuire sănătoasă
şi de îngrijire a bolnavilor. O şcoală pentru copii s-a organizat în
subsolul casei de rugăciune de pe strada Laguna. Un timp a fost
menţinut un cămin pentru lucrători şi o misiune medicală. Pe strada
Market, lângă primăria oraşului erau săli de tratament ce operau
ca o ramură a sanatoriului St. Helena. în aceeaşi localitate se afla
un magazin cu alimente sănătoase. Aproape de centrul oraşului, nu
departe de clădirea Call, funcţiona un mic restaurant vegetarian ce
era deschis şase zile pe săptămână şi închis în Sabat. De-a lungul
coastei se făcea lucrare misionară cu vaporul. În diferite rânduri
pastorii noştri au ţinut întruniri în săli mari din oraş. Astfel solia
de avertizare era dată de mulţi. —The Review and Herald, 5 iulie,
1906.

Scopul pentru care este organizată biserica. — Cineva tre-
buie să îndeplinească însărcinarea dată de Hristos. Cineva trebuie să [113]
continue lucrarea pe care El a început-o pe pământ şi acest privilegiu
i-a fost dat bisericii. Ea a fost organizată pentru acest scop. Atunci
de ce nu au acceptat membrii bisericii această responsabilitate? Sunt
unii care au văzut această mare neglijenţă. Ei au recunoscut în aceste
biete suflete pe cei pentru care Hristos Şi-a dat viaţa, iar inima le-a
fost mişcată de milă şi fiecare energie le-a fost trezită la acţiune. Ei
au început o lucrare de organizare a celor care vor coopera cu ei în
ducerea adevărului Evangheliei înaintea multora care acum se află
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în viciu şi nelegiuire, ca să poată fi salvaţi dintr-o viaţă de desfrâu şi
păcat.

Cei care au fost angajaţi în această lucrare de ajutorare creştină
au făcut ceea ce Domnul doreşte să se facă, iar El le-a acceptat truda.
Ceea ce s-a făcut în acest domeniu este o lucrare la care fiecare
Adventist de Ziua a Şaptea ar trebui să ia parte cu toată inima, să o
susţină şi să o îndeplinească cu seriozitate. — Testimonies, vol 6, p.
295, 296.[114]



Secţiunea 5 — Alinarea omenirii suferinde

Gând preţios
[115]

[116]
Ce viaţă activă a trăit Hristos! Zi de zi putea fi văzut intrând în

locuinţele umile ale lipsei şi tristeţii spunând cuvinte de speranţă
celor abătuţi şi de pace celor neliniştiţi. Săracii şi suferinzii primeau
cea mai mare atenţie din partea Sa. Copiii îl iubeau. Ei erau atraşi la
El datorită simpatici Lui binevoitoare. Prin cuvintele Sale simple şi
iubitoare, El a rezolvat multe dificultăţi ce apăreau între ei. Adeseori
îi lua pe genunchi şi le vorbea într-un fel care le câştiga inimile.

Aceasta este lucrarea misionară pe care o cere poporului Său
s-o facă astăzi. Umil, binevoitor, blând şi milos, El mergea peste tot
făcând bine, hrănind pe cei flămânzi, ridicându-i pe cei copleşiţi şi
mângâindu-i pe întristaţi. Nimeni din cei care veneau la El pentru
ajutor nu pleca nealinat. Nici un fir de egoism nu era ţesut în modelul
pe care l-a lăsat copiilor Săi să-l urmeze. El a trăit viaţa pe care ar
vrea s-o trăiască toţi cei care cred în El. Hrana şi băutura Lui erau
să facă voia Tatălui Său. Tuturor celor care veneau la El pentru
ajutor le aducea credinţă, speranţă şi viaţă. Oriunde mergea, ducea
binecuvântare.

Mesajul lui Hristos pentru noi este: „Dacă voieşte cineva să vină
după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.“
—Manuscript 115, 1902.



Capitolul 14 — Pe urmele Maestrului[117]

Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să
tămăduiască pe cei bolnavi. Luca 9:2.

Exemplul lui Hristos de slujire medicală. — Timp de trei
ani de zile ucenicii au avut înaintea lor exemplul minunat al lui
Hristos. Zi de zi ei au vorbit şi au mers cu El, l-au auzit cuvintele de
îmbărbătare către cei trudiţi şi împovăraţi şi au văzut manifestările
puterii Sale pentru cei bolnavi şi suferinzi. Când a venit timpul să
plece de la ei, le-a dat putere să lucreze aşa cum a lucrat El. A revărsat
asupra lor harul Său spunând: „Fără plată aţi primit, fără plată să
daţi.“ Ei trebuiau să meargă în lume ca să răspândească pretutindeni
lumina Evangheliei Sale de iubire şi vindecare. Trebuiau să facă
lucrarea pe care a făcut-o El.

Aceasta este lucrarea pe care trebuie şi noi s-o facem în lume.
Cu înţelegere şi compasiune, să slujim celor care au nevoie de ajutor,
căutând, cu seriozitate neegoistă, să uşurăm durerea şi suferinţa
omenirii. Pe măsură ce ne angajăm în această lucrare vom fi mult
binecuvântaţi. Influenţa ei este irezistibilă. Prin ea sunt câştigate
suflete la Mântuitorul, împlinirea practică a însărcinării date de
Mântuitorul demonstrează puterea Evangheliei. Această lucrare cere
efort încordat, dar merită, deoarece prin ea sunt salvate suflete care
pier. Prin influenţa ei bărbaţi şi femei cu talent trebuie aduşi la crucea
lui Hristos.

Omul are un trup de salvat la fel ca şi un suflet. Sănătatea ambelor
trebuie restabilită prin metodele simple dar eficace ale lui Dumnezeu,
care apelează la bărbaţi şi femei cu inteligenţă. Prin credinţă în[118]
adevăr sufletele sunt trezite la nevoia unei pregătiri pentru datoriile
vieţii. Pe măsură ce este restabilită sănătatea trupului, puterile minţii
sunt puse la lucru să cuprindă adevărurile măreţe ale Evangheliei.
—Letter 152, 1901.

Mai întâi răspundeţi nevoilor fizice. — Suferinzii şi nevoiaşii
de toate categoriile sunt semenii noştri, iar când nevoile lor sunt
aduse la cunoştinţa noastră, avem datoria să-i ajutăm cât ne stă în
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putinţă. În această parabolă {a samariteanului milos} este extras un
principiu ce ar fi bine să fie adoptat de urmaşii lui Hristos. Mai întâi
ieşiţi în întâmpinarea necesităţilor trecătoare ale celor în nevoie şi
uşuraţi-le lipsurile şi suferinţele fizice şi veţi găsi o cale deschisă
spre inimă unde puteţi planta sămânţa bună a virtuţii şi religiei.

O lume de salvat. — Amintiţi-vă că este o lume de mântuit.
Noi trebuie să ne facem partea stând lângă Hristos ca şi colaboratori
ai Săi. El este capul, noi mâna Lui ajutătoare. El plănuieşte ca noi,
făcând lucrare medicală misionara, să desfacem poverile grele şi să-i
eliberăm pe cei apăsaţi. Să nu închidem ochii la nenorocirea din jurul
nostru sau urechile la strigătele de durere ce se înalţă întruna. Hristos
este cel mai mare misionar pe care l-a cunoscut lumea vreodată. El
a venit ca să ridice şi să îmbărbăteze pe cei întristaţi şi suferinzi, iar
noi trebuie să cooperăm cu El în această lucrare. —Manuscript 31,
1901.

Găsiţi urmele lui Hristos în cocioabele sărăciei. — Mulţi cred
că ar fi un mare privilegiu să viziteze scenele vieţii lui Hristos pe
pământ, să meargă pe unde a păşit El, să privească lacul pe malul
căruia îi plăcea să înveţe, dealurile şi văile pe care Şi-a odihnit adesea
privirile. Dar nu trebuie să mergem la Nazaret, la Capernaum sau [119]
Betania ca să mergem pe urmele lui Isus. Vom găsi urmele paşilor Săi
lângă patul bolnavului, în cocioabele sărăciei, pe străzile aglomerate
ale marilor oraşe şi în fiecare loc unde există inimi omeneşti care
au nevoie de mângâiere. Dacă facem ceea ce a făcut El când era pe
pământ, mergem pe urmele Lui. — Desire of Ages, p. 640.

Evanghelia alinării suferinţei. — Lucrarea medicală misionară
aduce omenirii Evanghelia eliberării din suferinţă. Ea este lucrarea
de pionierat a Evangheliei. Este practicarea Evangheliei şi manifes-
tarea milei lui Hristos. Este mare nevoie de această lucrare şi lumea
este deschisă pentru ea. Să dea Dumnezeu ca importanţa lucrării
medicale misionare să fie înţeleasă şi să se intre imediat în câmpuri
noi. —Manuscript 55, 1901.

Începeţi în vecinătatea voastră. — Lucrarea medicală misio-
nară va deschide multe uşi înaintea adevăratului reformator. Nimeni
nu trebuie să aştepte a începe să ajute pe alţii până când este chemat
în vreun câmp îndepărtat. Oriunde te afli, poţi începe imediat. Oca-
ziile sunt la îndemâna oricui. Apucă-te de lucrarea pentru care eşti
răspunzător şi care trebuie făcută în cămin şi în vecinătatea ta. Nu
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aştepta ca alţii să te îndemne la acţiune. Mergi înainte în temere de
Dumnezeu, fără întârziere, având mereu în minte răspunderea indi-
viduală ce o ai faţă de Cel care şi-a dat viaţa pentru tine. Acţionează
ca şi când L-ai auzit pe Hristos chemându-te personal să faci tot ce
poţi în serviciul Lui. Nu te uita să vezi cine mai este gata. Dacă eşti
consacrat cu adevărat, Dumnezeu va aduce prin intermediul tău pe
alţii la adevăr folosindu-i apoi drept canale ca să transmită lumină
multora care bâjbâie în întuneric. Fiecare poate să facă ceva. În[120]
efortul de a se scuza, unii spun: „Datoriile mele în cămin, copiii îmi
iau timpul şi mijloacele.“ Părinţi, copiii ar trebui să fie mâna voastră
de ajutor care să vă mărească puterea şi capacitatea de a lucra pentru
Maestru. Copiii sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului. Ei
trebuie conduşi să se consacre lui Dumnezeu căruia îi aparţin prin
creare şi prin mântuire. Să fie învăţaţi că toate puterile trupului,
minţii şi sufletului lor sunt ale Lui. Să fie instruiţi să ajute în diferite
ramuri ale slujirii neegoiste. —Testimonies For The Church 7:62,
63.

Fiecare să facă tot ce poate mai bine. — Domnul doreşte ca
fiecare lucrător să facă tot ce poate mai bine. Cei care nu au avut
pregătire specială într-una din instituţiile noastre medicale ar putea
gândi că nu pot face mare lucru, dar, dragul meu lucrător, aminteşte-
ţi că în parabola talanţilor Hristos nu i-a reprezentat pe toţi robii ca
primind acelaşi număr de talanţi. Unuia i-au fost daţi cinci talanţi,
altuia doi şi altuia unul. Dacă ai un singur talant, foloseşte-1 înţelept
şi fă-1 să sporească punându-l la schimbător. Nu toţi pot face la fel
de mult, dar fiecare să facă tot ce poate pentru a rostogoli înapoi valul
de boală şi suferinţă care străbate lumea noastră. Veniţi în ajutorul
Domnului ca să-L ajutaţi împotriva puterilor tari ale întunericului.
Dumnezeu doreşte ca fiecare copil al Său să aibă inteligenţă şi
cunoştinţe aşa încât slava Lui să fie descoperită lumii noastre cu
putere şi claritate fără greş. —The Review and Herald, 9 iunie, 1904.

Împreună lucrători cu Dumnezeu. — O latură măreaţă a lucră-
rii lui Dumnezeu este descoperită prin cuvintele: „misionar medical.“
A fi misionar medical înseamnă a fi împreună lucrător cu Dumnezeu.
Lucrarea medicală misionară, o lucrare de un mare ajutor şi o putere[121]
pentru cauză, trebuie sa fie dusa înainte cu toată grija şi înţelepciu-
nea. În această lucrare să nu fie tras nici un fir care să strice modelul
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frumos care Dumnezeu plănuieşte să fie lucrat. —Manuscript 139,
1902.

Proclamarea adevărului celor bolnavi şi celor sănătoşi. —
Slujirea Evangheliei este o organizaţie pentru proclamarea adevă-
rului celor bolnavi şi celor sănătoşi. Ea combină lucrarea medicală
misionară şi predicarea Cuvântului. Prin aceste agenţii combinate
sunt date ocazii de comunicare a luminii şi de prezentare a Evan-
gheliei tuturor claselor şi categoriilor societăţii. Dumnezeu vrea ca
pastorii şi membrii bisericii să fie interesaţi în mod hotărât şi activ
în lucrarea medicală misionară.

Slujirea Evangheliei înseamnă să mergi la oameni acolo unde
sunt ei, oricare le-ar fi poziţia sau situaţia, şi să-i ajuţi pe orice
cale posibilă. Aproape întotdeauna, cei care au trupul bolnav, au şi
mintea bolnavă, iar când sufletul este bolnav, este afectat şi trupul.
—Testimonies For The Church 6:300, 301.

Capitolul cincizeci şi opt din Isaia conţine adevăr prezent pen-
tru poporul lui Dumnezeu. Aici vedem că atunci când solia este
dată lumii, lucrarea misionară medicală trebuie unită cu slujirea
Evangheliei. Asupra celor care ţin Sabatul Domnului este aşezată
răspunderea de a face lucrarea milei şi dărniciei. Lucrarea medicală
misionară trebuie unită cu solia şi sigilată cu sigiliul lui Dumnezeu.
—Manuscript 22, 1901.

Nord, sud, est şi vest. — De ce nu a fost înţeles din Cuvântul
lui Dumnezeu ca lucrarea făcută în ramuri misionare medicale este
o îndeplinire a Scripturii: „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii [122]
şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.“ La urmă, robul a zis:
„Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc.“ Şi stăpânul
a zis robului: „Ieşi la drumuri şi la garduri şi pe cei ce-i vei găsi,
sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.“

Aceasta este o lucrare pe care ar trebui s-o facă toate bisericile
de la nord, sud, est şi vest. Bisericilor li s-a dat ocazia să răspundă
acestei chemări. De ce n-au făcut-o? Cineva trebuie să îndeplinească
însărcinarea.

O lucrare ce ar fi trebuit făcută a fost lăsată nefăcută. Cei care au
fost angajaţi în lucrare misionară medicală au făcut exact categoria
de lucrare pe care Domnul ar fi făcut-o. . . .

O, cât de mult rămâne de făcut şi totuşi cât de mulţi oameni care
şi-ar putea folosi corect talentele date de Dumnezeu, nu fac aproape
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nimic, ci doar se îngrijesc pe ei înşişi şi îşi fac plăcerile proprii. Dar
mâna Domnului încă mai este întinsă şi dacă ei vor lucra astăzi în
via Lui, El le va accepta serviciul. —Manuscript 18, 1897.

Menţineţi un echilibru potrivit. — Lucrarea misionară medi-
cală ar trebui să fie făcută de biserică cu eforturi bine organizate.
Ea trebuie să fie pentru cauza lui Dumnezeu ceea ce este mâna
dreaptă pentru corp. Dar lucrarea misionară medicală nu trebuie să
primească o importanţă necuvenită. Să fie făcută fără a neglija alte
ramuri ale lucrării. —Letter 139, 1898.

Lucrarea braţului drept. — Braţul drept este folosit la des-
chiderea uşilor prin care să poată intra corpul. Aceasta este partea
lucrării misionare medicale. Este de a pregăti în mare măsură calea
pentru primirea adevărului pentru acest timp. Un corp fără mâini[123]
este nefolositor. Când se dă cinste trupului, trebuie onorate şi mâinile
ajutătoare care sunt agenţi de o aşa importanţă, încât fără ele trupul
nu poate face nimic. Prin urmare, trupul care tratează cu indiferenţă
braţul drept, refuzându-i ajutorul, nu este în stare să îndeplinească
nimic. —Manuscript 55, 1899.

O parte a marelui întreg. — Lucrarea misionară medicală ar fi
trebuit să existe întotdeauna în lucrarea de reformă, dar niciodată să
nu devină mijlocul de separare a lucrătorilor slujbaşi de activitatea
lor. Hristos a unit aceste două ramuri în tot timpul lucrării Sale.
Lucrarea misionară medicală este parte a marelui întreg după cum
braţul este parte a trupului. Braţul nu-i poate spune capului: „Nu
am nevoie de tine“ Trupul are neapărat nevoie de cap şi de braţe
pentru a face lucrare activă cu succes. Trupul nu trebuie să devină
braţ. Fiecare membru are lucrarea lui specifică de îndeplinit. —
Manuscript 105, 1899.

Rugăciunea misionarului medical. — Pastorii şi instructorii
să lucreze cu inteligenţă în domeniile lor, instruindu-i pe membrii
bisericii cum să lucreze în ramura misionară medicală. Când Hristos
locuieşte în cei care mărturisesc a fi urmaşi ai Lui, aceştia vor face
ce a făcut El. Ei nu vor avea ocazia să ruginească din cauza lipsei
de activitate. Vor avea destul de făcut, iar lucrarea lor, sub auspiciile
bisericii, va fi mijlocul lor cel mai însemnat de comunicare a luminii.

Omul care lucrează potrivit cu planul lui Dumnezeu se va ruga:
„Să se ştie astăzi prin lucrarea mea pentru omenirea suferindă că
există un Dumnezeu în Israel şi că eu sunt servitorul Tău. Să se



Pe urmele Maestrului 89

vadă că lucrez, nu după impulsul şi înţelepciunea mea, ci potrivit cu [124]
cuvântul Tău.“

Când omul are această atitudine şi îşi dă scama că duce la înde-
plinire planul lui Dumnezeu şi că Dumnezeu îşi aduce la îndeplinire
planul prin el, se află în posesia puterii divine care nu cunoaşte în-
frângere. Toate puterile împotrivitoare nu înseamnă mai mult decât
pleava din arie. —Manuscript 115, 1899.

Va aduce viaţă bisericilor. — Aş dori să le spun fraţilor mei
pastori: Efectuaţi această lucrare cu tact şi pricepere. Puneţi la lucru
tinerii şi tinerele din bisericile noastre. Combinaţi lucrarea misionară
medicală cu proclamarea soliei îngerului al treilea. Depuneţi eforturi
precise şi bine organizate pentru a ridica bisericile din nivelul de
moarte în care au căzut şi au rămas timp de ani de zile. Trimiteţi
lucrători în biserici care să prezinte fiecărei familii şi fiecărui indi-
vid principiile reformei sanitare legate de solia îngerului al treilea.
încurajaţi-i pe toţi să ia parte la lucrarea pentru semenii lor şi să ve-
deţi dacă suflarea de viaţă nu se va întoarce repede în aceste biserici.
—Letter 54, 1898. [125]



Capitolul 15 — Slujire medicală în case

Uşa de intrare în cămin. — Lucrarea misionară medicală este
lucrarea deschizătoare de drumuri a Evangheliei, uşa prin care ade-
vărul pentru acest timp să găsească intrare în multe familii. Poporul
lui Dumnezeu trebuie să fie misionari medicali veritabili, deoarece
ei trebuie să înveţe a servi atât nevoilor sufletului cât şi ale trupului.
Lucrătorii noştri ar trebui să arate altruismul cel mai pur când merg
să dea tratamente bolnavilor, cu cunoştinţa şi experienţa câştigate
prin lucrare practică. Aşa cum merg, din casă în casă, vor găsi acces
la multe inimi. Se va ajunge la mulţi care nu ar fi auzit altfel solia
Evangheliei. —The Review and Herald, December 1914, , p. 17.

Hristos va călăuzi în această slujire. — Dacă vii aproape de
Hristos, purtând jugul Lui, vei învăţa zilnic de la El cum să duci solia
păcii şi mângâierii celor întristaţi, dezamăgiţi, mâhniţi şi cu inima
zdrobită. Puteţi să-i îndreptaţi pe cei descurajaţi către Cuvântul lui
Dumnezeu şi să-i luaţi pe bolnavi la Domnul în rugăciune. Când
te rogi, vorbeşte cu Hristos ca şi cu un prieten de încredere, foarte
iubit. Păstrează o demnitate blajină, plăcută şi liberă ca un copil al
lui Dumnezeu. — Testimonies. vol. 6, p, 323, 324.

Serviciul medicilor şi asistenţilor medicali.- O, dacă toţi bolnavii
ar putea fi serviţi de medici şi asistenţi medicali asemenea lui Hristos,
care ar putea să-i ajute să-şi încredinţeze în grija Marelui Vindecător
trupurile epuizate şi frământate de durere, privind cu credinţă la El
pentru restabilire. Fiecare creştin sincer se pleacă înaintea lui Isus[126]
ca adevăratul medic al sufletelor. Când stă El lângă patul bolnavilor,
mulţi vor fi nu numai convertiţi, ci şi vindecaţi. Dacă, prin servire
judicioasă, pacientul este condus să-şi predea sufletul lui Hristos
şi să-şi aducă gândurile în ascultare de voia lui Dumnezeu, este
câştigată o mare biruinţă. —The Review and Herald, 9 mai, 1912.

Asistentul medical misionar în cămin. — Domnul vrea ca
bărbaţi înţelepţi şi femei înţelepte, lucrând în calitate de asistenţi
medicali, să-i mângâie şi să-i ajute pe bolnavi şi suferinzi. . . . Există
multe ramuri ale lucrării ce trebuie îndeplinite de către asistentul
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medical misionar. Sunt uşi deschise pentru asistenţii medicali bine
pregătiţi ca să meargă în mijlocul familiilor şi să caute să trezească
un interes pentru adevăr. Aproape în orice loc există un număr mare
de persoane care nu participă la nici un fel de servicii religioase.
Dacă Evanghelia trebuie să ajungă la ei, ea trebuie dusă în casele lor.
Adeseori alinarea nevoilor lor fizice este singurul mijloc prin care
ne putem apropia de ei. Pe măsură ce asistenţii misionari îngrijesc
de bolnavi şi uşurează nevoile săracilor, vor găsi multe ocazii de a
se ruga cu ei, de a le citi din Cuvântul lui Dumnezeu şi de a le vorbi
despre Mântuitorul. Ei pot să se roage cu şi pentru cei neajutoraţi
care nu au putere de voinţă să-şi stăpânească apetitul pe care l-a
degradat pofta. Ei pot aduce o rază de speranţă în vieţile celor învinşi
şi descurajaţi. Datorită dragostei lor neegoiste, manifestată prin fapte
de bunătate dezinteresată, va fi mai uşor pentru aceşti suferinzi să
creadă în iubirea lui Hristos. —Ibid.

Învăţaţi-i pe oameni cum să se menţină sănătoşi. — Lucrarea
misionară medicală oferă multe ocazii pentru slujire. Necumpătarea
în mâncare şi ignoranţa cu privire la legile naturii produc multe
din bolile existente şi îl jefuiesc pe Dumnezeu de slava cuvenită. . . . [127]
învăţaţi-i pe oameni că este mai bine să ştie cum să se menţină
sănătoşi decât să ştie cum să vindece boala. Ar trebui să fim educatori
înţelepţi, avertizându-i pe toţi împotriva indulgenţei de sine. Când
vedem nenorocirea, diformitatea şi boala ce au venit în lume ca
rezultat al ignoranţei, cum am putea să ne reţinem de la împlinirea
datoriei de a-i ilumina pe cei neştiutori şi a-i alina pe suferinzi?
—Ibid., 6 iunie, 1912.

Toţi ar trebui să stăpânească principiile simple. — Toţi cei
din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie misionari medicali verita-
bili. Să înveţe a servi nevoilor sufletului şi trupului. Să ştie cum să
dea tratamente simple care fac atât de mult în alinarea durerii şi înde-
părtarea bolii. Ei ar trebui să cunoască principiile reformei sanitare
ca să poată arăta altora cum poate fi prevenită boala şi recăpătată
sănătatea prin obiceiuri corecte cu privire la mâncare, băutură şi
vestimentaţie. O demonstraţie practică a valorii principiilor reformei
sanitare ar face mult în îndepărtarea prejudecăţii împotriva lucrării
noastre de evanghelizare. Marele Medic, începătorul lucrării misio-
nare medicale, îi va binecuvânta pe toţi cei care vor merge înainte,
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umili şi încrezători, căutând să împartă cu alţii adevărul pentru acest
timp. —Ibid., 5 mai, 1904.

O reformă continuă este esenţială. — Să menţinem înaintea
poporului importanţa continuării reformei şi să ne impunem învăţă-
turile prin exemplul nostru. Religia adevărată şi legile sănătăţii merg
mana în mână. E imposibil să lucrezi pentru salvarea bărbaţilor şi
femeilor fără a le prezenta nevoia de a se despărţi de îngăduinţele
păcătoase care distrug sănătatea, degradează sufletul şi împiedică
adevărul divin să impresioneze mintea. Bărbaţii şi femeile să fie învă-
ţaţi să revadă cu atenţie fiecare obicei şi practică şi să le îndepărteze[128]
neapărat pe cele care produc o stare nesănătoasă trupului aruncând
astfel o umbră întunecată asupra minţii. —Ibid., 12 November 1901.

Învăţaţi principiile gătitului sănătos. — Mulţi nu cunosc prin-
cipiile vieţuirii sănătoase deoarece tiranul Prejudecată a închis căile
spre suflet. Un serviciu bun poate fi făcut învăţându-i pe oameni cum
să prepare mâncare sănătoasă. Această ramură a lucrării este la fel de
importantă ca oricare alta. Să fie înfiinţate mai multe şcoli de gătit,
iar unii să lucreze din casă în casă dând instrucţiuni cu privire la
arta pregătirii alimentelor sănătoase. Prin influenţa reformei sanitare,
mulţi vor fi salvaţi de la degenerare fizică, intelectuală şi morală.
Aceste principii se vor recomanda singure celor care caută lumina
şi, de la acestea, ei vor înainta primind adevărul deplin pentru acest
timp.

Dumnezeu vrea ca poporul Lui să primească pentru a da. Ca
martori nepărtinitori şi neegoişti, ei să să împartă cu alţii ceea ce
le-a dat Domnul. Când începeţi această lucrare şi căutaţi să ajungeţi
la inimi prin mijloacele care stau în puterea voastră, aveţi grijă să
lucraţi într-un mod care va îndepărta prejudecata în loc de a o crea.
Viaţa lui Hristos să fie studiul vostru continuu şi trudiţi cum a făcut
Ei, urmându-I exemplul. —Ibid., 6 iunie, 1912.

Avem nevoie de o educaţie adevărată în arta gătitului. . . . Formaţi
clase unde să-i puteţi învăţa pe oameni cum să facă pâine bună şi
cum să folosească ingredientele pentru a face combinaţii sănătoase
de alimente din cereale şi legume. —Manuscript 150, 1905.

Urmaţi o cale care va recomanda reforma. — Multe din ve-
derile Adventiştilor de Ziua a Şaptea diferă mult de vederile lumii
în general. Cei care susţin un adevăr nepopular, mai presus de toţi[129]
ceilalţi, ar trebui să fie consecvenţi în propria viaţă. Să nu încerce să
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vadă cât de diferiţi pot fi de alţii, ci cât de aproape pot veni de cei pe
care doresc să-i influenţeze, ca să-i poată ajuta să ajungă la poziţia
pe care ei o preţuiesc atât de mult. O asemenea cale va recomanda
adevărul susţinut de ei.

Cei care sprijină o reformă în dietă ar trebui să prezinte avantajele
sănătăţii în cea mai bună lumină prin ceea ce pun pe masa lor.
Să exemplifice principiile sale astfel încât s-o recomande judecăţii
minţilor sincere. . . .

Când cei care susţin reforma sanitară împing situaţia la extreme,
nu oamenii trebuie blamaţi dacă ajung dezgustaţi.

Prea adesea se aduce astfel o reputaţie proastă credinţei noastre
religioase şi, în multe cazuri, cei care sunt martori la asemenea
manifestări de inconsecvenţă nu mai pot fi făcuţi vreodată să creadă
că există ceva bun în reformă. Aceşti extremişti fac mai mult rău în
câteva luni decât poate fi reparat într-o viaţă întreagă. Ei sunt angajaţi
într-o lucrare care îi place lui Satana. . . . Idei înguste şi întinderea
peste măsura a unor puncte mărunte au fost o pagubă mare pentru
cauza sănătăţii. —Christian Temperance and Bible Hygiene, 55-57.

Să nu fie impuse păreri personale. — Cei care au doar o în-
ţelegere parţială a principiilor reformei sunt adesea cei mai rigizi,
nu numai în împlinirea vederilor lor, dar şi în impunerea lor asupra
familiei şi vecinilor. Efectul reformelor lor greşite, după cum se
vede în sănătatea lor şubredă şi în eforturile de a-şi impune vederile
asupra altora, dau o idee falsă despre reforma dietei şi-i conduce pe
oameni s-o respingă cu totul.

Cei care înţeleg legile sănătăţii şi sunt conduşi de principiu vor
evita extremele atât spre indulgenţă cât şi spre restricţie. Ei îşi aleg [130]
dieta, nu doar pentru satisfacerea apetitului, ci pentru clădirea orga-
nismului. Ei caută să-şi conserve orice putere în condiţia cea mai
bună pentru a putea oferi cel mai înalt serviciu lui Dumnezeu şi
oamenilor. Apetitul se află sub controlul judecăţii şi conştiinţei şi ei
sunt răsplătiţi cu sănătatea trupului şi a minţii. Ei nu-şi impun vede-
rile în mod ofensator asupra altora, iar exemplul lor este o mărturie
în favoarea principiilor corecte. Aceste persoane au o influenţă mare
spre bine.

În reforma dietetică există un real bun simţ. Acest subiect ar
trebui să fie studiat extensiv şi profund şi nimeni să nu-i critice
pe alţii pentru că practica lor nu este întru totul în armonie cu a
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sa. Este imposibil să faci o regulă invariabilă pentru reglementarea
obiceiurilor tuturor şi nimeni să nu se creadă un criteriu pentru toţi.
Nu toţi pot consuma aceleaşi lucruri. Alimente care sunt gustoase
şi sănătoase pentru o persoană pot fi neplăcute şi dăunătoare pentru
alta. Unii nu pot folosi laptele în timp ce alţii trăiesc cu lapte. Unele
persoane nu pot digera mazărea şi fasolea, iar alţii le găsesc ca
fiind sănătoase. Pentru unii preparatele din cereale măcinate macro-
granular sunt alimente bune în timp ce alţii nu le pot folosi. —
Ministry of Healing, 318-320.

Lumină pentru salvarea lumii. — Cei care au rolul de învă-
ţători trebuie să aibă cunoştinţe cu privire la boală şi cauzele ci,
înţelegând că fiecare acţiune a individului ar trebui să fie în armonic
perfectă cu legile vieţii. Lumina pe care Dumnezeu a dat-o cu privire
la reforma sanitară este pentru salvarea noastră şi a lumii. Bărbaţii şi
femeile ar trebui să fie informaţi cu privire la locuinţa omenească pe
care Creatorul a prevăzut-o ca reşedinţă a Sa şi peste care doreşte să
fim administratori credincioşi. „Căci voi sunteţi templul Dumnezeu-
lui celui viu; după cum a spus Dumnezeu: «Eu voi locui în ei şi voi[131]
umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul
Meu.»“ —The Review and Herald, 12 November 1901.

Trezeşte încredere. — Mulţi nu au credinţă în Dumnezeu şi
şi-au pierdut încrederea în om, dar apreciază faptele de simpatie şi
de ajutorare. Inima le este mişcată când văd pe cineva, nemotivat
de laudă sau compensaţie pământească, venind la casele lor, slu-
jind bolnavilor, hrănindu-i pe înfometaţi, îmbrăcându-i pe cei goi,
mângâindu-i pe întristaţi şi îndreptându-i pe toţi, cu gingăşie, către
Cel al cărui mesager este el ca să arate iubirea şi mila Sa. Recu-
noştinţa încolţeşte şi credinţa este aprinsă. Ei văd că Dumnezeu Se
îngrijeşte de ei şi când Cuvântul Lui este deschis, sunt pregătiţi să
asculte. —Ibid, 9 mai, 1912.

Mulţi salvaţi de la degradare. — Mi s-a arătat că lucrarea mi-
sionară medicală îi va descoperi în adâncimile degradării pe oamenii
care odată au avut o minte rafinată, calificări bogate şi care vor fi
salvaţi din starea lor decăzută prin trudă corespunzătoare. După ce
oamenii au fost îngrijiţi cu simpatie şi li s-a răspuns nevoilor fizice,
adevărul să fie prezentat minţii lor aşa cum este în Isus. Duhul Sfânt
lucrează şi cooperează cu cei care trudesc pentru asemenea suflete şi
unele vor aprecia temelia pe stâncă pentru credinţa lor religioasă. Să
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nu se comunice în mod surprinzător doctrine ciudate acestor oameni
pe care Dumnezeu îi iubeşte şi de care are milă. Pe măsură ce ei sunt
ajutaţi din punct de vedere fizic de misionarul medical, Duhul sfânt
cooperează cu agentul influenţei omeneşti pentru a trezi puterile
morale. Puterile intelectuale sunt trezite la activitate şi multe din
aceste biete suflete vor fi salvate în împărăţia lui Dumnezeu. Nimic [132]
nu poate şi nu va putea da caracter lucrării în prezentarea adevărului
pentru a-i ajuta pe oameni acolo unde sunt, ca lucrarea samaritea-
nului. Efectuată corespunzător pentru salvarea bietelor suflete care
au fost trecute cu vederea de biserici, ea va fi pana de despicat prin
care adevărul va găsi intrare. Este nevoie de stabilirea unei ordini
diferite a lucrurilor în mijlocul nostru ca popor şi pe măsura ce se
face această lucrare, va fi creată o atmosferă cu totul diferită care
să înconjoare sufletele lucrătorilor. Duhul Sfânt comunică cu toţi
cei care servesc lui Dumnezeu ridicând, întărind şi salvând sufletele
care sunt gata să piară. —Special Testimonies, seria A 11, p. 32.

Se cere zel şi perseverenţă. — Cât de recunoscătoare aş fi dacă
aş putea să trezesc poporul nostru la efort creştin, dacă aş putea să-i
conduc să se angajeze în lucrare misionară medicală cu zel sfânt
şi perseverenţă divină, să depună efort personal pentru cei dinafară
turmei, nu numai în câteva locuri, ci în orice loc! Aceasta este
lucrare misionară adevărată. În unele locuri pare să fie însoţită de
puţin succes, dar, Domnul deschide calea din nou şi succes însemnat
însoţeşte efortul. Sunt spuse cuvinte ce sunt ca nişte cuie împlântate
într-un loc sigur. Îngeri din cer cooperează cu instrumentele omeneşti
şi păcătoşii sunt câştigaţi la Mântuitorul. —Letter 43, 1903.

Persoane sfinte şi devotate sunt chemate. — Este nevoie de
persoane sfinte şi devotate, atât bărbaţi cât şi femei, ca să meargă
ca misionari medicali. Să-şi cultive la maximum puterile fizice şi
mintale şi evlavia. Să se depună orice efort pentru a trimite lucrători
inteligenţi. Acelaşi har care a venit de la Isus Hristos la Pavel şi
Apolo care i-a făcut deosebiţi datorită excelenţei lor spirituale, poate [133]
fi primit acum şi va pregăti pentru lucru mulţi misionari devotaţi.
—Special Testimonies Relating to Medical Misionary Work, 8.

Nu aşteptaţi. — Acum este nevoie de lucrători, de misionari
medicali ai Evangheliei. Nu vă puteţi permite să petreceţi ani de
zile în pregătire. Uşi care sunt acum deschise pentru adevăr vor fi
în curând închise pentru totdeauna. Duceţi solia acum. Nu aşteptaţi
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îngăduind duşmanului să ia în stăpânire câmpurile care acum vă stau
deschise înainte. Grupe mici să iasă şi să facă lucrarea pe care Hristos
l-a încredinţat-o ucenicilor. Să lucreze ca evanghelişti, răspândind
publicaţiile noastre şi prezentând adevărul celor pe care-i întâlnesc.
Să se roage pentru bolnavi slujind nevoilor lor, nu cu medicamente,
ci cu remedii naturale şi să-i înveţe cum să-şi recapete sănătatea şi
să evite boala. Testimonies For The Church 9:172.
[ Notă: Pentru sfaturi mai detaliate privind slujirea medicală şi
prezentarea soliei noastre despre sănătate vezi Divina Vindecare,
Slujirea Medicală, Dietă şi Hrana, and şi Sfaturi pentru sănătate..—
Compilatorii.][134]



Capitolul 16 — Pregătirea pentru criza zilelor din
urmă şi pentru dezastre

Stările acestor zile din urmă ne presează să ne pregătim.
— Trăim în timpul sfârşitului. Semnele timpului se împlinesc cu
repeziciune şi declară că venirea lui Hristos este aproape, chiar
la uşi. Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Duhul lui
Dumnezeu Se retrage încet dar sigur de pe pământ. Plăgi şi judecăţi
cad deja peste dispreţuitorii harului lui Dumnezeu. Calamităţile pe
uscat şi pe mare, starea de agitare a societăţii, alarmele de război
sunt prevestitoare. Ele anticipează apropierea evenimentelor de cea
mai mare însemnătate.

Agenţiile răului îşi unesc forţele şi se consolidează. Ele se întă-
resc pentru ultima mare criză. Schimbări mari vor avea loc în curând
în lumea noastră şi mişcările finale vor fi repezi.

Starea de lucruri din lume arată că vremuri de necaz sunt chiar
asupra noastră. Ziarele sunt pline zilnic de indicaţii ale unui conflict
teribil în viitorul apropiat. Jafuri îndrăzneţe au loc frecvent. Gre-
vele sunt la ordinea zilei. Furturi şi omoruri se comit pretutindeni.
Oameni stăpâniţi de demoni iau vieţile bărbaţilor, femeilor şi co-
piilor mici. Oamenii au devenit orbiţi de viciu şi orice fel de rău
predomină. —Testimonies For The Church 9:11.

Ceva hotărâtor gata să se întâmple. — Prezentul este un timp
de un interes covârşitor pentru toţi cei vii. Conducători şi oameni
de stat, gânditori, atât bărbaţi cât şi femei din toate clasele, îşi au [135]
atenţia îndreptată asupra evenimentelor ce au loc în jurul nostru.
Ei privesc la relaţiile încordate şi agitate dintre naţiuni. Ei observă
intensitatea ce ia în stăpânire fiecare element pământesc şi recunosc
că ceva măreţ şi hotărâtor este gata să aibă loc, că lumea se află în
pragul unei crize uimitoare.

Îngerii ţin acum vânturile luptei ca să nu sufle până când lumea
nu va fi avertizată de pieirea ei care vine, dar o furtună se apropie,
gata să izbucnească asupra pământului. Când Dumnezeu va porunci
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îngerilor să dea drumul vânturilor va fi o astfel de scenă de luptă,
încât nici o pană nu o poate descrie. —Education, 179, 180.

Timpul este aproape când în lume va fi tristeţe pe care nici
un balsam omenesc nu o poate vindeca. Spiritul lui Dumnezeu Se
retrage. Dezastre pe mare şi pe uscat urmează unele după altele într-o
succesiune rapidă. Cât de frecvent auzim despre cutremure şi despre
tornade, despre distrugeri făcute de foc şi de apă cu mari pierderi
materiale şi de vieţi omeneşti! În aparenţă aceste calamităţi sunt
izbucniri capricioase ale forţelor naturii dezorganizate şi neregulate,
cu totul în afara controlului omului, dar în toate acestea poate fi citit
scopul lui Dumnezeu. Acestea se numără printre mijloacele Sale de
a trezi pe bărbaţi şi femei la un simţ al pericolului în care se află.
—Prophets and Kings, 277.

Oraşe mari vor fi măturate cu totul. — Lucrarea care ar fi
trebuit cu mult timp în urmă să opereze activ pentru a câştiga suflete
la Hristos nu a fost făcută. Locuitorii oraşelor stricate, ce vor fi atât
de curând cercetate de calamităţi, au fost neglijaţi în mod crud. Este
aproape timpul când oraşe mari vor fi măturate cu totul şi toţi trebuie
să fie avertizaţi de aceste judecăţi care vin. Dar cine oferă pentru
îndeplinirea acestei lucrări serviciul din toată inima pe care îl cere
Dumnezeu?. . . În prezent nu se face nici a mia parte din lucrarea ce[136]
trebuie făcută în oraşe şi aceasta ar fi făcută dacă bărbaţii şi femeile
şi-ar îndeplini toată datoria. —Manuscript 53, 1910.

O, dacă poporul lui Dumnezeu ar avea un simţământ al distrugerii
iminente a mii de oraşe care acum sunt aproape dedate idolatriei.
—The Review and Herald, 10 September 1903.

Dezastre inevitabile. — Nu cu mult timp în urmă o scenă foarte
impresionantă a trecut prin faţa mea. Am văzut o minge imensă
de foc căzând între acele vile frumoase şi producând distrugere
instantanee. Am auzit pe cineva spunând: „Am ştiut că judecăţile lui
Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am ştiut că vor veni
atât de curând.“ Alţii spuneau: „Aţi ştiut? Atunci de ce nu ne-aţi spus
şi nouă? Noi n-am ştiut.“ Peste tot auzeam spunându-se asemenea
cuvinte. . . .

În curând necazuri cumplite se vor ridica între naţiuni şi nu vor
înceta până va veni Isus. Ca niciodată mai înainte, avem nevoie să
lucrăm în unitate, servindu-L pe Cel care Şi-a pregătit tronul în cer
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şi a cărui împărăţie stăpâneşte peste toţi. Dumnezeu nu Şi-a părăsit
poporul şi tăria noastră stă în a nu-L părăsi pe El.

Judecăţile lui Dumnezeu sunt în ţară. Războaie şi veşti de răz-
boaie, distrugere datorită focului şi apei spun lămurit că timpul
strâmtorării, care se va intensifica până la sfârşit, este foarte aproape.
Nu avem timp de pierdut. Lumea este agitată de un spirit de răz-
boi. Profeţiile din Daniel, capitolul unsprezece, aproape şi-au atins
împlinirea finală. —Ibid., 24 November 1904.

Indescriptibil. — Vineri dimineaţa trecută, chiar înainte de a
mă trezi, o scenă foarte impresionantă a fost prezentată înaintea
mea. Se părea că mă trezesc din somn, dar nu eram în casa mea.
De la ferestre puteam vedea un teribil incendiu de mari proporţii. [137]
Mingi mari de foc cădeau pe case, iar din ele, săgeţi de foc zburau
în toate direcţiile. Era imposibil de a ţine sub control focurile care
erau aprinse şi multe locuri au fost distruse. Groaza oamenilor era
indescriptibilă. După un timp m-am trezit şi eram acasă. —Letter
278, 1906.

Pregătiţi-vă cât aveţi ocazia. — Pe măsură ce agresiunea reli-
gioasă subminează libertăţile naţiunii noastre, cei care vor sta pentru
libertatea de conştiinţă vor fi plasaţi în poziţii nefavorabile. Pentru
ei înşişi, ar trebui, cât au ocazia, să acumuleze cunoştinţe cu privire
la boală, cauzele ei, prevenire şi tratament. Cei care fac aceasta, vor
găsi un câmp de lucru oriunde. Vor exista mulţi suferinzi care vor
avea nevoie de ajutor, nu numai din credinţa noastră, ci, în mare
parte, dintre cei care nu cunosc adevărul —The Medical Missionary,
November, 1892, December, 1892.

Gata de a da ajutor imediat. — Sărăcia şi durerea din familii
vor veni la cunoştinţa noastră, iar nenorociţii şi suferinzii vor trebui
alinaţi. Noi cunoaştem foarte puţin despre suferinţa omenească ce
există pretutindeni în jurul nostru, dar, după cum avem ocazia, sa
fim gata a da ajutor imediat celor care sunt sub apăsare severă. —
Manuscript 25, 1894.

Mâna ajutătoare a lui Dumnezeu în reducerea suferinţei. —
Lucrarea reformei sanitare este mijlocul lui Dumnezeu de reducere a
suferinţei din lumea noastră şi de purificare a bisericii Lui. învăţaţi-i
pe oameni că ei pot acţiona ca mâna ajutătoare a lui Dumnezeu
prin cooperare cu Maestrul Lucrător în restabilirea sănătăţii fizice şi [138]
spirituale. —Testimonies For The Church 9:112, 113.
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Fiecare membru să facă lucrare misionară medicală. — Am
ajuns într-un timp când fiecare membru al bisericii trebuie să facă
lucrare misionară medicală. Lumea este un azil plin cu victime
ale bolilor fizice şi spirituale. Pretutindeni oamenii pier din lipsă
de cunoştinţă a adevărurilor care ne-au fost încredinţate. Membrii
bisericii au nevoie să se trezească pentru a-şi putea da seama de
responsabilitatea lor de a împărtăşi aceste adevăruri. —Ibid., 62.

O uşă de intrare la marile oraşe. — De acum încolo, lucrarea
misionară medicală trebuie făcută cu o seriozitate mai mare ca până
acum. Această lucrare este uşa prin care adevărul să găsească intrare
în oraşele mari. —Ibid., 167.

În fiecare oraş să intre lucrători educaţi să facă lucrare misionară
medicală. —Ibid., 59.

În fiecare oraş mare să existe un corp de lucrători bine organizaţi.
Nu doar unul sau doi, ci zeci să fie puşi la lucru. —Letter 34, 1892.

O parte a lucrării fiecărei biserici. — Lucrarea misionară me-
dicală ar trebui să-şi aibă reprezentanţi în toate locurile unde se
înfiinţează biserici de-ale noastre. —Manuscript 88, 1902.

În orice oraş unde avem o biserică este nevoie de un loc unde
să fie date tratamente. Doar puţine din casele membrilor bisericii
noastre pot oferi spaţiu şi facilităţi pentru îngrijirea corespunzătoare
a bolnavilor. Să se asigure un loc unde să poată fi date tratamente
pentru probleme obişnuite. Clădirea poate să nu fie elegantă, ba[139]
chiar rudimentară, dar să fie furnizată cu facilităţi pentru tratamente
simple. —Testimonies For The Church 6:113.

Lucrarea misionară medicală ar trebui să fie o parte a lucrării
fiecărei biserici din ţara noastră. Despărţită de biserică, va deveni
repede un amestec ciudat de atomi dezorganizaţi. Va consuma, dar
nu va produce. În loc de a acţiona ca mână ajutătoare a lui Dum-
nezeu pentru înaintarea adevărului Său, va secătui viaţa şi forţa din
biserică şi va slăbi solia. Efectuată independent, ea nu numai că va
consuma talent şi mijloace necesare în alte domenii, dar chiar în îm-
plinirea lucrării de ajutorare a celor neajutoraţi, dacă este despărţită
de slujirea cuvântului, îi va plasa pe oameni acolo unde vor batjocori
adevărul Bibliei. —Ibid., 289.

Slujirea misionară medicală în criza de la sfârşit. — Inima
îmi este întristată când privesc la bisericile noastre care ar trebui să
fie unite în inimă, suflet şi practică cu lucrarea misionară medicală.
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Lucrarea unui slujbaş este să slujească. Pastorii noştri să lucreze
după planul Evangheliei de slujire.

Nu veţi fi niciodată pastori după rânduiala Evangheliei până nu
arătaţi un interes hotărât în lucrarea misionară medicală, Evanghelia
vindecării, binecuvântării şi întăririi. Veniţi în ajutorul Domnului;
în ajutorul Domnului împotriva puterilor tari ale întunericului, ca
să nu se spună despre voi: „Blestemaţi pe Meroza,. . . blestemaţi pe
locuitorii lui; căci n-au venit în ajutorul Domnului.“ Judecători 5:23.
—The General Conference Bulletin, 12 April 1901. [140]
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Secţiunea 6 — Organizaţia Dorca în
biserică

Gând preţios
[141]

[142]
În Iope locuia Dorca ale cărei degete pricepute erau mai active

decât limba. Ea ştia cine are nevoie de îmbrăcăminte confortabilă
şi cine avea nevoie de compasiune şi slujea nevoilor ambelor clase
cu mărinimie. Când Dorca a murit, biserica din Iope a realizat ce
pierdere a suferit. Nu este de mirare că ei au plâns, au jelit şi lacrimi
fierbinţi au căzut peste lutul neînsufleţit. Ea era de o valoare atât
de mare, încât, prin puterea lui Dumnezeu, a fost adusă înapoi din
ţinutul duşmanului ca îndemânarea şi energia ei să mai poată încă
fi o binecuvântare pentru alţii. O astfel de fidelitate răbdătoare,
perseverentă şi însoţită de rugăciuni, pe care o aveau aceşti sfinţi
ai lui Dumnezeu, este un lucru rar, totuşi fără ea biserica nu poate
să prospere. Este nevoie de ea în biserică, în şcoala de Sabat şi
în societate. Mulţi aduc în relaţiile cu biserica trăsăturile lor de
caracter naturale, nesupuse. În timp de criză, când este nevoie de un
spirit plin de speranţă, ei cad în descurajare şi aduc poveri asupra
bisericii; şi nu văd că acest lucru este greşit. Cauza lui Dumnezeu
nu are nevoie de asemenea persoane deoarece nu sunt demne de
încredere. Întotdeauna există o chemare pentru lucrători statornici şi
temători de Dumnezeu, care nu vor cădea în leşin în ziua necazului.
—Testimonies For The Church 5:304.
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În Iope era o ucenică numită Tabita, nume care în tălmăcire se
zice Dorca. Ea făcea o mulţime de fapte bune şi milostenii. Faptele
Apostolilor 9:36.

Organizaţia Dorca astăzi. — Cu siguranţă că ar trebui să fie un
număr mai mare de femei angajate în lucrarea de slujire a omenirii
suferinde, spre a o înălţa şi învăţa cum să creadă, în mod simplu, în
Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Când sufletele se predau Domnului
Isus pe deplin vor înţelege învăţătura.

Mă doare faptul ea nu sunt mai multe surori ale noastre din
America angajate în lucrarea ce ar putea s-o facă pentru Domnul Isus.
Rămânând în Hristos, ele vor primi curaj, tărie şi credinţă pentru
lucrare. Multor femei le place să vorbească. De ce nu pot spune
cuvintele lui Hristos sufletelor care pier? Când suntem într-o legătură
mai strânsă cu Hristos, inima află starea nenorocită a sufletelor care
nu-L cunosc pe Dumnezeu şi care nu simt că-L dezonorează pe
Hristos care i-a cumpărat cu un preţ.

Când femeile credincioase vor simţi povara sufletelor şi povara
păcatelor altora, vor lucra aşa cum a lucrat Hristos. Nu vor considera
nici un sacrificiu prea mare de făcut pentru a câştiga suflete la
Hristos. Toţi cei care au această iubire pentru suflete sunt născuţi
din Dumnezeu. Ei sunt gata sa calce pe urmele Sale, iar cuvintele şi
glasul lor sunt talente angajate în serviciul Maestrului. Seva care vine
din tulpina părintească la sufletele lor, va curge în canale distincte[144]
de iubire spre sufletele care sunt ofilite şi uscate.

În această lucrare este educaţie continuă. Dorinţa de a fi o bi-
necuvântare descoperă slăbiciunea şi ineficienta lucrătorului. Acest
lucru conduce sufletul la Dumnezeu în rugăciune. Domnul Isus dă
lumină şi Duh Sfânt, iar el înţelege că Hristos este cel care topeşte
şi zdrobeşte inimile împietrite. —Letter 133, 1898.

Valoarea organizaţiei. — Lucrarea pe care o faci tu[Scrisoare
adresată unei femei cu o experienţă publică bogată, care a devenit
membră a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea.] în a le ajuta pe
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surorile noastre să aibă un simţ al răspunderii individuale înaintea
lui Dumnezeu este bună şi necesară. Ea a fost neglijată mult timp.
Când această lucrare este prezentată în mod clar, simplu şi precis, ne
aşteptăm ca datoriile casnice, în loc de a fi neglijate, să fie făcute cu
mai multă înţelepciune. Domnul ar vrea ca întotdeauna să prezentăm
cu stăruinţă preţul sufletului omenesc înaintea celor care nu-i înţeleg
valoarea. Dacă putem aranja să avem grupe organizate şi instruite
în mod inteligent cu privire la partea pe care o au de îndeplinit ca
slujitori ai Maestrului, bisericile noastre vor avea o viaţă şi o energie
de care au dus lipsă mult timp. Desăvârşirea sufletului pe care l-a
salvat Hristos va fi apreciată. În general surorile noastre o duc greu
din cauza familiilor lor în creştere şi a încercărilor lor neapreciate.
Am dorit atât de mult femei educate astfel încât să le poată ajută pe
surorile noastre să se ridice din descurajare şi să se simtă în stare
să facă o lucrare pentru Domnul. Acest lucru aduce în vieţile lor
raze de soare care sunt reflectate în inimile altora. Dumnezeu te va
binecuvânta pe tine şi pe toţi cei care se vor uni cu tine în această
lucrare măreaţă. —Letter 54, 1899. [145]

Domnul are o lucrare pentru femei. — Domnul are pentru
femei o lucrare, tot aşa cum are şi pentru bărbaţi. Ele pot să-şi ocupe
locul în lucrarea Lui în acest timp de criză şi El va lucra prin ele.
Dacă sunt cuprinse de simţul datoriei lor, şi trudesc sub influenţa
Duhului Sfânt, vor avea exact stăpânirea de sine care se cerc în acest
timp. Mântuitorul va reflecta asupra acestor femei jertfitoare de sine
lumina feţei Sale şi le va da o putere care o întrece pe cea a bărbaţilor.
Ele pot face în familii o lucrare pe care bărbaţii nu o pot face şi care
pătrunde în viaţa lăuntrică. Ele pot să se apropie de inimile celor
la care bărbaţii nu pot să ajungă. Este nevoie de munca lor. —The
Review and Herald, 26 August 1902.

Femeile au un destin înalt. — Surorilor, noi putem face o lu-
crare nobilă pentru Dumnezeu dacă vrem. Femeia nu-şi cunoaşte
puterea. Dumnezeu nu a intenţionat ca toate facultăţile ei să fie
absorbite în întrebările: Ce voi mânca? Ce voi bea? Cu ce mă voi
îmbrăca? Există un scop mai înalt pentru femeie, un destin mai
măreţ. Ea ar trebui să-şi dezvolte şi să-şi cultive puterile pentru că
Dumnezeu le poate angaja în marea lucrare de salvare a sufletelor
de la ruină veşnică. —Testimonies For The Church 4:642.
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Putem spune cu siguranţă că demnitatea şi importanţa misiunii
şi datoriilor distincte ale femeii au un caracter mai sacru şi mai sfânt
decât datoriile unui bărbat. . . . Femeia să-şi dea seama de sfinţenia
lucrării ei şi să-şi îndeplinească misiunea cu tăria de la Dumnezeu şi
în fiică de El —Ibid., 565.

Dacă putem impresiona minţile surorilor noastre cu binele ce
stă în puterea lor să-l facă prin Domnul Isus Hristos, vom vedea
împlinită o mare lucrare. —Letter 119, 1898.[146]

Femei chemate să fie mesageri ai harului. — Avem mare ne-
voie de femei consacrate care, ca mesageri ai harului, să viziteze
mamele şi copiii în casele lor şi să-i ajute în datoriile casnice de
fiecare zi, dacă este nevoie, înainte de a începe să le vorbească cu
privire la adevărul pentru acest timp. Veţi vedea că prin această
metodă veţi avea suflete ca rezultat al slujirii voastre. —The Review
and Herald, 12 iulie, 1906.

De ce staţi fără lucru? — Domnul viei le spune multor femei
care acum nu fac nimic: „De ce staţi aici toată ziua fără lucru?“ Ele
pot fi instrumente ale neprihănirii, oferind un serviciu sfânt. Maria a
fost prima care L-a predicat pe Isus înviat şi în lucrarea de predicare
a adevărului acum este nevoie de influenţa purificatoare şi alinătoare
a femeilor creştine. Dacă ar fi douăzeci de femei acolo unde acum
este numai una, a căror lucrare preţioasă să fie salvarea sufletelor,
am vedea mult mai mulţi convertiţi la adevăr. Sârguinţa zeloasă şi
continuă în cauza lui Dumnezeu va aduce succes deplin şi le va
uimi cu rezultatele ei. Lucrarea trebuie îndeplinită cu răbdare şi
perseverenţă şi prin aceasta este manifestată consacrarea adevărată
faţă de Dumnezeu. El cere fapte, nu numai vorbe.

Lucrarea lui Dumnezeu merită eforturile noastre cele mai
bune. . . . Adeseori suntem atât de adânciţi în interesele noastre ego-
iste, încât inimii nu i se îngăduie să înţeleagă nevoile şi lipsurile
omenirii. Ne lipsesc faptele de milă şi mărinimie în slujirea sacră şi
socială a nevoiaşilor, a celor apăsaţi şi suferinzi. —The Signs of the
Times, 16 septembrie 1886.

Lucrarea ce trebuie făcută. — Inactivitatea şi delicatul stat
degeaba slăbesc forţele vitale ale femeilor tinere. Sunt unele care
petrec ore din timpul preţios stând în pat, ceea ce nu le binecuvân-[147]
tează cu creşterea tăriei sau cu uşurarea altora de poveri, ci aduce
slăbiciune asupra lor şi le întăreşte obiceiurile rele. Aceste ore irosite
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în pat, fără folos, nu pot fi niciodată recâştigate. Păcatul timpului
pierdut în felul acesta este însemnat în cartea de aducere aminte.

Este destul de făcut în această lume ocupată. Sunt destui în marea
familie a lui Dumnezeu care au nevoie de simpatie şi de ajutor. Dacă
lucrul nostru nu ne solicită timp, sunt bolnavi pe care să-i vizităm şi
săraci pe care să-i ajutăm şi să-i încurajăm. —The Health Reformer,
iunie, 1873.

Un loc unic pentru femei în lucrare. — Există un câmp întins
în care surorile noastre pot face serviciu bun pentru Maestru în dife-
rite ramuri ale lucrării legate de cauza Lui. Prin lucrare misionară,
ele pot ajunge la o categorie de persoane la care pastorii noştri nu
pot. . . . Este lucru neglijat sau efectuat în mod imperfect care ar
putea fi făcut cu meticulozitate prin ajutorul pe care îl pot da suro-
rile. Deoarece există atât de multe tipuri de lucru prea grele pentru
femei, sunt chemaţi fraţii noştri să se angajeze în ele şi multe ramuri
ale lucrării misionare sunt neglijate. Multe lucruri lăsate nefăcute
în multe biserici ar putea fi efectuate de femei dacă acestea sunt
instruite corespunzător. Surorile noastre ar putea servi ca secretare
şi afacerile bisericii n-ar fi atât de jalnic neglijate. Există multe alte
poziţii în cauza lui Dumnezeu pe care surorile noastre sunt mai bine
calificate decât fraţii noştri ca să le ocupe şi în care ar putea face
serviciu eficient. —The Review and Herald, 19 decembrie 1878.

Corespondenţă misionară. — Femeile pot face o lucrare bună
în câmpul misionar scriind prietenilor şi aflând despre sentimentele
adevărate ale acestora faţă de cauza lui Dumnezeu. Prin acest mijloc [148]
sunt aduse la lumină chestiuni foarte valoroase. Lucrătorii să nu ca-
ute înălţare de sine, ci să prezinte adevărul în simplitatea lui oricând
au ocazia. The Signs of the Times, 16 septembrie 1886.

Dreptul lui Dumnezeu la timpul şi banii noştri. — Nu avem
nici un drept, surorile mele creştine, să pierdem timpul şi să dăm
exemplu şi altora care sunt mai puţin capabili decât noi să irosească
timp şi energie pe ornamente nefolositoare, pe îmbrăcăminte şi mo-
bilier sau să-şi îngăduie excese în mâncare. Noi avem de îndeplinit
datorii religioase şi dacă le neglijăm, ne vom reduce facultăţile inte-
lectuale şi vom îndepărta de Dumnezeu afecţiunea noastră. Autorul
existenţei noastre are drepturi asupra timpului şi banilor noştri. El
are săraci şi suferinzi peste tot în jurul nostru pe care banii ar putea
să-i ajute, iar cuvintele de voioşie şi de îmbărbătare să-i binecuvân-
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teze. Hristos Se identifică cu nevoile omenirii suferinde. Când ai
neglijat să vizitezi văduva şi orfanii încercaţi în cuptorul suferinţei şi
lipsiţi de cele necesare, nu ai realizat că Hristos va însemna circum-
stanţele în dreptul tău în cartea faptelor ca şi când L-ai fi neglijat pe
El. —The Health Reformer, iunie, 1873.

Angajaţi-vă în evanghelizare personală. — Lucrarea femeilor
care s-au predat Domnului şi caută să-i ajute pe cei nevoiaşi şi loviţi
de păcat iese în întâmpinarea unei necesităţi directe. Trebuie să se
facă lucrare de evanghelizare personală. Femeile care o efectuează
duc Evanghelia în casele celor de la drumuri şi garduri. Ele citesc şi
explică familiilor Cuvântul, rugându-se cu ele, îngrijind de bolnavi,
şi alinându-le nevoile trecătoare. —Testimonies For The Church
6:118.

[149]



Capitolul 18 — Calificările femeilor pentru lucrare

Tipul de femei chemate la servire. — Dumnezeu cheamă fe-
mei lucrătoare serioase, chibzuite, binevoitoare, blânde şi statornice
în principii. El cheamă femei perseverente care îşi vor lua gândurile
de la sine şi comoditatea personală şi le vor centra în Hristos. . . . Se
vor ridica surorile noastre la starea de urgenţă? Vor lucra ele pentru
Maestru? —Testimonies For The Church 6:118.

Să înveţe în şcoala lui Hristos. — Domnul are o lucrare pentru
femei la fel cum are şi pentru bărbaţi. Ele pot îndeplini o lucrare
bună pentru Dumnezeu dacă mai întâi învaţă în şcoala lui Hristos
lecţia preţioasă şi foarte importantă a blândeţii. Să nu poarte doar
numele lui Hristos ci să aibă şi Spiritul Său. Ele trebuie să umble
aşa cum a umblat El, curăţindu-şi sufletul de tot ceea ce întinează.
Apoi vor fi în stare să aducă beneficiu altora prezentând plinătatea
lui Isus. —Manuscript 119, 1907.

Cu principii neclintite şi caractere bine clădite. — Este ne-
voie de femei cu principii neclintite şi cu caractere bine clădite,
care cred că într-adevăr trăim în ultimele zile şi că noi avem ultimul
mesaj solemn de avertizare care să fie dat lumii. Ele ar trebui să aibă
simţământul că sunt angajate într-o lucrare importantă de răspândire
a razelor de lumină pe care Cerul le-a revărsat asupra lor. Când
iubirea de Dumnezeu şi de adevăr este un principiu statornic, ele
nu vor lăsa nimic să le împiedice de la datorie sau să le descurajeze [150]
în lucrarea lor. Se vor teme de Dumnezeu şi nu vor fi abătute de
la munca lor în cauza Lui de ispita situaţiilor profitabile şi a per-
spectivelor atractive. Ele îşi vor păstra integritatea, oricât le-ar costa.
Acestea vor reprezenta corect lui Hristos, iar cuvintele lor, spuse
la momentul potrivit vor fi ca nişte mere de aur într-un coşuleţ de
argint. Asemenea persoane pot face pe multe căi o lucrare valoroasă
pentru Dumnezeu. El le cheamă să meargă în câmp la recoltat şi să
adune snopii. —The Signs of the Times, 16 septembrie, 1866.

Tact, discernământ, aptitudine. — Femeile creştine sunt che-
mate. Există un câmp întins în care ele pot face serviciu pentru
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Maestru. Sunt femei nobile care au avut curajul să hotărască în
favoarea adevărului datorită multitudinii de dovezi. Ele au tact, dis-
cernământ şi aptitudini bune şi ar putea fi lucrătoare creştine pline
de succes. —Ibid.

Împletirea atributelor Martei şi Mariei. — toţi cei care lu-
crează pentru Dumnezeu ar trebui să aibă aptitudinile Martei şi
Mariei îmbinate — bunăvoinţa de a servi şi dragostea sinceră pentru
adevăr. Eul şi egoismul trebuie pierdute din vedere. —Testimonies
For The Church 6:118.

Nevoia de femei blânde. — Este nevoie de femei fără impor-
tanţă de sine, cu maniere blânde şi inimi smerite care vor lucra cu
blândeţea lui Hristos oriunde pot găsi ceva de făcut pentru salvarea
sufletelor. Toţi cei care au fost făcuţi părtaşi ai beneficiilor cereşti ar
trebui să fie serioşi şi nerăbdători ca alţii, care nu au privilegiile de
care s-au bucurat ei, să aibă dovezile adevărului prezentate înaintea
lor. Ei nu vor dori numai ca alţii să aibă aceste beneficii, ei vor avea
grijă ca aceştia să le aibă şi îşi vor face partea pentru îndeplinirea[151]
acestui obiectiv.

Puterile spirituale şi morale ale celor care devin conlucrători
cu Dumnezeu vor creşte, în timp ce cei care îşi dedică timpul şi
energiile servindu-se pe ei înşişi vor deveni pitici, se vor ofili şi vor
muri. —Signs of the Times, 16 septembrie 1886.

Dezvoltarea talentelor. — Surorilor noastre. . . nu le lipseşte
aptitudinea şi dacă îşi vor folosi talentele pe care deja le au, eficienţa
lor va creşte foarte mult. —Testimonies 4:629, 630.

Curajoasă şi stăpână pe sine. — Multe cămine sunt făcute
foarte nefericite prin murmuratul nefolositor al stăpânei lor care îşi
întoarce spatele cu dezgust la sarcinile simple şi obişnuite ale vieţii
ei modeste de familie. Ea vede grijile şi datoriile ei ca fiind greutăţi
şi, ceea ce prin voioşie ar putea fi făcut nu numai plăcut şi interesant,
dar şi profitabil, devine o corvoadă de nesuportat. Ea priveşte cu
repulsie la sclavia vieţii ei şi îşi închipuie că este o martiră.

Este adevărat că roţile maşinăriei casnice nu se rotesc întotdea-
una lin. Există multe lucruri care să încerce răbdarea şi să solicite
puterea. Mamele nu sunt responsabile de circumstanţele asupra
cărora nu au nici un control, dar este inutil să negăm faptul că îm-
prejurările au mare importanţă în lucrul mamelor. Condamnarea
lor vine atunci când circumstanţele sunt lăsate să conducă şi să le
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submineze principiile şi când devin obosite şi necredincioase faţă de
înalta lor obligaţie şi îşi neglijează datoria cunoscută.

Soţia şi mama care biruieşte în mod nobil dificultăţile sub care [152]
alţii se scufundă din cauza lipsei de răbdare şi a forţei morale de a
persevera, nu numai că devine puternică în împlinirea datoriei, dar
experienţa ei în biruirea ispitelor şi obstacolelor o califică să fie un
ajutor eficient pentru alţii, atât prin cuvinte cât şi prin exemplu. Mulţi
care o duc bine în împrejurări favorabile, trec printr-o transformare
a caracterului când sunt expuşi adversităţii şi încercării. Ei se de-
gradează proporţional cu necazurile lor. Dumnezeu nu a intenţionat
niciodată să fim jucăria circumstanţelor. —The Health Reformer,
august 1877.

Elementele caracterului creştin. — Mame, voi vă dezvoltaţi
caracterul. Mântuitorul vostru milos vă priveşte cu iubire şi simpatie,
gata să vă asculte rugăciunile şi să vă dea ajutorul de care aveţi
nevoie în lucrarea vieţii voastre. Elementele caracterului creştin sunt:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, blândeţea, credinţa şi
bunătatea. Aceste daruri preţioase sunt roadele Duhului. Ele sunt
coroana şi scutul creştinului. Imaginaţia cea mai vie şi aspiraţiile
cele mai înalte nu pot ţinti mai sus. Nimic nu poate da o satisfacţie
mai mare. Aceste realizări creştine nu depind de circumstanţe sau
de voinţa şi judecata nedesăvârşită ale omului. Mântuitorul nostru
scump care înţelege luptele inimii şi slăbiciunile naturii noastre are
milă şi ne iartă greşelile şi ne dă harul pe care îl dorim stăruitor.
—Ibid.

O adevărată femeie blândă. — Faceţi greşeli? Nu lăsaţi ca
acest lucru să vă descurajeze. S-ar putea ca Domnul să îngăduie să
faceţi greşeli mici pentru a vă scuti de a face greşeli mari. Mergeţi
la Isus şi cereţi-I să vă ierte şi apoi credeţi că El vă iartă. „Dacă ne [153]
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele
şi să ne ierte de orice nelegiuire.“

Când vi se spun cuvinte dure şi descurajatoare, nu vă răzbunaţi.
Nu răspundeţi decât dacă puteţi întoarce un răspuns plăcut. Spuneţi-
vă vouă înşivă: „Nu-L voi dezamăgi pe Mântuitorul meu.“ Femeia
creştină este o femeie blândă. Pe buzele ei se află întotdeauna legea
bunătăţii. Ea nu spune cuvinte pripite. Dacă rostiţi cuvinte blânde
când sunteţi iritaţi, vă veţi aduce raze de soare în inimă şi vă veţi
face calea mai lină. O şcolăriţă, când a fost întrebată să dea definiţia
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blândeţii a spus: „Oamenii blânzi sunt cei care dau răspunsuri liniş-
tite la întrebări aspre.“ Hristos spune: „Ferice de cei blânzi, căci ei
vor moşteni pământul.“ Ei vor fi potriviţi pentru împărăţia cerului
pentru că sunt dispuşi să fie învăţaţi. —The Review and Herald, 1
aprilie 1904.

Graţioasă şi demnă. — Nu trataţi viaţa ca pe o romanţă, ci ca
pe o realitate. Îndepliniţi-vă cele mai mici datorii cu frică şi dragoste
de Dumnezeu, cu credincioşie şi voioşie. „Cel care este credincios
în lucrurile mici este credincios şi în cele mari.“

Studiaţi viaţa lui Hristos trăită în timp ce era pe acest pământ.
El nu a neglijat datoria cea mai mică şi mai simplă. Tot ce făcea El
era marcat de perfecţiune. Priviţi la El pentru ajutor şi veţi fi în stare
să vă îndepliniţi datoriile zilnice cu graţia şi demnitatea celui care
caută coroana vieţii veşnice. —Ibid. ( Sfat adresat „Surorilor mele
ispitite de descurajare.“ )

Credincios în cele mici. — Fraţii şi surorile mele, nu treceţi
peste lucrurile mici ca să căutaţi o lucrare mai mare. S-ar putea să
efectuaţi cu succes lucrarea mică, dar să eşuaţi complet încercând
să împliniţi o lucrare mai mare şi să cădeţi în descurajare. începeţi
oriunde vedeţi că este ceva de făcut. Când faceţi cu toată puterea[154]
voastră tot ceea ce găseşte mâna voastră de făcut, veţi dezvolta
talentul şi aptitudinea pentru o lucrare mare. Atât de mulţi devin
neroditori şi ofiliţi prin faptul că dispreţuiesc ocaziile zilnice şi
neglijează lucrurile mici. —Ibid., 26 august 1902.

Atenţie la lucrurile mici. — Noi ne preocupăm mult de măreţia
vieţii lui Hristos. Vorbim despre lucrurile mari pe care le-a săvârşit,
despre minunile pe care le-a făcut, despre faptul că a liniştit furtuna,
a redat vederea orbilor şi auzul surzilor şi a înviat morţii la viaţă.
Dar o dovadă încă mai mare a măreţiei Lui este atenţia pe care a
acordat-o lucrurilor mici. Ascultaţi-L vorbind cu Marta când ca vine
cu cererea ca El să o îndemne pe sora ei s-o ajute la servit. El îi spune
să nu îngăduie îngrijorărilor casnice să-i tulbure pacea sufletului.
„Isus a zis: «Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te
frămânţi tu, dar un singur lucru trebuieşte. Maria şi-a ales partea Cea
bună care nu i se va lua.»“ —Ibid., 7 April 1904.

Economie. — „Strângeţi fărâmiturile care au rămas, ca nimic
să nu se piardă.“ Cel care avea toate resursele la dispoziţia Sa, dă
o lecţie ca nici o bucăţică să nu se piardă. Cel care are din belşug
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să nu irosească. Nimic din ceea ce poate face bine cuiva să nu fie
pierdut. Strângeţi fiecare fărâmitura, căci cineva va avea nevoie de
ea. Aceste lecţii cu privire Ia binecuvântările spirituale oferite să fie
preţuite cu grijă. —Manuscript 60, 1897.

Puterea politeţii. — Fiecare femeie ar trebui să dezvolte un
intelect bine echilibrat şi un caracter curat care să reflecte numai
ceea ce este adevărat, bun şi frumos. Soţia şi mama îşi poate lega
soţul şi copiii de inima ei printr-o iubire neschimbătoare arătată în [155]
cuvinte blânde şi comportament curtenitor. Politeţea nu costă dar are
putere să înmoaie firea care ar deveni tare şi aspră fără ea. Politeţea
creştină ar trebui să domnească în fiecare cămin. Cultivarea unei
curtoazii uniforme, bunăvoinţa de a face altora ceea ce am dori ca
alţii să ne facă nouă, ar risipi jumătate din relele vieţii. —Signs of
the Times, 15 august 1906.

Asiguraţi-vă că faceţi lucrarea lui Hristos. — Surorile noas-
tre nu sunt scuzate de a lua parte la lucrarea lui Dumnezeu. Oricine
a gustat puterile lumii viitoare are o lucrare serioasă de făcut în
via Domnului. S-ar putea ca surorile noastre să reuşească a-şi ţine
degetele ocupate mereu, făcând mici articole delicate ca să-şi în-
frumuseţeze casa sau să le dea prietenilor. Cantităţi mari din acest
fel de material pot fi aduse şi aşezate la temelie, dar va privi Isus la
toată această muncă delicată ca fiind o jertfa vie pentru El? Le va
spune lucrătorilor cuvintele de laudă: „Ştiu faptele tale, osteneala ta
şi răbdarea ta,“ şi „că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui
Meu şi că n-ai obosit“?

Surorile noastre să se întrebe: Cum voi întâlni la judecată acele
suflete cu care ar fi trebuit să fac cunoştinţă? Am studiat în mod in-
dividual cazurile lor? M-am familiarizat cu Biblia ca să pot deschide
Scripturile înaintea lor?. . .

Este aceasta lucrarea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, ca servitor
al Său, să studiezi modelele complicate şi delicate ale broderiei şi
multe puncte obscure din această categorie de lucrare cu scopul de
a stăpâni ceea ce au făcut alţii sau de a arăta ceea ce poţi? Este
acesta felul de muncă pentru care Dumnezeu te va lăuda, care îţi [156]
absoarbe atât de mult interesul, timpul şi talentele date de Dumnezeu,
încât nu mai ai nici un gust, educaţie sau aptitudine pentru lucrare
misionară? Toate aceste tipuri de lucru sunt fân, lemn şi mirişte
pe care le va mistui focul zilei din urmă. Dar unde sunt darurile
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tale pentru Dumnezeu? Unde este truda ta plină de răbdare şi zelul
stăruitor care te aduce în legătură cu Hristos în purtarea jugului Său
şi în ridicarea poverilor Sale? Unde sunt aurul, argintul şi pietrele
preţioase care le-ai aşezat la temelie şi pe care focul ultimei zile
nu le poate mistui pentru că sunt nepieritoare? —The Review and
Herald, 31 mai, 1887.

Isus cunoaşte poverile femeilor. — Cel care ia dat înapoi vă-
duvei singurul ei fiu când era dus la groapă, este mişcat astăzi de
durerile mamei lipsite. Cel mai bun prieten al femeii astăzi, gata să
o ajute în nevoile ei dacă se încrede în El, este Cel care a dat înapoi
Mariei şi Martei pe fratele lor, care a plâns de milă la mormântul lui
Lazăr, care a iertat-o pe Maria Magdalena, care, atârnând în agonie
pe cruce, Şi-a amintit de mama Lui, care S-a arătat după înviere
femeilor ce plângeau şi le-a făcut mesagerele Sale să predice pe
Mântuitorul înviat, spunându-le: „Mergeţi şi spuneţi ucenicilor Mei
că Mă sui la Tatăl Meu şi la Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi la
Dumnezeul vostru.“ —The Health Reformer, august, 1877.

[157]



Capitolul 19 — Influenţa femeilor creştine

Misiunea minunată a femeii. — Adventiştii de Ziua a Şaptea
nu trebuie să minimalizeze în vreun fel lucrarea femeii.

Minunată este lucrarea soţiilor, a mamelor şi a lucrătoarelor
mai tinere. Dacă vor, ele pot exercita o influenţă spre bine asupra
tuturor celor din jur. Prin îmbrăcăminte modestă şi comportament
prudent, ele pot aduce mărturie pentru adevăr în simplitatea lui. Ele
pot lăsa lumina lor să lumineze înaintea tuturor astfel încât alţii să
vadă faptele lor bune să slăvească pe Tatăl lor care este în ceruri. O
femeie cu adevărat convertită va exercita o influenţă transformatoare
puternică pentru bine. Alături de soţul ei, îl poate ajuta în lucrarea
lui şi poate deveni mijlocul de încurajare şi binecuvântare pentru el.
Când voinţa este supusă Spiritului lui Dumnezeu, nu există limită
pentru binele ce poate fi îndeplinit. —Manuscript 91. 1908.

O parte în încheierea lucrării. — Surorile noastre tinere, de
vârstă mijlocie şi cele avansate în vârstă pot avea o parte în încheierea
lucrării pentru acest timp şi făcând-o, după cum au ocazia, vor obţine
o experienţă de cea mai mare valoare pentru ele. Uitându-se pe sine,
vor creşte în har. Antrenându-şi mintea în această direcţie, vor învăţa
cum să poarte poveri pentru Isus. —The Review and Herald, 2
ianuarie 1879.

A servi cu credincioşie şi discernământ. — În timpul acesta,
fiecare talent al fiecărui lucrător ar trebui să fie privit ca un lucru
sacru, încredinţat pentru a fi folosit în extinderea lucrării de reformă.
Domnul m-a învăţat că surorile noastre care au primit o educaţie
ce le-a făcut corespunzătoare pentru poziţii de răspundere trebuie
să servească cu credincioşie şi discernământ în îndeletnicirea lor,
folosindu-şi cu înţelepciune influenţa şi, împreună cu fraţii lor de
credinţă, să obţină o experienţă ce le va face potrivite pentru a fi şi
mai folositoare.

În vechime, Domnul a lucrat pe o cale minunată prin femei [158]
consacrate care s-au unit în lucrarea Lui cu bărbaţi pe care El i-a
ales să stea ca reprezentanţi ai Săi. El a folosit femei să câştige
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biruinţe mari şi decisive. De mai multe ori, în timpuri de urgenţă,
El le-a scos în faţă şi a lucrat prin ele pentru salvarea multor suflete.
—Scrisoarea B-22, 1911.

Prima răspundere a mamei. — Influenţa mamei nu încetează
niciodată. Este întotdeauna activă, fie pentru bine, fie pentru rău.
Dacă vrea ca lucrarea ei să treacă testul Judecăţii, ea trebuie să-
şi pună încrederea în Dumnezeu şi să lucreze cu ochii aţintiţi la
slava Lui. Prima ei datorie este faţă de copiii săi, să le modeleze
caracterele astfel încât să poată fi fericiţi în viaţa aceasta şi să-şi
poată asigura viaţa viitoare, nemuritoare. Ea să nu fie influenţată de
ceea ce face Doamna Cutare, nici de remarcile Doamnei A. sau B.
cu privire la faptul că ea este atât de ciudată şi diferită de alţii în
îmbrăcăminte sau în felul în care îşi aranjează casa pentru comfort
şi nu pentru etalare, sau în creşterea copiilor săi.

În educarea copiilor Dumnezeu a dat mamelor o responsabilitate
superioară tuturor celorlalte. —Good Health, iunie, 1880.

Societatea are pretenţii asupra femeilor. — Este dreptul fe-
meii să aibă grijă de interesele soţului ei, să aibă grijă de garderoba[159]
lui, şi de a căuta să-l facă fericit. Este dreptul ei să-şi dezvolte facul-
tăţile intelectuale şi manierele, să fie sociabilă, voioasă şi fericită,
răspândind raze de soare în familia ei şi făcând-o un mic cer. Ea
ar putea fi interesată de mai mult decât „eu şi al meu“. Să se gân-
dească la faptul că societatea are pretenţii asupra ei. —The Health
Reformer, iunie, 1873.

O lucrare în afara căminului. — Bărbaţii şi femeile nu împli-
nesc planul lui Dumnezeu când exprimă afecţiune doar pentru cercul
propriei familii, pentru rudele şi prietenii lor bogaţi, în timp ce ex-
clud din iubirea lor pe cei pe care i-ar putea mângâia şi binecuvânta
alinându-le nevoile. . . .

Când Domnul ne îndeamnă să facem bine altora dinafară cămi-
nului nostru, El nu spune că afecţiunea noastră pentru familie va
scădea şi că ne vom iubi neamul sau ţara mai puţin pentru că El
doreşte să ne extindem compasiunea. Să nu ne limităm iubirea şi
simpatia între patru pereţi şi să închidem binecuvântarea pe care
ne-a dat-o Dumnezeu, încât alţii să nu se bucure şi să nu beneficieze
de ea împreună cu noi. —The Review and Herald, 15 octombrie
1895.
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Să-şi lărgească sfera rodniciei. — Nu toţi au aceeaşi lucrare.
Fiecare are datorii individuale şi distincte de îndeplinit, totuşi aceste
sarcini variate pot fi efectuate într-o armonie plăcută unind lucrarea
tuturor într-o potrivire perfectă. Tatăl nostru ceresc nu cere de la ni-
meni, dacă i-a dat numai un talent, să-şi dezvolte cinci talente. Dacă
acel talent este folosit cu înţelepciune, posesoarea lui va câştiga, în
curând, mai mult şi poate să-şi mărească puterea de influenţă şi sfera
rodniciei prin folosirea cea mai bună a talentelor pe care i le-a dat
Dumnezeu. Ea poate să-şi păstreze în mod distinct individualitatea şi [160]
totuşi să fie o parte a marelui întreg în avansarea lucrării de reformă
de care este atât de mare nevoie.

Femeia, dacă îşi foloseşte în mod înţelept timpul şi facultăţile,
sprijinindu-se pe Dumnezeu pentru înţelepciune şi tărie, poate sta la
egalitate cu soţul ei, ca sfătuitor, tovarăş şi colaborator şi totuşi să nu
piardă nimic din graţia şi modestia ei feminină. Ea îşi poate înălţa
propriul caracter şi, pe măsură ce face aceasta, înalţă şi înnobilează
caracterele celor din familia ei şi, în mod inconştient, exercită o
influenţă puternică asupra celor din jurul ei. —Good Health, iunie,
1880.

Să înveţe a ajunge la alte femei cu adevărul. — Femeile pot
învăţa ce este de făcut pentru a ajunge la alte femei. Există femei
special potrivite pentru a da studii biblice şi au foarte mult succes
în a prezenta altora Cuvântului lui Dumnezeu în simplitatea sa.
Ele devin o mare binecuvântarea în ajungerea la mame şi la fiicele
acestora. Aceasta este o lucrare sacră, iar cele angajate în ea ar trebui
să primească încurajare. —Letter 108, 1910.

Responsabilitatea de a aduna snopi. — Fiecare soră care măr-
turiseşte a fi un copil al lui Dumnezeu să aibă simţul răspunderii de
a ajuta în cercul ei de influenţă. Realizările cele mai nobile pot fi
atinse prin lepădare de sine practică şi prin mărinimie pentru binele
altora. Surorilor, Dumnezeu vă cheamă în câmpul secerişului să adu-
naţi snopii. . . . În diferitele ramuri ale lucrării misionare în familii,
femeia modestă şi inteligentă îşi poate folosi puterile în modul cel
mai profitabil. —The Review and Herald, 10 decembrie 1914.

[161]
O influenţă de partea reformei şi adevărului. — De ce n-ar

trebui femeile să-şi cultive intelectul? De ce să nu răspundă scopului
lui Dumnezeu în existenţa lor? De ce să nu-şi poată înţelege puterile
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şi, realizând că le sunt date de Dumnezeu, să se străduiască a le
folosi la capacitatea maximă făcând bine altora, avansând lucrarea
de reformă, adevărul şi adevărata bunătate în lume? Satana ştie că
femeile au o putere de influenţă spre bine sau spre rău, de aceea caută
să le înroleze în cauza lui. El inventează mode felurite şi ispiteşte
femeile de azi să adopte şi să practice aceste mode schimbătoare
şi care nu satisfac niciodată, aşa cum a ispitit-o pe Eva să ia şi să
mănânce.

Surorile şi mamele au o ţintă mai înaltă şi o lucrare mai nobilă
decât de a studia ultima modă şi de a-şi face haine cu ornamente
nefolositoare pentru a atinge standardul acestui Moloh modern. Noi
putem să devenim sclavele lui, să sacrificăm pe altarele sale fericirea
noastră precum şi fericirea prezentă şi viitoare a copiilor noştri. Dar
ce câştigăm la sfârşit? Am semănat în firea pământească, vom culege
stricăciune. Faptele noastre nu pot suporta inspecţia lui Dumnezeu.
Vom vedea la sfârşit cât de multe suflete ar fi putut fi binecuvân-
tate şi mântuite din întuneric şi rătăcire prin influenţa noastră care,
în schimb, le-a încurajat mândria şi etalarea exterioară cu preţul
neglijării împodobirii lăuntrice. —Good Health, iunie, 1880.

Plasarea aluatului Cuvântului lui Dumnezeu în familii. —
Femeile, ca şi bărbaţii, se pot angaja în lucrarea ascunderii adevărului
acolo unde el poate să lucreze şi să se manifeste. . . . Femei discrete
şi umile pot face o lucrare bună în explicarea adevărului oamenilor
în casele lor. Cuvântul Lui Dumnezeu astfel explicat îşi va începe
lucrarea asemenea unui aluat şi, prin influenţa lui, familii întregi vor[162]
fi convertite la adevăr. —Letter 85, 1907.

Nu obosiţi în serviciu misionar. — Surorile mele, nu obosiţi în
distribuirea literaturii noastre. Aceasta este o lucrare în care toate vă
puteţi angaja cu succes, numai dacă sunteţi în legătură cu Dumnezeu.
Înainte de a merge la prietenii şi vecinii voştri sau înainte de a scrie
scrisori interesându-vă de cei cărora le scrieţi, înălţaţi-vă inima către
Dumnezeu în rugăciune. Toţi cei care iau parte la această lucrare cu
inimi umilite se vor forma ca lucrători acceptabili în via Domnului.
—The Review and Herald, 10 decembrie 1914.

Femeile pot ajunge la inimi. — Acestor prieteni ai noştri care
aşteaptă să plece în curând de la noi spre alte ţinuturi, doresc să le
spun: „Amintiţi-vă că puteţi dărâma şi opoziţia cea mai severă când
sunteţi interesaţi în mod personal de persoanele pe care le întâlniţi.
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Hristos a fost interesat în mod personal de bărbaţi şi femei când a
trăit pe acest pământ. Oriunde mergea era misionar medical. Noi
trebuie să mergem peste tot făcând bine, tot aşa cum a tăcut şi El.
Suntem instruiţi să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i îmbrăcăm pe cei
goi şi să-i mângâiem pe cei întristaţi.“

Surorile pot face mult în a ajunge la inimă şi a o înmuia. Oriunde
sunteţi, surorile mele, lucraţi cu simplitate. Dacă vă aflaţi într-o casă
unde sunt copii, arătaţi-vă interesate de ei. Arătaţi-le că îi iubiţi.
Dacă unul este bolnav, oferiţi-vă să-i daţi tratament. Ajutaţi-o pe
mama nerăbdătoare şi roasă de grijă să-şi aline copilul suferind.
—Ibid., 11 noiembrie 1902.

Să se unească cu alte femei în lucrarea pentru temperanţă.
— Uniunea Femeilor Creştine pentru Temperanţă este o organizaţie
cu ale cărei eforturi pentru răspândirea principiilor temperanţei ne [163]
putem uni cu toată inima. Mi-a fost dată lumină cu privire la faptul
că noi nu ar trebui să stăm departe de ele, ci, dacă nu sacrificăm
principiile noastre, pe cât posibil, să ne unim cu ele lucrând pen-
tru reformele temperanţei. . . . Să lucrăm cu ele când putem şi cu
siguranţă că putem atunci când se pune problema desfiinţării unui
bar.

Pe măsură ce agentul omenesc îşi supune voia sa voinţei lui Dum-
nezeu, Duhul Sfânt va impresiona inimile celor cărora le slujeşte.
Mi s-a arătat că noi nu trebuie să evităm lucrătoarele de la U.F.C.T.
( Uniunea Femeilor Creştine pentru Temperanţă ). Prin faptul că ne
unim cu ele în favoarea abstinenţei totale, nu ne schimbăm poziţia
cu privire la Sabat şi ne putem arăta aprecierea pentru poziţia lor cu
privire la subiectul temperanţei. Deschizând uşa şi invitându-le să
se unească cu noi în problema temperanţei ne asigurăm ajutorul lor
în această lucrare, iar ele, unindu-se cu noi, vor auzi noi adevăruri
pe care Duhul Sfânt aşteaptă să le impresioneze asupra inimilor lor.
—Ibid., 18 iunie, 1908.

Surprinsă de indiferenţa liderilor. — Am avut ocazia să văd
marele avantaj ce poate fi câştigat prin colaborarea noastră cu lucră-
toarele de la U.F.C.T. şi am fost foarte surprinsă să văd indiferenţa
liderilor noştri faţă de această organizaţie. Îi chem pe fraţii mei să se
trezească. —Letter 274, 1907.

Aprecierea binelui făcut de U.F.C.T. — Mi-a fost dată lumină
cu privire la faptul că în U.F.C.T. sunt femei cu talente şi aptitudini
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valoroase. În rândurile noastre s-au cheltuit timp şi bani pe căi care
nu au adus nici un câştig. În loc de aceasta, unele din cele mai
bune talente ale noastre să fie puse la lucru pentru U.F.C.T., nu[164]
ca evanghelişti, ci ca cei care apreciază binele care a fost făcut de
această organizaţie. Să căutăm a câştiga încrederea lucrătoarelor de
la U.F.C.T. armonizându-ne cu ele pe cât posibil. . . . Aceste persoane
sunt bogate în fapte bune. —Manuscript 91, 1907.

Sfat către o soră. — Sper, sora mea, că vei avea o influenţă
în Uniunea Femeilor Creştine pentru Temperanţă. . . . Pune uleiul
harului în influenţa conştientă şi inconştientă a cuvintelor spuse,
descoperind faptul că tu ai lumina vieţii pentru a-i lumina pe alţii
printr-o mărturie directă şi pozitivă asupra subiectelor cu care toţi
puteţi fi de acord. Aceasta va lăsa o influenţă grăitoare. Inima mea
este alături de inima ta în această lucrare a temperanţei. Eu vorbesc
în mod hotărât despre acest subiect şi el are o influenţă decisivă şi
asupra altor minţi. —Manuscript 74, 1898.

Efectuarea lucrării misionare fără neglijarea datoriilor din
cămin. — Femeile creştine inteligente îşi pot folosi talentele în
modul cel mai profitabil. Prin viaţa lor de lepădare de sine şi prin
bunăvoinţa de a lucra folosindu-şi la maximum capacităţile, ele pot
arăta credinţa lor în adevăr şi faptul că sunt sfinţite prin el. Multe au
nevoie de o lucrare de felul acesta pentru a-şi dezvolta puterile pe
care le posedă. Soţiile şi mamele să nu-şi neglijeze în nici un caz
soţul şi copiii. Ele pot săvârşi mult fără a neglija datoriile din cămin
şi nu toate au aceste responsabilităţi. Cine poate avea o dragoste atât
de profundă pentru sufletele pentru care a murit Hristos dacă nu cei
care sunt părtaşi ai harului Său? Cine poate reprezenta mai bine lui
Hristos decât femeile creştine care trudesc cu seriozitate pentru a
aduce suflete la lumina adevărului? Cine este atât de bine adaptat[165]
pentru lucrarea şcolii de Sabat?

Adevărata mamă este adevăratul învăţător al copiilor. Dacă, cu
inima plină de iubirea lui Hristos, îi învaţă pe copiii din clasa ei,
rugându-se cu ei şi pentru ei, poate vedea suflete convertite şi adunate
în turma lui Hristos. Eu nu recomand ca femeia să caute să participe
la votare sau să devină funcţionară, dar ea poate să facă mult şi
să fie o binecuvântare ca misionară, învăţându-i pe alţii adevărul
corespondând prin scrisori, distribuind material de citit, conversând
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cu familii şi rugându-se cu mama şi copiii. —The Signs of the Time,
16 septembrie 1886.

Femeile nu sunt scuzate din cauza grijilor casnice. — Unii
pot face mai mult decât alţii, dar toţi pot să facă ceva. Femeile nu
ar trebui să se simtă scuzate din cauza grijilor casnice. Să devină
cunoscătoare ale felului în care pot lucra cel mai sistematic şi mai
cu succes în aducerea sufletelor la Hristos. Dacă toţi ar realiza cât
de important este să facă tot ce pot în lucrarea lui Dumnezeu, având
o dragoste profundă pentru suflete şi simţind povara lucrării asupra
lor, sute ar fi angajaţi ca lucrători activi care până acum au fost
indiferenţi şi ne interes aţi, făcând foarte puţin sau nimic.

În multe cazuri, gunoiul lumii a astupat canalele sufletului. Ego-
ismul controlează mintea şi învăluie caracterul. Dacă viaţa ar fi
ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, serviciul pentru El nu ar fi o cor-
voadă. Dacă inima le-ar fi pe deplin consacrată lui Dumnezeu, toţi ar
găsi ceva de făcut şi ar dori o parte în lucrare. Ar semăna de-a lungul
tuturor apelor, rugându-se şi crezând că rodul va apărea. Lucrătorii
practici, temători de Dumnezeu vor creşte mereu în sus, rugându-
se cu credinţă pentru har şi înţelepciune cerească să poată face cu [166]
voioşie şi cuget binevoitor lucrarea ce le revine. Ei vor căuta razele
divine de lumină ca să lumineze calea altora. —Ibid.

O frumoasă hotărâre modelatoare de caracter. — Fiecare
membru al bisericii să se întrebe: „Ce parte pot îndeplini pentru a
câştiga suflete la Hristos?“ O categorie de oameni spune:

„Eu mă voi păzi ca dorinţele să-mi fie limitate astfel încât nici un
ornament nefolositor să nu-mi răpească vreun ban pentru satisfacerea
mândriei sau etalării. Mă voi consacra Lui Dumnezeu şi dorinţa mea
pentru îngăduinţe egoiste va fi distrusă înainte să înmugurească, să
înflorească şi să aducă rod.“ Aceasta este o hotărâre bună şi-I va
face plăcere Mântuitorului care v-a răscumpărat. . . .

Cineva poate spune: „Eu nu am posibilitatea să fac rost de bani,
dar mă voi pune deoparte pe mine. Mă voi educa şi antrena ca să
nu las să treacă nici o ocazie fără a fi folosită bine. M-am menţinut
întotdeauna ocupat, dar, cu toate acestea nu am simţit satisfacţie în
felul în care am folosit timpul. Acum văd ca niciodată mai înainte
Că am folosit foarte mult timp doar cu lucruri pentru plăcerea mea.
Acum doresc să-I fac plăcere lui Dumnezeu şi voi dedica o parte din
timpul meu făcând serviciu adevărat pentru Maestru. Îi voi vizita pe
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bolnavi, mă voi educa să am interes şi compasiune pentru suferinzi
şi, dacă va fi posibil, voi adăuga şi câte o favoare ca să-i fac să se
simtă mai comfortabil. Prin aceste mijloace pot ajunge la inima lor
şi pot spune un cuvânt ca slujitorul lui Isus Hristos. În felul acesta
pot cultiva arta slujirii şi pot câştiga suflete la Isus.“ Nu puteţi vedea
că Domnul va spune acestei categorii de slujire: „Bine, rob bun“?
—Letter 12, 1892.[167]



Secţiunea 7 — Săracii

Gând preţios
[168]

Un creştin adevărat este prietenul omului sărac. El se poartă cu
fratele lui nenorocit şi încurcat cum s-ar purta cineva cu o plantă
delicată, gingaşă şi sensibilă. Dumnezeu vrea ca lucrătorii Lui să
meargă printre bolnavi şi suferinzi ca soli ai iubirii şi harului Său.
El ne priveşte să vadă cum ne tratăm unul pe altul şi dacă suntem
asemenea lui Hristos în relaţiile noastre cu toţi oamenii, de sus sau
de jos, bogaţi sau săraci, liberi sau nu. . . .

Când îi întâlniţi pe cei asupriţi şi frământaţi de griji, care nu ştiu
în ce parte să o apuce pentru a găsi uşurare, puneţi-vă inima la lucru
şi ajutaţi-i. Nu este scopul lui Dumnezeu ca fiii Săi să se închidă
în ei înşişi, iară să se intereseze de cei mai puţin privilegiaţi decât
ei. Amintiţi-vă că Hristos a murit şi pentru ei la fel ca şi pentru voi.
împăcarea şi bunătatea vă vor deschide căi să-i ajutaţi, să la câştigaţi
încrederea şi să le inspiraţi speranţă şi curaj. —Letter 30, 1887.



Capitolul 20 — Slujirea săracilor[169]

Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate
zilele şi unul dintre voi le zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi
săturaţi-vă!“ fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar
folosi? Tot aşa şi credinţa; dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
Iacov 2:15-17.

Evanghelia în toată frumuseţea ei. — Evanghelia trebuie să
fie predicată săracilor. Niciodată nu îmbracă ca un aspect mai frumos
decât atunci când este dusă în regiunile cele mai nevoiaşe şi mai
nenorocite. Ea aduce oamenilor din orice poziţie socială învăţătu-
rile ei care arată ordinea datoriilor lor şi făgăduinţele sale care îi
îmbărbătează să-şi îndeplinească datoriile. Atunci lumina Evanghe-
liei străluceşte cu claritatea cea mai radioasă şi cu cea mai mare
putere. Adevărul din Cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în cocioabele
ţăranilor şi luminează bordeiele primitive ale săracilor, atât negri
cât şi albi. Raze de la Soarele Neprihănirii aduc bucurie săracilor şi
suferinzilor. Îngerii lui Dumnezeu sunt acolo şi credinţa simplă dată
pe faţă face coaja de pâine şi cana cu apă ca un ospăţ de lux. Cei care
au fost respinşi şi abandonaţi sunt ridicaţi, prin credinţă şi iertare, la
demnitatea de fii şi fiice ale lui Dumnezeu, înălţaţi deasupra lumii,
ei stau în locuri cereşti în Hristos Isus. Ei nu au o comoară pămân-
tească dar au găsit mărgăritarul de mare preţ. Mântuitorul care iartă
păcatele îi primeşte pe săraci şi pe ignoranţi şi le dă să mănânce din
pâinea care vine din cer. Ei beau din apa vieţii. —Letter 113, 1901.[170]

Isus S-a asociat cu săracii. — A ajuns la modă faptul de a-
i privi de sus pe săraci. . . . Dar Isus, Maestrul, a fost sărac şi a
simpatizat cu cei săraci, lepădaţi şi asupriţi şi arată că orice jignire
adusă lor este ca adusă Lui însuşi. Sunt tot mai surprinsă să-i văd pe
cei care mărturisesc a fi copii ai lui Dumnezeu că au atât de puţin
din compasiunea, gingăşia şi iubirea care L-au stimulat pe Hristos.
O, dacă ar fi toate bisericile, din nord şi din sud, pline de spiritul
învăţăturii Domnului nostru! —Manuscript 6, 1891.
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Hristos a venit să slujească săracilor. — Hristos a stat în frun-
tea omenirii în veşmântul omenirii. Atitudinea Lui era atât de plină
de simpatie şi iubire, încât celor mai săraci nu le era frică să vină
la El. Era bun cu toţi şi chiar şi celor mai de jos le era uşor să se
apropie de El. El mergea din casă în casă, vindecându-i pe bolnavi,
hrănindu-i pe flămânzi, mângâindu-i pe cei care plângeau, alinându-i
pe suferinzi şi vorbind de pace celor nenorociţi. —Letter 117, 1903.

„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 slobozenia şi
orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc
anul de îndurare al Domnului.»“

[171]
Aceasta este o descriere minunată a lucrării lui Hristos. Fariseii

şi saducheii îi dispreţuiau pe săraci. Învăţaţii şi bogaţii îi neglijau ca
şi când bogăţia şi cunoştinţele i-ar face mai valoroşi decât săracii.
Isus însă a declarat că lucrarea

Lui era să dea încurajare, mângâiere şi ajutor acolo unde era cea
mai mare nevoie. —Manuscript 5b, 1898.

Cum trezea Hristos foamea sufletului. — Lucrarea principală
a lui Hristos era predicarea Evangheliei celor săraci.

El a ales să slujească nevoiaşilor şi ignoranţilor. Cu simplitate,
El deschidea înaintea lor binecuvântările pe care ei le-ar fi putut
primi şi astfel trezea interesul sufletelor lor pentru adevăr, pentru
pâinea vieţii. Viaţa lui Hristos este un exemplu pentru toţi urmaşii
Săi. —Manuscript 103, 1906.

Dovada divinităţii Evangheliei. — Hristos a avut cel mai mare
succes printre săraci şi, pentru această clasă, orice om, învăţat sau nu,
poate găsi de lucru din abundenţă. Săracii au nevoie de mângâiere
şi compasiune, deoarece unii din ei, fără o mână de ajutor, nu-şi
vor reveni niciodată. Lucrând pentru ei, ucenicii lui Hristos îşi vor
îndeplini însărcinarea. Aceasta este cea mai înaltă recomandare a
slujirii Evangheliei. Dacă Evanghelia ar fi fost de la oameni, ca ar
fi avut popularitate printre cei bogaţi şi puternici, dar ea îi face de
ruşine pe aceştia şi îi cheamă pe cei care o acceptă ca să facă lucrările
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lui Hristos ajutându-i pe săraci, dispreţuiţi, părăsiţi şi nenorociţi. Cei
care lucrează din dragoste pentru Hristos şi pentru suflete, vor lucra
în ramurile Sale de activitate. Această lume este un azil al bolii, dar
Hristos a venit ca să-i vindece pe bolnavi, să-i mângâie pe cei cu
inima zdrobită, să vestească eliberarea captivilor şi să dea vedere[172]
orbilor. Evanghelia este esenţa restabilirii şi Hristos doreşte să-i
îndemnăm pe cei cu inima zdrobită, pe cei fără speranţă şi pe cei
nenorociţi să se prindă de tăria Lui, căci a sosit anul de îndurare al
Domnului. —Manuscript 65b, 1898.

Creştinismul, mângâierea săracilor. — Există o legătură între
religia lui Hristos şi sărăcie. Creştinismul este o mângâiere a săraci-
lor. Există o religie falsă care primejduieşte sufletele tuturor celor
care o promovează şi învaţă că bucuria şi plăcerea egoistă însumează
fericirea. Parabola bogatului şi a lui Lazăr însă, ne arată că această
învăţătură este falsă. A venit un timp când bogatul ar fi dat tot ce
avea ca să schimbe locul cu Lazăr, odinioară un sărac acoperit de
bube.

În natura omenească a lui Hristos există fire de aur care leagă
omul sărac, care crede, de sufletul Său de iubire infinită. El este
Marele Medic. În lumea noastră, El ne-a purtat infirmităţile şi po-
verile. El este Marele Vindecător al tuturor bolilor. Era sărac, totuşi
era centrul bunătăţii şi al binecuvântării. El este un izvor al puterii
pentru toţi cei care-şi consacră puterile lucrării de a deveni fii ai lui
Dumnezeu. —Manuscript 22, 1898.

Hristos a şters ruşinea sărăciei. — Hristos a fost întotdeauna
prietenul omului sărac. El a ales sărăcia şi a onorat-o făcând-o partea
Sa. El i-a smuls pentru totdeauna ruşinea şi dispreţul prin faptul că i-a
binecuvântat pe săraci, moştenitorii împărăţiei lui Dumnezeu. Astfel
era lucrarea Lui. Consacrându- Se pe Sine unei vieţi de sărăcie, a
răscumpărat sărăcia din umilinţa în care se afla. El Şi-a luat locul
alături de săraci pentru a putea ridica de deasupra sărăciei stigmatul
ruşinii pe care lumea i l-a ataşat. El ştia pericolul iubirii de bogăţii.
Ştia că această iubire este distrugătoare pentru multe suflete. Ea[173]
îi plasează pe bogaţi acolo unde îşi pot îngădui orice dorinţă de
mărire şi îi învaţă să-i privească de sus pe cei care suferă apăsarea
sărăciei. Ea dezvoltă slăbiciunea minţii omeneşti şi arată că, în ciuda
abundenţei de bogăţie, bogaţii nu sunt bogaţi înaintea lui Dumnezeu.
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Caracterele multora au fost modelate de evaluarea falsă aşezată
asupra omului bogat lumesc. Omul care are case şi pământuri, lăudat
şi înşelat de respectul dat lui, s-ar putea să-l privească de sus pe săra-
cul care posedă virtuţi pe care bogatul nu le are. Când va fi cântărit în
balanţa de aur a sanctuarului, bogatul egoist şi acaparator va fi găsit
prea uşor, în timp ce săracul care a depins prin credinţă numai de
Dumnezeu pentru virtutea şi bunătatea lui, va fi declarat moştenitor
al bogăţiilor veşnice în împărăţia lui Dumnezeu. —Manuscript 22,
1898.

Oamenii mari ai lumii nu pot rezolva problema. — în ora-
şele mari există mulţimi de oameni care trăiesc în sărăcie şi mizerie,
aproape lipsiţi de hrană, adăpost şi îmbrăcăminte, în timp ce, în ace-
leaşi oraşe, se află cei care au mai mult decât le-ar putea dori inima,
care trăiesc în lux, cheltuindu-şi banii pe case bogat mobilate, pe
podoabe personale sau, mai rău, pentru satisfacerea poftelor senzu-
ale, pentru băutură, pentru tutun şi alte lucruri care distrug puterile
creierului, dezechilibrează mintea şi degradează sufletul. Strigătele
omenirii flămânde se înalţă înaintea lui Dumnezeu. . . .

Nu există mulţi, chiar printre educatori şi oameni de stat, care
înţeleg cauzele ce stau la baza stării prezente a societăţii. Cei care
ţin frâul guvernului nu sunt în stare să rezolve problema stricăciunii
morale, a sărăciei, a cerşitului şi a crimelor în creştere. Ei se strădu- [174]
iesc zadarnic să aşeze operaţiile de afaceri pe o temelie mai sigură.
Dacă oamenii ar lua aminte mai mult la Cuvântul lui Dumnezeu, ar
găsi o soluţie la problemele care îi nedumeresc. —Testimonies for
the Church 9:12, 13.

Planul lui Dumnezeu pentru Israel, de împiedicare a inegali-
tăţii. — Trebuia impresionat asupra minţilor tuturor faptul că săracul
are dreptul la un loc în lumea lui Dumnezeu, tot la fel ca şi cel mai
bogat. Astfel erau măsurile luate de Creatorul nostru plin de milă,
pentru a reduce suferinţa, pentru a aduce o rază de speranţă şi o
licărire de soare în viaţa celor lipsiţi şi suferinzi.

Domnul va opri iubirea exagerată de bogăţie şi putere. Rele mari
vor rezulta din acumularea continuă a averii de către o clasă şi a
sărăciei şi degradării de către alta. Dacă n-ar exista nici o piedică,
puterea bogaţilor ar deveni un monopol, iar săracii, deşi în orice pri-
vinţă sunt exact la fel de vrednici în ochii lui Dumnezeu, ar fi priviţi
şi trataţi ca inferiori fraţilor lor mai prosperi. Sentimentul acestei
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asupriri va trezi patimile clasei sărace. Va exista un simţământ de
disperare ce va tinde să demoralizeze societatea şi să deschidă uşa
pentru infracţiuni de orice fel. Reglementările pe care le-a stabilit
Dumnezeu erau destinate să promoveze egalitatea socială. Măsurile
anului sabatic şi jubiliar ar fi îndreptat într-o mare măsură ceea se
deregla în acel interval de timp în economia socială şi politică a
naţiunii.

Aceste reguli erau destinate să-i binecuvânteze pe bogaţi la
fel ca şi pe săraci. Ele ar fi ţinut în frâu avariţia şi dispoziţia de
înălţare de sine şi ar fi cultivat un spirit nobil de mărinimie, iar prin
stimularea bunei înţelegeri şi a încrederii între toate clasele ar fi[175]
promovat ordinea socială şi stabilitatea guvernului. Noi suntem cu
toţii ţesuţi împreună în marea pânză a omenirii şi tot ce putem face
pentru beneficiul şi înălţarea altora se va reflecta asupra noastră
ca binecuvântare. Legea dependenţei mutuale străbate prin toate
clasele societăţii. Săracii nu sunt mai dependenţi de bogaţi decât
sunt bogaţii dependenţi de săraci. În timp ce o clasă cerc o parte din
binecuvântările pe care Dumnezeu le-a revărsat asupra semenilor
lor mai bogaţi, cealaltă clasă are nevoie de servirea credincioasă,
de tăria minţii, de puterea oaselor şi muşchilor care sunt capitalul
săracului. . . ..

Sunt mulţi care prezintă insistent, cu mare entuziasm ideea ca
toţi oamenii să aibă parte egală la binecuvântările trecătoare ale lui
Dumnezeu. Acesta nu a fost însă scopul Creatorului. O diversitate
a condiţiilor este unul din mijloacele prin care Dumnezeu planifică
să încerce şi să dezvolte caracterul. Totuşi, El intenţionează ca toţi
cei care au posesiuni pământeşti să se privească doar ca ispravnici
ai bunurilor Sale, ca unii cărora li s-au încredinţat mijloace pentru a
fi folosite spre beneficiu celor suferinzi şi nevoiaşi.

Hristos a spus că-i vom avea pe săraci întotdeauna cu noi şi îşi
uneşte interesele cu cele ale poporului Său suferind. Inima Mântui-
torului nostru simpatizează cu cel mai sărac şi cel mai umil dintre
copiii Lui de pe pământ. El ne spune că aceştia sunt reprezentanţii
Săi pe pământ. El i-a aşezat printre noi pentru a trezi în inimile
noastre iubirea pe care o simte El faţă de suferinzi şi apăsaţi. Mila şi
mărinimia arătată lor este acceptată de Hristos ca fiind arătată Lui.
O faptă de cruzime sau neglijare faţă de ei este privită ca făcută Lui.
—Patriarchs and Prophets, 534-536.
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Hristos vede o ocazie în situaţia extremă a omului. — Inima
lui Hristos este mângâiată la vederea celor care sunt săraci în orice [176]
sens al cuvântului, la vederea celor trataţi rău care sunt blânzi şi
a celor încovoiaţi sub tristeţea pierderii grele; este mângâiată de
foamea, vădit nesatisfăcuta, după neprihănire şi de neputinţa multora
de a începe. El spune bun-venit, cum ar fi, chiar stării de lucruri care
i-ar descuraja pe mulţi pastori. El vede o ocazie de a-i ajuta pe cei
care au mare nevoie de ajutor, întâmpinându-i acolo unde se află ei.

Domnul Isus Hristos corectează evlavia noastră greşită dând po-
vara acestei lucrări pentru săraci şi nevoiaşi din locuri neprietenoase
bărbaţilor şi femeilor cu capacitatea de a se adapta, ale căror inimi
simt împreună cu cei ignoranţi şi rătăciţi. Domnul îi învaţă cum să
întâmpine aceste cazuri. Aceşti lucrători vor fi încurajaţi pe măsură
ce vor vedea uşile deschizându-se pentru ei ca să intre în locuri unde
pot face lucrare misionară medicală. Având doar puţină încredere
în sine, ei dau lui Dumnezeu toată slavă, fără a reţine ceva pentru
ei. Mântuitorul este prezent pentru a ajuta să facă un început prin
cei ale căror mâini sunt aspre şi neîndemânatice, dar ale căror inimi
sunt dispuse la milă şi treze pentru a face ceva ca să aline durerile
atât de abundente. El lucrează prin cei care pot să discearnă îndurare
în nenorocire şi câştig în pierderea tuturor lucrurilor. Când Lumina
lumii trece pe aproape, în toate greutăţile apar privilegii, în confuzie,
dreptate şi ordine, iar în ceea ce parc a fi un eşec al experienţei
umane, apare succesul şi înţelepciunea lui Dumnezeu. . . .

Hristos pronunţă binecuvântarea Sa asupra celor care flămânzesc
şi însetează după neprihănire. În Luca citim: „Ferice de voi care
sunteţi săraci.“ Săracii nu au nici a suta parte din ispitele înşelătoare
ale bogaţilor. În Matei citim: „Ferice de cei săraci în duh, căci a
lor este împărăţia cerurilor!“ Sărăcia spiritului semnifică bogăţia ce [177]
trebuie înlocuită cu bogăţiile harului lui Dumnezeu. —Letter 100,
1902.

Dacă sărăcia ar fi îndepărtată de pe pământ. — întotdeauna
va exista lipsă şi sărăcie. Oricât de înalt ar fi standardul cunoştinţei şi
moralităţii, orice culmi ale civilizaţiei am ajunge, sărăcia va continua
mereu ca o expunere a bogăţiilor harului lui Dumnezeu, o amintire
neclintită a adevărului cuvintelor: „Nici prin putere, nici prin tărie,
ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor.“ Nu ar fi spre binele
creştinătăţii ca Domnul să îndepărteze sărăcia de pe pământ. În felul
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acesta s-ar închide o uşă care acum este deschisă pentru exercitarea
credinţei, un mijloc prin care s-ar ajunge la inimile celor nenorociţi
cu bunătatea Evangheliei. Prin mărinimie creştină se ajunge la suflete
la care nu s-ar ajunge pe nici o altă cale. Ea este mâna de ajutor a
Evangheliei. —Letter 83, 1902.[178]



Capitolul 21 — Săracii din biserică

Nevoiaşii din familia credinţei. — Dragostea noastră faţă de
Dumnezeu trebuie exprimată făcând bine celor nevoiaşi şi suferinzi
din familia credinţei ale căror necesităţi ne vin la cunoştinţă şi
solicită grija noastră. Fiecare suflet are o obligaţie specială faţă
de Dumnezeu de a-i lua în atenţie pe săracii Lui vrednici, cu o
compasiune deosebită. Aceştia să nu fie trecuţi cu vederea sub nici
un motiv. —Mărturii pentru comunitate 6, 271.

„Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi şi mai ales fraţilor
în credinţă.“

Hristos a aşezat asupra bisericii, într-un sens deosebit, datoria de
a îngriji de membrii săi nevoiaşi. El îngăduie ca săracii Lui să se afle
în interiorul hotarelor fiecărei biserici. Ei vor fi întotdeauna în mijlo-
cul nostru şi El aşează asupra membrilor bisericii o responsabilitate
personală de a îngriji de ei.

După cum membrii unei adevărate familii au grijă unii de al-
ţii, servindu-1 pe bolnav, sprijinindu-1 pe cel slab, învăţându-1 pe
ignorant, instruindu-1 pe cel fără experienţă, tot aşa şi „fraţii în cre-
dinţă“ să aibă grijă de nevoiaşii şi neajutoraţii lor. —The Ministry
of Healing, 201.

Două categorii de îngrijit. — Întotdeauna există două categorii
de săraci în mijlocul nostru: cei care se ruinează prin felul lor propriu
de a acţiona şi care continuă în nelegiuirea lor şi cei care de dragul
adevărului au fost aduşi în situaţii de strâmtorare. Trebuie să-l iubim
pe aproapele nostru ca pe noi înşine şi atunci vom face ceea ce
este drept pentru amândouă aceste categorii, sub călăuzirea şi sfatul [179]
înţelepciunii sănătoase.

Nu se pune problema cu privire la săracii Domnului. Ei trebuie
ajutaţi în orice caz când este spre beneficiul lor.

Dumnezeu vrea ca poporul Lui să arate unei lumi păcătoase că
El nu i-a lăsat să piară. Ar trebui făcute eforturi deosebite pentru
a-i ajuta pe cei care au fost scoşi din casele lor şi obligaţi să sufere
pentru adevăr. Tot mai mult va fi nevoie de inimi mari, deschise
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şi generoase care se vor lepăda de sine şi se vor ocupa de cazurile
acestora pe care Dumnezeu îi iubeşte. Săracii din mijlocul poporului
lui Dumnezeu nu trebuie să fie lăsaţi fără a se lua măsuri pentru
nevoile lor. Trebuie găsită o cale pe care să-şi poată câştiga existenţa.
Unii vor avea nevoie să fie învăţaţi să lucreze. Alţii, care lucrează din
greu şi capacităţile le sunt solicitate la maxim pentru a-şi întreţine
familiile, vor avea nevoie de ajutor special. Să ne interesăm de aceste
cazuri şi să le ajutăm să-şi asigure un loc de muncă. Ar trebui să
existe un fond pentru ajutorarea unor asemenea familii vrednice care
îl iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui.

Trebuie avut grijă ca mijloacele necesare pentru această lucrare
să nu fie deviate pe alte canale. Există o diferenţă dacă-i ajutăm pe
săracii care prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu ajung în lipsă şi
suferinţă sau dacă îi neglijăm pe ei pentru a-i ajuta pe blasfemiatorii
care calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu. Dumnezeu vede
diferenţa. Păzitorii Sabatului nu ar trebui să-i treacă cu vederea
pe suferinzii şi nevoiaşii Domnului pentru a lua asupra lor povara
întreţinerii celor care continuă să calce legea lui Dumnezeu şi care
sunt educaţi să caute ajutor la oricine i-ar sprijini. Acesta nu este
un fel corect de lucrare misionară. Nu este în armonic cu planul
Domnului.

Oriunde este înfiinţată o biserică, membrii săi să facă cu credin-[180]
cioşie lucrarea pentru credincioşii nevoiaşi, dar să nu se oprească
aici. Să-i ajute şi pe alţii, indiferent de credinţa lor. Ca rezultat al
unui astfel de efort, unii dintre aceştia vor primi adevărurile speciale
pentru acest timp.

„Dacă va fi la tine vreun sărac dintre fraţii tăi în vreuna din
cetăţile tale, în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău, să nu-ţi
împietreşti inima şi să nu-ţi închizi mâna înaintea fratelui tău celui
lipsit, ci să-i deschizi mâna şi să-l împrumuţi cu ce-i trebuie ca să
facă faţă nevoilor lui. Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta:
«Ah! Se apropie anul al şaptelea, anul iertării!» Vezi să n-ai un ochi
fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar
striga către Domnul împotriva ta şi te-ai face vinovat de un păcat: ci
să-i dai şi să nu dai cu părere de rău în inimă; căci pentru aceasta te
va binecuvânta Domnul, Dumnezeul tău, în toate lucrările de care te
vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca
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aceasta: «Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă
de cel lipsit din ţara ta.»“ Deuteronom 15:7-11.

Prin anumite circumstanţe, unii care îl iubesc şi îl ascultă pe
Dumnezeu devin săraci. Unii nu sunt atenţi; nu ştiu cum să admi-
nistreze. Alţii sunt săraci din cauza bolii şi nenorocirii. Oricare ar
fi cauza, ei sunt în nevoie şi a-i ajuta este o ramură importantă a
lucrării misionare. —Testimonies For The Church 6:269-271.

Sărăcia poate fi rezultatul împrejurărilor adverse. — Dacă,
datorită circumstanţelor adverse, sărăcia mare face ca un frate să- [181]
şi creeze datorii sau să sufere din lipsă de hrană şi îmbrăcăminte,
aceasta nu a fost întotdeauna privită ca un semn al lipsei de eficienţă,
chiar dacă, oricât s-a luptat el, nu a fost în stare să scape de aceste
datorii. Unora ca aceştia le-a fost dată o mână de ajutor pentru a-i
pune pe picioare, eliberaţi de jena financiară ca să-şi poată face
lucrarea în via Domnului şi să nu fie apăsaţi de gândul că deasupra
lor atârnă un nor de datorii. —Manuscript 34, 1894.

Răspunderea bisericii sau a bisericilor. — Este datoria fie-
cărei biserici să facă aranjamente, cu atenţie şi chibzuială, pentru
îngrijirea săracilor şi bolnavilor săi. —Letter 169, 1901.

Dumnezeu îngăduie ca săracii Lui să se afle în fiecare biserică.
Ei sunt întotdeauna în mijlocul nostru şi Domnul plasează asupra
membrilor fiecărei biserici o răspundere personală de a îngriji de ei.
Să nu aşezăm asupra altora responsabilitatea noastră. Noi trebuie
să manifestăm asupra celor din mijlocul nostru aceeaşi iubire şi
simpatie pe care le-ar manifesta Hristos dacă ar fi în locul nostru. Să
fim disciplinaţi în felul acesta ca să putem fi pregătiţi să lucrăm în
rândurile lui Hristos.

Pastorul ar trebui să educe diferite familii şi să întărească bise-
rica să aibă grijă de bolnavii şi săracii săi. El ar trebui să pună la
lucru facultăţile date de Dumnezeu oamenilor şi dacă o biserică este
suprasolicitată în această direcţie, alte biserici să vină în ajutorul
său. Membrii bisericii să manifeste tact şi ingeniozitate în îngrijirea
acestora, care sunt poporul lui Dumnezeu. Să se lipsească de lux şi
de ornamente nefolositoare pentru a-i uşura pe suferinzi şi nevoiaşi.
Făcând aceasta ei pun în practică învăţătura dată în capitolul cin-
zeci şi opt din Isaia, iar binecuvântarea pronunţată acolo va fi a lor. [182]
—Testimonies For The Church 6:620.
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Fiecare membru al bisericii să-şi facă partea. — Poporul lui
Dumnezeu trebuie să fie ca oţelul, statornic în principii. El a arătat
lucrarea ce revine fiecărui membru al bisericii şi declară că membrii
trebuie să-şi facă cu credincioşie datoria faţă de cei care se află în
mijlocul lor. Ei trebuie să-i sprijine cu generozitate pe săracii lor. Să
se angajeze în lucrare misionară sistematică învăţându-şi copiii să
ţină calea Domnului şi să facă judecată şi dreptate.

Dar lumina care a stat timp de ani de zile înaintea bisericilor a
fost neglijată. Lucrarea ce ar fi trebuit să fie făcută în fiecare biserică
pentru omenirea suferindă nu a fost făcută. Membrii bisericii nu au
ascultat cuvântul Domnului şi acest lucru i-a lipsit de experienţa pe
care ar fi trebuit s-o câştige în lucrarea Evangheliei. —The Review
and Herald, 4 martie, 1902.

Săracii şi nevoiaşii trebuie îngrijiţi. Aceştia nu trebuie să fie
neglijaţi, oricât ne-ar costa şi orice sacrificii am face. —The Youth’s
Instructor, 26 august 1897.

Biserica să poarte povara. — Bisericile care au săraci în mij-
locul lor să nu-şi neglijeze isprăvnicia, aruncând povara săracilor
şi bolnavilor asupra sanatoriului. Toţi membrii celor câteva biserici
sunt răspunzători înaintea lui Dumnezeu pentru nenorociţii lor. Ei ar
trebui să-şi poarte propria povară. Dacă au în mijlocul lor persoane
bolnave care doresc să beneficieze de tratament, ar trebui, dacă pot,
să le trimită la sanatoriu. Făcând aceasta, nu numai că vor patrona
instituţia pe care Dumnezeu a stabilit-o, dar îi vor şi ajuta pe cei care
au nevoie de ajutor, îngrijind de bolnavi, aşa cum ne cere Dumnezeu.
—Testimonies For The Church 4:551.

[183]
Când săracii Domnului sunt neglijaţi. — Când săracii Dom-

nului sunt neglijaţi sau uitaţi sau întâmpinaţi cu priviri reci şi cuvinte
crude, cel vinovat să ţină minte că îl neglijează pe Hristos în per-
soana sfinţilor Lui. Mântuitorul nostru îşi identifică interesul cu cel
al omenirii suferinde. După cum inima mamei tânjeşte cu gingăşie
plină de milă după cel suferind din mica ei turmă, aşa inima Mân-
tuitorului nostru simpatizează cu cel mai sărac şi mai de jos din
copiii Săi de pe pământ. El i-a aşezat printre noi ca să trezească în
inimile noastre acea iubire pe care o simte El faţă de cei suferinzi şi
apăsaţi şi va lăsa ca judecăţile Sale să cadă peste oricine le face rău,
îi dispreţuieşte sau îi abuzează. —Ibid., 680.
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Cercetaţi nevoile. — Veţi primi mulţumiri pentru urările voas-
tre de bine, dar săracii nu pot fi uşuraţi numai cu urări de bine. Ei
trebuie să aibă dovezi palpabile ale bunătăţii voastre, în alimente
şi îmbrăcăminte. Dumnezeu nu vrea ca vreunul din urmaşii Lui
să-şi cerşească pâinea. El v-a dat vouă din abundenţă ca să-i puteţi
aproviziona pe cei care prin hărnicie şi economie nu se pot apro-
viziona pentru nevoile lor. Nu aşteptaţi ca ei să vă atragă atenţia
asupra nevoilor lor. Acţionaţi ca Iov. El cerceta lucrurile pe care nu
le cunoştea. Mergeţi într-un turneu de inspecţie, vedeţi care sunt
nevoile şi cum pot fi împlinite cel mai bine. —Ibid., 151.

Nu aşteptaţi să vină ei la voi. — Sărăcia şi suferinţa din familii
vor ajunge la cunoştinţa noastră, iar nenorociţii şi suferinzii vor trebui
uşuraţi. . . . Nu aşteptaţi sa vină ei la voi. Observaţi îmbrăcămintea
ce o poartă şi ajutaţi-i dacă au nevoie de ajutor. Ar trebui să investim
mijloace pentru a-i ajuta pe tineri şi tinere să obţină o educaţie
în ducerea Evangheliei la săraci şi în ajutorarea celor care, prin [184]
credinţă, au îndrăznit să-şi ocupe poziţia pe platforma adevărului
veşnic şi făcând astfel au ajuns într-o situaţie financiară critică.
Acolo unde există cazuri cu nevoi speciale, pastorul trebuie să fie
pregătit să-i uşureze pe cei care se află în sărăcie datorită adevărului.
—Manuscript 25, 1894.

Ajutor pentru noii convertiţi fără serviciu. — În lucrarea
noastră de binefacere, trebuie acordat ajutor special celor care, prin
prezentarea adevărului, sunt convinşi şi convertiţi. Trebuie să ne
îngrijim de cei care au curajul moral să accepte adevărul, în conse-
cinţă îşi pierd serviciul şi Ii se refuză o slujbă pentru a-şi întreţine
familiile. Trebuie luate măsuri pentru a-i ajuta pe săracii care merită
şi pentru a asigura de lucru celor care Îl iubesc pe Dumnezeu şi
păzesc poruncile Lui. Să nu fie lăsaţi fără ajutor ca să simtă că sunt
forţaţi să lucreze în Sabat sau să flămânzească. Cei care îşi ocupă
poziţia de partea Domnului trebuie să vadă în Adventiştii de Ziua
a Şaptea un popor binevoitor, care se leapădă de sine, se sacrifică
şi slujeşte plin de bucurie şi voioşie fraţilor săi în nevoie. Despre
această categorie vorbeşte în special Domnul când spune: „Adu în
casa ta pe nenorociţii fără adăpost.“ Isaia 58:7. —Testimonies 6:85.

Asiguraţi pământ pentru familiile sărace. — Unde se înfiin-
ţează şcoala [în Australia] trebuie să existe teren pentru livezi şi
grădini ca studenţii să poată face exerciţiu fizic combinat cu efortul
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intelectual şi mai bine de jumătate din ei să-şi poată plăti astfel toate
taxele şcolare. De asemenea, trebuie cumpărat pământ ca familiile
care nu pot obţine de lucru în oraşe datorită păzirii Sabatului să
poată cumpăra ferme mici şi să-şi poată asigura existenţa. Aceasta
este o necesitate absolută în această ţară. Trebuie dată educaţie cu[185]
privire la cultivarea solului şi ne putem aştepta ca Dumnezeu să
binecuvânteze acest efort. —Manuscript 23, 1894.

Datoria noastră faţă de familiile sărace. — De multe ori se
pun întrebări cu privire la săracii care îmbrăţişează solia îngerului al
treilea şi noi înşine am dorit de mult timp să ştim cum să ne ocupăm
cu înţelepciune de cazurile familiilor sărace care acceptă Sabatul.
Când mă aflam la Roosevelt, New York, în ziua de 3 august, 1861,
mi-au fost arătate câteva lucruri cu privire la săraci.

Dumnezeu nu cere fraţilor noştri să se ocupe de fiecare familie
săracă, care primeşte această solie. Dacă ar face aceasta, pastorii ar
înceta să mai intre în câmpuri noi deoarece fondurile ar fi epuizate.
Mulţi sunt săraci datorită lipsei lor de sârguinţă şi economie; ei nu
ştiu cum să folosească mijloacele în mod corect. Dacă ar fi ajutaţi,
acest lucru le-ar face rău. Unii vor fi mereu săraci. Chiar dacă ar
avea cele mai bune avantaje, cazurile lor tot nu ar fi ajutate. Ei nu
ştiu să chibzuiască şi ar epuiza toate mijloacele ce le-ar putea obţine,
fie mult, fie puţin.

Unii nu ştiu nimic despre lepădare de sine şi economie pentru
a nu intra în datorii şi pentru a pune ceva deoparte pentru timp de
nevoie. Dacă biserica i-ar ajuta pe unii ca aceştia, în loc să-i lase să se
sprijine pe propriile resurse, i-ar vătăma în cele din urmă, deoarece ei
vor privi la biserică, vor aştepta să primească ajutor de acolo şi nu vor
practica lepădare de sine şi economie dacă sunt bine aprovizionaţi.
Dacă nu primesc ajutor de fiecare dată, Satana îi ispiteşte şi ei devin
geloşi pe fraţii lor şi foarte atenţi la ei, temându-se că aceştia nu-şi
vor îndeplini toată datoria faţă de ei. Greşeala este de partea lor. Sunt
înşelaţi. Ei nu sunt săracii Domnului.

[186]
Învăţăturile date în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ajutora-

rea săracilor nu se referă la asemenea cazuri, ci sunt pentru nenorociţi
şi suferinzi. În providenţa Sa, Dumnezeu are persoane nenorocite
pentru a-i testa şi încerca pe alţii. Văduvele şi invalizii se află în
biserică pentru a se dovedi o binecuvântare pentru ea. Ei fac parte
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din mijloacele alese de Dumnezeu pentru dezvoltarea adevăratului
caracter al celor care mărturisesc a fi urmaşii lui Hristos şi pentru
chemarea la activitate a trăsăturilor preţioase de caracter manifestate
de Mântuitorul nostru plin de milă.

Mulţi care abia pot să trăiască singuri aleg sa se căsătorească şi
să crească o familie când ştiu că nu au nimic cu ce să o întreţină. Şi,
mai rău decât atât, nu ştiu să conducă familia. întreaga lor conduită
în familie este însemnată cu obiceiurile lor dezordonate. Ei au doar
puţină stăpânire de sine, sunt pătimaşi, nerăbdători şi nervoşi. Când
unii ca aceştia îmbrăţişează solia, ei cred că au dreptul la ajutor de
la fraţii lor mai bogaţi, iar dacă aşteptările nu le sunt împlinite ei se
plâng şi acuză biserica pentru că nu trăieşte credinţa. Cine trebuie
să sufere în cazul acesta? Să fie secătuită cauza lui Dumnezeu şi
epuizate casieriile din diferite locuri pentru a îngriji de aceste familii
numeroase de săraci? Nu. Părinţii trebuie să sufere. în general nu vor
suferi după acceptarea Sabatului mai mult decât au suferit înainte.

Printre unii săraci există un rău ce se va dovedi ruinarea lor
sigură dacă nu îl biruiesc. Ei au primit adevărul cu obiceiurile lor
aspre, dure şi necultivate şi le va trebui ceva timp să vadă şi să-şi dea
scama de asprimea lor şi de faptul că nu este în armonie cu caracterul
lui Hristos. Ei îi privesc pe alţii, care sunt mai ordonaţi şi mai fini,
ca fiind mândri şi îi poţi auzi spunând: „Adevărul ne coboară pe toţi [187]
la acelaşi nivel.“ Dar este o greşeală să crezi că adevărul îl va coborî
pe cel care îl primeşte. El îl înalţă, îi rafinează gustul, îi sfinţeşte
judecata şi, dacă este trăit, îl va face mereu tot mai corespunzător
pentru societatea îngerilor sfinţi din cetatea lui Dumnezeu. Adevărul
este destinat să ne înalţe pe toţi la acelaşi nivel.

Cei mai capabili ar trebui să-şi facă întotdeauna partea cu nobleţe
şi generozitate în relaţiile cu fraţii lor mai săraci şi, de asemenea, să
le dea sfaturi bune şi apoi să-i lase să lupte bătăliile vieţii. Dar mi
s-a arătat că o datorie foarte solemnă apasă asupra bisericii pentru
a avea grijă specială de văduvele, orfanii şi invalizii nenorociţi.
—Testimonies For The Church 1:272-274.

Sfat cu privire la lucrare echilibrată. — Hristos nu ne-a po-
runcit să oferim toată truda şi darurile noastre săracilor. Avem de
făcut o lucrare pentru cei care îndeplinesc însărcinarea Lui: „Mergeţi
în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură.“ Creşterea
lucrării Evangheliei va cere înmulţirea mijloacelor. . . .
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Când vă cheltuiţi banii, întrebaţi-vă: „Încurajez eu risipa?“Când
daţi săracilor şi nenorociţilor întrebaţi-vă: „Îi ajut sau le fac rău?“. . .

Gândiţi-vă la nevoile câmpurilor noastre misionare din întreaga
lume. . . . Timpul prezent este încărcat cu interese veşnice. Noi tre-
buie să desfăşurăm stindardul adevărului înaintea unei lumi ce piere
în rătăcire. Dumnezeu cheamă bărbaţi să se alinieze sub steagul pătat
de sânge al lui Hristos, să le dea oamenilor Biblia, să înmulţească
adunările de tabără în diferite localităţi, să avertizeze oraşele şi să
trimită avertizarea departe şi aproape, la drumurile şi la gardurile
lumii. —Manuscript 4, 1899.

[188]



Capitolul 22 — Săracii din lume

Asigurarea nevoilor săracilor. — Peste tot în jurul nostru ve-
dem lipsă şi suferinţă. Familii au nevoie de hrană; cei mici plâng
pentru pâine. Casele săracilor au nevoie de mobilă şi lenjerie de pat
potrivită. Mulţi locuiesc doar în nişte cocioabe care sunt aproape
lipsite de comfort. Strigătul săracilor ajunge la cer. Dumnezeu vede;
Dumnezeu aude. —Testimonies for the Church 6:385.

Deşi Dumnezeu, în providenţa Sa, a încărcat pământul cu darurile
Sale şi i-a umplut magaziile cu tot confortul vieţii, lipsa şi mizeria
se văd pretutindeni. O Providenţă mărinimoasă a aşezat în mâinile
agenţilor omeneşti belşug pentru satisfacerea nevoilor tuturor, dar
ispravnicii lui Dumnezeu sunt necredincioşi. În lumea presupusă
creştină ceea ce se cheltuieşte pentru etalare extravagantă este destul
să asigure nevoile tuturor flămânzilor şi să-i îmbrace pe toţi cei goi.
Mulţi din cei care au luat asupra lor numele lui Hristos cheltuiesc
banii Săi pentru plăceri egoiste, pentru satisfacerea apetitului, pentru
băuturi tari şi delicatese bogate, pentru case, mobilă şi îmbrăcăminte
extravagantă, în timp ce fiinţelor omeneşti suferinde abia le acordă
o privire plină de milă sau un cuvânt de simpatie.

Câtă mizerie există chiar în inimile ţărilor noastre aşa-numite
creştine! Gândiţi-vă la condiţia săracilor din oraşele noastre mari.
în aceste oraşe există mulţimi de fiinţe omeneşti care nu primesc
nici măcar grija şi respectul date animalelor. Sunt mii de copii neno-
rociţi, zdrenţuiţi şi flămânzi, având viciul şi stricăciunea scrise pe
feţe. Familii sunt adunate laolaltă în apartamente mizerabile, multe [189]
dintre ele subsoluri întunecoase, aburind de umezeală şi murdărie.
Copiii se nasc în aceste locuri teribile. Copiii şi tinerii nu văd nimic
atractiv, nimic din frumuseţea lucrurilor naturale pe care Dumnezeu
le-a creat ca să încânte simţurile. Aceşti copii sunt lăsaţi să cre-
ască formându-şi şi modelându-şi caracterul după învăţături josnice,
după nenorocirea şi exemplele rele din jurul lor. Ei aud numele lui
Dumnezeu numai în profanări. Cuvinte stricate, miros de alcool
şi de tutun, degradare morală de orice fel stau înaintea ochilor şi

139



140 Lucrarea de binefacere

pervertesc simţurile. Din aceste locuinţe ale nenorocirii, sunt scoase
strigăte jalnice pentru hrană şi îmbrăcăminte de către mulţi care nu
ştiu nimic despre rugăciune.

Bisericile noastre au de făcut o lucrare despre care mulţi nu
au idee, o lucrare aproape neatinsă încă. Hristos a spus: „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 şi aţi venit pe
la Mine.“ Matei 25:35, 36. Unii cred că a da bani pentru această
lucrare este tot ceea ce li se cere să facă, dar aceasta este o greşeală.
Donarea banilor nu poate lua locul slujirii personale. Este corect să
dăm din mijloacele noastre şi mult mai mulţi ar trebui să facă acest
lucru, dar din partea tuturor se cere serviciu personal, potrivit cu
puterea şi ocaziile pe care le are fiecare.

Fiecare biserică ce crede adevărul pentru acest timp ar fi trebuit
să facă de mult lucrarea de îngrijire a celor săraci, apăsaţi, suferinzi
şi lipsiţi. Noi trebuie să arătăm mila duioasă a samariteanului răs-
punzând necesităţilor fizice, hrănindu-i pe cei flămânzi, aducând în
casa noastră pe nenorociţii fără adăpost, acumulând în fiecare zi
har şi tărie de la Dumnezeu care ne vor face în stare să ajungem
la adâncimile mizeriei umane şi să-i ajutăm pe cei care nu se pot[190]
ajuta singuri. Făcând această lucrare, avem o ocazie favorabilă de
a-L prezenta pe Hristos cel răstignit. —Ibid. 274 — 276.

Începeţi prin a vă ajuta vecinii. — Fiecare membru al bisericii
trebui să aibă un simţ al datoriei sale speciale de a lucra pentru
cei care locuiesc în vecinătatea sa. Studiaţi felul în care îi puteţi
ajuta cel mai bine pe cei care nu sunt interesaţi de lucruri religioase.
Când îi vizitaţi pe prietenii şi vecinii voştri arătaţi interes atât în
binele lor spiritual cât şi în cel trecător. Prezentaţi-l pe Hristos ca pe
un Mântuitor care iartă păcatele, Invitaţi-i pe vecini acasă şi citiţi
cu ei din preţioasa Biblie şi din cărţi care explică adevărurile sale.
Acest lucru, împreună cu cântări simple şi rugăciuni fierbinţi, le
va atinge inimile. Membrii bisericii să se educe pentru a săvârşi
această lucrare. Acest lucru este la fel de important ca şi salvarea
din întuneric a sufletelor care se află în ţări străine. În timp ce
unii simt povara sufletelor de departe, cei mulţi, care sunt acasă, să
simtă povara sufletelor scumpe din jurul lor şi să lucreze cu tot atâta
sârguinţă pentru mântuirea lor.
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Orele petrecute atât de des în distracţii ce nu înviorează nici tru-
pul, nici spiritul, ar trebui petrecute vizitându-i pe săraci, pe bolnavi,
pe suferinzi sau căutând a ajuta pe cineva în nevoie.

Când încercaţi să-i ajutaţi pe cei săraci, dispreţuiţi, şi părăsiţi
nu lucraţi pentru ei căţăraţi pe cataligele demnităţii şi superiorităţii
voastre, deoarece în felul acesta nu veţi îndeplini nimic. Deveniţi
convertiţi cu adevărat şi învăţaţi de la Cel care este blând şi smerit
cu inima. Trebuie să-L păstrăm pe Domnul totdeauna înaintea noas-
tră. Ca slujitori ai lui Hristos spuneţi mereu, ca să nu uitaţi: „Sunt
cumpărat cu un preţ.“

Dumnezeu nu solicită doar mărinimia voastră, ci şi înfăţişarea
voastră voioasă, cuvintele pline de speranţă şi strângerea voastră de [191]
mână. Când îi vizitaţi pe suferinzii Domnului veţi afla pe unii de la
care speranţa s-a depărtat. Aduceţi-le înapoi lumina soarelui. Celor
care au nevoie de pâinea vieţii citiţi-le din Cuvântul lui Dumnezeu.
Unii au o boală a sufletului pe care nu o poate trata nici un balsam
pământesc şi nu o poate vindeca nici un medic. Rugaţi-vă pentru
aceştia şi aduceţi-i la Isus.

În ocazii speciale unii devin sentimentali, iar simţămintele duc
la acţiuni impulsive. Ei ar putea crede că în felul acesta fac un
mare serviciu pentru Hristos, dar nu este aşa. Zelul lor se stinge
repede şi atunci serviciul lui Hristos este neglijat. Dumnezeu nu
acceptă serviciu sporadic. Nu prin activităţi emotive spasmodice
putem face bine semenilor noştri. Eforturile spasmodice în facerea
binelui adesea aduc mai mult pagube decât beneficii.

Acordaţi ajutorul potrivit. — Metodele de ajutorare a săracilor
ar trebui luate în consideraţie cu atenţie şi cu rugăciune. Să căutăm
înţelepciune de la Dumnezeu deoarece El ştie mai bine decât muri-
torii cu vedere scurtă cum să îngrijească de creaturile pe care le-a
făcut. Există unii care dau fără deosebire, oricui le solicită ajutorul.
Ei greşesc aici. Când încercăm să-i ajutăm pe nevoiaşi să fim atenţi
să le dăm ajutorul potrivit. Există unii care, dacă sunt ajutaţi, vor
continua să se complacă în situaţia de a fi ajutaţi. Ei vor fi dependenţi
atâta timp cât văd ceva de care să depindă. Dacă le acordăm acestora
timp şi atenţie necuvenite i-am putea încuraja la lene, ineficientă,
extravaganţă şi necumpătare.

Când dăm la săraci, să ne întrebăm: „Încurajez eu risipa? Îi ajut
sau le fac rău?“ Nici un om care îşi poate câştiga existenţa nu are
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dreptul să depindă de alţii. Proverbul: „Lumea îmi datorează exis-[192]
tenţa,“ are în sine esenţa minciunii, înşelătoriei şi jafului. Lumea nu
îi datorează nici unui om existenţa când el este în stare să muncească
şi să şi-o câştige singur. Dar dacă cineva vine la uşa noastră şi cere
de mâncare, n-ar trebui să-l lăsăm să plece flămând. Sărăcia lui poate
fi cauzată de vreo nenorocire.

Noi ar trebui să-i ajutăm pe cei care, cu familii numeroase de
întreţinut, au de luptat mereu cu slăbiciunea şi sărăcia. Multe mame
văduve, cu copiii rămaşi iară tată, lucrează mult peste puterile lor
pentru a-şi păstra micuţii cu ele şi a le asigura hrana şi îmbrăcă-
mintea. Multe astfel de mame au murit din cauza suprasolicitării.
Fiecare văduvă are nevoie de mângâierea cuvintelor de speranţă şi
încurajare şi foarte multe ar trebui să primească ajutor substanţial.
—Ibid., 227, 228.

Luaţi notă de fiecare caz în nevoie. — Planul lui Dumnezeu
este ca bogaţii şi săracii să fie strâns uniţi prin legăturile simpatiei şi
ajutorării. El ne porunceşte să ne interesăm de fiecare caz de suferinţă
şi nevoie ce ar veni la cunoştinţa noastră. Să nu credeţi că este
înjositor pentru demnitatea voastră să slujiţi omenirii suferinde. . . .

Mulţi care nu sunt de credinţa noastră tânjesc după ajutorul pe
care creştinii au datoria să-l ofere. Dacă poporul lui Dumnezeu
ar fi cu adevărat interesat de semeni, la mulţi s-ar putea ajunge
cu adevărurile speciale pentru acest timp. Nimic nu va putea da
vreodată caracter lucrării ca ajutorarea oamenilor chiar acolo unde
se află ei. Dacă cei care pretind că- L iubesc pe Dumnezeu şi păzesc
poruncile Lui ar lucra aşa cum a lucrat Hristos, mii de oameni s-ar
bucura astăzi de solie. —Ibid., 279, 280.

Cea mai bună cale de a ajunge la inimi astăzi. — Cea mai
buna cale de a ajunge la inimi este de a ne arăta interesaţi de nevoile[193]
omenirii suferinde. Este mult mai uşor să ne educăm mintea şi inima
când simţim o astfel de simpatie duioasă pentru alţii încât răspândim
beneficiile şi privilegiile noastre pentru a le uşura nevoile. —Letter
116, 1897.

Vrem să-L reprezentăm pe Hristos ajutându-i pe alţii. Noi trebuie
să lucrăm îndeplinind însărcinarea pe care Hristos a dat-o ucenicilor:
„Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în nu-
mele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească
tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
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sfârşitul veacului.“ Aceasta este deci lucrarea noastră: să ajungem la
cei neglijaţi şi să-i câştigăm la Hristos.

Până recent, poporul nostru a depus doar puţin efort sau deloc
pentru ajutorarea acestora. Hristos nu a venit ca să-i cheme la po-
căinţă pe neprihăniţi, ci pe păcătoşi. El ar vrea ca fiecare suflet să
privească eficacitatea sângelui său ca fiind de o valoare nelimitată, în
stare să salveze cu desăvârşire pe toţi cei care vor fi convinşi să vină
la El. Ar vrea ca fiecare individ al neamului omenesc, format după
chipul Său, să-şi aducă aminte că Dumnezeu este infinit şi că iubirea
Lui, dată pe faţă în jertfa lui Hristos în favoarea întregii omeniri,
arată valoarea pe care i-o acordă El. El îi îndeamnă să vină la Sine
şi să fie mântuiţi. Trebuie să venim la Izvorul harului. El va folosi
oameni ca agenţi pentru câştigarea semenilor lor din păcat. —Letter
33, 1898. [194]



Capitolul 23 — Ajutarea săracilor să se ajute
singuri

Educaţi-i pe săraci să fie independenţi. — Oameni ai lui Dum-
nezeu, bărbaţi şi femei cu discernământ şi înţelepciune, să fie numiţi
pentru a avea grijă de săraci şi nevoiaşi, în primul rând de cei care
sunt fraţi în credinţă. Aceştia să raporteze bisericii şi să se sfătuiască
ce este de făcut.

În loc de a-i încuraja pe săraci să creadă că li se va asigura hrana
şi băutura gratuit, sau aproape gratuit, ar trebui să-i punem în situaţia
în care se pot ajuta singuri. Să încercăm să le asigurăm de lucru şi,
dacă este necesar, să- i învăţăm cum să lucreze. Membrii familiilor
sărace să fie învăţaţi să gătească, să-şi facă şi să-şi repare propria
îmbrăcăminte şi să îngrijească de casă în mod corespunzător. Fetele
şi băieţii să fie învăţaţi în detaliu vreo meserie sau ocupaţie. Noi
trebuie să-i învăţăm pe săraci să se bizuie pe propriile puteri. Acesta
va fi un ajutor adevărat deoarece nu numai că îi va face în stare să
se întreţină singuri, dar şi să-i ajute pe alţii. —Testimonies For The
Church 6:278, 279.

O chemare către oameni chibzuiţi şi cu mijloace. — Adeseori
se ridică întrebarea: Ce poate fi făcut acolo unde sărăcia predomină
şi trebuie combătută la fiecare pas? În asemenea împrejurări, cum
putem impresiona minţile cu idei corecte despre îmbunătăţire? Cu
siguranţă că lucrarea este dificilă şi dacă învăţătorii, oamenii chibzu-
iţi şi cei care au mijloace nu-şi vor manifesta talentele spre a ridica,
aşa cum ar face-o Hristos dacă ar fi în locul lor, o lucrare importantă
ar fi lăsată nefăcuta. Reforma necesară nu ar fi făcută niciodată dacă
bărbaţii şi femeile nu ar fi ajutate de o putere dinafara lor. Cei care[195]
au talente şi capacităţi trebuie să-şi folosească aceste daruri pentru
a-i binecuvânta pe semenii lor, trudind pentru a-i aşeza pe o bază de
unde se pot ajuta singuri. În felul acesta educaţia obţinută în şcolile
noastre ar trebui folosită cel mai bine.

Talentele încredinţate de Dumnezeu nu trebuie ascunse sub obroc
sau sub pat. Hristos a spus: „Voi sunteţi lumina lumii.“ Matei 5:14.

144
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Pe măsură ce vedeţi familii locuind în cocioabe, cu mobilă şi îm-
brăcăminte insuficiente, fără scule, fără cărţi sau alte semne ale
rafinamentului în jurul caselor lor, vă veţi interesa de ele şi veţi
încerca să le învăţaţi cum să-şi folosească cel mai bine energiile
pentru a exista progres şi pentru ca lucrarea lor să poată înainta?
—Ibid., 188, 189.

Cuvântul lui Dumnezeu descoperă soluţia problemei. —
Există bărbaţi şi femei cu inima largă, care iau în consideraţie cu
anxietate starea în care se află săracii şi mijloacele ce pot fi găsite
pentru uşurarea lor. Cum pot fi ajutaţi cei fără serviciu şi fără casă
să-şi asigure binecuvântările obişnuite ale providenţei lui Dumnezeu
şi să trăiască viaţa pe care El a intenţionat ca omul să o trăiască
este o întrebare la care mulţi încearcă cu seriozitate să găsească un
răspuns. . . .

Dacă oamenii ar lua mai mult aminte la învăţăturile Cuvântului
lui Dumnezeu, ei vor găsi o soluţie la aceste probleme care-i nedu-
meresc. Se poate învăţa mult din Vechiul Testament cu privire la
chestiunea muncii şi a uşurării săracilor, în planul lui Dumnezeu
pentru Israel fiecare familie avea o casă, cu pământ suficient pen-
tru cultivat. Astfel erau asigurate atât mijloacele cât şi stimulentul
pentru o viaţă folositoare, independentă şi plină de hărnicie. Nici o
născocire omenească nu a îmbunătăţit vreodată acel plan. Sărăcia şi [196]
nenorocirea existente astăzi se datorează în mare măsură faptului că
lumea s-a depărtat de acest plan. . . .

În Israel, învăţarea unei meserii era privită ca o datorie. Fiecărui
tată i se cerea să-şi înveţe fiul o meserie utilă. Cei mai mari bărbaţi
în Israel erau instruiţi într-o îndeletnicire industrială. Cunoaşterea
datoriilor casnice era considerată esenţială pentru fiecare femeie.
Îndemânarea în aceste datorii era privită ca o onoare pentru femeile
din cea mai înaltă poziţie socială.

În şcolile profeţilor se învăţau diferite meserii, şi mulţi studenţi
se întreţineau singuri prin muncă manuală. . . .

Planul de vieţuire pe care Dumnezeu l-a dat lui Israel a fost
intenţionat ca o parabolă pentru întreaga omenire. Dacă aceste prin-
cipii ar fi îndeplinite astăzi, cât de diferită ar fi această lume! —The
Ministry of Healing, 183 — 188.

Mulţi pot locui la ţară. — În interiorul hotarelor vaste ale na-
turii încă se află loc pentru cei suferinzi şi nevoiaşi să-şi găsească



146 Lucrarea de binefacere

o locuinţă. În sânul său există resurse suficiente pentru a le asigura
hrana. Ascunse în adâncimile pământului se găsesc binecuvântări
pentru toţi cei care au curajul şi voinţa să persevereze în adunarea
comorilor sale. Cultivarea pământului, ocupaţia pe care Dumne-
zeu i-a dat-o omului în Eden, deschide un câmp în care mulţi au
posibilitatea să-şi câştige existenţa.

Dacă săracii care sunt acum înghesuiţi în oraşe şi-ar găsi case
la ţară, ar putea nu numai să-şi câştige existenţa, dar şi să găsească
sănătatea şi fericirea care acum le sunt necunoscute. Munca grea,
hrana simplă, economia strânsă şi adeseori greutăţi şi lipsuri vor fi
partea lor, dar ce binecuvântare vor avea părăsind oraşul, cu ade-[197]
menirile sale la rău, cu tulburare şi crimă, nenorocire şi murdărie,
pentru pacea, liniştea şi curăţia de la ţară. . . .

Dacă devin harnici şi se întreţin singuri, ei trebuie să aibă asis-
tenţă, încurajare şi învăţătura. Există multe familii sărace pentru care
nu s-ar putea face o lucrare misionară mai bună decât a-i ajuta să
se instaleze la ţară şi să înveţe cum să facă pământul să le asigure
existenţa.

Nu numai la oraş este nevoie de asemenea ajutor şi instruire.
Chiar şi la ţară, cu toate posibilităţile pentru o viaţă mai bună, mulţi
săraci se află în mare nevoie. Zone întregi sunt lipsite de educaţie în
ramurile industriale şi sanitare. . . .

Suflete abrutizate şi corpuri slăbite şi deformate arată rezultatele
eredităţii slabe şi a obiceiurilor rele. Aceşti oameni trebuie educaţi
chiar de la zero. Ei au trăit viaţa în lene, lipsă de iniţiativă şi corupţie
şi au nevoie să fie educaţi în formarea obiceiurilor corecte.

Cum pot fi făcuţi conştienţi de necesitatea de a-şi îmbunătăţi
situaţia? Cum pot fi ei îndreptaţi către un ideal mai înalt al vieţii?
Cum pot fi ajutaţi să se ridice? Ce poate fi făcut acolo unde sărăcia
predomină şi trebuie combătută la fiecare pas? - Ibid., 188-193.

O lucrare pentru fermierii creştini. — Fermierii creştini pot
face lucrare misionară adevărată ajutându-i pe săraci să-şi găsească
locuinţe la ţară şi învăţându-i cum să cultive pământul şi să-l facă
productiv. învăţaţi-i cum să folosească uneltele agricole, cum să
crească diferite culturi, cum să planteze şi să îngrijească de livezi.

Mulţi din cei care cultivă solul nu reuşesc să-şi asigure rezultate
adecvate datorită neglijenţei lor. Ei nu îngrijesc livezile în mod co-
respunzător, nu plantează culturile la timpul potrivit, şi prelucrează
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pământul doar superficial. Ei pun insuccesul lor pe seama lipsei [198]
de productivitate a pământului. Adeseori se aduce mărturie falsă
la condamnarea pământului, care dacă ar fi prelucrat în mod cores-
punzător ar da rezultate bogate. Planurile înguste, puterea prea mică
întrebuinţată, studiul superficial al celor mai bune metode cheamă
cu tărie la reformă. Ibid., 193.

Chiar şi cei mai săraci îşi pot îmbunătăţi mediul înconjurător
trezindu-se devreme şi lucrând serios. . . . Muncind stăruitor, folosind
în modul cel mai înţelept orice capacitate şi învăţând să nu piardă
timpul, ei vor avea succes în îmbunătăţirea şi în cultivarea terenului.
—Testimonies For The Church 6:188, 189.

Înfiinţarea unor ocupaţii industriale. — Ar trebui acordată
atenţie înfiinţării diferitelor ocupaţii industriale ca familiile sărace
să poată găsi de lucru. Tâmplarii, fierarii, ba chiar şi oricine înţelege
vreo ramură de lucru utilă ar trebui să aibă simţul responsabilităţii
de a-i învăţa şi ajuta pe ignoranţi şi pe cei fără lucru.

În lucrarea pentru săraci este un câmp întins de slujire atât pentru
femei cât şi pentru bărbaţi. Este nevoie de ajutorul tuturor: al bucă-
tăresei eficace, al casnicei, al croitoresei, al asistentei medicale. . . .

Este nevoie de familii misionare ca să se stabilească pe terenuri
necultivate. Fermieri, oameni de finanţe, constructori şi cei care au
îndemânare în diferite arte şi meserii să meargă în câmpuri neglijate,
să îmbunătăţească terenul, să-şi construiască locuinţe modeste şi
să-şi ajute vecinii. —Ministry of Healing, 194.

Ajutaţi-i pe oameni să se ajute singuri. — Adeseori îi putem
ajuta pe săraci în modul cel mai eficient dându-le instrucţiuni cu
privire la activităţi practice. Ca o regulă, cei care nu au fost educaţi
să lucreze nu au obiceiuri de hărnicie, perseverenţă, economic şi [199]
lepădare de sine. Ei nu ştiu cum să administreze. Adesea, prin lipsă
de atenţie şi chibzuială, se risipeşte ceea ce le-ar fi întreţinut familiile
în mod decent şi confortabil dacă ar fi fost folosit cu atenţie şi econo-
mie. „Ogorul pe care îl desţeleneşte săracul dă o hrană îmbelşugată,
dar mulţi pier din pricina lipsei de judecată.“

S-ar putea să dăm la săraci şi să le facem rău învăţându-i să fie
dependenţi. . . .

Adevărata caritate îi ajută pe oameni să se ajute singuri. . . . Ade-
vărata binefacere înseamnă mai mult decât doar daruri. Înseamnă a
fi cu adevărat interesat de binele altora. Ar trebui să căutăm să înţe-
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legem nevoile săracilor şi suferinzilor şi să le dăm ajutorul care le va
aduce cel mai mare beneficiu. A oferi chibzuială, timp şi efort perso-
nal costă mult mai mult decât a da bani, dar este caritatea veritabilă.
—Ibid., 194, 195.

Se cere efort fizic şi putere morală. — Efortul fizic şi puterea
morală trebuie unite în încercările noastre de a regenera şi reforma.
Să căutăm să obţinem cunoştinţe atât în domenii vremelnice cât
şi spirituale pentru a le putea comunica altora. Să căutăm să trăim
Evanghelia sub toate aspectele ca binecuvântările sale trecătoare şi
spirituale să fie simţite peste tot în jurul nostru. —Testimonies For
The Church 6:189.

Putem face rău fără să ne dăm seama. — Putem greşi dând
săracilor daruri ce nu sunt o binecuvântare pentru ei, şi îi fac să
creadă că nu au nevoie să-şi folosească puterile şi să facă economic
deoarece alţii nu vor îngădui ca ei să sufere. Nu trebuie să aprobăm
lenea şi să încurajăm obiceiuri de satisfacere a eului prin permite-
rea folosirii de mijloace pentru îngăduinţa de sine. — Historical
Sketches, p. 293.

S-ar putea să daţi la săraci şi să le faceţi rău pentru că îi învăţaţi[200]
să fie dependenţi. Învăţaţi-i în schimb să se întreţină singuri. Acesta
va fi ajutor adevărat. Cei nevoiaşi trebuie să fie aşezaţi acolo unde se
pot ajuta singuri. —Manuscript 46, 1898.

Leneşii să nu fie întreţinuţi. — Cuvântul lui Dumnezeu învaţă
că dacă un om nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Domnul nu
cere ca omul care munceşte din greu să-i întreţină pe cei care nu
sunt harnici. Când se pierde timpul şi nu se depune efort se ajunge
la sărăcie şi lipsă. Dacă aceste greşeli nu sunt văzute şi corectate de
cei care şi le permit, tot ce poate fi făcut pentru ei este ca şi punerea
comorii într-un coş cu găuri. Există însă şi sărăcia ce nu poate fi
evitată şi noi trebuie să manifestăm gingăşie şi compasiune faţă de
cei nenorociţi. - The Review and Herald, 3 ianuarie 1899.

Săracii să caute sfat. — Există o categorie de fraţi săraci care
nu sunt liberi de ispită. Ei sunt administratori slabi, nu au judecată
înţeleaptă şi doresc să obţină mijloace fără să aştepte procesul încet
al muncii perseverente. Unii se grăbesc atât de mult să-şi îmbunătă-
ţească starea încât se angajează în diferite activităţi fără a se consulta
cu bărbaţi cu o bună judecată şi experienţă. Aşteptările le sunt rareori
realizate. În loc să câştige, ei pierd şi atunci vine ispita şi dispoziţia
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de a-i invidia pe bogaţi. Ei vor cu adevărat să beneficieze de averea
fraţilor lor şi se simt încercaţi pentru că nu beneficiază. Dar ei nu
sunt vrednici să primească ajutor special. Ei au dovada că eforturile
le-au fost risipite. Au fost schimbători în afaceri şi plini de anxietate
şi îngrijorări care aduc doar puţin câştig. Astfel de persoane ar trebui
să asculte de sfatul celor cu experienţă, dar, în mod frecvent, ele
sunt ultimele care caută sfatul. Aceste persoane cred că au judecată [201]
superioară şi nu vor să fie învăţate.

Adeseori aceşti oameni sunt înşelaţi de acei vicleni negustori
ambulanţi de brevete al căror succes depinde de arta înşelătoriei.
Ei ar trebui să înveţe că nu se poate avea nici un fel de încredere
în asemenea negustori. Dar fraţii sunt creduli chiar cu privire la
lucrurile pe care ar trebui să le suspecteze şi să le evite. Ei nu-
şi însuşesc învăţătura lui Pavel către Timotei: „Negreşit, evlavia
însoţită de mulţumire este un mare câştig.“ „Dacă avem, dar, cu ce
să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns.“ Săracii să
nu creadă că bogaţii sunt singurii care poftesc. În timp ce bogaţii
ţin ceea ce au cu o apucare pizmaşă şi caută să obţină încă mai
mult, săracii sunt în mare pericol de a pofti averea omului bogat.
—Testimonies For The Church 1:480. 481.

Binevoitor de a primi sfat. — Multora le lipseşte administrarea
înţeleaptă şi economia. Ei nu cântăresc bine chestiunile şi fac mişcări
chibzuite. Aceştia ar trebui să nu se încreadă în propria judecată
slabă, ci să se sfătuiască cu fraţi cu experienţă. Cei cărora le lipseşte
judecata bună şi economia adeseori nu vor să caute sfat. În general
ei cred că înţeleg cum să-şi conducă afacerile pământeşti şi nu
sunt binevoitori să urmeze sfatul. Ei fac mişcări greşite şi suferă
consecinţele. Fraţii lor sunt întristaţi să-i vadă suferind şi îi ajută să
iasă din dificultate. Felul lor nechibzuit de administrare afectează
biserica deoarece ia mijloace din visteria lui Dumnezeu care ar fi
trebuit folosite pentru înaintarea cauzei adevărului prezent.

Dacă aceşti fraţi săraci ar urma o cale umilă şi ar vrea să fie
sfătuiţi de fraţii lor, când vor fi aduşi în situaţii dificile, fraţii lor
vor simţi că au datoria să-i ajute cu bucurie să iasă din dificultate. [202]
Dar dacă ei îşi aleg propria cale şi se bizuie pe propria judecată ar
trebui lăsaţi să suporte pe deplin consecinţele căii lor neînţelepte
şi să înveţe din experienţă că „biruinţa vine prin marele număr de
sfetnici.“ Cei din poporul lui Dumnezeu ar trebui să fie supuşi unii
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altora. Să se sfătuiască unul cu altul ca lipsa unuia să fie completată
de capacitatea altuia. —The Review and Herald, 18 aprilie 1871.

Cei mai mulţi săraci se pot ajuta singuri. — În ţara noastră
plină de belşug există foarte puţini care sunt cu adevărat atât de săraci
încât au nevoie de ajutor. Dacă ar urma o cale adecvată, aproape în
toate cazurile, s-ar putea ridica deasupra lipsei. Apelul meu către
bogaţi este: Purtaţi-vă cu mărinimie faţă de fraţii voştri săraci şi
folosiţi-vă mijloacele pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Săracii
vrednici, cei care sunt sărăciţi de nenorocire şi de boală, merită
din partea voastră îngrijire şi ajutor special. „Încolo, toţi să fiţi cu
aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.“
—Testimonies l:481.

Păziţi regula de aur. — Adeseori Dumnezeu ridică pe cineva
care îi va proteja pe săraci de a fi puşi în situaţii în care să sufere
pierderi, chiar dacă ar fi în dezavantajul lui. Aceasta este datoria
omului faţă de semenul lui. Nu este drept să profiţi de ignoranţa unui
om pentru că nu poate discerne rezultatul unei acţiuni. Este datoria
fratelui lui să-i prezinte situaţia în mod clar şi cu credincioşie, sub
toate aspectele, ca să nu acţioneze orbeşte şi să paralizeze resursele
care sunt de drept ale lui. Dacă oamenii ar păzi regula de aur: Faceţi
altora ceea ce doriţi să vă facă ei vouă, multe dificultăţi existente
acum ar fi ajustate repede. —Letter 85, 1896.

[203]
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Nu cantitatea, ci iubirea care îndeamnă. — Săracii nu sunt
excluşi de la privilegiul de a da. La fel ca şi cei bogaţi, ei pot avea o
parte în această lucrare. Lecţia pe care a dat-o Hristos cu privire la
cei doi bani ai văduvei ne arată că cele mai mici daruri de bună voie
ale săracului, dacă sunt date dintr-o inimă iubitoare, sunt acceptate la
fel ca şi donaţiile cele mai mari ale bogaţilor. În balanţa sanctuarului
darurile săracului, făcute din dragoste pentru Hristos, sunt estimate
nu după cantitatea dată, ci după iubirea care determină sacrificiul.
—The Review and Herald, 10 octombrie 1907.

Şi de la săraci se cerc sacrificiu. — Unii care sunt săraci în
bunuri pământeşti sunt în stare să plaseze pe umerii fraţilor toată răs-
punderea, dar nu realizează că au şi ei o lucrare de făcut. Dumnezeu
le cere să facă un sacrificiu. —Ibid., 18 aprilie, 1871.

Ea a făcut ce a putut. — Mântuitorul Şi-a chemat ucenicii la El
şi i-a îndemnat să observe sărăcia văduvei. Apoi cuvintele Sale de
laudă au ajuns la urechile ei: „Adevărat vă spun că această văduvă
săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în visterie.“ Lacrimi
de bucurie i-au umplut ochii când a văzut că fapta ei a fost înţeleasă
şi apreciată. Mulţi ar fi sfătuit-o să-şi păstreze suma neînsemnată
şi s-o folosească ea. Dată în mâinile preoţilor bine hrăniţi, va fi
pierdută din vedere printre multele daruri valoroase aduse la visterie.
Dar Isus i-a înţeles motivul. Ea a crezut că serviciul de la templu a [204]
fost stabilit de Dumnezeu şi era nerăbdătoare să facă tot ce poate
pentru a-1 susţine. Ea a făcut ce a putut şi fapta aceasta avea să fie
un monument în amintirea ei de-a lungul timpului şi bucuria ei în
veşnicie. Ea şi-a pus inima în darul ei care a fost estimat nu după
valoarea banului, ci după iubirea faţă de Dumnezeu şi după interesul
faţă de lucrarea Lui care au determinat fapta.

Isus a spus despre văduvă că „a dat mai mult decât toţi.“ bogaţii
au dat din belşugul lor, mulţi dintre ei ca să fie văzuţi şi onoraţi de
oameni. Donaţiile lor mari nu i-au lipsit de nici un confort şi nici
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chiar de vreun lux. Acestea nu au cerut nici un sacrificiu şi valoarea
lor nu se putea compara cu gologanul văduvei.

Motivul este cel care dă caracter faptelor noastre, însemnându-le
cu infamie sau cu valoare morală înaltă. Nu lucrurile măreţe pe care
le vede orice ochi şi le laudă orice limbă le consideră Dumnezeu
preţioase. Datoriile mici, îndeplinite cu voioşie, darurile mici, fără
paradă şi care pentru ochiul omenesc pot apărea ca lipsite de valoare
sunt adeseori cele mai înălţate în ochii Lui. O inimă plină de cre-
dinţă şi iubire îi este mai scumpă lui Dumnezeu decât darul cel mai
costisitor. Văduva săracă a dat tot ce mai avea ca să trăiască pentru
a face puţinul pe care l-a făcut. Ea s-a lipsit de hrană ca să dea cei
doi bănuţi cauzei pe care o iubea. Ea a făcut-o cu credinţă, — având
încredere că Tatăl ei ceresc nu va trece cu vederea marea ei nevoie.
Acest spirit neegoist şi credinţa de copil au fost ceea ce a câştigat
lauda Mântuitorului.

Printre săraci sunt mulţi care vor să-şi arate recunoştinţa faţă de
Dumnezeu pentru harul şi adevărul Lui. Ei doresc foarte mult să ia
parte, împreună cu fraţii lor mai prosperi, la susţinerea serviciului
Său. Aceste suflete să nu fie respinse. Lăsaţi-i să-şi aducă bănuţii în[205]
banca cerului. Dacă sunt oferite dintr-o inimă plină de iubire faţă de
Dumnezeu, aceste aparente nimicuri devin daruri consacrate, ofrande
nepreţuite asupra cărora Dumnezeu zâmbeşte şi le binecuvântează.
—The Desire of Ages, 614-616.

Cum a răspuns biserica macedoneană. — Pavel a scris bise-
ricii din Corint: „Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe
care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multelor
necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi
sărăcia lor lucie au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor şi chiar peste
puterile lor. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia
la această strângere de ajutoare pentru sfinţi. Şi au făcut aceasta nu
numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului
şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Noi dar, am rugat pe Tit să
isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse.“

A mai fost şi o foamete la Ierusalim şi Pavel ştia că mulţi creştini
au fost răspândiţi prin alte regiuni, iar cei care au rămas probabil
că nu primeau compasiune omenească şi erau expuşi duşmanilor
religioşi. De aceea el îndemna bisericile să trimită ajutor financiar
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fraţilor lor din Ierusalim. Suma adunată de biserici a depăşit aştep-
tările apostolilor. Constrânşi de dragostea lui Hristos, credincioşii
au dat cu largheţe şi erau plini de bucurie că puteau să-şi exprime
în felul acesta recunoştinţa faţă de Mântuitorul şi iubirea lor faţă
de fraţi. Potrivit cu Cuvântul lui Dumnezeu aceasta este adevărata
temelie a carităţii. —Testimonies for the Church 6:271, 272.

Potrivit cu talentele încredinţate nouă. — Despre biserica din
Macedonia citim că „în mijlocul multelor necazuri prin care au [206]
trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie au dat
naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.“ Să creadă atunci
oricare dintre noi, cei care mărturisim a fi creştini, că vom fi scuzaţi
dacă nu facem nimic pentru adevăr, fiindcă suntem săraci? Noi
privim lumina scumpă a adevărului ca pe o comoară nesecată şi de
nedescris. Trebuie să exercităm o influenţă proporţională cu talentele
încredinţate nouă, fie că suntem bogaţi sau săraci, de sus sau de
jos, ignoranţi sau învăţaţi. Noi suntem slujitorii lui Isus Hristos şi
Domnul aşteaptă să facem tot ce putem mai bine. —The Review and
Herald, 4 septembrie 1894.

Să nu se refuze binecuvântarea de a da. — Asupra pastorilor
lui Hristos apasă răspunderea de a educa bisericile să fie generoase.
Chiar şi săracii trebuie să aibă o parte în a-şi prezenta darurile lui
Dumnezeu. Ei să fie părtaşi ai harului lui Hristos în lepădare de
sine pentru a-i ajuta pe cei a căror nevoie este mai presantă decât
a lor. De ce să li se refuze sfinţilor săraci binecuvântarea de a da
pentru ajutorarea celor care sunt chiar mai săraci decât ei? Lucrarea
de educare a oamenilor cu privire la aceste lucruri a fost neglijată,
iar bisericile au eşuat în a da pentru nevoia bisericilor mai sărace şi
astfel binecuvântarea ce ar fi fost a lor a fost reţinută până când ei
îşi vor da seama de neglijenţa lor.

[207]
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Secţiunea 8 — Nenorociţii

Gând preţios
[208]

În noaptea întunericului spiritual, slava lui Dumnezeu trebuie
să strălucească prin biserica Sa în ridicarea celor doborâţi şi mân-
gâierea celor care plâng. Peste tot în jurul nostru se aud vaietele
întristării unei lumi. Pretutindeni se află nevoiaşi şi suferinzi. Este
partea noastră să ajutăm în uşurarea şi alinarea greutăţilor şi stării
nenorocite a vieţii. Numai iubirea lui Hristos poate satisface nevoile
sufletului. Dacă El locuieşte în noi inimile ne vor fi pline de compa-
siune divină. Izvorul sigilat al iubirii arzătoare, asemenea lui Hristos,
va fi desigilat. —Prophets and Kings, 718, 719.



Capitolul 25 — Datoria noastră faţă de nefericiţi[209]

Căci scăpăm pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de
sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de
bucurie inima văduvei. . . . Orbului îi eram ochi şi şchiopului picior.
Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.
Iov 29:12-16.

Milă faţă de orbi, şchiopi şi chinuiţi. — Pe cei care au milă
de nenorociţi, de orbi, de şchiopi, de cei chinuiţi, de orfani şi de
nevoiaşi, Hristos îi prezintă ca păzitori ai legii care vor avea viaţa
veşnică. —Testimonies For The Church 3:512.

Compasiune îngheţată. — Având în vedere ceea ce face cerul
pentru a-i salva pe cei pierduţi, cum pot cei care sunt părtaşi ai
bogăţiilor harului lui Hristos să-şi retragă interesul şi simpatia de la
semenii lor? Cum pot ei să-şi îngăduie mândria unui rang sau unei
caste şi să dispreţuiască pe nenorociţi şi pe săraci?

Totuşi este adevărat că mândria apartenenţei la un rang şi asu-
prirea săracilor, preponderentă în lume, există şi printre cei care
mărturisesc a fi urmaşii lui Hristos. Compasiunea multora, ce ar
trebui să fie manifestată în măsură deplină faţă de omenire, pare
îngheţată. Oamenii îşi însuşesc darurile ce le-au fost încredinţate
pentru a binecuvânta pe alţii. Bogaţii îi asupresc pe săraci şi folosesc
mijloacele astfel obţinute pentru a-şi permite mândrie şi dragoste
de etalare chiar în casa lui Dumnezeu. . . . Dacă Domnul nu Şi-ar
fi descoperit iubirea Sa faţă de cei săraci şi umili care au inima[210]
zdrobită, lumea aceasta ar fi un loc trist pentru omul sărac. —The
Review and Herald, 20 iunie, 1893.

Să luăm asupra noastră starea unui frate nenorocit. — Când
un om se luptă străduindu-se sincer să se întreţină pe el şi familia lui
şi totuşi nu este în stare s-o facă, iar ei au de suferit din cauza lipsei de
hrană şi îmbrăcăminte, Domnul nu-i va declara nevinovaţi pe fraţii
noştri slujbaşi dacă ei privesc înainte cu indiferenţă sau îi prescriu
acestui frate condiţii ce sunt practic imposibil de îndeplinit. . . . Noi
trebuie să luăm asupra noastră starea fratelui nenorocit.
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Orice neglijenţă din partea celor care pretind a fi urmaşii lui
Hristos, nereuşita de a uşura necesităţile unui frate sau ale unei surori
care poartă jugul sărăciei şi opresiunii, este înregistrată în cărţile
cerului ca fiind făcută faţă do Hristos, în persoana sfinţilor Lui. Ce
socoteală va avea Domnul cu mulţi, foarte mulţi care prezintă altora
cuvintele lui Hristos, dar nu manifestă milă gingaşă şi consideraţie
faţă de un frate în credinţă care a avut mai puţine şanse şi mai puţin
succes decât ei. . . .

Dacă aţi cunoscut circumstanţele în care se afla acest frate şi nu
aţi făcut eforturi serioase să-l uşuraţi şi să-i schimbaţi asuprirea în
libertate, nu faceţi lucrările lui Hristos şi sunteţi vinovaţi înaintea
lui Dumnezeu. Vă scriu deschis, deoarece, din lumina dată mie de
Dumnezeu, ştiu că există o ramură a lucrării care este neglijată.

S-ar putea ca un mare interes să fie depus în hrănirea în masă
a celor nenorociţi care se află în sărăcie. Nu am nici o obiecţie cu
privire la toate acestea dar este un zel îndreptat greşit dacă trecem
peste cazurile fraţilor în credinţă şi lăsăm ca strigătul lor de durere [211]
să se înalţe la Dumnezeu din cauza suferinţei pe care am fi putut-o
uşura şi astfel, prin simpatie şi iubire, L-am fi putut reprezenta pe
Isus Hristos. Domnul are o judecată cu noi pentru această neglijare.
El nu poate spune: „Bine, rob bun,“ nici unui bărbat sau femei decât
dacă a reprezentat bine atributele lui Hristos — bunătatea, mila şi
iubirea — faţă de semenii săi. —Manuscript 34, 1894.

Asiguraţi locuinţe pentru cei fără casă. — Cu ani în urmă mi-
a fost arătat că poporul lui Dumnezeu va fi testat în acest punct, cu
privire la asigurarea de locuinţe pentru cei fără casă şi că vor fi mulţi
rămaşi fără locuinţă ca o consecinţă a faptului ca ei cred adevărul.
Opoziţia şi persecuţia îi vor lipsi pe credincioşi de casele lor şi va fi
datoria celor care vor avea locuinţă să-şi deschidă larg uşile pentru
cei care nu vor avea. Mai recent mi-a fost arătat că Dumnezeu ar
vrea să-Şi testeze poporul în special în legătură cu această chestiune.

De dragul nostru Hristos a devenit sărac pentru ca noi să putem
fi făcuţi bogaţi. El a făcut un sacrificiu ca să poată asigura o locuinţă
pentru peregrinii şi străinii din lume care caută o patrie mai bună,
adică o patrie cerească. Cei care sunt beneficiarii harului Său, care
se aşteaptă să fie moştenitori ai nemuririi, vor refuza sau ezita să-şi
împartă locuinţele cu cei nevoiaşi şi fără casă? Noi, care suntem
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ucenicii lui Hristos, vom refuza să-i lăsăm pe străini să intre pe uşa
noastră pentru că ei nu sunt cunoştinţe ale locatarilor?

Oare porunca apostolului: „Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi,
căci unii prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri“ nu are putere în
acest veac?. . .

Tatăl nostru ceresc aşează în calea noastră binecuvântări ascunse,
dar mulţi nu le vor atinge de frică să nu-şi diminueze plăcerea. Îngerii[212]
aşteaptă să vadă dacă vom îmbrăţişa ocaziile de binefacere din jurul
nostru, aşteaptă să vadă dacă îi vom binecuvânta pe alţii ca şi ei să
ne poată binecuvânta pe noi în schimb. . . .

I-am auzit pe mulţi scuzându-se ca să nu-i invite în casele şi în
inimile lor pe sfinţii lui Dumnezeu. „O, nu am nimic pregătit; ei
trebuie să meargă în altă parte.“ Şi acolo, în altă parte, poate exista
altă scuză pentru a nu-i primi pe cei care au nevoie de ospitalitate,
iar simţămintele vizitatorilor sunt mâhnite profund şi ei pleacă cu
impresia neplăcută cu privire la ospitalitatea acestor pretinşi fraţi şi
surori. Dacă nu ai pâine, soră, imită cazul prezentat în Biblie. Du-te
la vecina ta şi spune-i: „Prietenă, împrumută-mi trei pâini, căci a
venit la mine de pe drum o prietenă de a mea şi n-am ce-i pune
înainte.“ Nu avem nici un exemplu ca această lipsă de pâine să fie
făcută o scuză pentru a refuza primirea vreunui solicitant. Când Ilie
a mers la văduva din Sarepta, ea şi-a împărţit bucata de pâine cu
profetul lui Dumnezeu, iar El a făcut o minune. Prin fapta ei de a
oferi locuinţă servului Său şi de a-şi împărţi hrana cu el, a făcut ca
ca să fie întreţinută şi viaţa ei şi a fiului ei să fie cruţate. Astfel se
va dovedi acest lucru în cazul multora, dacă ei vor face aceasta cu
voioşie, pentru slava lui Dumnezeu. —Testimonies For The Church
2:27-29.

Biserica este răspunzătoare de neglijenţa membrilor săi. —
Dumnezeu consideră biserica din_, ca întreg, răspunzătoare de calea
greşită a membrilor săi. Dacă printre oricare din membrii săi este
îngăduit un spirit egoist şi lipsit de simpatie faţă de nenorociţi, vă-
duve, orfani, orbi, şchiopi sau bolnavi la trup sau la minte, El îşi va
ascunde faţa de la poporul Lui, până când acesta îşi va face datoria[213]
şi va îndepărta răul din mijlocul său. Dacă vreunii din cei care măr-
turisesc numele lui Hristos Îl reprezintă greşit până acolo încât să
nu le pese de datoria pe care o au faţă de suferinzi sau dacă în vreun
fel caută să profite pe seama nenorociţilor şi să-i jefuiască astfel de
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mijloace, Domnul face biserica răspunzătoare de păcatele membrilor
ei până când vor face tot ce pot ca să remedieze răul existent. El
nu va asculta rugăciunea poporului Său în timp ce orfanii, şchiopii,
orbii şi bolnavii din mijlocul lor sunt neglijaţi. —Ibid., 517, 518.

Cerul păstrează un raport credincios. — Hristos priveşte
toate faptele de milă, dărnicie şi atenţie plină de înţelegere faţă
de nenorociţi, orbi, şchiopi, bolnavi, văduve şi orfani ca fiind făcute
Lui. Aceste fapte sunt păstrate în rapoartele cereşti Şi vor fi răs-
plătite. Pe de altă parte, în carte va fi scris un raport împotriva celor
care manifestă indiferenţa preotului şi levitului faţă de nenorociţi şi
a celor care profită de nenorocirea altora. —Ibid., 512, 513. [214]
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Cerinţele văduvelor şi orfanilor. — Dintre toţi cei care ne
solicită atenţia, văduvele şi orfanii au cea mai puternică revendicare
asupra grijii şi simpatiei noastre duioase. „Religia curată şi neîntinată
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe văduve şi
pe orfani în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.“

Părintele care a murit în credinţă, bizuindu-se pe făgăduinţa
veşnică a lui Dumnezeu, i-a lăsat pe cei iubiţi ai săi cu încredere
deplină că Domnul le va purta de grijă. Şi cum îi aprovizionează
Domnul pe aceşti lipsiţi? Nu face o minune trimiţând mană din
cer, nu trimite corbii să le ducă de mâncare, ci face o minune cu
inimile omeneşti. El îndepărtează egoismul din suflet şi desigilează
izvorul mărinimiei. El încearcă iubirea celor care mărturisesc a fi
urmaşii Lui încredinţând milei lor gingaşe pe cei suferinzi şi lipsiţi,
pe săraci şi pe orfani. Aceştia sunt într-un sens deosebit micuţii de
care îngrijeşte Hristos şi neglijarea lor este o jignire pentru El. Cei
care îi neglijează pe ei îl neglijează pe Hristos în persoana celor
suferinzi ai Lui. Orice faptă bună făcută pentru ei în numele lui Isus
este acceptată de El ca făcută Lui însuşi deoarece El îşi identifică
interesul cu cel al omenirii suferinde şi a încredinţat bisericii Sale
lucrarea măreaţă de a-I sluji ajutând şi binecuvântându-i pe săraci
şi suferinzi. Binecuvântarea Domnului va veni asupra tuturor celor
care vor servi acestora. —The Review and Herald, 27 iunie, 1893.

[215]
Daţi ajutor palpabil; Uşuraţi poverile văduvei. — Multe

mame văduve cu copiii lor orfani lupta cu bărbăţie să-şi poarte
povara dublă. Adeseori muncesc cu mult peste puterile lor pentru
a-şi putea ţine micuţii cu ele şi a împlini nevoile acestora. Ele au
puţin timp pentru educarea şi instruirea lor, puţine ocazii pentru a-i
înconjura cu influenţe care să le lumineze viaţa. Ele au nevoie de
încurajare, simpatie şi ajutor palpabil.

Dumnezeu ne cheamă să le împlinim acestor copii, atât cât pu-
tem, nevoia unei griji de tată. În loc de a sta la distanţă, plângându-vă
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de greşelile lor şi de necazul pe care-1 pot produce, ajutaţi-i pe orice
cale posibilă. Căutaţi să ajutaţi mama roasă de griji. Uşuraţi-i pove-
rile. —Ministry of Healing, 203.

Să fim canale ale belşugului lui Dumnezeu. — În case prevă-
zute cu confortul vieţii, în hambare şi grânare încărcate cu roadele
secerişurilor îmbelşugate, în depozite pline cu ţesături, în visterii
pline cu aur şi argint, Dumnezeu a asigurat mijloace pentru întreţi-
nerea acestor nevoiaşi. El ne cheamă să fim canale ale belşugului
Său. —Ibid., 202.

Celor prosperi le-a fost încredinţat ajutorul pentru văduve.
— Săracii, cei fără adăpost şi văduvele se află printre noi. Am auzit
un fermier bogat descriind situaţia unei văduve sărace din mijlocul
lor. El a deplâns situaţia dificilă în care se afla ea şi apoi a spus:
„Nu ştiu cum se va descurca în iarna aceasta geroasă. Ea trece prin
timpuri grele acum.“ Unii ca aceştia au uitat Modelul şi prin faptele
lor spun: „Nu, Doamne, noi nu putem bea paharul lepădării de sine,
al umilinţei şi al sacrificiului din care ai băut Tu, nici să fim botezaţi
cu suferinţele cu care ai fost botezat Tu. Nu putem trăi să facem
bine altora. Treaba noastră este să avem grijă de noi înşine.“ Cine ar [216]
trebui să ştie cum se descurcă văduva dacă nu cei care au grânarele
pline? Mijloacele pentru ca ea să se poată descurca sunt la îndemână.
Îndrăznesc oare cei pe care Dumnezeu i-a făcut ispravnicii Lui să
reţină de la ucenicii nevoiaşi ai lui Hristos? Dacă fac aceasta, ei reţin
de la Isus. Aşteptaţi ca Dumnezeu să plouă grâne din cer pentru, a-i
aproviziona pe nevoiaşi? Nu le-a aşezat El, mai degrabă, în mâinile
voastre ca să-i ajute şi să-i binecuvânteze prin voi? Nu v-a făcut El
instrumente în această lucrare bună pentru a va încerca şi a vă da
privilegiul de a vă strânge comori în cer? —Testimonies For The
Church 2:32, 33.

Fraţilor, de dragul lui Hristos, umpleţi-vă vieţile cu fapte bune. . . .
Tot ce aveţi aparţine lui Dumnezeu. Păziţi-vă ca să nu acumulaţi în
mod egoist darurile pe care El vi le-a dat pentru văduve şi orfani.
—Ibid., 627.

Creştinii au din belşug pentru cei nevoiaşi. — Creştinii nu
sunt scuzaţi pentru că permit strigătului văduvei şi a rugăciunii
orfanului să se înalţe la cer din cauza lipsei şi suferinţei lor în timp
ce o Providenţă darnică a aşezat în mâinile acestor creştini belşug
pentru împlinirea nevoilor lor. Nu lăsaţi ca strigătele văduvei şi
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orfanului să cheme răzbunarea cerului asupra noastră ca popor. În
lumea pretinsă creştină se cheltuieşte în etalare extravagantă, pentru
bijuterii şi podoabe, destul cât să împlinească nevoile tuturor celor
flămânzi şi să-i îmbrace pe toţi cei goi din oraşele noastre. Totuşi
aceşti pretinşi urmaşi ai lui Isus cel blând şi smerit nu trebuie să se
lipsească pe ei de hrană potrivită şi de îmbrăcăminte confortabilă.
Ce vor spune aceşti membri ai bisericii în ziua lui Dumnezeu când
vor fi puşi faţă în faţă cu săracii merituoşi, cu suferinzii, cu văduvele
şi orfanii care au cunoscut lipsa cruntă a necesităţilor simple ale[217]
vieţii în timp ce ceea ce era suficient pentru împlinirea nevoilor lor
era cheltuit de aceşti pretinşi urmaşi ai lui Hristos pentru surplus de
îmbrăcăminte şi podoabe inutile, interzise categoric în Cuvântul lui
Dumnezeu? —The Review and Herald, 21 novembrie 1878.

Nu-i neglijaţi pe cei de aproape. — Dătătorul ar trebui să aibă
un obiectiv în vedere, cu fiecare dar şi colectă, nu pentru a încuraja
pe nimeni la lene, nu pentru a fi văzut de oameni sau pentru a căpăta
un nume măreţ, ci pentru a-L slăvi pe Dumnezeu prin înaintarea
cauzei Sale. Unii fac donaţii mari pentru cauza lui Dumnezeu în
timp ce fratele lor sărac poate că suferă lângă ei, iar ei nu fac nimic
să-l uşureze. Fapte mici de bunătate, făcute pentru fratele lor în
secret, le-ar lega inimile împreună şi ar fi notate în cer. Am văzut că,
în ceea ce priveşte preţurile şi salariile, cei bogaţi trebuie să facă o
diferenţă în favoarea nenorociţilor, văduvelor şi săracilor merituoşi
din mijlocul lor. —Testimonies For The Church 1:194.

Dumnezeu ascultă rugăciunea văduvei. — Legile date lui
Israel protejează în special interesele celor care au nevoie de ajutor.
„Să nu chinuieşti pe străin şi să nu-1 asupreşti, căci şi voi aţi fost
străini în ţara Egiptului. Să nu asupreşti pe văduvă, nici pe orfan.
Dacă-i asupreşti şi ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi stri-
gătele; mânia Mea se va aprinde şi vă voi nimici cu sabia; nevestele
voastre vor rămânea văduve şi copiii voştri vor rămânea orfani.“

Cei din bisericile noastre şi cei care au poziţii de răspundere în
instituţiile noastre să înveţe din aceste cuvinte cu câtă grijă protejează
Dumnezeu interesele celor care nu se pot ajuta singuri. El aude
strigătul văduvei pentru copiii ei rămaşi fără tată şi îi va aduce sigur
la judecată pe cei care nu respectă regulile pe care El le-a lăsat pentru[218]
a-i apăra de rău.
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Totuşi, în ciuda avertizărilor pe care le-a dat Dumnezeu, există
unii care nu se tem să nedreptăţească văduvele şi orfanii. Cuvântul
Domnului a venit la ei, dar ei nu au vrut să-şi schimbe calea pentru a-
i ajuta pe nevoiaşi. Ei şi-au întors urechea de la rugăminţile orfanului.
Lacrimile şi rugăciunile văduvei nu însemnau nimic pentru ei. —
Manuscript 117, 1903.

Vizitarea văduvelor. — A vizita văduvele şi orfanii, cum a
poruncit apostolul, înseamnă a avea milă creştină şi sfinţită faţă de
ei în necazurile lor. Ei ar trebui să protejeze cu sfinţenie interesele
acestora, să lucreze pentru ei, să treacă prin inconveniente pentru
a le face lor o favoare. Să le dea sfat creştin. Să se unească cu ei
în rugăciune şi să ţină minte că Isus Hristos este prezent la toate
aceste vizite şi că un raport credincios este păstrat cu privire la
obiectivul şi lucrarea îndeplinită. Creştinii vor da dovadă că sunt
bărbaţi şi femei convertite. Vor arăta că citesc Biblia, cred în ea
şi ascultă fiecare poruncă a Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu vor
căuta să atragă simpatie asupra lor vorbind în defavoarea soţiei sau
a soţului. Nu vor fi centraţi pe sine, ci vor avea pe inimă să facă bine
altora şi să fie o binecuvântare pentru omenire deoarece aceasta este
asemenea lui Hristos. În toate relaţiile lor cu văduvele şi orfanii vor
face exact aşa cum ar dori ca alţii să se poarte cu soţia şi copiii lor
dacă ele ar rămâne văduve, iar copiii orfani.

Toţi cei care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu să ţină minte [219]
că există un veghetor în toate tranzacţiile de afaceri, care le notează
fiecare faptă, şi că raportul va sta exact aşa cum este scris, până
în ziua cea mare când fiecare om va primi potrivit cu faptele sale,
dacă nu s-a pocăit de toate relele şi acestea nu au fost şterse. Orice
nedreptate făcută unui sfânt sau unui păcătos va fi atunci răsplătită.
Hristos îşi identifică interesele în toate necazurile poporului Său.
Dumnezeu Se va răzbuna pe cei care asupresc sau jefuiesc în vreun
fel văduvele sau orfanii. Letter 36, 1888.

Responsabilitatea nu scade. — Fiecare suflet sărman şi încer-
cat are nevoie de lumină şi de cuvinte blânde, pline de compasiune
şi de speranţă. Fiecare văduvă are nevoie de mângâierea cuvintelor
de ajutor şi încurajare pe care i le spun alţii. . . .

Este o mare lucrare de făcut în lumea noastră şi, pe măsură ce ne
apropiem de încheierea istoriei pământului, ea nu descreşte câtuşi
de puţin. Dar când iubirea desăvârşită a lui Dumnezeu este în inimă
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se vor face lucruri minunate. Hristos va fi în inima credinciosului
ca un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică. —The Review and
Herald, 15 ian. 1895.

[220]



Capitolul 27 — Îngrijirea orfanilor

Nevoia de părinţi creştini. — Până când moartea va fi înghiţită
de biruinţă vor exista orfani de îngrijit, care vor suferi în mai multe
feluri dacă membrii bisericii noastre nu manifestă milă duioasă şi
bunătate iubitoare faţă de ei. Domnul ne îndeamnă: „Adu în casa
ta pe nenorociţii fără adăpost.“ Creştinătatea trebuie să asigure taţi
şi mame pentru aceştia fără locuinţă. Mila faţă de văduve şi orfani,
manifestată prin rugăciuni şi fapte se va înălţa ca o aducere aminte
înaintea lui Dumnezeu pentru a fi răsplătită în viitor. —The Review
and Herald, 27 iunie, 1893.

Hristos spune: la copiii aceştia. — Copiii fără tată şi fără mamă
sunt aruncaţi în braţele bisericii, iar Hristos le spune urmaşilor Lui:
Luaţi aceşti copii săraci, creşteţi-i pentru Mine şi vă veţi primi plata.
Am văzut mult egoism manifestat în aceste lucruri. Dacă nu există
vreo dovadă specială că ei înşişi vor beneficia prin adoptarea în
familia lor a celor care au nevoie de un cămin, unii întorc spatele şi
spun: Nu. Se parc că ei nu ştiu şi nu le pasă dacă aceştia sunt mântuiţi
sau pierduţi. Ei nu cred că asta este treaba lor. Ei spun împreună cu
Cain: „Sunt eu păzitorul fratelui meu?“ Nu vor să aibă inconveniente
sau să facă sacrificii pentru orfani şi îi aruncă în braţele lumii care
uneori este mai binevoitoare să-i primească decât aceşti pretinşi
creştini. În ziua lui Dumnezeu ei vor fi întrebaţi cu privire la cei pe
care li s-a dat ocazia să-i salveze. Dar ei au dorit să fie scuzaţi şi [221]
să nu se angajeze în lucrarea bună decât dacă puteau să profite de
pe urma ei. Mi s-a arătat că cei care refuză aceste ocazii de a face
bine, vor auzi de la Isus: „Ori de câte ori n-aţi făcut pentru unul
dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.“
—Testimonies For The Church 2:33.

Deschideţi-vă inimile şi locuinţele. — Eu şi soţul meu, deşi am
fost chemaţi la muncă intensă în slujire, am simţit că este privilegiul
nostru să adunăm în cămin copii care aveau nevoie de îngrijire şi să-i
ajutăm să îşi formeze caractere pentru cer. Noi nu am putut adopta
prunci deoarece aceasta ne-ar fi absorbit timpul şi atenţia şi L-ar fi
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jefuit pe Domnul de serviciul pe care l-a cerut din partea noastră de
a aduce mulţi fii şi fiice la El. Dar am simţit că învăţătura Domnului
din Isaia 53 era pentru noi şi că binecuvântarea Lui ne va însoţi când
ascultăm de cuvântul Său. Toţi pot face ceva pentru micuţii nevoiaşi,
ajutând să fie plasaţi în familii unde să fie îngrijiţi. —Manuscript 35,
1896.

Înaintea tuturor celor care vor să lucreze pentru Maestru există
un câmp întins în care să fie de folos îngrijind de aceşti copii şi
tineri care au fost lipsiţi de călăuzirea veghetoare a părinţilor şi de
influenţa liniştitoare a unui cămin creştin. Mulţi dintre ei au moştenit
trăsături rele de caracter şi dacă sunt lăsaţi să crească în ignoranţă
vor devia în tovărăşii rele ce îi vor duce la viciu şi crimă. Aceşti copii
nepromiţători au nevoie să fie aşezaţi pe o poziţie favorabilă formării
unui caracter corect, ca să poată deveni copii ai lui Dumnezeu.

Voi, care mărturisiţi a fi copii ai lui Dumnezeu, vă faceţi partea
în a-i învăţa pe aceştia, care au nevoie atât de mult să fie învăţaţi cu
răbdare cum să vină la Mântuitorul? Vă faceţi voi partea ca slujitori
credincioşi ai lui Hristos? Sunt aceste minţi, neformate şi poate
dezechilibrate, îngrijite cu acea iubire pe care Hristos a manifestat-o[222]
pentru noi? Sufletele copiilor şi tinerilor sunt în pericol de moarte
dacă sunt lăsaţi singuri. Ei au nevoie de învăţătură răbdătoare, iubire
şi îngrijire creştină duioasă.

Dacă nu ar fi nici o revelaţie care să ne arate datoria, numai ceea
ce vedem cu ochii noştri şi ceea ce ştim a fi lucrarea inevitabilă a
cauzei şi efectului ar trebui să ne trezească să-i salvăm pe aceşti
nenorociţi. Dacă membrii bisericii ar aduce în această lucrare aceeaşi
energie, tact şi îndemânare pe care le angajează în relaţiile obişnuite
de afaceri ale vieţii, dacă ar căuta înţelepciune de la Dumnezeu şi ar
studia serios felul în care să modeleze aceste minţi nedisciplinate,
multe suflete care sunt gata să piară, ar putea fi salvate. . . .

Fraţi şi surori, vă cer să vă gândiţi cu atenţie la această situaţie,
Gândiţi-vă la nevoile celor fără tată şi fără mamă. Nu vă este mişcată
inima când sunteţi martori la suferinţele lor? Vedeţi dacă nu se poate
face ceva pentru îngrijirea acestor neajutoraţi. Atât cât vă stă în
putinţă, oferiţi un cămin celor fără locuinţă. Fiecare să fie gata a
îndeplini o parte în ajutarea înaintării acestei lucrări. Domnul i-a
spus lui Petru: „Paşte mieluşeii Mei.“ Această poruncă este pentru
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noi şi noi ajutăm la împlinirea ei prin deschiderea locuinţelor noastre
orfanilor. Să nu-L dezamăgiţi pe Isus.

Luaţi aceşti copii şi prezentaţi-i lui Dumnezeu ca o jertfa plăcut
mirositoare. Cereţi binecuvântarea Sa asupra lor şi apoi modelaţi-i şi
şlefuiţi-i potrivit cu porunca lui Hristos. Va accepta poporul nostru
această încredinţare sacră? Din cauza evlaviei noastre superficiale şi
a ambiţiilor lumeşti, să fie lăsaţi să sufere şi să meargă pe căi greşite
cei pentru care a murit Hristos? —Testimonies For The Church
6:282-284.

Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu. — Orfanii care sunt lăsaţi
în grija creştinilor, pentru Dumnezeu, sunt prea adesea trecuţi cu
vederea şi neglijaţi, totuşi ei sunt cumpăraţi cu un preţ şi sunt la [223]
fel de valoroşi în ochii lui Dumnezeu ca şi noi. . . . Ei trebuie să
fie îngrijiţi şi să primească atenţie deosebită. Nu vă puteţi cheltui
mijloacele pe o cale mai bună decât deschizând uşile ca să le oferiţi
un cămin. Când Domnul vede că sunteţi credincioşi în a face ce
puteţi pentru a uşura suferinţa umană, îi va impresiona pe alţii să
asigure mijloace pentru îngrijirea celor care au nevoie de ajutor. Cei
care îşi pun inima în acest fel de lucrare nu-şi fac mai mult decât
datoria.

Hristos este exemplul nostru. El era Maiestatea cerului, totuşi
a făcut mai mult pentru semeni decât oricare dintre noi ar putea să
facă. „Voi sunteţi împreună lucrători cu Dumnezeu.“ Să nu se facă
nici o cheltuială inutilă pentru satisfacerea mândriei şi deşertăciunii.
Puneţi-vă bănuţii şi sumele mai mari în banca cerului, unde se vor
acumula. Mulţi care au avut ocazii scumpe ca să poarte jugul lui
Hristos în această foarte preţioasă ramură a lucrării, au refuzat să se
supună jugului. Nu este plăcut să manifeşti altruism, iar ei au neglijat
să facă din cazurile acestor săraci şi nenorociţi propriul lor caz. Ei
nu iau aminte la porunca lui Hristos ca să-şi dezvolte fiecare talent
dat de Domnul, cooperând cu inteligenţele cereşti pentru a aduna
sufletele care vor servi, onora şi slăvi numele lui Hristos. —The
Review and Herald, 15 ianuarie 1895.

Sfat părinţilor adoptivi. — Dragă frate şi soră D, ultima voastră
vizită şi conversaţia ce aţi avut-o cu noi mi-au sugerat multe gânduri
din care nu suport să nu aştern câteva pe hârtie, îmi pare foarte rău că
E nu s-a purtat corect întotdeauna, totuşi dacă vă gândiţi, nu vă puteţi
aştepta la perfecţiune de la tineri de vârsta lui. Copiii au defecte şi [224]
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au nevoie de multă învăţătură dată cu răbdare.
Te poţi aştepta la un băiat de vârsta lui să nu aibă întotdeauna

simţăminte corecte. Trebuie să vă amintiţi că el nu are tată sau
mamă, pe nimeni căruia să-şi mărturisească simţămintele, supărările
şi ispitele. Fiecare persoană simte nevoia de a avea pe cineva care
s-o înţeleagă. Acest băiat a fost aruncat de colo-colo, de la unul la
altul şi s-ar putea să aibă multe defecte, să fie nepăsător, destul de
independent şi lipsit de respect. Dar el este destul de întreprinzător şi
am încredere deplină că, tratat cu bunătate şi prin învăţătură corectă,
nu ne va dezamăgi speranţele, ci va răsplăti pe deplin toată truda
depusă pentru el. Luându-i în considerare dezavantajele, eu cred că
este un băiat foarte bun.

Când v-am rugat să-l luaţi la voi, am făcut-o pentru că am crezut,
fără nici o îndoială, că era datoria voastră şi că făcând astfel veţi fi
binecuvântaţi. Nu ne-am aşteptat să faceţi acest lucru doar pentru
a beneficia de ajutorul pe care l-aţi primi de la băiat, ci ca el să
beneficieze, să vă faceţi datoria faţă de orfani, o datorie pe care
fiecare creştin adevărat ar trebui să caute şi să vegheze cu anxietate
s-o îndeplinească, o datorie jertfitoare pe care am crezut că ar fi
bine s-o îndepliniţi voi dacă o faceţi cu voioşie, privindu-vă ca
instrumente în mâinile lui Dumnezeu pentru salvarea unui suflet
din capcanele lui Satana, pentru salvarea unui fiu al cărui tată şi-a
dedicat viaţa lui scumpă îndreptând suflete la Mielul lui Dumnezeu
care ridică păcatul lumii. . . .

Cu privire la E, vă rog fierbinte să nu uitaţi că este un copil,
având doar experienţa unui copil. Nu-1 măsuraţi pe el, un biet băiat
slab şi plăpând cu voi înşivă şi nu aşteptaţi de la el potrivit cu măsura
voastră. Cred pe deplin că stă în puterea voastră să faceţi ceea ce este
drept pentru acest orfan. Îi puteţi prezenta stimulente ca să nu simtă[225]
că însărcinarea lui este mohorâtă, neuşurată de o rază de încurajare.
Voi, fratele şi sora mea, puteţi să vă bucuraţi de încrederea celuilalt,
puteţi simpatiza unul cu altul, vă puteţi interesa şi amuza unul pe
altul şi vă puteţi spune unul altuia încercările şi poverile. Aveţi
ceva să vă înveselească atunci când sunteţi singuri. El este un băiat
gânditor, dar nu are pe nimeni în care să se încreadă sau care să-i
spună un cuvânt înveselitor în mijlocul descurajărilor şi încercărilor
lui severe pe care ştiu că le are, la fel ca şi cei mai avansaţi în vârstă.
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Dacă vă rezervaţi numai unul pentru celălalt, este dragoste ego-
istă, neînsoţită de binecuvântarea cerului. Eu am speranţă mare că
îl veţi iubi pe orfan de dragul lui Hristos şi că veţi realiza că pose-
siunile voastre nu au nici o valoare dacă nu sunt angajate în facerea
binelui. Faceţi bine. Fiţi bogaţi în fapte bune, darnici, gata să simţiţi
împreună cu alţii, aşa ca să vă câştigaţi pentru vremea viitoare drept
comoară o bună temelie, pentru ca să apucaţi viaţa veşnică. Nimeni
nu va culege răsplata vieţii veşnice decât cei jertfitori de sine. Un
tată şi o mamă muribundă şi-au lăsat comorile în grija bisericii ca
să fie instruiţi în lucrurile lui Dumnezeu şi să fie făcuţi corespun-
zători pentru cer. Când aceşti părinţi vor căuta pe cei dragi ai lor şi
unul va lipsi din cauza neglijenţei, ce va răspunde biserica? Ea este
răspunzătoare într-o mare măsură de mântuirea acestor copii orfani.

Este foarte posibil că nu aţi reuşit să câştigaţi încrederea şi afec-
ţiunea băiatului pentru că nu i-aţi dat dovezi mai palpabile ale iubirii
voastre prezentându-i nişte stimulente. Dacă nu puteţi cheltui bani,
aţi putea cel puţin să-l încurajaţi în vreun fel făcându-l să vadă că nu
sunteţi indiferenţi faţă de cazul lui. Este o greşeală ca toată dragos-
tea şi afecţiunea să fie manifestate numai de o singură parte. Câtă
afecţiune v-aţi educat să manifestaţi? Voi sunteţi prea mult închişi [226]
în voi înşivă şi nu simţiţi nevoia să vă înconjuraţi cu o atmosferă de
gingăşie ce vine din adevărata nobleţe a sufletului. Fratele şi sora F
şi-au lăsat copiii în grija bisericii. Ei au avut destule rude bogate care
au vrut copiii, dar aceştia erau necredincioşi şi dacă li s-ar fi permis
să aibă grijă de copii sau să devină tutori ai lor le-ar fi condus inimile
departe de adevăr, în rătăcire, şi le-ar fi primejduit mântuirea. Pentru
că nu au fost lăsate să ia copiii, aceste rude au fost nemulţumite şi
nu au făcut nimic pentru ei. Ar trebui luată în considerare încrederea
pe care au avut- o părinţii în biserică şi să nu fie uitată din cauza
egoismului.

Noi suntem foarte mult interesaţi de situaţia acestor copii. Unul
din ei a dezvoltat deja un caracter creştin frumos şi s-a căsătorit
cu un pastor al evangheliei. Şi acum, în schimbul grijii şi poverilor
purtate pentru ea, ea este o adevărată purtătoare de poveri în biserică.
Este căutată pentru sfat de către cei cu mai puţină experienţă şi nu în
zadar. Ea posedă umilinţă creştină adevărată cu demnitate cuvenită,
care nu pot decât să inspire respect şi încredere în toţi cei care o
cunosc. Aceşti copii îmi sunt la fel de apropiaţi ca şi copiii mei. Nu-i
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voi pierde din vedere şi grija mea pentru ei nu va înceta. Îi iubesc în
mod sincer, cu gingăşie şi afecţiune. —Testimonies For The Church
2:237-334.

Judecaţi după ceea ce nu au făcut. — Sunt orfani care ar trebui
îngrijiţi, dar unii nu se vor aventura să se ocupe de aceasta deoarece
le-ar aduce mai mult lucru decât vor ei să facă, lăsându-le doar puţin
timp pentru plăcerile proprii. Dar când împăratul va face investigaţii,
aceşti pierde-vară, zgârciţi şi egoişti vor afla că cerul este pentru[227]
cei care au fost lucrători şi care s-au lepădat de sine de dragul lui
Hristos. Nu s-au făcut provizii pentru cei care întotdeauna au avut o
grijă specială să se iubească şi să se îngrijească pe ei înşişi. Pedeapsa
teribilă cu care împăratul îi ameninţă pe cei de la stânga Lui în acest
caz nu este datorită crimelor lor mari. Ei nu sunt condamnaţi pentru
lucruri pe care le-au făcut, ci pentru ceea ce nu au făcut. Nu aţi făcut
acele lucruri pe care cerul vi le-a dat să le faceţi. V-aţi făcut propria
plăcere şi vă puteţi lua porţia cu cei care-şi plac lor înşişi. —Ibid.,
27.

Fiice ale binefacerii. — Aş vrea să le spun surorilor mele: Fiţi
fiice ale binefacerii. Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce
era pierdut. Poate că v-aţi gândit că dacă veţi găsi un copil fără nici
un defect l-aţi lua ca să-l îngrijiţi, dar ca să vă solicitaţi mintea cu
un copil cu greşeli, să-l dezvăţaţi multe lucruri şi să-l învăţaţi din
nou, să-l învăţaţi stăpânire de sine este o lucrare de care refuzaţi să
vă apucaţi. Nu este treabă uşoară să-i înveţi pe ignoranţi, să-ţi fie
milă şi să-i reformezi pe cei care au învăţat întotdeauna răul, dar
cerul a aşezat în calea noastră chiar pe unii ca aceştia. Ei sunt o
binecuvântare ascunsă. —Ibid.

Cele cu o adevărată inimă de mamă. — Mamele care şi-au
crescut copiii cu înţelepciune simt povara responsabilităţii, nu numai
pentru copiii lor, dar şi pentru cei ai vecinilor. Inima plină de com-
pasiune a unei adevărate mame este alături de toţi cei cu care vine
în legătură. Cu o hotărâre neclintită, ea încearcă să întoarcă sufletele
rătăcite la Hristos. Prin puterea Lui, ea este în stare să facă mult. Şi
cei care nu au copii au datorii de îndeplinit. În cele mai multe cazuri
ei pot primi în familiile lor copii orfani şi fără locuinţă. De dragul[228]
lui Hristos ei îi pot educa să dezvolte acele virtuţi de care este atâta
nevoie în lumea noastră. —Manuscript 34, 1899.
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Starea micuţilor neajutoraţi să apeleze la inima fiecărei mame ca
ele să exerseze iubirea de mamă pentru copiii orfani, fără adăpost.
Neajutorarea lor apelează la fiecare atribut dat de Dumnezeu naturii
omeneşti.- Medical Missionary, aprilie, 1895.

În atmosfera iubitoare a unui cămin creştin. — Există mulţi
copii care au fost lipsiţi de călăuzirea părinţilor şi de influenţa li-
niştitoare a unui cămin creştin. Creştinii sa-şi deschidă inimile şi
casele pentru aceşti neajutoraţi. Lucrarea pe care Dumnezeu le-a
încredinţat-o ca o datorie individuală nu ar trebui să fie lăsată pe
seama vreunei instituţii de binefacere sau la voia filantropiei lumii.
Dacă aceşti copii nu au rude în stare să-i îngrijească, membrii biseri-
cii să le asigure cămine. Cel care ne-a făcut a aranjat să fim asociaţi
în familii, iar natura copilului se dezvoltă cel mai bine în atmosfera
iubitoare a unui cămin creştin.

Mulţi din cei care nu au copii ar putea face o lucrare bună având
grijă de copiii altora. În loc de a oferi atenţie animalelor de casă,
revărsându-şi afecţiunea asupra necuvântătoarelor, să dea atenţie
copilaşilor ale căror caractere pot fi formate după asemănarea divină.
Îndreptaţi-vă iubirea asupra membrilor familiei omeneşti care nu
au un cămin. Vedeţi pe câţi din aceşti copii puteţi să-i creşteţi în
învăţătura şi povaţa Domnului. Mulţi vor beneficia ei înşişi în felul
acesta. —Ministry of Healing, 203, 204.

De ce răspunderea aparţine în primul rând bisericii. — [229]
Dumnezeu i-a încredinţat în grija noastră pe săraci şi suferinzi şi
ei trebuie îngrijiţi aşa cum i-ar îngriji Hristos. Dumnezeu ar vrea
mai degrabă ca această lucrare să fie făcută în diferite biserici decât
ca aceşti nenorociţi să depindă atât de mult de instituţii deoarece,
prin aceasta, bisericile ar face chiar lucrarea pe care Dumnezeu le-a
încredinţat-o.

Când taţii şi mamele mor şi rămân copiii fără ca să li se asigure
existenţa, orfanii trebuie îngrijiţi de biserică. Deschideţi-vă inimile,
voi, care aveţi iubirea lui Hristos şi luaţi-i în căminul vostru. —
Manuscript 105, 1899.

Cămine pentru orfani. — Când se face tot ce poate fi făcut
pentru orfanii din casele noastre, încă se vor afla foarte mulţi nevoiaşi
în lume care ar trebui să fie îngrijiţi. S-ar putea ca ei să fie zdrenţuiţi,
necivilizaţi şi în aparenţă neatractivi din toate punctele de vedere,
dar ei sunt cumpăraţi cu un preţ şi sunt la fel de preţioşi în ochii lui
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Dumnezeu ca şi cei mici ai noştri. Ei sunt proprietatea lui Dumnezeu
pentru care creştinii sunt responsabili. Dumnezeu spune că sufletele
lor „le voi cere din mâna ta.“

Îngrijirea acestor nevoiaşi este o lucrare bună, totuşi, în acest
veac al lumii, Domnul nu ne dă instrucţiuni să înfiinţăm instituţii
mari şi costisitoare pentru acest scop. Oricum, dacă sunt printre noi
persoane care se simt chemate de Dumnezeu să înfiinţeze instituţii
pentru îngrijirea copiilor orfani, ele să-şi urmeze convingerile da-
toriei. Numai că, îngrijind de orfanii lumii, ar trebui să apeleze la
lume pentru sprijin. Să nu ia de la poporul căruia Domnul i-a dat
cea mai importantă lucrare încredinţată vreodată oamenilor, aceea
de a duce ultima solie de har la toate neamurile, seminţiile, limbile
şi noroadele. Visteria Domnului trebuie să aibă un surplus pentru a[230]
susţine lucrarea Evangheliei în „ţinuturile care sunt dincolo.“

Cei care simt povara înfiinţării acestor instituţii să aibă susţinători
înţelepţi care să prezinte nevoile şi să strângă fonduri. Lăsaţi ca
oamenii din lume să fie treziţi şi în bisericile denominaţionale să
fie prezentate nevoile de către oameni care cred că este necesar să
se facă ceva pentru săraci şi orfani. În fiecare biserică sunt oameni
care se tem de Dumnezeu. Să se facă apel la ei, deoarece lor le-a dat
Dumnezeu această lucrare.

Planul unei case de copii nu ar trebui să constea doar în asigu-
rarea hranei şi îmbrăcăminţii pentru ei, ci şi în a-i da în îngrijirea
profesorilor creştini care îi vor educa să-L cunoască pe Dumnezeu
şi pe Fiul Său. Cei care lucrează în acest domeniu ar trebui să fie
generoşi şi inspiraţi cu entuziasm la crucea Calvarului. Să fie bărbaţi
şi femei cu educaţie şi gata de sacrificiu de sine, care vor lucra aşa
cum a lucrat Hristos pentru cauza lui Dumnezeu şi pentru cauza
omenirii. —Testimonies For The Church 6:286, 287.

Instituţii mici de tip casă. — Asemenea instituţii, pentru a fi
cel mai eficiente, ar trebui să fie modelate cât mai asemănător posibil
cu un cămin creştin. În loc de instituţii mari, care adună laolaltă un
număr mare de copii, să existe instituţii mici în diferite locuri, în
loc de a fi în sau lângă un orăşel sau oraş mare, să fie la ţară unde
se poate cumpăra teren pentru agricultură, iar copiii pot fi aduşi în
legătură cu natura şi pot beneficia de învăţarea vreunei meserii.

Cei care au în grijă o astfel de casă ar trebui să fie bărbaţi şi femei
cu educaţie, mărinimie şi sacrificiu de sine, care încep lucrarea din[231]



Îngrijirea orfanilor 173

dragoste pentru Hristos şi-i educă pe copii pentru El. Sub asemenea
îngrijire, cei neglijaţi şi fără adăpost pot fi pregătiţi să devină membri
folositori ai societăţii, o onoare pentru Hristos şi care, la rândul lor,
să-i ajute pe alţii. —Ministry of Healing, p. 205, 206.

Importanţa căutării sfatului. — Dumnezeu nu-i va binecu-
vânta pe cei care lucrează fără a se sfătui cu fraţii lor. Orice adventist
de ziua a şaptea care crede că el singur reprezintă un întreg complet
şi că îşi poate urma întotdeauna propria gândire şi judecată nu tre-
buie să fie crezut deoarece nu umblă în lumină, după cum Hristos
este lumină. Vor fi mulţi care nu vor avea un simţământ corect a ceea
ce fac. Oamenii au nevoie de idei clare şi de spiritualitate profundă.
Dumnezeu vrea ca în serviciul Lui fiecare să acţioneze cu chibzuinţă,
cântărind motivele care îi inspiră faptele. —Manuscript 26, 1902.

Dacă am asculta de învăţătura lui Dumnezeu. — Cuvântul
lui Dumnezeu este îmbelşugat cu învăţătură privitoare la felul în
care ar trebui să tratăm văduvele, orfanii, nevoiaşii şi bieţii suferinzi.
Dacă toţi ar asculta de aceste instrucţiuni, inima văduvei ar cânta
de bucurie, copilaşii flămânzi ar fi hrăniţi, cei săraci ar fi îmbrăcaţi
şi cei gata să piară ar fi reînviaţi. Inteligenţele cereşti privesc, iar
atunci când noi, plini de zel pentru onoarea lui Hristos, ne aşezăm
în canalul providenţei lui Dumnezeu, aceşti mesageri cereşti ne
vor împărţi o nouă putere spirituală, aşa încât vom fi capabili de a
combate dificultăţile şi a triumfa peste obstacole. —Testimonies For
The Church 6:284, 285.

[232]
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Familiile să adopte copii. — Pentru copiii mai mari este de fă-
cut o lucrare specială. Familii de credinţa noastră, care pot face acest
lucru în biserică, să adopte aceşti micuţi şi vor primi o binecuvântare.
—Letter 205, 1899

Există persoane care nu au copii şi ar putea face bine adoptând.
Cei care nu au responsabilitatea sacră a proclamării Cuvântului şi
a lucrării directe pentru salvarea sufletelor au datorii în alte ramuri
ale lucrării. Dacă sunt consacraţi lui Dumnezeu şi sunt calificaţi să
modeleze şi să cizeleze minţile omeneşti, Domnul îi va binecuvânta
în lucrarea de îngrijire a copiilor altora.

Copiii credincioşilor să fie luaţi în considerare în primul rând.
între păzitorii Sabatului există familii cu mulţi copii care nu sunt
îngrijiţi corespunzător. Mulţi părinţi dau dovadă că nu au învăţat de
la Hristos lecţiile ce i-ar face tutori siguri ai copiilor. Copiii lor nu
primesc educaţie corespunzătoare. Mai există printre noi şi copii
pe care moartea i-a lipsit de grija părinţilor. Sunt persoane care ar
putea lua unii din aceşti copii ca să caute să le modeleze şi finiseze
caracterele potrivit cu principiile Bibliei. —Manuscript 35, 1896.

Dumnezeu are un popor în această lume şi sunt mulţi care pot
adopta copii şi-i pot îngriji ca fiind micuţii lui Dumnezeu. —Letter
68, 1899.

Copiii credincioşilor. — Domnul ar vrea ca fiecare membru al
bisericii să considere adoptarea copiilor ai căror părinţi au murit în[233]
credinţă o datorie religioasă ce le aparţine. Familii să ia aceşti orfani
micuţi. —Manuscript 44, 1900.

Sfat dat unei perechi fără copii. — Nu aţi crezut că vi se cere
să vă interesaţi de alţii, să faceţi din cazurile lor propriul vostru caz
şi să manifestaţi un interes deosebit pentru cei care au cea mai mare
nevoie de ajutor. Nu aţi întins o mână de ajutor pentru cei nevoiaşi
şi cei mai neajutoraţi.

Dacă aţi fi avut copiii voştri, care să solicite exersarea grijii,
afecţiunii şi iubirii, nu aţi fi atât de închişi în voi înşivă şi în inte-
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resele voastre. Dacă cei care nu au copii şi pe care Dumnezeu i-a
făcut ispravnici ai bunurilor materiale şi-ar deschide inima ca să
îngrijească de copiii care au nevoie de iubire, îngrijire, afecţiune
şi ajutor în bunuri pământeşti, ei ar fi mult mai fericiţi decât sunt
astăzi. Atâta timp cât tineri care nu au grija plină de milă a unui tată
sau iubirea duioasă a mamei sunt expuşi influenţelor stricăcioase ale
acestor ultime zile, este datoria cuiva să asigure locul tatălui şi al
mamei pentru unii dintre ei. Învăţaţi să le oferiţi iubire, afecţiune şi
simpatie.

Toţi cei care mărturisesc că au un Tată în cer, în care speră să-i
îngrijească şi în final să-i ia în căminul pe care l-a pregătit pentru
ei, trebuie să simtă apăsând asupra lor o obligaţie solemnă de a fi
prieteni pentru cei care nu au nici un prieten, de a fi părinţi pentru cei
orfani, de a îngriji de văduve şi de a fi de un folos practic în această
lume făcând bine omenirii. Mulţi nu au văzut aceste lucruri într-o
lumină corectă. Dacă ei trăiesc doar pentru sine nu vor avea tărie mai
mare decât cea pe care o solicită îngrijirea de sine. —Testimonies
For The Church 2:328, 329.

Este voia lui Dumnezeu?. — Chestiunea adoptării unui copil,
în special a unui prunc, implică responsabilitatea cea mai serioasă. [234]
Să nu fie privită cu uşurătate. . . . Întrebarea pe care trebuie să şi-
o pună fiecare este: Făcând acest lucru îmi voi satisface numai
dorinţele mele sau este aceasta datoria pe care Domnul mi-a arătat-
o? Este aceasta calea Lui sau calea aleasă de mine? Toţi trebuie să fie
lucrători pentru Dumnezeu. Nimeni nu este scuzat. Talentele pe care
le aveţi nu vă aparţin pentru a le angaja după cum doriţi. Întrebaţi:
Ce ar vrea Domnul să fac cu talentele încredinţate? —Manuscript
35, 1896.

Examinaţi motivele. — Avem nevoie să ne studiem cu atenţie
inimile şi să ne studiem motivele. S-ar putea ca egoismul să stimu-
leze dorinţa de a face ceea ce pare a fi o faptă altruistă şi vrednică
de laudă. Motivul pentru care mulţi doresc cu nerăbdare să adopte
un copil, dorinţa după un centru în care să-şi concentreze afecţiunea
descoperă faptul că inima nu le este centrată în Hristos şi nu este
absorbită de lucrarea Lui. —Manuscript 35, 1896.

Să adopte pastorii copii? — A fost pusă întrebarea dacă soţiile
pastorilor ar trebui să adopte copii mici. Eu răspund: Dacă nu este
înclinată sau potrivită să se angajeze în lucrarea misionară în afara
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căminului ei şi simte că are datoria să ia copii orfani să îngrijească
de ei, poate să facă o lucrare bună. Dar să fie aleşi în primul rând
copii dintre cei care au fost lăsaţi orfani de părinţi păzitori ai Saba-
tului. Dumnezeu va binecuvânta bărbaţii şi femeile care, cu inimi
binevoitoare, îşi împart căminul cu aceştia care sunt lipsiţi de un
cămin.

Dacă soţia pastorului poate îndeplini o parte în lucrarea de edu-
care a altora, ea ar trebui să-şi consacre puterile lui Dumnezeu,
ca o lucrătoare creştină. Să fie un ajutor adevărat pentru soţul ei,
ajutându-l în lucrare, dezvoltându-şi facultăţile intelectuale şi aju-
tând la proclamarea soliei. Calea este deschisă pentru femei umile,[235]
consacrate şi pline de demnitate, prin harul lui Hristos, să-i viziteze
pe cei care au nevoie de ajutor şi să reverse lumină asupra sufletelor
descurajate. Ele îi pot ridica pe cei doborâţi, rugându-se pentru ei şi
îndreptându-i spre Hristos. Acestea nu ar trebui să-şi devoteze timpul
şi atenţia unui micuţ neajutorat care cere îngrijire şi atenţie continuă.
Să nu-şi lege de bună voie mâinile în felul acesta. —Testimonies
For The Church 6:285.

Poate că Dumnezeu a reţinut această binecuvântare. — O fa-
milie bine ordonată şi disciplinată va avea o puternică influenţă spre
bine. Dar dacă nu aveţi copii, ar putea fi din cauză că Domnul are un
scop înţelept reţinându-vă această binecuvântare. Nu ar trebui să fie
luată ca dovadă că aveţi datoria să adoptaţi un copil. în unele cazuri
acest lucru ar putea fi recomandabil. Dacă Domnul vă îndeamnă să
luaţi un prunc şi să-l creşteţi, atunci datoria este prea clară ca să fie
înţeleasă greşit. Dar, ca o regulă, nu ar fi înţelept ca soţia unui pastor
să se împovăreze cu o asemenea responsabilitate. . . .

Dacă soţia unui pastor este unită cu el în lucrarea de salvare a
sufletelor, aceasta este cea mai înaltă lucrare pe care ea o poate face.
Dar îngrijirea unui copil mic i-ar absorbi atenţia aşa încât nu ar putea
să participe la întruniri şi să lucreze cu succes în vizitare şi efort
personal. Chiar dacă îl însoţeşte pe soţul ei, copilul este prea adesea
povara gândului şi conversaţiei, iar vizita nu are nici un efect. Cei
pe care Dumnezeu i-a chemat să fie colaboratorii Lui să nu aibă nici
un idol care să le absoarbă gândul şi afecţiunea pe care El ar dori să
le folosească în altă direcţie. —Manuscript 35, 1896.

Păstrează întotdeauna o perspectivă potrivită a responsabi-
lităţii. — În lucrarea pe care o facem trebuie manifestată multă
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chibzuială. Să nu ne asumăm poveri mari în îngrijirea de prunci. [236]
Această lucrare este făcută de alţii. Noi avem o lucrare specială de
a-i îngriji şi a-i educa pe copiii mai avansaţi în vârstă. Familiile
care pot să adopte copilaşi şi vor fi binecuvântaţi făcând aceasta.
—Testimonies For The Church 6:246, 247.

[237]
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Îngrijiţi cu respect şi gingăşie — Chestiunea îngrijirii de fraţii
şi surorile noastre în vârstă care nu au cămin ne solicită mereu.
Ce se poate face pentru ei? Lumina pe care Domnul mi-a dat-o a
fost repetată: Stabilirea de instituţii pentru îngrijirea bătrânilor ca
ei să poată fi împreună nu este cel mai bun lucru. Nici nu ar trebui
trimişi de acasă pentru a primi îngrijire. Membrii fiecărei familii
să-şi îngrijească rudele. Când acest lucru nu este posibil, lucrarea
aparţine bisericii şi ar trebui să fie acceptată atât ca o datorie cât şi
ca un privilegiu. Toţi cei care au spiritul lui Hristos îi vor privi pe
cei slabi şi bătrâni cu respect şi duioşie deosebite. —Testimonies
For The Church 6:272.

Să rămână între prieteni şi rude. — Bătrânii au nevoie, de
asemenea, de influenţele ajutătoare ale familiei. În căminul fraţilor
şi surorilor în Hristos pot fi aproape cel mai bine mângâiaţi pentru
pierderea propriului cămin. Dacă sunt încurajaţi să ia parte la intere-
sele şi ocupaţiile familiei vor fi ajutaţi să simtă că sunt încă de folos.
Faceţi-i să simtă că ajutorul lor este preţuit şi că încă mai există ceva
pentru ei de făcut în servirea altora, iar aceasta le va înveseli inima
şi le va da sens vieţii.

Cei al căror păr alb şi pas nesigur arată că se apropie de mormânt
să fie lăsaţi, pe cât posibil, să rămână între prieteni şi tovărăşii fami-
liare. Lăsaţi-i să se închine împreună cu cei pe care i-au cunoscut şi
iubit. Să fie îngrijiţi de mâini iubitoare şi gingaşe. . . .

Prezenţa în căminul nostru a unuia dintre aceşti neajutoraţi este[238]
o ocazie preţioasă de a coopera cu Hristos în lucrarea lui de milă şi
de a dezvolta trăsături de caracter ca ale Lui. Există binecuvântare
în asocierea bătrânilor cu tinerii. Tinerii pot aduce raze de soare în
inimile şi vieţile bătrânilor. Cei care se apropie de sfârşitul vieţii au
nevoie de beneficiul contactului cu speranţa şi optimismul tinereţii.
Iar tinerii pot fi ajutaţi de înţelepciunea şi experienţa celor în vârstă.
Mai presus de toate, ei au nevoie să înveţe lecţiile slujirii neegoiste.
Prezenţa cuiva care are nevoie de simpatie, de răbdare şi de iubire
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care se sacrifică ar fi pentru multe familii o binecuvântare fără preţ.
Ea ar îndulci şi rafina viaţa căminului şi ar stimula în tineri şi bătrâni
acele trăsături, asemenea lui Hristos, care i-ar înfrumuseţa cu o
frumuseţe divină şi i-ar îmbogăţi cu comoara nepieritoare a cerului.
—Ministry of Healing, 204, 205.

Instituţiile nu reprezintă planul cel mai bun. — Oamenii nu
ar trebui sa fie angajaţi în a-şi oferi timpul şi talentele pentru lucrarea
de aduna laolaltă bătrânii şi orfanii pentru a fi hrăniţi şi îmbrăcaţi.
Aceasta nu este metoda cea mai bună de a administra aceste ca-
zuri. . . .

Nici nu este cel mai bine să se înalţe clădiri pentru bărbaţi şi
femei în vârstă ca să poată fi împreună. Ei să fie ajutaţi chiar în
locurile în care pot fi ajutaţi. Rudele să aibă grijă de propriile lor rude
sărace, iar biserica să îngrijească de membrii săi nevoiaşi. Aceasta
este exact lucrarea pe care Dumnezeu ar dori ca biserica s-o facă şi,
îndeplinind-o, va obţine o binecuvântare. —Manuscript 44, 1900.

[239]



Capitolul 30 — Responsabilitatea noastră faţă de
orbi

Trataţi-i pe orbi cu compasiune. — Domnul doreşte ca cei
implicaţi în lucrarea medicală misionară sa fie misionari adevăraţi.
Ei să fie asemenea lui Hristos în cuvinte şi fapte. Să nu fie miloşi
numai când simt un impuls de a arăta milă, nici să nu acţioneze în
mod egoist faţă de cei care merită cel mai mult lucrare medicală mi-
sionara. De exemplu, orbii trebuie trataţi cu compasiune. Misionarii
medicali să reflecteze la faptele lor fală de orbi şi să vadă dacă ei,
ca adevăraţi misionari medicali pentru Dumnezeu, ar fi putut face
pentru această categoric de oameni nenorociţi multe lucruri pe care
le-au lăsat nefăcute. Din ceea ce mi-a fost prezentat, ştiu că multe
cazuri nu au primit încurajarea pe care Hristos le-ar fi dat-o dacă ar
fi fost în locul misionarilor noştri medicali.

Domnul este Dumnezeu. El observă aceste situaţii de neglijenţă.
Orice acţiune de felul acesta este o reprezentare greşită a harului, a
iubirii Sale binevoitoare şi a mărinimiei Lui.

Sunt instruită să spun: „Vegheaţi cu grijă, cu rugăciune şi conşti-
inciozitate ca mintea să nu fie atât de absorbită de multe tranzacţii
importante de afaceri încât adevărata evlavie să fie trecută cu ve-
derea şi iubirea din suflet să fie stinsă, fără a ţine seama de cât de
mare nevoie este de voi să fiţi mâna de ajutor a lui Dumnezeu pentru
orbi şi pentru toţi nenorociţii.“ Cei mai lipsiţi de prieteni solicită
cel mai mult atenţia. Folosiţi-vă timpul şi tăria pentru a învăţa să
fiţi „plini de râvnă cu duhul, să faceţi dreptate, să iubiţi mila şi să
«slujiţi Domnului.» Amintiţi-vă că Hristos spune: «Ori de câte ori
aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai[240]
Mei, Mie mi le-aţi făcut.»“ —Manuscript 109. 1902.

În timp ce Dumnezeu este prietenul orbilor şi nenorociţilor, El
nu le scuză păcatele. El le cere să biruiască şi să-şi perfecţioneze
caractere creştine în numele lui Isus care a biruit în locul lor. Isus are
milă de slăbiciunile noastre şi este gata să dea tărie pentru a suporta
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încercarea şi a rezista ispitele lui Satana, dacă ne aruncăm povara
asupra Lui.

Îngerii îi călăuzesc pe orbi. — Îngeri sunt trimişi pentru a sluji
copiilor lui Dumnezeu care sunt orbi din punct de vedere fizic. îngerii
le păzesc paşii şi îi salvează dintr-o mie de pericole necunoscute lor
care le împresoară calea. Dar Duhul Lui nu-i va însoţi decât dacă ei
cultivă un spirit de bunătate şi caută cu seriozitate să aibă control
asupra naturii lor şi să-şi aducă pasiunile şi orice putere în supunere
faţă de Dumnezeu. Ei trebuie să cultive un spirit de iubire şi să-şi
controleze cuvintele şi faptele.

Mi s-a arătat că Dumnezeu cere ca poporul Lui să aibă mai multă
milă şi înţelegere faţă de nenorociţi. „religia curată şi neîntinată
înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi
pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.“ Aici
este definită veritabilă. Dumnezeu cere ca acelaşi respect ce trebuie
arătat faţă de văduve şi orfani să fie arătat şi faţă de orbi şi de cei
care sunt în suferinţă din cauza durerii sau a altor infirmităţi fizice.
Generozitatea dezinteresată este foarte rară în acest veac al lumii.
—Testimonies For The Church 3:516.

Păzitorii nenorociţilor. — Dacă există în biserică din cei care îi
fac pe orbi să se împiedice, să fie aduşi la disciplină, căci Dumnezeu
ne-a făcut păzitorii orbilor, nenorociţilor, văduvelor şi orfanilor. Pia- [241]
tra de poticnire la care se referă Cuvântul lui Dumnezeu nu înseamnă
un bloc de lemn aşezat înaintea picioarelor orbului pentru a-1 face să
se împiedice, ci înseamnă mult mai mult decât atât. înseamnă orice
metodă folosită pentru a diminua influenţa fratelui lor orb, a lucra
împotriva intereselor lui sau a-i împiedica prosperitatea.

Un frate care este orb, sărac şi bolnav şi care face orice sforţare
să se ajute singur, ca să nu depindă de alţii, ar trebui să fie încurajat
de fraţii lui pe orice cale posibilă. Dar cei care mărturisesc a-i fi fraţi,
care îşi pot folosi toate facultăţile şi care nu sunt dependenţi de alţii,
dar care îşi uită datoria faţă de orb până acolo încât să-i încurce, să-i
primejduiască şi să-i închidă calea, fac o lucrare ce va cere pocăinţă
şi restabilire înainte ca Dumnezeu să le accepte rugăciunile. Biserica
lui Dumnezeu care a permis ca fratele nenorocit să fie nedreptăţit va
fi vinovată de păcat până când va face tot ce-i stă în putere pentru a
îndrepta răul. —Ibid., 519, 520.
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Punctul de vedere al milei. — Doresc să putem vedea toţi aşa
cum vede Dumnezeu. Doresc ca toţi să-şi poată da seama de felul
în care îi priveşte Dumnezeu pe acei oameni care mărturisesc a
fi urmaşii lui Hristos, care au binecuvântarea vederii şi avantajul
mijloacelor materiale în favoarea lor şi care totuşi invidiază mica
prosperitate de care se bucură un biet om orb şi ar dori să beneficieze
şi să-şi mărească stocul de mijloace în dezavantajul fratelui lor
nenorocit. Acest lucru este privit de Dumnezeu ca egoismul şi jaful
cel mai criminal şi este un păcat supărător pe care El îl va pedepsi
cu siguranţă. Dumnezeu nu uită niciodată. El nu priveşte la aceste
lucruri cu ochi omeneşti şi cu judecată omenească rece şi insensibilă.
El nu vede lucrurile dintr-un punct de vedere lumesc, ci din punctul[242]
de vedere al harului, milei şi iubirii infinite. —Ibid., 514, 515.

Orbii trataţi rău adeseori. — Dumnezeu se va purta fără milă
cu cei care îndrăznesc să se poarte fără milă faţă de cei care i-au
rugat fierbinte pentru ajutor. Mi s-a făcut cunoscut faptul că orbii au
fost trataţi adesea fără milă.

Adevărata simpatie între un om şi semenul lui trebuie să fie
semnul care îi deosebeşte pe cei care îl iubesc şi se tem de Dumnezeu
de cei cărora nu le pasă de legea Lui. —Manuscript 117, 1903.

Îndepliniţi-vă responsabilitatea faţă de nenorociţi. — Este
ciudat faptul că pretinşi creştini desconsideră învăţăturile clare şi
categorice ale Cuvântului lui Dumnezeu şi nu simt nici o mustrare
de conştiinţă. Dumnezeu aşază asupra lor responsabilitatea îngrijirii
de nenorociţi, orbi, şchiopi, văduve şi orfani, dar mulţi nu fac nici
un efort în privinţa aceasta. Pentru a-i salva pe unii ca aceştia,
Dumnezeu îi aduce adeseori, sub nuiaua suferinţei şi îi pune în
situaţii asemănătoare cu acelea ale persoanelor care au avut nevoie de
ajutor şi compasiune, dar nu le-au primit din mâna lor. —Testimonies
For The Church 3:517.

[243]



Secţiunea 9 — Cei lepădaţi de societate

Gând preţios
[244]

Există totuşi o lucrare de îndeplinit pentru mulţi cărora nu le-ar
fi de nici un folos să le spui adevărul, deoarece nu l-ar înţelege. Dar
puteţi ajunge la ei prin fapte de mărinimie dezinteresată. Lepăda-
ţii societăţii, oameni care şi-au pierdut asemănarea cu Dumnezeu
trebuie mai întâi să fie îngrijiţi, hrăniţi, spălaţi şi îmbrăcaţi în haine
decente. Apoi, ei să nu audă nimic decât despre Hristos, despre iubi-
rea Lui şi despre dorinţa Sa de a-i mântui. Aceste suflete care pier
să ştie că tot ce aţi făcut pentru ele a fost făcut din dragoste.

Domnul foloseşte agentul uman. Divinul şi omenescul trebuie
să se unească devenind împreună lucrători în lucrarea de înălţare
şi restaurare a chipului moral al Lui Dumnezeu în om. . . . Lucraţi
cu înţelepciune şi perseverenţă. Nu fiţi descurajaţi dacă nu aveţi la
început toată simpatia şi cooperarea la care vă aşteptaţi. Dacă lucraţi
depinzând de Domnul, fiţi siguri că El îi ajută întotdeauna pe cei
umili şi blânzi. Aveţi nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze asupra inimii
şi minţii voastre ca să ştiţi cum să daţi ajutor creştin. Ei să vadă că
depindeţi de o putere mai înaltă şi veţi câştiga suflete. —Letter 24,
1898.



Capitolul 31 — Lucrarea pentru cei lepădaţi ai
societăţii[245]

Aveţi milă de unii, făcând o diferenţă; căutaţi să mântuiţi pe unii,
smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până
şi cămaşa mânjită de carne. Iuda 22, 23.

Invitaţia Evangheliei pentru toate clasele. — Hristos a ilustrat
binecuvântările spirituale ale Evangheliei printr-un ospăţ şi invitaţia
oferită. El a prezentat bunăvoinţa minunată a lui Dumnezeu prin
invitaţia stăruitoare a stăpânului casei către toţi cei care doreau să
vină. De asemenea este prezentată chemarea specială a Evangheliei
care trebuie să fie dată aproape de încheierea istoriei acestui pământ.

Invitaţia trebuia dată mai întâi la pieţele şi uliţele cetăţii
îndemnându-i pe toţi să vină la masa nunţii Mielului. Solia dată
poporului atât de favorizat a fost respinsă.

Următoarea chemare a fost făcută claselor sărace — nevoiaşii,
şchiopii, ciungii şi orbii. Aceştia nu erau exaltaţi de proiecte ambi-
ţioase. Dacă vor să accepte invitaţia, pot să vină. Această solie a fost
dată, iar slujitorii au adus următorul raport: „Stăpâne, s-a făcut cum
ai poruncit şi tot mai este loc.“

Atunci stăpânul le-a spus lucrătorilor Săi: „Mergeţi şi căutaţi-i
la drumuri pe cei mai degradaţi şi mai neajutoraţi şi siliţi-i să intre
ca să mi se umple casa.“ —Manuscript 81, 1899.

„Siliţi-i să intre“, ne îndeamnă Hristos. . . . În ascultare de acest
cuvânt trebuie să mergem la păgânii de lângă noi şi la cei de departe.
„Vameşii şi desfrânatele“ trebuie să audă invitaţia Mântuitorului.[246]
Prin bunătatea şi îndelunga răbdare a solilor Săi, invitaţia devine o
putere constrângătoare pentru ridicarea celor care sunt scufundaţi în
cele mai joase adâncimi ale păcatului. —Ministry of Healing, 164.

Hristos doreşte să reformeze caracterul. — Oricât de decă-
zuţi, degradaţi şi dezonoraţi pot fi alţii, nu trebuie să-i dispreţuim şi
să-i trecem indiferenţi cu vederea. Să ne gândim la faptul că Hristos
a murit pentru ei. . . . Hristos doreşte cu înfocare să reformeze carac-
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terul omenesc şi să restaureze chipul moral al lui Dumnezeu în om.
—The Review and Herald, 15 octombrie 1895.

El îi priveşte ca preţioşi. — Fiecare suflet este obiectul intere-
sului plin de iubire al Celui care şi-a dat viaţa ca să-i poată întoarce
la Dumnezeu. Acest interes perseverent arătat de Tatăl nostru ceresc
ne învaţă că cei neajutoraţi şi lepădaţi nu trebuie trecuţi cu vederea
cu indiferenţă. Ei aparţin Domnului prin creaţiune şi prin mântuire.
Dacă am fi lăsaţi să judecăm singuri, i-am privi pe mulţi degradaţi
ca imposibil de ajutat. Dar Domnul vede valoarea argintului din
ei. Deşi ei nu caută ajutor, El îi priveşte ca preţioşi. Cel care vede
dincolo de suprafaţă ştie cum să lucreze cu minţile omeneşti şi cum
să-i aducă pe oameni la pocăinţă. El ştie că dacă ei ajung să se vadă
ca păcătoşi, se vor pocăi şi vor fi convertiţi la adevăr. Aceasta este
lucrarea în care să ne angajăm. —Letter 80, 1898.

Să nu se pună întrebarea: „Sunt ei vrednici?“ — La apelul celor
greşiţi, al celor ispitiţi, al victimelor nenorocite ale lipsei şi păcatului,
creştinul nu întreabă: Sunt ei vrednici? ci: Cum le pot face bine? în
cei mai nenorociţi şi mai decăzuţi el vede suflete pentru care Hristos [247]
a murit ca să le salveze şi pentru care Dumnezeu a dat copiilor Săi
slujba împăcării. —Thoughts from the Mount of Blessing, 40.

Descoperiţi de lucrarea medicală misionară. — Mi sa făcut
cunoscut faptul că lucrarea medicală misionară va descoperi, în
adâncimile degradării, oameni care, deşi s-au dedat la obiceiuri de
necumpătare şi desfrânare, vor răspunde la felul corect de lucrare.
Dar ei trebuie să fie recunoscuţi şi încurajaţi. Se va cere efort hotărât,
răbdător şi stăruitor pentru a-i ridica. Ei nu se pot restabili singuri. S-
ar putea să audă chemarea lui Hristos dar urechile le sunt prea tocite
ca să-i înţeleagă însemnătatea. Ochii le sunt prea orbiţi ca să poată
vedea că este ceva bun păstrat pentru ei. Ei sunt morţi în fărădelegi şi
păcate. Totuşi chiar şi aceştia nu ar trebui să fie excluşi de la ospăţul
Evangheliei. Ei trebuie să primească invitaţia: „Vino.“ Deşi ei se
simt nevrednici, Domnul spune: „Siliţi-i să intre.“ Nu ascultaţi nici
o scuză. Cuceriţi-i în mod corect prin iubire şi bunătate. . . . Această
lucrare, făcută în mod corect, va salva mulţi bieţi păcătoşi care au
fost neglijaţi de biserici. —Testimonies 6:279, 280.

În această lucrare de restabilire se cere mult efort sârguincios.
Acestor suflete nu trebuie să li se comunice doctrine ciudate şi ui-
mitoare, ci pe măsură ce sunt ajutate din punct de vedere fizic, să
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li se prezinte adevărul pentru acest timp. Bărbaţi, femei şi tineri au
nevoie să vadă legea lui Dumnezeu cu cerinţele sale cuprinzătoare.
Nu greutăţile, truda sau sărăcia degradează omenirea, ci păcatul,
călcarea legii lui Dumnezeu. Eforturile depuse pentru salvarea celor
lepădaţi şi degradaţi nu vor avea nici un folos dacă mintea nu le este
impresionată cu cerinţele legii lui Dumnezeu şi cu necesitatea loiali-
tăţii faţă de El. Dumnezeu nu a poruncit nimic care nu este necesar[248]
pentru a uni omenirea cu El. „Legea Domnului este desăvârşită şi
înviorează sufletul,. . . Poruncile Domnului sunt curate şi luminează
ochii.“ Psalmistul spune: „După cuvântul buzelor Tale, mă feresc de
calea celor asupritori.“ Psalmii 19:7, 8; Psalmii 17:4.

Îngerii ajută în această lucrare de restaurare şi întoarcere a celor
căzuţi la Cel care şi-a dat viaţa ca să-i mântuiască. Duhul Sfânt
cooperează cu agenţii omeneşti în slujire, lucrând asupra inimii,
mustrând în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata, pentru a
trezi puterile morale. —Ibid., 259, 260.

Lucrând pentru cei necumpătaţi. — [Mai multe detalii şi sfa-
turi în privinţa acestui subiect pot fi găsite în The Ministry of Hea-
ling, 171-182, şi în mai recenta compilaţie cuprinzătoare intitulată
Temperance.] Ar trebui să se depună efort stăruitor pentru cei care
sunt în robia obiceiurilor rele. Pretutindeni este o lucrare de făcut
pentru cei care au căzut din pricina necumpătării. În mijlocul biseri-
cilor, instituţiilor religioase şi a familiilor ce mărturisesc a fi creştine,
mulţi tineri aleg calea distrugerii. Prin obiceiuri de necumpătare
aduc asupra lor boală, iar prin aviditatea de a obţine bani pentru în-
găduinţe păcătoase, cad în practici necinstite. Sănătatea şi caracterul
sunt ruinate. Înstrăinate de Dumnezeu şi lepădate de societate, aceste
biete suflete se simt fără speranţă atât pentru viaţa aceasta cât şi pen-
tru viaţa viitoare. Inimile părinţilor sunt zdrobite. Oamenii vorbesc
despre aceşti rătăciţi ca fiind fără nici o speranţă, dar Dumnezeu nu-i
priveşte astfel. El înţelege toate circumstanţele care i-au făcut ceea
ce sunt şi priveşte la ei cu milă. Această categorie de oameni cere
ajutor. Să nu le daţi vreodată ocazia să spună: „Nimănui nu-i pasa
de sufletul meu.“

Printre victimele necumpătării sunt oameni de toate clasele şi[249]
profesiile. Oameni cu poziţie înaltă, cu talente remarcabile şi cu
realizări măreţe au cedat indulgenţei faţă de apetit până când au
ajuns neputincioşi să reziste ispitei. Unii dintre ei, care altădată
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posedau avere, sunt fără locuinţă, fără prieteni, în suferinţă, mizerie,
boală şi degradare. Ei şi-au pierdut controlul de sine. Dacă nu li
se întinde o mână de ajutor, se vor scufunda tot mai jos şi mai jos.
—The Ministry of Healing, 173, 172.

O bătălie purtată iar şi iar. — Să nu se facă lucrare întâm-
plătoare şi neorganizată. A ţine cu fermitate sufletele gata să piară
înseamnă mai mult decât a te ruga pentru un beţiv şi apoi, pentru că
plânge şi-şi mărturiseşte stricăciunea sufletului, să-l declari mântuit.
Bătălia trebuie dusă iar şi iar. —Testimonies For The Church 8:196.

Trebuie să-i ţineţi cu tărie pe cei pe care încercaţi să-i ajutaţi,
altfel nu veţi obţine niciodată biruinţa. Ei vor fi încontinuu ispitiţi
la rău. De repetate ori vor fi aproape învinşi de pofta după băutură
tare. S-ar putea ca ei să cadă iar şi iar, dar nu vă încetaţi eforturile
din cauza aceasta. —The Ministry of Healing, 173.

Lucrarea nu este zadarnică. — Când unii îşi vor uni eforturile
omeneşti cu cele divine şi vor încerca să ajungă în adâncimile cele
mai mari ale suferinţei şi mizeriei umane, binecuvântarea bogată a
lui Dumnezeu va veni asupra lor. Lucrarea lor nu va fi zadarnică, deşi
doar puţini acceptă harul Domnului Isus Hristos; căci un suflet este
foarte preţios în ochii lui Dumnezeu. Hristos ar fi murit pentru un
singur suflet ca acela să poată trăi dea lungul veacurilor veşnice. . . .

Multe suflete sunt salvate, smulse din mâna lui Satana de către
lucrători credincioşi. Cineva trebuie să aibă o povară pe suflet de [250]
a căuta pe cei care au fost pierduţi de la Hristos. Salvarea unui
suflet asupra căruia Satana a triumfat produce bucurie printre îngerii
cereşti. Sunt unii care au distrus chipul moral al lui Dumnezeu din ei.
Plasa Evangheliei trebuie să-i adune pe aceşti lepădaţi de societate.
Îngerii lui Dumnezeu vor coopera cu cei care sunt angajaţi în această
lucrare, care fac orice efort pentru a salva sufletele care pier şi pentru
a le da ocazii pe care aceştia poate că nu le-au avut niciodată. Nu
există nici o cale de a ajunge la ei decât calea lui Hristos. El a lucrat
întotdeauna ca să uşureze suferinţa şi să înveţe neprihănirea. Numai
în felul acesta pot fi ridicaţi păcătoşii din adâncimile degradării.
—Testimonies For The Church 8:72, 73.

Să lucreze cu iubire. — Lucrătorii trebuie să lucreze cu iubire,
hrănind, curăţind şi îmbrăcând pe cei care au nevoie de ajutorul lor.
Astfel, aceşti lepădaţi sunt pregătiţi să ştie că cineva se îngrijeşte de
sufletele lor. Domnul mi-a arătat că mulţi dintre aceşti bieţi lepădaţi
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ai societăţii, prin slujirea agenţilor omeneşti vor coopera cu puterea
divină şi vor căuta să restaureze chipul moral ai lui Dumnezeu în
alţii pentru care Hristos a plătit preţul cu propriu-I sânge. Ei vor
fi numiţi aleşii lui Dumnezeu, preţioşi şi vor sta alături de tronul
Său. . . .

Domnul lucrează ca să ajungă la cei mai stricaţi. Mulţi vor şti ce
înseamnă să fie atraşi către Hristos, dar nu vor avea curajul moral
să lupte împotriva apetitului şi patimii. Lucrătorii nu trebuie să
fie descurajaţi de aceasta, deoarece este scris: „În vremurile din
urmă unii se vor lepăda de credinţă ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile demonilor.“ 1 Timotei 4:1. Numai cei
salvaţi din cele mai mari adâncimi alunecă înapoi? În lucrarea de
slujire există unii care au avut lumină şi cunoştinţa adevărului şi
care nu vor fi biruitori. Ei nu-şi stăpânesc apetitul şi patimile, nici[251]
nu se leapădă de sine de dragul lui Hristos. Mulţi bieţi lepădaţi
ai societăţii, chiar vameşi şi păcătoşi, vor prinde speranţa aşezată
înaintea lor în Evanghelic şi vor merge în împărăţia cerului înaintea
celor care au avut ocazii şi lumină mare, dar care au umblat în
întuneric. . . ..Fraţii şi surorile mele, ocupaţi-vă poziţia de partea
lui Hristos şi fiţi conlucrători cu Hristos serioşi, activi şi curajoşi,
lucrând împreună cu El pentru a-i căuta şi salva pe cei pierduţi.
—Ibid., 74, 75.

Nu folosiţi metodele Armatei Salvării. — Domnul ne-a trasat
calea de lucru. Ca popor, nu trebuie să imităm metodele Armatei
Salvării. Aceasta nu este lucrarea pe care Domnul ne-a dat-o nouă s-o
facem. Nici să nu-i condamnăm şi să spunem cuvinte aspre împotriva
lor. În Armata Salvării există suflete preţioase şi jertfitoare de sine.
Trebuie să le tratăm cu bunătate. Există suflete cinstite care servesc
Domnului cu sinceritate şi care, înaintând în acceptarea întregului
adevăr, vor vedea mai multă lumină. Lucrătorii din Armata Salvării
încearcă să-i salveze pe cei neglijaţi şi asupriţi. Nu-i descurajaţi.
Lăsaţi-i să facă acel fel de lucrare după metodele şi căile lor. Dar
Domnul a arătat clar lucrarea pe care trebuie s-o facă adventiştii de
ziua a şaptea. —Ibid., 184, 185.

Ajutaţi-i pe cei lepădaţi să-şi găsească o carieră. — Pe mă-
sură ce copiii lui Dumnezeu se dedică acestei lucrări {de restaurare
a celor căzuţi}, mulţi vor apuca mâna întinsă ca să-i salveze. Ei
sunt constrânşi să se întoarcă de la căile lor rele. S-ar putea ca unii
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din cei salvaţi să se ridice, prin credinţă în Hristos, la locuri îna-
lte de slujire şi să li se încredinţeze responsabilităţi în lucrarea de
salvare a sufletelor. Ei cunosc din experienţă nevoile celor pentru [252]
care lucrează şi ştiu în ce fel să-i ajute şi ce mijloace să folosească
pentru a-i recupera pe cei care pier. Ei sunt plini de recunoştinţă
faţă de Dumnezeu pentru binecuvântările ce le-au primit. Inimile
le sunt însufleţite de iubire şi energiile întărite pentru a-i ridica pe
alţii care nu se pot ridica niciodată fără ajutor. Luând Biblia drept
călăuză şi Duhul Sfânt ca ajutor şi mângâietor, ei găsesc o nouă
carieră deschizându-se înaintea lor. Fiecare din aceste suflete care
este adăugat la forţa lucrătorilor, asigurat cu mijloace şi instrucţiuni
cu privire la felul în care să-i salveze pe alţii la Hristos, devine cola-
borator cu cei care i-au adus lumina adevărului. Astfel Dumnezeu
este onorat, iar adevărul Lui înaintează. —Ibid., 260.

[253]
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Lucrarea făcută în mahalale să nu fie prezentată ca atrac-
tivă. — În această ultimă lucrare făcută de muritori ar trebui luate
măsuri de precauţie. Există pericolul unei astfel de lucrări asupra
imaginaţiei minţii încât persoane total nepotrivite să se angajeze în
lucrarea sacră a lui Dumnezeu să se considere totuşi numite de cer să
lucreze pentru cei lepădaţi de societate şi pentru cei decăzuţi. Dacă
sunt descrise toate experienţele, plăcute şi neplăcute, nu ar fi prea
mulţi atraşi către această categorie de lucrare. Mulţi încep această
lucrare deoarece le plac lucrurile senzaţionale şi captivante. Dar dacă
nu-şi aruncă toate energiile în această lucrare măreaţă de salvare a
sufletelor, arată că nu au adevăratul spirit misionar. —Manuscript
177, 1899.

Pericol în lucrarea pentru cei lepădaţi. — În orice efort de
a-şi păzi sufletul cu toată sârguinţa, omul are nevoie de puterea
protectoare a lui Dumnezeu. În cadrul lucrării printre decăzuţi şi
degradaţi există pericolul continuu al contaminării. Atunci de ce se
pun în contact cu acest pericol bărbaţi şi femei care nu sunt pregătiţi
să reziste ispitei şi care nu au suficientă tărie de caracter pentru
lucrare?

Asupra minţii multor tineri angajaţi în aşa-numita lucrare me-
dicală misionară este produs un efect cu totul diferit decât îşi ima-
ginează doctorul[Referirea este aici făcută la Dr. J. H. Kellog, care
conducea o lucrare în creştere rapidă pentru cei depravaţi şi lepădaţi
de societate.—Compilatorii.] sau oricare din asociaţii lui. El nu este
atent să urmărească planurile lui Satana cu el în această ocupaţie
nouă şi expusă la riscuri şi se separă treptat de viaţa de familie şi de
influenţele sănătoase. Un semnal de alarmă trebuie să fie ridicat îna-[254]
intea oricărui tânăr de felul acesta. în orice loc unde bărbaţi şi femei
lucrează pentru cei degradaţi cineva trebuie să poarte responsabilită-
ţile serioase, altfel atitudinea, cuvintele şi principiile lucrătorilor vor
deveni lipsite de calitate.
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Mulţi se vor alătura acestei lucrări gândind că, tăcând astfel,
vor fi ajutaţi să iasă din viaţa lor de păcat şi când apare ocazia ei
vor crede că este corect să ocolească adevărul, să nu fie corecţi sau
să comită oricare din păcatele de care au fost vinovaţi în trecut.
Privind aceasta, lucrătorii care nu trăiesc într-o legătură strânsă cu
Dumnezeu vor fi schimbaţi. Caracterul lor nu va deveni mai bun, ci
mai defectuos. Ei vor apuca manierele şi căile păcătosului de rând.
Se vor alătura făcătorilor de rele, exagerând orice raport rău şi cu
timpul vor pierde dragostea pentru vorbirea şi manierele rafinate.
Frica de Dumnezeu şi dragostea de neprihănire le devine amestecată
cu un fel de febră religioasă ce nu este acceptabilă în ochii lui
Dumnezeu. —Manuscript 177, 1899.

Mai mulţi pierduţi decât salvaţi. — Este periculos să pui tineri
şi tinere la lucru printre clasele abandonate. Ei sunt plasaţi acolo
unde vin în contact cu orice formă a necurăţiei, iar Satana foloseşte
aceste ocazii pentru a le urzi ruina. Până acum mai mulţi sunt pierduţi
decât salvaţi de aceşti lucrători. Multe din eforturile făcute pentru
cei abandonaţi au ca rezultat pierderea curăţiei lucrătorilor. Cei care
se angajează în vizitarea caselor de prostituţie se aşează într-o ispită
teribilă. Această lucrare este întotdeauna primejdioasă. Este un plan
al lui Satana de a duce suflete în ispită şi practici desfrânate. „Ieşiţi
din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi
de ce este necurat şi vă voi primi. Eu vă voi fi Tată şi voi îmi veţi fi [255]
fii şi fiice.“.

Cu cât tinerii şi tinerele stau mai departe de elementele stricate
şi corupătoare din această lume, cu atât experienţa lor viitoare va fi
mai bună şi mai sigură. Lucrătorii misionari medicali ar trebui să fie
curăţiţi, rafinaţi, purificaţi şi înălţaţi. Să stea pe platforma adevărului
veşnic. Mi s-a făcut cunoscut că adevărul nu a fost făcut să apară în
adevărata-i înfăţişare. Rezultatul care apare tinde să corupă mintea;
nu se face deosebire între ceea ce este sacru şi ceea ce este de rând.
—Letter 162, 1900.

Păziţi cu sfinţenie lucrarea. — Mi-au fost prezentate multe
lucruri. Mi s-a arătat că este de făcut o lucrare pentru clasele cele
mai depravate, dar că trebuie păzită cu mare atenţie astfel încât truda
depusă să nu fie zadarnică. Tinerii şi tinerele nu ar trebui să fie
expuşi, aşa cum au fost mulţi, în contact cu clasele abandonate. Este
nevoie ca lucrarea să fie păzită cu sfinţenie. Să fie luate cele mai
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bune măsuri de precauţie în cadrul lucrării pentru clasa de jos. Sunt
mulţi care nu ar trebui să meargă în oraşele mari să lucreze pentru
cei mai depravaţi. —Manuscript 17, 1901.[256]



Capitolul 33 — Chemarea pentru o lucrare
echilibrată

Menţineţi o perspectivă corespunzătoare. — Pe măsură ce
lucrarea înaintează, se ridica pericole de care trebuie să ne păzim.
Când se încep proiecte noi, există tendinţa de a fi captivaţi de una din
ramuri, iar ceea ce ar trebui să aibă primul loc, devine de importanţă
secundară. Biserica are nevoie de putere şi vitalitate nouă, dar există
pericolul de a începe ramuri noi ale lucrării, ce va duce la risipă
de energie în loc să aducă viaţă în biserică. —General Conference
Daily Bulletin, 2 martie, 1899.

Marea problemă a datoriei noastre faţă de omenire este serioasă
şi este nevoie de mult har din partea lui Dumnezeu pentru a decide [257]
cum să lucrăm aşa încât să îndeplinim cel mai mult bine. Nu toţi
sunt chemaţi să-şi înceapă lucrarea trudind printre clasele cele mai
de jos. Dumnezeu nu le cere lucrătorilor Săi să-şi obţină educaţia şi
pregătirea pentru a se dedica în mod exclusiv acestor clase. Felul lui
Dumnezeu de a lucra este manifestat pe o cale ce va statornici încre-
derea că lucrarea este planificată de El şi că principii sănătoase stau
la baza fiecărei acţiuni. Eu am primit învăţătură de la Dumnezeu că
există primejdia de a plănui pentru cei lepădaţi într-un fel ce va duce
la acţiuni spasmodice şi pripite. Acestea nu vor produce rezultate
cu adevărat benefice. O categoric de persoane va fi încurajată la un
fel de activitate ce va întări cel mai puţin toate părţile lucrării prin
acţiune armonioasă.

Invitaţia Evangheliei trebuie dată celor bogaţi şi celor săraci,
celor de sus şi celor de jos, iar noi trebuie să inventăm mijloace
pentru a duce adevărul în locuri noi şi la toate categoriile de oameni.
Domnul ne îndeamnă: „Ieşi la drumuri şi la garduri şi pe cei ce-i vei
găsi sileşte-i să intre, ca să Mi se umple casa.“ El spune: „Începeţi la
drumuri; lucraţi cu minuţiozitate la drumuri. Pregătiţi o grupă care
unită cu voi poate merge înainte ca să facă exact lucrarea pe care a
făcut-o Hristos, căutând şi salvând pe cei pierduţi.“
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Hristos a predicat Evanghelia săracilor, dar nu şi-a restrâns lucra-
rea la această clasa. El a lucrat pentru toţi cei care voiau să asculte
cuvântul Lui — nu numai vameşii şi lepădaţii, dar şi fariseul bogat
şi educat, nobilul iudeu, sutaşul şi conducătorul roman. Acesta este
tipul de lucrare pe care i-am văzut întotdeauna că trebuie făcut. Să
nu ne încordăm fiecare muşchi şi nerv spiritual ca să lucrăm pentru
clasele cele mai de jos şi să facem din această lucrare totul în tot.
Mai sunt şi alţii pe care trebuie să-i aducem la Maestru, suflete care
au nevoie de adevăr, care poartă răspunderi şi care vor lucra cu toată[258]
puterea lor sfinţită atât pentru locurile de sus cât şi pentru cele de
jos.

Lucrarea pentru clasele mai sărace nu are limită. Nu poate fi
încheiată niciodată şi trebuie tratată ca o parte a marelui întreg.
A acorda prima noastră atenţie acestei lucrări, în timp ce porţiuni
întinse ale viei Domnului, deschise pentru cultivat, stau încă neatinse,
înseamnă a începe într-un loc greşit. Cum este braţul drept pentru
corp aşa este lucrarea misionară medicală pentru solia îngerului al
treilea. Dar braţul drept nu trebuie să devină întregul corp. Lucrarea
de căutare a celor lepădaţi este importantă, dar nu trebuie să devină
o povară mare a misiunii noastre. —Manuscript 3, 1899.

Nu suntem chemaţi să ridicăm case pentru femei sau prunci
abandonaţi. — Trebuie să vorbesc clar cu privire la câteva lucruri ce
trebuie păzite. Noi nu ar trebui să începem lucrarea de întreţinere a
caselor pentru femei sau prunci abandonaţi. Această responsabilitate
ar fi purtată mai bine de familii care să îngrijească de cei care au
nevoie de ajutor în această privinţă. —Letter 11, 1900.

Domnul nu ne dă instrucţiuni să construim clădiri pentru îngriji-
rea pruncilor, deşi aceasta este o lucrare bună, dar nu este lucrarea
pentru timpul prezent. Lumea să facă tot ce vrea în acest domeniu.
Timpul şi mijloacele noastre trebuie investite într-o altă ramură a
lucrării. Noi trebuie să ducem ultima solie a harului pe cea mai bună
cale pentru a ajunge la cei din biserici care flămânzesc şi se roagă
pentru lumină. —Letter 323, 1899.

Holde gata pentru seceriş. — Această lucrare este lăsată să ne
captiveze cu totul, dar acest lucru nu este în planul Lui Dumnezeu.
Este o lucrare ce nu se termină niciodată şi dacă este continuată aşa
ca în trecut, va fi nevoie de toată puterea poporului lui Dumnezeu[259]
pentru a o contrabalansa, iar lucrarea de pregătire a unui popor
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care să stea în mijlocul primejdiilor ultimelor zile nu va fi făcută
niciodată.

Lucrarea noastră este de a ne pune armătura şi a duce un război
agresiv. Lucrătorii nu trebuie încurajaţi să lucreze în mahalalele şi
murdăria oraşelor unde doar vor asigura convertiţi care au nevoie
să fie vegheaţi mereu. Există câmpuri coapte pentru seceriş şi nu
trebuie ca tot timpul şi toţi banii să fie dedicaţi pentru aducerea în
biserică a celor care, prin îngăduirea apetitului, şi-au format obiceiuri
stricate. Unii din aceştia pot fi salvaţi. Şi sunt din cei care pot munci
în locurile cele mai decăzute ale pământului fără a-şi deteriora
caracterul. Dar tinerii şi tinerele nu sunt în siguranţă dacă li se dă de
făcut această categorie de lucrare. Acest experiment ar fi costisitor.
În felul acesta cei care ar putea lucra la garduri ar fi descalificaţi
pentru orice alt fel de lucrare. . . .

Simţămintele oamenilor ar putea fi mişcate profund când văd
fiinţe omeneşti suferind ca rezultat al acţiunilor lor. Unii sunt im-
presionaţi în mod deosebit să vină în legătură cu această clasă şi
Domnul le dă însărcinarea să lucreze în cele mai rele locuri de pe
pământ, făcând tot ce pot pentru a-i salva pe cei lepădaţi şi a-i aşeza
sub îngrijirea bisericii. Dar Domnul nu i-a chemat pe adventiştii de
ziua a şaptea să facă din această lucrare ceva special. El nu doreşte
ca ei să angajeze mulţi lucrători în această lucrare sau să secătuiască
finanţele. —Manuscript 16, 1900.

Sprijin de la lume, nu de la biserici. — Pentru cei lepădaţi
trebuie să se lucreze mereu, dar această lucrare să nu ne captiveze cu
totul. . . . Nimeni nu ar trebui să viziteze acum bisericile noastre şi,
în presiunea prezentă, să obţină de la ele mijloace pentru susţinerea [260]
lucrării de salvare a celor lepădaţi. Mijloacele pentru a susţine acea
lucrare ar trebui să vină şi vor veni, în mare măsură, de la cei care
nu sunt de credinţa noastră. Bisericile să se ocupe de lucrarea ce
le-a fost dată de a prezenta la drumuri adevărul din oracolele lui
Dumnezeu. —Letter 138, 1898.

Domnul nu aşează asupra poporului Său întreaga povară de a
trudi pentru o clasă atât de împietrită de păcat încât mulţi dintre ei
nici nu vor beneficia, nici nu vor aduce vreun beneficiu altora. Dacă
există oameni care pot lucra pentru cei mai degradaţi, dacă Dumne-
zeu a pus asupra lor povara de a trudi pentru mulţimi pe diferite căi,
aceştia să meargă şi să adune de la lume mijloacele necesare pentru
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împlinirea acestei lucrări. Ei să nu depindă de mijloacele pe care
Dumnezeu le-a intenţionat pentru susţinerea lucrării soliei îngerului
al treilea. —Testimonies For The Church 6:246.

Naţiuni aşteaptă lumina. — Domnul îi întreabă: Cine v-a dat
această lucrare? pe cei care presupun că Domnul le-a dat lucrarea de
a îngriji de mulţimile de lepădaţi care trăiesc în promiscuitate, care
s-au autodistrus şi din care mulţi vor continua să facă ceea ce au
făcut în trecut în timp ce se întreţin din mijloacele date de adventiştii
de ziua a şaptea. Încă mai există popoare şi naţiuni care să primească
lumina adevărului pentru acest timp. Solia Evangheliei trebuie să fie
înălţată şi să ajungă departe.

În fiecare loc unde este proclamată solia, lucrătorii misionari
să meargă înainte cu Biblia în mână. Suflete trebuie convertite şi
consolidate în adevăr. Trebuie construită o casă de adunare. Lumina
să strălucească de la credincioşi care trebuie să fie ca o cetate aşezată
pe un munte. Biserica să fie în acel loc martoră la ceea ce poate face
adevărul. —Letter 41, 1900.[261]



Secţiunea 10 — Resurse financiare pentru
lucrarea de binefacere

Gând preţios
[262]

Ca omul să nu piardă rezultatele binecuvântate ale dărniciei,
Mântuitorul nostru a planificat angajarea lui ca şi colaborator al Său.
Printr-un lanţ de împrejurări care să-l îndemne la fapte de caritate,
El aşează asupra omului cele mai bune mijloace de cultivare a mă-
rinimiei şi omul continuă să dea din obişnuinţă pentru a-i ajuta pe
săraci şi pentru înaintarea cauzei Sale. El îşi trimite săracii ca repre-
zentanţi ai Lui. Prin nevoile ei, o lume ruinată ne solicită talanţii,
care constau în mijloace şi influenţă, din lipsa cărora ea piere. Pe
măsură ce luăm aminte la aceste chemări, prin muncă şi prin fapte
de dărnicie, ne asemănăm cu chipul Celui care a devenit sărac pentru
noi. Dăruind binecuvântăm pe alţii şi ne adunăm comori adevărate.
—Testimonies For The Church 3:382, 383.



Capitolul 34 — Responsabilitatea noastră
individuală[263]

Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul
nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. . . . Căci
nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă; toţi cei ce aveau ogoare
sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute şi-l puneau
la picioarele apostolilor; apoi se împărţea fiecăruia după cum avea
nevoie. Faptele Apostolilor 4:32-35.

O lucrare individuală încredinţată urmaşilor lui Hristos. —
Hristos încredinţează urmaşilor Săi o lucrare individuală ce nu poate
fi făcută prin intermediari. Slujirea celor bolnavi şi săraci, ducerea
Evangheliei la cei pierduţi nu trebuie lăsate pe seama comitetelor
sau a organizaţiilor filantropice. Cerinţa Evangheliei este responsabi-
litate individuală, efort individual şi sacrificiu personal. —Ministry
of Healing, 147.

Nevoile sunt asigurate pe măsură ce împărţim. — Hristos
ne-a poruncit prin profet: „Împarte-ţi pâinea cu cel flămând“ şi
„satură sufletul lipsit;“ „dacă vezi pe un om gol acopere-1“ şi „adu
în casa ta pe nenorociţii fără adăpost.“ El ne-a poruncit: „Duceţi-vă
în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.“ Dar
cât de des inimile ni se descurajează şi credinţa ne părăseşte când
vedem cât de mare este nevoia şi cât de puţine mijloacele din mâinile
noastre. Ca şi Andrei privind la cele cinci pâini şi la cei doi peştişori,[264]
exclamăm: „Ce sunt acestea la atâţia?“ Adesea ezităm, nevrând să
dăm tot ce avem, temându-ne să cheltuim şi să fim cheltuiţi pentru
alţii. Dar Isus ne-a poruncit: „Daţi-le voi să mănânce.“ Porunca Lui
este o făgăduinţă şi în spatele ei se află aceeaşi putere care a hrănit
mulţimile lângă mare.

În fapta lui Isus de a împlini nevoile trecătoare ale unei mulţimi
flămânde, este împletită o lecţie spirituală profundă pentru toţi lucră-
torii Săi. Hristos a primit de la Tatăl. El a împărţit ucenicilor, aceştia
au împărţit mulţimii, iar oamenii unul altuia. Astfel, cei care sunt
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uniţi cu Hristos vor primi de la El pâinea vieţii, hrana cerească şi o
vor împărţi altora. . . .

Ucenicii erau canalul de comunicare între Hristos şi popor.
Aceasta ar trebui să fie o mare încurajare pentru ucenicii Lui de
astăzi. Hristos este marele centru, izvorul a toată puterea. Ucenicii
Săi trebuie să primească de la El proviziile. Cei mai inteligenţi şi
cei mai spirituali pot oferi numai pe măsură ce primesc. Ei singuri
nu pot asigura nimic pentru nevoile sufletului. Noi putem împărţi
numai ceea ce primim de la Hristos şi putem primi numai când
împărţim altora. Pe măsură ce continuăm să împărţim, vom continua
să primim şi cu cât dăm mai mult, cu atât vom primi mai mult. în
felul acesta noi putem crede, primi şi împărţi întruna.

Lucrarea de zidire a împărăţiei lui Dumnezeu va merge înainte
deşi, după toate aparenţele, se mişcă încet şi imposibilităţile par să
mărturisească împotriva înaintării. Lucrarea este a lui Dumnezeu
şi El va asigura mijloace şi va trimite ajutoare, ucenici sinceri şi
sârguincioşi, ale căror mâini vor fi, de asemenea, pline eu hrană
pentru mulţimile înfometate. Dumnezeu nu este nepăsător faţă de
cei care trudesc cu iubire ca să dea cuvântul vieţii sufletelor care
pier, care, la rândul lor, îşi întind mâinile după hrană pentru alte [265]
suflete flămânde. —The Desire of Ages, 369. 370.

Povara să nu fie transferată pe seama organizaţiilor. — În
lucrarea noastră pentru Dumnezeu există pericolul de a ne bizui prea
mult pe ceea ce poate face omul cu talentele şi capacităţile sale.
În felul acesta îl pierdem din vedere pe Lucrătorul Maestru. Prea
adesea lucrătorul pentru Hristos nu-şi dă seama de responsabilitatea
sa personală. El este în pericolul de a transfera povara lui asupra
organizaţiilor în loc de a se bizui pe Cel care este izvorul întregii
puteri. Este o mare greşeală ca în lucrarea lui Dumnezeu să te în-
crezi pe înţelepciunea omenească sau pe numărul mare de lucrători.
Lucrarea plină de succes pentru Hristos nu depinde atât de mult de
număr sau de talent, cât de curăţia scopului, de adevărata simplitate
a credinţei zeloase şi dependente. Responsabilităţi personale trebuie
purtate, datorii personale îndeplinite şi eforturi personale depuse
pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos. În loc de a-ţi plasa respon-
sabilitatea asupra cuiva care crezi că este mai înzestrat decât tine,
lucrează potrivit cu capacitatea ta. —Ibid., 370.
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Dumnezeu va asigura mijloacele. — Mijloacele pe care le
posedaţi s-ar putea să pară insuficiente pentru lucrare, dar dacă
mergem înainte prin credinţă, resurse îmbelşugate se vor deschide
înaintea noastră. Dacă lucrarea este de la Dumnezeu, El însuşi va
asigura mijloacele necesare pentru îndeplinirea ei. El va răsplăti
sincera şi simpla bizuire pe El. Puţinul care este folosit cu economic
şi înţelepciune în serviciul Domnului cerului se va înmulţi chiar
în actul împărţirii. În mâna lui Hristos, provizia mică de hrană a
rămas nediminuată până când mulţimea înfometată a fost săturată.
Dacă mergem la Sursa de putere, cu mâinile şi credinţa întinse să
primească, vom fi susţinuţi în lucrarea noastră, chiar în cele mai[266]
adverse circumstanţe şi vom fi făcuţi în stare să dăm altora pâinea
vieţii. —Ibid., 369, 371.

Riscă ceva pentru a salva suflete. — Există o frică de a ne
aventura şi a ne asuma riscuri în această lucrare, temându-ne că
cheltuirea mijloacelor nu va aduce rezultate. Ce dacă sunt folosite
mijloace şi totuşi nu putem vedea că suflete au fost salvate prin
aceasta? Ce dacă există o pierdere totală a unei porţiuni din mijloa-
cele noastre? Mai bine să lucrăm mereu decât să nu facem nimic.
Nu ştiţi care va prospera, aceasta sau aceea. Oamenii vor investi
în drepturi de brevet, vor întâmpina pierderi grele şi le vor privi ca
pe ceva firesc. Dar în lucrarea şi cauza lui Dumnezeu, oamenilor le
este frică să se aventureze. Li se pare că banii investiţi în lucrarea
de salvare a sufletelor sunt o pierdere totală dacă nu aduc rezultate
imediate. Mijloacele care acum sunt investite cu atâta economic
în cauza lui Dumnezeu şi cele care sunt reţinute în mod egoist, în
scurt timp vor fi aruncate cu toţi idolii la molii şi la lilieci. În curând
banii îşi vor pierde valoarea în mod foarte neaşteptat, când realitatea
scenelor veşnice se deschide simţurilor omului.

Dumnezeu va avea oameni care vor risca totul şi orice pentru
a salva suflete. Cei care nu vor înainta până când nu văd clar fie-
care pas al căii dinaintea lor, nu vor fi de folos în acest timp pentru
avansarea adevărului lui Dumnezeu. Trebuie să existe lucrători care
vor înainta prin întuneric la fel ca şi în lumină, care se vor menţine
cu curaj în descurajări şi speranţe dezamăgite şi totuşi vor lucra cu
credinţă, cu lacrimi şi cu speranţă răbdătoare, semănând de-a lun-
gul tuturor apelor şi crezând că Domnul va aduce spor. Dumnezeu
cheamă oameni cu curaj, cu speranţă, cu credinţă şi rezistenţă ca să
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lucreze exact la punctul esenţial. —The True Missionary, ianuarie,
1874, par. 11. Este nevoie de fiecare dolar. — Sfârşitul tuturor lucru- [267]
rilor este aproape şi Dumnezeu cheamă oameni să intre în serviciu
activ şi să-şi facă datoria pentru că El o doreşte şi pentru că lumea
are nevoie de ajutorul lor. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, oamenii
vor deveni prevăzători în cheltuirea mijloacelor şi le vor folosi po-
trivit cu măreţia şi importanţa lucrării ce trebuie făcută. . . . Domnul
Dumnezeul cerului Cheamă oamenii să-şi pună deoparte idolii, să-şi
îndepărteze orice dorinţă extravagantă, să nu-şi îngăduie nimic din
ceea ce este doar pentru etalare şi paradă şi să facă economie în cum-
părarea hainelor şi a mobilei. Nu cheltuiţi nici un dolar din banii lui
Dumnezeu pentru cumpărarea articolelor nefolositoare. Banii voştri
înseamnă salvarea sufletelor. Atunci să nu fie cheltuiţi pe nestemate,
aur sau pietre preţioase. . . .

S-ar putea să daţi mii de dolari pentru cauza Domnului şi totuşi
se cere acel dolar în plus, acel leu în plus. Este nevoie de fiecare
leu; fiecare ban poate fi folosit şi investit astfel încât să vă aducă o
comoară nepieritoare. Dragii mei prieteni care îl iubiţi pe Dumnezeu
şi care aţi vrea să-I serviţi cu inima neîmpărţită, vă rog fierbinte să
vă întrebaţi atunci când cheltuiţi bani pentru cumpărarea bunuri-
lor: „Îl slăvesc pe Dumnezeu sau, pur şi simplu, satisfac o dorinţă
omenească? Să investesc aceşti bani pe care îi ţin în mână pentru
plăcerea mea, pentru a face cadouri copiilor şi prietenilor mei sau
să fiu con-lucrător cu Hristos, un model pentru toţi cei care caută
să-L slăvească pe Dumnezeu?“ Regula ne este dată: „Deci, fie că
mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava
lui Dumnezeu.“ —Letter 90, 1895.

[268]
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Să fie împărţitorii de daruri ai lui Dumnezeu. — Dumnezeu
a dat proprietăţi în mâinile oamenilor ca ei să poată învăţa să fie
miloşi, să fie împărţitorii Lui de daruri pentru uşurarea suferinţei
creaturilor Sale căzute. —The Signs of the Times, 20 iunie, 1892.

Să menţină inimile duioase şi pline de compasiune. — Fap-
tele de generozitate şi ajutorare au fost destinate de Dumnezeu să
menţină inimile copiilor oamenilor duioase şi pline de compasiune şi
să încurajeze în ei interes şi afecţiune imul pentru altul, imitându-L
pe Maestru care, pentru noi, a devenit sărac, ca prin sărăcia Lui să
putem deveni bogaţi. —Testimonies For The Church 3:547.

Izvoarele binefacerii să fie menţinute curgând. — Izvoarele
mici ale binefacerii trebuie menţinute mereu curgând în visterie.
Providenţa lui Dumnezeu este cu mult înainte, înaintând mult mai
repede decât dărnicia noastră. —Manuscript 26, 1891.

Un curent permanent de daruri. — Banii pe care Dumnezeu
i-a încredinţat oamenilor trebuie folosiţi pentru a binecuvânta omeni-
rea, pentru uşurarea necesităţilor suferinzilor şi nevoiaşilor. Oamenii
să nu creadă că au făcut un lucru minunat când au oferit anumitor
instituţii sau biserici sume mari de bani. În providenţa înţeleaptă a
lui Dumnezeu, mereu le sunt prezentaţi înainte cei care au nevoie de
ajutorul lor. Ei trebuie să-i aline pe suferinzi, să-i îmbrace pe cei goi
şi să-i ajute pe mulţi care se află în împrejurări grele, de încercare[269]
şi care se luptă cu toate puterile ca nu cumva ei sau familiile lor să
devină cerşetori. —The Review and Herald, 4 ianuarie 1898.

Cerem pentru alţii. — Atunci când ne rugăm: „Pâinea cea de
toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,“ cerem atât pentru alţii cât şi pentru
noi şi recunoaştem că ceea ce ne dă Dumnezeu nu este numai pentru
noi. Dumnezeu ne dă pe încredere, ca să-i hrănim pe cei flămânzi.
în bunătatea Lui El a luat măsuri pentru cei săraci. El spune: „Când
dai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe fraţii tăi,
nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaţi. . . . Ci, când dai o masă,
cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de
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tine, pentru că ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la
învierea celor neprihăniţi.“ — Mount of Blessing, p. 163, 164.

Inscripţia lui Dumnezeu se află pe fiecare dolar. — Oricare
ar fi totalul talanţilor noştri, unu, doi sau cinci, nici un bănuţ de-
al nostru nu trebuie cheltuit pentru lucruri lipsite de însemnătate,
pentru mândrie sau egoism. Fiecare dolar acumulat de noi este
ştampilat cu chipul şi inscripţia lui Dumnezeu. Atâta timp cât în
lumea lui Dumnezeu există flămânzi care trebuie hrăniţi, goi care
trebuie îmbrăcaţi, suflete care pier după pâinea şi apa mântuirii, orice
îngăduinţă inutilă şi orice surplus pledează în favoarea celor săraci
şi goi. —The Signs of the Times, 20 iunie, 1892.

Izvoarele binefacerii sunt secate. — Cu cât oamenii cheltuiesc
mai mult pentru îmbrăcăminte, cu atât vor avea mai puţin pentru
a-i hrăni pe cei flămânzi şi a-i îmbrăca pe cei goi, iar izvoarele
binefacerii, care ar trebui să curgă în permanenţă, sunt secate. Orice
dolar economisit prin lepădare de sine în ceea ce priveşte folosirea
ornamentelor nefolositoare, poate fi dat nevoiaşilor sau poate fi depus [270]
în visteria Domnului pentru a susţine Evanghelia, pentru a trimite
misionari în ţări străine sau pentru a înmulţi publicaţiile ce duc raze
de lumină la sufletele care se află în întunericul rătăcirii. Fiecare
dolar cheltuit în mod nefolositor îi răpeşte cheltuitorului o ocazie
preţioasă de a face bine. —Mărturii pentru comunitate 4, 645, 646.

Domnul cheamă la lepădare de sine. — Domnul îi cheamă
pe tineri să se lipsească de ornamente şi articole de îmbrăcăminte
nefolositoare, chiar dacă acestea sunt foarte ieftine, şi să aşeze preţul
lor în cutia de binefacere. El îi cheamă şi pe maturi să se oprească
atunci când examinează un ceas de aur, sau un lănţişor, sau vreun
mobilier scump şi să-şi pună întrebarea: Ar fi corect să cheltuiesc o
sumă atât de mare, când putem să ne descurcăm şi fără acel obiect
sau când altul mai ieftin ar servi scopului nostru la fel de bine?
Prin lepădare de sine şi prin luarea crucii lui Isus, care pentru voi
a devenit sărac, puteţi face mult ca să uşuraţi suferinţa săracilor
din mijlocul nostru. Imitând, în felul acesta, exemplul Domnului şi
Maestrului vostru, veţi primi aprobarea şi binecuvântarea Sa. -Ibid.,
511.

A fi ispravnicul Domnului nu este o chestiune uşoară. — Ce-
ar fi să vadă ei scris pe ornamentele scumpe din casele lor, pe tablouri
şi pe mobilă: „Adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost“!În sala de
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mese, unde masa este încărcată cu hrană din abundenţă, degetul lui
Dumnezeu a scris: „Nu este ca să-ţi împărţi pâinea cu cel flămând şi
să aduci în casa ta pe nenorociţii fără adăpost?“

Toţi, tineri şi bătrâni, să ia în considerare faptul că nu este o
chestiune uşoară să fi ispravnicul Domnului şi să fii acuzat în cărţile
cerului de folosirea mijloacelor în mod egoist. Cei lipsiţi şi asupriţi
sunt lăsaţi în nevoie în timp ce banii Domnului sunt cheltuiţi în[271]
mod egoist pentru extravaganţă şi lux. O, dacă şi-ar aminti toţi
că Dumnezeu nu este părtinitor! Este mare lucru să fi ispravnic,
credincios şi corect, înaintea unui Dumnezeu drept şi nepărtinitor
care nu va scuza în nici unul din ispravnicii Lui nici o nedreptate
sau jaf faţă de El. —Manuscript 11, 1892.

O reformă minunată. — Când Harul lui Hristos îşi găseşte
expresie în cuvintele şi faptele credincioşilor, lumina va străluci
pentru cei care sunt în întuneric, deoarece, în timp ce buzele vorbesc
spre lauda lui Dumnezeu, mâna va fi întinsă în binefacere, pentru
ajutarea celor care pier. Citim că în ziua Cinci-zecimii, când Duhul
Sfânt a coborât asupra ucenicilor, nici unul nu zicea că ceea ce
poseda era a lui. Tot ce aveau era ţinut pentru înaintarea minunatei
reforme. Şi mii erau convertiţi într-o zi. Când acelaşi spirit îi va
dinamiza pe credincioşi astăzi şi vor da înapoi Domnului din ceea
ce este al Său, cu aceeaşi dărnicie, va fi îndeplinită o lucrare întinsă
şi de mare răsunet.[272]



Capitolul 36 — Fonduri specifice pentru lucrarea de
binefacere

Creştinii să acţioneze ca trezorieri ai lui Dumnezeu. — Săra-
cii sunt moştenirea lui Dumnezeu. Hristos Şi-a dat viaţa pentru ei.
El îi cheamă pe cei pe care i-a numit să acţioneze ca ispravnici ai
Săi, să dea cu largheţe din mijloacele încredinţate lor pentru a-i ajuta
pe săraci şi a susţine lucrarea Lui pe pământ. Domnul este bogat în
resurse. El a stabilit oameni care să acţioneze ca trezorieri ai Săi în
lumea aceasta. Ei trebuie să folosească în serviciul Lui ceea ce le-a
dat El. —Manuscript 146, 1903.

Un dar de mulţumire pentru săraci. — În fiecare biserică ar
trebui să fie înfiinţată o visterie pentru săraci. Apoi fiecare membru
să prezinte un dar de mulţumire o dată pe săptămână, sau o dată
pe lună, după cum este cel mai convenabil. Acest lucru va exprima
recunoştinţa noastră pentru darul sănătăţii, al hranei şi îmbrăcăminţii
comode. Potrivit cu felul în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu
aceste bunuri, vom pune deoparte pentru săraci, suferinzi şi neno-
rociţi. Aş vrea să atrag atenţia fraţilor noştri în mod special la acest
subiect. Amintiţi-vă de săraci. Lipsiţi-vă de unele luxuri, da, chiar
de unele bunuri confortabile şi ajutaţi-i pe cei care nu-şi pot obţine
suficientă hrană şi îmbrăcăminte. Făcând pentru ei, faceţi pentru Isus
în persoana sfinţilor Săi. El Se identifică cu omenirea suferindă. Nu
aşteptaţi până când nevoile voastre închipuite sunt toate satisfăcute.
Nu vă bizuiţi pe simţămintele voastre ca să daţi atunci când vă simţiţi
dispuşi s-o faceţi şi să reţineţi atunci când nu simţiţi dispoziţia. Daţi
în mod regulat, o anumită suma pe săptămână, cât aţi dori să vedeţi
scris în cărţile cerului în ziua lui Dumnezeu.- Testimonies For The
Church 5:150, 151. Manuscript 95, 1907.

[273]
O cutie a lepădării de sine, acasă. — Fiecare să aibă acasă o

cutie a lepădării de sine, iar atunci când vrea să cheltuiască, mult
sau puţin, pentru satisfacerea de sine, să-şi amintească de săracii
şi înfometaţii din Africa şi India şi de cei de lângă uşa sa. Există
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săraci printre noi. Faceţi economie şi, în orice situaţie, prezentaţi
cazul vostru înaintea lui Dumnezeu. Rugaţi-L să vă dea spiritul lui
Hristos ca să puteţi fi ucenicii Săi în orice sens al cuvântului şi să
puteţi primi binecuvântările Sale. Pe măsură ce întoarceţi spatele
închinării la eu şi încercaţi să alinaţi suferinţa omenirii, rugaţi-vă ca
Dumnezeu să vă dea o lucrare misionară adevărată s-o faceţi pentru
suflete. Atunci cei care vin să se închine în casa lui Dumnezeu vor
vedea un popor îmbrăcat în haine modeste, în armonie cu credinţa şi
Cuvântul lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt cele care răpesc iubirea
şi încrederea poporului lui Dumnezeu în El, care distrug experienţa
religioasă şi dezvoltă un egoism la care Dumnezeu nu poate privi.
—Manuscript 52, 1898.

A doua zecime. — Pentru a promova adunarea poporului pentru
servicii religioase, cât şi pentru a prevedea pentru săraci, a fost cerută
o a doua zecime din tot venitul. Cu privire la prima zecime, Domnul
a declarat: „Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în
Israel.“ Dar cu privire la cea de-a doua, a poruncit: „Şi să mănânci
înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-1 va alege ca
să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi
din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te
înveţi să te temi întotdeauna de Domnul, Dumnezeul tău.“ Această
zecime, sau echivalentul ei în bani, trebuiau s-o aducă pentru doi ani
în locul unde era stabilit sanctuarul. După prezentarea unei jertfe
de mulţumire lui Dumnezeu şi a unei părţi specificate pentru preot,
dăruitorul trebuia să folosească restul pentru o masă religioasă la
care să participe levitul, străinul, orfanul şi văduva. . . .[274]

Dar în fiecare al treilea an, această a doua zecime trebuia folosită
acasă, pentru primirea levitului şi săracului, după cum a spus Moise:
„Ei să mănânce şi să se sature, în cetăţile tale.“ Această zecime
ar asigura un fond pentru caritate şi ospitalitate. —Patriarchs and
Prophets, 530.

Consacrarea pentru Dumnezeu a unei zecimi din tot venitul,
fie din livadă, de la câmp, din cireadă, din turmă sau din truda
creierului-şi mâinilor — consacrarea unei a doua zecimi pentru uşu-
rarea săracului şi pentru alte scopuri de binefacere — aveau tendinţa
de a menţine proaspăt înaintea poporului adevărul ca totul aparţine
lui Dumnezeu şi că ei au ocazia să fie canale ale binecuvântărilor
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Lui. Era o practică adaptată să ucidă tot egoismul îngust şi să cultive
largheţe şi nobleţe de caracter. —Education, 44.

Daruri pentru lucrarea de ajutorare. — Trebuie făcute fapte
de milă. Săracul şi suferindul trebuie ajutaţi. Să fie puse deoparte
daruri pentru acest scop. Această lucrare trebuie făcută în special în
câmpurile noi unde standardul adevărului nu a fost încă niciodată
înălţat. —Special Testimonies, seria A 9, p. 68.

Misionarii medicali pot găsi un câmp în care să uşureze necazul
celor care cad sub suferinţe fizice. Ei ar trebui să aibă mijloace cu
care să-i poată îmbrăca pe cei goi şi să-i hrănească pe cei flămânzi.
Lucrarea de ajutorare creştină va face mai mult decât predicarea.
—The Review and Herald, 24 decembrie 1895.

Va fi necesar să se creeze un fond ca lucrătorii să poată avea
mijloace cu care să-i ajute pe cei care se află în sărăcie şi suferinţă
şi această slujire practică le va deschide inimile ca să răspundă la [275]
adevăr. —Ibid., 28 ianuarie 1896.

Oameni sunt numiţi să proclame adevărul în locuri noi. Aceştia
trebuie să aibă fonduri pentru întreţinerea lor. De asemenea sa aibă
un fond din care să ia pentru ajutarea săracilor şi nevoiaşilor pe care-
i întâlnesc în lucrarea lor. Generozitatea pe care ei o arată faţă de
săraci dă influenţă eforturilor lor de a proclama adevărul. Bunăvoinţa
lor de a-i ajuta pe cei care sunt în nevoie câştigă recunoştinţa celor
pe care îi ajută şi aprobarea cerului. —Letter 32, 1903.

Contribuţii speciale. — În capitolul al şaselea din Faptele Apos-
tolilor ni se arată că, atunci când erau aleşi oameni pentru funcţii
în biserică, chestiunea era adusă înaintea Domnului şi erau oferite
rugăciuni stăruitoare pentru călăuzire. Văduvele şi orfanii trebuiau
întreţinuţi cu contribuţii de la biserică. Nu biserica avea să le uşureze
nevoile, ci donaţii speciale. Zecimea trebuia consacrată Domnului
şi era folosită întotdeauna pentru întreţinerea lucrării. Trebuie aleşi
oameni care să supravegheze lucrarea de îngrijire a săracilor, de
distribuire corespunzătoare a mijloacelor la îndemână, astfel încât
nici unul dintre credincioşi să nu sufere lipsa celor necesare traiului.
—Letter 9, 1899.

Nimeni nu va suferi, dacă se urmează planurile lui Dumne-
zeu. — În afară de recunoaşterea cerinţelor lui Dumnezeu, nimic
nu distinge mai mult legea dată de Moise decât spiritul generos,
gingaş şi ospitalier faţă de săraci. Deşi Dumnezeu a promis să-I
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binecuvânteze mult poporul, nu era planul Lui ca sărăcia să nu fie
deloc cunoscută printre ei. El a declarat că săracul nu va înceta nici-[276]
odată să există în ţară. Întotdeauna se vor afla în mijlocul poporului
Său cei care vor chema la acţiune compasiunea, gingăşia şi dărnicia
acestuia. Atunci, ca şi acum, persoane treceau prin nenorocire, boală
şi pierderea proprietăţii, totuşi, atâta timp cât urmau instrucţiunile
date de Dumnezeu, nu existau cerşetori printre ei, nici vreunul care
suferea din lipsă de hrană. —The Youth’s Instructor Patriarch and
Prophets, 530, 531.[277]



Capitolul 37 — Bogăţia neamurilor

Să nu se ia din mijloacele pentru cauză. — Zecimea este pusă
deoparte pentru utilizare specială. Nu trebuie să fie privită ca un fond
pentru săraci. Ea trebuie dedicată în mod deosebit pentru întreţinerea
celor care duc lumii solia lui Dumnezeu şi nu ar trebui să fie deviată
de la acest scop. —The Review and Herald, 1 decembrie 1896.

Nu ar trebui sa trecem cu vederea cauza lui Dumnezeu ca săracii
să primească prima noastră atenţie. Odată, Hristos le-a dat ucenicilor
Lui o lecţie cu privire la acest lucru. Atunci când Maria a turnat
mirul pe capul lui Isus, avarul Iuda a prezentat un pretext în favoarea
săracilor, murmurând cu privire la ceea ce el considera o risipă
de bani. Dar Isus a apărat fapta spunând: „De ce faceţi supărare
femeii? Ea a făcut un lucru frumos faţă de Mine.“ „Oriunde va fi
propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce
a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.“ Aceasta ne învaţă că
Hristos trebuie să fie onorat prin consacrarea a ceea ce avem mai
bun. Dacă toată atenţia ne-ar fi îndreptată spre uşurarea nevoilor
celor săraci, cauza lui Dumnezeu ar fi neglijată. Nici una din ele nu
ar avea de suferit dacă ispravnicii Lui şi-ar face datoria, dar cauza lui
Hristos trebuie pusă pe primul plan. —Testimonies For The Church
4:550, 551.

Cerinţa lui Dumnezeu trebuie pusă înaintea oricărei alte cerinţe şi
îndeplinită prima. Apoi să fie îngrijiţi săracii şi nevoiaşii. —Youth’s
Instructor, 26 augst 1897.

A primi surse dinafară. — Dumnezeu va deschide calea pentru [278]
noi de la surse dinafară poporului nostru. Nu pot să văd cum poate
cineva să facă excepţie de la primirea de daruri de la cei care nu sunt
de credinţa noastră. Ar putea face acest lucru numai dacă au vederi
extreme şi crează subiecte de discuţie, ceea ce nu sunt autorizaţi să
facă. —Special Testimonies to Ministers and Workers 3, p. 43.

Dumnezeu îi impresionează pe credincioşi să dea. — Mă în-
trebaţi cu respect dacă este potrivit să primim daruri de la neamuri şi
de la păgâni. Întrebarea nu este ciudată, dar aş vrea să vă întreb eu:
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Cine este proprietarul lumii noastre? Cine sunt adevăraţii proprietari
ai caselor şi pământurilor? Nu este Dumnezeu? El are o bogăţie
în lumea noastră pe care a plasat-o în mâinile oamenilor, prin care
să le poată asigura hrană celor flămânzi, îmbrăcăminte celor goi şi
locuinţe celor fără adăpost. Domnul va impresiona oameni lumeşti,
chiar idolatri, să dea din belşugul lor pentru susţinerea lucrării, dacă
ne vom apropia de ei cu înţelepciune şi le vom da ocazia să facă
acele lucruri pe care au privilegiul să le facă. Ceea ce vor oferi ar
trebui să fie privilegiul nostru să primim.

Ar trebui să cunoaştem oameni din poziţii sociale înalte şi, fiind
înţelepţi ca şerpii şi fără răutate ca porumbeii, să putem obţine
avantaje de la ei, deoarece Dumnezeu ar vrea să impresioneze inimile
lor ca să facă multe lucruri în favoarea poporului Său. Dacă persoane
potrivite ar prezenta în faţa celor care au mijloace şi influenţă nevoile
lucrării lui Dumnezeu, într-o lumină adecvată, aceştia ar putea să facă
mult pentru avansarea cauzei lui Dumnezeu în lumea noastră. Noi
am îndepărtat privilegiile şi avantajele de care am fi putut beneficia,
deoarece am ales să stăm independenţi de lume. Dar în timp ce
profităm de orice ocazie pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu, nu[279]
trebuie să sacrificăm nici un principiu al adevărului. —Ibid., 29, 30.

Solicitarea ajutorului de la oameni mari şi buni. — Există
o lume de avertizat, iar noi am fost foarte delicaţi cu privire la
solicitarea ajutorului pentru lucrarea noastră de la oameni bogaţi,
fie membri ai bisericii, fie din lume. Noi am dori ca toţi cei care
mărturisesc a fi creştini să stea cu noi. Am dori ca sufletele lor
să fie atrase să ne ajute cu generozitate ca să clădim împărăţia lui
Dumnezeu în această lume. Noi ar trebui să-i solicităm pe oamenii
mari şi buni să ne ajute în efortul lucrării noastre creştine. Ei ar
trebui invitaţi să ne secondeze eforturile de a căuta şi mântui pe cei
pierduţi. — The Origin and Development of the Thanksgiving Plan,
p. 5.

Asemenea daruri să nu fie refuzate. — Când vom arăta lumii,
îngerilor şi oamenilor că prosperitatea cauzei lui Dumnezeu este
primul nostru considerent, Dumnezeu ne va binecuvânta. Uneori El
lucrează prin necredincioşi şi primim uşurare neaşteptată. Domnul
pune în inimile oamenilor dorinţa de a ajuta. Mijloacele care sosesc
în felul acesta nu trebuie refuzate. Când sosesc de la necredincioşi
trebuie folosite de agentul omenesc pentru a-L onora pe Dumnezeu.
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Fiecare dăruitor spiritual şi cu inima neîmpărţită va folosi în mod
corect fiecare talant încredinţat de Dumnezeu.

Domnul nu trebuie să depindă de mijloacele noastre. El nu va
fi limitat de agentul omenesc. Calea Lui este cea mai bună şi orice
ajutor ce poate veni pentru avansarea cauzei şi lucrării Sale în oricare
din instituţiile noastre trebuie primit ca venind de la El. Să nu fie
refuzate darurile din partea necredincioşilor. Banii sunt ai Domnului
şi trebuie primiţi cu recunoştinţă. Lăsaţi ca Dumnezeu să lucreze
şi să trimită ajutor prin cine vrea. . . . Credem că timpul se încheie.
Veşnicia este aproape. Rezerva noastră de mijloace este limitată, iar [280]
lucrarea ce trebuie făcută este mare. Acum este timpul să manifestăm
credinţă. Destoinicia noastră vine de la Dumnezeu. —Manuscript
47, 1899.

Cei bogaţi vor asigura facilităţi. — Cei care lucrează pentru
interesele cauzei Lui Dumnezeu să prezinte nevoile lucrării din___-
înaintea oamenilor bogaţi ai lumii. Faceţi acest lucru cu chibzuinţă.
Spuneţi-le ce încercaţi să faceţi. Solicitaţi donaţii de la ei.. Ceea ce
au ei sunt mijloacele lui Dumnezeu ce ar trebui să fie folosite pentru
iluminarea lumii.

Comori mari de aur şi argint sunt înmagazinate pe pământ. Bo-
găţiile oamenilor s-au acumulat. Mergeţi la aceşti oameni cu o inimă
plină de iubire pentru Hristos şi pentru omenirea suferindă şi rugaţi-i
să vă ajute în lucrarea pe care o faceţi pentru Maestru. Când vor ve-
dea ca daţi pe faţă simţământul mărinimiei lui Dumnezeu, o coardă
din inima lor va fi atinsă. Ei vor realiza că pot fi mâna de ajutor
a lui Hristos făcând lucrare misionară medicală. Vor fi conduşi să
coopereze cu Dumnezeu, să asigure facilităţile necesare pentru a
începe lucrarea ce trebuie tăcută. —Manuscript 40, 1901.

Impresionaţi de Duhul ca să dea. — Clasele de sus au fost
neglijate în mod ciudat. Pe drumurile mai înalte ale vieţii vor fi
găsiţi mulţi care vor răspunde la adevăr, deoarece acesta este consec-
vent şi poartă amprenta caracterului înalt al Evangheliei. Nu puţini
din oamenii capabili, câştigaţi astfel de partea cauzei, vor intra cu
energie în lucrarea Domnului. Dumnezeu apelează la oamenii din
poziţii de încredere, la cei cărora le-a încredinţat darurile Sale, să-şi
folosească în slujba Lui talanţii capacităţilor intelectuale şi ai mijloa-
celor financiare. Lucrătorii noştri ar trebui să le prezinte în mod clar [281]
acestor oameni planul nostru de lucru, spunându-le ce avem nevoie
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pentru a-i ajuta pe săraci şi nevoiaşi şi pentru a consolida această
lucrare pe o bază solidă. Unii dintre aceştia vor fi impresionaţi de
Duhul Sfânt să investească mijloacele Domnului într-un mod care va
duce la înaintarea cauzei Sale. Ei vor îndeplini scopul Său ajutând
la crearea centrelor de influenţă în oraşele mari. —Testimonies For
The Church 7:112.

Vor fi daţi bani. — Experienţa zilelor apostolice va veni la noi
dacă oamenii vor fi provocaţi de Duhul Sfânt. Domnul îşi va retrage
binecuvântarea de acolo unde sunt îngăduite interese egoiste, dar
îşi va pune poporul în posesia bunurilor pretutindeni în lume dacă
acesta îşi va folosi capacităţile fără egoism, pentru înălţarea omenirii.
Lucrarea Lui trebuie să fie un semn al dărniciei Sale, un semn ce
va câştiga încrederea lumii şi va aduce resurse pentru înaintarea
Evangheliei. —Special Testimonies, seria B 1, p. 20.

Sunt banii lui Dumnezeu. — De ce nu cereţi ajutor de la nea-
muri? Mi s-a adus la cunoştinţă că în lume există bărbaţi şi femei cu
inimi pline de compasiune, care vor fi mişcaţi de milă când le vor fi
prezentate nevoile omenirii suferinde. . . .

Chestiunea mi-a fost prezentată în această lumină. Lucrarea
noastră trebuie să fie agresivă. Banii sunt ai Domnului şi, dacă cei
bogaţi sunt abordaţi în mod corect, Domnul le va atinge inimile şi-i
va impresiona să dea din mijloacele lor. Banii lui Dumnezeu se află
în mâinile acestor oameni şi unii dintre ei vor lua seama la cererea
de ajutor.

Discutaţi despre aceasta şi faceţi tot ce vă stă în putere pentru
a asigura mijloace financiare. Să nu credem că nu este potrivii să
cerem bani de la oameni din lume, deoarece chiar acesta este lucrul[282]
ce trebuie făcut. Acest plan mi-a fost prezentat ca o cale de a veni în
legătură cu oamenii bogaţi ai lumii. în felul acesta, mulţi vor deveni
interesaţi şi s-ar putea să asculte şi sa creadă adevărul pentru acest
timp. — Stewardship Series, nr. 1, p. 15, 16.

Cum să se apeleze. — Mulţimile prospere din lume care nu
s-au coborât niciodată la formele obişnuite ale viciului sunt aduse
totuşi la ruină de iubirea de avere. . . .

Aceşti oameni au nevoie de Evanghelie. Ei au nevoie să-şi
întoarcă ochii de la zădărnicia lucrurilor materiale pentru a privi
valoarea bogăţiilor veşnice. Au nevoie să înveţe bucuria de a da,
binecuvântarea de a fi con-lucrător eu Dumnezeu.
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Accesul la persoanele din această categorie este foarte dificil, dar
Hristos va deschide căi pe care să se poată ajunge la ele. Lucrătorii
cei mai înţelepţi, cei mai plini de încredere şi de speranţă să caute
aceste suflete. Cu înţelepciune şi tact născute din dragoste divină,
cu fineţe şi curtoazie care rezultă numai din prezenţa lui Hristos
în suflet, ei să lucreze pentru cei care, orbiţi de sclipirea bogăţii-
lor pământeşti, nu văd slava comorii cereşti. Lucrătorii să studieze
Biblia cu ei, prezentând clar inimilor lor adevărul sacru. Citiţi-le
cuvintele lui Dumnezeu: „Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus.
El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire,
sfinţire şi răscumpărare.“ „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 [283]
Eu, zice Domnul.“ „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui,
iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său.“ „Şi Dumnezeul meu
să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă,
în Isus Hristos.“ 1 Corinteni 1:30; Ieremia 9:23, 24; Ephesians 1:7;
Filipeni 4:19.

Un asemena apel făcut cu spiritul lui Hristos nu va fi privit ca
impertinent. El va impresiona minţile multora din clasele înalte.

Prin eforturi depuse cu înţelepciune şi iubire, mulţi bogaţi pot fi
treziţi la un simţ al răspunderii lor faţă de Dumnezeu. Când li se arată
clar că Domnul aşteaptă ca ei, ca reprezentanţi ai Lui, să uşureze
omenirea suferindă, mulţi vor răspunde şi vor da din mijloacele şi
simpatia lor pentru binele săracilor. Când mintea le este distrasă, în
felul acesta, de la interesele lor egoiste, mulţi vor fi conduşi să se
predea lui Hristos. Cu talanţii lor de influenţă şi mijloace financiare,
se vor uni cu bucurie în lucrarea de binefacere cu misionarul umil
care a fost agentul lui Dumnezeu în convertirea lor. Prin folosirea
corectă a comorii lor pământeşti, ei îşi vor strânge „o comoară ne-
secată în ceruri, unde nu se apropie hoţul şi unde nu roade molia.“
Ei îşi vor asigura comoara pe care o oferă înţelepciunea, „avuţiile
trainice şi neprihănirea.“ Testimonies For The Church 6:256-258. [284]
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Vânzările de alimente organizate de biserică nu sunt con-
damnate. — Când s-a ţinut expoziţia de stat la Battle Creek, ai
noştri au dus cu ei trei sau patru sobe de gătit şi au demonstrat ce
mâncare bună se poate prepara fără folosirea cărnii. Ni s-a spus
că noi am avut cea mai bună masă de la expoziţie. Oricând au loc
întruniri mari, este privilegiul vostru să planificaţi felul în care puteţi
asigura hrană sănătoasă pentru cei care participă, iar eforturile să vă
fie educaţionale. —Manuscript 27, 1906.

Sanatoriul a fost invitat şi a aşezat o masă mare în centrul acestui
pavilion, încărcată din belşug cu fructe, cereale şi zarzavaturi deli-
cioase. Această masă a constituit atracţia principală şi a avut mai
multă clientelă decât oricare alta. Deşi era mai lungă de zece metri,[285]
a devenit atât de aglomerată, încât a fost nevoie să se mai aşeze o
masă de vreo şase-şapte metri care, de asemenea, s-a aglomerat.
—Mărturii pentru comunitate 4, 275.

Planificarea pentru un banchet. — Ieri am discutat timp de
două ore cu A şi soţia lui care lucrează aici, la sanatoriu. Cred că în-
trevederea a fost folositoare. Ei au vorbit despre un plan pe care îl au
în minte, acela de a avea un banchet la sanatoriu, la care să fie invitaţi
locuitori proeminenţi din St. Helena — avocaţi, bancheri, pastori.
În felul acesta ei speră să facă ceva pentru îndepărtarea impresiei
pe care, aparent, unii din St. Helena o au şi anume, impresia că
această instituţie este un loc unde sunt îngrijiţi numai debili mintali
şi neputincioşi. Fratele B, directorul restaurantului vegetarian din
San Francisco, va veni pentru a conduce pregătirile pentru banchet.

Nu am avut nici o obiecţie cu privire la acest plan. Când lumina
reformei sanitare ne-a fost descoperită la început, obişnuiam să luăm
sobele de gătit în zilele de sărbătoare, acolo unde se adunau oamenii,
şi coceam pâine nedospită şi gem. Cred că rezultatul eforturilor noas-
tre a fost bun deşi bineînţeles că nu aveam cunoştinţele preparării
sănătoase a alimentelor pe care le avem acum. La vremea aceea abia
începeam să învăţăm cum să trăim fără a folosi alimente cu carne.
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Uneori dădeam câte o masă şi aveam mare grijă ca tot ce pre-
param să fie gustos şi frumos servit. Când fructele erau în sezon,
aduceam afine, zmeură şi căpşuni proaspete. Făceam din această
masă o parabolă ce le arăta tuturor celor prezenţi că dieta noastră,
deşi era în armonie cu principiile reformei sanitare, era departe de a
fi săracă.

Uneori, când se dădea o asemenea masă, se ţinea şi un discurs [286]
despre temperantă şi în felul acesta oamenii luau cunoştinţă de
principiile noastre de vieţuire. Din câte ştim, toţi erau încântaţi şi
iluminaţi. Întotdeauna aveam ceva de spus despre necesitatea de
a asigura alimente sănătoase, preparate simplu, totuşi gustoase şi
apetisante încât cei care le mănâncă să fie satisfăcuţi. Lumea este
plină de ispita indulgenţei apetitului, iar cuvintele de avertizare,
stăruitoare şi la subiect, au făcut schimbări minunate în familii şi
persoane individuale. —Letter 166, 1903.

Pericolul de a face câştigul financiar obiectivul principal în
vânzarea de alimente. — Mi-a fost dată lumină cu privire la faptul
că va fi ocazia să se facă în oraşe o lucrare similară cu cea pe care am
făcut-o la Battle Creek, în locul unde s-a ţinut expoziţia. în armonie
cu această lumină, au fost înfiinţate restaurante dietetice. Există însă
pericolul ca lucrătorii noştri să devină atât de îmbibaţi de spiritul
comercial, încât să nu reuşească să împartă lumina de care au nevoie
oamenii. Restaurantele noastre ne aduc în contact cu multă lume,
dar dacă lăsăm mintea să ne fie absorbită de gândul beneficiului
financiar, nu vom putea îndeplini scopul lui Dumnezeu. El ar dori
să profităm de fiecare ocazie de a prezenta adevărul pentru salvarea
bărbaţilor şi femeilor de la moarte veşnică. —Manuscript 27, 1906.

Hristos a venit în legătură cu oamenii la mesele şi ospeţele
lor. — Hristos este Maestrul nostru. Prin instrucţiuni hotărâte, El
Şi-a pregătit urmaşii pentru lucrarea lor, înainte de a pleca de la ei.
Oricând avea ocazia să vorbească, Hristos folosea talentul vorbirii,
în cercul familiei, între prieteni şi cunoştinţe, într-un mod desăvârşit. [287]
Nici un cuvânt murdar nu i-a scăpat de pe buze. Niciodată nu a făcut
vreo acţiune greşită, căci El era Fiul lui Dumnezeu. Deşi avea formă
omenească, nu avea nici o urmă de păcat.

După începerea lucrării Sale, când era invitat la masă sau la un
ospăţ de către un fariseu sau un vameş, accepta invitaţia. Conducă-
torii religioşi Îl acuzau că mânca cu vameşii şi aruncau asupra Lui
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insinuarea că era ca ei. Dar în asemenea ocazii, Hristos conducea
discuţia la masă şi dădea multe lecţii preţioase. Cei prezenţi îl ascul-
tau, căci nu El le-a vindecat bolnavii, i-a mângâiat pe cei întristaţi ai
lor, le-a luat copiii în braţe şi i-a binecuvântat? Vameşii şi păcătoşii
erau atraşi către El, iar când îşi deschidea gura să vorbească, atenţia
lor era fixată asupra Lui.

Hristos Şi-a învăţat ucenicii cum să se poarte în compania celor
care nu erau religioşi şi a celor care erau. I-a învăţat prin exemplu
că, atunci când participă la vreo adunare publică, ei nu trebuie să
dorească să spună ceva. Conversaţia Lui, însă, era cu totul diferită
de ceea ce auzeau oamenii la ospeţe în trecut. Fiecare cuvânt pe
care-1 rostea era o mireasmă de viaţă spre viaţă pentru ascultătorii
Săi, iar aceştia ascultau cu toată atenţia ca şi când ar fi fost doritori
să asculte cu un scop.

Respectul arătat lui Hristos la ospeţele la care participa contrasta
vădit cu felul în care erau trataţi cărturarii şi fariseii şi aceasta îi
neliniştea. Hristos prezenta lecţii adaptate la nevoile ascultătorilor
Săi. În timp ce se afla la un ospăţ a spus parabola unei cine mari şi a
arătat felul în care a fost tratată invitaţia împăratului. . . .

Marele învăţător vorbea ca unul care avea autoritate. El Şi-a
învăţat ucenicii cu privire la datoriile şi regulile adevăratei vieţi so-[288]
ciale care sunt aceleaşi ca şi legile împărăţiei lui Dumnezeu. Hristos
vorbea cu claritate şi simplitate, iar semnalul pe care-1 dădea nu
era nesigur. Cuvintele Sale erau ca nişte mere de aur în coşuleţe de
argint. —Manuscript 19, 1899.

Ocazii la adunări mari. — Am fost instruită cu privire la faptul
că în oraşele noastre vor fi adunări mari, cu cât ne apropiem de
sfârşit, ca aceea care a avut loc recent în St. Louis şi că trebuie făcute
pregătiri pentru a prezenta adevărul la aceste adunări. Când Hristos
a fost pe acest pământ, a profitat de aceste ocazii. Oriunde era adunat
un număr mare de oameni, indiferent cu ce scop, vocea Lui era
auzită, clară şi distinctă, dând solia Sa. Ca rezultat, după răstignirea
şi înălţarea Lui, mii de suflete erau convertite într-o zi. Sămânţa
semănată de Hristos se împlânta adânc în inimile oamenilor, iar când
ucenicii au primit darul Duhului Sfânt, secerişul a fost adunat..

La orice adunare mare ar trebui să fie prezenţi şi unii din pastorii
noştri. Ei ar trebui să lucreze cu înţelepciune ca să obţină posibi-
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litatea de a vorbi şi a fi ascultaţi şi să prezinte lumina adevărului
înaintea cât mai multora posibil.

Ar trebui să folosim orice ocazie ca cea prezentată de adunarea
de la St. Louis. La toate adunările similare ar trebui să fie oameni pe
care Dumnezeu îi poate folosi. Broşuri ce conţin lumina adevărului
prezent să fie răspândite printre oameni ca frunzele toamna. Pentru
mulţi care participă la aceste adunări, broşurile acestea vor fi ca
frunze din pomul vieţii care sunt pentru vindecarea neamurilor —
Scrisoarea 296 1904.

[289]



Capitolul 39 — Metode interzise de strângere a
fondurilor

Pofta şi iubirea de plăcere — Un apel greşit pentru strânge-
rea fondurilor. — Vedem că bisericile din zilele noastre încurajează
petrecerea, lăcomia şi risipa prin organizarea de cine, târguri, dansuri
şi festivaluri cu scopul de a aduna bani în visteria bisericii. Iată o me-
todă inventată de minţile fireşti pentru a asigura mijloace financiare
fără sacrificiu.

Un asemenea exemplu face impresie asupra minţii tineretului.
Tinerii văd că loteriile, târgurile şi jocurile sunt aprobate de biserică
şi cred că există ceva fascinant în această metodă de obţinere a
banilor. . . .

Să nu avem nimic de a face cu aceste stricăciuni, risipe şi fes-
tivaluri ale bisericilor, care au o influenţă demoralizatoare asupra
tinerilor şi bătrânilor. Nu avem nici un drept să aruncăm asupra
acestor metode mantaua sfinţeniei pentru că mijloacele băneşti vor
fi folosite pentru scopurile bisericii. Asemenea daruri sunt şchioape
şi bolnave şi poartă blestemul lui Dumnezeu. Ele sunt preţul suflete-
lor. S-ar putea ca amvonul să apere festivalurile, dansurile, loteriile,
expoziţiile şi ospeţele luxoase ca să obţină mijloace pentru scopurile
bisericii, dar să nu participăm la nici unul din aceste lucruri, deoa-
rece, dacă o facem, dezaprobarea lui Dumnezeu va fi asupra noastră.
Noi nu ne propunem să apelăm la poftă sau să recurgem la distracţii
fireşti ca un îndemn pentru cei care mărturisesc a fi urmaşii lui Hris-
tos ca să dea din mijloacele pe care Dumnezeu li le-a încredinţat.
Dacă ei nu dau de bună voie, din dragoste pentru Hristos, darul nu
va fi în nici un caz acceptabil înaintea lui Dumnezeu. —The Review
and Herald, 21 noiembrie 1878.

[290]
Biserica este profanată. — Când se strâng fonduri pentru sco-

puri religioase, la ce mijloace recurg multe biserici? La bazaruri,
cine, târguri extravagante, chiar loterii şi alte asemenea metode.
Adeseori, locul pus deoparte pentru închinarea la Dumnezeu este
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profanat prin mâncare şi băutură, vânzare, cumpărare şi petrecere.
Respectul pentru casa lui Dumnezeu şi reverenţa pentru închinarea
la El sunt diminuate în mintea tineretului. Barierele stăpânirii de
sine sunt slăbite. Se apelează la egoism, poftă, dragoste de etalare şi
acestea sunt întărite pe măsură ce sunt îngăduite. —Testimonies For
The Church 9:91.

Cum sunt impresionaţi necredincioşii? — Ce impresie se face
asupra minţii necredincioşilor? Standardul sfânt al Cuvântului lui
Dumnezeu este coborât în ţărână. Dispreţ este aruncat asupra lui
Dumnezeu şi asupra numelui de creştin. Cele mai stricate princi-
pii sunt întărite prin această metodă nebiblică de a aduna fonduri.
Aceasta este ceea ce doreşte Satana. Oamenii repetă păcatul lui Na-
dab şi Abihu. Ei folosesc foc obişnuit în locul focului sacru în slujba
lui Dumnezeu. Domnul nu acceptă asemenea jertfe.

Toate aceste metode de a aduce bani în visteria Sa sunt o urâciune
pentru El. Ceea ce stimulează asemenea planuri este o consacrare
falsă. O, cât de orbiţi şi zăpăciţi sunt mulţi din cei care pretind a
fi creştini! Membrii bisericii fac la fel ca locuitorii pământului din
zilele lui Noe când întocmirile gândurilor lor erau îndreptate numai
spre rău. Toţi cei care se tem de Dumnezeu vor detesta asemenea
practici ca fiind o reprezentare greşită a religiei lui Isus Hristos.
—The Review and Herald, 8 decembrie 1896.

Dăruirea din motive egoiste. — În adunările pretins creştine,
Satana aruncă un veşmânt religios asupra plăcerilor înşelătoare şi a [291]
petrecerilor nesfinte pentru a le da o aparenţă de sfinţenie şi conşti-
inţele multora sunt liniştite deoarece fondurile sunt strânse pentru
acoperirea cheltuielilor bisericii. Oamenii refuză să dea din dragoste
pentru Dumnezeu, dar pentru iubirea de plăcere, pentru îngăduirea
apetitului şi pentru considerente egoiste se vor despărţi de banii lor.
Trebuie să se recurgă la o asemenea cale pentru susţinerea bisericii
din cauză ca nu există putere în lecţiile lui Hristos cu privire la dărni-
cie, nu există putere în exemplul Lui şi în harul lui Dumnezeu asupra
inimii ca să-i conducă pe oameni să-L slăvească prin avutul lor?
Mare este vătămarea adusă sănătăţii fizice, intelectuale şi morale în
aceste scene de distracţie şi lăcomie. Ziua socotelilor finale va arăta
suflete pierdute prin influenţa acestor scene de chef şi nebunie.

Este deplorabil faptul că motivele sfinte şi veşnice nu au acea
putere de a deschide inimile pretinşilor urmaşi ai lui Hristos ca să
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dea daruri de bună voie pentru susţinerea Evangheliei, ca puterea pe
care o au mituirile ispititoare ale ospeţelor şi petrecerilor generale.
Este o realitate tristă faptul că aceste îndemnuri vor prevala când
lucrurile sacre şi veşnice nu vor avea putere să influenţeze inima
pentru a se angaja în lucrări de dărnicie.

Planul lui Moise de a strânge mijloace în pustie a fost plin de
succes. Nu a fost necesară constrângerea. Moise nu a făcut o masă
mare. Nu i-a invitat pe oameni la scene de veselie, dans şi distracţii.
Nici nu a instituit loterii sau altceva de felul acesta profan pentru a
obţine mijloacele ca să înalţe tabernacolul lui Dumnezeu în pustiu.
Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-i invite pe copiii lui Israel să
aducă daruri. Moise trebuia să accepte darurile de la orice om care
dădea din inimă, de bună voie. Aceste daruri de bună voie au venit[292]
din abundenţă, încât Moise a declarat că este destul. Ei trebuiau
să înceteze a mai da, deoarece au adus din belşug, mai mult decât
puteau folosi.

Ispitele lui Satana au succes la cei care pretind a fi creştini în
ceea ce priveşte îngăduirea plăcerii şi apetitului. Îmbrăcat ca un
înger de lumină, el va cita Scriptura pentru a justifica ispitele pe
care le pune înaintea oamenilor ca să se lase în voia apetitului şi a
plăcerilor lumeşti ce se potrivesc inimii fireşti. Pretinşii urmaşi ai
lui Hristos au puterea morală slabă şi sunt fascinaţi de mita pe care
le-o prezintă Satana, iar el câştigă biruinţa.

Cum priveşte Dumnezeu la bisericile care sunt susţinute prin
asemenea mijloace? Hristos nu poate accepta aceste daruri, deoarece
nu sunt date din dragoste şi devotament faţă de El, ci din idolatria
eului. Ceea ce mulţi nu ar face din dragoste faţă de Hristos, ar face
pentru iubirea de luxuri delicate ce satisfac apetitul şi pentru iubirea
de distracţii lumeşti ce plac inimii fireşti. —Ibid., 13 octombrie
1874.

Motivul dăruirii este înregistrat. — Mi-a fost arătat că îngerul
raportor înregistrează cu credincioşie fiecare dar dedicat lui Dumne-
zeu şi pus în visterie precum şi rezultatul final al mijloacelor dăruite
în felul acesta. Ochiul lui Dumnezeu ia cunoştinţă de fiecare bă-
nuţ dedicat cauzei Lui şi de bunăvoinţa sau neplăcerea dăruitorului.
De asemenea, este înregistrat motivul dăruirii. Cei jertfitori de sine
şi consacraţi, care dau înapoi lui Dumnezeu ceea ce este al Său,
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după cum cere El de la ei, vor fi răsplătiţi potrivit cu faptele lor.
—Testimonies For The Church 2:518, 519.

Pentru un studiu mai aprofundat —Counsels on Stewardship,
186, 187. Christian Service, 171-177. [293]
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Secţiunea 11 — Rodul lucrării de
binefacere

Gând preţios
[294]

Oamenii îi privesc şi îi cântăresc pe cei care pretind a crede
adevărurile speciale pentru acest timp. Ei privesc să vadă dacă aceştia
Î1 reprezintă pe Hristos prin viaţa şi comportamentul lor. Angajându-
se cu umilinţă şi seriozitate în lucrarea de a face bine altora, poporul
Lui Dumnezeu va exercita o influenţă grăitoare în fiecare sat şi oraş
în care a pătruns adevărul. Dacă toţi cei care cunosc adevărul ar face
această lucrare, cum se prezintă ocazia, îndeplinind zi de zi mici fapte
de iubire în preajma lor, Hristos va fi prezentat în mod vădit vecinilor
lor. Evanghelia va fi dezvăluită ca o putere vie, nu ca nişte basme
meşteşugit alcătuite sau speculaţii neîntemeiate. Va fi descoperită
ca o realitate, nu ca rezultatul imaginaţiei sau entuziasmului. Acest
lucru va avea o consecinţă mai mare decât predici, mărturisiri de
credinţă sau crezuri. —Testimonies For The Church 6:264.



Capitolul 40 — Influenţa lucrării în vecinătate[295]

În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice
dărnicie care, prin noi, va face sa se aducă mulţumiri lui Dumnezeu.
Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile
sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către 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; şi-i face să se roage pentru voi şi să vă iubească din
inimă pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţa de voi. 2
Corinteni 9:11-14.

Să vadă lumea. — Să vadă lumea că nu suntem limitaţi în mod
egoist la propriile noastre interese superioare şi bucurii religioase, ci
că suntem generoşi şi dorim ca şi alţii să ia parte la binecuvântările şi
privilegiile noastre, prin sfinţirea adevărului. Oamenii să vadă că pe
care o mărturisim nu închide şi nu îngheaţă căile spre suflet făcându-
ne neînţelegători şi exigenţi. Toţi cei care mărturisesc că L-au găsit
pe Hristos să slujească, aşa cum a făcut-o El, pentru binele omului,
nutrind un spirit de generozitate înţeleaptă. Vom vedea atunci multe
suflete urmând lumina ce străluceşte din învăţătura şi exemplul
nostru. —Testimonies For The Church 4:59.

Ajutorul creştin este mai eficace decât predicarea. — Faptele
bune ale copiilor lui Dumnezeu sunt pentru necredincios cea mai
eficace predicare. —Spiritual Gifts 2:235.

Ei să ofere ajutor creştin, hrănindu-i pe cei flămânzi şi[296]
îmbrăcându-i pe cei goi. Aceasta va avea o influenţă spre bine mult
mai puternică decât prezentarea predicilor. —Testimonies For The
Church 7:227, 228.

Ideile noastre despre dărnicia creştină trebuie aplicate, dacă do-
rim să fie lărgite. Lucrarea practică va îndeplini mult mai mult decât
predicile. —Ibid., 302.

Influenţa vieţii de slujire creştină. — Viaţa creştinului va măr-
turisi că el este condus de alte legi decât cele pe care le ascultă lumea
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— legi de un ordin mai înalt decât cele care îi stăpânesc pe iubitorii
de lume. Voia lui Dumnezeu, Creatorul nostru, este de a fi manifestat
în noi, nu numai în numele pe care îl purtăm, dar şi în viaţa noastră
de lepădare de noi înşine. Noi trebuie să dăm dovadă că suntem
influenţaţi şi controlaţi de principii neegoiste. Toate scopurile şi
căutările noastre ar trebui să contrasteze distinct faţă de egoismul
lumii.

Unitatea cu Hristos îi face pe oameni în stare să exercite o
influenţă cu mult superioară influenţei celor cu renume din lumea
aceasta. În timp ce ei caută să imite exemplul lui Hristos, prin harul
Său, au putere să facă bine bisericii şi celor din jur. Influenţa lor
este simţită exact în proporţie cu claritatea liniei de demarcaţie ce îi
separă de lume în ceea ce priveşte spiritul şi principiul.

După cum unirea este tărie, Izvorul puterii, al bunătăţii, milei
şi iubirii ia fiinţe omeneşti mărginite ca să fie partenere cu El, cu
scopul de a le împărtăşi puterea Lui divină pentru a-Şi răspândi
influenţa departe şi aproape. Când cineva este aliat cu Hristos, un
părtaş al naturii divine, interesul său este identificat cu cel al omenirii
suferinde. Când privim cum trebuie la crucea Calvarului, fiecare nerv
al inimii şi creierului va vibra în simpatie pentru mizeria umană din [297]
toate părţile lumii noastre. Cei care sunt creaţi din nou în Hristos
vor realiza ticăloşia păcatului şi compasiunea divină a lui Hristos
în jertfa Lui infinită pentru omul căzut. Comuniunea cu Hristos le
dăruieşte sensibilitate inimii. În privirile şi în tonul vocii lor va fi
simpatie. Seriozitatea atenţiei, iubirii şi energiei din eforturile lor
îi va face puternici, prin Dumnezeu, în câştigarea de suflete pentru
Hristos. — Medical Missionary, iunie, 1891.

Influenţa sfântă a faptelor bune. — Dacă lumea ar avea înainte
exemplul pe care Dumnezeu îl cere de la cei care cred în El, ea ar face
lucrările lui Hristos. Dacă Isus ar fi expus răstignit între noi, dacă
am vedea crucea Calvarului în lumina Cuvântului lui Dumnezeu,
am fi una cu Hristos, după cum El era una cu Tatăl. Credinţa noastră
ar fi cu totul diferită de cea pe care o arătăm acum. Ar fi o credinţă
care lucrează din dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni şi
care curăţă sufletul. Dacă această credinţă ar fi arătată de poporul lui
Dumnezeu, mult mai mulţi ar crede în Hristos. O influenţă sfântă ar
fi exercitată de faptele bune ale slujitorilor lui Dumnezeu, iar ei ar
străluci ca lumini în lume. —Special Testimonies, seria A 10, p. 2.
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Mai puternică decât sabia sau curtea de judecată. — Iubirea
lui Dumnezeu în inimă, manifestată în lucrare misionară sinceră
şi altruistă, va fi mai puternică decât sabia sau curtea de judecată
în tratarea răufăcătorului. Misionarul viu, cu iubirea lui Dumnezeu
revărsându-se din inima lui, poate dărâma barierele. Misionarul me-
dical, îndeplinindu-şi lucrarea sa, nu numai că poate uşura maladiile
fizice, dar, prin dragostea şi harul lui Hristos, poate vindeca sufletul
bolnav, plin de lepra păcatului. Inimile oamenilor adesea se întăresc[298]
la mustrare, dar nu pot rezista iubirii exprimate faţă de ei în Hristos.
—Manuscript 60, 1897.

Slujirea plină de iubire va nărui prejudecata. — Slava ceru-
lui stă în ridicarea celui căzut, în mângâierea celui nenorocit. Acolo
unde Hristos locuieşte în inimi, va fi descoperit în acelaşi fel. Ori-
unde acţionează, lui Hristos binecuvântează. Oriunde lucrează ea,
acolo există strălucire.

Oricare ar fi deosebirea de credinţă, o chemare din partea omeni-
rii suferinde trebuie să fie ascultată şi trebuie să i se răspundă. Unde
există simţăminte amare din cauza diferenţei de religie, se poate face
mult bine prin slujire personală. Slujirea plină de iubire va nărui
prejudecata şi va câştiga suflete la Dumnezeu. —Christ’s Object
Lessons, 386.

Noi trebuie să dezarmăm prejudecata. — Pe măsură ce se
apropie de timpul strâmtorării, urmaşii lui Hristos {ar trebui} să
depună orice străduinţă pentru a se aşeza într-o lumină corespun-
zătoare înaintea oamenilor, pentru a dezarma prejudecata. —The
Great Controversy, 616.

Ca mijloc de învingere a prejudecăţii şi de obţinere a accesului
la minţile oamenilor, trebuie să fie făcută lucrare misionară medi-
cală. . . . Noi trebuie să lucrăm ca misionari medicali ai Evangheliei
ca să vindecăm sufletele bolnave de păcat dându-le solia mântuirii.
Această lucrare va dărâma prejudecata cum nimic altceva nu o poate
face. —Testimonies For The Church 9:211.

Mărturia unei vieţi morale şi altruiste. — Faptele bune ale
celor din poporul lui Dumnezeu au o influenţă mai puternică decât
cuvintele. Cel care priveşte viaţa lor virtuoasă şi faptele lor lipsite de
egoism este condus să dorească aceeaşi neprihănire ce produce rod
atât de bun. —The Review and Herald, 5 mai, 1885. Faptele, mai[299]
mult decât crezurile. — Adevărul divin are puţină influenţă asupra
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lumii, când ar trebui să exercite multă influenţă prin practica noas-
tră. Doar mărturisirea religiei se află din abundenţă, dar are puţină
greutate. Putem mărturisi a fi urmaşi ai lui Hristos, dar acest lucru
nu-i va face nici un bine aproapelui nostru dacă nu ne trăim credinţa
în viaţa de fiecare zi. Mărturisirea noastră poate fi la fel de înaltă
cât cerul, dar nu ne va salva nici pe noi, nici pe semenii noştri dacă
nu suntem creştini. Un exemplu bun va face mai mult pentru binele
lumii decât toată mărturisirea noastră. —Christ’s Object Lessons,
383.

Influenţele unui cămin iubitor. — Cei care cultivă iubirea în
viaţa de cămin vor forma caractere după asemănarea divină şi vor
fi constrânşi să exercite o influenţă ajutătoare dincolo de cercul
familiei pentru a-i putea binecuvânta pe alţii prin servicii amabile şi
atente, prin cuvinte plăcute, prin simpatie creştină şi prin fapte bune.
Ei îi vor discerne repede pe cei care au inimi flămânde şi vor da
un ospăţ pentru cei nevoiaşi şi suferinzi. Cei care au discernământ
ceresc şi care manifestă atenţie gingaşă faţă de fiecare membru al
familiei, făcându-şi toată datoria, vor deveni corespunzători pentru o
lucrare ce va lumina alte familii şi-i va învăţa pe alţii, prin teorie şi
exemplu, ceea ce face un cămin fericit. —The Review and Herald,
15 octombrie 1895.

Exemple de influenţă. — Prin înţelepciunea şi judecata lor, prin
curăţia şi mărinimia vieţii lor de fiecare zi, prin dedicarea lor faţă
de interesele poporului — şi acesta idolatru — Iosif şi Daniel s-au
dovedit credincioşi faţă de principiile educaţiei lor din copilărie şi
faţă de Cel ai cărui reprezentanţi erau. Întreaga naţiune i-a onorat
pe aceşti bărbaţi, atât în Egipt cât şi în Babilon. Un popor păgân, şi [300]
toate naţiunile cu care veneau în legătură, vedeau în ei o ilustraţie a
bunătăţii şi milei lui Dumnezeu, o ilustraţie a iubirii lui Hristos.

Ce lucrare de o viaţă a fost cea a acestor evrei nobili! Când şi-au
luat rămas bun de la casa copilăriei lor, cât de puţin au visat despre
destinul lor înalt! Credincioşi şi statornici, s-au supus călăuzirii
divine, aşa încât Dumnezeu Şi-a putut îndeplini scopul prin ei.

Dumnezeu doreşte să dezvăluie prin tinerii şi copiii de astăzi
aceleaşi adevăruri măreţe care au fost descoperite prin aceşti bărbaţi.
Istoria lui Iosif şi Daniel este o ilustraţie a ceea ce va face El pentru
cei care se supun Lui şi care caută din toată inima să îndeplinească
scopul Său.
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Cea mai mare nevoie a lumii este nevoia de oameni — oameni
care nu vor fi cumpăraţi sau vânduţi; oameni care în intimitatea su-
fletului lor sunt sinceri şi cinstiţi; oameni care nu se tem să numească
păcatul pe numele lui adevărat; oameni a căror conştiinţă este atât de
fidelă faţă de datorie ca acul magnetic faţă de pol; oameni care vor
sta pentru ceea ce este drept chiar de s-a prăbuşi cerul. —Education,
56, 57.

[301]
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Legea acţiunii şi reacţiunii. — Înţelepciunea divină a fixat în
planul de mântuire legea acţiunii şi reacţiunii, făcând lucrarea de
binefacere, cu toate ramurile sale, o binecuvântare dublă. Cel care
dă celor nevoiaşi îi binecuvântează pe alţii şi se binecuvântează pe
sine într-o măsură chiar mai mare. Dumnezeu Şi-ar fi putut atinge
obiectivul de salvare a păcătoşilor fără ajutorul omului, dar ştia că
omul nu putea fi fericit fără a îndeplini o parte în lucrarea măreaţă
în care ar cultiva lepădarea de sine şi mărinimia. Ca omul să nu
piardă rezultatele binecuvântate ale binefacerii, Mântuitorul nostru a
format planul de înrolare a lui ca şi con-lucrător al Său - Testimonies
For The Church 3:382.

Pe măsură ce ne predăm pe noi înşine lui Dumnezeu pentru
slujirea omenirii, El ni Se dăruieşte nouă. Nimeni nu poate da un loc
în inima şi viaţa sa pentru ca râul binecuvântărilor lui Dumnezeu să
curgă spre alţii, fără sa primească şi el o răsplată bogată. — Mount
of Blessing, p. 122.

Ajutarea altora va dezvolta caracterul. — Noi trebuie să ne
dezvoltăm un caracter creştin făcând lucrările lui Hristos, slujind
celor suferinzi şi nenorociţi, aşa cum a făcut-o El. Este spre binele
nostru faptul că Dumnezeu ne-a chemat să practicăm lepădarea de
sine de dragul lui Hristos, să purtăm crucea, să trudim şi să sacri-
ficăm căutând să mântuim pe cel pierdut. Acesta este procesul lui
Hristos de rafinare, de curăţire de orice material inferior ca trăsătu-
rile preţioase de caracter care erau în Hristos Isus să poată apărea
şi în cel credincios. . . . Prin harul lui Hristos, eforturile noastre de
a-i binecuvânta pe alţii nu sunt numai mijlocul prin care creştem în
har, dar ele vor şi spori fericirea noastră veşnică. Celor care au fost [302]
conlucrători cu Hristos le va fi spus: „Bine, rob bun şi credincios;
ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri.“
—The Review and Herald, 27 iunie, 1893.
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Spiritul trudei fără egoism pentru alţii dă profunzime, stabilitate
şi frumuseţe creştină caracterului şi aduce pace şi fericire posesorului
său. —Testimonies for the Church 5:607.

Izvorul adevăratei fericiri. — O satisfacţie dulce va fi experi-
mentată ajutând pe alţii şi pacea lăuntrică va fi o răsplată suficientă.
Când sunt stimulaţi de o dorinţă înaltă şi nobilă de a face bine al-
tora, ei vor găsi adevărata fericire în îndeplinirea cu credincioşie a
datoriilor multiple ale vieţii. —Ibid., 132.

Adevărata fericire se află numai în a fi bun şi a face bine. —
Youth’s Instructor, 5 decembrie 1901.

Fericirea noastră va fi proporţională cu faptele noastre lipsite de
egoism, determinate de iubire divină, deoarece în planul de mântuire,
Dumnezeu a aşezat legea acţiunii şi reacţiunii. —Signs of the Times,
25 noiembrie 1886.

Lucrarea de binefacere induce sănătate. — Cei care demon-
strează în mod practic mărinimia lor prin simpatie şi prin fapte de
milă faţă de cei săraci, suferinzi şi nenorociţi, nu numai că îi uşurează
pe suferinzi, dar contribuie în mare măsură la propria lor fericire şi
sunt pe cale să-şi asigure sănătatea sufletului şi trupului. Isaia a. . .
descris în mod clar lucrarea pentru care Dumnezeu îşi va accepta şi
binecuvânta poporul. —Testimonies For The Church 4:60.

Vă atrag atenţia asupra rezultatelor sigure ale ascultării de sfatul
Domnului de a îngriji de cei suferinzi: „Atunci lumina ta va răsări
ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede.“ Nu este aceasta ceea[303]
ce dorim toţi? O, există sănătate şi pace în împlinirea voinţei Ta-
tălui nostru ceresc. „Neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava
Domnului te va însoţi. Atunci tu vei chema şi Domnul va răspunde,
vei striga şi El va zice: «Iată- Mă!» Dacă vei îndepărta jugul din
mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei
da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci
lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua
nămiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul
chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale;
vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.“
—Medical Missionary, iunie, 1891.

Felul în care lucrarea de binefacere induce sănătate. — Plă-
cerea de a face bine altora dă o vioiciune simţămintelor care se
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transmite prin nervi, accelerează circulaţia sângelui şi induce sănă-
tate mintală şi fizică. —Testimonies For The Church 4:56.

Simpatia care există între minte şi trup este foarte mare. Când
unul este afectat, celălalt răspunde. Starea minţii are mult de a face cu
sănătatea organismului. Dacă mintea este liberă şi fericită, conştientă
de binefacere şi având un simţământ de satisfacţie pentru că a adus
fericire altora, ea va crea o voioşie ce va reacţiona asupra întregului
organism, producând o circulaţie mai liberă a sângelui şi un tonus
al corpului. Binecuvântarea lui Dumnezeu este un vindecător, iar
cei care fac bine altora din abundenţă, vor vedea acea binecuvântare
minunată în inimile şi în vieţile lor. —Ibid., 60.

Un remediu pentru boală. — Unii pun ca motiv sănătatea lor
slabă: le-ar place să facă ceva, dacă ar avea putere. Aceştia s-au [304]
închis de mult timp în ei, s-au gândit atât de mult la bietele lor
simţăminte şi au vorbit atât de mult despre suferinţele lor, încât
acesta este adevărul prezent al lor. Ei nu se pot gândi la nimeni decât
la cu, oricât de mare nevoie ar avea alţii de simpatie şi de ajutor. Cei
care suferiţi de o sănătate slabă, iată un remediu pentru voi. Dacă
îi îmbraci pe cei goi, dacă-i aduci pe săracii fără adăpost în casa ta
şi îţi împărţi pâinea cu cel flămând, „atunci lumina ta va răsări ca
zorile şi vindecarea ta va încolţi repede.“ Facerea de bine este un
remediu excelent pentru boală. Cei care se angajează în lucrare sunt
invitaţi să-L cheme pe Dumnezeu, iar El a făgăduit pe Sine că le va
răspunde. Sufletul le va fi săturat în timp de secetă şi ei vor fi ca o
grădină bine udată, ale cărei izvoare nu seacă. —Ibid., 29.

Aceasta este reţeta pe care a prescris-o Hristos pentru sufletul
slab, şovăitor şi timid. Cei supăraţi, care umblă trişti înaintea Dom-
nului, să se ridice şi să ajute pe cineva care are nevoie de ajutor.
—Ibid., 266.

Simpatia produce mult bine. — Când simpatia omenească este
împletită cu iubire şi dărnicie şi sfinţită de Spiritul lui Isus, ea este un
clement ce poate produce mult bine. Cei care cultivă generozitatea,
nu numai că fac o lucrare bună pentru alţii şi-i binecuvântează pe
cei care primesc binefacerea, ci ei îşi aduc un beneficiu lor înşişi
prin faptul că îşi deschid inima la începutul influenţei adevăratei
generozităţi. Fiecare rază de lumină revărsată asupra altora va fi
reflectată asupra propriilor noastre inimi. Fiecare cuvânt de bunătate
şi de compasiune spus celui mâhnit, fiecare faptă de uşurare a celui
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apăsat şi fiecare dar de întâmpinare a nevoilor semenilor noştri,
dat sau făcut având în vedere doar slava lui Dumnezeu, va aduce[305]
binecuvântări dăruitorului. Cei care lucrează în felul acesta ascultă
o lege a cerului şi vor primi aprobarea lui Dumnezeu.

Isus a ştiut ce influenţă are dărnicia asupra inimii şi vieţii binefă-
cătorului şi a căutat să impresioneze asupra minţilor ucenicilor Săi
beneficiile ce derivă din manifestarea acestei virtuţi. El spune: „Este
mai ferice să dai decât să primeşti.“ El ilustrează spiritul dăruirii
voioase ce ar trebui manifestată faţă de prieteni, vecini şi străini, prin
parabola omului care călătorea de la Ierusalim la Ierihon. —Ibid.,
56, 57.

Salvându-şi semenul s-a salvat pe sine. — O biserică lucră-
toare este o biserică ce creşte. Membrii găsesc un stimulator şi un
tonic în ajutarea altora. Am citit despre un om care, călătorind într-o
zi de iarnă prin troiene înalte de zăpadă, a amorţit din cauza frigului
ce, aproape pe nesimţite, îi îngheţa puterile vitale. El era aproape
mort din cauza îngheţului şi era gata să renunţe la lupta pentru viaţă,
când a auzit gemetele unui alt călător care, de asemenea, murea din
cauza frigului. Mila lui a fost trezită şi s-a hotărât să-l salveze. El
a frecat mâinile şi picioarele reci ca gheaţa ale bietului om şi după
un efort considerabil l-a ridicat pe picioare. Pentru că suferindul nu
putea sta în picioare, el l-a cărat în braţele pline de compasiune prin
troienele prin care se gândea că n-o să poată trece singur.

Când l-a cărat pe călător la un loc sigur, a realizat adevărul că
salvându-l pe semenul său s-a salvat pe sine. Efortul lui stăruitor de
ajuta pe altul i-a accelerat sângele ce îngheţa în propriile-i vene şi a
trimis o căldura întăritoare în extremităţile trupului său.

Lecţia că ajutând pe alţii noi înşine primim ajutor trebuie pre-[306]
zentată mereu tinerilor noştri, prin învăţătură şi exemplu, ca ei să
poată obţine cele mai bune rezultate în experienţa lor creştină. Cei
fără speranţă şi dispuşi să creadă că drumul spre viaţa veşnică este
plin de încercări şi dificil, să meargă să lucreze pentru a-i ajuta pe
alţii. Asemenea eforturi, unite cu rugăciune pentru lumină divină
vor face ca propriile inimi să bată cu influenţa dătătoare de viaţă a
harului lui Dumnezeu şi propriile simţăminte să strălucească cu mai
multă înflăcărare divină, întreaga lor viaţă creştină va fi mai reală,
mai serioasă şi mai plină de rugăciune. —Gospel Workers, 198. 199.
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Biserica este binecuvântată. — Membrii bisericii să-şi facă
partea cu credincioşie în cursul săptămânii, iar în Sabat să-şi spună
experienţele. Adunarea va fi atunci ca hrană la vremea potrivită,
aducând viaţă noua şi vigoare proaspătă tuturor celor prezenţi. Când
poporul lui Dumnezeu vede marea nevoie de a lucra aşa cum a lucrat
Hristos pentru convertirea păcătoşilor, mărturiile pe care le vor da
în timpul serviciilor din Sabat vor fi pline de puter.c. Cu bucurie,
ei vor da mărturie despre valoarea experienţei pe care au câştigat-o
lucrând pentru alţii. —Ibid., 199.

Propriile calităţi practicate. — Dacă nu ar exista nimic în lume
care să lucreze împotriva scopurilor noastre, răbdarea, stăpânirea
de sine, gingăşia, blândeţea şi îndelunga răbdare nu ar fi solicitate
niciodată la acţiune. Cu cât aceste calităţi sunt mai mult practicate,
cu atât vor creşte şi se vor întări mai mult. Cu cât împărţim mai mult
pâinea noastră fizică cu cei flămânzi, cu cât mai des îi îmbrăcăm pe
cei goi, îi vizităm pe cei bolnavi şi îi uşurăm pe orfani şi pe văduve
de suferinţele lor, cu atât mai sigur vom înţelege binecuvântarea lui
Dumnezeu. —Manuscript 64, 1894.

De ce sunt reţinute binecuvântările. — Binecuvântările Lui
Dumnezeu nu pot veni asupra celor care sunt leneşi în via Lui. Pre- [307]
tinşii creştini care nu fac nimic neutralizează eforturile lucrătorilor
adevăraţi prin influenţa şi exemplul lor. Ei fac ca adevărurile mari şi
importante pe care mărturisesc a le crede să pară inconsistente şi să
nu aibă efect. Ei reprezintă greşit caracterul lui Hristos. Cum poate
Dumnezeu să lase ploaia harului Său să vină asupra bisericilor care
sunt compuse în mare măsură din acest fel de membri? Ei nu sunt
de nici un folos în lucrarea Lui Dumnezeu. Cum poate să le spună
Maestrul unora ca aceştia: „Bine, rob bun şi credincios. . . intră în
bucuria Domnului tău,“ când ei nu au fost nici buni, nici credincioşi?
Dumnezeu nu poate rosti o minciună. Puterea harului lui Dumnezeu
nu poate fi dată bisericilor în măsură mare. I-ar dezonora caracterul
Lui slăvit dacă ar lăsa şuvoaiele harului să vină peste un popor care
nu vrea să poarte jugul lui Hristos, care nu vrea să-I poarte poverile,
care nu vrea să se lepede de sine şi care nu vrea să ia crucea lui
Hristos. Din cauza indolenţei lor, sunt o piedică pentru cei care ar
duce lucrarea înainte dacă ei nu ar bloca drumul. —The Review and
Herald, 21 iulie, 1896.
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Deveniţi un torent viu de fapte bune. — Dacă Dumnezeu,
Hristos şi îngerii se bucură atunci când un păcătos se pocăieşte şi
devine ascultător de Hristos, nu ar trebui ca omul să fie îmbibat cu
acelaşi spirit şi să lucreze pentru acum şi pentru veşnicie cu efort
stăruitor pentru a-şi salva nu doar propriul suflet, ci şi sufletele altora?
Dacă lucraţi în această direcţie cu interes din inimă, ca urmaşi ai lui
Hristos, îndeplinind orice datorie şi folosind orice ocazie, propriile
suflete vor lua treptat forma unui creştin perfect. Inima nu va fi
uscată şi nesimţitoare. Viaţa spirituală nu va fi pipernicită. Inima va
străluci cu imaginea chipului divin, deoarece va fi în strânsă simpatie[308]
cu Dumnezeu. Viaţa întreagă va curge cu o promptitudine voioasă în
canale de simpatie şi iubire pentru omenire. Eul va fi uitat şi căi de
felul acesta vor fi stabilite în Dumnezeu. Udându-i pe alţii, propriile
suflete le vor fi udate. Torentul care curge prin sufletul lor este dintr-
un izvor viu şi se revarsă spre alţii în fapte bune, în eforturi serioase
şi lipsite de egoism pentru mântuirea lor. Pentru a fi un pom roditor,
sufletul trebuie să-şi primească suportul şi hrana de la Izvorul Vieţii
şi să fie în armonie cu Creatorul. - Ibid., 2 ianuarie 1879.

Motivul nerodirii. — Nici una din bisericile noastre nu trebuie
să fie neroditoare. Dar unii din fraţii şi surorile noastre sunt în peri-
col de a muri de foame din punct de vedere spiritual, chiar atunci
când aud mereu adevărul prezentat de pastorii noştri, deoarece ei
neglijează să împartă ceea ce primesc. Dumnezeu cere ca fiecare
din ispravnicii Săi să-şi folosească talentele ce i-au fost încredinţate.
El ne dă daruri bogate ca şi noi să putem da cu largheţe altora. El
menţine inima inundată cu lumina prezenţei Sale ca să-L putem
descoperi pe Hristos semenilor noştri. Cum pot cei care îşi încru-
cişează mâinile în voie, mulţumiţi să nu facă nimic, să se aştepte
ca Dumnezeu să continue să se îngrijească de nevoile lor? Membrii
tuturor bisericilor noastre ar trebui să trudească la fel ca cei care
trebuie să dea socoteală. —Ibid., November 1902.

Destinul nostru este implicat. — Lucrarea pe care o facem sau
pe care nu o facem este ceea ce vorbeşte cu o putere formidabilă
despre viaţa şi destinul nostru. Dumnezeu ne cere să folosim fie-
care ocazie ce ni se oferă pentru a ne face folositori. Neglijarea
acestui lucru este primejdioasă pentru creşterea noastră spirituală.
—Testimonies For The Church 3:540. Cel care trăieşte pentru pro-[309]
pria plăcere nu este creştin. — „Împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi
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adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol,
acopere-1 şi nu întoarce spatele semenului tău.“ Cât de mulţi şi-au
întors spatele semenului! Cât de mulţi şi-au închis ochii şi şi-au
încuiat uşa inimii, ca nu cumva o influenţă alinătoare să-i îndemne
la fapte de bunătate şi caritate! Lucrarea lui Hristos nu încetează
niciodată. Iubirea Lui duioasă şi bunătatea Sa sunt inepuizabile. Ha-
rul Său este peste toţi copiii oamenilor. Domnul Isus intenţionează
ca să fiţi binecuvântaţi în timp ce daţi celor nevoiaşi şi suferinzi. El
i-a făcut pe oameni partenerii Lui. „Noi suntem împreună lucrători
cu Dumnezeu.“ Nu ne-a arătat Hristos clar, atât prin învăţătură cât şi
prin exemplu, ce ar trebui să facem? Când privim la cruce, trebuie să
lucrăm, pătrunşi de Spiritul Său, gata să lăsăm totul pentru El, dacă
ne cere. Cel care trăieşte ca să-şi placă lui nu este creştin. El nu a
fost creat din nou în Hristos Isus.

Creştinul are simţământul că nici o altă fiinţă din univers nu are
asupra lui dreptul pe care îl are Isus. El este o posesiune cumpărată
cu preţul scump al sângelui lui Hristos. Cuvintele, gândurile şi toate
faptele lui trebuie să fie supuse voinţei lui Hristos. — Medical
Missionatry, iunie, 1891.

Mulţumire aici şi răsplată veşnică în viitor. — Pentru a fi
fericiţi, trebuie să ne luptăm să atingem caracterul pe care l-a arătat
Hristos. O trăsătură marcantă a lui Hristos era lepădarea de Sine şi
mărinimia. El nu a venit să-Şi caute de ale Sale. Mergea peste tot
făcând bine şi aceea era mâncarea şi băutura Lui. Urmând exemplul
Mântuitorului noi putem fi în sfântă comuniune cu El. Căutând [310]
zi de zi să-I imităm caracterul şi să-I urmăm exemplul vom fi o
binecuvântare pentru lume şi ne vom asigura mulţumire aici şi o
răsplată veşnică în viitor. —Testimonies For The Church 4:227.

[311]
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Servirea aduce răsplată. — Deşi marea răsplată finală este
dată la venirea lui Hristos, serviciul sincer pentru Dumnezeu aduce o
răsplată chiar în viaţa aceasta. —Testimonies for the Church 6:305,
306.

Mai aproape de Isus. — Când îi ajutaţi pe săraci, când aveţi
milă de cei suferinzi şi apăsaţi şi vă faceţi prietenul orfanilor, vă
aduceţi într-o relaţie mai strânsă cu Isus. —Ibid., 25.

O experienţă mai bogată. — Punerea în practică a principiilor
arătate de Hristos, prin învăţătura şi exemplul Său, vor face ca expe-
rienţa tuturor celor care Îl urmează să fie ca experienţa Sa. —The
Review and Herald, 15 ianuarie 1895.

Când deschideţi uşa nevoiaşilor şi suferinzilor lui Hristos, pri-
miţi îngeri nevăzuţi. Invitaţi compania fiinţelor cereşti. Ele aduc o
atmosferă sfântă de bucurie şi pace. Ele vin cu laude pe buze şi în
cer este auzită o melodie de răspuns. Fiecare faptă de milă produce
muzică în cer. —The Desire of Ages, 639.

Inima va tresaltă de satisfacţie. — Pentru fiecare pereche de
mâini este lucrare serioasă de făcut. Fiecare atingere să vorbească
în favoarea înălţării omenirii. Există atât de mulţi care au nevoie
să fie ajutaţi! Inima celui care trăieşte, nu pentru plăcerea lui, ci
pentru a-i binecuvânta pe cei care au atât de puţine binecuvântări,
va tresaltă de satisfacţie. Să se trezească orice indolent şi să înfrunte
realităţile vieţii. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu şi cercetaţi-i paginile.
Dacă sunteţi împlinitori ai acestui Cuvânt, viaţa va fi cu adevărat o[312]
realitate vie pentru voi şi veţi afla că răsplata este îmbelşugată.

Probleme încurcate vor fi rezolvate. — Dacă îl veţi căuta pe
Domnul şi veţi fi convertiţi în fiecare zi, dacă prin propria voastră
alegere spirituală veţi fi liberi şi bucuroşi în Domnul, dacă veţi
veni, cu consimţământul voios al inimii, la chemarea Lui plină de
har, purtând jugul lui Hristos — jugul ascultării şi slujirii — orice
murmurat din partea voastră va fi adus la tăcere, toate dificultăţile vă
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vor fi îndepărtate şi toate problemele încurcate, cu care vă confruntaţi
acum, vor fi rezolvate. —Thoughts from the Mount of Blessing, 150.

Plătiţi adeseori cu moneda ţinutului. — Regula de aur învaţă,
prin subînţelegere, acelaşi adevăr care este învăţat în alt loc, în pre-
dica de pe munte, şi anume: „cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.“
Ceea ce facem altora, fie bine sau rău, va reacţiona asupra noastră în
mod sigur, ca binecuvântare sau ca blestem. Orice dăm, vom primi
înapoi. Binecuvântările pământeşti ce le împărţim altora pot fi, şi
adeseori sunt, răsplătite cu bunătate. Ceea ce dăm, se întoarce la
noi adesea la vreme de nevoie, în măsură împătrită, după moneda
ţinutului. Dar, pe lângă aceasta, toate darurile sunt răsplătite, chiar
în aceasta viaţă, printr-o revărsare mai deplină a dragostei Sale, care
este suma slavei şi comorii cerului. —Ibid., 194.

Dumnezeu va răsplăti. — În cer este scrisă o carte pentru cei
care se interesează de nevoile semenilor lor, o carte al cărei raport va
fi dezvăluit în ziua în care fiecare om va fi judecat potrivit cu faptele
scrise acolo. Dumnezeu va răsplăti fiecare faptă de nedreptate făcută
săracilor. Cei care manifestă indiferenţă sau neglijenţă faţă de cei
nenorociţi să nu se aştepte să primească binecuvântarea Celui care [313]
a declarat: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia dintre din
aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.“ —Letter
140, 1908.

Toate faptele bune sunt înregistrate. — Dumnezeu nu a fost
nepăsător faţă de faptele bune, de lepădare de sine, ale bisericii în
trecut. Toate sunt înregistrate sus. —Testimonies For The Church
5:611.

Fiecare îndeplinire a datoriei, în mod credincios şi lipsită de
egoism, este notată de îngeri şi străluceşte în cartea vieţii. —Ibid.,
132.

Îngerii sunt însărcinaţi să fie ajutoarele noastre. Ei trec între
pământ şi cer, ducând sus raportul faptelor copiilor oamenilor. —
The Southern Watchman, 2 aprilie 1903.

În raportul nepieritor al cerului. — Fiecare faptă de iubire,
fiecare cuvânt de bunătate, fiecare rugăciune în favoarea celor sufe-
rinzi şi apăsaţi sunt raportate înaintea tronului veşnic şi trecută în
raportul nepieritor al cerului. —Testimonies For The Church 5:133.

Ar fi bine. . . să-şi amintească de raportul ţinut sus — acea carte
în care nu sunt omiteri, nu sunt greşeli şi după care ei vor fi judecaţi.
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Acolo este înregistrată orice ocazie neglijată de a face serviciu pentru
Dumnezeu. De asemenea, acolo, oricărei fapte de credinţă şi iubire i
se păstrează o amintire veşnică. —Prophets and Kings, 639.

Răsplata pentru lucrarea de ajutorare. — Cei care vor primi
răsplata cea mai bogată vor fi cei care au îmbinat cu activitatea şi
zelul lor milă duioasă şi gingaşă faţă de săraci, orfani, apăsaţi şi
suferinzi. . . . În preajma noastră sunt cei care au un spirit blând şi
smerit, Spiritul lui Hristos, care fac multe lucruri mici pentru a-i
ajuta pe cei din jurul lor şi care nu gândesc nimic despre aceasta.[314]
La sfârşit ei vor fi uimiţi să constate că Hristos a observat cuvântul
plin de bunătate spus celui descurajat şi a luat notă de cele mai mici
daruri oferite pentru uşurarea săracilor, ceea ce l-a costat pe dăruitor
ceva lepădare de sine. —The Review and Herald, 3 iulie, 1894.

Dumnezeu notează faptele de bunătate. — Fiecare faptă de
bunătate, milă şi dărnicie face sa se audă cântare în cer. Tatăl, de pe
tronul Lui, priveşte la cei care fac aceste fapte de milă şi-i numără
printre cele mai preţioase comori ale Sale. „Ei vor fi ai Mei, zice
Domnul oştirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o
pregătesc Eu.“ Orice faptă de milă faţă de cei nevoiaşi şi suferinzi
este privită ca şi când a fost făcută pentru Isus. —Testimonies For
The Church 2:25.

Răsplata pentru lucrurile mici este, în general, trecută cu
vederea. — La ziua judecăţii, cei care au fost credincioşi în viaţa
lor de toate zilele, care au văzut repede care le este lucrarea şi au
îndeplinit-o, fără a se gândi la laudă sau la profit, vor auzi cuvintele:
„Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia care v-a
fost pregătită de la întemeierea lumii.“ Hristos nu-i laudă pentru
discursurile elocvente pe care le-au ţinut, pentru puterea intelectuală
pe care au etalat-o sau pentru donaţiile generoase pe care le-au dat.
Ei sunt răsplătiţi pentru săvârşirea lucrurilor mici care, în general,
sunt trecute cu vederea. —Youth’s Instructor, 17 ianuarie 1901.

Când cazurile tuturor sunt revizuite înaintea lui Dumnezeu, nu
se va pune întrebarea: Ce au mărturisit ei? Ci: Ce au făcut ei? Au
fost ei împlinitori ai cuvântului? Au trăit pentru ei înşişi sau au să-
vârşit fapte de mărinimie, de bunătate şi iubire, preferându-i pe alţii
înaintea lor, lepădându-se de sine ca să-i poată binecuvânta pe alţii?
Dacă rapoartele arată că aceasta a fost viaţa lor şi că duioşia, lepăda-[315]
rea de sine şi dărnicia au fost trăsăturile caracterului lor, vor primi
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asigurarea fericită şi binecuvântarea din partea lui Hristos: „Bine,
rob bun.“ „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia
care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.“ —Testimonies For
The Church 3:525.

Este esenţial ca motivaţia să fie corectă. — Motivul este cel
care dă caracter faptelor noastre, punând pe ele semnul ruşinii sau
al valorii morale. Nu faptele măreţe pe care le vede orice ochi şi le
laudă orice limbă le socoteşte Dumnezeu ca fiind cele mai preţioase.
Datoriile mici, făcute cu voioşie, darurile mărunte, oferite fără paradă
şi care pot apărea fără valoare în ochii oamenilor, adeseori stau cel
mai sus în ochii Lui. O inimă plină de credinţă şi iubire este mai
scumpă înaintea lui Dumnezeu decât cel mai costisitor dar. —The
Desire of Ages, 615.

Judecaţi după motivele noastre. — Revederea zilnică a fapte-
lor pentru a vedea dacă sunt aprobate sau condamnate de conştiinţă
este necesară pentru toţi cei care doresc să atingă perfecţiunea carac-
terului creştin. Multe fapte considerate bune, chiar fapte de mărini-
mie, când sunt investigate îndeaproape se dovedesc a fi determinate
de motive greşite.

Mulţi primesc aplauze pentru calităţi pe care nu le posedă. Cer-
cetătorul inimilor cântăreşte motivele şi adeseori faptele foarte apla-
udate de oameni sunt înregistrate de El ca izvorând din egoism şi
ipocrizie josnică. Orice faptă a vieţii noastre, fie că este extraordinară
şi vrednică de laudă, fie că merită condamnare, este judecată de Cer-
cetătorul inimilor potrivit cu motivele care au inspirat-o. —Gospel
Workers, 275.

Cele două vâsle: credinţa şi faptele. — Dacă suntem credin-
cioşi în a ne îndeplini partea, în a coopera cu El, Dumnezeu va lucra [316]
prin noi {înfăptuirea} după buna Lui plăcere. Dar El nu poate lucra
prin noi dacă nu facem nici un efort. Dacă vrem să câştigăm viaţa
veşnică, trebuie să lucrăm şi să lucrăm serios. . . . Să nu ne lăsam
înşelaţi de afirmarea repetată: „Tot ce trebuie să faci este să crezi.“
Credinţa şi faptele sunt două vâsle pe care trebuie să le folosim în
mod egal, dacă vrem să avansăm în sus, pe râu, împotriva curentului
necredinţei. „Credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.“
Creştinul este un om al gândirii şi practicii. Credinţa lui îşi fixează
rădăcinile cu fermitate în Hristos. Prin credinţă şi fapte bune ei îşi
păstrează spiritualitatea tare şi sănătoasă, iar tăria lui spirituală creşte
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pe măsură ce el se străduieşte să lucreze lucrările lui Dumnezeu.
—The Review and Herald, 11 iunie, 1901.

Coroanele noastre pot fi strălucitoare sau nu. — Deşi nu
avem nici un merit în noi înşine, în marea bunătate şi iubire a lui
Dumnezeu, suntem răsplătiţi ca şi când meritul ar fi al nostru. Când
am făcut tot binele pe care îl putem face suntem totuşi nişte robi
netrebnici. Am făcut numai ceea ce eram datori să facem. Ceea ce
am îndeplinit a fost făcut numai prin harul lui Hristos şi nu ni se cu-
vine nici o răsplată de la Dumnezeu pentru meritul nostru. Dar, prin
meritul Mântuitorului nostru, orice făgăduinţă făcută de Dumnezeu
va fi îndeplinită şi orice om va fi răsplătit potrivit cu faptele lui.

Răsplătirile preţioase ale viitorului vor fi proporţionale cu cre-
dinţa şi truda iubirii în viaţa aceasta. „Cel care seamănă puţin, puţin
va secera; iar cel care seamănă mult, mult va secera.“ Ar trebui să fim
foarte recunoscători că acum, în timpul de probă, prin harul infinit al
lui Dumnezeu, ni se permite să semănăm sămânţă pentru secerişul
viitor. Să cugetăm cu atenţie ce fel de seceriş va fi. Depinde de[317]
cursul acţiunii noastre dacă vom avea coroane veşnice strălucitoare
sau lipsite de strălucire. Putem să ne întărim chemarea şi alegerea
noastră şi putem intra în posesia moştenirii bogate sau ne putem
deposeda noi înşine de greutate de slavă mult mai mare şi veşnică.
—Ibid., 27 iunie, 1893.

Să-i întâlnim pe cei salvaţi prin eforturile noastre. — Când
cei răscumpăraţi vor sta înaintea lui Dumnezeu, suflete preţioase
vor răspunde la numele lor şi ele vor fi acolo datorită eforturilor
credincioase şi răbdătoare depuse în favoarea lor, datorită rugămin-
ţilor stăruitoare şi a încercărilor serioase de a-i convinge să fugă la
Fortăreaţă. În felul acesta, cei care în această lume au fost împreună
lucrători cu Dumnezeu îşi vor primi răsplata. —Testimonies For The
Church 8:196, 197.

Cei răscumpăraţi îi vor întâlni şi-i vor recunoaşte pe cei cărora
le-au îndreptat atenţia spre Mântuitorul înălţat. Ce conversaţii bi-
necuvântate vor avea cu aceste suflete! Li se va spune: „Am fost
un păcătos, fără Dumnezeu şi fără speranţă în lume, iar tu ai venit
la mine şi mi-ai atras atenţia la Mântuitorul scump ca singura mea
speranţă.“. . .

Alţii îşi vor exprima recunoştinţa faţă de cei care i-au hrănit pe
flămânzi şi i-au îmbrăcat pe cei goi. Ei vor spune: „Când disperarea
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mi-a legat sufletul în necredinţă, Domnul te-a trimis la mine ca să-mi
spui cuvinte de speranţă şi de mângâiere. Mi-ai adus hrană pentru
nevoile fizice şi mi-ai deschis Cuvântul lui Dumnezeu, trezindu-mă
la nevoile mele spirituale. M-ai tratat ca pe un frate. Ai simpatizat
cu mine în întristările mele şi mi-ai restaurat sufletul zdrobit şi rănit,
aşa încât am putut să apuc mâna lui Hristos care era întinsă ca să mă
salveze. în ignoranţa mea, m-ai învăţat cu răbdare că aveam un Tată
în cer care îngrijea de mine.“ —Ibid., 311. „Veniţi binecuvântaţii [318]
Tatălui Meu.“ — Când naţiunile vor fi adunate înaintea Lui, vor
exista doar două clase, iar destinul lor veşnic va fi determinat de ceea
ce au făcut sau au neglijat să facă pentru El în persoana săracului şi
suferindului. În ziua aceea Hristos nu va prezenta înaintea oamenilor
ceea ce a făcut El pentru ei dându-şi viaţa pentru mântuirea lor. El
va prezenta lucrarea credincioasă pe care ei au făcut-o pentru El.

Celor pe care-i aşează la dreapta Lui, le va spune: „Veniţi binecu-
vântaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de
la întemeierea lumii. Căci 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 şi aţi venit pe la Mine.“ Cei pe care îi
laudă Hristos nu ştiu că i-au slujit Lui. El răspunde întrebărilor lor
uimite: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.“. . .

Cei pe care Hristos îi laudă la judecată, poate că au ştiut doar
puţină teologie, dar ei au nutrit principiile Lui. Prin influenţa Spiri-
tului divin, ei au fost o binecuvântare pentru cei din jurul lor. Chiar
şi printre păgâni se află din cei care au manifestat spiritul bunătăţii.
Mai înainte de a ajunge cuvintele vieţii la urechile lor, i-au ajutat
pe misionari şi chiar i-au servit cu preţul propriei lor vieţi. Printre
păgâni există unii care se închină lui Dumnezeu în mod ignorant, la
care lumina nu este adusă niciodată de instrumente omeneşti, totuşi
ei nu vor pieri. Deşi în necunoştinţă de legea scrisă a lui Dumnezeu,
ei I-au auzit glasul vorbindu-le prin natură şi au făcut ceea ce cere [319]
legea. Faptele lor sunt dovada că Duhul Sfânt Le-a atins inimile şi
sunt recunoscuţi ca fiind copii ai Lui Dumnezeu.

Cât de surprinşi şi încântaţi vor fi cei smeriţi dintre naţiuni şi
dintre păgâni să audă de pe buzele Mântuitorului: „Ori de câte ori aţi
făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei,
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Mie Mi le-aţi făcut.“ Cât de încântată va fi inima Iubirii Infinite când
urmaşii Săi vor privi în sus cu surprindere şi bucurie la cuvintele
Sale de aprobare! —The Desire of Ages, 637, 638.[320]



Apendice

Experienţe personale avute de Ellen G. White în lucrarea de
binefacere

[321]
[Deşi în tot timpul vieţii sale sora White a fost atentă la nevoile

celor din jurul ei, au existat ocazii când aceste nevoi erau deosebit
de presante. În paginile următoare nu se încearcă sa se dea un raport
complet, ci mai degrabă să se prezinte câteva experienţe tipice despre
care s-a întâmplat ca ea să noteze în jurnalul ei sau în scrisori. Aceste
extrase prezintă câmpul întins al slujirii sale în ajutorare, cu accentul
pe două perioade din viaţa ei: una timpurie şi alta mai târzie.

În „însemnări“ din jurnalul anului 1859, o vedem pe sora White
la vârsta de treizeci şi unu de ani, mamă a trei băieţi plini de viaţă,
purtând poverile casnice, scriind, călătorind, predicând şi, în acelaşi
timp, ajutându-i pe cei din jur care sunt în suferinţă sau nevoie. În
anii nouăzeci o observăm în Australia în timpul unei perioade lungi
de recesiune severă, cu nevoi zdrobitoare de inimă peste tot în jur.
împreună cu acestea, cititorul va găsi şi un număr de citate ce ajută
la urmărirea firului activităţilor ei de ajutorare de-a lungul întregii
sale vieţi.

Cititorul va observa că însemnările din jurnalul Ei sunt înregis-
trate concis, uneori cu expresii scurte şi adesea la timpul prezent.
Desigur, va fi recunoscut faptul că raportul pur biografic, aşa cum
a înregistrat Ellen White activităţile ei de zi cu zi, nu constituie
instrucţiune pentru biserică şi de aceea nu trebuie să fie considerat o
mărturie autoritară. Acest lucru este adevărat şi cu privire la pasajele
biografice extrase din scrisorile ei. Totuşi, exemplul Ellen-ei White
dă greutate învăţăturii ei.

Povara inimii purtată de sora White, simţământul responsabilită-
ţii faţă de cei din jur aflaţi în suferinţă şi nevoie şi râvna ei de a ajuta,
deşi aparent era mereu împiedicată de resurse limitate, ar trebui să
încurajeze pe orice adventist de ziua a şaptea la o participare mai
mare şi mai entuziastă în Lucrarea de ajutorare.—Compilatorii.]

243
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E.G. White instruită să dea exemplu. — După căsătoria mea,
am fost instruită că trebuie să arăt un interes deosebit faţă de copiii
fără mamă şi fără tată, să-i iau în grija mea pentru un timp şi apoi să
găsesc familii pentru ei. în felul acesta aş da şi altora un exemplu de
ceea ce ar putea face.

Deşi sunt chemată să călătoresc des şi am mult de scris, am luat
copii în vârstă de trei şi de cinci ani, i-am îngrijit, i-am educat şi
i-am pregătit pentru posturi de răspundere. Din când în când, am
luat în căminul meu băieţi între zece şi şaisprezece ani, le-am dat
îngrijire de mamă şi i-am pregătit pentru servire. [( Din scrierile
a doi lucrători care, în tinereţe, au petrecut multe luni în căminul
familiei White, avem următoarele comentarii cu privire la ceea ce
au fost ei martori. )—Compilatorii.

„Sora White nu numai că era un sfătuitor de nădejde pentru
soţul ei, ca să-l păzească să nu iacă greşeli ce ar pune în primejdie
cauza în vreun loc, dar era şi foarte atentă să îndeplinească ca însăşi
lucrurile pe care îi învăţa pe alţii să le facă. De exemplu, vorbea
frecvent în public despre datoria de a îngriji de văduve şi orfani
citând ascultătorilor săi Isaia 58:7-10. Ea îşi exemplifica povaţa
luându-i pe nevoiaşi în căminul ei pentru a le oferi adăpost, hrană şi
îmbrăcăminte. Îmi amintesc bine că într-un timp avea, ca membri
ai familiei ei, un băiat, o fată şi o văduvă cu două fiice. Mai mult
decât atât, am ştiut-o distribuind persoanelor sărace îmbrăcăminte
nouă, în valoare de sute de dolari, pe care a cumpărat-o cu scopul
acesta.“—J. O. Corliss, The Review and Herald, August 30, 1923.

„Fratele White era un om foarte filantropic. El a locuit întot-
deauna într-o casă mare, dar în ea nu erau camere vacante. Deşi
familia lui apropiată era mică, locuinţa lui era întotdeauna plină cu
văduve şi copiii lor, prieteni săraci, fraţi săraci din lucrarea pastorală
şi cei care aveau nevoie de un cămin. Inima şi portofelul său erau
întotdeauna deschise şi ei era gata să-i ajute pe cei care aveau nevoie
de ajutor. Cu siguranţă că el a dat un exemplu nobil denominaţiunii
noastre prin mărinimia şi prin spiritul sau de generozitate.“— The
Medical Missionary, February, 1894.] Am crezut de datoria mea[322]
să aduc în faţa poporului nostru acea lucrare pentru care membrii
fiecărei biserici ar trebui să aibă simţul răspunderii.

În timp ce mă aflam în Australia am continuat acelaşi fel de
lucrare, luând în căminul meu copii orfani care erau în pericolul
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de a fi expuşi ispitelor ce ar fi putut duce la pierderea sufletelor lor.
—The Review and Herald, 26 iulie, 1906.

Ellen G. White în lucrarea practică a Tabitei

( Însemnări din jurnalul E. G. White din anul 1859 )
Duminică, 2 ianuarie. — Sora Augusta Bognes a fost anunţată

să mă ajute în pregătirea pentru o altă călătorie. Am făcut un veston
pentru Edson. El ne va însoţi. Am încercat s-o mângâiem pe Augusta.
Este necăjită şi descurajată, cu sănătatea slabă şi nimeni de care să
depindă. Ea şi-a pus deoparte armătura şi scutul credinţei. Domnul
să întărească mâinile slăbănogite şi genunchii care se clatină. I-am
dat o manta călduroasă sorei Irving, o rochie şi alte câteva lucruri
pentru a şi le modifica.

Luni, 3 ianuarie. — Am mers la birou. Am fost invitată la fra-
tele Loughborough şi la sora mea. I-am scris şapte pagini doctorului
Naramores, apoi am luat de mâncare la sora mea. Am avut o între-
vedere plăcută cu tatăl şi mama mea. După masa de prânz am plecat
înapoi la birou şi am scris patru pagini familiei fratelui Orton. De
asemenea, am scris patru pagini familiei fratelui Howland, i-am scris
sorei Ashley şi familiei fratelui Collins. I-am plătit văduvei Cranson [323]
un dolar pentru că a făcut două cămăşi. I-am plătit sorei Bognes un
dolar pentru că a făcut o haină. Nu voia să primească, dar am simţit
că este datoria mea să-i dau banii. Ea este săracă şi bolnavă. Domnul
să aibă milă şi grijă de ea. Isus a spus: „Pe săraci îi aveţi întotdeauna
cu voi.“ Să ne scape Domnul de egoism şi să ne ajute să îngrijim de
suferinţele altora şi să le uşurăm.

Joi, 6 ianuarie. — Am tăcut o căciulită pentru Edson şi o vestă.
Seara sunt foarte epuizată. I-am dat lui Agnes o rochie puţin purtată,
pentru mama ei. Ei sunt săraci. Soţul şi tatăl este bolnav. Recoltele
le-au fost compromise. Au nevoie să cumpere faină şi nu au cu
ce cumpăra. Agnes este întreţinătorul lor principal. Ea are numai
şaisprezece ani. Acum sunt patru copii acasă. Ei trebuie să sufere
dacă biserica nu se interesează de ei. Domnul să aibă milă de cei
nevoiaşi şi să pună pe inima copiilor Săi dorinţa de a le distribui cu
mână largă.

Joi, 3 februarie. — Am fost foarte bolnavă toată ziua cu durere
de cap. Henry Pierce din Monterey a venit la noi. Îi trimit sorei
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Leander Jones nişte lucruri pentru copiii ei, iar Jenny îi trimite
boneta ei cea mai bună. Domnul să ne facă în stare să vedem nevoile
săracilor şi să ne dea o inimă binevoitoare şi gata să le asigure ceea
ce au nevoie.

Luni, 28 februarie. — Mary Loughborough a venit aici. S-a
oprit la noi la masă. Copilaşul ei a fost bolnav după amiază. Am fost
la sora Ratei. Am avut o întrevedere plăcută. Copilaşul ei poartă o
rochie albă, veche şi ruptă. Aceea este cea mai bună îmbrăcăminte
pe care o are pentru el, în afară de cea cu care îl îmbracă atunci
când merg undeva. Ea vorbeşte despre copiii ei care au murit acum
doi ani. Nu doreşte ca ei să trăiască din nou. Familia este săracă.
Fata cea mai mare preţuieşte mult o Biblie pe care i-am dat-o eu. Le
citeşte din ea părinţilor ei. Sănătatea sorei Ratei este foarte slabă.
Astăzi a scuipat sânge. Mă tem că nu-şi va ocupa locul în familia ei
mult timp. Ea încearcă să facă ceea ce este bine. Soţul ei este un biet
om rău şi pătimaş, iar ca are încercări mari. Domnul să o susţină. Ne
imploră să ne rugăm pentru ea ca să poată face întotdeauna ceea ce
este bine. Marţi, 1 martie. — Am mers la birou. Am fost chemată[324]
s-o văd pe mama şi pe sora mea Sarah. Sarah mi-a dat o rochiţă şi
două şorţuleţe pentru pruncul sorei Ratei. Apoi am trecut pe la sora
Aurora Lockwood. Am avut o întrevedere plăcută cu ea. Ea este
o soră aleasă, iubită de Dumnezeu şi respectată de toată biserica.
Am mers în oraş şi am cumpărat câteva lucruri. Am cumpărat o
rochiţă pentru fetiţa sorei Ratei. Am plecat la birou şi am ajutat puţin
acolo, apoi am venit acasă la masă. I-am trimis lucruşoarele sorei
Ratei. Mary Loughborough îi mai trimite o rochie, aşa că ea se va
descurca foarte bine acum. O, dacă toţi ar cunoaşte dulceaţa în a da
celor săraci, în a ajuta să faci bine altora şi în a-i face pe alţii fericiţi.
Domnul să-mi deschidă inima ca să fac tot ce-mi stă în putere pentru
a-i uşura pe cei din jur. „Fă să simt durerea fratelui meu.“

Marţi, 8 martie. — Este o zi când infirmităţile se luptă pentru
victorie. Sufăr durere mare în umărul şi plămânul drept. Spiritul îmi
este deprimat. Fratele John Andrews pleacă astăzi. A venit să ne
viziteze aseară. Am adunat câteva lucruri pentru el să ducă acasă. Îi
trimit Angelinei o rochie nouă de stambă, nouă şilingi şi o pereche de
pantofi durabili din piele de viţel. Tata dăruieşte manopera pantofilor
şi manopera unei perechi de cizme pentru fratele John Andrews.
Îi trimit băieţelului o cămăşuţă frumoasă de flanel şi fir pentru a-i
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tricota o pereche de şosete. Îi trimit sorei sau mamei Andrews o
pelerină bine căptuşită ca s-o poarte. Confecţionez o sacoşă din
pânză de prosop pentru a pune lucrurile în ea. Îi scriu sorei Mary
Chase trei pagini mici. În ea îi scriu reţeta obţinută de la John.

Joi, 10 martie. — Am mers pe jos în oraş şi înapoi. Am fost
foarte extenuată. I-am cumpărat lui John F. o pereche de pantaloni.
După amiază a venit sora Irving. . . .

Fiica ei a locuit cu noi zece săptămâni şi noi i-am plătit nouă
şilingi pe săptămână. Toţi banii, cu excepţia unui dolar, i-a dat mamei
ei. Hainele îi sunt sărace, totuşi ea nu şi-a păstrat bani pentru propriul
folos. Ea se uită pe sine în devotamentul şi spiritul ei de sacrificiu faţă
de părinţi. A fost cea mai mişcătoare scenă la care am fost martoră [325]
vreodată: împotrivirea mamei de a accepta banii, toată plata fiicei,
care, deşi în lipsă, era binevoitoare să dea totul părinţilor ei suferinzi.
Mama şi fiica au plâns şi noi am plâns. Le-am ajutat cu câte ceva.
Am plătit jumătate de preţ pentru o pereche de cizme pentru un
frăţior: un dolar. Eu am plătit un dolar şi jumătate pe o pereche de
pantofi pentru mamă. Soţul meu i-a dat un dolar. Henry i-a dat zece
cenţi, Edson, zece cenţi, iar micuţul Willie, zece. Soţul meu i-a mai
dat douăzeci şi cinci de cenţi ca să cumpere ceva deosebit pentru cel
bolnav. Le-am dat destul de multă îmbrăcăminte folosită pentru a o
modifica.

Joi, 21 aprilie. — Lucrez la un covor. Îi scriu lui Daniel Bour-
deau o scrisoare. În această dimineaţă există, printre unii din turmă,
un simţământ de simpatie faţă de familia fratelui Benedict. Am con-
tribuit şi noi cu puţin pentru uşurarea lor: vreo şapte dolari. Le-am
cumpărat diferite alimente şi le-am dus la ei. Fratele şi sora Benedict
ne-au vizitat toată ziua. Am avut o întrevedere foarte interesantă
şi plăcută. Mama mea a venit să mă vadă, ceea ce a fost o mare
mângâiere pentru mine.

Lucrarea de binefacere de-a lungul anilor

E. G. White solicită ajutor. — Dragi fraţi şi surori, casieria
fondului săracilor, ce constă în îmbrăcăminte şi alte lucruri pentru
cei în nevoie, este aproape epuizată. Şi cum apar mereu cazuri de
nevoiaşi — unul nou a apărut recent — m-am gândit că ar fi bine
ca cei care au de dat îmbrăcăminte, lenjerie de pat şi pături sau bani
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să-i trimită aici imediat. Sperăm că nu va fi nici o amânare, deoarece
îi vom ajuta pe unii săraci imediat ce adunăm lucrurile. Trimiteţi
donaţiile la soţia fratelui Uriah Smith sau la mine. —The Review
and Herald, 30 October 1860.

James şi Ellen White îmbină rugăciunea cu truda. — Înainte
de a exista vreun sanatoriu printre noi, soţul meu şi cu mine am
început să lucrăm în domeniul medical misionar. Aduceam acasă la
noi cazuri care au fost abandonate de medici ca să moară. Când nu[326]
ştiam ce să mai facem pentru ele ne rugam la Dumnezeu cu multă
stăruinţă şi El îşi trimitea întotdeauna binecuvântarea. El este Marele
Vindecător şi lucrează cu noi. Noi nu am avut niciodată timpul sau
ocazia să urmăm un curs medical, dar aveam succes când mergeam
înainte în temere de Dumnezeu şi îl căutam pe El la fiecare pas
pentru înţelepciune. Acest lucru ne-a dat curaj în Domnul.

În felul acesta îmbinam rugăciunea cu truda. Foloseam trata-
mentele simple cu apă şi apoi încercam să-i îndreptăm privirile
pacientului spre Marele Vindecător. Le spuneam ce putea El face
pentru ei. Dacă-i putem inspira pe pacienţi cu speranţă, ar fi un mare
avantaj pentru ei. Vrem ca toţi cei care lucrează în sanatoriile noastre
să fie prinşi cu hotărâre de puterea Celui Infinit. Noi credem în El şi
în puterea cuvântului Său. Când facem tot ce putem mai bine pentru
recuperarea bolnavilor, atunci Îl putem căuta pe El să fie cu noi ca
să putem vedea salvarea Lui. Ne punem prea puţin încrederea în
puterea mâinii ce conduce lumea. —Manuscript 49, 1908.

În lucrarea din casă în casă. — Înainte ca sanatoriul să fie
înfiinţat, soţul meu şi cu mine mergeam din casă în casă şi dădeam
tratamente. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu, am salvat vieţile mul-
tora care sufereau. —Letter 45, 1903.

Interes faţă de o văduvă nevoiaşă. — Cu privire la Nellie L.,
ştii că este văduvă cu trei copii de îngrijit şi că se luptă să obţină
educaţie ca să se poată angaja să lucreze la grădiniţă, unde îşi poate
ţine copiii cu ea. Să nu vedem acest biet suflet cum se luptă să
trăiască şi cum îşi sacrifică sănătatea făcând astfel. M-am gândit la
donaţiile generoase ce au fost făcute pentru persoanele care s-au
căsătorit la Oakland. Ce bine ar fi dacă aceşti prieteni şi-ar putea
folosi mijloacele şi exprima simpatia pentru a binecuvânta văduvele
şi orfanii care merită atenţia şi compasiunea lor substanţială. Nu au
asemenea cazuri drepturi asupra noastră?
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Eu voi ajuta pe Nellie cu o sută de dolari dacă şi tu vei face la
fel. Două sute de dolari ar fi o mare binecuvântare pentru ea acum. [327]
Vei face aceasta de dragul lui Hristos? Îi vei încuraja pe alţii să o
ajute la un nou început în viaţă? Ar fi mult mai bine să facem aceasta
decât să aşteptăm şi să o lăsăm pe Nellie să fie roasă de anxietate şi
de grijă şi să cadă în luptă, lăsându-şi copiii neajutoraţi şi orfani ca
să fie îngrijiţi de alţii.

O sută de dolari din partea ta nu va fi o sumă mare, dar pentru ea
va fi o mare binecuvântare. Vei face aceasta? Să facem acest lucru
ca un dar şi să nu lăsăm ca groaza datoriei să apese asupra celei
care se luptă sub asemenea descurajări. Dacă vei face aceasta, te
rog ridică în numele meu de la biroul Signs o sută de dolari pentru
Nellie L. Să contribuim împreună în această chestiune şi Domnul ne
va binecuvânta.

Ştiu că ea se va lupta din toate puterile să se întreţină singură.
Battle Creek, Michigan, 28 martie 1889 Frate C. H. Jones,
Vă rog să-i plătiţi lui _ _ $100 ( o sută de dolari ) ca un dar din

partea Domnului care m-a făcut ispravnicul mijloacelor Sale.
Ellen G. White ( Letter 28, 1889 )

Pionierat în Australia

Prejudecata îndepărtată de lucrarea de binefacere. — De
când suntem în Australia am trecut prin multe experienţe interesante.
Am ajutat la înfiinţarea unei şcoli de la temelie şi, în timp ce s-au
tăiat copacii, s-a curăţat terenul şi s-a înălţat clădirea şcolii, noi am
locuit în corturi în pădurea de eucalipt.

În zona în care s-a înfiinţat şcoala, prejudecata a fost îndepărtată
de lucrarea medicală misionară pe care am făcut-o. Medicul cel mai
apropiat locuia la douăzeci de mile. Le-am spus fraţilor că o voi lăsa
pe secretara mea, o asistentă medicală pregătită, care este cu mine de
douăzeci de ani, să meargă să viziteze bolnavii, oriunde o vor chema.
Am făcut un spital din casa noastră. Asistenta mea a tratat cu succes
unele cazuri foarte dificile, pe care medicii le declaraseră incurabile.
Această trudă nu a fost iară răsplată. Suspiciunea şi prejudecata
au fost îndepărtate. Inimile oamenilor au fost câştigate şi mulţi au [328]
acceptat adevărul. Când am mers noi acolo, era considerat necesar
să ţinem totul sub lacăt şi cheie, de frica furtului. O singură dată
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ni s-a furat ceva şi aceea, la scurt timp după sosirea noastră. Acum
regiunea respectivă păzeşte legea şi nimeni nu se gândeşte că va fi
jefuit. —Manuscript 126, 1902.

Interes personal faţă de oameni. — Am încercat să ne intere-
săm în mod personal de oameni. Dacă întâlneam pe cineva mergând
pe jos în timp ce mergeam cu trăsura la staţie, la două mile şi ju-
mătate, bucuroşi îl luam cu noi. Am făcut ce am putut pentru a
îmbunătăţi solul şi i-am încurajat pe vecini să cultive pământul ca
să aibă şi ei fructe şi zarzavaturi. I-am învăţat cum să pregătească
terenul, ce să planteze şi cum să îngrijească de plantele în creştere.
În curând au învăţat avantajele asigurării produselor în felul acesta.
Am realizat că Hristos S-a interesat în mod personal de bărbaţi şi
femei când a trăit pe acest pământ. El era un misionar medical ori-
unde mergea. Noi trebuie să umblăm peste tot făcând bine, chiar aşa
cum a făcut El. Suntem instruiţi să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i
îmbrăcăm pe cei goi, să-i vindecăm pe bolnavi şi să-i mângâiem pe
cei întristaţi. —Ibid.

Economisind pentru a ajuta pe alţii. — Noi trăim cu econo-
mic sub toate aspectele şi studiem cu grijă felul în care să folosim
fiecare ban. . . . Ne transformăm de multe ori hainele, cârpindu-le şi
lărgindu-le pentru a le putea purta mai mult, ca să putem asigura
îmbrăcăminte pentru cei care sunt mai nevoiaşi. Unul din fraţii noş-
tri din Ormondville, care este un tâmplar inteligent, nu a putut să
meargă să fie botezat pentru că nu a avut haine de schimb. Când a
fost în stare să obţină un costum ieftin, a fost cel mai recunoscător
om pe care l-am văzut vreodată, deoarece atunci putea să participe
la actul botezului. —Letter 89a, 1894.

Material nou şi durabil. — Unii din poporul nostru îmi spun:
„Dă-ţi hainele vechi la săraci şi aceasta îi va ajuta.“ Dacă-mi dau
hainele pe care le cârpesc şi le lărgesc, ei nu le-ar putea folosi la[329]
nimic. Eu cumpăr pentru ei material nou, tare şi rezistent. Am vizitat
fabricile unde se face pânză şi am cumpărat un număr de bucăţi
rămase care poate au un defect, dar care pot fi cumpărate ieftin şi
care le vor prinde bine celor cărora le dăm. Eu îmi pot permite să
port hainele vechi până când nu se mai pot repara. I-am cumpărat
unchiului tău un material excelent pentru pantaloni şi vestă şi acum
este asigurat cu îmbrăcăminte bună şi respectabilă. Pe această cale
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pot aproviziona familiile cu mulţi copii cu haine durabile, pe care
părinţii nu s-ar gândi să le cumpere pentru ei. —Ibid.

Cumpărarea lemnului de la fermieri nevoiaşi. — Sărăcia este
atât de răspândită în colonii, încât înfometarea îi priveşte în faţă pe
mulţi, iar cea mai ciudată parte a problemei este că fermierii par cu
totul neajutoraţi în a inventa planuri prin care să-şi folosească timpul
şi banii cu profit. . . . Noi cumpărăm lemne de Ia fraţii noştri care
sunt fermieri şi căutăm să le dăm de lucru fiilor şi fiicelor lor. Avem
nevoie însă de un fond caritabil mare din care să extragem pentru a
păzi familiile de înfometare. Cei care au nevoie de ajutorul nostru
nu sunt vagabonzi, ci sunt bărbaţi care în timpuri de prosperitate
câştigau câte douăzeci şi patruzeci de dolari pe săptămână. . . . Mi-am
împărţit proviziile casei cu familii de felul acesta, mergând uneori
câte unsprezece mile ca să le uşurez necesităţile. —Letter 89a, 1894.

Cerere pentru un student nevoiaş. — Vrei să te interesezi, te
rog, de fratele __ cu privire la îmbrăcămintea care îi trebuie? Te rog
să-i furnizezi ceea ce are nevoie şi să treci cheltuielile în contul meu.
El nu şi-a primit valiza şi mă tem că ar putea suferi din cauza lipsei
schimburilor necesare. —Letter 100, 1893.

Ajutarea unui pastor suferind. — Fratele şi sora A. au mun-
cit în Ormondville, la aproape o sută de mile de aici, cu rezultate
bune. . . . L-am cunoscut la Napier şi mi-a spus că eu am fost cea care
l-a trimis la şcoală în Healdsburg, plătindu-i cheltuielile penbtru a [330]
obţine o educaţie. Am fost atât de recunoscătoare să văd rezultatul
acestei investiţii!

L-am trimis pe fratele A. . . . la institutul din St. Helena. . . . El
este un mare suferind. Am alocat trei sute de dolari acestui caz, deşi
există multe cazuri unde este nevoie de fiecare dolar, dar sunt cu
desăvârşire împăcată să-l ajut pe el. Este un caz în care cei care îl
iubesc şi se tem de Dumnezeu trebuie să-şi arate compasiunea într-
un mod tangibil şi să ţină minte că Hristos şi-a identificat interesul
cu omenirea suferindă. —Letter 79 şi 33, 1893.

Sora White făcând faţă problemelor de recesiune. — Cei din
familia fratelui M. sunt lucrători harnici dacă ar avea numai de
lucru. Nu vrem să-i vedem flămânzi, sau lipsiţi de îmbrăcăminte
sau descurajându-se. Ei sunt cumpăraţi cu sângele lui Hristos şi
au valoare în ochii lui Dumnezeu. Cât suntem în această ţară vom
continua să-i ajutăm pe săraci şi suferinzi atât cât este posibil. Fratele
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M. are datorii la casă. I-am plătit eu dobânda pe trimestrul trecut,
şapte lire, pentru care nu aştept nimic, dar nu aş vrea şi nu aş putea
să văd familia aruncată în stradă. . . . Ne rugăm cu toată stăruinţa ca
Domnul să lucreze în favoarea acestei familii scumpe.

Noi suntem grozav de nedumeriţi cu privire la înţelegerea dato-
riei noastre faţă de toţi aceşti suferinzi. Atât de multe familii sunt
fără serviciu şi aceasta înseamnă lipsă, foame, suferinţă şi apăsare.
Eu nu văd altă cale decât să ajut aceste biete suflete în nevoia lor cea
mare şi voi face aceasta, dacă Domnul va vrea. Şi El vrea. Cuvântul
Lui este sigur şi nu poate cădea, nici nu poate fi schimbat de nici
una din invenţiile omeneşti pentru a a-1 evita.

Trebuie să-i ajutăm pe nevoiaşi şi apăsaţi ca să nu-i ia Satana din
mâinile noastre şi din rândurile noastre şi să-i ducă în rândurile lui
în timp ce se află sub puterea ispitei. —Letter 42, 1894.

Cumpărături pentru nevoile săracilor. — Plec astăzi la Syd-
ney la vânzările timpurii să cumpăr unele bunuri. Ei fac aceste
vânzări ca să debaraseze magazinele de stocul vechi. Săracii din[331]
preajma noastră suferă din cauza lipsei de hrană şi îmbrăcăminte,
iar eu pot cumpăra la un preţ avantajos de la aceste magazine. Noi
economisim cât de mult posibil şi este destulă nevoie de econo-
mie. . . . Există mulţi săraci din familia credinţei care sunt necăjiţi
din cauza lipsei de hrană şi de îmbrăcăminte. Portofelele noastre
abia dacă ajung să răspundă nevoilor celor pe care îi cunoaştem. Isus
a spus: „Ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte
neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.“ Cât de preţioase sunt
pentru săraci aceste cuvinte de mângâiere! —Letter 39, 1895.

Organizarea unei societăţi Tabita. — Duminică a fost o zi
aglomerată pentru noi. Am făcut planuri pentru cei foarte săraci şi
am pus în acţiune nişte planuri care mă vor scuti pe mine şi familia
de a face tot ceea ce trebuie făcut. Sora C, o femeie vrednică, este
în pat cu sciatică. Ea are un fiu de treisprezece ani şi o mamă în
vârstă, invalidă şi fără nici un mijloc de întreţinere. Mama primea
ajutor de la fiul ei în plătirea chiriei pentru casă, dar, pe măsură ce
timpurile au devenit mai grele, se pare că acesta este singurul lucru
pe care mai sunt în stare să-l facă. De asemenea, avem pe fratele
R. şi soţia lui cu patru copii neajutoraţi. El face tot ce poate mai
bine în condiţia lui pentru a-şi întreţine copiii nevinovaţi, dar sunt
în lipsă tot timpul. Ei au doar foarte puţine fructe. Trecem acum pe
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la membrii bisericii să vedem dacă ne pot oferi nişte haine vechi
pentru aceste familii nenorocite. Eu am cumpărat material bun, cu
preţ redus, pentru a-i compensa şi i-am aprovizionat cu alimente.

Câţiva din familia noastră au ieşit ieri într-o expediţie de caritate
şi au făcut un mic început. . . . Au fost adunate unele lucruri. Sunt
opt familii pe care le-am ajutat cu tot ce am crezut necesar.

Societatea Tabita trebuie să se deschidă săptămâna aceasta ca să
examineze şi să remodeleze materialul vechi şi nou pentru a-i ajuta
pe săraci. Eu şi membrii familiei mele am făcut multe donaţii în bani
şi îmbrăcăminte. Solicitarea noastră nu a fost mică. Nu trebuie să
găsim noi cazurile; ne găsesc ele pe noi. Aceste lucruri vin în atenţia
noastră în mod forţat. Nu putem fi creştini şi să trecem pe lângă
ele spunând: „Încălziţi-vă şi îmbrăcaţi-vă,“ fără să facem ceea ce le
va încălzi şi le va îmbrăca. Domnul Isus spune: „Pe săraci îi aveţi [332]
întotdeauna cu voi.“ Ei sunt moştenirea dată nouă de Dumnezeu.
—Manuscript 4, 1895.

Asistarea cu hrană şi îmbrăcăminte. — Familia noastră a tre-
buit să-i ajute pe săraci cu hrană şi îmbrăcăminte, iar pe văduve şi
orfani, cu daruri în bani precum şi cu hrană şi îmbrăcăminte. Aceasta
este parte a lucrării noastre ca şi creştini şi poate fi neglijată. Hristos
spune: „Pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi,“ şi aceasta este o parte a
viei Domnului care trebuie înţeleasă în mod literal. Sfintele Scripturi
poruncesc misionarilor Domnului să facă binele sub toate aspectele.
Citiţi 2 Corinteni 9. Vedeţi că lucrarea noastră nu este numai de a
predica, ci, când vedem în lume oameni suferind, trebuie să ajutăm
la împlinirea nevoilor lor temporale. Astfel vom fi instrumente în
mâinile lui Dumnezeu. . . .

Cei care s-au predat Domnului se vor înjuga cu Hristos şi vor
lucra în domeniile în care lucrează El, privind mereu la Isus pentru
înţelepciune, judecată corectă şi direcţie de înaintare. Mulţi aduc
zelul şi temperamentul lor natural în lucrarea de binefacere. Ei ac-
ţionează din impuls: le dau celor cărora se gândesc să le dea, dar
la alţii, care sunt la fel de merituoşi, privesc, ca preotul şi levitul,
fără vreun interes deosebit şi trec înainte pe partea cealaltă, care este
partea indiferenţei şi neglijării. Facerea de bine, sub toate aspectele,
este poruncită în Sfintele Scripturi, dar este nevoie de prudenţă şi
chibzuire atentă pentru a şti cum să arătăm milă şi cum să-i ajutăm
pe cei cu adevărat în nevoie. Metoda profitabilă pentru amândouă
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părţile este de a-i ajuta să se ajute singuri. Deschideţi-le căi în loc
de a le da bani. Găsiţi-le ceva de lucru. Manifestaţi înţelepciune
şi aveţi grijă să folosiţi banii astfel încât să le fie de cel mai mare
ajutor săracilor Domnului, atât în prezent cât şi în viitor. —Letter
31b, 1895.

Lucru pentru familiile nevoiaşe. — Aici existau mulţi săraci şi
nevoiaşi. Bărbaţi care încercau să servească Domnului şi să păzească
poruncile Sale nu puteau asigura hrana pentru familiile lor şi ne-au
rugat să le dăm ceva de făcut. Noi i-am angajat şi mâncau la masa[333]
noastră. Le-am dat salarii corespunzătoare până când familiile le-au
fost hrănite şi îmbrăcate comfortabil. Apoi i-am lăsat să plece pentru
a găsi de lucru în altă parte. Pe unii a trebuit să-i aprovizionăm
cu câte un costum din hainele lui Willie, pentru a putea merge la
adunare în Sabat. —Letter 333, 1897.

Aprovizionarea cu lucru, cărţi şi îmbrăcăminte. — În această
ţară, cei care primesc adevărul sunt foarte săraci, iar în timpul iernii
întreţinerea familiei este o problemă grea pentru ei. De când am
scris cele de mai sus, mi-a fost adusă o scrisoare de la. . . un om
care a fost fabricant de trăsuri. El a fost în mare sărăcie acum doi
ani şi noi i-am dat de lucru. A fost obligat să-şi lase familia, soţia şi
cinci copii, în suburbiile oraşului Sydney şi să vină la Cooranbong,
la vreo nouăzeci de mile depărtare, pentru a obţine serviciu. înainte
de aceasta, el lucra în asociaţie cu fratele Lui care, de asemenea,
construia trăsuri.

Când a primit Sabatul şi-a pierdut situaţia şi a lucrat pentru salarii
mici până când, în cele din urmă, nu a mai putut găsi de lucru. El
este un om inteligent şi rafinat, un instructor capabil la şcoala de
Sabat şi un creştin sincer. Noi l-am ţinut atât cât am avut de lucru
pentru el şi când a plecat ne-a întrebat cu modestie dacă i-am putea
da câteva cărţi despre adevărul prezent, deoarece el nu avea nici
una. Eu i-am dat cărţi în valoare de vreo şase dolari. El ne-a mai
întrebat dacă avem nişte haine de aruncat pe care i le-am putea da,
ca soţia lui să le modifice pentru copii. I-am făcut rost de o cutie cu
îmbrăcăminte pentru care el a fost foarte recunoscător. —Letter 113,
1897.

După cum i-a fost arătat de Domnul. — De ce nu cercetaţi
cazurile unor oameni ca fratele __? El este un creştin în orice sens
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al cuvântului şi un om pe care îl iubeşte Dumnezeu. Oameni ca el
sunt scumpi în ochii Domnului. Eu îl cunosc bine.

M-am interesat personal de cazul lui. . . . Am căutat să-i anticipez
nevoile şi să nu-l pun niciodată în situaţia de a veni să ne roage să-i
oferim de lucru. În timp ce eram în Cooranbong am încercat să dau
un exemplu al felului în care ar trebui ajutaţi cei nevoiaşi. M-am
străduit să lucrez în felul în care Domnul mi-a arătat. —Letter 105,
1902. O societate Tabita în casa sorei White. — Aseară am avut o [334]
societate Tabita în casa noastră. Lucrătoarele mele care mă ajută
la pregătirea articolelor pentru reviste, care lucrează la gătit şi la
cusut, cinci la număr, au stat până la miezul nopţii ca să croiască
îmbrăcăminte. Au făcut trei perechi de pantaloni pentru1 copiii unei
familii. Două maşini de cusut au lucrat până la miezul nopţii. Cred
că nu a existat vreodată un grup mai fericit de lucrători decât acele
fete, aseară.

Am pregătit o legătură cu îmbrăcăminte pentru această familie
şi am crezut că aceasta era tot ceea ce puteam face. Sora C. este
ocupată acum cu un serviciu de milostenie pentru această familie
săracă şi croieşte îmbrăcăminte din materialul procurat. Mai sunt
şi alte familii de ajutat. Acum vine o altă cerere şi trebuie să le
asigurăm şi acestora îmbrăcăminte de iarnă. Aşa a fost mereu de
când am venit în această ţară. Cu siguranţă că vom da curs cererii de
a trimite o cutie cu haine acestor nevoiaşi. Eu vă spun aceste lucruri
doar ca să ştiţi că suntem înconjuraţi de sărăcie. Soţia acestui pescar
va fi botezată Sabatul viitor. Evanghelia le este predicată săracilor.
Oamenii din această localitate au foarte puţin din bunurile acestei
lumi. —Letter 113, 1897.

Ajutarea bolnavilor şi săracilor. — Bolnavii ne cheamă în
ajutor şi noi mergem. Sora McEnterfer, asistenta medicală care mă
ajută, este chemată la distanţe de multe mile în jur pentru a prescrie
şi administra tratament. Ea a avut un succes minunat. Nu există
nici un medic în Cooranbong, dar noi vom construi un spital sau un
sanatoriu în curând, unde bolnavii să poată fi aduşi şi îngrijiţi. În
trecut i-am adus acasă la noi şi i-am îngrijit, deoarece nu putem lăsa
fiinţele omeneşti să sufere fără să facem ceva pentru uşurarea lor. . . .

Nu luăm nici o plată pentru ceea ce facem, dar trebuie să avem
un spital, ce va costa cât de puţin posibil, unde să putem avea unele
înlesniri şi facilităţi pentru îngrijirea bolnavilor.
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Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu şi trebuie să fie şi lucrarea
noastră. Vrem să urmăm îndeaproape pe urmele Maestrului, la locul
acesta descoperim oameni inteligenţi, care altădată aveau poziţii[335]
comfortabile, dar sărăcia a venit asupra lor. Noi le găsim de lucru
şi le plătim ca să le uşurăm, în felul acesta, nevoile. Aceasta este
exact lucrarea ce trebuie făcută pentru a vindeca atât bolile sufletului
cât şi ale trupului. Hristos este marele Vindecător al sufletului şi al
trupului.

Hristos a declarat: „Pe săraci îi aveţi totdeauna cu voi.“ O, cum
tânjesc să fac mai mult decât fac acum. Rugăciunea mea este ca
Domnul să mă întărească pentru a fi în stare să fac tot ceea ce mi-a
arătat El. Ieri a fost trimisă o cutie cu îmbrăcăminte la o familie
săracă, dar inteligentă şi harnică. Tatăl este un lucrător bun, având ca
meserie construirea de trăsuri. El lucrează când poate găsi de lucru.
Aceasta este a treia cutie cu haine pe care i-am trimis-o. Suflete
vin la adevăr prin influenţa acestei familii, iar fratele Starr merge la
Sydney ca să-i boteze pe câţiva care au fost convertiţi la adevăr.

Doresc fierbinte să văd lucrarea avansând. Noi vom continua
să trudim cu răbdare, iar Domnul va convinge şi va converti. Nu-i
putem neglija pe săraci. Hristos a fost sărac. El a cunoscut lipsa şi
sărăcia. Eu folosesc fiecare dolar pe care îl primesc pentru avansarea
lucrării. . . . Vrem să lucrăm cât timp este ziuă, căci vine noaptea
când nici un om nu mai poate lucra. —Letter 111, 1898.

Lucrare medicală misionară în Cooranbong. — Sora Sara
McEnterfer, împreună cu fratele James, fermierul meu, tocmai au
plecat să-l viziteze pe fratele C, care locuieşte la şase mile de aici,
în pădure. Acest frate a îmbrăţişat adevărul de când am venit noi la
Cooranbong. . . .

Acum ne-a sosit vestea că iubitul nostru frate s-a îmbolnăvit de
febră tifoidă. Domnul Pringle este singurul om din sat care ştie ceva
despre administrarea tratamentelor fără a folosi medicamente, dar cu
şase săptămâni în urmă a fost chemat să-l îngrijească pe domnul B.,
care de asemenea s-a îmbolnăvit de febră tifoidă. Domnul Pringle a
stat cu el zi şi noapte, iar acum s-a întors acasă, epuizat din cauza
efortului. Aşa că nu se poată depinde de el să-l îngrijească pe fratele
C.

Sara şi fratele J. au plecat să vadă care este situaţia. Dacă fratele[336]
C. poate fi mişcat, trebuie să fie adus aproape de noi, chiar dacă va fi
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cărat cu targa. Nu-1 putem lăsa să zacă acolo şi să moară, lăsându-şi
soţia şi copiii la mila oricui îşi va face milă de ei. . . .

21 martie. — Sara tocmai s-a întors cu vestea bună că fratele
C. se simte mult mai bine. El a fost afectat, dar domnul Pringle,
care a reuşit să-l viziteze, a descoperit că el este un pacient foarte
diferit de domnul B. Fratele C. este un reformator al sănătăţii, iar
când i-a fost administrat tratament viguros, febra a fost ţinută sub
control. El este slăbit, dar nu stă în pat, este îmbrăcat, voios şi fericit
în Domnul. Sara spune că porumbul pe care îl creşte el va ajuta
în mare măsură la întreţinerea familiei. Ei au o moară manuală şi
macină acest porumb de multe ori până obţin o faină fină pe care o
folosesc la făcut pâine, deoarece nu au bani să cumpere făină fină.
Le vom trimite nişte faină. Acest lucru a fost făcut în câteva cazuri.
Noi doar i-am ajutat pe oameni să se ajute singuri.

Fratele C. este tipul de om care nu-şi permite să depindă de
nimeni, dacă este sănătos. Dar omul care a cumpărat barca lui nu i-a
plătit nimic pentru că nu a putut. W. C. White a văzut nevoia fratelui
C, a împrumutat opt lire de la fierarul nostru şi i-a dat lui cu împrumut
ca să poată începe din nou. Toţi sunt încântaţi şi mai mult decât
uimiţi când văd ce început a făcut fratele C. Vreo doisprezece acri de
teren au fost curăţiţi şi semănaţi cu porumb dulce, [care se foloseşte
când bobul este în lapte n.t.] şi porumb obişnuit [pentru făină n.t.].
Ei vor consuma porumbul dulce şi vor vinde porumbul obişnuit.
Zarzavaturile care au crescut ajută foarte mult la întreţinerea familiei.
Băieţii lucrează cu tatăl lor ca mici fermieri. Ei sunt atât de serioşi şi
plini de zel, încât este amuzant să-i vezi cât de fericiţi sunt la lucrul
lor. Ei nu se asociază cu mulţi în afara legăturilor propriei lor familii,
dar aceasta este cea mai bună şcoală în care pot fi. —Letter 48, 1899.

Prima atenţie membrilor nevoiaşi ai bisericii. — Există fa-
milii care şi-au pierdut situaţia pe care au avut-o timp de douăzeci
de ani. Un om şi soţia lui au mulţi copii de care avem grijă. Eu
am plătit cheltuielile şcolare pentru patru copii din această fami- [337]
lie. Vedem multe cazuri pe care trebuie să le ajutăm. Cei pe care
i-am ajutat sunt oameni excelenţi. Ei au familii numeroase, dar sunt
săracii Domnului. Un om era rotar, făcea trăsuri şi dulapuri şi era
un domn de calitate superioară în ochii lui Dumnezeu care citeşte
inimile tuturor. Timp de trei ani de zile, i-am asigurat acestei familii
îmbrăcăminte din familia noastră. I-am mutat la Cooranbong. Am
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sperat să-i ajutăm să obţină o casă iarna aceasta. I-am lăsat să stea în
cortul meu. I-au pus un acoperiş de fier şi au locuit în el un an. Toţi
îl iubesc pe acest om, pe soţia şi copiii lui. Trebuie să-i ajutăm. Au
un tată şi o mamă pe care trebuie să îi întreţină. Trei familii de felul
acesta se află pe proprietatea şcolii. O, dacă măcar am avea bani să-i
ajutăm să construiască o casă de lemn ieftină ce fericiţi ar fi! Eu
folosesc fiecare ban pe care îl am în această lucrare de ajutorare. Dar
cu fac deosebire între cei pe care îi ajut. Nu-mi este indiferent dacă
sunt săracii Domnului suferinzi, care păzesc poruncile Lui şi în con-
secinţă îşi pierd situaţia sau dacă este un blasfemiator care calcă în
picioare poruncile lui Dumnezeu. Şi Dumnezeu priveşte deosebirea.
Noi ar trebui să-i facem pe aceşti bărbaţi şi femei împreună lucrători
cu Dumnezeu. —Letter 45, 1900.

„I-am ajutat pe toţi câţi am putut.“ — În Australia am încercat
să facem tot ce am putut în această direcţie. Ne-am stabilit în Co-
oranbong şi acolo i-am ajutat pe bolnavi şi suferinzi cât am putut,
deoarece oamenii trebuiau să trimită după doctor la o distanţă de
douăzeci şi cinci de mile şi să-i plătească douăzeci şi cinci de dolari.
Văzând că noi înţelegeam ceva cu privire la boală, ei îşi aduceau bol-
navii la noi şi îi îngrijeam. Astfel am îndepărtat cu totul prejudecata
în locul acela. . . .

Lucrarea misionară medicală este lucrarea de pionierat. Ea tre-
buie asociată cu slujirea Evangheliei. Ea este Evanghelia pusă în
practică, Evanghelia îndeplinită. Am fost atât de mâhnită să văd
că poporul nostru nu s-a apucat de această lucrare aşa cum ar fi
trebuit. . . .

Tot cerul este interesat de lucrarea de alinare a omenirii sufe-
rinde. Satana îşi încordează toate puterile ca să obţină controlul[338]
asupra sufletelor şi trupurilor oamenilor. El încearcă să-i lege la
roţile carului său. Mi se întristează inima când privesc la bisericile
noastre care ar trebui să fie conectate în inimă, în suflet şi în practică
cu lucrarea misionară medicală. -The General Conference Bulletin,
12 aprilie 1901.

Sora White a manifestat sentimente de simpatie întreaga viaţă

Împreună simţire cu văduva preşedintelui McKinley. —
După ora două dimineaţa nu mai pot dormi. Adeseori mă trezesc la
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ora unu noaptea, cu inima plină de compasiune duioasă faţă de soţia
preşedintelui McKinley, rămasă văduvă. Unul este luat şi altul lăsat.
Cel tare asupra căruia îşi manifesta toată afecţiunea, nu mai este. În
timp ce era sănătos, îndeplinindu-şi datoriile poziţiei sale, o mână
aparent prietenoasă i-a fost întinsă, pe care preşedintele McKinley a
fost gata s-o apuce. Mâna acelui Iuda ţinea un pistol şi l-a împuşcat
pe preşedinte. În mijlocul scenelor de bucurie şi ale unei vieţi plăcute
au venit tristeţea, supărarea, suferinţa şi durerea. Cum a putut el să
facă acest lucru teribil şi criminal?

Inima mea este plină de simpatie pentru cea care a rămas. Există
mii de persoane care ar dori să spună cuvinte ca să aline, dacă este
posibil, inima zdrobită, dar ei nu înţeleg cât de slabe sunt cuvintele
în a o mângâia pe cea văduvită care, în slăbiciunea ei, a găsit întot-
deauna în soţul ei o inimă plină de gingăşie, compasiune şi iubire.
Braţul omenesc tare, pe care se sprijinea soţia slabă şi suferindă, nu
mai este.

Nu doresc ca sora noastră să aibă mai puţin regret şi mai pu-
ţină iubire pentru soţul credincios, ci ca ea să privească acum la
Prietenul ei cel mai bun, a cărui iubire a fost exprimată faţă de ea
pe tot parcursul vieţii ei. Eu i-aş spune cuvintele din Isaia 61:1-3:
„Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a
uns să aduc veşti bune celor nenorociţi. El M-a trimis să vindec pe
cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de [339]
război izbăvirea; să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de
răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe cei întristaţi; să dau
celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de
cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă
în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi «terebinţi ai neprihănirii,»
«un sad al Domnului,» ca să slujească spre slava Lui.“ - Jurnal, 1901.

Slujirea veteranilor de război în vârstă. — Odată aveam părţi
din cărţi şi câteva volume complete Sabbath Readings, depozitate
undeva în Battle Creek. Te rog spune-i fratelui Amadon să caute cu
sârguinţă aceste lucruri şi să mi le trimită.

Noi putem folosi volume mici de Sabbath Readings şi alte lucrări
în mod avantajos în căminele de orfani şi în multe alte locuri unde
aceste cărţi mici vor fi mult apreciate. Am putea folosi unele din
ele la Căminul — Soldaţilor din Yountville unde sute de soldaţi
în vârstă sunt aprovizionaţi cu cele necesare, în clădiri mari ale
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guvernului. Noi le dăm acestor bărbaţi orice atenţie posibilă. La
fiecare două Sabate, un grup de la sanatoriu şi din bisericile din
St. Helena îi vizitează, le cântă cântări religioase şi vorbeşte cu ei.
Ei sunt interesaţi de aceste întruniri şi par încântaţi de tot ce fac ai
noştri pentru ei.

Noi trimitem reviste acestor soldaţi şi am plasat în biblioteca lor
copii ale lucrărilor mele, Parabolele Domnului Hristos şi alte cărţi
de-ale mele mai mari. Mulţi dintre aceşti bărbaţi sunt inteligenţi.
Fraţii şi surorile noastre lucrează câmpul acesta şi sperăm să facem
mult mai mult pentru soldaţi decât am făcut până acum. Uneori li se
prezintă o predică scurtă, cu tâlc şi bazată pe Biblie, iar ei ascultă cu
interes intens. Cântările creştine, rugăciunea scurtă, predica bună,
luate împreună, par a fi exact ceea ce îi interesează pe aceşti oameni
în vârstă. Ei spun: „Niciodată nu s-a făcut o asemenea lucrare pentru
noi!“.

Dorim să continuăm a circula cărţi şi reviste printre soldaţi. Te
rog să ne ajuţi cât poţi în sensul acesta, adunând ceva de citit pentru
ei — cărţi şi reviste pline cu adevărul Bibliei. —Letter 96, 1903.[340]

O scrisoare către copii fără tată

San Jose, California 29 iunie, 1905
Dragi copii,
Trebuie să vă scriu câteva rânduri. Dorim să putem păşi în casa

voastră, să plângem cu voi şi să îngenunchem cu voi în rugăciune.
Vrea fiecare din voi să-L caute pe Domnul şi să-I servească Lui?
Voi puteţi să fiţi o mare binecuvântare pentru mama voastră dacă nu
veţi face nimic din ceea ce i-ar putea aduce întristare inimii. Domnul
Isus vă va primi dacă vă veţi preda inimile Lui. Faceţi tot ce este
posibil ca să-i uşuraţi orice povară şi grijă mamei voastre.

Domnul a promis să fie un Tată pentru cei fără tată. Dacă îi veţi
preda inimile voastre, el vă va da putere să deveniţi fii şi fiice ale
lui Dumnezeu. Dacă cei mai mari o vor uşura pe mama purtând
atâtea poveri cât este posibil şi-i vor trata pe copiii mai mici cu
bunătate, învăţându-i să facă ce este bine şi să nu o facă pe mama să
se îngrijoreze, Domnul îi va binecuvânta foarte mult.

Predaţi-vă inimile Mântuitorului iubitor şi faceţi numai ceea
ce este plăcut înaintea Lui. Nu faceţi nimic s-o întristaţi pe mama
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voastră. Amintiţi-vă că Domnul vă iubeşte şi că fiecare din voi
poate deveni un membru al familiei lui Dumnezeu. Dacă sunteţi
credincioşi aici, când El va veni pe norii cerului vă veţi întâlni cu
tatăl vostru şi veţi fi o familie unită.

Cu dragoste, Ellen G. White. Letter 165, 1905.
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