Mărturii cu privire la
comportament sexual,
adulter şi divorţ
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interesul şi impresiile dumneavoastră şi vă dorim binecuvântarea lui
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Prefaţă
Când s-a alcătuit această compilaţie, nu s-a intenţionat a fi pentru
circulaţie generală. Scopul era de a ajuta pe slujitorii bisericii în
eforturile lor de a menţine standarde morale înalte în biserică, ţinând
un echilibru între îndurare şi dreptate în cazurile membrilor implicaţi
într-un comportament îndoielnic sau imoral. Cartea s-a dovedit însă
a fi atât de utilă şi cerinţele de a o avea atât de numeroase încât acum
este disponibilă pentru oricine doreşte să o procure între cărţile care
apar la Christian Home Library.
Cititorii vor observa că multe dintre scrisorile cuprinse în această
carte au fost adresate unor slujbaşi, lucrători care s-au abătut de la
standarde. Din moment ce Ellen White ţinea continuu legătura prin
corespondenţă cu pastorii şi alţi slujbaşi ai Evangheliei, acest lucru
nu ar trebui să surprindă. Cu toate acestea, în ciuda greşelilor şi
păcatelor acelora cărora le scrisa, Ellen White avea mare încredere
în lucrarea bisericii adventiste de ziua a şaptea. La vârsta de 85
de ani ea a trimis două solii spre a fi citite la Sesiunea Conferinţei
Generale din 1913. În primul mesaj ea asigura pe delegaţi:
„Deşi simt încă cea mai profundă îngrijorare cu privire la atitudinea pe care o au unii cu privire la măsurile pe care le implică
înaintarea cauzei lui Dumnezeu pe pământ, am totuşi o încredere
puternică în lucrătorii de pretutindeni din câmp şi cred că dacă se vor
întâlni laolaltă şi se vor umili înaintea Domnului şi se vor consacra
din nou în slujba Sa, ei vor fi în stare să facă voia Sa.“ ( Mărturii
speciale 2, 401, 402)
În cea de-a doua şi ultima solie către Conferinţă, Ellen White a
declarat:
„Când în timpul nopţii nu pot să dorm, îmi înalţ inima în rugă[6] ciune către Dumnezeu şi El mă întăreşte, dându-mi asigurarea că
este alături de pastorii care-I slujesc în câmpul din ţară şi din ţări îndepărtate. Sunt încurajată şi binecuvântată pentru că îmi dau seama
că Dumnezeul lui Israel încă Îşi călăuzeşte poporul şi va continua să
fie cu ei, până la sfârşit.“ ( Mărturii speciale 2, 406 )
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Această exprimare a încrederii ne arată clar că problemele morale
cuprinse în scrisorile citate în această carte nu constituiau probleme
generale sau larg răspândite. Cu toate acestea, din moment ce problemele morale contemporane sunt asemănătoare cu cele din acele
timpuri din trecut, noi suntem încredinţaţi că multe scrisori scrise
de Ellen White acum un secol conţin avertismente şi apeluri care
trebuie să fie auzite şi astăzi. Cu privire la folosirea scrisorilor ei,
Ellen White a spus:
„Mă străduiesc, cu ajutorul lui Dumnezeu, să scriu scrisori care
să fie de folos nu numai celor cărora le sunt adresate, ci multor altora
care au nevoie de ele.“ ( Scrisoarea 79, 1905 )
Compilaţia de faţă nu a fost întocmită pentru a sluji ca manual
de reguli cu privire la imoralitate, infidelitate sau căsătorie nebiblică şi recăsătorire. Nici un manual nu ar putea cuprinde neregulile
posibile legate de moralitate. Când lui W.C. White i-a fost cerut
sădea o declaraţie autoritară din partea mamei sale care să slujească
drept standard pentru reglementarea tuturor cauzelor de căsătorie
nebiblică, el a răspuns:
„După ce veţi citi documentele pe care vi le-am trimis astăzi veţi
spune: Ei bine nu mi-a dat nimic autoritar din partea sorei White
care să răspundă direct la întrebare. Însă cred că veţi vedea din cele
pe care vi le trimit că intenţia sorei White a fost ca să nu apară nimic
scris de mâna ei care ar putea fi folosit ca o lege sau ca o regulă în [7]
aceste probleme legate de căsătorie, divorţ, recăsătorire şi adulter.
Ea considera că acele cazuri în care diavolul i-a împins pe oameni
în situaţii încurcate erau atât de diferite şi grave încât dacă ar scrie
ceva care ar putea fi luat ca regulă pentru rezolvarea acestor cazuri,
acest lucru ar fi înţeles greşit şi folosit greşit.“ ( C.P. Bollman, 6 ian.
1931 )
Noi suntem cu totul de acord cu acest punct de vedere al Ellenei
White. Problemele morale sunt complexe. Nu sunt nici măcar două
situaţii exact la fel. Fiecare caz în parte necesită studiu atent; şi
deşi diferenţele par a fi minore, fiecare situaţie necesită propria sa
soluţionare. Va fi întotdeauna nevoie de Duhul Sfânt ca sfătuitor şi
călăuză divină, pentru a ajuta pe cei care sunt prinşi în probleme
morale.

Toate numele din carte sunt autentice însă în unele cazuri citate,
au fost folosite litere pentru a înlocui numele. Toate titlurile de
capitole şi subtitlurile au fost adăugate.
Nădejdea şi rugăciunea noastră este ca, ajunsă în mâinile unei
biserici care învaţă continuu şi este cu adevărat preocupată, materialele din această compilaţie să contribuie la ridicarea standardelor
morale din biserică şi în acelaşi timp să ofere mângâiere, încurajare şi speranţă pentru cei ale căror probleme morale sunt atât de
complexe, încât par a nu fi cu putinţă de soluţionat.
Patrimoniul E.G. White.
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Capitolul 8 — Eşecul lui Walter în cea de-a doua căsătorie . . 65
Secţiunea 4 — Despărţirea şi motive pentru divorţ . . . . . . . . . . . 67
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Capitolul 22 — Un conducător de Sanatoriu . . . . . . . . . . . . . 134
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Secţiunea 1 — Căsătoria

Capitolul 1 — Lucruri importante şi principii
Planul de la început al lui Dumnezeu. Dumnezeu a oficiat cea
dintâi căsătorie. Astfel, această instituţie îşi are originea în Creatorul
Universului. „Căsătoria este demnă de cinstire“; ea constituie unul
dintre primele daruri pe care le-a făcut Dumnezeu omului şi este
una dintre cele două instituţii pe care, după cădere, Adam le-a luat
cu el dincolo de porţile Paradisului. Când principiile divine sunt
recunoscute şi li se dă ascultare în această privinţă, căsătoria este
o binecuvântare; ea apără curăţia şi fericirea neamului omenesc,
răspunde nevoilor sociale ale omului şi înalţă natura lui din punct de
vedere fizic, intelectual şi moral. ( Patriarchs and Prophets, 46 )
Aprobată astăzi de Dumnezeu. [În 1885, Ellen White a declarat: „în acest veac al lumii, deoarece scenele istoriei acestui pământ
se vor încheia în curând şi suntem pe punctul de a intra în acel timp
de încercare, cum nu a mai fost niciodată pe pământ, cu cât se vor
încheia mai puţine căsătorii, cu atât va fi mai bine, pentru toţi, atât
bărbaţi, cât şi femei“. ( Testimonies for the Church 5:366 ) Evident,
ea credea că sfârşitul lumii este iminent. Însă revenirea lui Hristos a
întârziat. În 1901, Ellen White a scris: „S-ar putea să mai rămânem
în această lume încă mulţi ani datorită neascultării“. Ea a continuat
să dea sfaturi cu privire la relaţiile din cadrul căsătoriei pe tot parcursul vieţii sale.] Nu este nimic păcătos în a mânca şi a bea sau în
a te căsători. Căsătoria era legitimă pe vremea lui Noe, aşa cum ea
este legitimă şi astăzi, atât timp cât ceea ce este legitim este tratat
corespunzător şi nu este dus la excese păcătoase. ( The Adventist
[14] Home, 121 ) Cu privire la căsătorie, eu vă spun: Citiţi Cuvântul lui
Dumnezeu. Chiar în acest timp, în ultimele zile ale istoriei acestui
pământ, se încheie căsătorii între adventiştii de ziua a şaptea...
Noi, ca popor, nu am interzis niciodată căsătoria, cu excepţia
acelor situaţii când existau motive evidente că ea, căsătoria, ar fi
însemnat nenorocire pentru ambele părţi. ( Scrisoarea 60, 1900 )
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O pregătire pentru ceruri. Fie ca ei să-şi aducă aminte că
familia, căminul nostru de pe pământ este un simbol şi o pregătire
pentru căminul din ceruri. ( The Ministry of Healing, 363 )
Dumnezeu doreşte ca familia, căminul să fie locul cel mai fericit
de pe pământ, însuşi simbolul căminului din ceruri. Purtând responsabilităţile căsătoriei în cămin, legându-şi interesele cu Domnul
Isus Hristos, bizuindu-se pe braţul şi asigurarea Sa, soţul şi soţia
împărtăşesc în această unire o fericire pe care îngerii lui Dumnezeu
o omagiază. ( The Adventist Home, 102 )
O unire pe toată viaţa. Căsătoria, o unire pe toată viaţa, constituie un simbol al unirii dintre Hristos şi biserica Sa. ( Testimonies
for the Church 7:46 )
În mintea celor tineri, căsătoria este îmbrăcată în romantism şi
este dificil a o detaşa de această trăsătură cu care o acoperă închipuirea şi să impresionezi mintea cu acel simţ al responsabilităţii
care este implicat în legământul căsătoriei. Acest legământ leagă
destinele a doi indivizi pe care nimic în afară de moarte, nu ar trebui
să-i despartă.
Legământului căsătoriei trebuie să i se acorde toată atenţia deoarece căsătoria este un pas făcut pentru o viaţă întreagă. Atât bărbatul,
cât şi femeia, trebuie să chibzuiască cu seriozitate dacă se pot alipi
unul de celălalt şi pot trece toate vicisitudinile vieţii, atât timp cât
[15]
vor trăi. ( The Adventist Home, 340 )
Dintr-un înalt punct de vedere. Cei care susţin că sunt creştini,
nu ar trebui să intre niciodată în relaţia de căsătorie până când această
chestiune nu a fost analizată dintr-un înalt punct de vedere, cu grijă şi
rugăciune, pentru a vedea dacă Dumnezeu poate fi onorat prin acea
unire. Ei trebuie să cumpănească bine urmările fiecărui privilegiu
care derivă din relaţia de căsătorie şi principiul sfinţit trebuie să stea
la baza oricărei acţiuni. ( The Review and Herald, September 1899,
19 )
Cercetaţi-vă cu atenţie pentru a vedea dacă viaţa voastră de
căsătorie va putea fi fericită sau lipsită de armonie şi o nenorocire.
Puneţi-vă întrebarea: Această unire mă va călăuzi spre ceruri? Va
contribui ea la creşterea dragostei mele faţă de Dumnezeu? Va lărgi
ea sfera mea de utilitate în această viaţă? Dacă aceste reflecţii nu
prezintă inconveniente, atunci, în temere de Domnul, mergi înainte.
( Fundamentals of Christian Education, 104, 105 )
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Totul în Numele Domnului Isus Hristos. Cine este pe punctul
de a se căsători trebuie să gândească în mod cinstit de ce doreşte el
să facă acest pas. Doreşte el ca cea care îi va fi soţie să fie ajutorul
său, tovarăşul său şi egală cu el sau intenţia lui faţă de ea este de
aşa natură încât o va împiedica să aducă slavă lui Dumnezeu? Va
da el frâu liber pasiunilor sale pentru a vedea cât de multe griji şi
poveri poate îndura soţia sa în viaţa sau va cerceta el însemnătatea
cuvintelor: „Tot ce faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi în
Numele Domnului Isus?“ ( Coloseni 3, 17 ) ( Manuscript 152, 1899
)
Nevoia unei pregătiri temeinice. Înainte de a-şi asuma răspunderile pe care le implică relaţia de căsătorie, tinerii şi tinerele trebuie
să dobândească experienţa în viaţa practică pentru a fi pregătiţi pentru îndatoririle şi poverile acesteia. Căsătoriile la o vârstă timpurie
nu sunt de încurajat. Într-o relaţie atât de importantă precum este
[16] căsătoria şi cu implicaţii atât de pline de consecinţe, nu trebuie să se
intre în pripă, fără o pregătire suficientă şi înainte ca puterile mintale
şi fizice să fie bine dezvoltate. ( The Ministry of Healing, 358 )
Draga mea Emma [Scrisă la 27 iunie 1869, către Emma McDearmon, care avea 21 de ani când s-a căsătorit cu Edson, fiul lui
Ellen White, la cea de-a 21-a aniversare a sa de pe 28 iulie 1870.
Emma s-a născut la 16 noiembrie 1848. Celălalt fiu al lui Ellen
White, William C. White, avea 21 de ani când s-a căsătorit cu Mary
Kelsey, care avea aproape 19 ani.] nu există o altă persoană care să
fie atât de dragă inimii mele cum eşti tu. Totuşi eu te sfătuiesc... să...
acţionezi cu precauţie şi să cântăreşti fiecare pas. Pasul pe care îl
faci are efecte de durată. De aceea, nu acţiona în grabă. Nu te lăsa cu
totul absorbită de această singură chestiune, căsătoria. ( Scrisoarea
7, 1869 )
Consultaţi-vă cu Dumnezeu. Cuvintele Domnului Hristos trebuie avute întotdeauna în minte. „Cum a fost în zilele lui Noe, aşa
va fi şi în zilele Fiului omului.“ Ei se însurau şi se măritau până când
în ziua când Noe a intrat în corabie şi a venit potopul şi i-a nimicit
pe toţi. Vedem aceeaşi orbire şi nebunie în ce priveşte căsătoria.
Tinerii şi chiar bărbaţii şi femeile care ar trebui să fie înţelepţi şi
să aibă discernământ, acţionează în această privinţă ca şi când ar fi
vrăjiţi. Parcă sunt luaţi în stăpânire de puterile satanice. Curtenia
şi căsătoria constituie unica preocupare şi cea mai importantă. Se
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înfăptuiesc cele mai necugetate căsătorii, Dumnezeu nu este consultat. Sentimentele omeneşti, dorinţele şi pasiunile doboară totul în
faţa lor până când zarurile sunt aruncate. O nenorocire de nedescris
este urmarea acestei stări de lucruri şi Dumnezeu este dezonorat.
Patul căsătoriei nu este sfinţit. Nu ar trebui oare să se facă schimbări
decisive în această chestiune atât de importantă? ( Scrisoarea 6a,
[17]
1888 )
Numai cu credincioşi. Soţia lui Lot era o femeie egoistă necredincioasă şi influenţa exercitată de ea l-a făcut pe soţul ei să se
despartă de Avraam. Însă Lot n-ar fi trebuit să rămână în Sodoma
pentru ea, lipsit de sfatul patriarhului înţelept şi temător de Dumnezeu. Influenţa soţiei sale şi tovărăşiile din acea cetate nelegiuită l-ar
fi dus la apostazie faţă de Dumnezeu dacă nu ar fi avut acele sfaturi
pe care i le dăduse încă de timpuriu Avraam. Căsătoria lui Lor şi
alegerea de către el a Sodomei ca loc unde să locuiască au constituit
cele dintâi verigi într-un lanţ de evenimente păcătoase pentru lume
timp de multe generaţii.
Nici un om care se teme de Dumnezeu nu se poate lega de un
altul care nu se teme de El fără a se pune în pericol. „Merg oare
doi oameni împreună fără să fie învoiţi“? ( Amos 3, 3 ). Fericirea şi
prosperitatea relaţiei de căsătorie depinde de unirea celor două părţi,
însă între credincios şi necredincios există o diferenţă radicală de
gusturi, înclinaţii şi scopuri. Ei slujesc la doi stăpâni, între care nu
poate exista concordanţă. Oricât de curate şi corecte ar fi principiile
cuiva, influenţa unui tovarăş necredincios va avea tendinţa de a-l
îndepărta de Dumnezeu... Căsătoria creştinilor cu necredincioşii
este interzisă în Biblie. Sfatul Domnului este: „Nu vă înjugaţi la
un jug nepotrivit cu cei necredincioşi“ ( 2 Corinteni 6, 14.17.18 ) (
Patriarchs and Prophets, 174, 175 )
Să nu se înfăptuiască legături nesfinte între copiii lui Dumnezeu
şi cei care iubesc lumea. Să nu se lege căsătorii între credincioşi şi
necredincioşi. Fie ca poporul lui Dumnezeu să ia o poziţie fermă
de partea adevărului şi a neprihănirii. ( The Review and Herald, 31
iulie, 1894 )
O deosebită atenţie trebuie să o acorde tinerii creştini atunci când
îşi fac prieteni şi când îşi aleg tovarăşii. Luaţi seama ca nu cumva
ceea ce acum consideraţi că este aur curat să se dovedească a fi [18]
metal inferior. Întovărăşiile cu cei din lume tind să aşeze obstacole în
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calea slujirii lui Dumnezeu de către voi şi multe suflete sunt ruinate
datorită unor uniri nefericite, fie prin afaceri, fie prin căsătorie, cu
aceia care nu pot fi niciodată nobili. Poporul lui Dumnezeu nu ar
trebui să se aventureze niciodată să calce pe pământul fermecat.
Căsătoria între credincioşi şi necredincioşi este interzisă de către
Dumnezeu. Însă prea adesea inima neconvertită urmează propriile ei
dorinţe şi se întemeiază căsătorii nesfinţite de Dumnezeu. Datorită
acestui lucru mulţi bărbaţi şi multe femei sunt fără nădejde şi fără
Dumnezeu în lume. Aspiraţiile lor nobile au murit; printr-un lanţ
de împrejurări ei sunt ţinuţi în cursa lui Satana. ( Fundamentals of
Christian Education, 500 )
Cerinţele lui Dumnezeu pe primul loc. Deşi tovarăşul pe care
ţi l-ai ales a fost în toate celelalte privinţe vrednic, ( însă el nu este
vrednic ) totuşi el nu a acceptat adevărul pentru acest timp; el este
un necredincios şi cerul îţi interzice să te uneşti cu el. Tu nu poţi să
nu iei seama la sfatul divin fără a-ţi pune în primejdie sufletul... A te
lega de un necredincios înseamnă a te aşeza pe terenul lui Satana.
Tu întristezi pe Duhul lui Dumnezeu şi te lipseşti de protecţia Sa.
Îţi poţi permite tu să îţi asumi astfel de riscuri teribile împotriva ta
însăţi, în lupta pentru viaţa veşnică?
S-ar putea ca tu să spui: „Dar am promis, mi-a dat cuvântul, să
mi-l retrag acum?“ Eu răspund: Dacă ai făcut o promisiune contrară
Scripturilor, retrage-o cu orice chip cât de repede cu putinţă, şi în
umilinţă înaintea lui Dumnezeu, pocăieşte-te de nesăbuinţa care te-a
condus să faci un angajament atât de imprudent. Mai bine să retragi
această promisiune, în temere de Dumnezeu, decât să o păstrezi şi
să dezonorezi astfel pe Creatorul tău. ( Testimonies for the Church
5:364, 365 )
În Cuvântul Său, Domnul a instruit în mod clar pe poporul Său
[19] de a nu se uni cu cei care nu Îl iubesc şi nu se tem de El. Astfel
de întovărăşiri rareori se vor bucura de dragostea şi respectul care
pe drept ar fi partea lor. Astfel de persoane vor căuta continuu să
câştige de la soţia sau soţul temător de Dumnezeu anumite favoruri
care vor însemna desconsiderarea cerinţelor divine. Pentru un bărbat
credincios şi pentru biserica din care el face parte, o soţie sau o
prietenă lumească este ca un spion în tabără, care va căuta orice
ocazie de a trăda pe slujitorul lui Hristos şi îl va expune atacurilor
lui Satana.

Lucruri importante şi principii
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Satana caută în mod continuu să-şi consolideze puterea asupra
poporului lui Dumnezeu determinându-i să intre în alianţe cu oştirile
întunericului. ( The Signs of the Time, 6 october, 1881 )

Capitolul 2 — Avertizări şi sfaturi
O mireasă copilă. [Nu se cunoaşte vârsta acestei fete la data
când s-a căsătorit.] Biata fată! S-a căsătorit când era doar o copilă,
ce avea încă nevoie de grija mamei ei. A fost un eveniment nefericit.
Era o copilă doar. Nu era sănătoasă iar soţul ei era aspru şi poruncitor.
Această copilă era prea tânără pentru a se căsători. La vârsta aceea
nici n-ar fi putut impune respect. Nu era decât o copilă. El stăpânea
asupra ei ca un tiran. Deja sunt despărţiţi; ea urându-l cu toată fiinţa,
iar el neavând dragoste pentru ea. ( Manuscript 4, 1873 )
Logodnele lungi nu sunt înţelepte. Îmi pare rău că te-ai încurcat într-o legătură de curtenie cu Nellie A. În primul rând preocuparea ta pentru acest lucru este prematură. Judecata sănătoasă
şi discreţia îţi cer să mai aştepţi un an sau doi. Însă ca să alegi pe
cineva să fie în mintea şi în inima ta atât de mult timp nu ar fi înţelept
nici pentru tine, nici pentru cea pe care o curtezi.
Sentimente de dragoste premature. Vorbesc în cunoştinţă de
[20] cauză că cel mai bine pentru tine şi Nellie ar fi să renunţaţi la
aceasta cu totul, căci nu vă foloseşte la nimic. Continuând să-i dai ei
atenţie, nu-ţi vei putea îndeplini datoriile de la birou şi îţi pui singur
piedici pe calea dobândirii unei educaţii complete şi a înrădăcinării
unor obiceiuri sănătoase pentru trup şi pentru minte, chiar şi numai
faptul de a vă lega sentimentele în mod prematur înseamnă a face o
nedreptate faţă de tine însuţi şi faţă de această tânără...
Mi-a fost arătat răul care rezultă pe urma acestor ataşări timpurii,
mai ales atunci când un tânăr este departe de acoperemântul căminului său şi trebuie să-şi aleagă tovarăşa de viaţă fără ochiul plin
de discernământ al mamei sale. Nu este sigur să te bizui pe propria
ta judecată. Preocuparea timpurie pentru subiectul curteniei şi al
căsătoriei îţi va distrage mintea de la muncă şi de la studii şi va avea
o influenţă demoralizatoare asupra ta însuţi şi asupra aceleia pe care
o flatezi. Veţi manifesta o precocitate nenecesară în comportamentul
vostru, iar patima nebună vă va cuprinde pe amândoi şi veţi ajunge
atât de orbiţi în ce priveşte influenţa şi exemplul vostru încât, dacă
16
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veţi continua astfel, vă veţi expune criticii şi va trebui într-adevăr să
fiţi criticaţi.
Este cel mai greu de ţinut în frâu o astfel de curtenie şi căsătorie,
deoarece mintea este într-adevăr atât de tulburată şi atât de fermecată,
încât datoria faţă de Dumnezeu şi orice altceva devine atât de banal
şi neinteresant, iar calmul şi judecata matură este ultimul lucru care
se exercită în această chestiune de cea mai mare importanţă. Dragi
tineri, vă vorbesc ca o persoană care ştie ce spune. Aşteptaţi până
ce veţi avea ceva cunoştinţe cu privire la voi înşivă şi lume, la
comportamentul şi caracterul fetelor tinere, înainte de a lăsa ca
subiectul căsătoriei să că stăpânească gândurile.
După luna de miere. V-aş cita pe mulţi care deplâng acum
nesăbuinţa lor totală şi nebunia căsătoriei lor, însă tânguirea nu le
foloseşte la nimic; se trezesc în faţa unor ispite pe care nici măcar nu [21]
le-ar fi visat vreodată; în cel ales ei descoperă trăsături de caracter
mai presus de care nu se pot ridica şi de aceea ei acceptă inevitabilul
şi coboară la nivelul acestora. Nellie A. nu te va înălţa niciodată.
Ea nu are acea putere care, dezvoltată fiind, s-o facă să devină o
femeie cu judecată şi capacitatea de a sta alături de tine, să te ajute în
luptele vieţii. Îi lipseşte tăria de caracter. Ea nu poate gândi profund,
mintea ei nu poate cuprinde mult, astfel ca să poată fi un ajutor
pentru tine. Tu vezi doar ceea ce este la suprafaţă şi aceasta este ceea
ce există de fapt. În scurt timp, dacă vă veţi căsători, farmecul va
dispărea! Când noutatea vieţii de căsătorie va dispărea, veţi vedea
lucrurile în adevărata lor lumină şi veţi descoperi că aţi făcut o
greşeală amarnică.
Nevoia de judecată matură. Maturitatea de a judeca lucrurile
vă va da mai mult discernământ şi puterea de a înţelege şi cunoaşte
adevărul. Caracterul vostru trebuie să se formeze, judecata voastră
trebuie să se dezvolte, să devină puternică înainte de a vă preocupa
de gândul căsătoriei. Nu sunteţi acum pregătiţi pentru a vă judeca
unul pe celălalt şi nu vă faceţi iluzii, făcând un pas atât de greşit,
dacă nu o nelegiuire, pentru care cele mai amarnice regrete şi lacrimi din viaţa de după aceea nu vor folosi la nimic. Copila, mai
degrabă şcolăriţa lipsită de maturitate, nedisciplinată, domnişoara,
dependentă de discernământul părinţilor, şi a celor care o au în grijă,
nu are nici un motiv să fie preocupată de lucruri cum sunt curtenia
şi căsătoria. Ea ar trebui să respingă orice intenţie care ar conduce
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spre aşa ceva şi să se consacre cu conştiinciozitate preocupării de
a deveni o femeie cât mai desăvârşită cu putinţă, pentru ca viaţa ei
să poată fi de folos şi să înveţe o meserie pentru a avea un loc de
muncă şi a fi independentă.
Temelia raţională a dragostei adevărate. Dragostea este un
sentiment atât de sacru încât puţini sunt cei care îl cunosc. Este
un termen folosit dar neînţeles. Înflăcărarea impulsului, fascinaţia
[22] unei persoane pentru o altă persoană nu constituie dragoste, nu
îşi merită numele. Adevărata dragoste are o temelie raţională, se
întemeiază pe o cunoaştere profundă, deplină a subiectului iubit. Însă
această învârteală după anumite persoane — concentrarea asupra lor
a sentimentelor şi a gândurilor — este fără judecată, fără motivaţie
şi excesivă, temporară şi senzuală.
Nu uita că dragostea pornită din impuls este cu totul oarbă. Ea
se concentrează mai degrabă asupra unor subiecte nevrednice decât
vrednice. Porunceşte acestui fel de dragoste să se potolească, să
îngheţe. În loc de aceasta, fă loc cugetării profunde, serioase. Poţi
să fii mândru de cea pe care ai ales-o, în ce priveşte inteligenţa şi
calităţile morale, comportamentul şi manierele, atunci când o vei
prezenta familiei tale? Poţi să recunoşti în societate în orice loc,
că ea este aleasa ta, ale cărei maniere, companie şi capacitate de a
întreţine o conversaţie îţi vor împlini aşteptările. Va împlini Nellie
toate acestea? Răspund în mod hotărât că nu, nu le va împlini.
Importanţa familie din care provine. Lăsaţi ca timpul să vă
înveţe să fiţi înţelepţi şi să discerneţi care sunt cerinţele autentice
ale dragostei înainte de a apuca să mai faceţi un pas înainte. Ruina,
nimicirea înfricoşătoare vă stă înainte atât pentru această viaţă, cât şi
pentru cea viitoare dacă veţi continua pe calea începută. Priveşte la
istoria familiei. Două familii vor trebui aduse într-o legătură strânsă
şi sacră. Desigur că nu se aşteaptă perfecţiunea în aceste relaţii însă
veţi face cel mai teribil pas dacă te vei căsători cu o fată ale căror
rude te vor înjosi şi jigni, sau vei fi ispitit să fii nepăsător faţă de ei
şi să-i ignori.
Sfatul de la părinţi şi prieteni apropiaţi. Este mai sigur să te
grăbeşti încet în aceste probleme. Puneţi deoparte suficient timp
pentru cunoaşterea în toate privinţele iar după aceea, nu te bizui pe
propria ta judecată ci lasă ca mama, care te iubeşte şi tatăl tău şi
prietenii apropiaţi să facă observaţii critice cu privire la cea spre care
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te orientezi. Nu te încrede în propria ta judecată ca să te căsătoreşti
cu cineva care nu ar fi o onoare pentru tatăl tău şi mama ta, ci [23]
căsătoreşte-te cu cineva care să aibă inteligenţă şi valoare morală.
Fata care se îndrăgosteşte de un bărbat şi îl face să o curteze, făcândui avansuri, tot învârtindu-se pe acolo unde ar putea fi văzută de el în
afară de cazul când el este nepoliticos, nu este fata cu care trebuie să
te întovărăşeşti tu. Subiectele ei de discuţie sunt uşuratice şi adesea
superficiale.
Decât o nepotrivire mai bine nu te căsătoreşti. Nellie A. va fi
pregătită pentru căsătorie la 21 de ani în privinţa manierelor rafinate şi a cunoştinţei practice aşa cum sunt alte fete la 18 ani. Însă
în general bărbaţii de vârsta ta au cunoştinţe foarte limitate în privinţa caracterului şi nu au nici o ideea cât de nechibzuit poate fi
un om luându-se după capriciile unei tinere care nu i se potriveşte
nicidecum. Ar fi mult mai bine să nu te căsătoreşti deloc, decât să
fii nenorocit căsătorindu-te.; să cauţi sfatul lui Dumnezeu în toate
aceste lucruri. Fii liniştit, supune-te voinţei lui Dumnezeu ca să nu-ţi
înflăcărezi pasiunile şi să nu fii potrivit pentru a-i sluji din cauza
legăturii tale. ( Scrisoarea 59, 1889 )
Nevoia de temperamente apropiate. Am auzit că te gândeşti
să te căsătoreşti cu o soră numită Anna Hale. Aceasta mă determină
să mă grăbesc a-ţi spune lucrurile pe care le-am văzut. Constituţia
ta nu este de aşa natură încât să poţi face fericită o femeie atât de
fină şi sensibilă ca ea. Nu este nicidecum în planul lui Dumnezeu
ca asemenea temperamente ca cel al ei şi al tău să se unească. În
mare parte firea ta este animalică. Ai pasiuni animalice puternice
care nu au fost ţinute în frâu aşa cum ar fi trebuit. Puterile nobile,
înalte ale minţii au fost supuse patimilor josnice. Nu ai fost sfinţit
prin adevărul pe care îl mărturiseşti, nu ai devenit părtaş de natură
[24]
divină, scăpând de întinarea care este în lume prin pofte.
Anna Hale nu este o persoană care să poată îndura asprimile
vieţii. Ea este o floare fragilă care s-ar ofili curând şi ar muri dacă ar
fi expusă furtunii şi ar fi neglijată. Din căsătoria ta anterioară tu nu ai
înţeles care sunt nevoile unei femei. Nu ai înţeles cum funcţionează
delicatul ei organism. Ai dat greş, ai dat mult greş cu prima ta soţie.
Ea a avut un organism puternic căruia cu greu i s-ar fi găsit egal în
privinţa tăriei şi putinţa de a îndura însă ceea ce i s-a cerut a fost
prea mult. Preocuparea ta de a tot acapara v-a condus pe amândoi
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să vă supraîmpovăraţi şi să vă lăsaţi absorbiţi de grijile acestei vieţi,
neglijând fericirea şi confortul privind mereu înainte, spre un timp
când să aveţi mai mult din lucrurile acestei lumi pentru ca atunci să
vă puteţi bucura de o viaţă tihnită.
Aţi făcut o greşeală amară. Viaţa soţiei tale a fost sacrificată. Ea
ar mai fi putut trăi. Ea ar fi trebuit să mai trăiască. Însă tu ai cunoscut
atât de puţin despre organismul femeii încât nu i-ai dat atenţie şi ai
neglijat pregătirea ca să-i faci viaţa tihnită. În mare măsură ai acelaşi
temperament ca şi tatăl tău.
Dacă îţi cauţi o soţie nu mai căuta între cele delicate şi rafinate, la
care predomină trăsăturile intelectuale. Alege-ţi o soţie dintr-o clasă
mai apropiată de felul tău de a fi. Nu poţi face fericită o persoană cu
un temperament spiritual rafinat. ( Scrisoarea 21, 1868 )
Credincioşia în căminul părintesc. Tinerii se pregătesc pentru
propriul lor cămin prin credincioşie dovedită în căminul părintesc.
Aici este locul unde ei să practice tăgăduirea de sine şi să dea dovadă
de bunătate, curtoazie şi simpatie creştină. În acest fel dragostea va
fi întreţinută caldă în inimă, iar acela care pleacă dintr-o asemenea
casă pentru a deveni cap al familiei sale va şti cum să o facă fericită
[25] pe cea care a ales-o drept tovarăşă de viaţă a sa.
Căsătoria, în loc de a fi sfârşitul iubirii va fi doar începutul ei. (
Patriarchs and Prophets, 176 )
Vă rog, da, şi vă avertizez în numele Domnului, nu vă prindeţi
în legătură de căsătorie şi nu preluaţi asupra voastră răspunderile şi
obligaţiile legate de legământul căsătoriei până când nu vă schimbaţi
inima şi viaţa. Când vei putea să-i faci fericiţi pe cei din casa ta, să
fii o binecuvântare pentru tatăl tăuşi mama ta, pentru fraţii şi surorile
tale, atunci vei putea înţelege datoriile pe carele implică relaţia de
căsătorie. ( Manuscript 2, 1871 )

Capitolul 3 — Individualitatea
Individualitatea soţiei. O femeie care se supune continuu şi i
se porunceşte în cele mai mici lucruri legate de viaţa de gospodărie,
care va renunţa la identitatea ei, nu va fi niciodată de prea mult
folos sau o binecuvântare în lume şi nu va răspunde scopului lui
Dumnezeu cu privire la existenţa ei. Ea este mai degrabă o maşinărie
care trebuie condusă de către voinţa altcuiva şi de mintea altcuiva.
Dumnezeu a dat fiecăruia, bărbaţi şi femei, o identitate, o individualitate pentru a putea acţiona în temere de Dumnezeu în dreptul lor
înşişi. ( Scrisoarea 25, 1885 )
Soţul şi soţia au o identitate separată. Mi-a fost arătat că, deşi
doi oameni sunt căsătoriţi şi se dăruiesc unul altuia prin cel mai
solemn legământ în ochii cerului şi a sfinţilor îngeri, cei doi sunt
una, totuşi fiecare dinte ei au o identitate separată, distinctă pe care
legământul căsătoriei nu o poate distruge. Cu toate că sunt legaţi
unul de celălalt, fiecare în dreptul lui trebuie să exercite o anumită
influenţă în lume şi nu trebuie să fie atât de egoist absorbit de celălalt
încât să se izoleze de societate şi să-şi înmormânteze utilitatea şi
influenţa. ( Scrisoarea 9, 1864 )
O soţie pasivă. Soţia trebuie să decidă dacă soţul ei are drept
exclusiv la o stăpânire deplină asupra trupului ei, de a-i modela [26]
mintea pentru a fi cum vrea el în toate privinţele, de a gândi ca el
şi dacă ea renunţă la individualitatea ei; identitatea ei se pierde,
cufundându-se în cea a soţului ei. Ea este doar o maşină pe care o
pune în mişcare şi o ia în stăpânire voinţa soţului ei şi acţionează
pentru ea. Ea îl dezonorează pe Dumnezeu luând această poziţie de
pasivitate. Ea are o răspunderea în faţa lui Dumnezeu şi este datoria
ei de a o aduce la îndeplinire.
Când soţia renunţă la corpul şi mintea ei, lăsându-se în stăpânirea
soţului ei rămânând pasivă şi supunându-se voinţei lui în toate lucrurile, sacrificându-şi conştiinţa ei, demnitatea ei şi chiar identitatea ei,
ea pierde ocazia de a exercita acea influenţă puternică spre bine pe
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care ar trebui să o aibă pentru a-l înnobila pe soţul ei. ( The Review
and Herald, August 1899, p. 26 )
Dragoste pentru Hristos, dragoste unul pentru celălalt. Nici
soţul, nici soţia nu trebuie să-şi cufunde individualitatea în cea a
celuilalt. Fiecare are relaţie personală cu Dumnezeu. Pe El fiecare
dintre ei trebuie să-L întrebe: „ce este bine?“, „Ce este rău?“, „Cum
pot îndeplini cel mai bine scopul vieţii?“ Lăsaţi ca prinosul sentimentelor voastre de afecţiune să se îndrepte către Acela care Şi-a
dat viaţa pentru voi. Faceţi din Domnul Hristos cel dintâi, cel din
urmă şic el mai bun dintre toate lucrurile. Pe măsură ce dragostea
voastră pentru El devine tot mai adâncă şi mai puternică, dragostea
voastră unul pentru altul se va purifica şi se va întări.
Spiritul pe care trebui să-l manifeste soţul şi soţia unul faţă de
celălalt este spiritul pe care îl manifestă Domnul Hristos faţă de noi.
„Trăiţi în dragoste după cum şi Hristos ne-a iubit“ (Efeseni 5, 2 ).
„Şi după cum biserica este supusă lui Hristos, tot aşa nevestele să fie
supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele
cum a iubit Hristos biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea“ (Efeseni 5,
24.25 ).
Nu o stăpânire despotică. Nici soţul, şi nici soţia nu trebuie să
[27] încerce să exercite o stăpânire arbitrară, despotică faţă de celălalt.
Nu încercaţi să-l siliţi pe celălalt să cedeze în faţa dorinţelor
voastre. Nu puteţi face acest lucru şi totuşi să vă bucuraţi de dragostea celuilalt. Fiţi buni, răbdători şi îngăduitori, atenţi şi curtenitori.
Prin harul lui Dumnezeu, puteţi avea succes a-l face fericit pe celălalt, aşa cum aţi promis când aţi făcut legământul căsătoriei. ( The
Review and Herald, December 1908, p. 10 )
Mi-a fost arătată atunci nora sa. Ea este mult iubită de Dumnezeu însă este ţinută în robie, este plină de teamă, tremură, este
descurajată, plină de îndoieli şi cu nervii la pământ. Această soră
nu ar fi trebuit să renunţe la voinţa ei în faţa unui tânăr necredincios
care are mai puţini ani pe umerii decât ea. Ea ar trebui să-şi aducă
aminte că în viaţa de căsnicie individualitatea ei nu trebuie să fie
distrusă. Dumnezeu are de la ea cerinţe mai înalte decât orice cerinţă
pământească. Domnul Hristos a cumpărat-o cu propriul Său sânge.
Ea nu-şi aparţine sie însăşi. Ea a greşit pentru că nu şi-a pus toată
încrederea în Dumnezeu şi renunţând la convingerile ei, la conştiinţa
ei, s-a supus unui bărbat autoritar, tiranic, aţâţat de Satana ori de câte
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ori maiestatea sa satanică poate lucra în mod eficient prin el pentru
a intimida acest suflet tremurând, constrâns. Ea a fost tulburată de
atât de multe ori încât sistemul ei nervos este dărâmat şi ea nu mai
este decât o epavă.
Este oare voia lui Dumnezeu ca această soră să fie în această
stare şi Dumnezeu să fie jefuit de serviciul ei? Nu. Căsătoria ei
este o amăgire a diavolului. Totuşi chiar şi în această situaţie, ea
trebuie să facă tot ce poate mai bine pentru aceasta, şi-şi trateze
soţul cu chibzuinţă şi să-l facă pe cât se poate de fericit fără însă
a-şi călca pe conştiinţă; iar dacă el va rămâne în aceeaşi stare de
răzvrătire, lumea acesta va fi cerul de care se va bucura el. A se lipsi
de privilegiul de a participa la adunări pentru a face pe plac unui
soţ tiranic stăpânit de spiritul balaurului, nu este în acord cu voia lui
Dumnezeu. Dumnezeu doreşte ca acest suflet înfricoşat să vină la
El. El îi va fi acoperemânt. El va fi ca umbra unei mari stânci pe un
[28]
pământ obosit.
Doar să aibă credinţă să se încreadă în Dumnezeu şi El o va întări
şi o va binecuvânta. Toţi cei trei copii ai săi sunt sensibili la influenţa
Duhului lui Dumnezeu. Dacă aceşti copii ar avea privilegiile pe
carele au mulţi dintre copiii păzitorilor Sabatului, atunci toţi ar fi
convertiţi şi s-ar înrola în oştirea Domnului. ( Testimonies for the
Church 2:99, 100 )
Capul casei. Mary,...aş dori cu toată bunătatea de soră şi de
mamă să te avertizez asupra unul alt lucru. Am observat adeseori, de
faţă şi cu alţii, felul în care îi vorbeşti lui John, într-un mod dictator,
tonul vocii tale fiind nerăbdător. Mary şi alţii au văzut acest lucru şi
mi-au spus. Acest lucru face rău influenţei tale.
Noi soţiile, trebuie să ne amintim că Dumnezeu ne-a spus să fim
supuse soţilor. El este capul, iar judecata noastră, punctele noastre
de vedere şi raţionamentele noastre trebuie să fie în acord cu ale lui,
dacă este cu putinţă. Dacă nu, Cuvântul lui Dumnezeu dă prioritatea soţului în acele cazuri în care nu este vorba de o problemă de
conştiinţă. Trebuie să ne supunem capului. ( Scrisoarea 5, 1861 )
Un soţ autoritar. Am câteva cuvinte să vă spun cu privire la
căsătoria voastră, nu prin revelaţie, ci prin îngăduinţă. Da, mă simt
constrânsă de Duhul lui Dumnezeu să vă spun că am mai puţină
încredere în integritatea voastră de când v-aţi căsătorit decât înainte.
Inima mea este greu împovărată. Ştiam că nu eşti în măsură să fii

24
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un soţ potrivit pentru sora Drake. Dacă i-ai fi îngăduit să-şi prezinte
cazul înaintea noastră, noi am fi sfătuit-o potrivit cu lumina pe care
ne-a dat-o Dumnezeu în cazul vostru. Voi aţi ştiut acest lucru şi de
aceea nu aţi vrut să ne consultaţi. Frate R, eu cred că motivele pentru
care te-ai legat în această căsătorie au fost pur egoiste. Eu nu cred
că tu ai avut de gând binele sorei Drake sau slava lui Dumnezeu. Ai
[29] folosit forţa asupra ei fără să o laşi să ceară părerea acelora care te
cunoşteau mai bine. Ai zorit această chestiune cu spiritul tău pripit
pe care l-ai avut întotdeauna.
Ispravnici asupra mijloacelor. Felul cum te porţi de când te-ai
căsătorit luând în stăpânire şi controlând banii celei care a devenit
soţia ta arată că motivele tale sunt greşite. Toate aceste lucruri stau
ca mărturie împotriva ta şi dovedesc din partea ta cel mai profund
egoism şi un spirit dictatorial căruia Dumnezeu nu doreşte ca soţia
ta să se supună. Căsătoria ei nu anulează şi nici nu zădărniceşte
isprăvnicia ei. Nici nu îi distruge identitatea. Individualitatea ei
trebuie păstrată dacă ea doreşte să-l proslăvească pe Dumnezeu în
trupul şi spiritul ei, care sunt ale Lui. Individualitatea ei nu poate fi
cufundată într-a ta. Ea are îndatoriri faţă de Dumnezeu în care tu
nu ai nici un drept să te amesteci. Dumnezeu are cerinţe faţă de ea
pentru care tu nu poţi răspunde. În providenţa lui Dumnezeu, ea a
devenit ispravnic al Său şi pentru aceasta ea trebuie să refuze să ţi se
supună ţie sau oricui altcuiva.
Tu nu eşti mai corect sau mai perfect decât ea astfel încât ea să
aibă motive să-ţi acorde ţie isprăvnicia mijloacelor ei. Ea şi-a format
un caracter cu mult mai bun decât al tău şi are o minte mult mai
echilibrată decât a ta. Ea poate administra aceşti bani cu mâinile ei
mai înţelept, mai judicios şi mai mult spre slava lui Dumnezeu decât
o poţi face tu. Tu eşti un bărbat în extreme. Tu acţionezi din impuls
şi în majoritatea timpului eşti mai mult sub stăpânirea îngerilor răi
decât a îngerilor lui Dumnezeu. ( Scrisoarea 4, 1870 )
Motive nepotrivite. Nu trebuie să-ţi spun cât de rău îmi pare
pentru căsătoria voastră. Tu nu eşti bărbatul care să o poată face
fericită pe soţia ta. Te iubeşti prea mult pe tine însuţi pentru a fi
bun, atent, răbdător, afectuos şi plin de simpatie. Cu câtă duioşie ar
trebui să o tratezi pe cea cu care te-ai căsătorit. Cât de preocupat
[30] ar trebui să fii să o faci să nu regrete că şi-a unit destinul cu al tău.
Dumnezeu priveşte cum te porţi în această privinţă şi nu vei avea
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scuză pentru cursul pe care-l urmezi. Dumnezeu îţi citeşte motivele.
Tu ai acum o ocazie de a-ţi arăta adevărata ta faţă, să demonstrezi
dacă ai fost împins de dragoste adevărată sau de interes egoist în
căsătoria voastră. Tu te-ai căsătorit, nu am nici o îndoială în legătură
cu acesta, gândind că vei pune mâna pe avere şi că o vei mânui după
buna ta plăcere.
Importanţa iubirii şi duioşiei. Tu nu ai dreptul de a dicta soţiei
tale aşa cum ai face cu un copil. Nu ai dobândit o reputaţie legată
de bunătatea ta astfel ca să-ţi impui respect. Tu ai nevoie, având în
vedere căderile tale din trecut, să iei o poziţie unită şi să renunţi
la demnitatea pe care nu ai câştigat-o. Eşti un om prea slab ca să
pretinzi supunere faţă de voinţa ta până să faci o schimbare. Ai o
lucrarea de făcut, de a fi stăpân pe tine însuţi...
Nu trebuie să te aşezi niciodată mai presus de soţia ta. Ea are
nevoie de bunătate şi iubire care se vor întoarce înapoi la tine. Dacă
aştepţi ca ea să te iubească, tu trebuie să câştigi această dragoste
dovedind iubire şi tandreţe în cuvintele şi faptele tale faţă de ea. Ai
în mâinile tale fericirea soţiei tale. Felul cum te porţi îi spune: dacă
vrei să fii fericită, trebuie să renunţi cu totul la voinţa ta; trebuie să
te supui mie, că să-mi faci plăcerea. Te-ai delectat în mod deosebit
exercitându-ţi autoritatea pentru că ai crezut că poţi face astfel.
Însă timpul va arăta că dacă vei urma calea pe care te conduce
temperamentul tău, nu vei inspira dragoste în inima soţiei tale, ci vei
fi lipsit de afecţiunea ei, iar în cele din urmă ea va dispreţui această
autoritate, a cărei putere nu a simţit-o niciodată înainte în viaţa ei de
căsătorie. Ceea ce faci tu este amarnic şi înverşunat însă vei secera
ceea ce semeni.
Răspunderea unei mame faţă de copilul ei. Nu îndrăznesc să
fac altfel decât să îţi vorbesc deschis. Situaţia o cere. În cel fel a [31]
contribuit căsătoria la îmbunătăţirea situaţiei sorei Drake? Nici un
pic; felul cum te porţi cu ea îi face viaţa amară şi traiul aproape de
nesuportat. Am ştiut cum va fi de îndată ce am auzit de căsătoria
voastră. Ea socotea că va avea pe cineva care să o ajute să aibă grijă
de băiatul ei însă tu ai vrut să smulgi mama de lângă fiul ei şi să-i
pretinzi să renunţe la grija ei părintească şi dragostea pentru fiul
ei în favoarea ta şi întotdeauna invoci căsătoria voastră. Tu nu ai
făcut nimic care să merite acest mare sacrificiu. Nici măcar nu te-ai
străduit să-i câştigi încrederea. Cu toate acestea, tu pretinzi acest
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mare sacrificiu, despărţirea mamei de fiul ei. Tu poţi să susţii că
înţelegi situaţia, însă noi suntem convinşi că tu nu ştii decât puţin
în legătură cu aceasta. În loc să simţi că este de datoria ta de a fi
răbdător şi plin de afecţiune şi să acţionezi cu judecată în cazul fiului
său, felul tău de a fi este a unui om fără inimă, a unu tiran fără simţ.
O sfătuiesc pe mamă să acţioneze în temere de Dumnezeu şi să
nu îngăduie vreunui alt străin să intre în mod asemănător în viaţa
ei, pretinzând titlul de soţ şi să încerce să o despartă de fiul ei, care
are nevoie de grijă şi dragoste. Dumnezeu nu a dezlegat pe această
mamă de răspunderea pe care o are pentru că s-a căsătorit cu tine.
Tu nu posezi adevărata dragoste. Nu eşti obişnuit cu acest articol
curat. Dacă ai fi fost, nu te-ai fi purtat aşa cum te porţi. ( Scrisoarea
4, 1870 )

Capitolul 4 — Recăsătorirea văduvelor şi a
văduvilor
Posibila căsătorie la vârsta bătrâneţii. Stimate frate Hare:
Vreau să-ţi spun în legătură cu prima ta scrisoare primită prin poştă
înainte de cea din urmă, că nu am o lumină specială cu privire la
acest subiect şi nu îţi pot da informaţii cu privire la punctul care te
interesează. Te îndemn să te sfătuieşti cu Wesley Hare, şi soţia sa
pentru că ei o cunosc pe cea pe care o ai în minte şi care ţi-ar fi cei [32]
mai buni sfătuitori. Ştiu, după cum îmi spui că trebuie să fii sigur la
această vârstă înaintată şi dacă există vreo persoană pe care să o poţi
iubi şi care să-ţi răspundă acestei iubiri, nu am nimic de obiectat.
Însă din moment ce nu o cunosc pe doamna la care te gândeşti, nu
pot să vorbesc ca o persoană care cunoaşte ambele părţi.
Un lucru este sigur: Tu ştii că Acela pe care L-ai slujit atât de
mulţi ani îţi va fi un Sfătuitor sigur. Lasă cazul tău pe seama Aceluia
care niciodată nu dă greş. Timpul nostru acum, atât al tău, cât şi
al meu este scurt şi trebuie să fim desăvârşiţi pentru viaţa viitoare,
viaţa veşnică. Domnul Hristos spune: „Să nu vi se tulbure inima;
aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine; în casa Tatălui
Meu sunt multe locaşuri; dacă n-ar fi aşa v-aş fi spus. Eu Mă duc să
vă pregătesc un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo
unde sunt Eu să fiţi şi voi“ ( Ioan 14, 1-3 ). Să ne bucurăm de acest
lucru şi să ne facem cât mai puţine griji cu putinţă.
Cei din urmă ani, un timp de odihnă. Invitaţia adresată celor
bătrâni şi celor tineri este: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi
învăţaţi de la Mine; căci Eu sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi
odihnă pentru sufletele voastre“ ( Matei 11, 28-29 ). Să mulţumim
lui Dumnezeu cu inima, cu sufletul şi cu glasurile noastre pentru că
există un cer al odihnei, dulce odihnă. Este privilegiul vostru şi este
şi privilegiul meu de a accepta invitaţia şi a ne odihni. El doreşte
acum ca ceea ce a rămas din viaţa noastră să fie pe cât posibil lipsit
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de tulburare şi grijă şi să putem avea odihnă prin viaţa lui Hristos.
„Jugul Meu“, spune El, „este bun şi sarcina Mea este uşoară“.
Domnul nu va dezamăgi pe nimeni care îşi pune încrederea în El.
El va fi Cel dintâi, Cel de pe urmă şi ce mai bun din toate lucrurile
pentru noi. El va fi un ajutor la vreme de nevoie. În aceste ultime
zile ale slujirii noastre noi vom fi... susţinuţi, călăuziţi şi protejaţi
[33] prin puterea lui Hristos. Fie ca Domnul să te binecuvânteze şi să
te întărească astfel ca cele din urmă zile ale tale să fie cele mai
bune zile ale tale, înmiresmate de influenţa duioasă, mângâietoare a
dragostei sale. Domnul să te binecuvânteze, să te păzească şi să-ţi
dea odihnă în dragostea Sa, acesta este cea mai sinceră dorinţă a
mea pentru tine, fratele meu. ( Scrisoarea 70, 1898 )
Recăsătorirea lui S. N. Haskell. Am primit scrisoarea fratelui
Haskell [Prima soţie a fr. Haskell a murit în 1894. Această scrisoare
se referă la a doua căsătorie a sa, care a avut loc în 1897, când avea
64 de ani.] în seara de după încheierea Sabatului. Suntem bucuroşi
să auzim despre voi că interesele voastre s-au unit ca şi când aţi fi
unul singur. Fie ca Domnul să binecuvânteze această unire ca să
puteţi fi putere şi sprijin unul pentru celălalt în orice timp. Fie ca
pacea lui Dumnezeu să fie asupra voastră, aceasta este rugăciunea
mea şi dorinţa mea fierbinte. „duceţi-vă,...şi vestiţi norodului toate
cuvintele vieţii veşnice“ ( Faptele Apostolilor 5, 20 )
Sunt bucuroasă, frate Haskell, să ştiu că ai un ajutor ( d-na Haskell ). De câtva timp aşteptam acest lucru. Lucrarea în care suntem
angajaţi ne-a făcut una în Hristos, pentru a răspândi cunoştinţa lui
Isus Hristos. Este privilegiul vostru de a vă bucura de fericire în noua
voastră relaţie lucrând ca slujitori ai Evangheliei pentru cei care sunt
în întuneric şi necunoştinţă. Putem simpatiza şi ne putem uni în
marea lucrare pe care tu şi eu o iubim şi care constituie unul dintre
marile obiective pe care le avem întotdeauna în faţa noastră, mărirea
Împărăţiei lui Dumnezeu şi slava Sa. În toate lucrurile care sunt
legate de aceasta, noi suntem uniţi în legăturile părtăşiei creştine,
colaborând cu fiinţele cereşti...
Având în vedere lumina care mi-a fost dată, sunt pe deplin stăpânită de convingerea că prin voi, care v-aţi unit acum şi sunteţi două
[34] unelte sfinţite, lumina va fi răspândită în vederea salvării multor
suflete care se află acum în întuneric şi rătăcire. Ştiu că voi nu aţi
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29

trăit pentru voi înşivă ci pentru Acela pe care Îl iubiţi, căruia Îi slujiţi
şi vă închinaţi. ( Scrisoarea 74a, 1897 )
Sfat pentru J. N. Andrews. Te-am sfătuit să te căsătoreşti înainte de a te întoarce ultima dată în Europa, din următoarele motive:
în primul rând, aveai nevoie de o soţie care să aibă grijă de tine şi
n-ar fi trebuit să-ţi iei cu tine familia în Europa până să ai o tovarăşă
care să fie o mamă pentru copiii tăi, pentru ca aceşti copii să nu
poarte în toate lucrurile numai pecetea gândirii tale şi să fie modelaţi
potrivit doar gândirii tale. Mintea ta nu este complet în echilibru. În
lucrul tău mai este nevoie de un element, pe care tu nu îl posezi şi
pe care tu nu îl înţelegi ca fiind esenţial...
Ideile tale cu privire la a-ţi duce viaţa mai departe ca văduv au
fost greşite, însă nu voi mai spune nimic în această privinţă. Influenţa
unei femei creştine nobile, cu calităţi deosebite, ar fi contracarat tendinţele minţii tale. Marea ta putere de concentrare, lumina intensă în
care vezi tot ce are un caracter religios legat de cauza lui Dumnezeu,
te-a dus la deprimare a spiritului şi la nelinişte ceea ce te-a slăbit din
punct de vedere fizic şi mintal. Dacă te-ai fi legat cu cineva care are
sentimente opuse, care ar fi avut iscusinţa de a-ţi îndepărta gândurile
de la subiectele sumbre, care ar fi renunţat la individualitatea ei dar
şi-ar fi păstrat identitatea şi ar fi avut o influenţă modelatoare asupra
minţii tale, astăzi ai fi avut tăria fizică şi puterea de a rezista bolii. (
Scrisoarea 9, 1883 )
Îţi aminteşti că ţi-am scris să-ţi găseşti o soţie înainte de a te
întoarce în Europa. Îţi închipui că ţi-aş fi dat un asemenea sfat dacă
nu aş fi avut lumină în această privinţă? Fii sigur că un astfel de sfat [35]
nu ţi-ar fi fost dat fără un motiv bun. Mi-a fost arătat că tu îţi urmezi
propria judecată şi propriile idei cu prea multă înverşunare. Dacă
ai fi mai dispus să primeşti sfaturi de la cei în care ar trebui să ai
încredere şi să te încrezi mai puţin în sentimentele şi impresiile tale,
rezultatul pentru tine însuţi şi pentru cauza lui Dumnezeu ar fi fost
cu mult mai bun.
Mi-a fost arătat că tu ai făcut o greşeală, plecând spre Europa
fără a avea o tovarăşă de viaţă. Dacă, înainte de a pleca, ţi-ai fi ales
o femeie credincioasă care să fie o mamă pentru copiii tăi, ai fi făcut
un lucru înţelept şi utilitatea ta ar fi fost de zece ori mai mare decât
ceea ce a fost.
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Intervenţia unui fiu [Această scrisoare a fost scrisă, la 28 iulie
1902, fiului fratelui George Butler, fost preşedinte al Conferinţei
Generale. Soţia fratelui Butler a murit la 15 noiembrie 1901, lăsândul văduv la vârsta de 68 de ani. Ca urmare a influenţei fiului său,
fratele Butler nu i-a căsătorit cu femeia la care se face referire în
această scrisoare. Cinci ani mai târziu, în 1907, el s-a căsătorit cu
altcineva.] te implor să nu aduci nici un reproş tatălui tău. Nu ar
trebui să ai astfel de sentimente, pentru că tatăl tău nu a făcut nimic
care să fie condamnat de Dumnezeu. El este condamnat doar de
minţile oamenilor. În nici un chip el nu şi-a dezonorat copiii. El ţine
calea Domnului, făcând cea ce este bine şi drept. Domnul deschide
calea înaintea lui pentru ca el să poată face o lucrare mare şi bună
pentru poporul Său. Domnul Hristos este Mântuitorul său şi privind
la Hristos, el va fi transformat după chipul său.
Tatăl tău a fost un soţ bun şi atent. Timp de mulţi ani a slujit cu
credincioşie celei pe care a iubit-o întotdeauna. Moartea l-a despărţit
de cea care atâta vreme a fost pentru el grija sa specială. Apoi această
soră a fost luată de la el şi căminul său s-a năruit. E de mirare oare că
[36] în aceste împrejurări, după moartea mamei tale, el să se ataşeze de o
femeie pentru a cărei convertire la adevăr el a fost unealta? Această
femeie nu este tânără, ci de vârstă la care poate să-i fie de ajutor
în lucrarea sa. Oare vârsta tatălui tău ar fi trebuit să fie o barieră în
calea fericirii sale?...
Dacă tatăl tău s-ar fi căsătorit cu această doamnă, eu cred că
Domnul i-ar fi binecuvântat mult pe amândoi. Însă eu nu cred, după
felul cum au fost trataţi, ca lucrurile să poată merge mai departe. Cei
care refuză să aprobe această unire trebuie să nu uite că va veni ziua
când vor sta faţă în faţă cu rezultatul acţiunii lor. Eu las acest subiect
în seama acelora care s-au implicat în el. ( Scrisoarea 117, 1902 )
Când sunt diferenţe mari de vârstă. O altă cauză a lipsei de
putere fizică şi valoare morală la generaţie de astăzi o constituie
faptul că bărbaţii şi femeile se unesc prin căsătorie cu persoane de o
vârstă foarte diferită de a lor. În mod frecvent, este vorba de bărbaţii
bătrâni care aleg să se căsătorească cu soţii tinere. În astfel de cazuri,
viaţa soţului a fost adesea prelungită dar soţia a trebuit să resimtă
lipsa acelei vitalităţi pe care a trebuit să o împartă cu soţul ei în
vârstă. Nici o femeie nu trebuie să simtă că este datoria ei să-şi
sacrifice viaţa şi sănătatea chiar dacă iubeşte pe cineva cu atât de
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mult mai în vârstă decât ea. O astfel de femeie trebuie să-şi ţină în
frâu sentimentele. Sunt considerente mult mai înalte decât propriile
sale interese de care trebuie să ţină seama. Ea trebuie să se gândească,
dacă li se vor naşte copii, care va fi starea lor? Este însă şi mai rău
atunci când bărbaţii tineri se căsătoresc cu femei cu mult mai în
vârstă decât ei. Vlăstarele de pe urma acestor legături, în care vârsta
diferă mult, în multe cazuri, sunt minţi dezechilibrate. De asemenea,
s-a simţit şi lipsa puterii fizice. În astfel de familii se manifestă
adesea trăsături de caracter diferite, ciudate şi adesea dureroase. Ei
mor adesea prematur, iar cei care ating vârsta maturităţii, sunt, în [37]
multe cazuri, lipsiţi de putere fizică şi mintală şi de valoare morală.
Tatăl este rareori pregătit, pentru că este incapabil, să se îngrijească în mod corespunzător de familia sa tânără.
Nevoia de judecată sănătoasă. Stimată soră: Tocmai am primit
o scrisoare de la Charles B., un student la şcoala din Lody, California,
în care îmi cere să mă rog Domnului în privinţa mamei sale despre
care el spune că se gândeşte să se căsătorească cu un bărbat tânăr,
cu mulţi ani mai tânăr decât ea.
Sunt surprinsă să aflu că o mamă de 46 de ani vrea să-şi pună
în primejdie fericirea, bunăstarea şi influenţa, căsătorindu-se cu un
tânăr de 20 de ani. Este ciudat şi acesta denotă lipsă de judecată
sănătoasă. Domnul doreşte ca această soră să ia seama cu grijă la
consecinţele unei asemenea acţiuni.
Sora noastră este cu siguranţă sub o influenţă stranie — o influenţă diferită de cea a călăuzirii Duhului Sfânt. Ca mamă a trei copii,
ea ar fi trebuit să-şi simtă responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu
de a acţiona cu chibzuinţă în toate privinţele pentru a putea avea
o influenţă bună asupra copiilor ei şi să nu apuce pe o cale care ar
fi considerată îndoielnică de către alţii. Ea trebuie să-şi dea seama
că datoria ei faţă de Dumnezeu şi faţă de copiii ei necesită cea mai
mare atenţie.
Sora mea, Domnul nu este prezent în această acţiune. O astfel de
căsătorie ar avea urmări ciudate — urmări care ar distruge influenţa
pe care o mamă ar trebui să caute să o menţină cu toată seriozitatea
asupra propriilor ei copii. Te rog fierbinte să păzeşti cu sfinţenie
această influenţă. Dumnezeu ţi-a dat misiunea ca mamă a copiilor
tăi, să-i creşti în învăţătura şi mustrarea Domnului. Să-ţi iei un soţ de
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

20 de ani ar fi cu totul nepotrivit având în vedere responsabilităţile
[38] pe care le ai ca mamă a trei fii care sunt acum la vârsta bărbăţiei.
Am vorbit cu tine prin rugăciune, în timpul nopţii despre aceste
lucruri şi ţi-am pus în faţă uşurătatea faptei tale. Te sfătuiesc săţi pui la lucru iscusinţa minţii în străduinţa de a-ţi ajuta copiii să
înţeleagă privilegiul de a iubi Cuvântul lui Dumnezeu. Arată copiilor
tăi că tu conlucrezi cu Domnul în lucrarea de a salva sufletele lor.
În timpul nopţii mi-a fost arătat că, dacă tu vrei să faci acest pas
straniu, vrăjmaşul oricărei neprihăniri se va folosi de acesta ca de
un mijloc de a distruge respectul pe care în alte condiţii copiii tăi ţi
l-ar da, şi ar crea în inima lor un simţământ de dispreţ faţă de tine,
datorită lipsei tale de judecată sănătoasă. Satana caută să distrugă
influenţa ta în cămin şi în biserică, cât şi între cei necredincioşi.
În anii trecuţi am avut ocazia de a urmări mai multe căsătorii de
acest fel, iar urmarea a fost întotdeauna nenorocire mare în viaţa de
familie.
Acum, sora mea, fac apel la tine să acţionezi ca o femeie cu judecată sănătoasă. Te rog fierbinte, veghează cu grijă asupra oricărui
dram al influenţei tale pentru că să o poţi folosi spre slava lui Dumnezeu, dând sfaturi înţelepte propriilor tăi copii. Eşti răspunzătoare
înaintea lui pentru influenţa bună pe care ai puterea să o exerciţi.
Pentru binele tău, pentru binele copiilor tăi, opreşte-te.
În rugăciunea mea din timpul nopţii, mă rugam să dai copiilor
tăi, ca o mamă adevărată, un exemplu de credinţă vie în Dumnezeu
şi astfel să te poţi bucura mai departe de respectul şi încrederea pe
[39] care altfel le-ai pierde. ( Scrisoarea 26, 1910 )

Secţiunea 2 — Căsătoria în care unul
dintre soţi este necredincios

Capitolul 5 — Comportamentul soţului creştin
Nici vorbă de divorţ. Dacă soţia este necredincioasă şi se opune
adevărului, soţul nu poate, potrivit Legii lui Dumnezeu, să o lase
singură pe acest pământ. Pentru a fi în armonie cu Legea lui Dumnezeu el trebuie să stea împreună cu ea mai departe, afară de cazul
când ea însăşi alege să se despartă. ( Scrisoarea 8, 1888 )
Obligaţiile unei soţii creştine. [Cuvinte scrise unei soţii care,
din cauza abuzului grav suferit din partea soţului necredincios, s-a
hotărât să-şi părăsească familia şi să facă lucrare misionară.] Am
câteva lucruri să-ţi spun din partea Domnului... Domnul are o lucrare
pentru tine, pe care să o faci; nu este o lucrare publică, ci una foarte
importantă, o lucrare în propriul tău cămin, să fii credincioasă ca
soţie şi mamă. Nimeni altcineva nu poate face această lucrare în
locul tău.
Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu încuviinţează acesta. În legătură cu aceasta, să citim cuvintele inspirate de către Isus Hristos,
scrise de Pavel către Tit. El este îndemnat să „vorbească lucruri care
se potrivesc cu învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie
să fie treji; vrednici de cinste, cumpătaţi, sănătoşi în credinţă, în
dragoste în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o
purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin, să
înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi
iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi
[40] vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca
să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu“ ( Tit 2, 1-5 ).
Cea dintâi datorie a soţiei — căminul ei. După ce ţi-am prezentat acest pasaj te întrebi: de ce îţi petreci timpul la Battle Creek?
Ţi-a cerut Dumnezeu să-ţi neglijezi familia? Nu, nu. Sora mea, Domnul mi-a arătat că tu înţelegi greşit care îţi este datoria. Soţul tău
are nevoie de tine; copiii tăi au nevoie de mama lor. Tu ai călcat pe
alături de cărarea pe care Domnul Isus este Cel care conduce. El îţi
spune: „Urmează-Mă“, şi El te va conduce în datoriile din casa ta,
care acum sunt cu totul neglijate. Nu glasul Domnului este cel care
34
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te-a îndemnat să îţi desparţi interesele de cele ale soţului şi copiilor
tăi. Cea dintâi datorie a ta este în cămin. Duhul Domnului nu ţi-a
dat de făcut o lucrare şi nici nu te-a împuternicit să faci o lucrare
contrară Cuvântului Său.
Sfat către o mamă. Tu ai o lucrare măreaţă şi sfântă de făcut, o
chemare sacră de a manifesta în viaţa ta harurile creştine ca o soţie
şi o mamă credincioasă; să fii demnă să fii iubită răbdătoare, bună
şi totuşi hotărâtă în viaţa ta din cămin; să înveţi şi să-ţi însuşeşti
metode corecte şi tact în vederea educării micuţilor tăi, pentru ca ei
să poată ţine calea Domnului. Ca un copil umil al lui Dumnezeu,
învaţă în şcoala lui Hristos; caută constant să faci tot ce-ţi stă în
putere pentru a face o lucrare cât mai desăvârşită, deplină în cămin,
atât prin cuvânt, cât şi prin exemplu personal...
În această lucrare, vei avea ajutorul Domnului; însă dacă treci
cu vedere datoria ta ca soţie şi mamă şi îţi întinzi mâinile către
Domnul pentru a-ţi da o altă lucrare de făcut, fii sigură că El nu se
va contrazice pe Sine Însuşi, El îţi îndreaptă atenţia către datoria pe
care o ai de făcut în cămin. Dacă tu crezi că ţi-a fost încredinţată o
lucrare mai mare şi mai sfântă decât aceasta, te înşeli. Neglijându-ţi
soţul şi copiii pentru ceea ce tu consideri a fi îndatoriri religioase,
fie că este vorba de a participa la adunări sau a lucra pentru alţii, [41]
să ţii studii biblice sau să duci solii altora, tu faci exact contrar
cuvintelor inspirate scrise de Pavel către Timotei. Religia lui Hristos
nu conduce niciodată pe o femeie sau o mamă să facă ceea ce ai
făcut tu.
Acum trebuie să te ocupi cel mai mult de gospodărie, căci copiii
tăi sunt la vârsta când au cea mai mare nevoie de mamă. Firea
pământească este înclinată spre rău; mintea activă, dacă este lăsată
neocupată cu lucruri mai bune va da atenţie sugestiilor care vin de la
Satana. Copiii au nevoie de ochiul veghetor al mamei. Ei au nevoie
să fie învăţaţi, să fie călăuziţi pe cărări sigure, să fie ţinuţi departe
de vicii, să fie câştigaţi prin bunătate, fapte bune, printr-o educaţie
atentă.
Mântuitorul vede în adâncul fiecărui suflet o valoare şi o demnitate, în virtutea chipului lui Dumnezeu pe care îl poartă acesta. El a
murit pentru ca toţi copiii voştri să poată avea darul vieţii veşnice. El
priveşte la ei cu compasiune divină. Sufletele lot pot fi mântuite, spre
a avea viaţa veşnică şi ele sunt la fel de preţioase ca şi sufletele altor
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oameni. Domnul nu te-a chemat să-ţi neglijezi căminul tău, soţul tău
şi copiii tăi. El nu lucrează niciodată în acest fel şi nici nu o va face
niciodată. În faţa casei ai o bucată de pământ de care trebuie să te
îngrijeşti şi Dumnezeu îţi va cere socoteală pentru această lucrare
pe care a încredinţat-o mâinilor tale. Prin rugăciune serioasă şi studiu, poţi căpăta înţelepciune în privinţa căminului tău, să descoperi
înclinaţiile copiilor tăi şi să observi cu atenţie comportamentul lor.
Acasă poţi să ai o mică şcoală în care tu să fii învăţătoare. Dacă vei
căuta înţelepciune de la Domnul pentru a înţelege calea Sa şi o vei
păstra, El te va conduce, nu în afara casei tale, ci înapoi în casa ta.
Sărăcia nu este păcat. Dacă te numeri printre cei care sunt
lumina lumii, lumina trebuie să strălucească în căminul tău. Sărăcia
[42] a fost soarta ta, însă în privinţa acesta nu ai ce face, şi sărăcia nu este
păcat. Însă mintea ta te-a făcut să vezi toate lucrurile într-o lumină
prea intensă. Ai de învăţat aici, la picioarele lui Isus; trebuie să te
încrezi mai mult în Isus şi să te îngrijeşti mai puţin; trebuie să ai o
credinţă adevărată în făgăduinţele lui Dumnezeu. Totuşi tu trebuie să
fii o împreună lucrătoare cu Dumnezeu, cultivându-ţi mintea, pentru
a putea educa într-un spirit liniştit pe copiii tăi, cu o inimă iubitoare,
să-i deprinzi cu aspiraţii curte şi să cultivi în ei dragostea pentru
lucrurile cinstite, curate şi sfinte.
Grija lui Dumnezeu pentru copii. Niciodată şi nici măcar pentru o clipă să nu îţi închipui că Dumnezeu ţi-a încredinţat o lucrare
care să necesite despărţirea de turma ta cea mică. Nu-i lăsa să se
demoralizeze prin întovărăşiri nepotrivite şi să-şi împietrească inimile împotriva mamei lor. Acesta înseamnă să laşi ca lumina ta să
strălucească pe o cale cu totul nepotrivită. Tu pui astfel piedici ca
lăstarele tale să devină ceea ce doreşte Dumnezeu şi să câştige cerul
în cele din urmă. Dumnezeu Se îngrijeşte de ei şi tu trebuie să faci
acelaşi lucru dacă pretinzi că eşti copilul Său.
În trecut ai greşit îngrijorându-te prea mult pentru copiii tăi. Nu
ţi-ai pus pe deplin încrederea în Dumnezeu şi le-ai îngăduit mai mult
decât era spre binele lor, şi acum îi abandonezi. Ce fel de lucrare
este aceasta? Cu siguranţă nu are ca sursă pe Dumnezeu şi adevărul
Său. Tu aduci o ofensă lui Dumnezeu neglijându-ţi datoria faţă de
copiii tăi...
Drepturile soţului şi ale copiilor. Când ne predăm fără rezervă
lui Dumnezeu, datoriile simple, obişnuite ale vieţii vor fi văzute în
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adevărata lor însemnătate şi le vom aduce la îndeplinire potrivit cu
voia lui Dumnezeu.
O, sora mea, poate că eşti înlănţuită de sărăcie, poate că soarta ta
este o viaţă umilă, însă Dumnezeu nu te părăseşte datorită acestora şi [43]
nici nu te conduce să-ţi abandonezi familia pentru această cauză sau
pentru altă cauză. Dumnezeu te-a făcut administrator, ispravnic peste
casa ta. Caută să te educi singură pentru această lucrare, şi El va fi
de partea ta spre a-ţi binecuvânta toate eforturile astfel ca, încetul
cu încetul, să te formezi, iar când va veni ziua socotelilor, pentru
isprăvnicia ta, El să poate spune: „Bine, rob bun şi credincios“.
Soţul tău are drepturi; şi copiii tăi au drepturi; toate aceste lucruri nu trebuie ignorate de tine. Fie că ai un talent, sau trei sau
cinci, Dumnezeu ţi-a dat o lucrare de făcut. Părinţii îşi neglijează
în mod înfricoşător datoriile pe care le au în cămin. Ei nu împlinesc standardul biblic. Însă acelora care îşi uită familiile, nu le va
încredinţa lucrarea de salvare a sufletelor deoarece ei s-au dovedit
a fi necredincioşi faţă de legământul solemn pe care l-au făcut. Ei
s-au dovedit a fi necredincioşi faţă de responsabilităţile lor sacre.
Dumnezeu nu le va încredinţa bogăţiile veşnice...
Lucrarea mamei creştine începe în cercul familiei prin a face
din cămin ceea ce acesta trebuie să fie — un loc plăcut pentru soţul
ei, plăcut pentru copiii ei. Cei dragi ai ei sunt de fapt în mâinile ei
pentru a fi educaţi cu credincioşie.
Mama, unealta lui Dumnezeu. Mustrarea şi cicălirea, îngrămădirea de nori şi ceaţă împrejurul sufletului, vor aduce numai umbră şi
descurajare în viaţa de cămin. Mamele nu preţuiesc nici pe jumătate
posibilităţile şi privilegiile pe care le au. Ele par a nu înţelege că
pot fi misionare în cel mai înalt sens al cuvântului, conlucrătoare cu
Dumnezeu în a-i ajuta pe copiii lor să-şi formeze caractere echilibrate. Aceasta constituie marea povară a lucrării încredinţate lor de
Dumnezeu. Mama este unealta lui Dumnezeu pentru a-şi creştina
familia. Ea trebuie să exemplifice religia Bibliei, arătând în ce fel
influenţa aceasta trebuie să ne stăpânească în datoriile şi plăcerile
vieţii de zi cu zi, învăţându-şi copiii că doar prin har pot fi mântuiţi, prin credinţă care estre darul lui Dumnezeu. Această învăţătură [44]
constantă, cu privire la ceea ce este Dumnezeu pentru noi şi pentru
ei; dragostea Sa, bunătatea Sa, îndurarea Sa, descoperite în marele
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plan de mântuire, va avea o influenţă sfântă, sacră asupra inimii. (
Scrisoarea 28, 1890 )
Sfat către soţia unui soţ necreştin. Primim multe scrisori în
care ni se solicită sfat. O mamă spune că soţul ei este necredincios.
Ea are copii, însă aceştia sunt învăţaţi de către tatăl lor să nu o
respecte pe mamă. Ea simte o povară deosebită pentru copiii ei.
Ea nu ştie ce să facă. Apoi şi-a exprimat dorinţa de a face ceva
pentru lucrarea lui Dumnezeu şi întrebată dacă eu socotesc că ar fi
de datoria ei să-şi părăsească familia, dacă tot nu le poate fi de folos.
Eu răspund astfel: Sora mea, eu nu văd cum ai putea fi fără vină
înaintea lui Dumnezeu dacă ţi-ai părăsi soţul şi copiii. Eu nu cred
că tu simţi că ai putea face acest lucru. Poate că necazurile pe care
le-ai avut te-au încercat prea mult. Poate adeseori te seacă la inimă
pentru că nu ţi se acordă respect, însă eu cred că este de datoria ta
să porţi de grijă copiilor tăi. Aceasta este câmpul în care ţi-a fost
rânduită o lucrare. S-ar putea să fie pământ stâncos şi descurajator,
însă tu ai un Tovarăş în toate eforturile pe care le faci, neclintit cu
conştiinciozitate, ţinând piept împrejurărilor descurajante. Domnul
Isus estre ajutorul tău. Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a
salva sufletele pierdute şi pe cale de a pieri şi trebuie să ai în vedere
că în această lucrare eşti împreună lucrătoare cu Dumnezeu.
Necazurile din cămin să fie auzite numai de urechea lui Isus.
Nu încerca să te sustragi de la răspunderile pe care le ai. Fii zi de
zi o misionară în cămin. Nu trebuie doar să-i înveţi pe copii încă
din pruncie, ci trebuie să-i educi. Fii continuu neclintită cu ochii pe
[45] copii. Nu trebuie doar să le spui ce să facă, ci, cu toată iscusinţa de
care poţi da dovadă, creează împrejurări favorabile ca să poţi semăna
sămânţa cea preţioasă în iubirea şi spiritul lui Isus. Nu te descuraja
datorită faptului că Satana se foloseşte de tatăl copiilor tăi pentru a
contracara lucrarea ta; nu renunţa la luptă. Poartă-te aşa cum ai vrea
ca ei să se poarte cu tine. Poartă-te cu soţul tău cu bunătate, în orice
timp şi în toate ocaziile şi leagă-ţi copiii de inimă cu corzile iubirii.
Aceasta este lucrarea pe care o ai de făcut; această este povara pe
care trebuie să o porţi. Nu vorbi de necazurile din casa ta nimănui în
afară de Isus; toate descarcă-le în urechea Sa.
Domnul Isus „a venit la ei Săi şi ai Săi nu L-au primit. Dar
tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a
dat dreptul să se facă copiii ai lui Dumnezeu, născuţi nu din sânge,
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nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu“ (
Ioan 1, 11-13 ).
Valoarea unei vieţi asemenea vieţii lui Hristos. Harul nu se
moşteneşte. Un tată foarte rău poate avea un fiu credincios; un tată
creştin, un fiu nelegiuit. Mamele sunt cele care trebuie să preia
povara dublu îngreunată pentru ele de purtarea celui care este capul
familiei. Această vă va simplifica lucrul ca să puteţi face ca lumina
să strălucească în casa în care Satana este la lucru vrând să-şi câştige
pe copiii pentru sine. Îi va avea de partea sa? să se trezească de
urgenţă spiritul misionar şi să spună: „Nu, nu; copiii mei, deşi au
un tată necredincios, sunt cumpăraţi cu sângele lui Hristos. Eu sunt
mama lor. Îl voi căuta pe Domnul cu credinţă, în umilinţă, nu doar
ca să-mi salveze copiii, ci şipe tatăl lor, să se pocăiască.“ Nu vorbi
pentru a face pe plac soţului şi copiilor tăi, ci pur şi simplu, trăieşte
viaţa lui Hristos. În cuvinte, în spirit, în caracter, în blândeţe, în
răbdare şi îngăduinţă, în voioşie, fii un semn indicator care să arate
[46]
calea, calea care conduce spre ceruri.
Fii o martoră a lui Hristos. Manifestă tăria nădejdii creştine, care
stă ascunsă. Dovedeşte că eşti prinsă de ancoră în toate împrejurările.
Fă din căminul tău un loc plăcut şi vesel. Isus, pe Isus trebuie să te
bizui în orice moment. Ia putere de la Isus. El îţi va da ceea ce ceri
cu sinceritate. Dacă Îl vei căuta cu toată inima ta, El Se va lăsa găsit
de tine.
Lucrarea misionară în cămin pentru mamă. Dumnezeu nu
cheamă pe mame în afara câmpului misionar din casa lor atunci
când ele îşi lasă copiii sub stăpânirea influenţelor care sunt demoralizatoare şi distrugătoare pentru suflet. Oare copiii ei nu a nevoie
de lucrare misionară? Oare copiii ei nu merită efort şi rugăciune
fierbinte? Să-şi neglijeze ea lucrarea misionară din cămin pentru
un câmp misionar mai vast? Ea să-şi pună la probă iscusinţa în
propriu, său cămin şi să preia lucrarea care i-a fost rânduită ei de
Dumnezeu. Dacă a greşit cu totul, acest lucru s-a întâmplat pentru
că nu a avut credinţă sau nu a prezentat şi trăit adevărul aşa cum
este el în Isus. După ani de zile de eşec vădit, să încerce din nou alte
metode, căutând sfat de la Dumnezeu. Să-i prezinte făgăduinţele pe
care le-a făcut El, atunci când se pleacă pe genunchi înaintea Lui.
„dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la
Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare şi ea îi va

40
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fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc; pentru
că cine se îndoieşte, seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de
vânt încoace şi încolo“ ( Iacov 1, 5.6 )
Mai bine optimism decât văicăreală. Aţi simţit că soarta voastră este grea şi v-aţi plâns şi aţi murmurat? Dacă n-aţi primit ajutor
în această privinţă, încercaţi altfel. Vorbiţi cu bunătate; fiţi optimiste.
Isus este ajutorul vostru, aşa că izbucniţi în cântări de laudă. Când
sunteţi ispitiţi, când sunteţi ocărâte voi să nu ocărâţi; lucraţi cu copiii
voştri dacă este vreunul care nu este cu Hristos. Semănaţi sămânţa,
sămânţa cea bună, adânc în pământul inimii. Alegeţi-vă cuvintele cu
înţelepciune. Consideraţi-vă ca fiind rânduite de Dumnezeu spre a fi
[47] misionare, de a fi lumină în căminul vostru.
Vă spun din nou nu este conform cu lucrările lui Dumnezeu a
chema pe mamă departe de soţul ei şi de copiii ei spre a se angaja în
ceea ce se consideră a fi o lucrare mai înaltă. Îndepliniţi-vă aşa cum
se cuvine îndatoririle care se ivesc pe calea voastră.
La postul datoriei în cămin. Sunt îndurerată când primesc scrisori de la mame care au copii, care mă întreabă: „Să-mi părăsesc
copiii pentru a face lucrare misionară?“ În temere şi dragoste de
Dumnezeu eu le spun: deveniţi misionare în cămin. Faceţi-vă o educaţie voi înşivă în adevărul biblic şi cu ajutorul Bibliei pentru ca să
puteţi fi nişte lucrătoare cu succes în propriul vostru cămin, pentru
că, vedeţi voi, cei din familia voastră trebuie să fie mântuiţi pentru
că sunt păcătoşi. Nu vă părăsiţi postul datoriei datorită faptului că
nu este un loc plăcut. Sunt mulţi martiri în viaţă astăzi care suferă
în tăcere, care se încred în Dumnezeu când sunt maltrataţi cu limba
şi care sunt torturaţi, care sunt jigniţi şi răniţi prin ameninţări aspre
şi grosolane, a căror soartă pare a fi a trăi pentru a suferi, primind
mângâiere numai de la Isus care este Izvorul puterii lor. Astfel de
oameni sunt misionari. Aceştia sunt nobilii lui Hristos, iar numele
lor sunt scrise în Cartea Vieţii Mielului.
Nu uitaţi, Isus ştie toate aceste lucruri, fiecare caz, fiecare întristare. El nu vă va lăsa să vă duceţi la fund, căci braţele Sale sunt
sub voi. Puteţi fi o lumină pentru toţi oamenii voştri dacă sunteţi cu
adevărat răbdători, buni, îngăduitori. Astfel, sora mea, consideră că
ţi-am răspuns la întrebări. ( Manuscript 9, 1868 )
Siguri pe făgăduinţele lui Dumnezeu. Este esenţial ca tu săţi pui încredere în Dumnezeu. Îmi pare rău că în locul în care te
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afli te bucuri de atât de puţină încurajare în cele religioase. Sunt
mulţi care îţi vor rosti cuvinte de simpatie, însă ei nu aduc mângâiere
sufletului care tânjeşte, sufletului care este înfometat care este rănit şi
vătămat şi care are nevoie de balsam vindecător. Nu uitaţi niciodată
[48]
că Mântuitorul vostru trăieşte şi domneşte.
Trebuie să vă agăţaţi cu putere de făgăduinţele divine. Învăţătorii
omeneşti în cele ale credinţei creştine sunt puţini.
Poate că v-aţi simţit aproape descurajaţi şi poate aţi cedat ispitei,
de a vă neglija datoriile religioase, evitând a purta crucea lui Hristos
ca un creştin, poate aţi consimţit să fiţi călăuziţi de principii şi sentimente lumeşti, poate că aţi neglijat rugăciunea sau să-L mărturisiţi
pe Hristos. Dacă aţi făcut aşa, să nu mai faceţi. Aduceţi-vă aminte
de cuvintele lui Hristos: „Voi sunteţi martorii Mei“. Poate că lumina
voastră încă mai pâlpâie, însă, slavă lui Dumnezeu, încă nu este
prea târziu, chiar şi acum de a recunoaşte cerinţele pe care le are
Dumnezeu de la voi.
Încredeţi-vă în meritele lui Hristos. Voi sunteţi proprietatea
lui Isus Hristos. El v-a cumpărat cu un preţ infinit pentru El. Voi
sunteţi ai Săi prin creaţiune şi răscumpărare. Deşi speranţa voastră
cu privire la cer se clatină uneori, totuşi voi ştiţi în cine vă încredeţi. Nădejdea voastră pentru ceruri se află numai în meritele lui
Isus Hristos. Acum puteţi câştiga o experienţă vie în lucrurile lui
Dumnezeu. Privind la Isus prin credinţă, încrezându-vă în meritele
Sale, îndoielile cu privire la iubirea Sa vor dispărea ca roua în faţa
soarelui de dimineaţă.
Neclintiţi în a vă consacra lui Hristos. Consacrarea voastră
faţă de Hristos să fie deplină şi completă; nu mai zăboviţi nici măcar
o zi sau o oră. Folosiţi cât mai mult cu putinţă timpul de har pe care
îl aveţi, fie că este mai lung sau mai scurt. De îndată ce vă aruncaţi
fără rezerve în braţele lui Isus Hristos, El vă va accepta. În nici un
caz nu ascundeţi faptul că aţi ales adevărul, cu toate inconvenientele
care derivă din alegerea lui...
Niciodată, în nici o împrejurare, chiar şi în aparenţă, nu consimţiţi
să părăsiţi calea trasată pentru cei răscumpăraţi ai Domnului pentru
a merge pe ea. Fiţi neclintiţi statornici faţă de obligaţiile creştine şi
faţă de Dumnezeul vostru...
Păzirea Sabatului împreună cu îngerii. Vă îndemn să vă îndepliniţi obligaţiile creştine faţă de Dumnezeu. Dacă pe o rază de [49]
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o sută de mile nu este nimeni care ţine Sabatul, întregul Univers al
cerurilor simte împreună cu voi. Domnul Hristos Mântuitorul vostru
şi îngerii cereşti sunt pretutindeni împrejurul vostru. Dacă Îl veţi
chema pe Dumnezeu la vreme de nevoie, El vă va fi ajutor. Trăiţi
practic adevărul în cămin. „Voi sunteţi martorii Mei, zice Domnul.“
Mărturia unei mame creştine. Nu sunt în stare să-ţi scriu mai
mult. Dacă îl iubeşti pe tatăl copiilor tăi, trăieşte viaţa de creştin tot
timpul şi în orice împrejurare. Dacă veţi face acest lucru, Dumnezeu
va lucra de partea voastră. Însă când vă sunteţi pe plac vouă înşivă
dar nu sunteţi pe plac Tatălui ceresc, cum poate lucra Domnul de
partea voastră?
Fie ca Domnul să vă ajute, sărmanele mele, dragele mele, care
sunteţi ispitite, ca să alegeţi calea cea bună chiar acum. Fie ca el
să vă ajute să daţi soţilor voştri mărturie că sunteţi creştine în mod
practic, că Îl iubiţi pe Dumnezeu, că Îl iubiţi pe Isus, care Şi-a dat
viaţa pentru voi. Şi puterea voastră va ţine cât zilele voastre. ( vezi
Deuteronom 33, 25 ) ( Scrisoarea 76, 1896 )
Câştigarea unui tovarăş de viaţă necreştin. Sora mea, Mântuitorul nostru este un ajutor perfect, oricând la vreme de nevoie. Nu
îţi pierde încrederea în El. Nu vorbi despre necazurile tale fiinţelor
omeneşti; prezintă-le Domnului. Poate gândeşti că sunt unii care
vor simţi cu tine când eşti doborât însă, uneori vei fi dezamăgit.
Domnul Isus nu dezamăgeşte niciodată pe nimeni care vine la El
pentru ajutor.
Eşti una care face greşeli? Du-te la Isus şi cere-I să te ierte şi apoi
crede că o va face. „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios
ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire“ ( 1
Ioan 1, 9 ). Cere Domnului să-ţi ierte greşelile şi apoi bucură-te
în El. Nu-ţi va fi nicidecum de vreun folos să te tot văicăreşti de
defectele pe care le ai. Spune: „Doamne, îmi încredinţez sufletul
[50] neajutorat Ţie, numai Ţie. Nu mă voi îngrijora pentru că Tu ai spus:
«Cereţi şi veţi primi».“ Crede că vei primi. Crede că Mântuitorul tău
este plin de compasiune, plin de milă duioasă şi iubire. Nu lăsa ca
vreo întâmplare nefericită să te tulbure. Poate că greşelile mici sunt
îngăduite de Dumnezeu ca să te ferească de greşeli mai mari.
Nu sta la discuţie niciodată cu Satana. Fă-ţi partea ta în a te
ajuta pe tine însăţi, căci aşa trebuie să facă toţi cei care vor să fie
binecuvântaţi. Crede că Domnul Hristos te ajută. Străduieşte-te ca
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nu cumva să rosteşti vreun cuvânt de necredinţă. Când duşmanul îţi
spune că Domnul te-a părăsit, spune-i că tu ştii că El nu te-a părăsit,
căci El a spus: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi,
ci pe cei păcătoşi“ ( Matei 9, 13 )
Domnul Isus spune: „Pe cel ce vine la Mine, nicidecum nu-l
voi da afară“ ( Ioan 6, 37 ). Atunci, sora mea, alungă-l pe vrăjmaş.
Spune-i că nu-L vei dezonora pe Dumnezeu îndoindu-te de harul
Său, de bunătatea Sa, de iubirea Sa. Nu sta la discuţie niciodată cu
Satana, căci el are puteri uimitoare de a înşela. Adam şi Eva ar fi fost
biruitori dacă iar fi repetat lui Satana cuvintele lui Dumnezeu: „El a
spus acest lucru şi eu cred cuvântul Său, nu-mi voi pierde încrederea
în El“, atunci ei ar fi fost biruitori.
Mai bine cântaţi decât să vă văicăriţi. În loc de a te văicări
de slăbiciunea ta, de a rosti vorbe de necredinţă şi a simţi că nu
mai poţi, mai bine cântă. Vorbeşte despre îndurarea şi dragostea lui
Dumnezeu. Tuturor acelora care sunt trudiţi şi împovăraţi, Domnul
Hristos le face invitaţia: „Veniţi la Mine... şi eu vă voi da odihnă.
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine; căci Eu sunt
blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Căci jugul Meu este uşor şi sarcina Mea este uşoară“ ( Matei 11,
28-30 ). Aceasta este lecţia pe care Domnul Hristos doreşte să o
înveţi şi când o vei învăţa vei găsi odihnă.
Cuvinte blânde. Când ţi se rostesc cuvinte descurajatoare, mai
bine nu răspunde dacă nu poţi da un răspuns plăcut. Când eşti
încercată şi ispitită cu cuvinte lipsite de bunătate, nu plăti cu aceeaşi
[51]
monedă.
Spune-ţi ţie însuţi: „Nu Îl voi dezamăgi pe Mântuitorul meu.“
Orice bărbat care este creştin este un bărbat nobil; şi orice femeie
care este o creştină este o femei nobilă. Legea bunătăţii este întotdeauna pe buzele femeii creştine. Ea nu rosteşte cuvinte pripite. Dacă
rosteşti cuvinte amabile atunci când eşti iritată acest lucru va aduce
soarele în propria ta inimă şi tu singură îţi vei netezi cărarea. O fetiţă
de şcoală, a spus, ca răspuns la o întrebare: „Oamenii blânzi sunt
cei care dau răspunsuri frumoase la întrebări grosolane.“ Domnul
Hristos spune: „Ferice de ce blânzi; căci ei vor moşteni pământul.“
Ei vor corespunde pentru Împărăţia cerurilor pentru că doresc să se
lase învăţaţi.
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Tu spui că soţul tău nu este convertit încă la adevăr. Arată-i
în viaţa ta folosul pe care îl ai crezându-L pe Hristos pe cuvânt.
Prin răbdare, îngăduinţă şi bunătate îl poţi câştiga pe soţul tău la
Mântuitorul.
Nu trăi închipuiri romantice, ci o realitate. Prin puterea harului lui Dumnezeu poţi obţine cele mai mari biruinţe. Nu trebuie să-ţi
tratezi viaţa ca pe o aventură romantică ci ca pe o realitate. Trebuie
să fii împreună lucrătoare cu Dumnezeu în formarea unui caracter
pe care să-l poată aproba Dumnezeu. „Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică şi cutremur.“ Oare aici se încheie însărcinarea
voastră? Nu, nu, slavă Domnului! „Căci Dumnezeu este Acela care
lucrează în voi şi vă dă după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea“ (
Filipeni 2, 12.13 ).
Trebuie să conlucrezi cu Dumnezeu pentru mântuirea sufletului
tău. Trebuie să doreşti să faci voia lui Dumnezeu. Atunci nu îţi mai
irosi timpul şi putere murmurând, rostind vorbe lipsite de credinţă şi
căutând pricină lui Dumnezeu. Încurajează încrederea în El. Vorbeşte
cu bunătate despre El. Cinsteşte-l pe Acela care „atât de mult a iubit
lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică“ ( Ioan 3, 16 ).
Îndeplineşte-ţi datoriile pe care le ai în cămin. Asigură-te că
îţi îndeplineşti cele mai mici datorii în temere de Dumnezeu şi cu
[52] iubire faţă de El, cu credincioşie şi voioşie. „Cine este credincios
în lucrurile mici este credincios şi în cele mari“ ( Luca 16, 10 ).
Împlineşte-ţi cu credincioşie datoriile din cămin şi apoi rămâi singură numai cu Dumnezeu şi spune-I: „Îi încredinţez sufletul Lui.
Nu-mi voi lăsa viaţa în afara grijii Sale. Mă voi lăsa în grija Lui.“
Studiază viaţa Domnului Hristos atunci când a fost pe acest
pământ. El nu a desconsiderat nici cea mai mică, cea mai neînsemnată îndatorire care îi revenea. Desăvârşirea îşi punea amprenta pe
tot ce făcea El. Priveşte la Isus pentru ajutor şi astfel vei fi în stare
să-ţi împlineşti datoriile zilnice cu harul şi demnitatea uneia care
caută cununa vieţii nemuritoare...
Tot ceea ce aşteaptă Dumnezeu de la tine şi de la toţi creştinii
este ca tu să trăieşti ceea ce crezi. Dovedeşte că într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, că îi poate face pe oameni să nu
păcătuiască. Conformează-ţi viaţa după viaţa Lui curată, frumoasă
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şi sfântă. Ascultă de poruncile Sale. Astfel vei da dovadă de evlavie
practică.
O singură viaţă. Nu zăbovi asupra greutăţilor vieţii de creştin.
Nu vorbi despre necazurile tale căci dacă vei face astfel vei avea tot
mai mult tendinţa să te plângi de Dumnezeu. Vorbeşte despre dragostea lui Hristos, şi fă-i loc în inima ta şi în viaţa ta. Mulţumeşte-I
Domnului că te-a cruţat, că nu te-a îndepărtat fără să te fi pregătit
pentru intrarea în Împărăţia cerurilor, unde nu este păcat, nu este
tristeţe. Nu ai decât o singură viaţă în care să-ţi desăvârşeşti caracterul creştin. Dacă vei descoperi harul lui Dumnezeu în caracterul
tău, dacă Legea bunătăţii se află întotdeauna pe buzele tale, dacă
mulţumeşti continuu lui Dumnezeu pentru bunătatea Sa faţă de tine,
te pregăteşti să-L lauzi pe Cel din căminul de sus. ( Scrisoarea 72,
1903 )
Dorinţele soţului cu privire la mâncare. În ziua în care te-am
vizitat, am apreciat mult masa îmbelşugată pe care ei pregătit-o pen- [53]
tru noi. Trebuie însă să înveţi cum să pregăteşti mâncare hrănitoare
în modul cel mai simplu. Trebuie să respecţi dorinţele soţului tău
cu privire la pregătirea hranei însă totuşi poţi învăţa cum să pregăteşti feluri de mâncare apetisante în modul cel mai simplu şi cât
mai sănătos cu putinţă, astfel ca nervii cei fini ai creierului să nu
ajungă slăbiţi şi amorţiţi, făcându-vă să fiţi iritabili, nervoşi, şi uşor
de provocat...
Sora mea scumpă, ai o poziţie de răspundere în casa ta. Ţine
frânele conducerii cu o mână înţeleaptă constantă. Nu îngădui ca
membrii familiei tale să-şi piardă dragostea faţă de tine şi să nu te
mai respecte. Leagă-i de inima ta cu corzile de mătase ale iubirii.
Poţi face aceasta dacă trăieşti aproape de Hristos. Privind la El, vei fi
schimbată după chipul Său, după ce ai scăpat de întinarea care este
în lume prin pofte. Dumnezeu te iubeşte; El îl iubeşte şi pe soţul
tău şi caută să-l atragă la Sine. El doreşte să-i îndrepte atenţia de la
[54]
lucrurile vremelnice la bogăţiile veşnice. ( Scrisoarea 145, 1900 )
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Secţiunea 3 — Un soţ mutilat

[Pe când era tânăr, Walter C. a urmat ceea ce sugerează Matei 19,
12 şi s-a făcut famen. După cele spuse de Walter, Laura s-a căsătorit
cu el în deplină cunoştinţă de starea lui. Totuşi, în cele din urmă, ea
a divorţat de el şi s-a căsătorit cu altcineva. După recăsătorirea ei,
şi Walter s-a căsătorit din nou. Scrisorile din această secţiune arată
străduinţele arzătoare ale lui Ellen White de a proteja legământul
căsătoriei chiar în faţa unor situaţii extrem de dificile.]

Capitolul 6 — Sfaturi pentru Walter şi Laura.
Legământul căsătoriei uneşte pe cei doi — 9 ianuarie 1888.
Am avut o discuţie cu fratele C. Pentru că m-a rugat mult, m-am dus
împreună cu el la Sf. Elena unde am avut o discuţie cu soţia sa...
11 ianuarie 1888. Am avut o discuţie lungă cu sora C. şi i-am
arătat că legământul căsătoriei uneşte pe cei doi şi nu poate scuti
de îndatoriri pe nici una dintre părţile care s-au angajat în acesta cu
excepţia cazului de adulter, violarea patului căsătoriei. Am avut o
discuţie folositoare asupra acestui subiect. ( Manuscript 22, 1888 )
Oare un jurământ nu înseamnă nimic? 8 iunie 1888. Vreau
să-ţi prezint ţie ( Laura ) câteva lucruri. De ce nu priveşti lucrurile
aşa cum sunt ele de fapt? Voi doi aţi făcut un jurământ care a fost
înregistrat în cărţile din ceruri de către îngerul raportor că vă veţi
[55] iubi unul pe altul până ce moartea vă va despărţi. Atât de repede dai
la o parte legământul făcut? Vei ceda tu în faţa sfaturilor rele care
ţi s-au dat, renunţând la onoarea ta, la legământul făcut, la datoria
ta? Dacă ţi-au venit gânduri rele, dacă ai primit sfaturi care ţi-au
sugerat să pleci, sunt oare acestea motive să laşi cu atâta uşurinţă
la o parte legământul făcut? Oare un jurământ nu înseamnă nimic?
Oare numai toanele tale contrează?
Poate spui că nu îl iubeşti pe soţul tău. Este acesta un motiv ca
să nu încerci acest lucru? Este această viaţă atât de lungă şi de o
asemenea valoare încât tu să alegi propria ta cale şi să dai la o parte
Legea lui Dumnezeu? Nu găsesc temeiuri ca tu să obţii divorţul.
Dacă soţul tău te-a înşelat, chiar dacă ar fi aşa, ai făcut un jurământ.
Dacă el ţi-a spus, şi el susţine că ţi-a spus şi tăgăduieşte că te-a
înşelat, şi tu te-ai căsătorit cu el, cum vei obţine divorţul? Doresc ca
tu să poţi urma calea pe care ţi-o recomand eu, căci eu nu îţi pot da
nici un altfel de sfat.
Nedesăvârşirea nu este un motiv pentru a desface o căsătorie. Simt că mi se face rău de la inimă când mă gândesc la felul
destrăbălat în care este păstrat legământul căsătoriei. Ne apropiem
de judecată. Îşi cer să iei seama cu atenţie cu sinceritate la ceea ce
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faci. Poate a rămas doar o simplă legătură şi ai început să ai repulsie
faţă de felul de a fi, de manierele soţului tău. Oare nu simt acelaşi
lucru mulţi dintre oameni, după ce noutatea căsătoriei a trecut? Însă
când aţi făcut legământul înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri,
ai ştiut că nu eşti desăvârşită şi că nici soţul tău nu este desăvârşit;
însă aceasta nu este o scuză pentru a întrerupe legământul căsătoriei.
Trebuie să vă educaţi mintea şi inima ca să vă puteţi suporta unul
pe celălalt, ca să puteţi fi buni unul cu altul şi să nu îngăduiţi ca
neîncrederea şi ura să-şi facă loc între voi.
Reînvierea iubirii care a murit. Te iubesc, sora mea, şi nu
doresc să apuci pe o cale care să ruineze fericirea ta şi a soţului
tău. Cei care te-au învăţat să faci acest lucru ar face mai bine să-şi [56]
cerceteze propriile lor inimi. Dacă vei face apel la voinţa ta şi vei
acţiona în temere de Dumnezeu atunci iubirea pe care tu o consideri
moartă va învia cu excepţia cazului când voi vă înjugaţi fiecare cu
firea păcătoasă a celuilalt şi stârniţi cele mai rele trăsături ale inimii
omeneşti. Izvorul iubirii va creşte zi de zi şi în timp va înlătura orice
amărăciune sau dezamăgiri.
Tu ştii că ai sentimente de afecţiune faţă de soţul tău, căci el este
soţul tău, şi te iubeşte cu toată inima sa. Dragostea ta ar trebui să fie
preţuită de el, să o considere o lumină, o inspiraţie pentru viaţa sa.
Soţul tău va preţui dragostea ta, îi va vedea valoarea şi aceasta va
avea o influenţă transformatoare, înălţătoare asupra vieţii lui. Poate
ai închipuiri, idei şi capricii de care nu poţi scăpa dintr-o dată, iar
soţul tău trebuie să se poarte cu umilinţă şi răbdare cu tine. Însă tu
ai trăsături nobile de caracter care, dacă nu sunt trecute cu vederea
şi nu sunt maltratate, îţi vor veni în ajutor.
Nevoia de îngăduinţă. Acum îţi spun că nu este posibil să întrerupi legământul căsătoriei şi să fii fără vină înaintea lui Dumnezeu.
Uneşte-ţi interesele cu cele ale soţului tău. Iubeşte-l, fii îngăduitoare
şi lucrează împreună cu el. Cere sfătuitorilor răi să se îndepărteze.
Este problema ta, a soţului tău şi a lui Dumnezeu. Numai mândria
inimii este cea care te face să nu-ţi poţi deschide ochii pentru a
vedea corect credincioşia soţului tău. Fii credincioasă legământului
căsătoriei pentru că tu eşti o persoană integră, şi oare vei regreta
că ţi-ai păstrat angajamentul atunci când vei fi îmbrăcată în haina
neprihănirii lui Hristos.
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Desăvârşirea numai în Hristos. Noi avem doar puţin timp pe
acest pământ, un timp când obiceiurile păcătoase din cadrul căsătoriei ruinează zeci şi zeci de mii de oameni. În timp ce trebuie să-ţi
[57] duci crucea, te rog, de dragul lui Hristos, nu te depărta de dreptate şi
neprihănire. Duceţi o viaţă înţeleaptă, folosiţi-vă puterea voinţei fără
să căutaţi perfecţiunea în celălalt, ci priviţi la Isus care este ajutorul
şi desăvârşitorul credinţei voastre. Duceţi lupta creştină cu răbdare,
având în vedere cununa vieţii, căutând să dobândiţi cunoaşterea voii
lui Dumnezeu şi să fiţi în legătură cu el.
Sunt sigură că atunci când veţi fi lămuriţi care este calea cea bună
de urmat, vei acţiona cu hotărâre, nu ca un copil, ci în conformitate cu
convingerile voastre şi nu după sentimentele voastre. Predaţi-vă lui
Dumnezeu fără rezerve, suflet, trup şi spirit. Du-te şi lucrează pentru
cauza lui Dumnezeu, făcând bine iar Domnul te va binecuvânta. Nu
te concentra asupra ta însuţi. Gândeşte-te la sufletul cuiva; gândeştete la viaţa plină de tăgăduire de sine, de sacrificiu de sine a lui Isus.
Îndreaptă atenţia de la tine însuţi la Isus şi viaţa Sa şi caracterul Său.
( Scrisoarea 57, 1888 )
Acceptarea faptelor — 29 aug. 1888. Nu văd ce s-ar mai putea
face în acest caz şi cred că singurul lucru pe care tu ( Walter C. )
poţi să-l faci este să renunţi la soţia ta. Dacă ea este atât de hotărâtă
să nu mai trăiască împreună cu tine, atât ea, cât şi tu, veţi ajunge
nenorociţi, procedând astfel. Şi din moment ce ea şi-a asumat pe
deplin şi în mod hotărât riscul, nu poţi decât să-ţi iei crucea şi să
dovedeşti că eşti bărbat...
Sper că vei fi bărbat. Uită de aceasta, du-te la lucrul tău, fă-ţi
datoria fără să ţii seama de nimeni de pe pământ, cu tăgăduire de
sine şi sacrificiu de sine. În aceasta va fi puterea ta. Domnul Isus,
Mântuitorul nostru vine la oameni şi le spune: Vă iubesc; vreau să
vă fac fericiţi. El îşi arată mâinile şi picioarele şi spune: am suferit
pentru voi; Eu port semnele săgeţilor care vă erau destinate vouă;
Eu vă voi duce poverile voastre; vă voi fi adăpost. Încredeţi-vă în
[58] Mine şi veţi avea marea răsplată a vieţii veşnice.
Nu este timp pentru compătimire de sine. Eu îţi spun, pune-ţi
încrederea în Dumnezeu. Mintea ta a fost preocupată şi cuprinsă de
îngrijorare datorită situaţiei cu soţia ta. Acum, în numele lui Isus,
lasă la o parte acest subiect; lasă cazul tău pe seama Domnului.
Fie ca experienţa pe care ai avut-o să lucreze umilinţă în viaţa ta.
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Domnul Hristos este alături de cei slabi, de cei ispitiţi şi uitaţi pentru
a le da iubirea Sa divină şi odihna Sa. Ai nevoie de pace a minţii,
nu te mai gândi la Laura şi îndreaptă-ţi cu grăbire simţămintele
către Dumnezeu. El te va mângâia. Timpul este scurt; nu ai timp
să stai pe loc şi să te autocompătimeşti; du-te şi lucrează pentru
Domnul. Fă tot ce poţi mai bine; nu te lăsa pradă descurajării;
umblă în umilinţă înaintea lui Dumnezeu; caută comuniunea cu
El. Nu lăsa ca descurajarea să te facă să te concentrezi spre tine
însuţi, să te gândeşti numai la tine şi să vorbeşti numai cu tine.
Trăieşte pentru Dumnezeu. Fii amabil, curtenitor. Nu lăsa această
dezamăgire să te ruineze. Lasă melancolia, Dumnezeu te va ajuta
dacă îi vei fi credincios. Nu uita că ochiul lui Dumnezeu este asupra
ta, cercetându-ţi sufletul în profunzime...
Fie ca Domnul să te ajute să te întărească şi să te binecuvânteze
ca să faci tot ce poţi mai bine. Nu mai privi la lucrurile vremelnice,
la idolii acestui pământ şi închină-te Domnului Dumnezeului tău,
slujindu-I cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi atunci vei fi cu totul
devotat Domnului. ( Scrisoarea 40, 1888 )
Desconsiderarea luminii. Sper să te sfătuiesc ( Laura ) şi să
vorbesc cu tine. Mă tem mult că tu desconsideri lumina pe care
Dumnezeu a găsit cu cale să ţi-o dea prin mine. Eu ştiu că Domnul
are milă, duioşie şi dragoste faţă de tine şi sper că nu vei fi ispitită să
urmezi o cale care să-ţi despartă sufletul de Dumnezeu. Sunt mulţi
care sunt gata să dea sfat, punând mintea în încurcătură cu sfatul pe
care-l dau, care nu Îl au pe Dumnezeu ca sfătuitor, de aceea tot ce [59]
spun ei nu poate decât să complice un caz care este deja foarte greu.
Sora mea, firea ta şi temperamentul tău sunt de aşa natură, încât
mă tem mult pentru sufletul tău. Mă tem că nu îţi vei alege prieteni
dintre cei care sunt chibzuiţi înţelepţi şi cu inima umilă, care Îl
iubesc pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Sale.
Lupta lui Satana pentru suflet. Citim că Satana a coborât pe
pământ cu mânie mare, lucrând cu toată putere lui de amăgire asupra
inimilor şi minţilor acelora care vor asculta de îndemnurile sale. Tu
ştii câte ceva despre dragostea lui Dumnezeu; tu cunoşti întrucâtva
pacea lui Hristos; iar Satana este la lucru, jucându-se cu sufletul tău.
Va obţine el victoria? Îşi va atinge el scopul? Să ferească Dumnezeu!
Domnul ţi-a dat lumină însă tu nu ai umblat în această lumină.
Eşti mulţumită de calea pe care ai apucat-o? Calea ta, voinţa ta,
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acestea nu constituie cel mai bun lucru pe care să-l urmezi. Eu sunt
sigură că Satana vrea să te lege de el. O va face? vei alege tu să
mergi pe propria ta cale în loc să ţii calea Domnului? Te vei aşeza tu
pe tărâmul vrăjmaşului?
Evită chiar şi ceea ce se pare a fi rău. Fereşte-te chiar şi de
ceea ce se pare rău, acesta este îndemnul apostolului inspirat. Ai
făcut tu acest lucru? E foarte greu să-l faci cu temperamentul tău în
timp ce tot timpul cutreieri dintr-un loc în altul. Simţi tu, sora mea,
că acţionezi în mod conştient? Oare caracterul tău nu se dezvoltă
cumva numai într-o singură direcţie? Oare nu este vorba de trăsături
de caracter care în loc să te susţină îţi vor dăuna vieţii viitoare? Cele
senzuale şi sentimentale sunt mult mai dezvoltate decât cele intelectuale. Trebuie evitat orice, sora mea, care ar impulsiona această
[60] tendinţă şi ar face din ea o putere predominantă. Tu ai putere care
să te însufleţească; păstrează-o neîntinată şi cu totul consacrată lui
Dumnezeu. Dumnezeu ţi-a dat capacităţi şi daruri care trebuie sfinţite şi folosite spre slava Sa.
Viaţa ta îşi are istoria ei şi tu vei scrie, în continuare, această
istorie. Mintea ta poate face o întorsătură în această perioadă de
criză din viaţa ta, să se înjosească mai degrabă decât să te înnobileze.
Influenţele stricăcioase ale lumii îţi pot modela obiceiurile, gustul
tău, conversaţia şi comportamentul tău. Tu eşti cea care pierde. Clipe
atât de preţioase, atât de solemne pline de consecinţe pentru veşnicie,
s-ar putea să fie de partea lui Satana şi să te conducă spre ruină. Eu
nu doresc să fie astfel. Eu doresc ca tu să fii o creştină, un copil al
lui Dumnezeu, o moştenitoare a cerului.
Importanţa sfatului părintesc. Tu singură ţi-ai hotărât viaţa.
Cum este înregistrat cazul tău în cărţile din ceruri? Mai presus de
orice, caută acele lucruri care îţi aduc pacea, lasă-te influenţată de
acele lucruri care nu vor deteriora şi nici nu vor distruge sensibilitatea sufletului. Păzeşte-ţi sufletul neîntinat de lume. Nu lăsa ca
familiaritatea cu tinerii să pună o pată asupra vieţii tale. Tu te afli în
pericol de a renunţa la Domnul Hristos, de a deveni nechibzuită şi
a nu dori să asculţi de sfatul cel înţelept. Sfatul dat cu dragoste de
părinţi se loveşte în urechi surde. Vrei tu, sora mea, să te gândeşti
serios dacă eşti gata să primeşti sfat de la cei cu experienţă? Te vei
lăsa călăuzită de prieteni? Nu vei da tu atenţie sfatului părintesc? Te
vei ocupa singură de propriul tău caz?
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Fă cale întoarsă. Sper că vei schimba direcţia în care ai pornit,
căci dacă mi-a vorbit vreodată Domnul atunci El îţi spune acum
să faci cale întoarsă. Patimile tale sunt puternice; principiile tale
sunt puse în pericol; iar tu nu vrei să ţii seama şi să urmezi sfatul
despre care tu ştii că este bun şi că este singurul lucru clar, sigur
şi potrivit pe care să-l faci. Te vei hotărî oare să faci ceva ce este
bine, să fii în regulă şi să dai atenţie sfatului pe care ţi l-am dat în [61]
Numele Domnului? Dumnezeu ţi-a dat daruri. Vor fi acestea irosite
la întâmplare? Eforturile lipsite de călăuzire se vor îndrepta adesea
mai degrabă în direcţia cea greşită decât în direcţia cea bună. Vei
lăsa tu ca anii de încăpăţânare, de dezamăgire şi ruşine să treacă sau
vrei să faci o impresie atât de rea asupra minţilor oamenilor prin
ceea ce faci, încât să nu poţi exercita niciodată influenţa pe care ai fi
putut-o avea?
Ceea ceai făcut a fost de un asemenea caracter încât tot binele
pe care l-ai făcut a fost vorbit de rău. Ai devenit ursuză, nesfinţită,
nesfântă. Pentru a putea dobândi ceva ce tu consideri că este libertate,
tu ai pornit pe o cale care, dacă ar fi urmată, te-ar ţine într-o robie
mai aspră decât sclavia. Trebuie să-ţi schimbi comportamentul şi să
te laşi călăuzită de sfatul celor cu experienţă şi, prin înţelepciunea
acelora pe care Domnul îi învaţă, să-ţi aşezi voinţa de partea voii
Domnului.
Pată pe suflet. Dacă tu eşti hotărâtă să nu asculţi de nici un
sfat şi vrei să faci ce ştii tu, atunci să fii sigură că vei culege ce ai
semănat. Ori te vei îndepărta de calea cea bună, rănită, zdrobită şi
pipernicită în ce priveşte caracterul, ori te vei întoarce la Domnul în
umilinţă, cu pocăinţă şi mărturisindu-ţi greşelile. Vei obosi să te tot
lupţi cu morile de vânt.
Eşti tu sigură că ai apucat-o pe calea cea bună? Eu ştiu că nu; însă
mândria a pus stăpânire pe sufletul tău. Eşti prea năucă şi nechibzuită
pentru a primi sfat. Nu uita că orice faptă, orice acţiune poate fi ori
virtuoasă, ori moralizatoare. Dumnezeu nu are plăcere de tine. Îţi
poţi îngădui tu să faci ceea ce faci? Pe sufletul tău şi-a făcut loc o
pată. ( Scrisoarea 47, 188 )
Ca lutul în mâinile lui Isus. Te rog, Laura, să te îndrepţi spre
Dumnezeu pentru înţelepciune. Cel mai greu lucru pe care-l ai de
făcut este să te ocupi de propriul tău eu. Necazurile pe care le ai zi
de zi, sentimentele tale, temperamentul tău deosebit, impulsurile tale [62]

54
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lăuntrice, toate acestea sunt lucruri pe care cu greu le ţii înstăpânire
şi aceste înclinaţii încăpăţânate te ţin adesea roabă şi în întuneric.
Singurul lucru pe care poţi să-l faci este să te predai fără rezerve
în mâinile lui Isus cu toate experienţele tale, cu toată ispitele tale,
cu toate necazurile tale, cu toată pornirile tale şi să laşi ca Domnul
să te modeleze aşa cum este lutul modelat de olar. Tu nu îţi aparţii
ţie însăţi, de aceea trebuie să-ţi predai eul de nestăpânit în mâinile
Aceluia care este în stare să te conducă; atunci odihna, odihna cea
atât de preţioasă şi pacea vor fi prezente în sufletul tău. Lasă-te cu
totul în mâinile lui Dumnezeu.
Fotografii în cărţile cu rapoarte din ceruri. Nu uita, caracterul
tău este înregistrat ( fotografiat ) de către marele Artist în cărţile cu
rapoarte din ceruri la fel de minuţios după cum artistul reproduce
faţa pe placa lustruită. Ce spun cărţile din ceruri în cazul tău? Îţi
conformezi tu caracterul după Model, Domnul Isus Hristos? Îţi speli
tu haina caracterului tău şi ţi-o albeşti tu în sângele Mielului? „iată,
Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după
faptele lui...“ ( Apocalipsa 22, 12 )...
Schimbă-te înainte de a fi prea târziu. Laura nu este prea târziu ca relele să fie îndreptate. Acum nu este încă prea târziu să-ţi
întăreşti chemarea şi alegerea ta. Poţi să începi să lucrezi potrivit cu
planul adunării. Adaugă la credinţa ta virtutea şi cunoştinţa, cumpătarea, răbdarea şi tot harul creştinului. În marea zi a confruntării
totul va pieri în afară de aurul caracterului sfânt care va rămâne.
Acesta nu poate fi distrus. El va trece testul focului în ziua de pe
urmă. Scumpa mea copilă, aş dori să nu uiţi că „Dumnezeu va aduce
orice faptă la judecată şi judecata acesta se va face cu privire la tot
[63] ce este ascuns, fie bine, fie rău“ ( Eclesiastul, 12, 14 ).
Adevărul este descoperit acelora care umblă în lumina soarelui
neprihănirii lui Hristos. Adevărul sfinţeşte. Vedem viciul înmulţinduse pretutindeni. Este îndrăgit şi ridicat în slăvi, în timp ce evlavia,
dreptatea şi curăţia sunt călcate în picioare. Un mare număr de
oameni seamănă seminţe vătămătoare în jurul lor. Ce faci tu, Laura?
De când te-ai hotărât să desconsideri sfatul, să refuzi să primeşti
sfat, ai crescut şi ai ajuns o creştină matură sau, alegând propria ta
cale, ai descoperit că aceasta aduce tulburare, griji şi îngrijorări?
Alegerea crucială a vieţii. De ce să nu asculţi de sfatul părinţilor
tăi? Înaintea ta stă calea ce duce la ruină sigură. Vrei tu să te întorci

Sfaturi pentru Walter şi Laura.

55

cât încă se mai poate? Vrei tu să-L cauţi pe Domnul în timp ce
glasul cel dulce al Îndurării face apel la tine sau vrei încă să mergi pe
propria ta cale? Domnul are milă de tine. Domnul te invită. Vei veni
tu? Îţi vei reveni după decăderea pe care ai avut-o? Fie ca Domnul
să te ajute să fii cu totul a Domnului. ( Scrisoarea 51, 1889 )
Sfatul şi voinţa proprie. Dragă soră Laura: M-am gândit săţi scriu câteva rânduri pentru că mă interesează ce se întâmplă cu
sufletul tău şi sunt sigură că picioarele tale au mers mult prea mult
timp şi periculos pe calea care duce la pierzare. N-ai căpătat puterea
de a birui orice defect din caracter, ci ai urmat un curs care este
necreştinesc. Eu ştiu acum că dacă tu ai fi urmat sfatul pe care ţi
l-am dat în numele Domnului, astăzi ai fi fost cu mult, mult înainte
faţă de cum eşti acum din punct de vedere spiritual. Însă tot sfatul
meu a fost aruncat la o parte ca şi când nu ai fi fost nimic şi am
simţit că nu are rost să caută să-ţi fac bine, deoarece sufletul meu ar
fi rănit iar sufletul tău ar fi neajutorat cu excepţia cazului în care eu
aş fi de acord cu ideile tale în legătură cu căsătoria cu Walter. Acest
lucru eu nu îl voi face niciodată deoarece eu ştiu că tu mergi pe o [64]
cale care nu este bună şi pe care Domnul nu o va aproba. Dacă ceea
ce faci tu ar fi bine, nu ai fi suferit atât.
Ce ai făcut de când l-ai părăsit pe Walter a fost astfel încât nu
te-a făcut să te poţi bucura de preţuirea cuiva care să aibă în inimă
temerea de Dumnezeu. Totdeauna ţi-a plăcut să fii în societate şi
ai încurajat atenţia bărbaţilor tineri. Lucrul acesta l-ai făcut spre
propriul tău rău. Sfatul şi îndemnarea nu ţi-ar fi făcut nici un bine, ci
ţi-au produs resentimente. Nu vrei tu să ţii cont de felul cum privesc
îngerii din ceruri la calea pe care ai apucat cu încăpăţânare, cu voinţă
proprie, puternică, hotărâtă şi sfidătoare?
Reflecţii în oglinda lui Dumnezeu. Tu ai rămas la propriile
tale idei, fără să ţii seama de ceea ce este drept sau neprihănit. Se
merită oare, Laura? Îţi poţi permite tu să petreci cele câteva clipe
ale timpului de har în modul de viaţă pe care l-ai ales? Cu siguranţă
că dacă ai fi consimţit să trăieşti împreună cu Walter nu ai mai fost
nefericită, aşa cum ai fost. Ţi-ai hotărât care este vrerea ta însă este
aceasta voia lui Dumnezeu? Aş vrea să te vezi pe tine însăţi aşa
cum te vede Dumnezeu. Odată L-ai iubit pe Dumnezeu, însă acum
ţi-ai pierdut dragostea dintâi. Tu nu Îl iubeşti pe Dumnezeu; tu nu
iubeşti lucrurile sfinte. Influenţa ta nu este pentru alţii o mireasmă
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de viaţă spre viaţă, ci de moarte către moarte. În loc de a creşte în
harul şi cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos,
tu te îndepărtezi tot mai mult de Domnul.
Răceală şi declin spiritual. Dacă ai fi urmat o cale bună, nu
te-ai fi aflat în acest declin spiritual. Biblia nu îţi mai este la fel de
preţioasă cum ţi-a fost odată. Tu o citeşti doar puţin, din datorie şi
nu pentru că asculţi glasul lui Dumnezeu în Cuvântul Său. Te rogi
uneori, însă numai de formă. Tu nu îţi prezinţi necazurile înaintea
[65] lui Dumnezeu şi nu Îl rogi cu o inimă umilă să-ţi descopere căile
Sale şi voia Sa. Noi nu putem fi de acord cu ceea ce faci tu; noi nu
credem că exemplul tău ar putea fi sigur ca cineva să-l urmeze.
În loc de a lărgi linia care te separă de lume, tu ai tot îngustato până când aceasta s-a şters. Dacă Domnul ar zice astăzi: tăiaţi
copacul; de ce să facă umbră degeaba pământului? Atunci nu ai avea
parte de întâia înviere. Vorbirea ta nu este aleasă, nobilă; nimeni nu
te poate considera o creştină datorită felului tău de a vorbi nesăbuit,
nechibzuit şi după tovarăşii pe care ţi i-ai ales în ultimii ani. Te
degradezi continuu şi acelaşi lucru se întâmplă şi cu sora ta şi aceasta
face tot mai dificilă îndreptarea ta.
Cu totul nesăbuită şi nepăsătoare. Îţi poţi permite tu să faci
acest lucru? Ai devenit cu totul nesăbuită şi nu îţi pasă de sufletul
tău? Am o solie din partea Domnului, să nu disperi, ci să te întorci la
Domnul. „Căutaţi pe Domnul, câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L
câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul
nelegiuit de gândurile lui; să se întoarcă la Domnul care va avea
milă de el, la Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând“ ( Isaia 55,
6.7 )
Poţi să treci cu vederea orice, în afară de un singur lucru: cum
stau cu sufletul? Dacă boala şi moartea ar veni deodată peste mine
acum, ce nădejde am eu să ajung în locaşurile pe care Domnul Isus
S-a dus să le pregătească pentru mine? Vei alege tu propria ta cale şi
voinţa ta şi vei refuza să ţii calea Domnului?
Nevoia întoarcerii la Dumnezeu. Inima ta s-a împietrit din
ce în ce mai mult însă Laura, prăbuşeşte-te pe Stâncă şi lasă-te
zdrobită; predă-te lui Dumnezeu; întoarce-te la Isus. Acelaşi soare
care a strălucit odată în inima ta şi a topit-o, aceleaşi licăriri ale
[66] Soarelui Neprihănirii care ţi-au luminat mintea cu razele lor curate
sunt în căutarea după inima şi mintea ta astăzi. Acelaşi Isus care a
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oferit iertate sufletului tău îţi vorbeşte şi astăzi. Sângele Său este
încă eficient; el te poate curăţi de orice păcat. Acelaşi Spirit care
te-a atras odată la Isus cu corzile iubirii Sale, aşteaptă să te conducă
înapoi la El. Zdrobeşte-ţi inima, mărturiseşte-ţi păcatele, părăseşte-le
şi întoarce-te la Domnul cu toată inima. Când te vei hotărî să te pui
în rânduială cu Dumnezeu să părăseşti calea ta şi să mergi pe calea
Domnului, atunci El îţi va asigura din nou mântuirea Sa.
Puterea voinţei slăbită. Unele lucruri care acum par imposibile,
pentru tine se vor schimba cu siguranţă când inima ta va fi schimbată
prin harul lui Dumnezeu. Uneori inima ta era întristată pentru că ştiai
că eşti nemântuită şi că Îl superi pe Mântuitorul prin faptele tale rele.
Când te gândeşti la tine, eşti uluită cât de mare a devenit distanţa
dintre tine şi Mântuitorul. Mereu, mereu te-ai hotărât să-ţi schimbi
viaţa însă tot atât de des ai şi căzut pentru că ai luat aceste hotărâri
în propria ta putere. Puterea ta morală a slăbit. Puterea voinţei tale
este destul de puternică însă nu este suficient de puternică de partea
Domnului. Tu nu eşti în stare să-ţi fixezi mintea asupra Cuvântului
lui Dumnezeu. Ai vorbit mult însă aceasta nu a făcut decât să te
scufunde mai mult. Inima ta este nesimţitoare atunci când încerci să
te rogi.
Strigătul păcătosului. Acum fă un efort disperat. Îndepărteazăţi mintea de la propria ta persoană de la divorţ, de la Walter, de la
orice lucru vremelnic; începe cu sufletul tău. Strigă cu sinceritate:
Condu-mă pe stânca pe care nu o pot ajunge căci este prea înaltă
pentru mine; mântuieşte-mă, Doamne, ca să nu pier; „Zideşte în mine
o inimă curată Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic...
Curăţeşte-mă cu isop şi voi fi curat, spală-mă şi voi fi mai alb decât
[67]
zăpada“ ( Psalmii 51, 10.7 )
Noi suntem înconjuraţi de nedreptate în nenumărate forme. Tu
ai nevoie de un ajutor. Domnul cunoaşte toate faptele noastre; chiar
şi gândurile noastre sunt înaintea Lui ca o carte deschisă. Fac apel
la tine acum. Este vorba de schimbarea necesară. Păşeşte de sub
stindardul diabolic al lui Satana şi aşează-te sub stindardul însângerat
al lui Isus Hristos. Vrei tu să faci acest lucru? Vrei tu să schimbi
duhul tău cu Duhul lui Hristos? Dacă mintea ta îşi va găsi plăcere să
zăbovească asupra cerului şi a lucrurilor cereşti, atunci nu vei mai
avea dorinţa de a te afla în compania bărbaţilor tineri. În suflet se va
aprinde dorinţa cea mai arzătoare de a fi ca Isus. Privind la El, noi
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suntem schimbaţi după chipul Său. Gândurile fireşti, sentimentele
fireşti nu vor mai fi alimentate. Nu vei mai fi frivolă, uşuratică în
vorbire, şi nu vei mai duce o viaţă nesfinţită. Atunci vei putea ajunge,
prin harul lui Hristos, la cel mai înalt standard de curăţie şi nobleţe
a caracterului.
Te încredinţez acum lui Dumnezeu şi harului Său. Însă fă-ţi partea în ce priveşte mântuirea ta cu frică şi cutremur căci, Dumnezeu
este Cel ce lucrează în tine şi voinţa şi înfăptuirea după buna Sa
plăcere. ( Scrisoarea 14a, 1891 )

Capitolul 7 — Sfat celei de-a doua soacre a lui
Walter
Stimată soră: [Scrisă la 26 august 1893, mamei celei de-a doua
soţii a lui Walter] Ştiu ce te supără în ce priveşte căsătoria fiicei tale
cu Walter. Însă această căsătorie a avut loc cu consimţământul tău,
iar fiica ta, ştiind totul despre el, l-a acceptat ca soţ; acum nu văd
nici un motiv să te mai simţi împovărată în legătură cu aceasta. Fiica
ta îl iubeşte pe Walter C. şi s-ar putea ca această căsătorie să fie în
planul lui Dumnezeu astfel că atât Walter, cât şi fiica ta să poată avea
o experienţă creştină mai înaltă şi să poată fi întăriţi acolo unde sunt
[68]
deficitari.
Fiica ta s-a legat cu Walter prin căsătorie şi a rupe acest legământ
al căsătoriei nu ar fi nicidecum bine din partea ei. Ea nu-şi poate
anula acum obligaţiile faţă de el.
Tu spui că Walter a fost logodit cu o oarecare tânără din Topeka.
Nu pot să vorbesc despre acest lucru deoarece nu am auzit motivele
care l-au determinat pe Walter să desfacă această logodnă, dacă
într-adevăr a fost vorba despre aşa ceva. Însă sunt în cunoştinţă de
cauză în privinţa relaţiilor cu fosta sa soţie, Laura. Walter a iubit-o
pe Laura cu mult peste ceea ce merita ea, căci ea nu a fost demnă de
aceasta. El a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a o ajuta, şi a căutat
pe orice cale cu putinţă ca ea să rămână soţia lui. El nu a putut face
mai mult decât ceea ce a făcut. Am rugat-o, am încercat să-i arăt că
nu este bine ce face, am implorat-o să nu divorţeze; însă ea a fost
hotărâtă, ambiţioasă şi încăpăţânată vrând să facă ceea ce vrea ea.
Cât a locuit împreună cu el, a căutat să obţină cât de mulţi bani a
putut de la el, însă ea nu l-a tratat cu bunătate aşa cum ar trebui să-şi
trateze soţul o soţie.
Drept la fericire. Walter nu a alungat-o pe soţia lui., ea l-a
părăsit şi l-a îndepărtat pe el, căsătorindu-se cu un alt bărbat. Nu
văd nimic în Scriptură care să-i interzică lui să se recăsătorească
în Domnul. El are dreptul la afecţiune din partea unei femei care,
cunoscându-i infirmitatea lui fizică, să fie de acord să-i ofere dra59
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gostea ei. A sosit timpul când putem considera că a fi steril nu este
cea mai gravă stare a cuiva. Eu văd soţii care au dat naştere la o
sumedenie de copii dar care nu sunt în stare să-i îngrijească în mod
corespunzător. Aceste femei nu au timp să se refacă după ce dau
naştere unui copil pentru că ajung din nou să fie însărcinate.
Multe dintre aceste femei sunt soţiile unor bărbaţi săraci care nu
au mijloace suficiente pentru a-şi susţine familiile lor continuu în
creştere şi în prezent eu ajut astfel de femei să-şi hrănească, să-şi
îmbrace şi să-şi educe copiii. Însă, nefiind capabile să-şi dea seama
de neputinţa lor de a-şi creşte vlăstarele ele aduc continuu pe lume
[69] copii, cât de repede posibil. Dar Dumnezeu nu este de acord cu
aceasta.
Soţii cestor femei par să considere că soţiile lor nu au altă menire
decât să le satisfacă patimile lor animalice. Copiii sunt aduşi pe lume
atât de repede, răspunderile se acumulează cu atâta repeziciune, încât
soţiile şi mamele nu au şansa să îşi cultive mintea, nu au timp şi nici
ocazia de a se consacra lucrării religioase. În astfel de familii nu se
aduce slavă lui Dumnezeu. Multe dintre tinerele noastre misionare
se căsătoresc şi în timp de câteva luni au deja de îngrijit copii şi
astfel sunt scoase din câmpul misionar. Tu poţi să te bucurie că fiica
ta nu va avea astfel de obstacole în lucrare pentru Mântuitorul. Ea îl
poate însoţi pe soţul ei în călătorii şi să-i fie de ajutor iar când rămâne
acasă poate lucra pentru Domnul ca şi când nu ar fi căsătorită. Acesta
este punctul meu de vedere în această privinţă.
Eu am încredere în Walter şi cred că el este un creştin. Am avut
ocazia să aflu câte ceva în legătură cu starea lui de spirit când a trecut
prin această încercare cu prima lui soţie. Ea a încercat să obţină bani
de la el când a văzut că poate avea foloase de la el, iar el a fost gata
să facă de zece ori mai mult decât ar fi avut ea dreptul să se aştepte
sau decât era el dator să facă pentru ea. El a suferit şi a avut necazuri
mari din cauza ei. Eu am încercat să-l ajut cu tot ce am putut.
Am încercat să o fac pe Laura să înţeleagă şi să vadă care îi este
datoria, însă din moment ce a apucat pe calea acesta, nu cred că
aceasta nouă legătură a ei poate fi întreruptă. Este o problemă serioasă să desparţi un bărbat de soţia lui. Nu există motiv scripturistic
pe baza căruia să se poate face un astfel de pas în acest caz. Nu el
a părăsit-o pe ea, ci ea l-a părăsit pe el. El nu s-a căsătorit din nou
până când ea nu a obţinut divorţul. Când Laura a divorţat de Walter,
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ea a suferit foarte mult şi el nu s-a recăsătorit decât după ce Laura [70]
s-a căsătorit din nou. Cea pe care a ales-o el, sunt sigură, îi va fi un
ajutor şi el poate fi un ajutor pentru ea.
Walter nu are un caracter perfect. El are anumite trăsături asupra
cărora se poate obiecta. El a fost înzestrat cu mijloace băneşti pe
care nu le foloseşte întotdeauna cel mai bine. Uneori el este foarte
cheltuitor alteori foarte zgârcit. Însă o femeie bună, temătoare de
Dumnezeu, alături de el va fi în stare să-l sfătuiască să nu acţioneze
din impuls şi să-l îndemne să-şi aşeze banii în vistieria Domnului.
Walter se află într-o poziţie de răspundere, însă dacă membrii
familiei cu care el s-a aliat prin căsătorie vor dovedi credincioşie
faţă de el, ei îl vor influenţa să devină un ispravnic înţelept al bunurilor Domnului. Atunci el îşi va chivernisi banii ca şi cum ar fi în
văzul întregului univers al cerurilor. El nu se va implica în nici un
aranjament nelegal pentru a face bani, ci va avea în atenţie numai
slava lui Dumnezeu. El se va feri de orice fel de trucuri meschine
şi va evita orice mijloace sau planuri, necinstite şi nu va face nimic
care să contravină adevăratei evlavii. El îşi va da seama că afacerile
sale trebuie să se încadreze în cerinţele lui Dumnezeu.
Noi nu trebuie să pierdem din vedere faptul că ispravnicul face
negoţ cu bunurile Domnului, şi el are o răspunderea sacră. Biblia cere
ca oamenii să cumpere şi să vândă şi să lucreze în cadrul afacerilor
lor cu acelaşi simţ ascuţit al obligaţiei lor religioase ca şi atunci când
înalţă cereri Tatălui lor ceresc, cerând putere şi har. Domnul nu a
lăsat pe nimeni să facă ce-i place cu bunurile lui şi să dea după cum
dictează impulsul sau poate cum o cer prietenii săi. Banii pe care îi
mânuieşte nu sunt ai săi şi nu trebuie cheltuiţi în mod inutil, căci via
[71]
Domnului trebuie lucrată şi lucrarea ei necesită cheltuieli.
Acum este ziua când ni se oferă încredere, iar ziua socotelilor
este încă în viitor. Domnul a încredinţat mijloace ispravnicilor Săi să
le folosească în mod înţelept căci toţi sunt unelte ale Sale şi li se cere
să poarte răspunderi. Talanţii ne sunt daţi în funcţie de capacitatea
noastră de a-i folosi, însă noi nu trebuie să folosim mijlocele lui
Dumnezeu numai pentru satisfacerea plăcerilor egoiste sau după
cum suntem înclinaţi să o facem.
Walter a dat greş în trecut în mânuirea bunurilor încredinţate
lui de Domnul şi nu a avut totdeauna în vedere să folosească mijlocelele date lui într-un fel care să fie pe plac Stăpânului şi pentru

62
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înaintarea cauzei adevărului. El trebuie să dea socoteală de felul cum
chiverniseşte mijloacele încredinţate lui. El nu poate proceda după
capul lui în această chestiune. El trebuie să caute înţelepciune de
la Dumnezeu. Eu nu doresc ca Walter să dea peste voinţa lui nici
măcar un singur dolar pentru câmpul care duce lipsă, căci darurile
care nu sunt date de bună voie nu sunt însoţite de binecuvântarea lui
Dumnezeu. Eu nu vreau să constrâng şi nu vreau să forţez pe nimeni
să dea bani, chiar dacă este vorba de lucrarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu are o lucrare de făcut şi eu folosesc toţi banii pe
care îi pot economisi şi pot să-mi ţin casa, să putem trăi şi să ne
asigurăm cele necesare vieţii. Sunt mulţi care mă ajută cu bucurie şi
bunăvoinţă în această parte a viei Domnului. Dacă toţi îşi vor face
datoria potrivit cu măsura răspunderilor lor, cantitatea care le-a fost
încredinţată va fi dublată. Acela care oferă lui Dumnezeu propria
sa voinţă va fi onorat pentru credincioşia lui şi Îl va auzi pe Stăpân,
zicând: „Bine, rob bun şi credincios“. Însă nu este potrivit ca oamenii
să dea după cum vor ei. Hristos are drept asupra a tot ce avem noi.
Tu nu trebuie să fii surprinsă că Walter nu se simte în largul lui
să îl ajute pe fiul tău. Dacă fiul tău nu a preţuit ocaziile şi privilegiile
pe care le-a avut, dacă el nu a folosit cum se cuvenea capacităţile
[72] sale şi a irosit talanţii încredinţaţi lui de Dumnezeu, întrebarea care
se ridică este: va proceda el mai bine într-o a doua încercare? A
învăţat el oare lecţia pe care Dumnezeu ar fi dorit ca el s-o înveţe?
Sunt multe suflete preţioase care ar fi bucuroase să aibă şansa de a
dobândi o educaţie, care nu se vor ocupa de semănare de buruieni,
ci îşi vor folosi toată puterea de a dobândi cunoştinţa pe baza căreia
să poată face bine.
Sunt surprinsă că Walter nu ţi-a satisfăcut de îndată cererea
pentru că tu eşti mama soţiei sale, pe care el o iubeşte. Poate el voia
să fie precaut şi vrea să înveţe din lecţiile din trecut. El a ajutat pe
mulţi, pe care nu era dator să-i ajute. Tu ar trebui să consideri refuzul
său de a-ţi da bani ca o dovadă a sincerităţii sale prin faptul că nu
vrea să se compromită pe sine pentru a-ţi câştiga favoarea. Eu sunt
sigură că Walter ştie care îi este datoria. Greşelile pe care le-a făcut
dând bani familiei primei sale soţii l-au învăţat probabil să nu mai
repete această experienţă. Eu nădejduiesc că refuzul său de a da bani
fiului tău pentru a merge la Battle Creek sau Union College nu te va
face să fii pornită împotriva lui. Nu trebuie să se întâmple aşa ceva.
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Dacă fiica ta îl iubeşte pe Walter C. cu nu văd nimic în Cuvântul
lui Dumnezeu care să-i ceară să se despartă de el. Pentru că nu mi-ai
cerut sfatul, aceasta este ceea ce-ţi spun deschis. Dacă Walter ţi-ar fi
dat banii pe care i-ai cerut, nu ar fi însemnat aceasta că el încearcă
să-ţi cumpere bunăvoinţa? Nu ar fi fost oare mult mai potrivit ca fiul
tău să meargă să muncească şi să-şi asigure singur bani de care are
nevoie pentru educaţie decât să depindă de altcineva pentru o astfel
de favoare? Este acelaşi lucru cu a ajuta în mod neînţelept pe proprii
tăi copii.
Cei care merg la colegiu pe propria lor muncă preţuiesc privilegiile pe care le au mai mult decât cei cărora acestea le sunt asigurate
pe cheltuiala altcuiva, pentru că ei cunosc preţul. Noi nu trebuie să-i
tot ducem în braţe pe copiii noştri până ne devin poveri neajutorate.
Învaţă pe fiul tău să fie harnic, în stare de a se întreţine singur şi să
[73]
ajute şi pe alţii.
Dumnezeu este proprietar asupra Universului. Orice bărbat, femeie şi copil cu timpul şi talanţii care le-au fost încredinţaţi aparţin
lui Dumnezeu. El a dat diverse daruri oamenilor pentru a le folosi
spre slava Sa şi astfel să aibă mai multă putere, înţelepciune şi înţelegere. Dumnezeu aşteaptă ceva de la fiecare suflet şi noi suntem
agenţi cu responsabilitate şi trebuie să-L slujim continuu. Trup, suflet şi spirit — noi trebuie să ne consacrăm pe noi înşine în serviciul
Său şi să facem acele lucruri care vor contribui la înaintarea cauzei
Sale pe pământ. Nu trebuie să avem în vedere plăcerea noastră şi
nici să îngăduim să fim stăpâniţi de impuls.
Acum, scumpa mea soră, îţi voi trimite această scrisoare şi de
asemenea voi face o copie a acestei şi pentru Walter C. Aş vrea să
fiu ca o mamă pentru el. În timp de necaz, el a avut nevoie de o
mamă. Fiecare bănuţ pe care l-a aşezat în mâinile mele a fost folosit
pentru mântuirea sufletelor care pier iar în viitor sper să aibă parte
de experienţa de a auzi de pe buzele Stăpânului: „Bine, rob bun şi
credincios, intră în bucuria Stăpânului tău“.
Îmi pară cu adevărat rău că ai luat asupra ta poveri care nu
sunt necesare. Tu nu vezi că, despărţind pe Walter de fiica ta, ai
produce două rele în loc de a vindeca unul? Fiica ta s-a căsătorit
cu Walter şi nu are nici un motiv să se despartă de el. Nu ai scuză
să vrei ca ei să înceteze să trăiască şi să lucreze împreună ca soţ şi
soţie. Poate ai dus mai departe zvonurile rele care au ajuns la tine
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şi să fii tu însăţi mijlocul prin care tu, fiica ta şi soţul ei să ajungeţi
nenorociţi. Lasă-i pe cei doi, căci sunt copii ai lui Dumnezeu, să-şi
unească interesele după cum le cere legământul căsătoriei, lasă-i să
se consacre lui Dumnezeu şi voii Sale, să fie nişte vase de cinste în
folosul Domnului.
Tu, la rândul tău, acţionează ca o mamă credincioasă. Fii înţe[74] leaptă sfătuindu-i şi ajutându-i în orice mod cu putinţă. Cunoscând
că voi toţi aparţineţi lui Dumnezeu, purtaţi-vă drept şi iubitor unii
cu alţii. Fiţi deschişi, buni, cultivaţi integritatea sufletească şi veţi
câştiga cununa vieţii care nu se vestejeşte. Încredeţi-vă cu totul în
Dumnezeu şi El vă va binecuvânta şi vă va da pace şi odihnă. (
Scrisoarea 50, 1895 )

Capitolul 8 — Eşecul lui Walter în cea de-a doua
căsătorie
[Cu privire la cea de-a doua căsătorie a lui Walter C, W. C. White
declară: „Era cuprins de teama că noua lui soţie va dori din banii
săi cu care să-şi ajute rudele, aşa că, timp de câţiva ani, s-a străduit
să o ţină cât mai departe. Aducând-o în California, nu a căutat să
cumpere o casă, ci a lăsat-o să urmeze cursurile de soră medicală la
Sanatoriul St. Helena. Când a înaintat suficient în aceste cursuri şi a
ajuns să câştige şi ea, i-a îngăduit să lucreze şi să meargă pe propria
ei cale, cu foarte puţin ajutor financiar din partea lui...“
„Timp de ani de zile, el i-a dat bani mamei pentru a-i folosi cum
ştie ea mai bine pentru înaintarea cauzei. Uneori, ea avea simţământul că o parte din aceşti bani ar trebui daţi doamnei C, însă, când
domnul C. a auzit că o parte din banii pe care i-a aşezat în mâinile
mamei au fost daţi soţiei sale, el a înştiinţat-o că acest lucru este
contrar voinţei sale şi că, dacă se va mai întâmpla aşa ceva, el nu
va mai încredinţa bani mamei.“ ( White Estate Document — dosar
1002 — A )]
Către a doua doamnă C. 16 aprilie 1907. Am primit scrisoarea
ta şi ca răspuns la aceasta eu nu te pot sfătui să te întorci la el decât
dacă vezi schimbări decisive în el. Domnul nu priveşte cu plăcere
la ideile pe care el le-a avut în trecut în legătură cu ceea ce i se
cuvine unei soţii. Cu o ocazie i-am vorbit foarte clar lui Walter
despre responsabilităţile pe care le are faţă de soţia sa. Mie îmi este
foarte clar că ar fi o greşeală să fiţi din nou împreună atât timp cât
dragostea ta pentru el s-a stins. El nu te va putea face fericită dacă
[75]
nu îşi schimbă modul de a vedea lucrurile.
Responsabilitatea faţă de părinţi. Tu ai o datorie faţă de mama
ta, nu trebuie să te aşezi singură în situaţia de a ajunge nefericită şi
nenorocită; însă dacă fratele C. ţine la vederile lui dinainte, viitorul
nu va fi pentru tine mai bun decât a fost trecutul. El nu ştie cum să
se poarte cu o soţie.
65
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Sunt foarte întristată din această cauză. Îmi pare rău cu adevărat
pentru Walter însă nu te pot sfătui să te duci la el împotriva deciziei
tale. Îţi vorbesc la fel de imparţial şi deschis cum i-am vorbit şi lui;
ar fi periculos pentru tine să te aşezi din nou sub dictatura lui. Eu
nădăjduiesc că se va schimba.
Fratele C. îşi poate duce tatăl într-unul dintre sanatoriile noastre
unde poate avea parte de o bună îngrijire. Experienţa ta din trecut
nu trebuie să se repete. Când te vei elibera de grija, pentru mama ta,
vei putea să-ţi aduci contribuţia, într-unul dintre sanatoriile noastre.
Domnul înţelege totul în legătură cu experienţele prin care ai
trecut, soră C. Trebuie să ai curaj în Dumnezeu; El nu te va lăsa, nici
nu te va părăsi. Inima mea simte cu toată duioşia împreună cu tine.
Agaţă-şi sufletul deznădăjduit de Hristos.
Ajutor necesar la sanatoriu. Tu ştii că noi două nu am vorbit
nimic ca tu să mergi la Battle Creek şi nici tu nu mi-ai vorbit despre
viaţa ta cu fratele C. în trecut. Tu nu ai rostit nici măcar un cuvânt
prin care să te plângi mie. Decizia de a merge la Battle Creek ai
luat-o pe propria ta răspundere, pentru că ai socotit că este drept şi
corect; iar eu nu condamn acest lucru.
Acum, scumpa mea soră, ai dobândit cunoştinţe în ce priveşte
tratarea celor bolnavi şi ajutorul tău este necesar în lucrarea din
sanatoriul nostru. Când îmi scrii, vorbeşte-mi te rog despre starea
sănătăţii mamei tale.
Ce mai face? Avem nevoie de lucrători credincioşi în sanatoriile
[76] noastre care pot da tratamente. ( Scrisoarea 148, 1907 )

Secţiunea 4 — Despărţirea şi motive pentru
divorţ

Capitolul 9 — Despărţirea
O soţie stăpânită de demoni. Stimate frate D.: Nădăjduiam
că schimbarea, care părea să fi avut loc în soţia ta la adunarea din
Chicago, să fie de durată şi am fost atât de recunoscătoare faţă de
Tatăl nostru ceresc când am auzit mărturisirea ei, căci am simţit
că una dintre cele mai grele poveri mi-a fost luată de pe umeri;
însă povara este încă asupra mea. Ştiu că nu s-a schimbat în bine.
Pericolele şi greutăţile pe care le va genera dacă îi vor fi satisfăcute
capriciile sunt aproape incredibile pentru cei care nu ştiu de ce duh
este stăpânită...
Oricât de sincer s-ar strădui soţul ei să slujească Domnului, ea
este pentru el îngerul cel rău care îl conduce departe de neprihănire.
Ea socoteşte că este idolul căruia el trebuie să i se închine; de fapt,
ea este unealta lui Satana, căutând să ocupe locul pe care trebuie
să-l aibă Dumnezeu. Ea a urmat impulsurile inimii sale neconsacrate
până ce Satana a avut control aproape deplin asupra ei...
Dacă nu se produce o schimbare, va sosi curând timpul când firea
josnică a soţiei, stăpânită de o voinţă tare ca oţelul, va coborî voinţa
puternică a soţului la acelaşi nivel de jos... În acest caz, fratele D. nu
are de-a face cu femeie, ci cu un spirit periculos, satanic. Domnul
[77] are o lucrare pentru fratele C.; însă dacă el este înfrânt de aceste
dezlănţuiri ale soţiei sale, el este un om pierdut, iar ea nu poate fi
mântuită prin acest sacrificiu.
Mai bine despărţirea decât apostazia. Cel mai bun lucru pe
care poate să-l facă el cu această soţie-copil, atât de tiranică, atât
de nesupusă, atât de nestăpânită este să o ducă acasă şi să o lase cu
mama care a făcut din ea ceea ce este. Deşi poate este dureros acesta
este singurul lucru pe care-l poate face el dacă nu vrea să fie ruinat
din punct de vedere spiritual, sacrificat demonului închipuirilor isterice şi satanice. Satana are stăpânire deplină asupra temperamentului
şi voinţei sale şi le foloseşte pe acestea ca o grindină pustiitoare,
care dărâmă orice obstacol. Soţul ei nu îi poate face nici un bine, ci
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îşi face lui însuşi un rău de necalculat, jefuindu-L pe Dumnezeu de
talanţii şi influenţa pe care i le-a dat.
Dumnezeu a rânduit ca soţul să fie capul familiei şi până când
sora D. nu va învăţa care îi este locul şi care îi sunt îndatoririle ca
soţie, ar fi cel mai bine pentru el să nu aibă nici o legătură cu ea în
nici un fel. Soţia trebuie să dovedească respect şi supunere însă dacă
ea refuză cu totul să-şi ţină legământul căsătoriei, ea va deveni tot
mai mult obiectul batjocorii lui Satana şi ale ispitelor sale; iar dacă
soţul ei consimte ca ea să rămână alături de el, să-i irosească viaţa, el
va ajunge să se descurajeze şi să nu mai corespundă pentru serviciul
Domnului. El nu are obligaţia să ţină alături de el pe una care să-i
tortureze sufletul. Mi-a fost arătat că el şi-a pierdut deja bărbăţia şi a
fost influenţat şi modelat de soţia lui. Căsătoria lor a fost o cursă a
lui Satana.
Cerinţele lui Dumnezeu au întâietate. Sora D. este hotărâtă să
conducă şi să ruineze. Mi-a fost arătat că ea s-a predat atât de mult
în mâinile lui Satana, încât soţul ei are temeri cu privire la mintea ei
însă el va face una dintre cele mai mari greşeli din viaţă dacă îşi va
îngădui să fie stăpânit de Satana prin intermediul soţiei sale. Îţi spun
în mod deschis, ea este stăpânită de demoni şi dacă se dă frâu liber
acestor spirite rele, libertatea ta, frate D. bărbăţia ta, s-au dus; vei fi
[78]
rob capriciilor sale...
Ea este la fel de posedată de demoni cum era acel om care se tăia
şi îşi făcea crestături atunci când Isus a scos afară din el demonii...
Fratele D. trebuie să-l lase pe Satana să urle, şi să nu-i îngăduie să
fie lipsit de privilegiile sale religioase pentru că aşa vrea soţia lui.
Dacă ea pleacă, las-o să plece. Chiar dacă ameninţă că îşi ia viaţa,
nu ceda cererilor ei nelegiuite. Chiar dacă ajunge să înfăptuiască
ceea ce ameninţă, este mai bine să ajungi să priveşti cum zace în
tăcere moartă decât să îi îngădui să-şi ucidă nu numai propriul ei
suflet, ci şi pe cel al soţului ei şi să fie mijlocul prin care să fie
distruse multe suflete.
Natura durabilă a legământului căsătoriei. Frate D., ai fost
terorizat de violenţa soţiei tale însă calea pe care tu trebuie să mergi
este calea cea dreaptă a adevărului, neprihănirii şi înţelepciunii,
având întotdeauna temerea de Domnul înaintea ta. Satana tresaltă
deja de succesul pe carel-a dobândit.
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Soră D., nu aş prezenta această situaţie aşa cum o fac, dacă nu ar
fi o altă viaţă atât de legată de a ta şi viaţa aceluia pe care Dumnezeu
l-a ales a fi slujitorul Său. Această căsătorie nu ar fi trebuit să aibă
loc, însă pasul a fost făcut şi pentru soţul tău a birui este de zece
ori mai greu acum decât dacă nu te-ar fi văzut niciodată. Vrei să te
gândeşti serios la acest lucru, având în vedere că ceea ce faci tu îi
distruge posibilitatea de a fi util şi îi ruinează viaţa?... Soţul tău nu
trebuie să-şi contopească identitatea în a ta. Legământul căsătoriei
care uneşte pe soţ cu soţie trebuie să rămână neatins
Însă el a făcut legământ cu Domnul Său, să-L iubească din toată
inima lui, cu o dragoste neîmpărţită. ( Scrisoarea 34, 1890 )

Capitolul 10 — Motive pentru divorţ
Adulterul este singurul motiv pentru divorţ. O femeie poate
fi divorţată în mod legal de soţul ei în baza legilor statului şi totuşi [79]
să nu fie divorţată în ochii lui Dumnezeu potrivit cu Legea Sa care
este mai presus de orice lege. Există un singur păcat şi acesta este
adulterul care îl poate face aşeza pe soţ sau pe soţie în poziţia de a
fi dezlegat de legământul căsătoriei în ochii lui Dumnezeu. Chiar
dacă legile statului aprobă divorţul, ei sunt încă soţ şi soţie în lumina
Bibliei conform legilor lui Dumnezeu.
Am văzut că sora Jones nu are dreptul să se căsătorească cu un
alt bărbat; însă dacă ea sau oricare altă femeie obţine divorţul în mod
legal pe temeiul că soţul ei a fost vinovat de adulter, atunci ea este
liberă să se căsătorească cu cine doreşte. ( The Adventist Home, 344
)
La iudei se îngăduia bărbatului să-şi alunge soţia pentru cele mai
banale abateri şi atunci femeia era liberă să se căsătorească din nou.
Această practică a condus la multă nenorocire şi păcat. În predica de
pe munte, Domnul Isus a afirmat cu claritate că legământul căsătoriei
nu poate fi dezlegat decât în cazul căsătoriei. „Oricine“ a spus El,
„îşi lasă nevasta afară de numai de pricină de curvie, îi dă prilej să
preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe ceda lăsată de bărbat,
preacurveşte“ ( Matei 5, 32 )
Când fariseii i-au pus după aceea întrebări cu privire la legalitatea
divorţului, Domnul Isus a îndreptat atenţia ascultătorilor Său înapoi
la instituţia căsătoriei aşa cum a fost rânduită acesta la creaţiune.
„datorită împietririi inimii voastre“, a spus El „a îngăduit Moise să
vă lăsaţi nevestele; dar de la început nu a fost aşa“ ( Matei 19, 8
). El S-a referit după aceea la zilele binecuvântate din Edem când
Domnul a rostit că „toate lucrurile erau foarte bune“. De atunci îşi au
originea căsătoria şi Sabatul, două instituţii gemene pentru slava lui
Dumnezeu în beneficiul omenirii. Apoi, punându-Şi mâinile asupra
sfintei perechi unite prin căsătorie, a spus: „De aceea va lăsa omul [80]
pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi amândoi vor
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fi una“ ( Geneza 2, 24 ), enunţând astfel legământul căsătoriei pentru
toţi copiii lui Adam până la încheierea timpului. Ceea ce Însuşi Tatăl
Cel veşnic a pronunţat a fi un lucru bun a constituit legea celei mai
înainte binecuvântări şi dezvoltări pentru om.
Schimbare a caracterului, nu a statutului de căsătorie. Am
primit scrisoare din partea soţului tău. Ceea ce am de spus este că
există un singur lucru pe baza căruia un soţ se poate despărţi legal
de soţia sa, sau o soţie de soţul ei, şi acesta este adulterul.
Dacă nu sunt corespunzătoare caracterele voastre, nu ar fi mai
bine, şi pentru slava lui Dumnezeu să vă schimbaţi aceste caractere?
Soţul şi soţia trebuie să cultive respect unul faţă de celălalt.
Fiecare trebuie să-şi ţină în frâu spiritul, cuvintele şi faptele astfel
ca nimic să nu fie spus sau făcut pentru a irita sau a necăji. Fiecare
trebuie să poarte de grijă celuilalt făcând tot ce-i sta în putere pentru
întărirea afecţiunii reciproce.
Vă spun amândurora să căutaţi pe Dumnezeu. Faceţi-vă datoria
unul faţă de altul cu iubire şi bunătate. Soţul trebuie să fie harnic, să
cultive obiceiul de a munci, făcând tot ce poate mai bine pentru a-şi
întreţine familia. Aceasta o va face pe soţia lui să aibă respect faţă
[81] de el. ( The Adventist Home, 365 )

Secţiunea 5 — Desfrâul şi adulterul

Capitolul 11 — Păcatul desfrâului
Salvaţi din păcat şi necurăţie. Când Legea lui Dumnezeu este
scrisă în inimă, acest lucru se va vedea într-o viaţă curată şi sfântă.
Poruncile lui Dumnezeu nu sunt o scrisoare morală. Ele sunt spirit
şi viaţă, aducând închipuirile şi chiar gândurile în supunere faţă de
voinţa lui Hristos. Inima în care sunt scrise acestea va fi păzită cu
toată străduinţele, căci din ea ies izvoarele vieţii.
Toţi cei care Îl iubesc pe Isus şi păzesc poruncile Lui vor căuta să
se ferească de orice se pare rău; nu pentru că sunt constrânşi să facă
astfel, ci pentru că ei imită un model de curăţie şi simt împotrivire
faţă de orice este contrar cu legea scrisă în inimile lor. Ei nu se
încred în propriile lor forţe, ci îşi pun încrederea în Dumnezeu,
singurul în stare să-L ţină departe de păcat şi necurăţie. Atmosfera
care-i înconjoară este curată; ei nu-şi vor întina nici sufletele lor, nici
sufletele altora. Plăcerea lor este să facă dreptate, să iubească mila şi
să umble smeriţi înaintea lui Dumnezeu.
Pericolele zilelor din urmă. Pericole care se află înaintea celor
care trăiesc în aceste zile de pe urmă este lipsa religiei adevărate,
lipsa sfinţirii din inimă. Puterea transformatoare a lui Dumnezeu
nu a lucrat nici o schimbare în caracterele lor. Ei susţin a crede
adevărurile sacre, aşa cum a făcut naţiunea iudaică; însă deoarece
nu au pus în practică adevărul, ei nu cunosc nici Scripturile, nici
[82] puterea lui Dumnezeu. Puterea şi influenţa Legii lui Dumnezeu
sunt împrejurul sufletului dar nu înăuntrul lui, pentru a-l înnoi spre
sfinţenie adevărată; de aceea Domnul trimite apelurile Sale către ei
îndemnându-i să facă ceea ce este bine. Apelurile Duhului Său sunt
neglijate şi respinse. Barierele sunt înlăturate, iar din lipsă de putere
morală pentru a birui, sufletul este slăbit , este întinat şi înjosit. Ei
sunt legaţi în snopi ca vreascurile, gata spre a fi mistuiţi în ziua cea
de pe urmă.
Datorii şi obligaţii ale celor ce slujesc. Preoţilor iudei li se
cerea să fie ca persoane echilibrate şi bine proporţionate, astfel ca
să poată reflecta un mare adevăr „Curăţiţi-vă voi care purtaţi vasele
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Domnului“. Domnul a cerut nu numai o minte bine proporţionată
şi un trup simetric din partea slujitorului evreu care slujea în locul
Sfânt, dar şi o minte curată şi neîntinată. Şi El nu cere nimic mai
puţin de la noi, în această dispensaţiune în lucrarea Evangheliei. Cei
chemaţi şi aleşi ai Lui trebuie să aducă laude Aceluia care i-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunată. Aceeaşi Biblie care conţine
privilegiile acordate poporului lui Dumnezeu şi făgăduinţele Lui
faţă de acesta, conţine şi datoriile sacre şi obligaţiile solemne pe care
El le cere de la păstorul care are în grijă turma lui Dumnezeu; astfel
poporul poate vedea, comparând pe predicator cu modelul divin,
dacă are acreditarea din partea cerului în asemănarea cu caracterul
Aceluia care este Păstorul cel mare. Dumnezeu a rânduit ca acel care
învaţă pe alţii, din Biblie să fie în caracter şi în viaţa de familie un
model al principiilor adevărului pe care el îl predică semenilor săi.
Adevăratul caracter, o reflectare a celor lăuntrice. Ceea ce
este un om are o mai mare influenţă decât ceea ce spune el. O viaţă
liniştită, consecventă, evlavioasă este o epistolă vie, cunoscută şi
citită de toţi oamenii. Un om poate să vorbească şi să scrie ca un
înger, însă, prin ce face poate să semene cu un demon. Credincioşii
lui Dumnezeu vor fi plini de râvnă pentru fapte bune. Cu cât ocupă [83]
poziţii mai înainte, cu atât vor fi testaţi după un standard mai înalt.
Ei vor fi cernuţi; defectele şi viciile vor fi scoase la iveală; căci,
dacă acestea există, se vor da pe faţă în cuvinte şi comportament.
Adevăratul caracter nu este ceva ce se modelează în exterior, sau
ceva care să-l pui pe tine ca pe o haină, ci este ceva care radiază
dinăuntrul. Dacă adevărata bunătate, curăţie, blândeţe şi smerenie şi
dreptate sălăşluieşte în inimă, acest lucru va fi reflectat în caracter;
şi un astfel de caracter este plin de putere.
Greşelile şi practicile unora. Soldaţii care au fost trimişi să-L
ia pe Isus au raportat că „niciodată n-a vorbit vreun om ca omul
acesta“. Însă temeiul pentru aceasta a fost că nu a trăit niciodată
vreun om ca omul acesta; căci dacă nu ar fi trăit astfel, nu ar fi
putut vorbi astfel. Cuvintele Lui aveau putere de convingere pentru
că veneau dintr-o inimă curată, sfântă, plină de iubire şi simpatie,
bunăvoinţă şi adevăr. Cât de bucuroşi sunt cei care urăsc Legea
lui Dumnezeu când găsesc o pată sau întinare în caracterul unuia
care stă în apărarea acelei legi! Ei sunt prea bucuroşi ca să arunce
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ocară asupra tuturor celor loiali şi credincioşi datorită greşelilor şi
obiceiurilor necurate a câtorva.
Există elocvenţă în viaţa liniştită şi consecvenţă a unui creştin
curat, adevărat şi sincer. Vom avea de-a face cu ispitele cât timp
vom fi în lumea aceasta; însă în loc de a ne face rău, acestea vor
fi întoarse în folosul nostru dacă ne vom împotrivi acestora. Sunt
stabilite anumite limite peste care Satana nu poate trece. Poate că el
pregăteşte cuptorul în care să fie mistuită zgura, însă în loc de a ne
face rău, aceasta nu va face altceva decât să scoată la iveală aurul
caracterului, mai curat, mai sfânt decât înainte de încercare.
La Baal-Peor. Nelegiuirea care a adus judecata lui Dumnezeu
asupra lui Israel a fost desfrâul. Îndrăzneala femeilor de a prinde
suflete în capcană nu s-a sfârşit la Baal-Peor. În ciuda pedepsei
care a fost dată celor ce păcătuiseră în Israel, aceeaşi nelegiuire a
[84] fost repetată de mai multe ori. Satana a fost foarte activ în a face
mai completă decăderea lui Israel. Balac, sfătuit de Balaam a întins
cursa. Israel s-ar fi putut împotrivi cu curaj vrăjmaşilor lor pe câmpul
de luptă şi să reziste în faţa lor ieşind învingători, însă atunci când
femeile le-au atras atenţia, când le-au căutat compania şi i-au vrăjit
cu farmecul lor, ei nu au putut rezista ispitelor. Ei au fost invitaţi
la serbări idolatre şi îngăduindu-şi să bea vin, minţile lor orbite au
ajuns întunecate.
Puterea de stăpânire de sine, devotamentul lor faţă de Legea lui
Dumnezeu nu au fost păstrate. Simţurile lor au fost atât de întunecate
de vin, patimile nesfinte au pus stăpânire pe ei în aşa măsură încât,
învingând orice obstacol, au invitat ispita, chiar prin faptul că au
participat la aceste sărbători idolatre. Cei care nu s-au dat niciodată
înapoi de la luptă, care fuseseră bărbaţi curajoşi, nu şi-au baricadat
sufletele împotriva ispitei şi şi-au îngăduit patimile cele mai josnice.
Idolatria şi desfrâul au mers laolaltă. Mai întâi, şi-au întinat conştiinţa prin destrăbălare, iar apoi şi-au depărtat prin idolatrie, dovedind
astfel dispreţ faţă de Dumnezeul lui Israel.
Uneltirile repetate ale lui Satana. Aproape de încheierea istoriei acestui pământ, Satana va lucra cu toate puterile, în acelaşi mod
şi cu aceleaşi ispite cu care a ademenit pe Israelul din vechime chiar
înainte de a intra în ţara făgăduită. El va întinde curse acelora care
susţin că păzesc poruncile lui Dumnezeu şi care sunt aproape de
hotarele Canaanului ceresc. El îşi va folosi toate puterile pentru a
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prinde suflete în capcană şi de a atinge aşa-zisul popor al lui Dumnezeu în punctele lui cele mai slabe. Cei care nu au adus pasiunile
cele mai josnice în supunere faţă de puterile mai înalte ale fiinţei lor,
cei care au îngăduit minţii lor să navigheze pe canalul îngăduinţei
faţă de cele fireşti a patimilor josnice vor fi nimiciţi de Satana prin
ispitele sale, căci aceasta este hotărârea lui să le întineze sufletele
[85]
prin desfrâu.
El nu are ca ţintă semnele mai lipsite de importanţă, ci el se
foloseşte de cursele sale prin aceia pe care îi poate înrola ca agenţi
ai săi pentru a ademeni sau atrage pe oameni să-şi îngăduie libertăţi
pe care legea lui Dumnezeu le condamnă. Şi oamenii aflaţi în funcţii
de răspundere, care învaţă pe alţii cerinţele Legii lui Dumnezeu ale
căror guri sunt pline cu argumente pentru îndreptăţirea Legii Sale,
asupra cărora Satana a făcut un asemenea raid — asupra unor ca
aceştia îşi aşează el puterile sale diabolice şi pe agenţii săi la lucru şi
îi învinge în punctele slabe, ale caracterului lor, ştiind că acela care
greşeşte într-un singur punct este vinovat de toate, obţinând astfel
stăpânire asupra fiinţei întregi.
Mintea, sufletul, trupul şi conştiinţa sunt implicate în ruină. Dacă
persoana respectivă este un sol al neprihănirii, care a avut o mare
lumină, sau dacă Domnul l-a folosit ca lucrător al Său, deosebit
pentru cauza adevărului, cât de mare este atunci triumful lui Satana!
Cât de mult tresaltă el! Cât de mult este dezonorat Dumnezeu!
Desfrâul, unul dintre farmecele lui Satana. Practicarea
desfrâului de către evrei a fost ceea ce războaiele naţiunilor din
jur şi farmecele lui Balaam nu au reuşit. Ei s-au despărţit de Dumnezeul lor. Protecţia le-a fost retrasă. Dumnezeu a devenit duşmanul
lor. Atât de mulţi dintre cei nobili şi din popor s-au făcut vinovaţi de
desfrâu, încât acesta a devenit un păcat naţional, şi Dumnezeu S-a
mâniat pe întreaga adunare.
Acelaşi Satana lucrează acum cu acelaşi scop, de a slăbi şi de a
distruge pe cei ce susţin că păzesc poruncile lui Dumnezeu în timp
ce ei se află tocmai la hotarele Canaanului ceresc. Satana ştie că
acesta este timpul său. El nu mai are decât puţin timp în care poate
să lucreze şi el va lucra cu o putere uimitoare pentru a prinde în
cursă poporul lui Dumnezeu, în punctele slabe ale caracterului lor.
Femeile ca ispite. Vor exista femei care vor fi ispite, care vor
face tot ce vor putea pentru a atrage şi câştiga atenţia bărbaţilor. [86]
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Întâi vor căuta să le câştige simpatia, apoi afecţiunea, apoi îi vor
determina să calce Legea cea sfântă a lui Dumnezeu. Cei care şiau întinat mintea şi sentimentele, îngăduindu-şi ceea ce Dumnezeu
interzice, nu vor precupeţi nimic în a-L dezonora pe Dumnezeu prin
diverse fapte idolatre. Dumnezeu îi va lăsa în voia pornirilor lor
deşarte.
Este necesar a ne păzi gândurile; să ne îngrădim sufletul cu
sfaturile din Cuvântul lui Dumnezeu, şi să fim foarte atenţi la fiecare
gând, cuvânt şi faptă ca să nu fim momiţi de păcat. Este necesar să
ne păzim împotriva cultivării îngăduinţei pasiunilor josnice. Acestea
nu sunt roada gândurilor sau inimilor sfinţite.
Datoria poporului păzitor al poruncilor lui Dumnezeu este să vegheze şi să se roage să cerceteze Scripturile cu stăruinţă, să ascundă
Cuvântul lui Dumnezeu în inimă ca să nu păcătuiască împotriva Lui
prin gânduri şi practici josnice, idolatre şi astfel biserica lui Dumnezeu să ajungă demoralizată ca bisericile căzute pe care profeţia
le prezintă ca fiind mânjite de necurăţie şi ură. ( The Review and
Herald, 17 mai 1887 )
Pregătiţi pentru a fi luaţi la cer. Trebuie să existe un popor
care să corespundă pentru a fi luaţi la cer, al căror reprezentat este
Enoh. Ei aşteaptă şi tânjesc după venirea Domnului. Lucrarea va
continua cu toţi cei care vor coopera cu Domnul Isus în lucrarea
de răscumpărare. El S-a dat pe Sine Însuşi pentru noi, pentru a
ne răscumpăra din orice nelegiuire şi pentru a-Şi curăţi un popor
deosebit, plin de râvnă pentru fapte bune. Dumnezeu le-a pus la
dispoziţie toate mijloacele pentru ca ei să fie creştini inteligenţi,
plini de cunoştinţa voii Sale, cu toată înţelepciunea şi înţelegerea
spirituală.
Înţelegerea teoretică a adevărului este esenţială, însă cunoaşterea
[87] nici a celui mai mare adevăr nu ne poate mântui, cunoştinţa noastră
trebuie să fie practică. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie doar să
cunoască voia Lui, ci trebuie să o trăiască în viaţa zilnică. Mulţi
vor fi îndepărtaţi din numărul celor care cunosc adevărul pentru
că nu sunt sfinţiţi prin acesta. Adevărul trebuie adus în inimile lor,
sfinţindu-le şi curăţindu-le de orice lucru firesc şi senzual în viaţa lor
cea mai intimă. Templul sufletului trebuie curăţit. Toate tainele sunt
dezvăluite ca şi cum am fi în prezenţa lui Dumnezeu şi a îngerilor
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sfinţi, ca şi cum toate lucrurile ar fi deschide înaintea lui Dumnezeu,
şi de El nimic nu poate fi ascuns.
Practici depravate în căsătorie. În veacul lumii noastre adesea
legământul căsătoriei este desconsiderat. Nu a fost niciodată planul
lui Dumnezeu ca sub mantia căsătoriei să se ascundă mulţimea de
păcate care se comit. Senzualitatea şi obiceiurile josnice din cadrul
relaţiei de căsătoriei educă mintea şi gustul moral pentru practici
depravate în afara relaţiei de căsătorie.
Dumnezeu curăţeşte un popor pentru a avea mâini şi inimi curate
spre a putea sta în faţa Lui la judecată. Standardul trebuie înălţat,
imaginaţia trebuie curăţită; trebuie să se renunţe la îndrăgostirea
nebunească însoţită de practicile josnice care se înlănţuie ca într-un
ciorchine şi sufletul să fie înălţat spre gânduri curate şi practici sfinte.
Toţi cei care vor trece testul şi încercarea care se află înaintea noastră
vor fi părtaşi de natură divină şi vor scăpa, pentru că nu au luat parte
la aceasta, de întinarea care este în lume prin pofte.
Izvorul puteri spirituale. Lucrările lui Satana nu sunt nici pe
jumătate pricepute, deoarece curăţia şi sfinţenia nu constituie semnul
distinctiv al vieţii şi caracterului acelor care pretind a fi slujitori ai
lui Hristos. Întăriţi cu toată puterea, potrivit cu puterea slavei Sale,
noi suntem astfel fortificaţi împotriva ispitirilor lui Satana. Domnul
Hristos, curăţia Sa şi farmecul Său fără seamăn trebuie să fie obiectul
contemplării sufletului. Există putere spirituală pentru toţi, care o pot
avea, dacă vor, pentru a putea rezista ispitei pentru ca să ne putem
îndeplini datoria, iar sufletul să rămână integru. Cei care îşi simt
nevoia de a fi întăriţi prin puterea Duhului Sfânt în omul dinăuntru, [88]
nu îşi vor pierde integritatea. Rugăciunea sinceră şi vegherea în
vederea acesteia îi vor face să treacă cu bine prin ispită. Noi trebuie
să fim legaţi de Hristos printr-o credinţă vie.
Asemenea lui Hristos în caracter. Suntem în mijlocul primejdiilor vremurilor de pe urmă. Satana a coborât cu putere mare pentru
a-şi îndeplini înşelăciunile sale. El aţinteşte mintea sau închipuirile
asupra lucrurilor necurate şi contrare Legii. Creştinii vor deveni
asemenea lui Hristos în caracter, zăbovind asupra Modelului divin.
Lucrurile cu care vin în contact au o influenţă modelatoare asupra
vieţii şi caracterului.
Am citit despre un pictor că acesta nu ar fi privit nici măcar pentru
o clipă un tablou imperfect pentru ca acesta să nu aibă i influenţă
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stricăcioasă asupra ochilor şi concepţiilor sale. Lucrurile asupra
cărora ne îngăduim să privim cel mai adesea şi la care ne gândim
cel mai mult se transformă într-un etalon pentru noi. Imaginaţia
educată să zăbovească asupra lui Dumnezeu şi iubirii Sale nu-şi
va găsi plăcere să zăbovească asupra scenelor care sunt create de o
imaginaţie excitată de patimă...
Înţelepciunea infernală a lui Satana. Satana este la lucru acum
ca şi în Eden, şi a lucrat de-a lungul tuturor generaţiilor. Demonul
strălucitor ştie foarte bine cu ce material are de-a face. El cunoaşte
punctele slabe din fiecare caracter şi dacă aceste puncte slabe nu
sunt întărite, el îşi va pune la lucru înţelepciunea lui infernală în
înşelăciuni cu care să înfrângă pe cei mai puternici bărbaţi, nobili în
armata lui Israel. Pretutindeni de-a lungul generaţiilor sunt epave de
caractere care au fost distruse pentru că sufletul nu a fost apărat. Şi
acum, când ne apropiem de încheierea timpului, Satana va lucra cu
măiestrie pentru a submina principiul şi a mânji caracterul moral.
Păcatul este comis de mulţi care cred că nelegiuirea lor este
[89] ascunsă cu eficacitate. Însă există Cineva care spune: „Ştiu faptele
tale“; „nu există nimic care să fie acoperit şi să nu fie scos la iveală;
nimic ascuns care să nu fie cunoscut.“ Când mintea este orbită de
păcat, se va practica înşelăciunea; se vor spune minciuni; căci cei
care comit astfel de păcate nu se vor da înapoi de la minciună. Însă
orice păcat va fi scos la iveală.
Păcatele nu pot fi ascunse de Dumnezeu. Dumnezeu îl vede
pe păcătos. Ochiul care nu dormitează niciodată ştie tot ce se face.
Totul este scris în Cartea Sa. Cineva poate să-şi ascundă păcatul de
tată, mamă, soţie şi prieteni şi totuşi totul este descoperit şi însemnat
în cartea Sa cu rapoarte... David a fost un om care s-a pocăit şi deşi
a mărturisit şi şi-a urât păcatul comis, nu a putut fi iertat.
El a exclamat: „Unde mă voi duce departe de Duhul Tău? Şi
unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti
acolo; dacă mă voi culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo; dacă
voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării
şi acolo mâna Ta mă va călăuzi... Iată nici chiar întunericul nu este
prea întunecos pentru Tine; şi noaptea străluceşte ca ziua“ ( Psalmii
139, 7-12 )
Dumnezeu este pretutindeni. El vede, El cunoaşte toate lucrurile
şi înţelege intenţiile şi scopurile ascunse ale inimii. Este zadarnică
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încercarea de a tăinui păcatul de ştiinţa Sa. El i-a văzut pe primii
noştri părinţi în Eden. El l-a văzut pe Cain când a ridicat mâna pentru
a-l omorî pe Abel. El a văzut păcatele locuitorilor lumii din vechime,
le-a limitat zilele şi i-a pedepsit printr-un potop. El a văzut păcatele
propriului Său popor cu care făcuse legământ, poporul iudeu atunci
când el a uneltit împotriva vieţii Fiului lui Dumnezeu.
Cartea de amintiri a lui Dumnezeu. După cât este de sigur că
El notează orice călcare de lege, este la fel de sigur că El va aduce la
judecată orice lucru ascuns. Acestea pot fi ascunse de omul muritor,
pot fi ascunse de cei buni, de cei curaţi, de cei sfinţi, de prieteni şi de [90]
duşmani, şi totuşi Dumnezeu le vede. Toate păcatele vor fi dezvăluite
în ziua judecăţii şi dacă nu au fost mărturisite şi părăsite, îşi vor
primi pedeapsa în funcţie de mărimea lor; căci în cartea de amintiri
a lui Dumnezeu se ţine un raport al tuturor faptelor oamenilor. Toate
faptele bune, toate faptele rele din viaţă sunt înregistrate.
Faptul că păcatele acumulate sunt înmagazinate şi în cele din
urmă expuse este un lucru teribil, motivul pentru care cei care susţin a fi fii şi fiice ale lui Dumnezeu se aventurează, având lumină,
având cunoştinţă, să păcătuiască împotriva propriei lor conştiinţe
şi prin păcatul lor aduc şi pe alţii în aceeaşi ruină, constituie un
mister, au gustat ei vreodată puterea lumii care va veni? S-au bucurat ei vreodată de o dulce comuniune cu Dumnezeu? Cum se pot
întoarce atunci către practici senzuale, condamnabile, degradante
pentru suflet?
Ziua dezvăluirilor lui Dumnezeu. Marea zi este aproape, Să nu
pierdem din vedere faptul că Satana se luptă acum pentru stăpânire
asupra sufletelor. El se joacă, aşa cum a făcut întotdeauna cu vieţile
voastre. Vor mai exista păcate comise de voi atunci când vă veţi
afla tocmai la hotarele Canaanului ceresc? O, ce descoperire! Soţul
va cunoaşte pentru prima dată ce înşelăciuni şi minciuni au fost
folosite de soţia sa pe care o credea nevinovată şi curată. Soţia va
cunoaşte pentru prima dată cazul soţului ei iar rudele şi prietenii
vor vedea minciuna, falsitatea şi întinarea prezente în jurul lor; căci
lucrurile ascunse ale tuturor inimilor vor fi scoase la iveală. Ceasul
judecăţii aproape a sosit — mult amânat de bunătatea şi îndurarea lui
Dumnezeu. Însă trâmbiţa lui Dumnezeu va răsuna, spre consternarea
celor nepregătiţi care sunt în viaţă şi va trezi pe cei morţi. Marele
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tron alb va apare şi toţi morţii cei neprihăniţi vor ieşi afară din
morminte pentru nemurire.
[91]
Oricare ar fi fost micile păcate îngăduite vor ruina sufletul dacă
nu sunt biruite. Păcatele mici se vor transforma în păcate mai mari.
Gândurile necurate, legate de lucrurile intime, faptele lipsite de
curăţie, gândurile şi faptele nerafinate, josnice şi senzuale din cadrul
vieţii de căsătorie, faptul că se dă frâu liber patimilor josnice sub
acoperemântul legământului căsătoriei, vor conduce spre alte păcate,
spre călcarea tuturor poruncilor lui Dumnezeu.
Creşterea tiranică a slăbiciunii omeneşti. Bărbaţi cărora Dumnezeu le-a încredinţat talente nobile vor fi, dacă nu vor fi strâns legaţi
de Dumnezeu, vinovaţi de o mare slăbiciune şi, pentru că nu au harul
lui Dumnezeu în suflet, vor comite nelegiuiri şi mai mari. Acesta din
cauză că adevărul lui Dumnezeu nu a devenit o parte integrantă a
vieţii lor. Disciplina lor a fost deficitară; ei nu şi-au cultivat sufletul
făcând mereu câte un pas; înclinaţiile înnăscute nu au fost ţinute în
frâu, ei au degradat sufletul. Pentru orice slăbiciune firească Domnul
Isus a luat măsuri suficiente astfel ca acestea să poată fi biruite prin
harul Său. Dacă nu sunt biruite, slăbiciunile vor deveni un tiran, un
cuceritor care trebuie învins iar lumina cerească va fi întunecată şi
se va stinge.
Măreţia intelectuală nu este suficientă. Mă simt silită să scriu
cu toată seriozitatea în legătură cu aceasta, deoarece simt pericolul
care este asupra noastră. Avem în istoria trecută exemplul dureros
al multor personaje care arată cum oameni din locuri înalte au fost
întinaţi de păcat. Bărbaţi cu minţi măiestre, care au posedat şi talente
bogate, influenţă şi cu toate acestea nu şi-au pus toată încrederea
în Dumnezeu, ci şi-au îngăduit să fie ridicaţi în slăvi, alintaţi şi
lăudaţi de către oamenii mari ai lumii, şi-au pierdut echilibrul şi au
considerat că păcatele oamenilor mari nu sunt vicii. Călăuza cerească
i-a părăsit şi curând cursul vieţii lor a mers în jos spre întinare şi
pierzare. Ei au pierdut cu totul standardul cel drept al onoarei, au
pierdut puterea de a face distincţia între bine şi rău, între păcat şi
neprihănire. Sunt lumini şi umbre în caracter şi ori unele, ori altele
[92] triumfă.
Însă Dumnezeul cerului cântăreşte valoarea morală. El va judeca
cu dreptate. Nelegiuiţii nu vor rămâne totdeauna nepedepsiţi. Dar
harul şi adevărul sădite în viaţa lăuntrică, încrustate în caracter sunt
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suficiente pentru a face ca cei mai mari oameni, cei mai talentaţi să
rămână drepţi din punct de vedere moral. Dacă măreţia intelectuală
ar fi fost suficientă, caracterele lor ar fi fost tari ca o stâncă. Însă ei
au avut nevoie de caractere virtuoase. Pavel spune: Eu sunt ceea ce
sunt, prin harul lui Hristos care este în mine. Poporul lui Dumnezeu
trebuie să se trezească şi să se îmbrace cu toată armătura neprihănirii.
( The Review and Herald, 24 mai 1887 )
Motive pentru eşecul lui Israel. Mulţi din Israelul din vechime
au căzut chiar când au ajuns să vadă cu ochii lor ţara făgăduită.
Care a fost păcatul lor? Desfrâul. Şi aceste patimi nesfinte ale inimii
stăpânesc cu putere măiastră pe mulţi dintre cei ce susţin a fi urmaşi
ai lui Hristos. Cuvintele şi faptele multora dintre cei care cunosc
adevărul sunt mânjite de păcat. Ei au puterea de a judeca, de a
înţelege adevărul, însă nu au fost pe deplin convertiţi; ei nu au simţit
puterea mântuitoare a adevărului asupra sufletelor lor. Ei nu Îl cunosc
pe Hristos ca un oaspete de onoare în casa lor. Satisfacţia senzuală
corodează întreaga fiinţă... Legătura de căsătorie instituită în Eden,
pentru a fi păstrată sacră şi nobilă, este degradată până la desfrâu. (
Manuscript 31, 1885 )
Îndepărtarea lui David de la ce este bine. Dumnezeu l-a ales
pe David, un păstor umil pentru a conduce poporul Său. El păstra cu
stricteţe toate ceremoniile legate de religia iudaică şi s-a evidenţiat
prin încrederea sa hotărâtă şi neşovăielnică în Dumnezeu. El s-a
remarcat prin credincioşia şi respectul său. Hotărârea sa, umilinţa sa,
dragostea sa pentru dreptate şi caracterul lui statornic l-au calificat
pentru a putea aduce la îndeplinire planul lui Dumnezeu de a instrui [93]
pe Israel cu privire la viaţa lui religioasă şi de a-l conduce ca un
monarh generos şi înţelept.
În cele religioase, el era sincer şi devotat. În perioada când poseda
aceste trăsături de caracter, când era credincios lui Dumnezeu, David
a fost numit de către Dumnezeu om după inima Sa. Când a fost
înălţat la tron. Felul cum domnea el era în contrast izbitor cu cel
al împăraţilor celorlalte naţiuni. El nu putea suferi idolatria şi avea
grijă cu mult zel ca poporul Israel să nu fie tentat spre idolatrie de
către popoarele din jur. El a fost mult iubit şi onorat de poporul său.
Deseori făcea cuceriri şi ieşea învingător. Bogăţiile şi măreţia
lui sporeau mereu. Însă prosperitatea l-a făcut să se îndepărteze
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de Dumnezeu. Ispitele cu care a fost confruntat au fost multe şi
puternice.
Urmările triste ale poligamiei. În cele din urmă el a alunecat
în obiceiul împăraţilor din jurul său, acela de a avea o mulţime de
soţii şi viaţa sa a fost amărâtă de urmările rele ale poligamiei. Prima
lui greşeală a fost de a lua mai mult decât o soţie, îndepărtându-se
astfel de planul lui Dumnezeu. Această îndepărtare de la ceea ce este
bine a pregătit calea pentru greşeli şi mai mari. Naţiunile idolatre
monarhice considerau că a avea mai multe soţii înseamnă ceva în
plus la onoarea şi demnitatea lor, iar David, la rândul său, a socotit
şi el o onoare pentru el ca rege să aibă mai mute soţii. Însă el a putut
vedea consecinţele rele ale acestei practici ca urmare a nefericirii
cauzate de discordia, rivalitatea şi gelozia dintre numeroasele sale
soţii şi între copii.
Pocăinţa lui David. Nelegiuirea sa în cazul Urie şi Batşeba a
fost criminală în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeul drept şi nepărtinitor nu a aprobat şi nici nu a scuzat aceste la David, ci i-a trimis
o mustrare şi o aspră condamnare prin Natan, profetul Său care a
prezentat în culori vii crima sa gravă. David a fost orbit datorită
îndepărtării de Dumnezeu. El şi-a scuzat obiceiul până când ce făcea
[94] i se părea normal. Un pas greşit, a pregătit calea pentru un altul până
când păcatele sale au trebuit să fie mustrate de Iehova prin Natan.
David s-a trezit ca dintr-un vis. El a simţit păcătoşenia sa. El nu
a căutat să-şi scuze faptele sau păcatele, aşa cum făcuse Saul; ci cu
remuşcări şi căinţă sinceră, el şi-a plecat capul înaintea profetului
lui Dumnezeu şi şi-a recunoscut vinovăţia. Natan i-a spus lui David
că datorită pocăinţei sale şi mărturisirii sale unite, Dumnezeu îi va
ierta păcatul, va împiedica o parte a nenorocirii ameninţătoare şi îi
va cruţa viaţa.
Călcarea de lege şi pedeapsa. Cu toate acestea, el a trebuit
pedepsit, deoarece a dat o mare ocazie pentru blasfemie vrăjmaşilor
Domnului. Această ocazie a fost fructificată de vrăjmaşii Domnului
din zilele lui David până acum. Scepticii au atacat creştinismul şi
au batjocorit Biblia pentru că David le-a dat ocazia. Ei aduc în faţa
creştinilor cazul lui David — păcatul său legat de Urie şi Batşeba,
poligamia sa şi apoi susţin că David a fost numit om după inima lui
Dumnezeu; şi, din moment ce raportul biblic este corect, Dumnezeu
a îndreptăţit pe David, cu toate nelegiuirile lui.
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Mi-a fost arătat că David a fost numit om după inima lui Dumnezeu atunci când el era curat şi umbla conform sfaturilor lui Dumnezeu. Când David s-a depărtat de Dumnezeu şi şi-a pătat caracterul
său neprihănit cu nelegiuirile comise, el nu a mai fost om după
inima lui Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a socotit nicidecum neprihănit
în păcatele sale, ci l-a trimis pe Natan, profetul Său, cu o osândă
înfricoşătoare la David pentru că el călcase porunca Domnului.
Dumnezeu Şi-a arătat dezacordul faţă de faptul că David avea
mai multe soţii trimiţând diferite judecăţi asupra lui şi îngăduind să i
se întâmple rele, pornind din propria lui casă. Teribila nenorocire pe
care Dumnezeu a îngăduit-o să vină asupra lui David, care odinioară
fusese numit om după inima lui Dumnezeu, constituie pentru gene- [95]
raţiile care au urmat, o dovadă că Dumnezeu nu socoteşte neprihănit
pe nici un om care calcă poruncile Sale ci El pedepseşte indiscutabil
pe cel vinovat, oricât de neprihănit şi plăcut lui Dumnezeu ar fi fost
el înainte, în timp ce a urmat pe Domnul în curăţie de inimă. Când
cei neprihăniţi se întorc de la neprihănirea lor şi pentru a face ceea
ce este rău, neprihănirea lor trecută nu-i va slava de mânia unui
Dumnezeu drept şi sfânt.
Păcatele sfinţilor în Biblie. Bărbaţi de frunte în istoria Bibliei
au păcătuit în mod grav. Păcatele lor nu sunt ascunse ci sunt raportate cu credincioşie în istoria bisericii lui Dumnezeu împreună
cu pedeapsa de la Dumnezeu care a urmat nelegiuirilor lor. Aceste
momente sunt înregistrate în folosul generaţiilor care au urmat şi ar
trebui să inspire credinţă în Cuvântul lui Dumnezeu, ele constituind
întâmplări autentice. Oamenii care vor să pună la îndoială Cuvântul
lui Dumnezeu, sau creştinismul, nu judecă imparţial şi cu sinceritate,
ci cu mintea plină de prejudecăţi iscodesc viaţa şi caracterul pentru a
descoperi toate defectele din viaţa celor ce au fost cei mai străluciţi
conducători ai lui Israel.
Dumnezeu a avut grijă să ne lase, în istoria inspiraţiei, o descriere vrednică de încredere a caracterului celor mai buni şi mai mari
oameni din vremurile acelea. Aceşti oameni au fost muritori, pradă
unui diavol ispititor. Slăbiciunile şi păcatele lor nu sunt ascunse de
noi, ci sunt înregistrate cu credincioşie împreună cu mustrarea şi pedeapsa care a urmat. „Aceste lucruri au fost scrise pentru învăţătura
noastră peste care a venit sfârşitul veacurilor.“
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Dumnezeu nu a îngăduit să se spună prea mult în Cuvântul Său
pentru a ridica în slăvi virtuţile celor mai buni oameni care au trăit
pe pământ. Toate biruinţele lor şi faptele lor bune şi măreţe au fost
puse pe seama lui Dumnezeu. El singur era îndreptăţit să primească
slava, numai El trebuia înălţat. El era totul şi în toţi. Omul era doar o
unealtă, un instrument slab în mâinile Sale. Puterea şi desăvârşirea
aparţin lui Dumnezeu. Dumnezeu a văzut în om o predispoziţie
continuă de a se îndepărta de El şi de a-L uita şi de a se închina
[96] creaturii în locul Creatorului. Iată de ce n-a îngăduit Dumnezeu
multă laudă la adresa omului, pe paginile istoriei sacre.
Psalmii pocăinţei. David s-a pocăit de păcatul său în praf şi
cenuşă. El a implorat iertarea lui Dumnezeu şi nu s-a ferit să-şi arate
căinţa faţă de oamenii mari şi chiar faţă de slujitorii Împărăţiei Sale.
El a compus un psalm de pocăinţă în care a relatat păcatul şi căinţa
sa, psalm despre care el ştia că va fi cântat de generaţiile viitoare. El
dorea ca şi alţii să înveţe din istoria tristă a vieţii sale.
Cântările pe care le-a compus David au fost cântate de tot Israelul, în special atunci când era prezentă curtea regală şi în faţa
preoţilor, bătrânilor şi nobililor. El ştia că mărturisirea vinovăţiei
sale avea să facă cunoscute păcatele sale generaţiilor viitoare. El îşi
prezenta cazul arătând în cine şi-a pus nădejdea şi încrederea pentru
iertare. „Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta, după îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele! Spală-mă cu desăvârşire
de nelegiuirea mea şi curăţeşte-mă de păcatul meu!“ „Izbăveşte-mă
de vina sângelui vărsat şi limba mea va lăuda îndurarea Ta“ ( Psalmii
51, 1.2.14 )
David nu a dovedit spiritul unui om neconvertit. Dacă el ar
fi posedat spiritul conducătorilor naţiunilor din jurul lui, el n-ar fi
îngăduit lui Natan să-i descrie nelegiuirea sa în culorile cele mai
odioase ci ar fi luat viaţa celui ce şi-a făcut cu credincioşie datoria
de a-l mustra. Şi, în ciuda măreţiei tronului său şi a puterii sale
nelimitate, faptul că a recunoscut cu umilinţă toate acuzaţiile puse
pe seama lui, constituie o dovadă că el încă se temea de Domnul şi
tremura la Cuvântul Lui.
Urmările faptelor rele ale lui David. David a fost făcut să
simtă în mod amarnic roadele faptei sale rele. Fiii săi s-au făcut
vinovaţi de păcatele de care el însuşi se făcuse vinovat. Amnon a
comis o mare nelegiuire. Absalom s-a răzbunat pe el ucigându-l. În
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acest fel, păcatul lui David a fost continuu readus în mintea sa, iar el [97]
a fost făcut să simtă toată greutatea nedreptăţii făcute faţă de Urie şi
Batşeba. ( 4SG a, 85-89 )
Avertizări în alte exemple. Mustrarea lui Dumnezeu a fost clar
rostită împotriva bărbaţilor şi femeilor care au păcătuit întinându-şi
trupurile şi mânjindu-şi sufletele prin desfrâu. Oamenii au exemplele
altora, aflaţi în împrejurări asemănătoare, care au fost biruiţi de
ispititorul şi ei ştiu că neplăcerea lui Dumnezeu se manifestă faţă de
ei... Dumnezeu a condamnat păcatul în toate formele sale. Păcatul
desfrâului este clar mustrat şi condamnat. Bărbaţii şi femeile vor
fi judecaţi potrivit cu lumina care e-a fost dată lor de Dumnezeu. (
Testimonies to Ministers, 437 )
Raţiunea sfinţită să aibă controlul. Orice pasiune nesfinţită
trebuie ţinută sub controlul raţiunii sfinţite, prin harul acordat din
abundenţă de către Dumnezeu în orice nevoie; nimeni să nu se aşeze
în mod voit pe un teren pe care ar putea fi atacat de ispită sau să dea
cea mai mică ocazie altora să îl socotească vinovat de imprudenţă. (
Mind, Character, and Personality 1:237 )
O viziune corectă cu privire la sine în lumina Cuvântului lui
Dumnezeu. Ispitele continue ale lui Satana au ca ţintă să slăbească
controlul omului asupra propriei sale inimi, să-i submineze puterea
de stăpânire de sine. El îl face pe om să rupă legăturile care îl ţin
într-o unire sfântă, fericită cu Creatorul său. Căci atunci când nu mai
este în legătură cu Dumnezeu, pasiunea dobândeşte control asupra
raţiunii şi impulsul asupra principiului şi omul ajunge păcătos în
gând şi în faptă; judecata sa este pervertită, raţiunea sa pare a fi
slăbită şi el trebuie să-i îngăduie lui Dumnezeu să-l refacă, dovedind
o perspectivă corectă asupra lui însuşi, în lumina Cuvântului lui
[98]
Dumnezeu. ( Mind, Character, and Personality 1:228 )
Puterea religiei. Prin ce mijloace poate ţine tânărul în frâu înclinaţiile spre rău şi să dezvolte ceea ce este nobil şi bun în caracterul
său? Voinţa, intelectul şi emoţiile, când sunt luate în stăpânire de
puterea religiei, vor fi transformate. „Orice faceţi, fie că mâncaţi, fie
că beţi, să faceţi totul spre slava lui Dumnezeu“ ( 1 Corinteni 10, 31
), acesta este un principiu fundamental, care trebuie să stea la baza
oricărei fapte, a oricărui gând şi motiv, dacă întreaga fiinţă se află
sub controlul voinţei lui Dumnezeu.
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Viciul şi patimile trebuie crucificate. „Pot totul în Hristos care
mă întăreşte“ ( Filipeni 4, 13 ). Voinţa, poftele şi patimile se vor
scandaliza, cerând toleranţă, însă Dumnezeu a sădit în voi dorinţe
pentru ţinte mai înalte, şi nu este necesar ca acestea să fie înjosite.
Aşa se întâmplă doar atunci când noi refuzăm să ne supunem controlului raţiunii şi conştiinţei. Noi trebuie să ne ţinem în frâu patimile
şi să dovedim stăpânire de sine.
Satana urmăreşte pe tineri. Mintea care nu a fost sfinţită nu
primeşte puterea şi mângâierea pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziţia tuturor acelor care vin la El. Există o nelinişte, o preocupare
arzătoare pentru ceva nou care să satisfacă, să facă pe plac şi să fascineze mintea şi această îngăduinţă este numită plăcere. Satana are
farmece ademenitoare cu care stârneşte interesul şi incită imaginaţia
tinerilor cu care îi ţine în cursele sale. Nu vă clădiţi caracterele pe
nisip. ( Manuscript 59, 1900 )

Capitolul 12 — Călcarea poruncii a şaptea
Legea lui Dumnezeu — calea spre fericire. Înainte de distrugerea lumii din vechime prin potop, oamenii erau grozav de stricaţi.
Păcatul şi nelegiuirile de tot felul dominau pretutindeni. Starea lumii
de acum se îndreaptă cu grăbire spre momentul când Dumnezeu va
spune, aşa cum a spus în vechime: „Duhul Meu nu va rămânea pururea în om“ ( Geneza 6, 3 ). Unul dintre păcatele cele mai grave care
există în acest veac stricat este adulterul. Acest păcat înfricoşător [99]
este practicat într-o măsură alarmantă. Sabatul şi instituţia căsătoriei
au fost rânduite de Dumnezeu în Eden pentru a fi păstrate cu sfinţenie. Amândouă aceste instituţii au fost desconsiderate şi nu li s-a
dat atenţie cuvenită de către bărbaţi şi femei cu inimi pornite numai
spre rău.
Adulterul un păcat „creştin“. Dacă cei care calcă porunca a
şaptea, s-ar găsi numai printre cei care nu susţin a fi urmaşi ai
lui Hristos, răul nu ar fi nici a zece parte din cât este acum; însă
păcatul adulterului este comis în mare măsură de cei ce susţin că
sunt creştini. Atât clericii, cât şi laici, ale căror nume stau frumos în
registrul bisericii se fac în egală măsură vinovaţi de el.
Mulţi dintre cei ce pretind că sunt pastori pentru cauza lui Hristos
sunt ca fiii lui Eli care, slujind în lucrurile sfinte, au profitat de slujba
lor şi s-au implicat în nelegiuiri comiţând adulter, făcând pe oameni
să calce Legea lui Dumnezeu. Cei asemenea lor vor trebui să stea
faţă în faţă cu un raport înfricoşător atunci când cazurile tuturor vor
trece prin faţa lui Dumnezeu şi vor fi judecaţi după faptele comise
în trup... Adulterul este unul dintre păcatele teribile ale acestui veac.
Acest păcat există între aşa-zişi creştini, în toate categoriile.
Creştinii sunt chemaţi să-şi aducă trupurile ca o jertfă vie pe
altarul lui Dumnezeu. „Păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui. Să nu mai daţi în
stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale nelegiuiri; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum
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eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe nişte unelte ale
neprihănirii“ ( Romani 6, 12.13 ).
Dacă trupurile celor ce pretind a se jertfi pe altarul lui Dumnezeu
ar fi cercetat aşa cum erau examinate jertfele iudaice, cât de puţini
ar fi cei care vor trece testul şi ar fi socotiţi desăvârşiţi înaintea lui
[100] Dumnezeu, sfinţi, fără prihană şi neîntinaţi de păcat! Dumnezeu nu
poate accepta nici o jertfă care are vreun cusur. Dumnezeu nu poate
accepta o jertfă vătămată sau bolnavă. Jertfa care se aducea înaintea
lui Dumnezeu se cerea a fi sănătoasă în toate privinţele, fără pată şi
de valoare.
Originea faptelor necurate. Nimeni nu poate proslăvi pe Dumnezeu în trupul său, aşa cum cere El, în timp ce calcă Legea lui
Dumnezeu. Dacă trupul încalcă porunca a şaptea, acest lucru se face
după ceea ce mintea a dictat trupului. Dacă mintea nu este curată,
trupul se va angaja în mod natural în fapte stricate. Curăţia nu poate
exista în sufletul unuia care cedează trupul său unor fapte necurate.
Dacă trupul slujeşte desfrâului, mintea nu poate rămâne consacrată
faţă de Dumnezeu. Pentru a păstra o minte sfinţită, corpul trebuie
păstrat cu cinste şi sfinţenie. Mintea va sluji atunci Legea lui Dumnezeu şi se va supune de bună voie ascultării de tuturor cerinţelor ei.
Atunci, ca şi apostolul, cei în cauză îşi vor putea face din mădularele
lor unelte ale neprihănirii...
Nici o bucurie adevărată în viaţă pentru cei păcătoşi. Domnul a făcut pe om desăvârşit; însă el a căzut, s-a degradat pentru că
refuză să se supună cerinţelor pe care Legea lui Dumnezeu le are
faţă de el. Toate pasiunile omului, dacă vor fi ţinute înstăpânire şi
vor fi călăuzite în direcţia cea bună, vor contribui la sănătatea lui
fizică şi morală şi îi vor asigura multă fericire. Desfrânatul, curvarul şi cel neînfrânat nu se bucură de viaţă. Nu poate exista bucurie
adevărată pentru călcătorul Legii lui Dumnezeu. Domnul ştie acest
lucru, de aceea pune restricţii omului. El călăuzeşte, porunceşte şi
interzice spre binele lui... Domnul ştie bine că fericirea copiilor Săi
depinde de supunerea faţă de autoritatea Sa şi de trăirea în ascultare
de această lege sfântă, dreaptă şi bună de guvernare.
Gândurile şi faptele sunt cunoscute lui Dumnezeu. Mulţi
merg înainte şi ascund faptul că ei comit adulter şi totuşi Dum[101] nezeu ştie ce fac ei. El ştie ce face omul. El nu îşi poate ascunde
nelegiuirile de Dumnezeu. În aparenţă, el se poate comporta aşa
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cum se cuvine în familie, şi în comunitatea de oameni în mijlocul
cărei vieţuieşte şi să fie considerat ca un om de treabă. Însă oare
nu se înşeală singur gândind că Cel Prea Înalt nu ştie ce face el?
Nelegiuirea sa este văzută de Maiestatea cerurilor. Cel care este înalt
şi proslăvit, a cărui slavă umple templul, vede şi cunoaşte chiar şi
gândurile şi intenţiile ascunse ale inimii celui care clacă Legea, care
se înjoseşte prin sine însuşi în văzul îngerilor curaţi, fără păcat, care
înregistrează toate faptele fiilor oamenilor. Păcatul său nu doar că
este văzut, dar şi este consemnat de către îngerul raportor.
Cel care calcă Legea lui Dumnezeu poate merge înainte un timp
fără a fi cunoscut de ceilalţi; însă, mai curând sau mai târziu, va fi
surprins descoperit şi condamnat. Oricine îndrăzneşte să calce Legea
lui Dumnezeu va simţi pe propria lui piele că „este pietroasă calea
celor stricaţi.“ ( The Review and Herald, 8 martie, 1870 )
Ochiul atotvăzător al lui Dumnezeu. Dacă ne-am obişnui cu
gândul că Dumnezeu vede şi aude tot ce facem şi spunem noi şi ţine
un raport credincios al cuvintelor şi faptelor noastre şi că odată vom
sta faţă în faţă cu toate acestea, ne-am teme să mai păcătuim. Fie
ca tinerii să nu uite că oriunde s-ar afla, şi orice ar face, ei se află în
prezenţa lui Dumnezeu. Nimic din comportamentul nostru nu scapă
neobservat. Nu ne putem ascunde căile de Cel Prea Înalt.
Legile omeneşti, deşi uneori sunt severe, sunt adesea încălcate
fără a se descoperi acest lucru şi deci nepedepsite; însă nu aşa stau
lucrurile în privinţa Legii lui Dumnezeu. Cel mai întunecat miez de
noapte nu îl poate acoperi pe cel vinovat. El se poate crede sigur
însă pentru fiecare faptă există martori nevăzuţi. Chiar motivele
ascunse ale inimii sunt cunoscute cercetării divine. Fiecare faptă,
fiecare cuvânt, fiecare gând este însemnat ca şi când ar fi o singură [102]
persoană în toată lumea şi atenţia cerului este concentrată asupra
acelei persoane. ( Patriarchs and Prophets, 217, 218 )
Pretinşii păzitori ai poruncilor — vinovaţi. Chiar unii dintre
cei ce pretind că păzesc poruncile lui Dumnezeu sunt vinovaţi de
păcatul adulterului. Ce aş putea spune oare pentru a le trezi simţurile
amorţite? Principiul moral pus la loc de cinste devine singura armă
sigură pentru suflet. ( Testimonies for the Church 2:352 )
Cu cânt este mai mare cunoştinţa, cu atât este mai mare
păcatul. Nu toţi cei care pretind a păzi poruncile lui Dumnezeu îşi
ţin trupurile în cinste şi sfinţenie. Solia cea mai solemnă care a fost
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încredinţată vreodată muritorilor a fost dată acestui popor şi ei pot
avea o influenţă puternică dacă vor să fie sfinţiţi prin aceasta. Ei
pretind a sta pe platforma cea mai înaltă a adevărului veşnic, păzind
toate poruncile lui Dumnezeu, de aceea, dacă se complac în păcat,
dacă vor comite desfrâu şi adulter, nelegiuirea lor este de zece ori
mai mare decât a clasei pe care am menţionat-o înainte ( adventiştii
de ziua întâi ) care nu recunosc Legea lui Dumnezeu. Îl dezonorează
şi aruncă ocară asupra adevărului, încălcând preceptele acestuia,
într-un mod cu totul special.
Exemplul trist al lui Israel. Tocmai răspândirea acestui păcat,
desfrâul, în vechiul Israel, a fost ceea ce a dus la manifestarea vădită
a neplăcerii lui Dumnezeu judecăţile Sale au urmat imediat după
comiterea odiosului păcat, mii dintre ei au căzut şi trupurile lor
întinate de păcat au fost lăsate în pustie...
„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi
au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşitul
[103] veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să
nu cadă“ ( 1 Corinteni 10, 11.12 ). Adventiştii de ziua a şaptea,
mai presus de orice alţi oameni din lume, trebuie să fie modele de
evlavie, sfinţenie a inimii şi vorbirii. (Testimonies for the Church
2:450, 451 )

Capitolul 13 — Cum facem faţă gândurilor şi
sugestiilor necurate
Nevoia de vedere spirituală clară. Nu a mai fost niciodată
vreun timp când creştini, bărbaţi şi femei, în toată umblarea vieţii
lor, să aibă o mai mare nevoie de vedere clară spirituală ca acum. Nu
suntem în siguranţă dacă Îl pierdem din vedere pe Domnul Hristos
chiar şi o singură clipă. Urmaşii Săi trebuie să se roage, să creadă în
El şi să-L iubească cu ardoare.
În vederea curăţirii templului sufletului de stricăciunea sa naturală, trebuie făcută o lucrare minuţioasă. Creştinul trebuie să fie
mereu în stare de alertă pentru a se împotrivi tendinţei spre desfrâu
care se furişează printre cei care pretind a fi sfinţiţi. Când inimile
noastre sunt curate, spălate şi albite în sângele Mielului, va avea
loc înaintarea noastră în acea experienţă care a fost subliniată în
minunata rugăciune a Domnului Isus: „Şi Eu Însumi Mă sfinţesc
pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr“ ( Ioan 17, 19 ).
Ce s-ar putea spune despre acel om care a fost mult binecuvântat
în calitatea sa de învăţător al neprihănirii şi totuşi, în timp de ispitire,
este atras într-o cursă păcătoasă? Satana a venit la el în forma unui
înger din ceruri aşa cum a venit şi la Domnul Hristos în pustie, şi a
obţinut victorie...
Satana se deghizează într-un înger de lumină. Satana caută
cu cea mai mare asiduitate să-i prindă în cursă pe acei care au
acut cea mai multă lumină. El ştie că, dacă îi poate înşela, ei vor
putea, călăuziţi de el, să îmbrace păcatul în hainele neprihănirii şi să
conducă pe mulţi pe căi greşite. Mă adresez tuturor: vegheaţi, căci
Satana sub forma unui înger de lumină, umblă în toate adunările
de lucrători creştini şi în fiecare biserică, încercând să câştige pe [104]
membrii de partea sa. Mi s-a poruncit să dau poporului lui Dumnezeu
avertizarea: „Nu vă înşelaţi; Dumnezeu nu se lasă batjocorit“ (
Galateni 6, 7 ).
Blestemul păcatului. O, de ar lua bărbaţi şi femeile seama şi
dacă s-ar întreba ce se câştigă prin călcarea legii lui Dumnezeu! În
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toate timpurile şi în toate locurile, în orice şi în fiecare împrejurare,
călcarea de lege este o greşeală teribilă, o dezonoare la adresa lui
Dumnezeu şi un blestem pentru om. Aşa trebuie să o privim oricât de
nevinovat ar părea pretextul şi oricine ar fi comis-o. Ca ambasador al
lui Hristos, vă implor pe voi care susţineţi a avea adevărul prezent. Să
respingeţi orice aparenţă de necurăţie, şi să nu frecventaţi societatea
acelora care v-ar putea ademeni spre lucruri necurate sau desfrânate.
Fie-vă scârbă de aceste păcate stricate şi manifestaţi faţă de ele cea
mai intensă ură. Fugiţi de cei care, chiar şi în vorbire îşi lasă mintea
să se abată pe această cărare „căci din prisosul inimii vorbeşte gura“
( Matei 12, 34 ). Feriţi-vă de ei ca de lepră. Fac apel la toţi cei care
au avut încredere în aceşti prefăcuţi ale căror vieţi nu sunt nobile şi
a căror vorbire nu este curată, să-i măsoare după regula Evangheliei:
„La Lege şi la mărturie; căci dacă nu vor vorbi astfel, este pentru
că nu este lumină în ei“ ( Isaia 8, 20; K.J.V ). Fie ca oglinda lui
Dumnezeu să reflecte asupra lor şi să discearnă defectele caracterului
lor moral.
Caracterul respingător al păcatului. Noi trăim într-un veac al
lumii când există o putere fascinantă, hipnotică la toţi din acea clasă
care are o aparenţă înşelătoare în privinţa păcatului, care nutresc în
ascuns gânduri necurate, şi care apar ca nişte îngeri de lumină în
timp ce sunt slujitori ai păcatului. Ei nu simt caracterul respingător
al păcatului sau judecata care va aduce pedeapsa din partea lui
Dumnezeu asupra păcătosului. Tremur pentru aceia care nu sunt cu
[105] totul în gardă şi care vor fi în pericolul de a fi înşelaţi şi întinaţi. Ca
slujitoare a lui Isus Hristos, vă avertizez să evitaţi compania
acestei clase de oameni. Nu-i lăsaţi în casele voastre, nici nu le
spuneţi bun venit. Despărţiţi-vă de ei, pentru că ei întinează până şi
aerul pe care îl respiraţi...
Aşa cum Moise a cerut lui Israel să plece din preajma corturilor
lui Core, Datan şi Abiram, noi cerem tuturor să plece din preajma acestor oameni stricaţi, să-i lase singuri să sufere oprobiul şi
pedeapsa pentru nelegiuirile lor.
Satana în chip de om. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat cât sunt
de respingătoare pentru El aceste păcate scârboase şi deoarece ele se
înmulţesc continuu în lumea noastră, şi se furişează şi în bisericile
noastre, vă avertizez să nu daţi loc diavolului. Fugiţi de amăgitor.
Deşi este pastor, el este Satana în forma unui om. El a împrumutat
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podoaba cerului pentru a putea sluji mai bine stăpânului său şi pentru
a înşela sufletele. Nu trebuie să daţi loc nici măcar pentru o clipă
sugestiilor necurate, camuflate. Nu vă îngăduiţi acest lucru. Mustraţii, nu vă asociaţi cu ei, nici măcar nu mâncaţi ( cu ei ). Nu priviţi
cu uşurinţă cuvintele care v-ar înnegura curăţia sufletească. Chiar
numai a da ascultare unei sugestii necurate va mânji sufletul tot aşa
după cum apa necurată, murdară, mânjeşte canalul prin care trece.
Transparente ca lumina soarelui. Preferaţi mai degrabă sărăcia, despărţirea de prieteni, pierderile, batjocura sau orice fel de
suferinţă, decât să vă întinaţi sufletul cu păcat. Mai bine moartea
decât dezonoarea şi călcarea Legii lui Dumnezeu, ar trebui să fie motoul fiecărui creştin. Ca popor ce se pretinde reformator, deţinătorul
comorii celor mai sacre, solemne şi curate adevăruri ale Cuvântului
lui Dumnezeu, noi trebuie să ridicăm standardul mult mai mult decât
este în prezent. Trebuie luată atitudine faţă de păcat, şi păcătoşi în
biserică, pentru ca oamenii să se teamă de Dumnezeu. Adevărul şi
curăţia ne cer să facem o lucrare mai minuţioasă pentru curăţirea
taberei de acani.
Fie ca cei din poziţii de răspundere să nu îngăduie păcatul la
vreun frate. Să i se arate că ori se lasă de păcat, ori se desparte de [106]
biserică. Când membrii bisericii se poartă ca adevăraţi urmaşi ai
blândului şi smerit Mântuitor, ei nu vor mai ascunde şi nu vor scuza
păcatul. Toţi se vor strădui să acţioneze totdeauna ca în prezenţa
lui Dumnezeu. Ei îşi vor da seama că ochiul lui Dumnezeu este
totdeauna asupra lor şi chiar cel mai tainic gând Îi estre cunoscut.
Caracterul, motivele, dorinţele şi scopurile sunt la fel de transparente
ca şi lumina soarelui în ochii Celui Atotştiutor.
Pericolul îngăduirii păcatului. Este clar că cei mai mulţi oameni nu acordă atenţie acestui lucru deoarece ei nu se cultivă din
punct de vedere spiritual şi nu îşi măsoară caracterul după standardul
de neprihănire al lui Dumnezeu. Ei nu au acea conştienţă continuă a
faptului că cei care încalcă Legea lui Dumnezeu vor trebui să dea
socoteală în faţa barei de judecată a lui Dumnezeu şi aceasta este
un lucru înfricoşător. Viaţa trebuie pusă în rânduială şi modelată ca
şi cum aceasta s-ar face în prezenţa marelui Stăpân. Puteţi voi care
susţineţi că primiţi o lumină mult mai mare faţă de alţi oameni de pe
faţa pământului, să fiţi mulţumiţi cu un nivel scăzut?
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O, câtă stăruinţă şi seriozitate ar trebui noi să căută după prezenţa divină pentru ca nu doar să pretindem că trăim adevărul solemn
că sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape şi judecătorul întregului
pământ bate la uşă! Cum puteţi oare să nu luaţi aminte la cerinţele
Sale drepte şi sfinte? Cum le puteţi călca chiar în prezenţa lui Iehova? Cum puteţi păcătui fără să vă gândiţi la consecinţe? Puteţi voi
nutri gânduri nesfinte şi patimi josnice în faţa îngerilor curaţi şi a
Mântuitorului, care S-a dat pe Sine Însuşi pentru voi, ca să vă poată
răscumpăra din orice nelegiuire şi să-Şi curăţească pentru Sine un
popor deosebit, plin de râvnă pentru fapte bune? Putem noi oare să
fim fără vină şi în acelaşi timp să păcătuim înaintea lui Dumnezeu?
Meditând la aceasta, în lumina care străluceşte de la crucea lui Hristos, nu ni se pare că păcatul este prea meschin, prea periculos, prea
[107] înfricoşător ca să vă puteţi permite să păcătuiţi?
Fără pată şi fără mânjitură până la sfârşit. Necurăţii păcătoase! Păcătoase au fost întotdeauna, însă cu cât mai mult sunt ele
acum, când ne aflăm chiar la hotarele lumii veşnice! Mă adresez
poporului meu. Dacă vă apropiaţi mai mult de Isus şi căutaţi să
vă împodobiţi mărturisirea de credinţă printr-o viaţa ordonată şi o
vorbire evlavioasă, picioarele voastre nu se vor mai abate pe cărări
interzise. O, dacă a-ţi veghea, dacă aţi veghea continuu în vederea
rugăciunii; dacă a-ţi face totul ca în prezenţa lui Dumnezeu, nu aţi
mai ceda în faţa ispitei şi v-aţi putea păstra nădejdea curată fără pată,
fără mânjitură până la sfârşit!
Dacă vă păstraţi încrederea neclintită de la început până la sfârşit, toate umblările voastre vor fi întemeiate pe Dumnezeu şi ceea
ce harul a început, slava va încununa în Împărăţia Dumnezeului
nostru. „Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege“ ( Galateni 5,
22.23 ).
Dacă Hristos este în noi, vom răstigni firea pământească cu
poftele şi patimile ei. ( Manuscript 9, 1880 )
Curăţia de inimă. Acceptând pe Hristos ca Mântuitor al său
personal omul este adus în aceeaşi relaţie apropiată cu Dumnezeu
şi se bucură de favoarea Sa deosebită întocmai ca propriul Său
Fiu. El este onorat şi slăvit şi strâns legat de Dumnezeu, viaţa sa
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fiind ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O, ce dragoste, ce dragoste
minunată!
Aceasta este învăţătura mea despre curăţia morală. Întunecimea
necurăţiei nu va fi nici măcar pe jumătate eficientă în dezrădăcinarea
păcatului pe cât este prezentarea acestor teme măreţe şi înnobilatoare.
Domnul nu a dat femeilor menirea să asalteze pe bărbaţi şi să-i incite
la necurăţie şi lipsă de abstinenţă. Ele creează senzualitate în loc s-o
dezrădăcineze. Biblia şi numai Biblia ne-a dat singurele adevărate [108]
lecţii despre curăţie. După aceea să se predice Cuvântul.
Hristos, jertfa pentru păcat. Acesta este harul lui Dumnezeu,
aceasta este dragostea cu care ne-a iubit El pe când noi eram morţi în
greşelile şi păcatele noastre, vrăjmaşi în mintea noastră prin lucrări
nelegiuite, slujind patimilor şi plăcerilor, robi ai păcatului şi a lui
Satana. Ce dragoste a manifestat Domnul Hristos devenind jertfa
pentru păcatul nostru! Prin lucrarea Duhului Sfânt, sufletele sunt
conduse să găsească iertare de păcate.
Curăţia şi sfinţenia vieţii lui Isus aşa cum sunt prezentate în
Cuvântul lui Dumnezeu au mai multă putere de a transforma caracterul decât toate eforturile care s-ar depune pentru a descrie păcatele
şi nelegiuirile oamenilor şi urmările sigure ale acestora. O privire
prin credinţă la Mântuitorul înălţat pe cruce va da mai multă curăţie
minţii şi inimii de orice mânjitură decât toate explicaţiile ştiinţifice
date de cea mai iscusită limbă.
Iertare la cruce. În faţa crucii, păcătosul vede cât de mult diferă
caracterul său de cel al lui Hristos. El vede teribile consecinţe ale
călcării sale de lege; el ajunge să urască păcatul pe care l-a înfăptuit
şi se prinde de Isus prin credinţă. El şi-a judecat starea de necurăţie
în lumina prezenţei lui Dumnezeu şi a inteligenţelor cereşti. Etalonul
său de măsură a fost crucea. El a fost cântărit în balanţa sanctuarului.
Curăţia Domnului Hristos l-a făcut să-şi dea seama de propria lui
necurăţie în cele mai odioase culori. El se întoarce de la păcatul care
l-a mânjit; el priveşte la Isus şi trăieşte.
El descoperă caracterul Domnului Hristos ca fiind atrăgător, cu
totul captivant şi impunător, caracterul Aceluia care a murit pentru
a-l elibera de sub urâţenia păcatului şi, cu buze tremurânde şi ochi
înlăcrimaţi mărturiseşte: „El nu a murit în zadar pentru mine.“ (
[109]
Scrisoarea 102, 1894 )
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Secţiunea 6 — Alte rele sexuale

Capitolul 14 — Excesul sexual în cadrul căsătoriei
Celibatul nu este recomandat. Stimate frate: vreau să-ţi prezint
câteva lucruri cu privire la pericolele care ameninţă lucrarea din
prezent. Lucrarea Annei Philips [Într-o „mărturie“ scrisă la 10 august
1892, Anna Rice Phillips afirma: „A sosit timpul despre care a scris
Pavel când a zis: «Iată ce vă spun, fraţilor, timpul este scurt, şi cei ce
au soţii să fie ca şi când nu ar avea...» Satana vă va face să simţiţi că
nu puteţi renunţa la acel lucru, care vi se cuvine de drept, însă oare
aceasta a vrut să spună Dumnezeu?“ ( White Estate Document, dosar
363 )] nu poartă semnătura cerului. Eu ştiu ce spun. În experienţa
noastră de început, când cauza noastră se afla în faza de pruncie
am mai avut de întâmpinat asemenea manifestări. Multe astfel de
descoperiri au fost date şi a fost o lucrare neplăcută să facem faţă
acestui element şi să nu-l lăsăm să-şi facă loc. Unele lucruri afirmate
în aceste descoperiri s-au împlinit şi aceasta a făcut ca unii să le
[110] accepte ca fiind autentice.
Cei care s-au angajat în această lucrare nu au făcut parte dintr-o
clasă superficială imorală; ci au fost persoane dintre cei mai devoraţi
lucrători. Satana a prins ocazia de a trage foloase de pe urma acestei
stări de lucruri şi să dezonoreze cauza lui Dumnezeu. Cei care s-au
socotit ei înşişi în stare să treacă cu bine prin ispitele care vizau
înclinaţiile lor carnale au fost biruiţi şi unii dintre bărbaţii şi femeile
necăsătorite au fost siliţi să se căsătorească. Mi-e teamă pentru cei
ce simt povara lucrării în această direcţie. Satana lucrează asupra
imaginaţiei astfel că, în loc de curăţie, rezultatul este necurăţie. (
Scrisoarea 103, 1894 )
Domnul Isus nu a impus celibatul nici unei clase de oameni,
El nu a venit să distrugă relaţia sfântă a căsătoriei, ci să o înalţe şi
să o readucă la sfinţenia ei originară. El priveşte cu plăcere asupra
relaţiei familiale în care predomină iubirea sacră şi neegoistă. ( The
Adventist Home, 121 )
Irosirea energiei vitale. Mulţi părinţi nu deţin cunoştinţa pe
care ar trebui să o aibă în cadrul vieţii de căsătorie. Ei nu sunt în
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101

gardă pentru ca Satana să nu tragă foloase de pe urna lor şi să le
ţină sub control minţile şi vieţile. Ei nu văd că Dumnezeu le cere
să se ferească în viaţa de căsătorie de orice fel de excese. Doar
câţiva socotesc că este o datorie religioasă aceea de a-şi stăpâni
patimile. Ei s-au unit prin căsătorie cu persoana pe care au ales-o
ei şi de aceea gândesc că legământul căsătoriei sfinţeşte îngăduirea
patimilor josnice. Chiar bărbaţi şi femei care pretind că sunt evlavioşi
dau frâu liber patimilor josnice şi nici nu se gândesc că Dumnezeu îi
va trage la răspundere pentru irosirea energiei vitale, ceea ce slăbeşte
întregul organism.
Îngăduinţă sexuală excesivă. Legământul căsătoriei acoperă
păcate de nuanţa cea mai întunecată. Bărbaţi şi femei care susţin că
sunt evlavioşi îşi înjosesc trupurile prin îngăduirea patimilor stricate, [111]
şi astfel se înjosesc pe ei înşişi la nivelul celui mai de jos animal.
Ei fac abuz de puterile pe care le-a dat Dumnezeu spre a fi păstrate
cu sfinţenie şi onoare. Sănătatea şi viaţa sunt sacrificate pe altarul
parimii josnice. Puterile cele înalte, nobile sunt aduse în supunere
faţă de înclinaţiile animalice. Cei care păcătuiesc nu sunt conştienţi
de urmarea acţiunilor lor.
Dacă ar putea vedea toţi câtă suferinţă îşi atrag asupra lor înşişi
prin propria lor îngăduinţă păcătoasă atunci ar intra în panică, iar
unii, cel puţin vor face astfel încât să evite păcatul care are urmări
atât de înspăimântătoare. Pentru o mare clasă consecinţele sunt atât
de teribile încât moartea ar fi de preferat unei asemenea vieţi; mulţi
mor prematur, vieţile lor fiind sacrificate prin această îngăduinţă
excesivă a patimilor animalice. Şi totuşi ei socotesc să nu păcătuiesc
din moment ce sunt căsătoriţi.
Bărbaţi şi femei, într-o zi veţi afla ce este patima şi care sunt
urmările satisfacerii ei. Patima josnică se poate întâlni la fel de bine,
atât în cadrul relaţiei de căsătoriei, cât şi în afara ei. ( The Review
and Herald, September 1899, p. 19 )
Demnitatea şi respectul de sine al soţiei. Mulţi aşa-zişi creştini
care au trecut prin faţa mea mi s-au părut lipsiţi de limită în ce
priveşte moralitatea. Ei sunt mai mult animale, decât fiinţe de origine
divină. De fapt, ei sunt cu totul animale. Bărbaţii de acest fel îşi
înjosesc cu totul soţia pe care au promis că o vor iubi şi proteja. Ea
a fost făcută un instrument care să slujească satisfacerii patimilor
josnice, depravate. Şi foarte multe femei se supun pentru a deveni
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sclave ale patimii animalice; ele nu îşi păstrează trupurile în sfinţenie
şi cinste. Soţia nu are parte de demnitatea şi respectul de sine pe
[112] care le-a avut înainte de căsătorie.
Această instituţie sfântă ar fi trebuit să îi păstreze şi să-i sporească
respectul feminin şi demnitatea sfântă; însă feminitatea ei castă,
demnă, pioasă a fost mistuită pe altarul pornirilor josnice; ea s-a
sacrificat pentru a fi pe plac soţului ei. Curând ea nu mai are respect
pentru soţul ei care nu ţine cont de legile cărora i se supune până
şi creatura brută. Viaţa de căsătorie devine un jug amarnic, căci
dragostea moare iar locul îi este luat de lipsă de încredere, gelozie şi
ură.
Lipsa de încredere între soţ şi soţie. Nici un bărbat nu-şi poate
iubi cu adevărat soţia când aceasta i se supune orbeşte şi devine
sclava lui şi slujeşte patimilor lui depravate. Prin supunerea ei pasivă
ea pierde de fapt valoarea pe care o avusese odată în ochii lui. El
o vede coborând de la tot ce poate fi înălţător la lucruri josnice; şi
în curând o va suspecta că se va supune la fel de inofensiv altuia
la fel de josnic ca şi el. El ajunge să-i pună la îndoială curăţia,
consecvenţa, se satură de ea şi caută noi ţinte pentru a-şi stârni şi
dezlănţui patimile lui diavoleşti. Legea lui Dumnezeu nu este luată
în seamă...
Soţia, la rândul ei, devine geloasă pe soţ şi îl suspectează că,
dacă i se va ivi ocazia, va proceda şi cu alta aşa cum procedează
cu ea. Ea simte că nu mai este condusă de Dumnezeu şi nici nu se
mai teme de El; toate acestea sunt dărâmate de patimile destrăbălate,
tot ceea ce este asemenea divinului în soţ ajunge să fie contrulat de
patimi josnice,brute.
Natura distrugătoare a excesului sexual. Când soţia cedează
trupul ei şi mintea ei stăpânirii soţului ei, supunându-se pasiv voinţei
lui în toate lucrurile, sacrificându-şi conştiinţa, demnitatea şi chiar
identitatea ei, ea pierde ocazia de-a exercita acea influenţă puternică
înspre bine pe care ar trebui să o aibă, pentru a-şi înălţa soţul. Ea îi
[113] poate înmuia firea lui neînduplecată şi influenţa ei sfinţitoare ar trebui
exercitată pentru a rafina şi curăţi. Determinându-l să se lupte cu
seriozitate pentru a-şi stăpâni patimile şi să fie mai spiritual, pentru
ca, împreună, să fie părtaşi de natură divină, scăpând de întinarea
care este în lume prin pofte.
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Puterea influenţei poate fi mare pentru a călăuzi mintea spre
teme înalte şi nobile, înălţându-se deasupra îngăduinţelor senzuale
pe care inima nerenăscută le caută în mod natural. Dacă soţia simte
că pentru a fi pe plac soţului ei trebuie să coboare la acest standard
atunci când pornirea animalică a acestuia este temelia dragostei sale
şi îi ia în stăpânire acţiunile sale, ea nu este pe plac lui Dumnezeu;
pentru că ea nu exercită o influenţă sfinţitoare asupra soţului ei. Dacă
ea simte că trebuie să se supună pasiunile sale animalice fără nici
un cuvânt de protest, atunci ea nu înţelege care este datoria ei nici
faţă de el, nici faţă de Dumnezeu. Excesul sexual va distruge în cele
din urmă plăcerea pentru momentele devoţionale şi va lua din creier
substanţa necesară pentru hrănirea organismului şi îi va epuiza în
cea mai mare măsură vitalitatea. Nici o soţie nu trebuie să contribuie
în acest fel la lucrarea de distrugere a soţului ei. Ea nu va face astfel
dacă este luminată şi îi iubeşte cu adevărat...
Păstrarea minţii şi a trupului. Fie ca bărbaţii şi femeile temătoare de Dumnezeu să se trezească la datorie. Mulţi dintre aşanumiţii creştini au nervii şi creierul amorţite datorită necumpătării
în această direcţie. Oasele şi măduva multora dintre aşa-zişii creştini
care sunt socotiţi oameni buni, care plâng şi se roagă şi care au funcţii înalte, sunt putrede şi trupurile lor întinate nu vor trece niciodată
de porţile cetăţii veşnice.
O, dacă aş putea să-i fac pe toţi să înţeleagă obligaţia pe care
o au faţă de Dumnezeu de a păstra sănătatea, mintală şi fizică a
organismului în cea mai bună stare pentru a putea face un serviciu
[114]
desăvârşit Făcătorului lor...
Transmiterea viciului de la părinţi la copii. Încă din tinereţe,
ei şi-au slăbit creierul şi şi-au subminat puterile trupului prin satisfacerea patimilor animalice. Tăgăduirea de sine şi cumpătarea ar
trebui să fie lozinca în viaţa lor de căsătorie; atunci copiii care li se
vor naşte nu vor mai fi atât de predispuşi a avea organele morale şi
intelectuale slăbite iar pe cele animalice puternice. Viciul în copii
este aproape universal. Să nu existe oare o cauză? Cine le-a pus
amprenta pe caracter? Fie ca Domnul să deschidă ochii tuturor spre
a vedea că se află pe un teren periculos!
După tabloul care mi-a fost prezentat în legătură cu stricăciunea
bărbaţilor şi femeilor care pretind că sunt credincioşi, m-am temut dea binelea că-mi voi pierde încrederea în oameni. Am văzut o letargie
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înfricoşătoare aproape asupra tuturor. Este aproape imposibil să-i
trezim pe cei care ar trebui să fie treziţi spre a fi conştienţi că Satana
are putere asupra minţii lor. Ei nu sunt conştienţi de stricăciunea
care mişună pretutindeni în jurul lor. Satana le-a orbit minţile şi le-a
amorţit în nepăsare firească.
Eşecurile străduinţelor noastre de a face pe alţii să înţeleagă
marile pericole care asaltează sufletele m-au făcut uneori să mă tem
că ideile mele legate de depravarea inimii omeneşti sunt exagerate.
Însă când ne sunt prezentate fapte care arată sluţenia acelora care
au îndrăznit să slujească în lucrurile sfinte în timp ce inima lor era
stricată, a acelora ale căror mâini pătate de păcat au profanat vasele
Domnului, sunt sigură că nu am descris tabloul nici de cum prea
puternic. ( The Review and Herald, September 1899, p. 26 ) [Cele
două articole din Review and Herald, publicate pe data de 19 şi 26,
au purtat titlul: „Creştinismul în relaţia de căsătorie“.]
Abuz în privilegiile sexuale. Fie care soţul şi soţia să se do[115] vedească a fi un ajutor unul pentru celălalt în viaţa de căsătorie.
Să ia seama care este preţul fiecărei îngăduinţe în necumpătare şi
senzualitate. Aceste îngăduinţe nu sporesc dragostea şi nici nu o
înalţă sau o înnobilează. Cei care îşi vor îngădui patimi animalice, şi
vor fi depravaţi vor pune cu siguranţă asupra copiilor lor amprenta
practicilor josnice, grosolănia propriei lor stricăciuni fizice şi morale.
( Manuscript 3, 1897 ).
Excesul în lucrurile îngăduite constituie un păcat cumplit. (
Testimonies for the Church 4:505 )
Cei care pretind că sunt creştini... trebuie să ia bine seama la
urmările fiecărui privilegiu din cadrul relaţiei de căsătorie şi să
ştie că principiul sfânt trebuie să constituie baza oricărei acţiuni. (
Testimonies for the Church 2:380 )
Importanţa vitală a exemplului bun. Patimile animalice, nutrite şi îngăduite, devin foarte puternice în acest veac şi rele nespuse
în viaţa de căsătorie sunt urmările sigure ale acestora. În loc ca
mintea să se dezvolte şi să aibă putere de stăpânire, înclinaţiile animalice domnesc asupra puterilor mai înalte şi nobile până sunt aduse
în supunerea faţă de înclinaţiile animalice. Care este rezultatul?
Delicatele organe ale femeilor sunt epuizate peste măsură şi se îmbolnăvesc; sarcinile nu mai sunt sigure; se face abuz de privilegiile
sexuale. Bărbaţii îşi întinează propriile lor trupuri; iar femeile devin
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nişte slugi pentru pat, pentru satisfacerea patimilor lor josnice până
ce nu mai există temere de Dumnezeu în ochii lor...
Nimic în afară de adevărul lui Dumnezeu nu-l poate face pe om
înţelept şi în stare a se menţine astfel. Dacă vrem să obţinem viaţa
veşnică, dacă vrem să ne formăm un caracter sfânt pentru a putea
ajunge în prezenţa Domnului Dumnezeu, şi în societatea îngerilor [116]
sfinţi, atunci de ce nu ar da această învăţătura profesorii, medicii şi
predicatorii prin poporul lor exemplu? De ce nu au ei acea dragoste
arzătoare pentru sufletele pentru care a murit Hristos?
Dacă omul doreşte să ajungă nemuritor, el trebuie să fie în armonie cu Dumnezeu. Adevăratul ucenic în şcoala lui Hristos al cărui
spirit este în armonie cu Spiritul lui Dumnezeu, nu doar că va învăţa
continuu el însuşi, ci în aceeaşi măsură în care învaţă el însuşi va
învăţa şi pe alţii, reflectând continuu lumină, detaşându-se de păcatele obişnuite, predominante ale acestei generaţii îndărătnice şi
destrăbălate...
Un creştin trebuie să urmărească încontinuu Modelul său şi să
imite exemplul lui Isus. Atunci un spirit tun va însufleţi viaţa şi
caracterele celor din jurul său. Dacă l-am căuta pe Dumnezeu zi de
zi cu rugăciune sinceră, umilă, pentru a primi lumină şi călăuzire,
atunci am şti în mod sigur ce cale să apucăm; practicile nesfinte şi
multele planuri nesfinte ar fi respinse, iar Domnul Isus ar deveni
regula vieţii. ( Manuscript 14, 1888 )
Pasiuni josnice şi o minte nesănătoasă. Trebuie vegheat continuu asupra pasiunilor lor josnice. Se face abuz de facultăţile de
percepţie, se face abuz în mod teribil atunci când se îngăduie patimilor să se dezlănţuie. Atunci când sunt îngăduite patimile, sângele,
în loc de a circula în toate părţile corpului, uşurând astfel inima şi
limpezind mintea, este chemat într-o cantitate excesivă înspre organele interne. Urmarea este boala. Mintea nu se poate însănătoşi până
când răul nu este sesizat şi îndreptat. ( Manuscript 24, 1900 )
Îngăduinţa slăbeşte puterile morale. Pavel spunea: „Cu mintea eu slujesc Legii lui Dumnezeu.“ Întunecaţi această minte prin [117]
îngăduirea poftei animalice şi a patimilor şi puterilor morale vor fi
slăbite, astfel încât lucrurile sacre şi cele comune vor ajunge să fie
puse la acelaşi nivel.

Capitolul 15 — Atingerile, pipăitul şi sexul
premarital
Înflăcărarea nebună, nu iubire. Ai petrecut ore târzii în compania ei pentru că amândoi eraţi îndrăgostiţi nebuneşte. Ea pretinde
că te iubeşte însă ştie că nu este acea dragoste care vine dintr-o
inimă sinceră. Satana ţi-a prins sufletul în cursă. Mi-a fost arătat că
erai fascinat, amăgit şi că Satana tresaltă că o femeie care nu are
acele trăsături de caracter care să o facă în stare a fi o soţie fericită
şi să poate face un cămin fericit ar reuşi să te despartă de mama care
te iubeşte cu o dragoste statornică. În numele Domnului, nu-ţi mai
îndrepta atenţia către Mattie F. şi nu te căsători cu ea — nu aduce
scandal asupra cauzei lui Dumnezeu...
Intimitatea pe care ai avut-o cu Mattie nu te-a adus mai aproape
de Domnul şi nici nu te-a sfinţit prin adevăr...
Mattie aşteaptă să încheie o căsătorie cu tine şi tu ai încurajat-o
să aştepte acest lucru prin atenţia dată. Vei alege tu ca soţia ta pe
această femeie îndărătnică ce te va despărţi de mama ta şi de poporul
lui Dumnezeu?
Mai bine să vă căsătoriţi decât să continuaţi cu gesturi nepotrivite. Dacă mergeţi pe calea pe care o urmaţi, ar fi mult mai
bine să te căsătoreşti cu ea, pentru că ceea ce faci tu este în contradicţie cu voia lui Dumnezeu în ce priveşte căsătoria voastră. Satana
îşi îndeplineşte scopul pe deplin. Dacă atmosfera pe care o degajă
prezenţa ei îţi este cea mai plăcută, dacă ea întruneşte standardul
tău cu privire la ceea ce aştepţi de la soţia ta care să stea în capul
familiei tale; dacă după ce vei fi judecat cu calm, în lumina dată ţie
[118] de Dumnezeu, vei socoti că exemplul ei este vrednic de imitat poţi
să te căsătoreşti cu ea ca să fii în preajma ei şi să vă purtaţi aşa cum
se poartă soţii unul faţă de celălalt. În starea în care te afli, aproape
că ţi-ai ruinat viaţa. Dacă doreşti ca pe durata vieţii să te bucuri de
compania lui Mattie, aşa cum se pare că stau lucrurile acum, iar tu
eşti fascinat de acest lucru, de ce să nu faci un pas mai departe şi
să faci din ea protectorul tăul legal cu dreptul de necontestat de a
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Atingerile, pipăitul şi sexul premarital

107

consacra timpul companiei acesteia şi să fii fermecat de prezenţa ei
seară de seară?
Faptele tale şi felul tău de a conversa constituie o ofensă la
adresa lui Dumnezeu. Îngerii lui Dumnezeu ţin raportul cuvintelor
şi faptelor tale. Ţi-a fost dată lumină însă tu nu i-ai acordat atenţie.
Calea pe care ai pornit este o ruşine pentru cauza lui Dumnezeu.
Comportarea ta este nepotrivită şi necreştinească. Când vă aflaţi unul
în preajma celuilalt, unul în braţele celuilalt aproape toată noaptea,
în pat... voi daţi ocazia vrăjmaşului să judece pe poporul nostru şi
să-l socotească deficitar la capitolul moralitate. ( Scrisoarea 3, 1879
)
Încălcarea poruncii a şaptea. Mi-ai fost arătat în compania ei
( a lui Mattie ) în timpul orelor de noapte; tu ştii cel mai bine în
ce fel au fost petrecute aceste ore. Tu m-ai chemat să-ţi spune dacă
ai încălcat poruncile lui Dumnezeu. Te întreb eu pe tine, nu le-ai
călcat? Cum aţi petrecut timpul, seară după seară împreună? Poziţia,
atitudinea sentimentele voastre au fost astfel, încât aţi dori ca ele să
fie înregistrate în locaşul ceresc? Am văzut, am auzit lucruri care ar
face pe îngeri să roşească... Nici un tânăr nu ar trebui să se poarte aşa
cum ai făcut tu cu Mattie, dacă nu este căsătorit; şi am fost surprinsă
[119]
să văd că nu ai reuşit să vezi aceste lucruri mai profund...
Vrei tu să te schimbi acum cu totul, şi să întrerupi orice legătură
cu Mattie? Va face şi ea acest lucru la rândul ei? Dacă nici unul
din voi nu sunteţi gata a face acest lucru, atunci căsătoreşte-te cu ea
de îndată şi nu mai aruncaţi ocară nici asupra voastră, nici asupra
cauzei lui Dumnezeu... ( Scrisoarea 61, 1880 )

Capitolul 16 — Homosexualitatea
[În 1977, Consiliul anual al Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea
a votat că „perversiunile sexuale ordinare, inclusiv practicile homosexuale, sunt recunoscute ca o întrebuinţare greşită a atribuţiilor
sexuale şi o încălcare a planului divin cu privire la căsătorie. Acestea
constituie motiv de divorţ.“ ( General Action, pag. 10 ). Motivele
pentru care o persoană poate fi îndepărtată din Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea includ „practica homosexuală şi alte perversiuni
sexuale.“ Manualul Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea ( revizuit,
1986 ), 162]
Stricăciunea sodomită. O, cât de dezgustat este Dumnezeu de
slăbiciunea, lipsa de vitalitate şi eforturi făcute fără Hristos a unora
dintre cei care pretind a fi slujitorii săi? Lucrarea lui Dumnezeu
trebuie să fie dusă înainte, cu putere, şi în sus. Acest lucru nu poate
fi realizat până când senzualitatea care întinează întreaga fiinţă omenească nu este îndepărtată din viaţa celor ce susţin că sunt religioşi.
Trebuie făcută această lucrare.
Membrii bisericii trebuie să postească şi să se roage căutând cu
stăruinţă să fie biruitori prin sângele Mielului şi cuvântul mărturiei
lor. Nici un fel de întinăciune sodomită nu va scăpa de mânia lui
Dumnezeu atunci când va fi executată judecata. Cei care nu se
pocăiesc şi nu părăsesc orice practici necurate vor cădea împreună
cu cei nelegiuiţi. Cei care vor deveni membri ai familiei regale şi vor
forma împărăţia lui Dumnezeu, pe pământul reînnoit, vor fi sfinţi,
nu păcătoşi. ( Isaia 30, 1-3.8-16 )
Cei care au avut o mare lumină, dar nu au luat seama la ea, se
află într-o poziţie mai rea decât cei cărora nu le-au fost acordate atât
de multe privilegii. Ei se înalţă pe cei înşişi nu pe Domnul. Pedeapsa
pe care o va suferi orice fiinţă omenească va fi în fiecare caz, proporţională cu dezonoarea pe care au adus-o asupra lui Dumnezeu.
[120] Mulţi prin îngăduinţă de sine, L-au expus pe Domnul Hristos unei
ruşini deschise. ( Scrisoarea 159, 1901 )
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Patimile cele mai josnice ale inimii omeneşti. Îngăduinţa în
lucrurile pe care le condamnă Legea a devenit o putere care a dus
la starea de depravare a omenirii, pipernicind mintea şi pervertind
facultăţile. Aceeaşi stare de lucruri care există astăzi a existat şi
înainte de potop şi înainte de distrugerea Sodomei. Desfrâul este în
creştere în lumea noastră. Anunţuri cu desene indecente sunt tipărite
şi afişate pe străzile noastre pentru a atrage privirile şi a duce la
depravare. Aceste prezentări au ca scop de a trezi cele mai josnice
patimi ale inimii omeneşti prin închipuiri stricate. Aceste închipuiri
stricate sunt urmate de practici întinate ca ale celor în care s-au
complăcut sodomiţii. Însă ceea ce este cel mai teribil este faptul
că acestea sunt practicate sub mantia sfinţeniei. Tinerii noştri vor
fi stricaţi, gândurile lor se vor degrada şi sufletele lor se vor întina
dacă ei nu îşi vor face din adevăr scutul, protecţia lor. ( Scrisoarea 1,
1875 )
Păcatele Sodomei astăzi. Noi nu suntem în necunoştinţă de cauză cu ceea ce s-a întâmplat la căderea Sodomei datorită stricăciunii
locuitorilor ei. Profetul a înfăţişat aici ( Ezechiel 16, 19 ) păcatele
care au dus la desfrâu. Aceleaşi păcate care au existat în Sodoma
care au atras asupra ei mânia lui Dumnezeu, până la distrugerea ei
totală, există şi astăzi în lume. ( S.D.A. Bible Commentary 4, 1161 )
Abandonarea ciudată a principiilor. Oare nu se face suficient
pentru a ni se arăta pericolele care ne asaltează pe cale? Pretutindeni
se văd epave ale omeniri, dărâmarea altarelor familiale, familii zdrobite. Există o abandonare ciudată a principiilor, standardul privind
moralitatea este jos iar pământul se transformă cu repeziciune într-o
[121]
Sodomă.
Practicile sodomite care au atras judecăţile lui Dumnezeu asupra
lumii şi au făcut ca aceasta să fie potopită de foc, se înmulţesc cu
repeziciune. Ne apropiem de sfârşit. Dumnezeu a suportat îndelung
stricăciunea omenirii însă pedeapsa nu va zăbovi. Fie ca toţi ce care
pretind să sunt lumina lumii să se depărteze de orice nelegiuire. (
The Review and Herald, 10 November 1884, ).
Necurăţia este astăzi larg răspândită, chiar printre aşa-zişii urmaşi ai lui Hristos. Pasiunea nu este ţinută în frâu; fiind îngăduite,
înclinaţiile animalice capătă putere în timp ce puterile morale slăbesc din ce în ce mai mult. Păcatele care au nimicit pe antediluvieni
şi cetăţile din câmpie, există şi astăzi, nu numai în ţările păgâne, nu
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numai printre adepţii creştinismului popular, dar şi la unii dintre cei
care susţin că aşteaptă venirea Fiului omului. Dacă Dumnezeu v-ar
prezenta aceste păcate aşa cum sunt ele pentru El, aţi fi umpluţi de
ruşine şi oroare. ( Testimonies for the Church 5:218 )

Capitolul 17 — Masturbarea
Hotărârile înalte şi viaţa spirituală distruse. Viciul ascuns
nimiceşte hotărârile bune, înalte, eforturile sincere şi puterea de
voinţă care contribuie la formarea unui caracter creştin. Toţi cei care
ştiu ce înseamnă a fi creştin, sunt conştienţi că urmaşii lui Hristos
au obligaţia ca ucenici ai Săi, de a-şi aduce pasiunile, puterile fizice
şi facultăţile mintale în supunere perfectă faţă de voinţa Sa. Cei care
sunt stăpâniţi de pasiunile lor nu pot fi urmaşi ai lui Hristos. Ei sunt
prea mult devotaţi slujirii stăpânului lor, în care îşi are originea orice
păcat, pentru a-şi putea părăsi obiceiurile rele şi a alege să slujească
[122]
pe Hristos. ( Child Guidance, 445, 446 )
Energia vitală este irosită. Practicarea unor obiceiuri ascunse
distruge cu siguranţă forţele vitale ale organismului. Orice acţiune
nenecesară, care afectează vitalitatea noastră va fi urmată de o slăbire
corespunzătoare. Creierul celor tineri este atât de mult împovărat
la o vârstă fragedă, încât există deficienţe şi epuizare care expun
organismul îmbolnăvirilor de tot felul.
Se pune baza pentru diverse boli mai târziu în viaţă. Dacă
obiceiul este continuat de la vârsta de cincisprezece ani înainte, natura va protesta împotriva abuzului pe care l-a suferit şi continuă
să-l sufere şi-i va face pe aceştia să plătească plata pentru încălcările legilor ei, în special de la treizeci la patruzeci şi cinci de ani,
prin numeroase dureri şi diverse boli ale organismului cum ar fi
afecţiuni ale ficatului şi plămânilor, nevralgie, reumatism, afecţiuni
ale coloanei vertebrale, boli ale rinichilor şi tumori canceroase. O
parte din maşinăria fină a naturii cedează, lăsând celei care rămâne
o parte mai grea de adus la îndeplinire, ceea ce produce tulburare
în aranjamentul fin al naturii; şi adeseori urmarea este că întregul
organism cedează, rezultatul fiind moartea. ( Child Guidance, 444 )
Urmările masturbării. Femeile posedă mai puţină forţă vitală
decât celălalt sex şi ele sunt lipsite datorită faptului că îşi petrec
viaţa mai mult în casă, de aerul susţinător dătător de viaţă. Urmările
masturbării se văd la ele în diverse boli cum ar fi răcelile, hidropizia,
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durere de cap, pierderea memoriei şi a vederii, mari dureri de spate
şi de şale, boli ale coloanei vertebrale şi mintea are adesea de suferit.
Umoarea canceroasă, care altfel ar rămâne dormitând pe parcursul
vieţii se inflamează şi îşi începe lucrarea de a roade, de a distruge.
Mintea este uneori cu totul distrusă, instalându-se nebunia. [Vezi
[123] Anexa A] ( AM 27 )
O persoană care a cerut rugăciune pentru vindecare. Soţul
meu şi cu mine participam odată la o adunare în care un frate, pe care
îl simpatizam, suferea rău de ftizie. El era palid şi sleit de puteri, el a
cerut ca poporul lui Dumnezeu să se roage pentru el. El a spus că şi
familia lui este bolnavă şi că pierduseră un copil. Se simţea durerea
lui. El spunea că a aşteptat de câtva timp să-i vadă pe fratele şi sora
White. El credea că dacă ei se vor ruga pentru el, va fi vindecat.
După ce s-a încheiat adunarea, fraţii mi-au îndreptat atenţia asupra
acestui caz. Ei spuneau că biserica îi ajută, că soţia lui este bolnavă
şi că le-a murit copilul. Fraţii se adunaseră acasă la el şi s-au unit
în rugăciune pentru familia îndurerată. Noi eram foarte obosiţi şi
având şi povara lucrării asupra noastră în timpul adunării am vrut să
ne scuzăm. Eu mă hotărâsem să nu mă angajez în rugăciune pentru
nimeni, decât dacă Duhul Domnului îmi va spune acest lucru.
În acea seară, ne-am plecat în rugăciune şi am prezentat cazul
său înaintea Domnului. Am implorat ca Domnul să facă cunoscută
voia Sa cu privire la acest om. Tot ce doream era ca Domnul să
fie proslăvit. Este voia Domnului ca noi să ne rugăm pentru acest
om îndurerat? Am lăsat povara asupra Domnului şi ne-am retras la
odihnă. Cazul acestui bărbat mi-a fost arătat clar într-un vis. Mi-a
fost arătat ce făcuse el din copilărie până atunci şi că, dacă ne vom
ruga, Domnul nu ne va asculta pentru că el păstra nelegiuirea în
inima sa. A doua zi dimineaţă omul a venit la noi ca să ne rugăm
pentru el. L-am luat deoparte şi i-am spus că ne pare rău că suntem
siliţi să-i refuzăm cererea. I-am relatat visul meu, iar el a recunoscut
că este adevărat. El a practicat onanismul din copilărie şi a continuat
să-l practice şi în timpul vieţii de căsătorie însă a spus că vrea să
încerce să scape de acest obicei. Acest bărbat trebuia să biruiască
un obicei de mult înrădăcinat. Se afla în perioada de mijloc a vieţii.
[124] Principiile sale morale erau atât de slăbite, încât atunci când acestea
au ajuns în conflict cu o îngăduinţă de mult timp tolerată, acestea au
fost biruite...
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Iată un om care se înjosea zi de zi şi totuşi îndrăznea să vină în
prezenţa lui Dumnezeu şi să ceară creşterea puteri sale pe care el
o irosea în van şi care, dacă i-ar fi fost acordată, ar fi fost folosită
în destrăbălare. Câtă îndelungă răbdare are Dumnezeu! Dacă El
l-ar trata pe om după faptele sale stricate, cine ar mai putea sta
în prezenţa Sa? Dacă noi am fi fost mai puţin precauţi şi am fi
prezentat cazul acestui om înaintea Domnului, în timp ce el practica
nelegiuirea, ne-ar fi ascultat oare Domnul? Ne-ar fi răspuns El la
rugăciune? „Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-l placă răul;
cel rău nu poate locui lângă Tine. Nebunii nu pot să stea în preajma
ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelege...“ ( Psalmii 5, 4.5 )
Acesta nu este un caz unic. Nici măcar relaţia de căsătorie nu
a fost suficientă pentru a-l determina pe acest bărbat să se abţină
de la obiceiurile stricate pe care le avea încă din copilăria sa. Aş
vrea să pot să fiu convinsă că asemenea cazuri ca cel pe care vi l-am
prezentat sunt rare, însă eu ştiu că sunt frecvente. ( Child Guidance,
450, 451 )

Capitolul 18 — Abuzul copiilor
Stimate frate: tocmai am citit scrisoarea ta din 26 aprilie. Fie ca
Domnul să mă ajute să îţi scriu întocmai acele cuvinte care să ducă
la refacerea ta şi nu la nimicirea ta.
Îmi pare rău foarte rău pentru tine. Păcatul, fratele meu, este
păcat; este călcarea legii şi dacă aş încerca să minimalizez păcatul
înainta ta nu ţi-aş face nici un bine. Tu, ca creştin, îţi vatămi singur
sufletul. Întreaga ta experienţă religioasă se depreciază şi nu poţi
avea credinţă şi încredere în Dumnezeu în timp ce nutreşti gânduri
necurate şi ai mâinile mânjite. Lucrarea trebuie să înceapă cu sufletul şi atunci va transforma caracterul. Mintea şi inima ta sunt
stricate şi toate faptele care izvorăsc din acestea sunt dezgustătoare.
[125] Este un mare păcat, în special pentru unul care pretinde că predică
Evanghelia lui Hristos.
Această categorie de păcate mi-a fost prezentată ca producând
multă întinare morală. Ce influenţă ai tu asupra acelor tineri, copii,
pe care îi strici şi întinezi prin faptele tale? Cum poţi tu să păstoreşti
oi şi miei în timp ce le umpli de necurăţie mintea şi le întinezi simţul
moral? Cum poţi trata cu atâta uşurinţă aceste lucruri pe care le faci
faţă de surorile tale şi copiilor tăi? Aceasta este o crimă în ochii
lui Dumnezeu şi eu nu o pot trece uşor cu vederea. Este un păcat
sodomit. Este stricat, scârbos şi o urâciunea în ochii unui Dumnezeu
sfânt. Înseamnă practicarea nelegiuirii.
Orice copilă care îşi lasă trupul să fie pipăit de un bărbat nu poate
ajunge în Împărăţia cerurilor. Aceste obiceiuri deşarte şi ordinare
ruinează pe tinerii noştri. Ai face acest lucru şi cu trupul propriului tău copil? N-ai considera tu acest lucru incest, descoperindu-i
goliciunea? Toţi cei care fac astfel de lucruri conduc pe tinere în
practici dezgustătoare, scârboase. Ştiu la ce conduc aceste lucruri.
La practici destrăbălare şi desfrâu. Ia seama cât demult dezonorezi
tu şi înjoseşti adevărul. O, Dumnezeu urăşte toate aceste păcate.
Cum poţi face aceasta şi în acelaşi timp să predici Cuvântul celor
păcătoşi — fiind tu însuţi un păcătos?
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Ştiu cum priveşte Dumnezeu aceste păcate. Un om căsătorit,
un pastor al Evangheliei, să conducă pe mieii turmei în practicile
sodomite. Acum, de dragul lui Hristos, nu mai face aceste lucruri
nelegiuite care distrug propriul tău suflet şi sufletele altora. Este bine
că nu ţi-a mai fost îngăduit să continui acest obicei oribil, dezgustător.
Acesta nu este un păcat uşor. Efectul asupra minţii aceleia care se
lasă pradă atingerilor tale nu poate fi măsurat — fiinţele omeneşti
sunt proprietatea lui Dumnezeu şi a face o faptă care să le întineze [126]
constituie o insultă teribilă la adresa lui Isus Hristos, care Şi-a dat
viaţa pentru aceste suflete preţioase pentru ca acestea să nu piară
în păcatele lor, ci să aibă viaţă veşnică şi astfel de fapte pot ruina
suflete pentru care a murit Hristos. Vei continua tu această lucrare
de distrugere a sufletelor?
Privind la Domnul Isus care este Autorul şi Desăvârşitorul credinţei tale, vei fi îmbărbătat în Domnul. Noi nu putem şti decât că
sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Vin la tine ca un medic al
sufletelor; îţi spun că nu este posibil să lucrezi ca pastor. Ce faci
tu? Conduci pe tineri la pomul cunoştinţei răului şi le înveţi să ia
din fructul oprit, care este numai nelegiuire? Aceasta înseamnă a
face lucrarea lui Satana în modul cel mai eficient. Înseamnă a otrăvi
minţile şi a le întina cu închipuiri nesfinte.
Acestea au fost păcatele care au stricat şi Sodoma. Practicarea
acestor nelegiuiri nu a început dintr-odată. La început, bărbatul şi
femeia şi-au amorţit simţurile prin obiceiuri nesfinte, stricate. Apoi,
ca locuitori aşezaţi în Sodoma, ei au făcut ceea ce ai făcut şi tu, ai
învăţat şi pe alţii să facă ceea ce Dumnezeu a interzis. Şi astfel, pe
măsură ce locuitorii au început să se înmulţească, această educare
în privinţa practicilor păcătoase a continuat prin lucruri depravate
până când orice persoană care ajungea în mijlocul lor, cele dintâi
gânduri ale lor erau să o întineze în nelegiuirea lor şi aceasta până
când Sodoma a ajuns renumită pentru spurcăciunea ei. Păcatele lor
au ajuns până la ceruri şi Domnul nu le-a mai putut suporta. El i-a
nimicit împreună cu tot ceea ce era frumos acolo şi făcea din acel
loc un fel de al doilea Eden, pentru că pământul a fost stricat datorită
locuitorilor de acolo.
Aceste trupuri, pe care le violezi tu sunt cumpărate, ele fiind
proprietatea lui Isus Hristos. Am ştiut că acesta este păcatul tău însă
am ştiut de asemenea că dacă adevărul ar fi fost întronat în inima ta,
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acest lucru ar fi făcut ca păcatul să-ţi apară în adevărata lui hidoşenie,
[127] căci adevărul adus în templul sufletului va alunga afară desfrâul şi
întinăciunea din inimă...
Tu spui că nu ai comis adulter. Dumnezeu socoteşte vinovat
de adulter pe oricine face astfel de lucruri şi toţi cei care transmit
aceste practici păcătoase şi altora, întinează acel suflet cu închipuiri
deşarte. Nu vezi tu, nu poţi tu înţelege că prin ceea ce faci tu conduci
pe tinere înspre acest obicei al masturbării? Tu le-ai dat din fructul
pomului cunoştinţei ( binelui şi răului ) şi orice rău transmis lor le
face să aibă parte de fructul pomului cunoştinţei binelui şi răului, pe
care Dumnezeu l-a interzis a fi mâncat...
Cum aş putea găsi oare cuvinte care să poată să redea grozăvia
acestui păcat îngrozitor? Cum aş putea să ţi-l prezint ca să nu-l mai
priveşti aşa cum ai făcut-o până acum, ca nefiind un păcat mare?
Eu am nepoate, fiicele fiului meu W. C. White. Dacă aş fi forţată
să aleg între varianta ca acestea să fie expuse acestor ispitiri şi să
înveţe aceste practici păcătoase şi varianta ca să fie lovite de moarte,
aş pune: mai bine să moară nevinovate. Să nu fie întinate gustând
din fructele Sodomei...
Dacă te-ai prinde de Hristos printr-o credinţă vie şi ţi-ai umili
sufletul înaintea Lui, El ar prelua cazul tău şi îngerii te-ar păzi. Însă tu
trebuie să te împotriveşti diavolului. Trebuie să te educi îndreptânduţi gândurile în altă direcţie. Nu-ţi mai pune încrederea în tine însuţi.
Nu căuta niciodată compania femeilor sau a fetelor. Păzeşte-te de
ele. Gustul tău moral este atât de pervertit, încât tu te vei ruina şi
pe tine însuţi, şi multe suflete dacă nu faci o întorsătură în viaţa ta.
Educă-ţi mintea spre a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Studiază-l cu
toată inima ta şi roagă-te mult. Viaţa veşnică merită un efort de o
viaţă întreagă, perseverent, neobosit. Educă-ţi acea minte pe care ai
[128] folosit-o în mod greşit şi ai îndreptat-o pe canale greşite ale gândirii.
Educă-ţi mintea să se ocupe cu probleme legate de viaţă, caracter
şi de lecţiile Domnului Hristos...
Nu socoti că cel mai rău lucru pentru tine este să-ţi pierzi împuternicirea. Tu nu eşti vrednic să ţi se încredinţeze grija turmei.
Tu trebuie să ştii acest lucru fără să-ţi spun eu. Ţi se mai acordă
puţin timp de har, foloseşte-l la maxim, cercetând Cuvântul. Fiecare
binecuvântare pierdută este o mare pierdere pentru tine, însă, dacă
vii aşa cum se cuvine înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să primeşti
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acum iertare pentru păcat, dar nu lăsa ca viaţa ta viitoare să aibă
asupra ei pata întunecată a trecutului...
Tu mă întrebi dacă trebuie să faci o mărturisire publică. Eu spun:
nu. Nu Îl dezonora pe Domnul făcând public faptul că unul care
a propovăduit Cuvântul poate fi vinovat de un astfel de păcat ca
cel pe care l-a comis tu. Aceasta ar fi un oprobiu pentru lucrare.
Nu fă publicitate acestui lucru în nici un fel. Ar face rău cauzei lui
Dumnezeu în întregime. Ar crea gânduri necurate în minţile multora,
chiar dacă ar fi numai auzit acest lucru. Nu îţi mânji buzele nici
măcar prin a-i spune soţiei tale aceste lucruri, făcând-o să-i fie ruşine
şi să-şi plece capul de mâhnire. Du-te la Dumnezeu şi la fraţii care
cunosc acest capitol grozav al vieţii tale şi spune-le ce ai de spus şi
apoi să se înalţe rugăciuni pentru tine. Cultivă stăpânirea de sine.
Umblă cu atenţie şi rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Capătă putere
morală spunând: „Nu-L voi dezonora pe Răscumpărătorul meu.“ (
Scrisoarea 106 a, 1896 )
Transmiterea mesajelor de mustrare. Îmi pare rău pentru că
te simţi jignit, deoarece am dat fratelui A. o copie a scrisorii pe care
ţi-am trimis-o ţie. Nu am făcut acest lucru nicidecum pentru a te
jigni. Tu însuţi mi-ai scris că i-ai făcut cunoscute lucruri cu privire
la tine însuţi şi că el socoteşte că tu ar trebui să mărturiseşti totul în
faţa bisericii. Am gândit că aceea scrisoarea ar preveni orice acţiune [129]
de acest fel şi ar ţine lucrul cât mai ascuns cu putinţă.
Nu i-am încuviinţat nicidecum să citească mamei tale. Ea are
destul necazuri. Am crezut că scrisoarea, care condamna păcatul
are să te încurajeze să-ţi pui încrederea în Dumnezeu. Am presupus
că îl va ajuta pe fratele A. să te ajute pe tine. Dacă tu ai adăugat la
necazul tău, înrăutăţind şi mai mult lucrurile pentru tine, îmi pare
rău, sincer.
Ori de câte ori am scris o scrisoarea de mustrare, întotdeauna
am trimis o copie şi pastorului care deserveşte biserica respectivă,
pentru ca el să poată avea înţelepciunea de a ajuta pe cei care sunt
ispitiţi să-şi revină, şi să le dea sfatul de care au nevoie. Ştiu de
asemenea, în împrejurările existente că nu este posibil să ţi se acorde
mandatul de păstor pentru că, având cunoştinţă de faptele tale, dacă
ai mai fi biruit în vreun fel anume, Domnul ar socoti Conferinţa
vinovată de păcatul de care tu eşti vinovat. ( Scrisoarea 120, 1897 ). [130]
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Secţiunea 7 — Sfaturi catre persoane cu
probleme morale

[Această parte conţine mărturii personale adresate în majoritate
unor lucrători angajaţi în lucrare sau în instituţiile Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea din secolul al XIX-lea. Ellen G. White avea în
vedere ca sfatul ei, adresat în principal anumitor persoane, să fie de
folos şi altora, aflaţi în situaţii asemănătoare. Ea a scris:
„Când Domnul scoate în evidenţă cazuri individuale şi le spune
pe nume păcatele, alţii, care nu mi-au fost arătaţi în viziune, acordă
încredere acestor descoperiri. Dacă o persoană este mustrată pentru
un anumit păcat, fraţii şi surorile să se examineze cu atenţie, pentru
a vedea dacă nu au greşit şi ei şi nu s-au făcut vinovaţi de acelaşi
păcat... Mustrându-l pe cel greşit, El doreşte să îndrepte pe mulţi...
El face cunoscute greşelile unora, pentru ca şi alţii să poată fi în
acest fel avertizaţi; să se teamă şi să se ferească de acele păcate.“
( Testimonies for the Church 2:112,113 ). Cu privire la numărul
mare de scrisori din această secţiune, care sunt adresate slujitorilor
Evangheliei, a se citi Prefaţa.]

Capitolul 19 — O gospodină
[O femeie căsătorită care s-a îndrăgostit nebuneşte de soţul altei
femei până la punctul de a comite adulter.]
Distrugerea fericirii unei femei. Duhul îmi este tulburat. Numi pot găsi pacea. Ceea ce s-a petrecut în ultima vreme mi-au produs
suferinţă şi agonie sufletească; şi apoi când mă gândesc la sărmana
sora J. ai cărei fericire ai distrus-o pentru totdeauna, mă întreb: care
îţi va fi răsplata pentru aceste lucruri? Noi vom fi judecaţi după
faptele pe care le-am făcut în trup. Noi simţim că ar fi drept şi corect
[131] să fii pedepsită după cum pe drept o meriţi însă ne aducem aminte de
cuvintele Scripturii: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti, zice
Domnul“ ( Evrei 10, 30 ). Ceea ce ai semănat aceea vei secera. Da,
vei secera o recoltă îmbelşugată, frigul nu o va vătăma; mana nu o
va atinge, omizile nu o vor mânca; ai semănat în firea pământească;
vei secera întinare. O răsplată teribilă te aşteaptă.
Nu ai păcătuit doar împotriva familiei tale, aruncând o pată asupra copiilor tăi, care sunt rodul trupului tău, care va fi pentru ei
ca şi lepra, ci ai smuls bucuria, fericirea din viaţa sorei J. pentru
totdeauna.
Te-ai împietrit oare atât de mult, încât nu te mai temi de Dumnezeu, de judecată, de veşnicie, atunci, când faptele tale, oricât ar fi
de tăinuite, vor fi trecute în revistă înaintea lui Dumnezeu? Eşti tu
conştientă că faptele tale sunt înregistrate în ceruri, scrise în carte
şi de faptul că cel care te va judeca în acea zi va fi Cuvântul lui
Dumnezeu?
Urmările pentru veşnicie datorită adulterului pentru care
omul nu s-a pocăit. Ce a poruncit Dumnezeu lui Moise a se face
cu cei care se făceau vinovaţi de adulter? Ei trebuia ucişi cu pietre.
Oare acolo sfârşeşte pedeapsa? Nu, ci trebuie să moară de a doua
moarte. Sistemul de ucidere cu pietre a fost înlăturat însă pedeapsa
pentru călcarea Legii lui Dumnezeu nu a fost desfiinţată. Dacă cel
care a călcat Legea nu se pocăieşte din inimă, el va fi pedepsit cu
nimicire veşnică din prezenţa lui Dumnezeu.
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121

Aud că ai spus: „Îl iubesc pe Walter J.“ Ce treabă ai tu să-l iubeşti
pe Walter J., când el aparţine alteia? Vei ruina tu şi vei zdrobi inima
unei femei nevinovate de dragul satisfacerii dragostei tale vinovate?
Relaţii care nu sunt în concordanţă cu Legea lui Dumnezeu
în familii. Care familie ar mai fi în siguranţă dacă şi altele ar avea
neruşinarea ta? Ele ar putea pătrunde la fel de bine şi în familia
mea, să se strecoare în inima soţului meu şi apoi să-l smulgă de
la mine pentru satisfacerea dragostei lor vinovate. Te întreb din [132]
nou: te-ai împietrit atât de mult încât nu te temi de Dumnezeu, de
mânia Lui înverşunată care va fi curând revărsată asupra păcătosului,
neamestecată cu milă? Tu vrei să-ţi vinzi sufletul atât de ieftin, să
arunci ruşine asupra fratelui tău, a copiilor tăi pentru a-ţi satisface
inima pătimaşă.
L-ai obţinut pe Walter J. şi ce ai realizat cu asta? Ai un bărbat
care nu se teme să calce Legea lui Dumnezeu, care nu se dă în lături
să zdrobească inima unei soţii bune care i-a născut mulţi copii şi i-a
condus în mormânt — o soţie care i-a dăruit toată căldura inimii ei
în tinereţe — o soţie cu care a trăit până aproape de încheierea vieţii!
Crezi tu că după ce l-ai obţinut pe Walter J. cu totul pentru tine,
după ce l-ai furat de la soţia tinereţii sale, că-ţi va rămâne continuu
credincios ţie, care ai făcut atât de mult rău pentru a-ţi satisface
dragostea vinovată?
Walter J. este un caz foarte greu — acesta este ceea ce conchide
adevărul. S-a făcut totul pentru el. Acum el nu mai are frică de
Dumnezeu şi nu se teme să calce Legea Sa. Îngerii cei răi iau în
stăpânire mintea lui şi pe a ta şi atunci cât de consecventă şi fidelă
şi uniformă va fi dragostea voastră? Aţi semănat spre nenorocirea
voastră, nenorocire. Totdeauna vă va urmări o conştiinţă vinovată.
Este posibil oare acum să faceţi cale întoarsă? E posibil oare ca un
Dumnezeu îndurător să aibă încă milă de voi?
Cum îndrăzneşti tu să-l iubeşti pe Walter J. şi să adaugi la păcatul
tău pe acela de a zdrobi inima soţiei sale? O, tu ai vândut cerul pe un
preţ foarte ieftin. Ai arătat ce alegere ai făcut. Viaţa ta a fost marcată
de alegerea făcută, aceea de a te aşeza în afara cetăţii, împreună cu
câinii, vrăjitorii, adulterii, închinătorii la idoli şi toţi cei care iubesc
şi practică minciuna.
Te rog citeşte Proverbe 6, de la versetul 2 înainte. Citeşte Apo[133]
calipsa cap. 7. ( Scrisoarea 12, 1864 )

Capitolul 20 — Un adventist de mult timp şi amanta
lui
Către o persoană care trăieşte de multă vreme în neascultare. Sărmanul meu frate, înşelat, păcătos, îţi voi adresa acum câteva
cuvinte ţie, pentru care simt o povară de atâţia ani de zile. Ira K.,
de ani de zile duci o viaţă de păcat. Ţi-am scris dar nu am primit
răspuns şi mustrarea făcută nu a avut efect, asupra căilor tale....
Ai făcut o lucrare pentru propriul tău suflet. Grăbeşte-te, dacă
nu va fi, pentru totdeauna, prea târziu. Dumnezeu va ierta acum
chiar păcatele roşii ca purpura dacă vei face acele lucruri care să
îndrepte faptele tale. Eu nu spun că este fără nădejde cazul tău, însă
cu siguranţă ai păcătuit peste măsură; totuşi Domnul Isus se află
încă în sanctuar. Isus mijloceşte în favoarea ta. Fraţii şi surorile tale
au lucrat mult pentru tine; au dovedit atât de mult interes pentru
tine deoarece tu ai privit păcatul şi nelegiuirea în mod uşuratic, însă
Domnul Isus te iubeşte şi eu ţi-L prezint pe Isus şi Îl înalţ înaintea
ta.
Satana îţi spune că nu e bine să încetezi să păcătuieşti, că ai mers
atât de departe cu neascultarea şi călcare Legii, încât nu are rost să
încerci să te întorci la Dumnezeu. Cât timp simt că ocara păcatelor
este asupra ta şi aş vrea să vezi păcatul aşa cum este el, ţi-L voi
prezenta mereu pe Domnul Isus ca un Mântuitor care iartă păcatele.
Iertarea din ceasul al unsprezecelea. Timpul vieţii tale
aproape a trecut şi dacă vei veni acum la Dumnezeu, aşa cum eşti
fără să-i spui altceva decât că El a murit pentru a-l mântui pe cel mai
mare dintre păcătoşi, vei găsi iertare chiar şi în acest al unsprezecelea
ceas. Omul trebuie să coopereze cu Dumnezeu. Domnul Isus nu a
murit pentru a primi puterea de a acoperi păcatele care nu au fost
mărturisite şi pentru care omul nu se pocăieşte. Nu toate păcatele
trebuie mărturisite în public, ci unele trebuie mărturisite doar lui
[134] Dumnezeu şi părţilor care au fost vătămate.
Neprihănirea atribuită de către Hristos. Neprihănirea lui
Hristos atribuită omului înseamnă sfinţenie, integritate, curăţie. Dacă
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nu am beneficia de neprihănirea lui Hristos atribuită nouă, pocăinţa noastră nu ar fi acceptată. Neprihănirea în noi, prin credinţă,
înseamnă dragoste, îndelungă răbdare, blândeţe şi toate celelalte
virtuţi creştine. Astfel devenim părtaşi ai neprihănirii lui Hristos
care devine o parte a fiinţei noastre. Toţi cei care sunt părtaşi ai
acestei neprihăniri vor face lucrările lui Dumnezeu...
Însă mantia neprihănirii Domnului Hristos nu acoperă niciodată
păcate îndrăgite. Nimeni nu va putea intra la ospăţul nunţii Mielului
fără haina de nuntă, care este neprihănirea lui Hristos. Nici un om
nu poate vedea pe Dumnezeu dacă nu este sfânt. Dumnezeu aşteaptă
să ofere putere divină fiecărui suflet pentru ca aceasta să se îmbine
cu efortul omenesc. „Duceţi până la capăt mântuirea voastră cu frică
şi cutremur, căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă,
după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea“ ( Filipeni 2, 12.13 ).
Domnul Hristos reprezintă desăvârşirea caracterului divin. El
este modelul nostru. Cuvintele lui Petru sunt pline de însemnătate:
„Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le
aveaţi altă dată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a
chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră; căci este
scris: «Fiţi sfinţi că Eu sunt sfânt».“ ( 1 Petru 1, 14-16 ).
Numele în cartea vieţii. Ioan, în Apocalipsa, în descrierea pe
care o face Noului Ierusalim, spune: „Nimic întinat nu va intra în ea;
nimeni care trăieşte în spurcăciune şi minciună, ci numai cei scrişi
în Cartea vieţii Mielului“ ( Apocalipsa 21, 27 ). Ei bine, poate te
întrebi: „Este numele meu scris acolo?“ El este scris acolo dacă ai
un caracter curat şi sfânt, asemenea caracterului Domnului Hristos.
Doar credinţa în adevăr nu ne poate mântui. Noi trebuie să fim
asemenea lui Hristos dacă vrem să Îl vedem într-o zi aşa cum este. [135]
„Orice om care are nădejdea acesta în el se curăţeşte, după cum
El Însuşi este curat.“ Orice nădejde despărţită de această curăţie
şi neprihănire este o cursă a lui Satana, o înşelăciune şi o amăgire
fatală. Domnul Hristos a venit în lumea noastră şi ne invită cu iubire
să venim la El, să învăţăm de la El şi să credem în El, iar când venim
la El, ne altoieşte în viaţa Lui şi în caracterul Lui. Apropierea noastră
de Hristos este credinţa, iar altoirea este înfierea; şi prin acest act
reciproc, noi devenim fii ai lui Dumnezeu şi moştenitori împreună
cu Hristos, părtaşi de natură divină, scăpând de stricăciunea care
este în lume prin pofte.
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Altoiţi în Hristos. Această altoirea în Hristos ne desparte de
lume. Noi nu vom mai iubi societatea lucrurilor deşarte, contaminate şi contaminatoare. Vom fi cu adevărat morţi faţă de păcat şi vii
pentru Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Urmarea vor
fi ciorchini de roade. Darurile Duhului se transformă în dragoste,
bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credincioşie. Avem sentimente noi, pofte noi, gusturi noi. Lucrurile vechi au trecut şi iată
toate lucrurile s-au făcut noi.
O alegere pentru viaţă sau moarte. Acum te întreb pe tine
frate K., vrei tu să-L slujeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta, păzind
toate poruncile Lui, sau vrei tu să slujeşti diavolului? Vrei tu, indiferent de consecinţe, să te aşezi de partea lui Hristos? Dumnezeu
nu constrânge slujirea ta. Viaţa sau moartea de tine depind. Dacă
vii la Isus, mărturisindu-ţi păcatele în umilinţă şi cu pocăinţă. El
îţi va ierta păcatele şi te va curăţi de orice nelegiuire. Nu te poţi
întoarce de la păcat până când nu vei urî păcatul şi vei iubi curăţia,
adevărul şi neprihănirea. Te implor să vii ca un copil, umilindu-ţi
inima înaintea lui Dumnezeu iar Isus va ierta nelegiuirea ta.
Societatea celor necredincioşi. Sper ca Annie să nu mai aibă
aceeaşi influenţă asupra ta ca cea pe care a avut-o. Dacă ea con[136] tinuă, aceasta înseamnă ruină, ruină veşnică pentru amândoi. Voi
vă simpatizaţi mult, mult prea mult în timp ce soţia ta este înşelată,
amăgită, jefuită de respectul care i se cuvine, copii tăi sunt jefuiţi
de acea încredere pe care ar trebui să le-o acorzi lor şi nu străinilor.
Ai o lucrarea de făcut, şi aceasta fără întârziere, căci de nu, plata
păcatului va fi partea ta.
Pleacă din societatea celor necredincioşi; consacră fiecare moment din viaţa ta pentru a-L căuta pe Domnul câtă vreme poate fi
găsit. Nu poţi trăi două vieţi, una pentru Hristos şi una pentru diavolul. Cât timp vrei să-ţi găseşti plăcerea în păcat, care este atât de
oribil pentru Dumnezeu? Influenţa preţioasă a Duhului lui Dumnezeu s-a stins din sufletul tău în întregime. Acum schimbă-te. Îţi spun
nu să disperi, ci să vii la un Mântuitor îndurător, care iartă păcatul.
Rupe legăturile, debarasează-te de ele.
Ţi-e frică să faci acest lucru pentru că nu vrei să te expui. Dar
acest lucru se va întâmpla cât de curând, căci nu poţi să ascunzi la
nesfârşit adevărata ta stare. Dumnezeu mi-a arătat să te încurajez
să faci o altă experienţă. Trebuie să alegi între egoism şi păcat pe
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de o parte, şi Hristos, curăţia şi neprihănirea Sa pe de altă parte.
Dacă te predai lui Dumnezeu inimă, suflet şi trup nu vei mai fi rob
al păcatului. O, nu pot să îndur gândul că unul care a avut o lumină
atât de mare, să rămână slujitor al păcatului şi al lui Satana.
Transformarea totală. Nu există altă speranţă pentru tine decât
transformarea totală a caracterului. Astfel Îl vei putea onora pe
Hristos şi să fii asemenea Lui. Legea Sa va fi regula vieţii tale.
Grăbeşte-te să-ţi aşezi picioarele pe calea spre sfinţenie. Salvează-ţi
sufletul, aruncându-te la picioarele crucii. Apoi vino la Isus şi fii
fericit şi vei ajunge în ceruri. A predica nu este tot ce trebuie să
faci tu, ci este nevoie şi de mustrarea păcatelor, aşa cum Natan l-a
mustrat pe David. „Tu eşti omul acela.“ Trebuie să fii evlavios, să ai [137]
o inimă curată, o viaţă desăvârşită sau să mori în păcatele tale şi să
pieri împreună cu cei necredincioşi.
Fie ca Domnul să te convingă, aceasta este rugăciunea mea. (
Scrisoarea 1e, 1890 )
Solie către o amantă. Am să-ţi scriu câteva rânduri. De câţiva
ani s-au descoperit lucruri referitoare la tine ce au legătură cu familia
lui Ira K., însă acestea sunt capitole ascunse în experienţa voastră a
amândurora, care poate au fost bănuite şi de alţii, şi anume că voi
aveţi o legătură nesfântă. Aud că tu şi fratele tău v-aţi convertit. Şi
dacă acest zvon este adevărat, va fi nevoie să te pocăieşti. „Cel care
îşi acoperă păcatele nu propăşeşte.“
Ai avut o influenţă puternică asupra lui Ira K. Legătura ta cu el a
fost aşa cum tu o cunoşti bine şi dacă nu îţi mărturiseşti păcatul şi nu
te pocăieşti, nu vei vedea niciodată Împărăţia cerurilor. Poţi tu să-ţi
vinzi sufletul atât de ieftin? Este posibil ca păcatul să-şi fi pierdut
hidoşenia pentru tine? Nu mai am nici cea mai mică încredere în cel
căruia i-am spus mult timp fratele K..
Ceea ce a făcut el mi-a fost arătat în mod clar, distinct. Nimeni
nu ştie ceea ce ştiu eu în legătură cu trecutul ruinat. Nici nu am vrut
ca cineva să aibă cunoştinţă de aceasta însă sfârşitul vieţii lui Ira
K. nu este prea departe şi crezi că va ajunge el în veşnicie fără a-şi
mărturisi păcatele şi fără a se pocăi? Cei vei spune când te vei afla
în faţa barei de judecată a lui Dumnezeu?
Este păcatul păcătos? El a urmat atât demult timp pornirile
inimii sale păcătoase, încât păcatul nu-i mai apare din cale afară
de păcătos. Acum, din moment ce gândurile tale au fost trezite la
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problema serioasă a mântuirii sufletului tău, sper că poţi vedea cât
este de urâcios păcatul, sper ca acum să-ţi mărturiseşti păcatele
[138] înainte de a fi pentru totdeauna prea târziu. Dacă Ira K. moare în
starea în care este acum, cufundat în nelegiuire, ce credeţi voi doi
că aveţi de aşteptat de la judecată? Calea voastră a fost tristă şi
dureroasă. Credeţi voi că Dumnezeu nu vede aceste lucruri?...
Ochiul lui Dumnezeu v-a urmărit. El a înregistrat tendinţa voastră
de a înşela. Tu ai înstrăinat sentimentele lui Ira K. de soţia lui care
este în suferinţă de atât de mult timp. L-ai prins în mreaja ta pe Ira K.
şi nu îndrăzneşti să întrerupi acest lucru; el nu îndrăzneşte să nu-ţi
facă pe plac.... Tu ai, ca şi arhiamăgitorul, minciuni bine ticluite
şi ai acţionat asupra unei minţi înjosită, degradată şi pervertită de
propriul său păcat pentru a-l face să vadă lucrurile într-o cu totul altă
lumină.
Acum, dacă Dumnezeu a atins inima ta, ceea ce doresc în mod
sincer să se fi întâmplat, îţi vei umili inima şi vei cădea pe Stâncă
pentru a fi zdrobită? Îţi vei mărturisi păcatele şi le vei părăsi pentru
totdeauna şi vei începe o viaţă nouă? Va trebui să-ţi aduci aminte de
ceea ce ai făcut unei femei istovite, un copil al lui Dumnezeu plin de
poveri — sora K. Şi ea şi-a avut greşelile ei, însă ea nu a dispreţuit
mustrarea. Ea a fost gata întotdeauna să se plece în faţa luminii şi a
voii lui Dumnezeu.
Când mi-a fost prezentat cazul tău şi mi-a fost atrasă atenţia
asupra păcatelor tale, eu am păstrat toate aceste lucruri doar pentru
mine, sperând că va veni un timp când spiritul tău împietrit se va
înmuia. Acum te implor, să cauţi mântuirea sufletului tău înainte
de a fi pentru totdeauna prea târziu. Păcatul de a căuta greşeli al
sorei K. este uşor în comparaţie cu păcatul tău şi al soţului ei. Voi
amândoi aţi ţesut o plasă împrejurul vostru care s-a tot mărit şi întărit
ca oţelul, însă judecăţile lui Dumnezeu nu vor fi mult amânate dacă
veţi continua în acelaşi fel.
Răbdarea lui Dumnezeu, apoi mânia lui Dumnezeu. Dumne[139] zeu păstrează un raport al păcatelor neamurilor şi ale indivizilor şi
când acestea ating o anumită măsură care se umple, când îndelunga
răbdare a lui Dumnezeu a fost epuizată, mânia Lui nu mai poate
dormita. Dacă este necesar, îţi pot arăta mustrările adresate lui Ira
K. Nu-l mai pot numi frate, pentru că el nu mai este creştin. m-am
străduit mult să nu se cufunde în disperare, sperând tot timpul că va
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fi conştient că e pe o cale greşită şi că se va pocăi înainte de a putea
fi respins ultima rază de îndurare din partea lui Dumnezeu pentru
totdeauna.
Însă mi-a fost arătat că el s-a ridicat cu mintea sa şi inima sa împotriva a ceea ce este bine şi că el socoteşte influenţa ta necruţătoare
ca fiind adevăr. Tu l-ai ajutat să se îndepărteze de aceia care îi erau
adevăraţi prieteni, care ar fi exercitat o influenţă ce l-ar fi condus la
mântuirea sufletului său. Este timpul când eu trebuie să vorbesc. Ira
K. nu doreşte ca eu să merg acasă la ei. El nu doreşte ca eu să mă
apropii de el pentru că se teme că Dumnezeu îl va mustra pentru
faptele lui nelegiuite şi pentru ale tale.
Nu îndrăznesc să nu îţi fac cunoscute aceste lucruri. Sper că vei
căuta pe Domnul din toată inima ta, ca să-L poţi găsi. Mai bine să
trăieşti în umilinţă tot restul vieţii tale decât să-ţi pierzi sufletul şi
să fi mijlocul prin care şi alte suflete să fie pierdute datorită faptelor
tale. Păcatul nu îţi pare din cale afară de păcătos, însă Dumnezeu
spune: „Ştiu faptele tale.“ Aşa că pentru orice minciună pe care ai
spus-o, orice cuvânt mincinos pe care l-ai rostit, şi pentru orice faptă
nesfântă a fost cineva care a văzut totul şi de care nu te poţi ascunde.
La ospăţul lui Belşaţar. Puţin s-a gândit Belşaţar în noaptea
aceea a ospăţului profanator că era de faţă un sol ceresc care urmărea
fiecare mişcare, şi că sărbătoarea din noaptea acea avea să umple
măsura faptelor lui rele. El nu avea să mai fie protejat şi apărat de
Dumnezeu. Puterea care ţinea totul în frâu nu avea să-l mai ţină
la adăpost de rău; el avea să cadă, împărăţia lui să cadă în mâinile
[140]
altcuiva, iar trupul său avea să fie ucis.
Apeluri din Cuvântul lui Dumnezeu. Inima mea este plină de
întristare. Întreb eu: trebuie lăsate aceste suflete ca să se trezească la
a doua înviere? Să fie lăsate în afara cetăţii lui Dumnezeu, printre
câini, vrăjitori şi adulteri şi cei care „mint şi iubesc minciuna?“ Ce
pot să îţi spun? Ai un spirit împietrit, încăpăţânat, dacă nu vei cădea
pe Stâncă pentru a fi zdrobit.
Domnul a spus: „Veniţi totuşi să ne judecăm:... de vor fi păcatele
voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca
purpura, se vor face albe ca lâna“ ( Isaia 1, 18 ). „Căutaţi pe Domnul
câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme este aproape. Să
se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit de gândurile lui; să se
întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru
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care nu oboseşte iertând“ ( Isaia 55, 6.7 ). „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească
de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos
şi Cuvântul Lui nu este în noi“ ( 1 Ioan 1, 9-10 ).
Te rog cu stăruinţă, lasă ca lucrarea acesta să se facă în profunzime. În loc de a te duce cu aşa-zisele tale dureri la Ira K., un
biet muritor, păcătos, pentru a te bucura de înţelegerea lui, du-te cu
necazurile tale la Isus. El ţi-a adresat şi ţie invitaţia: „Veniţi la Mine
toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu
asupra voastră şi învăţaţi de la Mine; căci Eu sunt blând şi smerit cu
inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu
este bun şi sarcina Mea este uşoară“ ( Matei 11, 28-30 ).
Altă solie către amantă. Din nou mă adresez ţie ca să nu greşeşti în acest timp care constituie criza vieţii tale şi să urmezi singura
cale dreaptă posibilă pentru tine. Păcatul te ţine cu putere prin voinţa
[141] pe care o ai. Pune-ţi voinţa de partea Domnului în această problemă;
nu te mai aşeza pe poziţia unei păcătoase, a unei curve. Poate că
tu nu poţi vedea limpede cum te poţi elibera de păcatele pe care
le-a îndrăgit şi s-au consolidat prin repetare. Singura cale posibilă
este aceea de a-ţi mărturisi păcatele, de a le părăsi şi de a crede că
Dumnezeu te va ierta.
Tu trebuie să-ţi cauţi salvarea în Hristos şi numai în El. Firea şi
mândria ta trebuie să moară şi Domnul Hristos trebuie să trăiască
în tine ca să nu mai fii prinsă în mreaja păcatului şi a nelegiuirii.
Trebuie să-ţi umileşti inima înaintea lui Dumnezeu, iar Isus va avea
milă de tine şi te va mântui...
Dacă doreşti să fii o creştină, nu este timp de amânare; acum este
ocazia de aur. Poţi umbla în curăţie numai privind la Isus, rugându-te
şi încrezându-te în El clipă de clipă. Trăieşti în adulter de atât de
mult timp încât acest păcat nu-ţi mai pare odios. Tu iubeşti păcatul.
Dacă doreşti acum să părăseşti păcatul, trebuie să renunţi la el pentru
totdeauna. Dacă îţi mărturiseşti păcatele, El este credincios şi drept
ca să îţi ierte păcatele şi să te curăţească de orice nelegiuire. Nu
trebuie să-ţi ascunzi sau să-ţi scuzi păcatele, ci trebuie să te trezeşti
şi să te grăbeşti să-ţi mărturiseşti păcatele şi să-ţi mântuieşti sufletul
căutând iertarea păcatelor tale.
Influenţa rea a membrilor de familie. O, este un lucru teribil
să fii pierdut. Calea pe care ai mers este tristă şi dureroasă. Timpul
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este scurt. Vrei să vii acum? Vrei să te aşezi la picioarele lui Isus şi
să înveţi de la El? Este speranţă pentru tine însă ai avut sfetnici răi
şi dacă Îl iubeşti pe Isus vei urî şi chiar să stai de vorbă sau să te afli
în preajma rudelor tale care şi-au predat sufletul, trupul şi spiritul
lucrărilor lui Satana. El le are în stăpânire mintea şi îi îndeamnă spre
nelegiuire.
Fie ca Domnul să lucreze cele mai adânci convingeri în sufletul
tău, căci n-aş vrea să fac niciodată cunoscute lucrurile care mi-au [142]
fost arătate, şi sper că vei apuca pe o cale care mă va scuti de a face
acest lucru. ( Scrisoarea 24a, 1890 )
O a doua scrisoarea către Ira K. Astăzi tocmai am primit
răspunsul tău la scrisoarea mea şi nu mă pot duce să mă odihnesc
fără să-ţi scriu iar şi să nu-ţi spun: „Pocăieşte-te de păcatele tale
fără întârziere.“ Mi-a fost arătat ceea ce ai făcut; felul cum ţi-ai
administrat afacerile, irosirea necugetată a banilor, întovărăşirea ta
cu cei ticăloşi şi stricaţi; şi cu toate acestea, Dumnezeu este gata să
te ierte chiar şi pe tine...
Dacă nu ar fi existat legătura ta nelegitimă, nesfântă cu d-ra L.
nu te-ai fi purtat atât de nefiresc faţă de copiii tăi. Te-ai purtat urât şi
nu te-ai împăcat cu ( fiica ta ), Lucinda, ci te-ai ţinut tot timpul după
o târfă şi afacerea ta cu ea nu a fost pe placul copiilor tăi, temători
de Dumnezeu. Însă scrisoarea mea nu vrea să te condamne, ci să
te trezească spre a te pocăi. Aud că Ana a mărturisit că vrea să se
pocăiască. Este singura dată când am îndrăznit să-ţi scriu ţie sau
ei ştiind că nu va fi de prea mare folos, pentru că încăpăţânarea şi
împietrirea inimilor voastre au fost uluitoare.
Domnul Isus, singura speranţă pentru păcătoşi. Puterea fermecătoare a lui Satana a fost asupra ta. Însă nu întârzia; Domnul
Isus este la dreapta lui Dumnezeu şi în îndurarea Lui încă zăboveşte.
„veniţi acum“, zice Domnul, „de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor
face ca lâna“ ( Isaia 1, 18 ). Da, Domnul Isus este singura nădejde a
păcătosului, chiar şi cel ce n-are bani. „Veniţi şi cumpăraţi bucate,
veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!“ ( Isaia 55, 1
[143]
).
Nu poţi tu să vii chiar acum, aşa cum eşti, spunând: „Neputând
s-aduc nimic, lângă crucea ta azi pic“? „De ce cântăriţi argint pentru
un lucru care nu hrăneşte? De ce vă daţi câştigul muncii pentru ceva
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care nu satură? Ascultaţi-Mă dar, şi veţi mânca ce este bun şi sufletul
vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luaţi aminte şi veniţi la
Mine, ascultaţi şi sufletul vostru va trăi; căci Eu voi încheia cu voi
un legământ veşnic, ca să întăresc îndurările Mele faţă de David“
(Ver 2, 3 ).
Schimbarea inimii şi suicidul. Ia aminte la aceste cuvinte: „Şi
am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului
de domnie. Nişte cărţi au fost deschise; şi a fost deschisă o altă
carte... şi morţii au fost judecaţi după faptele lor.“ „Oricine n-a fost
găsit scris în cartea vieţii a fost aruncat în iazul de foc“ ( Apocalipsa
20, 12.15 ).
Te implor, nu sta în deznădejde fără să faci nimic. Numai acorda
atenţie marelui ispititor, căci nu are rost să încerci. Vei pieri dacă nu
vei veni la Isus aşa cum eşti, păcătos şi stricat, mânjit şi depravat;
Domnul Isus este cu totul în stare să mântuiască pe cel mai împietrit
şi pe cel mai nelegiuit păcătos.
Tu spui că eşti ispitit să curmi firul fragil al vieţii; însă dacă faci
astfel, atunci cazul tău este fără nădejde pentru că vei adăuga păcatul
uciderii la celelalte păcate. Însă dacă vii aşa cum eşti, fără nădejde
şi întinat de păcat şi te arunci la picioarele crucii, tu, cel „sărac,
nenorocit, orb şi gol“, există un Mântuitor care să te ridice. Ştiu că
de mulţi, mulţi ani nu ai mai fost în armonie cu Dumnezeu. Timp de
mulţi ani ai urmat un alt stăpân, care este prinţul întunericului; însă
dacă vei da la o parte lucrările întunericului, dacă veri privi acum la
[144] Isus, vei trăi.
Rugăciuni pentru păcătoşi. Trebuie să priveşti prin credinţă.
Ani de zile nu-ai ştiut ce înseamnă adevărata viaţă de credinţă; însă
în timp ce tu ţi-a irosit astfel puterile şi l-ai slujit pe Satana cât ai
putut de bine, Domnul a ascultat rugăciunile înălţate în favoarea ta
şi nu te-a lăsat în păcatele tale, lucru pe care uşor l-ar fi putut face
dacă n-ar fi fost îndurarea Sa. Da, Dumnezeu a ascultat rugăciunile
acelora cu care nu ai vrut să ai de-a face, ale acelora care Îl iubesc
pe Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui. Ai fost cu totul orb, în mod
deplorabil amăgit, înşelat şi prins în cursă de diavol...
O altă şansă. A trecut an după an, iar acum Dumnezeu îţi dă,
prin servul rânduit pentru aceasta, o altă şansă. Te vei pocăi? Îţi vei
mărturisi păcatele şi le vei părăsi? Dacă îţi trezeşti puterea voinţei,
bizuindu-te numai pe puterea lui Isus vei fi biruitor; oricare ar fi
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consecinţele, trebuie să te desparţi cu totul de grupa de oameni cu
care ai fost întovărăşit.
Nu pot să te las ca să te pierzi. Ai fost orb faţă de tot ce înseamnă
mai de preţ pentru suflet, faţă de slava binecuvântată a vieţii în cetatea lui Dumnezeu. Ai muncit pentru ceea ce nu este bine; ai sacrificat
pacea şi onoare, ai sacrificat tovărăşia copiilor lui Dumnezeu şi chiar
a copiilor tăi ca să nu ai nici o piedică pe cale. Te-ai luptat să ai
mulţumire tu însuţi în plăcerile tale tăinuite şi satisfacţiile josnice,
fără să ţii cont de Dumnezeu şi de cer şi cu toate acestea, Domnul
Isus îţi oferă încă ceea ce ai nevoie cel mai mult, ceea ce constituie
un câştig infinit, chiar dacă va costa truda şi suferinţa unei vieţi
întregi.
Speranţă pentru o persoană cu conştiinţă împietrită. Acum
tu, nu ai speranţă; eşti fără Dumnezeu, şi cu toate acestea, prin
preajmă trece Isus din Nazaret. Nu vrei tu să strigi acum către
Dumnezeu cu o inimă zdrobită şi căinţă: „Isuse, din Nazaret, ai
milă de mine“? Vreau să-ţi fixez în conştiinţă acest lucru. Fie ca [145]
Dumnezeu să lucreze aceasta în sufletul tău cu dovezile puterilor
Sale. O, dacă ar putea vedea cel orb solemnitatea judecăţii eterne şi să
poată înţelege apelul pe care ţi-l fac acum. Scriu în orele timpurii ale
dimineţii, când totul încasă este învăluit în somn. Nu te lăsa pierdut.
Tu nu poţi înţelege ce lucru teribil este să fii pierdut. Conştiinţa ta
s-a împietrit în păcat, nelegiuire şi necredinţă; însă tu poţi, dacă vrei,
să cazi pe Stânca Isus Hristos şi să fii zdrobit înainte de a fi cu totul
prea târziu, strigând: „Isuse din Nazaret, ai milă de mine!“ Dacă vei
face acest lucru, Dumnezeu nu te va lăsa să pieri...
Orice ţi-ar sugera Satana pentru a-ţi ţine mai departe sufletul în
păcat şi deznădejde, eu îţi spun încă: du-te la Isus, Mântuitorul care
iartă păcatele, fără întârziere. Şi fie ca Domnul care este puternic,
să te elibereze din cursa diavolului, aceasta este rugăciunea mea. (
Scrisoarea 1 Dumnezeu, 1890 )

Capitolul 21 — Un lucrător din spital
Atenţie frivolă, neînţeleaptă faţă de femei. Îngeri lui Dumnezeu veghează dezvoltarea caracterului. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Dacă îţi îndrepţi atenţia spre ceea ce nu
este nevoie, faci rău persoanelor respective şi vei primi mai degrabă
condamnare decât răsplătire. Nu uita că atunci când prin conversaţii
uşuratice te cobori la nivelul unor personaje frivole, le încurajezi pe
cărarea care duce la pierzare. Atenţia neînţeleaptă pe care le acorzi
se poate dovedi ruină pentru sufletele lor. Tu înjoseşti concepţiile lor
cu privire la ceea ce înseamnă viaţă creştină şi caracter creştin. Tu
produci confuzie în mintea lor şi faci impresii care nu vor fi şterse
niciodată.
Vătămarea care se produce sufletelor care ar trebui întărite, înăl[146] ţate, înnobilate, este adesea un păcat care duce la moarte.
Ele nu pot asocia pe aceşti bărbaţi cu poziţiile sacre pe care le
ocupă. Pastorii, slujitorii bisericii nu sunt priviţi mai bine decât ele
însele. Unde este atunci exemplul lor?
Standardul curat al lui Dumnezeu. Dumnezeu care tuturor
celor ce susţin că sunt creştini să înalţe standardul neprihănirii şi să
se curăţească după cum Hristos este curat...
Întrebarea este: suntem noi creştini conform Bibliei? Sau desconsiderăm noi sfaturile atât de clare date nouă în Cuvântul lui
Dumnezeu şi înălţăm un standard fals după care ne măsurăm caracterul? Este acesta un lucru sigur pentru noi? Când cedaţi ispitelor
vrăjmaşului şi faceţi tocmai împotriva a ceea ce Dumnezeu v-a învăţat să faceţi şi apoi vă scuzaţi, spunând că nu aţi vrut să faceţi
rău, că nu aţi făcut nici un rău moral, care poate fi standardul vostru
de evlavie şi sfinţenie? Domnul Hristos ne-a dat semnele după care
putem distinge pe creştinul autentic; nimeni nu trebuie să fie înşelat
de pretenţiile false ale celui făţarnic.
Nu există scuză pentru flirt. Nu există scuză pentru îngăduirea
unui sentimentalism bolnav, nu există scuză pentru această uşurătate
şi flirt între bărbaţi căsătoriţi şi tinerele fete sau între bărbaţi căsăto132
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riţi şi văduve. Fie ca cei care susţin că sunt credincioşi, să dea atenţie
sfatului apostolului: „Prea iubiţilor, vă sfătuiesc ca pe nişte străini
şi călători să vă feriţi de poftele firi pământeşti care se războiesc cu
sufletul. Să aveţi o purtare bună în mijlocul neamurilor pentru ca, în
ceea ce vă vorbesc de rău ca pe nişte făcători de rele, prin faptele
voastre bune să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării“ ( 1 Petru
2, 11.12 ).
Ce vei face atunci tu, nu vei ţine seama de sfaturile atât de
clare date în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la cuvintele tale,
comportamentul tău şi caracterul tău? Vei scuza tu neseriozitatea
şi chiar faptele destrăbălate ca şi când nu te-ai fi făcut vinovat de
imoralitate? Vei trece peste toate acestea şi vei spune că a fost [147]
o nesăbuinţă din partea ta? Oare nu este datoria creştinilor să se
înfrâneze? Dacă Domnul Isus stă pe tronul inimii, vor fi lăsate oare
gândurile să-şi facă de cap?...
Exemplul celor dinainte de potop. Avem istoria celor dinainte
de potop şi a locuitorilor cetăţilor din câmpie, a căror purtare a degenerat de la uşurătate şi frivolitate până la păcate josnice care au atras
mânia lui Dumnezeu printr-o nimicire dintre cele mai înfricoşătoare,
pentru a scăpa pământul de influenţa lor contaminatoare. Tentaţia
şi patima au trecut peste raţiune. Eul a fost dumnezeul lor, iar cunoştinţa Celui Prea Înalt a fost aproape ştearsă printr-o îngăduire
egoistă a patimilor stricate. ( Scrisoarea 84, 1888 )

Capitolul 22 — Un conducător de Sanatoriu
[Acest bărbat, un pastor cu binecuvântare, era văduv de aproape
cinci ani atunci când au fost scrise aceste scrisori. Spaţiile libere din
text au fost reproduse exact aşa cum apar în copiile din arhiva de la
White Estate.]
Vină egală pentru două persoane. În timpul nopţii te-am văzut
în vis în compania sorei şefe a instituţiei. După atenţia pe care vi-o
acordaţi unul altuia parcă eraţi soţ şi soţie. Comportamentul vostru
unul faţă de celălalt era vinovat înaintea lui Dumnezeu şi inima mea
a fost întristată de această stare de lucruri. Eu am întrebat: „Cine v-a
fermecat ca să nu ascultaţi de adevăr?“ Dumnezeu nu are plăcere de
aceste lucruri. Voi aţi întristat pe Duhul Sfânt. Sora N. nu va mai
fi niciodată ceea ce a fost. Amândoi sunteţi vinovaţi înaintea lui
Dumnezeu. ( Scrisoarea 30, 1887, scrisă pe 11 iunie, 1887 )
Pastorii nu sunt scutiţi de suspiciuni şi ispite. Fratele M. a
[148] fost foarte imprudent faţă de doamna sau sora N. şi am tratat această
familiaritate cu hotărâre, în teme de Dumnezeu, ca pe o mare povară.
El a declarat că este privilegiul directorului să călătorească împreună
cu sora şefă; şi mi-a mai spus că membrii bisericii vorbesc prea mult
despre faptul că o ia totdeauna pe sora N. la adunare; şi când s-a pus
această problemă la adunarea în corturi de la Oakland, în prezenţa
a aproximativ douăzeci de persoane, el s-a îndreptăţit, spunând că
a vorbit despre călătoria sa împreună cu sora N. cu soţul ei care nu
avea să fie cu ei, că acesta ştie că nu este un rău moral, şi de aceea
au procedat la fel.
Eu m-am sculat şi i-am spus că nu este un creştin conform
Bibliei; deoarece Cuvântul Domnului este clar şi anume că noi
trebuie să ne ferim de tot ce se pare rău şi să nu aducem ruşine
asupra cauzei lui Dumnezeu prin faptele noastre. Însă el, ştiind că
s-a vorbit mult despre relaţia lui apropiată cu soţia altui bărbat, nu a
căutat să întrerupă această ruşine ci şi-a îndreptăţit purtarea. Dacă un
bărbat şi-ar fi permis să facă acelaşi lucru în timp ce trăia soţia lui el
s-ar fi indignat. Dacă ar fi văzut bărbaţi care aveau vreo legătură cu
134

Un conducător de Sanatoriu

135

instituţia noastră, tineri sau bătrâni, că au relaţii atât de apropiate cu
femei căsătorite sau cu fete tinere, el ar fi sesizat răul şi fără cuvinte
de menajare ar fi intervenit.
El a spus că aşa ar fi procedat însă că, fiind pastor, el considera
că nu poate fi bănuit sau ispitit şi că el putea face ceea ce pentru
alţii ar fi însemnat păcat. El a recunoscut că a judecat greşit, dar de
fiecare dată când se vorbea despre acel subiect, el venea cu aceleaşi
scuze. ( Scrisoarea 53, 1888, scrisă pe 10 feb. 1888 )
Nu este posibilă convertirea fără mărturisire. Stimate frate
C., s-ar putea să spui: ţi-a arătat Domnul în mod special acest caz al
[149]
fratelui şi sorei N?
Dacă aş avea jurnalul aici, cu ceea ce am scris în timpul ultimei
mele călătorii în Danemarca, Norvegia şi Suedia, aş putea să-ţi scriu
câteva din lucrurile notate. Într-o viziune din timpul nopţii, am văzut
că treceam prin saloanele institutului şi am văzut câteva scene prea
familiare având loc acolo, bărbaţi şi femei, femei şi bărbaţi. Sufletul
mi-a fost profund tulburat, m-am trezit şi am scris aceste lucru la
ora unu noaptea.
La un moment dat am văzut că Duhul Domnului lucra asupra
celor de la institut şi că au avut loc mărturisiri. Se părea că erau
adunaţi laolaltă la o oră de închinare. Fratele M. stătea în picioare
şi Duhul Domnului i-a mişcat cu putere inima spre a-şi mărturisi
trecerea de la întuneric la lumină. Însă el rostea cuvinte doar la modul
general. El nu şi-a curăţat sufletul de întinăciunea păcatului său legat
de sora N. El a tremurat un pic mişcat de Duhul lui Dumnezeu însă
a refuzat să-şi umilească sufletul înaintea lui Dumnezeu ducându-şi
crucea.
O cale lăturalnică ce îl are pe Satana drept conducător. Din
acel moment el a început să umble în întuneric, contrar luminii şi
adevărului. El a avut o puternică influenţă asupra sorei N. Cu o
anumită ocazie, ea a simţit că nu va mai putea fi niciodată liberă,
dacă nu se va pocăi în umilinţă. Fratele M. aranja lucrurile după
cum voia el. El ar fi putut merge înainte cu lucrarea lui; ar fi putut
ieşi din întuneric la lumină; s-ar fi putut apropia de Dumnezeu; iar
Domnul i-ar fi iertat păcatele şi ar fi înălţat un standard pentru el,
potrivnic vrăjmaşului. Însă el s-a îndepărtat într-adevăr de la lumină
şi de îndemnurile Duhului lui Dumnezeu, aşa cum a făcut adunarea
iudeilor din Nazaret atunci când Domnul Isus S-a anunţat pe Sine

136
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ca fiind Unsul... Este un lucru primejdios în împrejurări ca acestea,
să-ţi deschizi inima faţă de necredinţă; ceea ce face ca Duhul lui
[150] Dumnezeu să se îndepărteze...
Lucrarea continuă a lui Satana este aceea de a conduce minţile
oamenilor astfel încât să tăgăduiască lumina. Nu este nevoie decât
de un pas ca să părăseşti calea cea dreaptă şi să apuci pe o cărare
lăturalnică ce îl are pe Satana drept conducător. ( Scrisoarea 33,
1888 ) ( scrisă pe 21 martie 1888 )
Vindecarea de rana păcatului. Stimate frate M: am o mare povară pe suflet din cauza ta, însă, în acelaşi timp, o puternică încredere
în Dumnezeu că El te va conduce de această dată, să-ţi vezi greşelile.
Eu doresc atât de mult ca tu, de dragul tău şi al lui Hristos, să-ţi umileşti inima mărturisindu-ţi păcatele, pentru ca povara să-ţi fie luată
de pe suflet iar rugăciunile fraţilor tăi să se unească cu rugăciunile
tale şi să fii vindecat de rana pe care a făcut-o păcatul.
Fratele meu, tu te-ai îndepărtat de la lumină în locuri întunecoase.
Am lucrat pentru tine cu toată sinceritatea, am ajuns până în agonia
disperării datorită ţie când mă aflam la______ şi oh, de ce nu ai
avut milă acolo de mine aşa cum ai avut de tine? De ce nu ai luat
de pe inima mea această povară care îmi zdrobea sufletul şi săţi recunoşti păcatele? De ce nu ai luat seama la Isus care a fost
străpuns pentru tine din nou şi expus ruşinii? De ce L-ai tăgăduit
pe Hristos? O, fratele meu, sufletul meu simte profund pentru tine!
M-am cutremurat de lumina în care mi-a fost prezentat cazul tău, şi
nu exagerez când îţi spun că sufletul meu a fost cuprins de chin. De
ce ai stat deoparte, ca şi când nimic nu te poate impresiona?
Nevoia de pocăinţă autentică. De ce te-ai îndreptăţit tot timpul
şi ai făcut astfel ca această povară să apese din ce în ce mai greu
asupra sufletului tău şi ai adus o astfel de suferinţă asupra mea? De
ce dovedeşti această indiferenţă rece, de gheaţă în a-ţi recunoaşte
greşelile? Este oare standardul cel înalt al Legii lui Dumnezeu prea
greu? Este tăgăduirea de sine, curăţia nobilă a sufletului care se cere,
[151] prea greu de îndurat, prea obositoare? Nu ţi se cere nimic care, prin
ascultare, să nu-ţi sporească fericirea. Ştiu că suferi. Ştiu că nu eşti
fericit şi înţeleg acest lucru, pentru că tu eşti un mădular al trupului
lui Hristos.
Tu te-ai bucurat de dragostea lui Hristos şi de pacea lui Hristos
într-o mare măsură. Cele mai teribile îndoieli şi şovăieli îţi torturează
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sufletul, de ce nu te supui lui Dumnezeu? De ce îţi baricadezi sufletul
şi nu laşi lumina să pătrundă? Va voi oare fratele meu să vadă şi
să preţuiască valoarea sufletului său şi lucrarea lui Hristos astfel ca
darul vieţii veşnice să poată fi la îndemâna sa? Există o mare putere
în lucrarea de ispăşire. Mintea ta este tulburată şi sufletul tău are
nevoie disperată de un medic.
Nu pot să te las în starea în care te afli. Trebuie să te văd că eşti
aşa cum te vrea Dumnezeu să fii, să te pocăieşti şi să-ţi pară rău de
ce ai făcut şi după aceea vei avea parte de simţământul cel dulce al
iertării şi al bucuriei sfinte. Domnul Isus simte împreună cu tine; El
are milă de tine; El vrea să te mântuiască, El nu vrea ca tu să pierzi
şi vrea să ai viaţă veşnică.
Legea lui Dumnezeu, singurul standard al neprihănirii. Nu
Dumnezeu, S-a îndepărtat de tine ci nelegiuirile tale ţi-au depărtat
sufletul de Dumnezeu. Tu eşti bolnav de păcat şi ai nevoie de un
medic. Priveşte în oglindă Legea cea sfântă a lui Dumnezeu, care este
singurul standard pentru neprihănire. Ea este detectorul păcatului.
Vrei tu să-ţi vezi păcatele în lumina legii? Vrei tu să ai credinţă în
Isus ca fiind Mântuitorul care iartă păcatele? Legea împărătească se
află înaintea ta şi tu trebuie să-i împlineşti cerinţele. Ea este singurul
standard de neprihănire; ea îţi măsoară viaţa şi caracterul. Îmi pare
rău dar sunt constrânsă să-ţi spun că tu eşti un călcător al Legii.
Credinţa bazată pe fapte în Isus Hristos este singurul lucru care te
va mântui, sângele cel preţios al lui Isus este singurul care te poate
[152]
curăţi de orice pată şi întinăciune a păcatului.
O viziune vie cu privire la adulter. Pe când mă aflam în Europa,
mi-au fost arătate lucrurile care s-au întâmplat la _____. Un glas
mi-a spus: „Urmează-mă şi îţi voi arăta păcatele care sunt practicate
de cei care se află în poziţii de răspundere.“ Am mers prin camere
şi te-am văzut pe tine, un străjer de pe zidurile Sionului, că erai
foarte apropiat de soţia altui bărbat, trădând astfel adevărurile sacre,
răstignind din nou pe Domnul tău. Ţii tu seama de faptul că există
un Veghetor, Cel Sfânt, care vede faptele tale rele, lucrarea ta şi îţi
aude cuvintele şi că acestea sunt, de asemenea, înregistrate în cărţile
din ceruri?
Ea stătea în poala ta; tu o sărutai şi ea te săruta pe tine. Şi alte
scene de dragoste, de priviri şi comportament senzual mi-au fost
prezentate, iar sufletul meu a fost cuprins de un fior de oroare. I-ai
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cuprins cu braţul mijlocul şi dragostea exprimată avea o putere de
vrajă asupra ei. Apoi a fost dată la o parte o perdea şi mi-ai fost arătat
în pat cu sora N. Călăuza mea mi-a spus: „Nelegiuire, adulter...“
De neclintit ca o piatră. Când am încercat să-ţi arăt caracterul
grav al păcatului în ochi lui Dumnezeu, al unui străjer de pe zidurile
Sionului, tu nu păreai să fii sensibil faţă de păcat ci păreai de neclintit
ca o piatră. Eu ştiu că tu vrei să-ţi ascunzi faptele de Domnul. Atunci
nu ţi le-am prezentat aşa cum o fac acum cu peniţa. Şi nu doresc
ca aceste lucruri să fie cunoscute de alţii pentru că nădăjduiesc că
vei avea ochii deschişi, că vei simţi că este rău ceea ce faci şi îţi
vei mărturisi păcatul înaintea lui Dumnezeu şi a fraţilor tăi şi vei
face o lucrare de curăţire, astfel ca această pată dezgustătoare să fie
îndepărtată de la tine prin sângele curăţitor al lui Isus Hristos. Tu nu
ţi-ai mărturisit greşelile. Tu ai făcut o mare nelegiuire; tu ai comis
[153] adulter, ai călcat porunca a şaptea.
Am purtat această povară pe suflet tot acest timp. Când am avut
adunări la ____ tu ştiai exact ceea ce trebuie să mărturiseşti. Tu
ştiai că avertizările erau trimise de Dumnezeu; tu ştiai că ceea ce-ţi
transmiteam din Europa era adevărat. Iar când povara ta aproape
mi-a zdrobit sufletul de atâta purtat, tu ai obţinut simpatia prietenilor
tăi, lăsând asupra minţilor lor impresia că eu nu sunt dreaptă, că sunt
părtinitoare şi foarte severă; că eşti acuzat de lucruri care sunt foarte
greu de suportat; că mărturisirile pe care le-am dat eu constituie
judecata mea, cuvintele mele; că am greşit faţă de tine; şi că mi-au
fost aduse rapoarte false. Fratele meu, nimic nu poate fi mai înşelător
decât aceste lucruri...
Îndoieli cu privire la cârligele lui Satana. Ţi-am arătat că tu,
ca pastor al Evangheliei, nu trebuia să te porţi astfel şi să aduci o
astfel de ruşine asupra cauzei lui Dumnezeu, să generezi un scandal
iar faptele tale să fie o mireasmă spre moarte şi nu spre viaţă. Când
cel care poartă stindardul cade, cine va mai lupta? Când crucea este
trântită la pământ de cei care ar trebui să o înalţe, pe cine să mai
crezi? Ce ar putea fi mai înspăimântător decât un pastor al lui Isus
Hristos ajungând un călcător al poruncii? Nu văd decât o singură
cale de scăpare pentru tine — rupe-o cu ispitirile lui Satana de
îndată şi grăbeşte-te spre lumină! Chiar predicatorii care susţin a
crede adevărul sunt numai nişte călăuze oarbe dacă adevărul nu este
întronat în inimă şi nu a avut loc o trecere completă de la întuneric
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la lumină. Ei sunt nişte nori fără apă. Te îndemn, dacă îţi pasă de
bunăstarea ta veşnică, să întronezi adevărul în inima ta căci atunci
principiile acestuia îţi vor sfinţi caracterul...
Ai vorbit despre aceste lucruri aşa cum le-ai văzut tu, spunând
că ceea ce spune sora White nu este de la Dumnezeu în întregime,
ci o parte constituie propriile ei idei, propria ei judecată, care nu [154]
este mai bună decât judecata şi ideile oricărei alte persoane. Aceasta
constituie unul din cârligele lui Satana în care tu agăţi îndoielile
tale înşelându-ţi atât sufletul tău, cât şi al altora care trag o linie
în această privinţă şi spun: această parte care îmi place este de la
Dumnezeu, iar acea parte care scoate în evidenţă şi condamnă faptele
mele este de la sora White şi nu poartă pecetea sfântă. În acest fel, tu
ai respins soliile în întregime, solii pe care Dumnezeu ţi le-a trimis
în dragostea Lui cea plină de milă şi îndurare, ca să te salveze din
ruină morală.
Adevărul care condamnă. Dumnezeu îţi prezintă voia Lui şi
căile Lui care sunt într-un cuvânt marcat tocmai cu acea cale pe care
cazul tău o implică şi, prin acesta eşti încercat dacă accepţi mustrarea
şi cazi pe Stâncă pentru a fi zdrobit sau te vei simţi ofensat datorită
declaraţiilor clare care se apropie de sufletul tău datorită faptului
că aceasta ( mustrarea ) este adevărul care te condamnă şi apoi te
simţi în vrăjmăşie cu mine. ( Evrei 4, 12 ). Există Cineva înapoi mea
care a inspirat solia, pe cate tu acum Îl respingi, Îl desconsideri şi Îl
dezonorezi. Ispitind pe Dumnezeu te-ai lipsit singur de puteri, iar
urmarea a fost confuzia şi orbirea minţii. O atitudine aprigă a izvorât
în inima ta şi un spirit de sfidare cu care bravezi...
Tu ai o lucrare de făcut pentru sufletul tău pe care nimeni altcineva nu o poate face. Calea ta greşită a condus şi pe alţii în aceeaşi
direcţie. Tu nu ai fost niciodată singur. Aceeaşi mână care a scris pe
zidul palatului împotriva lui Belşaţar a înregistrat în cărţile cerului
faptele şi cuvintele care L-au făcut pe Domnul Hristos să-I fie ruşine de tine. Tu nu ai respect pentru aceia pe care ar fi trebuit să-i
tratezi cu respect şi la ale căror nevoi ar fi trebuit să fii atent. Aceste
lucruri nesfinte au făcut ca tu să nu fii corespunzător pentru lucrarea
Domnului, dar tu, cu mâinile tale nesfinte, ai luat Biblia şi ai condus [155]
serviciul divin şi, ca purtător de cuvânt pentru Dumnezeu, ai fost
cel dintâi gata să predici oamenilor. Unde a fost conştiinţa ta? Unde
a fost umilinţa ta? Unde a fost temerea ta de Dumnezeu? Unde a
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fost credincioşia lucrării tale prin care trebuia să ţii sus standardul
în cadrul locaşului de sănătate? ( Scrisoarea 16, 1888, scrisă pe 30
aprilie 1888 )
Domnul trăieşte. Am avut o întâlnire particulară în care s-au
făcut mărturisiri umile de către fratele M. şi de către fratele şi sora
N...
Ei bine, Domnul trăieşte. Am avut o bătălie grea şi câteva victorii
preţioase câştigate. Fratele M. este acoperit şi cu o minte deschisă,
se umileşte, se înduioşează şi se zdrobeşte înaintea lui Dumnezeu.
Umil ca un copil. Nu văd o altă cale decât aceea de a duce mai
departe mărturia, cu iubire, cu răbdare. ( Scrisoarea 27 1888, scrisă
la 29 mai 1888 )

Capitolul 23 — Un aşa-zis conducător de Sanatoriu
Despărţirea de familie nu este un lucru înţelept. Frate O.: trebuie să-ţi spun câteva lucruri căci ce faci tu merită mustrare. Tu ştii
care au fost faptele fratelui M. şi a altora ce aveau legătură cu Institutul de Sănătate, şi cât de greu a fost de îndepărtat impresia făcută
odată. Tu cunoşti istoria trecutului şi ruşinea pe care o are încă de
dus acesta, iar oamenii din St. Elena nu sunt în cunoştinţă de marele
blestem care a căzut asupra acestuia ca urmare a comportamentului
moral al unora de acolo.
Eu nu consider că eşti în măsură să lucrezi în calitate de conducător al Institutului de sănătate pentru că tu nu eşti un om înţelept.
Tu eşti acolo departe de soţia şi familia ta când ar fi trebuit să fii împreună cu ei; însă dacă sunt motive care să justifice această separare,
viaţa ta ar fi trebuit să fie cu totul altfel decât a fost. Dacă influenţa [156]
sfinţitoare a harului ui Hristos ar fi lucrat asupra inimii tale, tu ai fi
luat seama la căile tale, şi te-ai fi ferit de orice se pare rău.
Tu ai lucrat astfel încât ai deschis în faţa multor suflete uşa ispitei
şi ca urmare mulţi vor fi pierduţi. Tu s-ar putea să-ţi revii, să-ţi vezi
greşelile, însă nu vei putea îndepărta niciodată impresia pe care ai
făcut-o.
Mustrare pentru familiaritate cu sexul opus. O, tu eşti privit
cu ochii critici. Nu trebuie să acorzi atâta atenţie tinerelor femei. Este
deplasat faptul că acorzi atât de multă atenţie familiei P. Doamna
P. a reuşit să nenorocească un om bun. Acest lucru mi-a fost făcut
cunoscut ca într-o carte deschisă. În timpul nopţii mi s-a spus că tu
nu eşti în măsură spre a ţi se încredinţa răspunderi mari sau chiar
mai limitate dacă nu te pocăieşti şi nu ajungi un om transformat.
Dumnezeu nu poate fi alături de tine cât timp urmezi această cale.
Călăuza mea mi-a spus să o urmez şi mi-a fost arătată familiaritatea
ta tinerească faţă de fete şi simpatia ta deosebită pentru Dumnezeuna P. şi fiicele ei. Mama stă în pat prea mult timp în care ar trebui să
se angajeze mai mult în ocupaţii utile pentru familia ei.
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

Mi-a fost prezentată familiaritatea ta faţă de mamă şi fiice. Atenţia şi darurile pe care li le acorzi vorbesc mai mult chiar decât cuvintele tale măgulitoare. Tu nu eşti pe plac lui Dumnezeu şi cerul te
priveşte cu dojană... Dacă ai avea o inimă nouă, atunci motivele tale,
faptele tale şi comportamentul tău ar fi astfel încât atât credincioşii,
cât şi necredincioşii ar putea avea exemplul unui caracter asemenea
Domnului Hristos. Am văzut cazul tău aşa cum îl vede Dumnezeu,
iar acum îl prezint înaintea ta. Mai bine, cu mult mai bine, ar fi fost
dacă ai fi plecat de la Institutul de sănătate acum câteva luni.
[157]
Acest liberalism şi această galanterie faţă de tinerele femei nu
izvorăşte dintr-o simpatie creştinească, cuviincioasă... Dacă priveşti
cu nepăsare aceste lucruri, le vei repeta. Cercetează-ţi viaţa din
trecut şi lasă ca gustul moral să se nască în urma curăţirii templului
sufletului. Lasă la o parte scuzele căci nu ai nici una. Ideile tale
au nevoie de o reînnoire morală şi atunci vei vedea lucrurile într-o
lumină diferită. Dumnezeu cheamă oameni pentru această lucrare
care au inima curată şi gânduri neîntinate, iar ca ţintă numai slava
Sa...
Religia nu este numai o manta. Dumnezeu vede inima, faptele
şi motivele ascunse ale minţii. Ar trebui înscris pe conştiinţă, ca şi
cu un condei de fier pe piatră, că omul care se aşteaptă la succes
încălcând principiile veşnice de dreptate, aşa cum sunt ele scrise
în cărţile din ceruri, nu este doar un om fără minte dar şi nelegiuit.
Pot oamenii uita cuvintele: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede?“ (
Geneza 16, 13 ). Vrei tu, fratele meu, să te întorci de la idoli? Simţul
tău moral este întunecat. Roagă-te lui Dumnezeu să ai mereu în
faţa ochilor aceste lucruri ca să poţi vedea lucrurile în adevărata lor
lumină. Nu purta religia lui Hristos doar ca pe o manta, ci îmbracă-te
cu haina neprihănirii Domnului Isus Hristos...
Teste pentru un adevărat creştin. Discuţiile unui om care pretinde a crede adevărul pentru acest timp, ar trebui să fie cu privire
la lucrurile cereşti, şi nu despre cele obişnuite, pământeşti, ieftine,
senzuale. Trebuie adoptate principiile sfinte, dacă nu, omul va umbla
împotriva lui Hristos, înşelând lumea şi trădând adevărul. De ce, o,
de ce oare menţin aşa-zişii creştini un standard atât de scăzut, când
ei au o Evanghelie atât de curată şi desăvârşită?
Veghează asupra religiei tale cu o grijă sârguincioasă şi fă loc
din plin Cuvântului lui Dumnezeu în tine. Pune-ţi întrebarea: sunt
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eu creştin? Îmi iubesc eu aproapele ca pe mine însumi? Păzesc eu
regula de aur făcând altora ceea ce vreau ca ei să-mi facă mine? pot
fi eu creştin şi în acelaşi timp să-mi păzesc şi să-mi întinez sufletul
cu închipuiri păcătoase, vinovate? Păcatul a fost cel care l-a pus pe
[158]
cruce pe Mântuitorul lumii.
Oamenii, în aparenţă integri, fac lucruri ciudate, cu totul contrare
cuvântului lui Dumnezeu. Neprihănirea lor constituie o încumetare
faţă de Cel care priveşte la inimă. Noi nu trebuie să facem planuri
pentru propriile noastre interese, ci menţinându-ne sufletele curate
să dăm un exemplu tinerilor şi tuturor acelora cu care avem de-a
face. ( Scrisoarea 5, 1890 )

Capitolul 24 — Un medic
Idei greşite cu privire la relaţia de căsătorie. Dr. Q., mintea
ta nu a fost folosită totdeauna în mod sănătos de când ai venit la
Institutul de sănătate. Ideile tale cu privire la relaţia de căsătorie au
fost greşite. Nimic în afară de violarea patului căsătoriei nu poate
întrerupe sau anula legământul căsătoriei. Noi trăim în vremuri
primejdioase când nu suntem siguri pe nimic decât pe credinţa fermă,
neclintită în Domnul Isus Hristos. Nu există inimă care poate să fie
înstrăinată de Dumnezeu prin înşelăciunile lui Satana, dacă persoana
aceea veghează în vederea rugăciunii.
Sănătatea ta ar fi fost într-o stare mai bună, dacă mintea ta ar fi
avut pace şi odihnă; însă ea a devenit confuză şi dezechilibrată şi
tu ai gândit greşit cu privire la chestiunea divorţului. Vederile tale
nu pot fi susţinute după ceea ce gândeşti tu. Bărbaţii nu-şi pot lua
libertatea de a-şi face ei înşişi un standard de lege evitând Legea lui
Dumnezeu şi făcând pe plac propriilor lor înclinaţii. Ei trebuie să
vină la marele standard de neprihănire al lui Dumnezeu.
Dacă soţia este necredincioasă şi potrivnică, soţul nu poate, conform Legii lui Dumnezeu, să o alunge şi aceasta să fie singură pe
acest pământ. Pentru a fi în armonie cu Legea lui Iehova, el trebuie
să locuiască împreună cu ea cu excepţia cazului când ea însăşi ar
alege să plece de la el. El s-ar putea să întâmpine opoziţia şi să
fie asuprit şi necăjit în multe feluri; însă el îşi va găsi mângâierea,
puterea şi sprijinul în Dumnezeu, care este în stare să acorde ha[159] rul Său întotdeauna la vreme de nevoie. El trebuie să fie un om cu
inima curată, cu principii ferme, neclintite, iar Dumnezeu îi va da
înţelepciunea cu privire la ceea ce trebuie să facă. Judecata sa nu
va fi condusă de impulsuri ci raţiunea va stăpâni cu mână tare iar
patima va fi ţinută în frâu.
Căsătoria la fel de durabilă ca şi Sabatul. Oamenii care sunt
în poziţii de răspundere, ca cei de la Institutul de sănătate, constituie
ţintele speciale ale lui Satana. Ei sunt aduşi în societatea bărbaţilor
şi femeilor. Unii ca aceştia au o fire vulgară, pătimaşă, senzuală,
144
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atunci când sunt ispitiţi sunt gata să facă orice, neţinând seama de
Dumnezeu, neţinând seama de consecinţe. Ei sunt gata să înlăture
barierele relaţiei de căsătorie pentru a-şi forma noi legături.
Dumnezeu a lăsat un singur motiv pentru care o soţie îşi poate
lăsa soţul sau un soţ să-şi poată lăsa soţia şi acesta este adulterul.
Acest temei să fie luat în seamă cu rugăciune. La creaţiune, căsătoria
a fost lăsată de Dumnezeu ca o rânduială divină. Instituţia căsătoriei
a fost întemeiată în Eden. Sabatul poruncii a patra a fost instituit de
asemenea în Eden, atunci când au fost puse temeliile pământului
şi stelele dimineţii izbucneau în cântări de veselie şi toţi fiii lui
Dumnezeu tresăltau de bucurie. Dacă aşa stau lucrurile, instituţia
căsătoriei, rânduită de Dumnezeu, să fie considerată de tine la fel de
neclintită ca şi Sabatul poruncii a patra.
Ne întrebăm, ce s-ar putea spune sau ce s-ar putea face pentru
a opri declinul moral care a prins rădăcini la Institutul de sănătate?
Fie ca Dumnezeu să ierte pe cei care au lucrat pentru cauza lui
Dumnezeu şi totuşi prin viaţa practică pe care au trăit-o au promovat
o stare de lucruri care primejduieşte virtutea, cuviinţa şi respectul
de sine al fetelor şi femeilor. Trebuie să vă fac cunoscut ceea ce ştiu,
după lumina pe care Dumnezeu a găsit cu cale să mi-o dea. Mi-a fost [160]
arătat că bărbaţii şi femeile care au plăcere de religia lui Isus Hristos
nu vor fi neliniştiţi, agitaţi, nemulţumiţi, tulburaţi, schimbători; pacea
lui Hristos în inimă va da trăinicie caracterului.
Sfinţenia legământului căsătoriei. În viziunile mele de noapte
am fost pusă în legătură cu Institutul de sănătate. Am fost întristată
să te văd nemulţumit şi foarte descurajat... Însă în timp ce eu eram
abătută datorită acestei descoperiri, era Cineva care vorbea cu tine, dr.
Q. Cuvintele Sale te mustrau, însă erau amestecate cu compasiune
duioasă. Nu pot scrie exact cuvintele aşa cum le-a spus El. Voi
încerca să-ţi redau semnificaţia lor. El a spus:
„Eşti copleşit de deznădejde, însă prin acesta tu nu eşti înţelept;
vei slăbi şi vei ajunge ineficient. Aceasta va face ca vrăjmaşul să
profite pe seama ta. Dumnezeu doreşte ca tu să creşti şi să te apropii
tot mai mult de El şi să te asemeni cu chipul şi caracterul Domnului
Hristos. Inima ta este sediul multor simţăminte tumultoase, pe care
nu te lupţi să le birui. Tu nu îţi dai silinţa pentru lucrarea de curăţire a
templului sufletului tău. Mintea ta este preocupată în mod neînţelept
de subiectul divorţului de soţia ta. Nu Dumnezeu este Cel care
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te conduce în acesta. Tu nu ţii aceste lucruri numai pentru tine.
Tu vorbeşti de ideile şi planurile tale şi altora şi făcând astfel tu
pregăteşti minţile altora prin sugestiile tale.
Tu nu priveşti subiectul legământului căsătoriei ca fiind sacru şi
nobil, aşa cum ar trebui să fie, şi vei fi cu siguranţă în pericolul de a
urma o cale greşită şi să primejduieşti şi alte suflete prin sugestiile
tale. Mintea ta, în timp ce se agită asupra acestui subiect, nu poate fi
[161] pregătită spre a face cea mai bună lucrare şi tu nu poţi fi un căutător
cinstit al binecuvântării lui Dumnezeu dacă nu începi să vezi altfel
lucrurile. Tu ai produs mult rău inimilor şi minţilor altor oameni.
Închide degrabă uşa inimi tale care a fost deschisă pentru vrăjmaş.
Deschide larg uşa inimii tale şi invită-L pe Domnul Isus să intre
înăuntru. Atunci vei avea o cârmă echilibrată pentru firea ta, într-un
fel stranie, astfel ca toată fiinţa ta să se poată implica în lucrarea pe
care o ai de făcut şi să-ţi dai seama de importanţa ei. Foloseşte orice
ocazie pe care o ai de a merge înainte, exercitând o influenţă hotărâtă
şi sănătoasă. Nu mai pierde vremea în această privinţă. Dacă eşti un
om liber şi mulţumit, trebuie să te împotriveşti vrăjmaşului.“
Gânduri înalte. Dr. Q., mintea ta nu se află în stare sănătoasă. Tu
îţi concentrezi mintea asupra unor lucruri care nu îţi aduc sănătate
fizică sau mintală. Trebuie să-ţi schimbi inima; atunci gândurile
tale se vor îndrepta într-o direcţie mai înaltă, mai curată. Tu îţi
găseşti plăcere în societatea femeilor şi fetelor. Acestea devin o
cursă pentru tine. Într-o astfel de instituţie mintea medicului trebuie
să fie continuu înălţată spre Dumnezeu pentru putere şi înţelepciune.
Există primejdia continuă ca gândurile să zăbovească la un nivel
scăzut. Dacă nu vei face din Domnul centrul atracţiei tale, dacă El
nu va fi pentru tine apărare sigură împotriva ispitirilor vrăjmaşului,
el ( Satana ) va câştiga putere asupra minţii tale şi te va despărţi de
Dumnezeu.
Nevoia de religie în inimă. Mi-ai fost prezentat în vis şi cu o
altă ocazie. Capul tău era aplecat asupra unei mese. Erai aproape
inconştient. Îţi erau rostite cuvinte într-un mod foarte accentuat,
hotărât: „Nu lua aceasta în mâna ta! Nu trebuie să o iei; viaţa ta
nu îţi aparţine; nu de medicament ai nevoie ca să-ţi a ducă pace
şi odihnă. Ceea ce ai nevoie este religia inimii, o inimă curăţită,
rafinată, care se ridică deasupra lucrurilor comune şi se preocupă
[162] de cele de natură divină. Fii bărbat. Cheamă pe soţia ta alături de

Un medic

147

tine, caută să cunoşti mai bine adevărul, lasă-te modelat de Duhul
lui Dumnezeu şi vei avea pace. Dacă apuci pe calea cea dreaptă,
dacă eşti neclintit de partea adevărului, dacă îţi păstrezi sufletul în
dragostea lui Dumnezeu, tu vei fi în mâinile lui Dumnezeu mijlocul
de a-ţi salva soţia iar ea, la rândul ei, dacă acceptă adevărul de
origine divină, dacă va fi o urmaşă blândă şi smerită a lui Isus, va fi
în mâinile lui Dumnezeu unealta Sa prin care poţi avea parte de o
mare binecuvântare.“
Acum, frate Q., ridică-te pe picioarele tale şi fii bărbat pentru
Dumnezeu! Poartă crucea lui Hristos zi de zi şi îndreaptă-ţi gândurile
spre un canal mai înalt, mai curat. Respectă legământul de căsătorie
pe care l-ai făcut şi fii slujitorul lui Dumnezeu pentru ridicarea
neamului omenesc. Dacă eşti biruitor, te vei număra printre cei care
vor poseda toate lucrurile; partea ta va fi o greutate veşnică de slavă.
Urmările unei familiarităţi necuvenite. Un animal când atinge
un braţ, acesta ajunge neputincios. Muşchiul parcă e paralizat. La fel
se va întâmpla şi cu tine din punct de vedere spiritual dacă îngădui
gândurilor tale să zăbovească într-o anumită direcţie şi dacă dai
atenţie şi preferi compania tinerelor fete şi a femeilor căsătorite.
Această familiaritate înseamnă moarte pentru spiritualitate.
Lasă ca sentimentele tale să se agaţe de Dumnezeu precum mlădiţa în jurul viei, căci dacă nu, pornirile tale vor ajunge necurate,
caracterul tău va fi deficitar iar inima ţi se va înstrăina de Dumnezeu. Oare cine se poate atinge sau poate umbla cu ceva necurat şi
totuşi să continue să rămână curat? Sufletul nu poate continua să
rămână curat dacă respiră o atmosferă care mânjeşte şi murdăreşte.
Aceste lucruri îndepărtează inima de Dumnezeu. Sufletul se ofileşte
şi ajunge deformat, deoarece cortul a fost aşezat prea aproape de
Sodoma, fiind împiedicat să mai poată respira atmosfera cerului.
Unica noastră siguranţă. Încălcarea unuia dintre preceptele lui
Dumnezeu facă rău moralităţii. De dragul lui Hristos, te implor să [163]
ridici standardul mai sus. Predă-te fără rezerve Domnului. Trebuie
să înveţi lecţia că unica ta nădejde este să întruneşti cerinţele lui
Dumnezeu şi să-ţi aduci trupul ca „o jertfă vie, sfântă, plăcută lui
Dumnezeu, care va fi o slujbă duhovnicească.“ Atunci Cuvântul lui
Dumnezeu va fi socotit ca o călăuză plăcută şi folositoare, o candelă
pentru picioarele tale şi o lumină pe cărarea ta. Atunci poţi suporta
necazurile şi acestea nu te vor copleşi; pentru că tu ştii că sufletul
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

tău este puternic ancorat pe Stânca cea veşnică, deoarece tu te bizui
în mod simplu pe adevărul lui Dumnezeu. ( Scrisoarea 8, 1888 )

Capitolul 25 — O colportoare
Sfat către o colportoare. Am primit două scrisori de la tine
şi am dorinţa de a-ţi aduce uşurare, dacă pot. Poziţia pe care o ai
este importantă şi Dumnezeu mi-a dat o solie hotărâtă pentru tine.
Din faptele pe care mi le-ai prezentat tu, nu consider cazul tău fără
nădejde; însă felul cum vezi tu lucrurile în privinţa a ceea ce este
bine şi rău este atât de şubredă, încât este cu totul nesigur pentru
tine să călătoreşti şi să umbli de ici colo şi să ţii studii biblice, să fii
expusă la tot felul de ispite. Tu nu ai avut capacitatea de a vedea,
în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ce înseamnă păcatul, dându-ţi
trupul să fie mânjit de un bărbat, oricine ar pretinde el că este, şi
să ai pretenţia de a fi iertată. Acest lucru mi-a fost arătat că este un
păcat odios în ochii lui Dumnezeu şi cu toate acestea, simţurile tale
au fost atât de amorţite şi demoralizate, încât dacă tu vei continua să
umbli din loc în loc cu cărţi religioase şi să ţii studii biblice, vei tot
continua să desfrânezi.
Mustrarea din partea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu
a proclamat pe Muntele Sinai: „Să nu comiţi adulter“ şi cu toate
acestea tu, care ai încălcat legea într-un mod atât de vădit, înveţi pe
alţii din Biblie. Dumnezeu nu a acceptat faptele tale. Tu mă întrebi
dacă Dumnezeu mi-a dat mesajul din acea scrisoare ca să ţi-l dau
ţie... Eu îţi răspund că El mi l-a dat. Nu poţi sluji Dumnezeului [164]
sfânt al lui Israel fiind întinată de aceste păcate. Solia a fost dată de
Dumnezeu. Dacă tu, din momentul în care ai primit această solie ai
fi căpătat un nou simţământ a ceea ce constituie păcatul, dacă te-ai fi
convertit cu adevărat şi ai fi devenit un copil al lui Dumnezeu, în loc
de a fi un călcător al Legii Sale, atunci persoana care s-ar fi bucurat
cel mai mult de acest lucru aş fi fost eu. Nu ţi-am fi putut prezenta
păcatul pe care l-ai comis într-un limbaj mai puternic.
Atât de puţină conştientizare a păcatului. Mi-au fost prezentate multe persoane din mai multe state, care au fost angajate în
lucrarea de colportaj care nu erau corespunzătoare spre a avea vreo
legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Acestea dezonorează pe Dumne149
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zeu şi aduc ocară asupra adevărului. Ele tratează cu uşurinţă păcatul.
Îşi dezonorează trupurile. Însă nici una dintre acestea nu era atât de
puţin conştientă de ceea ce este păcatul, aşa cum eşti tu. Oricine face
ceea ce faci tu, dedându-se la nelegiuire şi degradare atât de vădit
cum o faci tu, se află într-o situaţie teribilă. Tu nu ai simţul grozăviei
păcatului.
Răbdarea lui Dumnezeu faţă de păcătoşi. Iona a dat cetăţii
Ninive solia că în patruzeci de zile va fi distrusă. Ninive s-a pocăit
iar Dumnezeu a cruţat cetatea nelegiuită pentru că chiar şi regii şi
nobilii s-au umilit înaintea lui Dumnezeu, iar Domnul a dat cetăţii
Ninive ocazia de a se pocăi. Dacă Domnul, în marea Sa îndurare,
ar trata cazul tău într-un mod asemănător, o, aş fi atât de mulţumită.
Dacă el îţi oferă timp de har în care să dovedeşti pocăinţă şi să arăţi
că înţelegi natura adevărată a păcatului, că eşti scârbită de tine însăţi
datorită păcatului tău şi că ai oroare de păcat în general, Domnul
este îndurător şi îţi va arăta bunătate şi iubire. „Dacă ne mărturisim
păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăţească de orice nelegiuire“ ( 1 Ioan 1, 9 ).
Eu cred că tu ţi-ai mărturisit păcatul şi că Dumnezeu îţi va ierta
[165] păcatul aşa cum ţi-a promis. Singurul obstacol care îmi stărui în
minte este tocmai această lipsă de percepţie a ceea ce constituie
păcat, în faptul de a-ţi pângări trupul, pe care ţi l-ai dat pe mâinile
unui adulter, a unui om depravat, în timp ce tu erai angajată în lucrare
şi cauza lui Dumnezeu, în timp ce ţineai studii biblice, ca şi când
puteai să-L slujeşti pe Domnul în lucrarea ta complăcându-te în
acele păcate, când te-ai dus în braţele unui adulter ( este o slăbiciune
a ta ).
Îndurare divină pentru cetatea Ninive. Ţi-am prezentat aceste
lucruri aşa cum mi-au fost ele prezentate mie şi îţi spun că Dumnezeu
are oroare de aceste lucruri. Simţul tău moral ar fi reînsufleţit numai
prin puterea lui Dumnezeu care produce convertirea. Caracterul tău
trebuie transformat şi Dumnezeu ştie tot în legătură cu aceasta. Şi
dacă tu te vei pocăi şi vei ajunge să atingi un standard înalt şi sfânt,
n-aş putea spune că Domnul nu va privi asupra cazului tău cum a
privit asupra cetăţii Ninive.
Împăratul cetăţii Ninive a spus: „Oamenii şi vitele să se acopere
cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la
calea lor cea rea şi de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline
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mâinile. Cine ştie dacă nu se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi şi
dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim! Dumnezeu a
văzut ce făceau ei, şi că se întorceau de la calea lor cea rea. Atunci
Dumnezeu S-a căit de răul pe care se hotărâse să li-l facă şi nu l-a
mai făcut“ ( Iona 3, 8-10 ). Citeşte acest pasaj cu atenţie iar dacă
Domnul te găseşte vrednică să-ţi încredinţeze lucrarea Sa, eu nu am
nici o obiecţie.
Acum, te rog prezintă-ţi cazul înaintea Domnului şi dacă eşti
în comuniune cu El, El îţi va asculta rugăciunile şi îţi va călăuzi
mintea în ceea ce ai de făcut. Inima mea simte împreună cu tine.
Prima dată când a fost comis păcatul, s-a făcut fără prea mult timp
de gândire; următoarele păcate au fost comise după ce a existat timp
de gândire, după un timp când lucrul respectiv a putut fi analizat în
[166]
lumina Cuvântului lui Dumnezeu cu privire la porunca a şaptea.
Faptul ca tu, de bună voie, ţi-ai lăsat trupul pe mâna unui om care
te-a dus pe un drum greşit în timp ce tu erai angajată în a lumina
minţile oamenilor cu privire la poruncile lui Dumnezeu, constituie o
manifestare flagrantă de depravare şi îmi descoperă un caracter ca
cel care mi-a fost prezentat — nedemn de încredere şi că tu nu eşti
în stare să-ţi dai seama de ce nu este bine să continui cu lucrarea pe
care o faci.
Mărturisirea publică nu este totdeauna cel mai bun lucru.
Las această problemă aşa cum este. Aş putea să-ţi spun să te duci la
persoane demne de încredere din conferinţă ( nu bărbaţi, ci femei
) şi să vorbeşti cu ele, însă sunt înclinată să cred că dacă ai face
acest lucru, ai face publicitate unor lucruri care i-ar face pe toţi
să se îndepărteze de tine, iar ei nu te-ar încuraja sau accepta să te
angajezi în vreo ramură a lucrării, dacă ar afla cum stau lucrurile.
Acum las acest lucru între tine şi Dumnezeu şi te rog nu mă mai
tulbura cu el. Nu vreau să fac public ceea ce ai făcut, ci te las să-ţi
schimbi caracterul. Mi-e milă de tine şi nădăjduiesc că vei acţiona
cu discreţie şi că vei deveni ceea ce doreşte Dumnezeu. ( Scrisoarea
95, 1893 )

Capitolul 26 — Un evanghelist
[Evanghelistul căruia i-au fost adresate aceste scrisori a condus
mai multe serii de adunări într-o anumită zonă şi apoi a plecat în
altă parte, în timp ce soţia lui a rămas să continue să ţină studii
biblice cu cei interesaţi. În cele din urmă, el a căzut în păcatul
adulterului şi chiar a respins Spiritul Profetic şi sfatul conducătorilor
de la Conferinţa Generală. Review and Herald a anunţat că i-a fost
retrasă acreditarea. Cu câţiva ani înainte de moarte, s-a pocăit şi s-a
întors la Domnul.]
Aşa de puternic era că mişca mulţimile, dar atât de slab încât nu se poate stăpâni pe sine. Vei vedea, înainte ca aceste rânduri
[167] să ajungă la tine, că Domnul a privit din nou către poporul Său,
dându-mi o altă mărturie. În această viziune mi-a fost arătat că tu
nu eşti privit bine şi că te afli în primejdia de a aduce ocară asupra
cauzei lui Dumnezeu prin ceea ce faci. Satana vrea să te distrugă, el
caută să-ţi menţină mintea într-o continuă stare de agitaţie, aţâţând-o
întruna astfel ca să poată împroşca noroi şi praf în loc de roadele
paşnice ale neprihănirii...
Însă, frate R., mi-a fost arătat că acum tu ar trebui să fii foarte
circumspect în privinţa comportamentului şi a cuvintelor tale. Tu
eşti urmărit de duşmani. Ai o mare slăbiciune, tu,care este atât de
puternic, încât poţi să mişti mulţimi. În starea actuală, despărţit
de soţia ta, va exista suspiciune şi gelozie, însă minciunile vor fi
născocite, chiar dacă tu nu dai ocazia. Dacă nu eşti precaut, vei aduce
ocară asupra cauzei lui Dumnezeu, care nu va putea fi îndepărtată
prea curând. Poate că simţi, aşa cum am văzut, că ai simţit, că,eşti
liber, dacă nu vei mai fi cu soţia ta. Nu ai astâmpăr, nu ai linişte nu
poţi sta într-un loc. Satana te ispiteşte şi vrea să facă din tine un om
înnebunit. Acum a sosit timpul să dovedeşti că eşti om, să dovedeşti
harul lui Dumnezeu faţă de tine prin răbdarea ta, prin tăria ta, prin
curajul tău...
Primejdia confidenţelor. Tu trebuie să te consacri lui Dumnezeu şi nu să tot zăboveşti asupra necazurilor tale. Fii atent cum eşti
152
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ademenit să-ţi faci din femei confidenţi sau cum le permiţi lor să-ţi
facă ţie confidenţe. Stai cât de departe de societatea femeilor. Vei
fi în primejdie. Nu uita, trăim în timpul din urmă, atât de periculos.
Aproape totul este putred şi stricat.
Priveşte la Dumnezeu, roagă-te, roagă-te, aşa cum n-ai făcut
niciodată pentru ca să poţi fi ţinut prin puterea lui Dumnezeu prin
credinţă. În Dumnezeu tu poţi rămâne neîntinat, fără pată sau mânjitură. Prinde-te de Dumnezeu. Priveşte la El prin credinţă pentru a
putea deveni părtaş de natură divină, după ce ai scăpat de întinarea [168]
care este în lume prin pofte. Dumnezeu te va scoate biruitor dacă vei
trăi o viaţă umilă de rugăciune şi credinţă. ( Scrisoarea 23, 1871 )
Fără gust pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Cazul tău mi-a fost
prezentat în ultima viziune care mi-a fost dată. Am aşteptat să văd
dacă ai o conştiinţă sensibilă sau dacă este tocită. Cele prezente
le-am scris de mai mult timp însă m-am gândit să aştept până ce
poate vei acţiona tu într-un fel. Mi-a fost arătat că tu nu ai trăit în
conformitate cu lumina. Tu te-ai depărtat mult de lumină. Domnul
şi-a dat mustrări şi sfaturi pentru a te feri de ruinarea sufletului tău şi
de a aduce ruină asupra cauzei sale. Mi-a fost arătat că mergi înapoi
în loc să înaintezi şi să creşti în har şi cunoaşterea adevărului...
Tema ta de gândire au fost fetele şi femeile şi nu Cuvântul lui
Dumnezeu. Mintea ta a fost fără astâmpăr şi nemulţumită dacă nu te
puteai preocupa de fete şi femei. Nu ai putut avea gust pentru studiul
Cuvântului lui Dumnezeu, în timp ce gândurile tale zăboveau asupra
unor subiecte ce erau împotriva sufletului. Nu există scuze pentru
viaţa ta nesăbuită.
Un pastor cu două feţe. După ceea ce mi-a fost făcut cunoscut,
tu eşti un călcător al poruncii a şaptea. Cum poate fi atunci mintea
ta în armonie cu preţiosul Cuvânt al lui Dumnezeu, adevăruri care
te spintecă la orice pas? Dacă ai fi făcut această nebunie în mod
inconştient, ar fi fost cumva scuzabil, însă nu a fost astfel. Tu ai fost
avertizat. Tu ai fost mustrat şi sfătuit. Aparent ai primit mustrarea
însă nu ai acceptat-o cu inima astfel ca să declari moarte firii pământeşti. Nu te-ai pus pe treabă pentru eradicarea răului. Ai pierdut
curând din vedere toiagul pedepsei Domnului şi te-ai aruncat în
această nesăbuinţă mai mare ca oricând, ca un nebun care adună [169]
acţiuni. Îngăduinţa plăcerii s-a transformat într-o patimă ce face
ravagii.
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Îţi place societatea fetelor şi a femeilor. În timpul unei serii de
adunări ai îngăduit minţii tale să plănuiască şi să născocească cum
poţi sta în societatea fetelor tinere şi a femeilor fără să-ţi trădezi
adevăratele sentimente. Vei fi dus în ispită dacă nu ai puterea morală
de a te împotrivi ispitei. Mintea ta este continuu necurată pentru
că izvorul nu a fost curăţit niciodată. Tu nu ţi-ai găsit plăcerea în a
cerceta cu stăruinţă şi atenţie Scripturile...
Lipsa de fidelitate în gând şi acţiune. Dumnezeu a ridicat
aceste bariere ale mărturiilor ca un zid împrejurul tău care să te
apere de a cădea răpus de şiretlicurile vrăjmaşului însă tu le-ai îndepărtat pe toate şi treci peste orice, pentru a-ţi putea urma înclinaţiile.
Întristarea ta pentru păcat este ca cea a celor din vechime care îşi
sfâşiau hainele pentru a-şi exprima durerea dar care nu îşi întristau
sufletul. Nu ai un simţ corect a ceea ce înseamnă păcat. Caracterul
grav al lipsei de fidelitate în gând şi fapte nu a fost simţit de tine.
Mintea ta este senzuală şi aceasta aproape continuu. Dacă ţi-ar părea
rău într-adevăr pentru greşelile făcute ai dovedi aceea pocăinţă în
urma căreia nu trebuie să te pocăieşti din nou.
Mai mult rău decât ajutor pentru cauză. Doresc acum să
prezint fapte. Mi-a fost arătat că viaţa ta şi eforturile tale pentru
cauza lui Dumnezeu de câţiva ani încoace au fost mai degrabă un
mare prejudiciu adus cauzei lui Dumnezeu decât un folos. Dacă nu
ai fi fost implicat în această lucrare şi dacă ai fost cu totul departe de
ea, ai fost scutit de multe dureri de inimă pe cei care iubesc cauza lui
Dumnezeu; şi i-ai fi scutit de multă treabă grea care le-a fost impusă
pentru a contracara influenţa ta rea.
[170]
Efortul necesitat pentru îndreptarea ta şi pentru a te împiedica
să prejudiciezi cauza, dacă ar fi fost folosit pentru convertirea de
suflete de la rătăcire la adevăr, şi dacă lucrătorii nu ar fi avut absolut
nimic de a face cu privire la tine — ar fi făcut ca interesul şi puterea
cauzei adevărului prezent să stea mai bine astăzi în California, aşa
cum este în est.
Influenţa unui pastor păcătos. Satana te-a făcut agentul său
pentru a-i aduce la îndeplinire planul său. Marea agitaţie şi trezire
pe care le-ai făcut în cuvântări din când în când şi succesul aparent
pe care l-ai avut nu au clădit decât la propria ta îndreptăţire de sine.
Permiţându-ţi să lucrezi aşa cum ai făcut-o atunci când inima ta nu
era în rânduială cu Dumnezeu, ţi-ai făcut un mare rău. Tu nu ţi-ai
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cercetat inima şi nu ţi-ai umilit sufletul înaintea lui Dumnezeu. Ţi-ai
considerat prea neînsemnate greşelile teribile din trecut. S-a făcut
totul ca să fii salvat de ruşine şi ruină totală. S-a dovedit răbdare faţă
de tine şi chiar când erai cu totul nepotrivit pentru lucrarea sfântă
ţi s-a îngăduit să-ţi continui lucrarea, avându-se ca ţintă salvarea
sufletului tău în timp ce inimile altora gemeau îndurerate sub povara
nesăbuinţei faptelor tale.
Dacă ai fost dat deoparte cu mult timp în urmă până când ai
fi dat dovadă că Dumnezeu este într-adevăr cu tine şi că eşti un
om schimbat cu totul, acum poate că ai fi fost cumva de folos în
această lucrare solemnă. Însă am văzut că noi am riscat deja prea
mult încurajându-te să lucrezi la convertirea păcătoşilor la Hristos
când căile tale au fost stricate înaintea lui Dumnezeu, iar inima ta cu
totul mânjită de păcat. Slujitorii adevăraţi ai lui Dumnezeu sunt puşi
pe aceeaşi treaptă cu tine. Nu mai trebuie să ţi se îngăduie mult timp
să prejudiciezi cauza lui Dumnezeu prin inima ta stricată, senzuală
şi astfel să reprezinţi greşit cauza adevărului prezent.
O anumită măsură de succes nu constituie dovada acceptării lui Dumnezeu. Pentru ca să fie bine, tu trebuie să trăieşti o viaţă
nouă care să fie în armonie cu Dumnezeu. Natura ta perversă nu a
fost transformată. Tu nu eşti în pace cu Dumnezeu şi cu tine însuţi.
[171]
Tu
te afli în robia celui mai mare vrăjmaş al sufletelor, în supunere
faţă de omul cel vechi ce trăieşte în păcat. Tu nu eşti un om liber
în Hristos. Este nevoie de o schimbare spirituală în tine înainte ca
Dumnezeu să poată lucra cu tine. Poate tu vii cu argumentul că ai
succes în lucrul tău. Mulţi din cei care sunt în război cu Dumnezeu
au o măsură de succes. Dacă sunt unii care îmbrăţişează adevărul în
timp ce argumentele pe care le foloseşti tu sunt atât de convingătoare,
aceasta nu este o dovadă că tu eşti cel puţin în stare de a fi măcar
acceptat de Dumnezeu...
O viaţă trăită conştient în păcat. Dacă lucrurile s-ar fi oprit
măcar acolo, dar nu s-a întâmplat aşa. Pentru puţin timp ai simţit că
este rău ceea ce faci — însă nu atât de deplin cât ar fi trebuit-, că ai
fost înşelat de Satana şi înnebunit de el; şi ceaţa n-a fost îndepărtată
niciodată pe deplin din ochii tăi. Ţi-ai umilit inima înaintea lui
Dumnezeu şi El a acceptat umilinţa ta. Însă curând ai devenit din
nou nepăsător şi ai îngăduit minţii tale să fie umplută de închipuiri

156
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deşarte şi necurate. Ai fost puţin mai precaut însă plin de viclenie.
Mintea ta era preocupată să inventeze noi mijloace de a-ţi atinge
obiectivul...
Scuza ta pentru viciu a fost puterea mare a patimii. Viaţa ta a
fost o ruşine — nu a fost nimic în ea cu care să te lauzi. Te simţeai
deprimat dacă nu erai stimulat şi dacă nu aveai vreo fată sau femeie
care să te atragă şi pe care s-o faci să asculte necazurile tale legate
de soţia ta. Ruşine, ruşine, să-ţi fie pentru ce ai făcut. ( Scrisoarea
52, 1876 )
Convertire zilnică pentru o lucrare sfântă. Dumnezeu mi-a
arătat cazul tău atât de clar, încât eu nu îndrăznesc să te las să te
amăgeşti cu privire la adevărata ta stare. Mă tem mult că-ţi vei
pierde viaţa veşnică şi că, după ce ai predicat altora cerinţele Legii
lui Dumnezeu, tu însuţi să dai greş în a trăi în viaţa ta principiile
sfinte ale Legii lui Dumnezeu şi să facă ca credinţa ta să devină o
[172] epavă.
Eşti atât de mult preocupat de tine însuţi, încât dacă nu te consacri
lui Dumnezeu şi dacă nu ai o credinţă vie, zi de zi în Dumnezeu
spre a obţine harul şi puterea Sa, tu vei fi o piedică în înaintarea
adevărului. Eu nu pot vedea cauza lui Dumnezeu prejudiciată şi să
sufere datorită ineficienţei tale şi a greşelilor tale oarbe. Trebuie
să te converteşti în fiecare zi căci dacă nu, nu eşti corespunzător
pentru lucrarea sfântă în care eşti angajat. Cunosc mai mult decât
alţii, temperamentul tău deosebit şi pericolele în care te afli.
Atragerea simpatiei femeilor. Necazul tău în privinţa surorilor
a venit ca urmare a atragerii simpatiei lor; tu îţi povesteşti necazurile
şi le stârneşti mila pentru tine, astfel că ele gândesc că tu suferi
mult. Apoi cedezi sentimentelor tale şi dai senzaţia că suferi aproape
martiriul. Le faci să-ţi acorde grijă şi atenţie ceea ce nu este cu
totul în regulă şi te pui într-o poziţie în care eşti uşor ispitit. Ar fi
trebuit să înveţi din greşelile tale din trecut să eviţi orice aparenţă
de familiaritate faţă de surori, căsătorite sau necăsătorite. Lasă-ţi
sentimentele să se îndrepte spre Dumnezeu. Bizuieşte-te pe El pentru
sprijin, şi nu pe simpatia omenească.
Tu eşti foarte slab în această direcţie însă cauza lui Dumnezeu
nu trebuie să sufere datorită slăbiciunii şi necuviinţei tale. Acesta
este pericolul în care te afli tu şi trebuie să fii biruitor, căci dacă nu,
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rana care este produsă cauzei lui Dumnezeu nu va putea fi vindecată
niciodată pe deplin. ( Scrisoarea 53, 1876 )
Atitudinea evanghelistului după pierderea acreditării. Stimate domn, am fost mult tulburată datorită cazului tău şi încă nu ştiu
ce să-ţi spun. Am şovăit să-ţi spune un cuvânt de descurajare pentru
că eu ştiu ce întristare teribilă produce descurajare în suflet. Am
gândit că, atunci când nu-ţi va fi reînnoită acreditarea, te vei linişti [173]
şi îţi vei cere pensionarea, fiind conştient că, dacă ai fi întrunit cerinţele necesare, acum, când suntem în aşa mare nevoie de lucrători,
ai fi primit acreditarea. Nu mi-am putut folosi influenţa în favoarea
acestui lucru.
În ultima viziune care mi-a fost dată, mi-a fost prezentat marele
tron alb şi Judecătorul întregului pământ, rostind sentinţa asupra
mulţimii adunate. Cartea cu rapoarte a fost deschisă şi cei din jurul
tronului au fost judecaţi după faptele făcute în trup.
Numele tău era însemnat şi cântărit fiind în balanţă, ai fost găsit
prea uşor. În dreptul numelui tău era scris: călcător al poruncilor lui
Dumnezeu.
Posibilitatea de a răscumpăra trecutul. Dumnezeu, în marea
Sa îndurare, ţi-a dat posibilitatea de a răscumpăra trecutul. Când ai
dovedit căinţă, El S-a îndurat de tine... Ai fost aşezat într-un câmp
bun de lucru şi dacă te-ai fi purtat aşa cum ar fi trebuit să se comporte
un creştin nu ar mai fi trebuit să fii în situaţia de a te pocăi din nou.
Pentru un timp ai fost umil şi mulţumitor însă inima ta a fost
atât de mult timp stricată şi îngăduitoare faţă de plăceri încât nu ţi-ai
putut da seama că ceea ce ai făcut în trecut a fost o ofensă la adresa
lui Dumnezeu. Ca şi Petru, ai fost în mod credincios avertizat cu
privire la pericolul în care te afli şi defectele tale de caracter; însă
te-ai încrezut în tine însuţi, ai devenit gelos şi te-ai purtat ca un copil
răsfăţat...
Respingerea de către Dumnezeu a slujirii pastorale. După ce
Dumnezeu a suportat atât de mult timp stricăciunea ta, în timp ce tu
aveai pretenţia că eşti un păstor al turmei, ţi s-a dat o altă experienţă
ca răspuns la cererile noastre rostite cu atâta mâhnire în favoarea ta.
Dumnezeu a deschis calea înainta ta. Am fost foarte întristaţi din
cauza ta; şi, când am văzut cum stau lucrurile de fapt, ne-am simţit
[174]
mai rău decât înainte.
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Mi-a fost arătat că eforturile tale ca pastor nu aveau să mai fie
acceptate de Dumnezeu. Simţul tău moral nu a fost nicidecum întărit prin ultima ta încercare. Nu ai avut atitudinea unui om care
se pocăieşte, umilindu-se zilnic înaintea lui Dumnezeu având simţământul marii Sale îndurări şi a păcătoşeniei tale. Dumnezeu nu
poate accepta ceea ce faci.
Atitudinea ta ar fi trebuit să cuprindă mustrări de cuget şi rugăciune; şi dacă ai fi avut această atitudine de pocăinţă nu ai fi fost
unde te afli acum, necorespunzător spre a ţi se încredinţa solemna
lucrare de a lucra pentru suflete, gelos, suspicios egoist şi grosolan.
Tu şi soţia ta sunteţi o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Aţi avut
privilegiul de a vă afla în poziţia în care Dumnezeu ar fi putut lucra
prin voi însă noi nu aţi făcut acest lucru. Nu aţi avut dragoste pentru
studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Nu v-a plăcut să vă rugaţi.
Ceasul de restrişte al lui David. Nu te-ai umilit aşa cum a
făcut David în urma păcatului său. După comiterea acelei mari
nelegiuiri a vieţii sale, caracterul său s-a stricat cu totul. Îi era silă
de nelegiuirea lui. Era foarte conştient de vinovăţia lui. Simţea că a
pierdut dragostea şi credincioşia supuşilor săi. Era slăbit din punct
de vedere fizic şi moral. Şi-i pierdut respectul de sine şi încrederea
în sine. De-abia mai îndrăznea să se încreadă în vechii lui sfetnici.
Plin de umilinţă şi jale a fost procesiunea prin care a plecat de la
tron peste munte.
Însă David nu a fost niciodată mai demn de admiraţie ca în
acest ceas al încercării sale. Niciodată nu a fost acest cedru al lui
Dumnezeu cu adevărat mai mare ca atunci când s-a luptat cu furtuna.
El era un om cu un temperament foarte arzător, cu simţuri profunde
şi ar fi putut ajunge la cele mai puternice sentimente de ură. Răul
făcut la-a cutremurat până în străfunduri. Sentimentul nevredniciei
[175] sale, ne spune el, ia zdrobit inima.
N-ar fi surprinzător dacă, străpuns de remuşcări, până la nebunie.
Ar fi dat frâu liber sentimentelor sale de iritare necontrolată, izbucnind în furie vehementă şi pornirilor de răzbunare. Însă de la un om
cu un caracter ca cel al său, nimic din toate acestea nu s-ar fi putut
întâmpla în mod natural. Cu duhul zdrobit şi emoţie înfricoşătoare,
însă fără nici o urmă de murmurare, el a privit înapoi la scenele
gloriei sale şi de asemenea, la nelegiuirile sale şi porneşte fugind
spre a-şi salva viaţa.
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Când David trece, apare Şimei cu o dezlănţuire de blesteme,
azvârle împotriva lui vorbe de ocară şi aruncă asupra lui pietre şi
praf. Unul dintre oamenii credincioşi ai lui David a spus: „Lasă-mă,
te rog, să mă duc să-i tai capul.“ Însă David, în întristarea şi umilinţa
sa, spune: „Dacă blestemă, înseamnă că Domnul i-a zis: «Blestemă
pe David...» Iată că fiul meu, care a ieşit din trupul emu, vrea să-mi
ia viaţa“ ( 2 Samuel 16, 9-11 ).
Refuzul lui David de a se răzbuna singur. În David se vede
sfântul lui Dumnezeu. El are simţământul păcătoşeniei sale într-un
mod atât profund...
Natan cel credincios pronunţase judecata lui Dumnezeu. Sabia
nu avea să-i părăsească niciodată casa ( a lui David ); el avea să
culeagă ceea ce a semănat. Avusese adesea o presimţire a celui ceas
întunecat. El se întrebase mult timp oare de ce a fost atât de mult
întârziată judecata pe care o merita? Dumnezeu pe care Îl ofensase
aducând un păcat atât de mare asupra lui Israel, el, conducătorul lui,
îi arăta acum lui că El nu este un Dumnezeu care să mintă şi că prin
teribilele lucruri manifestate în dreptate, El avea să-i arate ura Lui
faţă de păcat. El şi-a dat seama într-adevăr: „fii sigur că în cele din
urmă păcatul tău te va da în vileag.“
Însă David a arătat aurul cel deosebit al caracterului său în momente de restrişte şi în timp ce suferea pedeapsa dreptăţii lui Dumnezeu prin faptul că a refuzat să se răzbune pe Şimei şi a refuzat să
se supună vicleşugurilor şi meşteşugirilor, josnic puse la cale, pentru
[176]
a-şi recâştiga onoarea şi împărăţia...
El şi-a adus aminte cât de adesea lucrase Dumnezeu pentru el şi
gândea: „Dacă acceptă pocăinţa mea s-ar putea totuşi să-mi acorde
favoarea Sa şi să preschimbe jalea mea în bucurie. El e Cel care
poate îndepărta veşmântul de sac de pe mine şi să mă îmbrace în
haina bunătăţii. Pe de altă parte, dacă nu-Şi găseşte plăcere în mine,
dacă m-a uitat, dacă mă va lăsa pradă exilului, sau să pier, eu nu voi
murmura. Eu merit judecăţile Sale şi mă voi supune lor. Voi suporta
mânia Domnului pentru că am păcătuit împotriva Lui până ce va
interveni în favoarea mea şi executa judecata în dreptul meu.“
Oh, se schimbare uimitoare pentru David! El trebuie să fugă de
pe tronul împărăţiei sale într-un pământ uscat, arid, fără apă.
În contrast cu cazul lui David. Aduc în faţa ta această lecţie ca
să vezi contrastul între felul cum ai procedat tu când ai fost mustrat
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

şi condamnat de Dumnezeu şi ceea ce a făcut David. Totdeauna ai
fost gata să pui greşeala ta pe seama cuiva pornit împotriva ta. În
loc de a vedea că nimeni nu poate avea sentimente prea puternice
împotriva unui bărbat care pretinde a fi un păstor al turmei care va
strica minţile celor încrezători, tu te porţi ca unul care este martor
şi suferă pe nedrept — un bărbat persecutat care merită simpatia
oamenilor. Tu nu ai un simţământ potrivit cu privire la păcat. Nu eşti
drept, înaintea lui Dumnezeu în motivele sau spiritul tău.
Mărturisire, dar nu pocăinţă reală. După ce te-ai mutat cu
locuinţa în Texas, şi ai arătat prin mărturisirea unor lucruri că îţi
pare rău pentru păcatele făcute, nu te-ai purtat aşa cum ar trebui să
se poarte un om pocăit. Erai supărat că ai fost atacat, iar numele ţi-a
fost ponegrit. Te-ai autocompătimit în această privinţă şi ai revenit
la starea de apostazie neajutorată. Exemplul şi influenţa ta nu au fost
cele ale unui om pocăit.
În acelaşi timp noi am fost cu adevărat întristaţi pe seama ta şi
[177] a soţiei tale. Amândoi aţi avut o mare lumină şi mari privilegii şi
amândoi v-aţi dat în mâinile vrăjmaşului, când aveaţi lumină, ocazii
şi privilegii. Însă noi am simţit o întristare profundă pentru voi.
Ne-am aşezat în situaţia voastră şi am făcut din cazul vostru cazul
nostru.
Nise pare teribil să fii lucrat odată de partea cauzei iar apoi să
treci deoparte, să nu mai ai parte de ea. Noi am crezut că te-ai pocăit.
Ne-am rugat pentru tine cu toată seriozitatea şi situaţia ta mi-a fost
prezentată într-un vis.
O a doua încercare, deşi nu s-a meritat. Am visat că deşi erai
cu totul nevrednic, Dumnezeu avea să-ţi dea o altă experienţă. De
îndată am făcut ce eforturi au fost posibile, ca să te aducem în Colorado. Noi ştiam că facem acest lucru în opoziţie directă faţă de
fraţii din conducere care cunoşteau cazul tău. Am luat responsabilitatea asupra noastră. Ţi-am spus acest lucru. Când mi-a fost dată
viziunea acum doi ani, mi-au fost arătate anumite lucruri cu privire
la pericolele în care te afli pe care ţi le-am scris cu credincioşie,
informându-te ce ar fi bine să faci.
În acelaşi timp, te-am regat cu toată stăruinţa să nu mai dai greş
şi de această dată pentru că acum era ocazia ta, ziua ocaziei tale;
dacă aveai să dai greş acum, va fi dezastru pentru tine. Ţi-am scris
scrisori, te-am sfătuit ce este bine să faci şi că trebuie să-ţi dai toată
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silinţa pentru aceasta. Citeşte mărturia nr. 28. ( Testimonies for the
Church 4:306-383 )
O avertizare neluată în seamă. Pe când te aflai în Colorado,
acum un an, ceea ce ai făcut tu m-a întristat, nu pentru că aş fi avut
ceva cu tine, ci pentru că am văzut că nu faci ceea ce ţi-a spus
Dumnezeu că trebuie să faci. Mi s-a strâns inima. Te-am avertizat,
însă tu nu ai ţinut cont de avertizarea mea. Ştiam atunci, aşa cum ştiu
şi acum că dai greş din nou. Ştiam clar care vor fi roadele tale dacă
vei simţi care este starea ta şi vei trage foloase de pe urma acestei
[178]
ultime experienţe...
Stricarea caracterului prin orgoliu şi invidie. Când te-ai dus
în Colorado ai avut un câmp excelent, o casă excelentă; şi o, ce
privilegii, cum puţini dintre fraţii noştri au avut. Cunoşteai adevărul
pe care l-ai prezentat oamenilor şi unii au răspuns. La început, ai
fost umil.... Ai continuat să lucrezi însă ai început să gândeşti că eşti
o adevărată achiziţie pentru cauză şi simţeai că tot ce faci nu este
privit aşa cum ar trebui preţuit. Foarte curând ai început să te plângi
şi să-ţi exprimi nemulţumirea...
Când am încercat să punem lucrurile în rânduială, nu ai fost gata
să te umileşti ca David. Compară sentimentele tale şi ceea ce simţi
tu faţă de păcat cu umilinţa şi pocăinţa sa. Influenţa ta a fost de
partea vrăjmaşului. Te aflai ca într-un labirint. Ai început să relatezi
ce mare bine ai făcut tu, să socoteşti câţi au îmbrăţişat adevărul de
când ai venit în Colorado, că dacă n-ar fi fost publicaţiile şi alte
acţiuni iniţiate de tine ar fi fost doar puţini de partea adevărului... Tu
ai pretenţii prea mari...
Sunt unii care solicită să lucreze în mijlocul lor şi s-ar putea ca tu,
cu inima ta nesfinţită să te măguleşti că acest lucru este în favoarea
ta, că eşti de valoare. Însă stai puţin şi cugetă, dacă aceştia ar putea
citi inima ta şi dacă ar putea vedea trecutul tău plin de nelegiuire,
crezi că ar mai fi dornici să lucrezi între ei. Ei au făcut acest lucru
pentru că nu te cunosc şi nu ştiu câtă răbdare a avut poporul lui
Dumnezeu cu tine. Ei nu ştiu cât de mult s-a agravat cazul tău, cât de
multe mărturii de avertizare ţi-au fost date şi că toate nu au fost luate
în seamă. Dacă ei ar şti cum stau lucrurile, nu te-ar mai încuraja să
[179]
predici...
Lecţiile bine învăţate ale lui David. Roadele pocăinţei se văd
în exemplul lui David. El a învăţat lecţia renunţării când a fost în
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restrişte; a răbdării când a fost batjocorit şi a învăţat să se bizuiască
ca un copil, cu umilinţă, pe Dumnezeu. În starea ta de descurajare
întunecată, tu ai fi trebuit să începi precum cei care trebuie să se
convertească la început de tot, căutând să nu ai voinţa ta şi calea
ta, să nu suspectezi sau să judeci motivele altora, şi să laşi în urmă
pentru totdeauna anii îndelungaţi, hărţuiţi şi trişti ai trecutului. Mulţi
care văd lucrurile nu aşa cum le vede Dumnezeu, ci din punct de
vedere omenesc, s-ar putea să gândească că la David s-ar putea găsi
scuză pentru murmurare şi că sinceritatea anilor de pocăinţă dinainte
l-ar fi putut scuti de judecata prezentă.
Şi David ar fi putut gândi astfel. El ar fi putut spune: am fost
atât de mult timp ascultător, aceasta ar putea compensa neascultarea
mea. Este greu pentru mine la această vârstă înaintată, să fac faţă
acestei rafale năprasnice. Viaţa mea, în general, a fost o viaţă în care
mi-am făcut cu credincioşie datoria faţă de Dumnezeu ca slujitorul
Său onorat, rege al lui Israel, cântăreţul bisericii Sale. Îmi este greu
acum să-mi agăţ harfa în salcie şi să nu mai cânt pentru că trebuie să
plec în exil. „Propriul meu fiu caută să-mi ia viaţa“.
Scuzele pentru păcat nu au valoare înaintea lui Dumnezeu,
David însă nu a adus nici o scuză. Dreptatea îndreaptă către tablele
sparte ale Legii călcate şi scoate sabia împotriva călcătorului de lege.
Scuzele şi îndreptăţirile pentru păcat nu au nici o valoare înaintea
lui Dumnezeu. Ceea ce simţea David în sufletul său era: Cine va
da mărturie pentru a micşora vinovăţia păcătosului când Dumnezeu
dă mărturie împotriva lui? Verdictul lui Dumnezeu — vinovat — a
fost dat, iar omul nu îl poate şterge. ( David cunoştea Scriptura ).
„Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea
Legii, ca să le facă“ ( Galateni 3, 10 ). David nu se plânge. Cel mai
[180] elocvent psalm pe care l-a cântat el vreodată a fost cel rostit când
urca Muntele Măslinilor, plângând şi în picioarele goale, cu spiritul
umilit, lipsit de egoism şi generos, supus şi resemnat.
Regele fugar nu întoarce rău pentru rău. El nu nutreşte sentimentele de răzbunare în inima sa, ci în mijlocul întristării este bun, nobil
şi simţitor. O, cât de diferită a fost purtarea ta faţă de a lui!...
Legea semănatului şi a culesului. Ai avut toate ocaziile, toate
privilegiile, toate avantajele, însă nu le-ai folosit. Când aţi venit în
Colorado, dacă amândoi L-aţi fi căutat pe Dumnezeu ca nişte convertiţi, dacă aţi fi studiat Biblia, dacă ai fi umblat umili cu Dumnezeu,
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dacă v-aţi fi rugat stăruitor şi aţi fi vegheat în vederea rugăciunii,
atunci aţi fi arătat că preţuiţi darul vieţii veşnice.
Însă tu nu preţuieşti cerul, deşi, datorită păcatelor tale, ai fost
ameninţat în modul cel mai teribil de către Dumnezeu şi ai fost
avertizat timp de ani de zile în legătură cu pedeapsa Sa care va
veni cu siguranţă datorită călcării de lege, totuşi tot acest timp tu ai
întristat pe Mântuitorul. El a făcut din tine obiectivul dragostei Sale
neobosite şi a grijii Sale duioase. Lui şi întregului cer I-a fost ruşine
de tine şi au privit cu scârbă asupra faptelor tale.
Când agricultorul seamănă porumb, el va culege porumb. Dacă
seamănă grâu, va culege grâu. Dacă seamănă seminţe otrăvitoare, el
va avea acelaşi lucru la seceriş. Aşa stau lucrurile şi cu tine, tu eşti o
unealtă responsabilă. Dacă semeni în firea pământească vei secera în
firea pământească putrezirea. Dacă semeni destrăbălare, vei culege
ceea ce ai semănat. Sămânţa semănată aduce rod după soiul ei...
Împlinire posibilă a celei de-a două experienţe. Dumnezeu
ţi-a mai dat o ocazie. O, dacă ai fi preţuit-o şi te-ai fi rugat cu
stăruinţă, din toată inima, în adevărată pocăinţă şi cu credinţă vie ca [181]
să apuci făgăduinţa cea preţioasă. Dacă ai fi fost binevoitor a dovedi
tăgăduire de sine, dacă te-ai fi împotrivit ispitei, ai fi avut putere
sporită ca să birui eul. Orice nouă conformare faţă de principiu ar
fi netezit calea pentru realizări de acelaşi fel — roade ale biruinţei
morale. Această biruinţă este sămânţa semănată care aduce roadă
după soiul ei, aşezând pe semănător pe un loc mai înalt pentru fiecare
biruinţă de neprihănire câştigată. Orice faptă virtuoasă întăreşte
puterea spirituală pentru noi virtuţi şi orice viciu repetat consolidează
legăturile viciului. Obiceiul cultivat are o mare putere în el şi prin el
fiecare acţiune face loc repetării...
O viaţă retrasă după pierderea acreditării. Dacă îţi poţi mântui sufletul printr-o viaţă umilă de pocăinţă, atunci acesta este cea
mai mare lucrare pe care o poţi face. Dumnezeu este îndurător, însă
nu trebuie să încerci să mai înveţi pe alţii. Tu ai pierdut puterea dată
de Dumnezeu de a învăţa pe alţii. Lucrarea ta nu este acceptată de
Dumnezeu.
Este alarmant cât de repede a pătruns printre noi păcatul imoralităţii. În timp ce îţi scriu aceste mărturii personale, adresate ţie, cazul
tău mi-a fost prezentat cu mare putere în viziune în timpul nopţii; şi
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nu mă pot abţine să îţi scriu. Sufletul meu simte zi şi noapte povara
pentru Israelul lui Dumnezeu...
Pierderea puterii lui Dumnezeu. Cred că dovedeşti suficientă
înţelegere ca să ştii că, dacă nu ţi-a mai fost acreditarea trebuie să stai
deoparte umil. Ar fi trebuit să ştii că a trebuit să vorbesc răspunzând
la întrebările puse în mod direct dacă să mai primeşti acreditarea.
Însă când văd relatările tale în revistă, inima mi se întristează.
Revista noastră nu ar trebui să cuprindă în coloanele ei astfel de rapoarte. Cum găsesc aceste rapoarte cei pe care ai căutat să-i ruinezi?
[182] Cum le privesc cei din_____?
Datorită faptului că percepţia fină a celor ce poartă răspunderea
revistei s-a întunecat se întâmplă ca astfel de rapoarte să aibă acces
în coloanele sale. Standardul cel înalt al adevărului şi curăţiei este
coborât. Spiritul tău de independenţă şi preţuire de sine pe care l-ai
arătat începând de la conferinţa de la Battle Creek nu este altceva
decât spiritul pe care l-ai avut dacă ai fi putut discerne tu însuţi şi ai
fi avut un simţământ adevărat al păcătoşeniei. ( Scrisoarea 6, 1880 )

Capitolul 27 — Un pastor onorat
Pierderea influenţei şi a reputaţiei. Stimate frate H.: am ceva
să-ţi spun...
Fratele meu, tu te-ai bucurat de respect din partea bisericii, din
partea celor bătrâni şi a celor tineri. Însă faptele tale sunt condamnate
de Dumnezeu şi tu nu ai avut Duhul Sfânt, tu nu eşti un om liber.
Ai urmat o cale care a făcut ca binele tău să fie vorbit de rău. Acele
lucruri care s-au aflat la reuniunea şcolii de Sabat de la Piedmond,
nu mi-ar fi trecut prin minte, nici pentru mii de dolari. Tu, un bărbat
cu părul alb, să stai cât eşti de mare în poala lui Georgie S. Dacă
ar fi fost să-mi fac datoria, trebuia să te mustru chiar acolo. Mulţi
au observat aceasta şi eu am comentat. După astfel de manifestări,
ce folos mai are să le dai sfaturi ca să se ferească de asemenea
familiaritate şi uşurătate? Tu singur ţi-ai zădărnicit eforturile de a
ridica pe cei tineri prin exemplul tău.
S-a observat intimitatea cu sora S. şi familia ei. Şi cum te poţi
aştepta să ai influenţă ca tată între cei tineri când ai dovedit o aşa
lipsă de judecată şi o astfel de slăbiciune? Ce bine ar fi să te porţi ca
un bătrân de vârsta ta şi nu ca un îndrăgostit sentimental; dacă ar fi
vegheat asupra ta, Dumnezeu nu ar fi retras de la tine înţelepciunea
Lui. Ar fi trebuit ca un nume bun să-ţi fie mai de preţ decât însăşi [183]
viaţa ta. Mai bine, cu mult mai bine, să cobori în mormânt cu onoarea
neştirbită decât să trăieşti cu ruşine asupra numelui tău.
Când Domnului nu I se acordă locul suprem. Acum priveşte,
fratele meu, la anii pe care i-ai trăit simpatizând şi iubind nelegitim
femeia altui bărbat. Tu ai o fiică ce este bucuroasă să-ţi dea atenţie şi
să-ţi ofere un cămin, însă tu ai fost îndrăgostit atât de nebuneşte, încât
tot ce este sensibil şi curat în această viaţă ţi s-a părut dezgustător şi
searbăd. Eu nu cred că farmecul a fost îndepărtat şi că eşti un om
liber. Nu ai îndepărtat capcana. Domnul nu constituie totul pentru
tine.
Acum, fratele meu, este o nebunie să crezi că poţi avea înţelepciune să discerni lucrurile spirituale în timp ce puterea morală
165
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ţi se tot slăbeşte şi tu te îndepărtezi de Dumnezeul înţelepciunii.
Scrisorile scrise soţiei tale sunt aspre şi lipsite de sensibilitate. Retragerea sprijinului din partea ta într-o mare măsură nu constituie
înţelepciune şi nu este drept din partea ta. Şi oare n-a avut dreptul
să fie geloasă pe tine când a fost în Oakland? Oare să nu fi văzut ea
interesul, simpatia şi afecţiunea pe care le-ai avut faţă de sora S.?
Acum, de dragul lui Hristos, scapă-te de condamnarea din partea
oamenilor, căci ceea ce faci arată că nu eşti asemenea lui Hristos,
că tu ai un alt spirit. Îţi scriu acest lucru în mod deschis pentru că
este nevoie să faci un efort mai hotărât decât ai făcut înainte ca să fii
liber în faţa lui Dumnezeu. Aroganţa şi asprimea ta nu provin din
har. Umileşte-te sub braţul lui Dumnezeu. Asigură-te de favoarea
lui Dumnezeu şi îndepărtează păcatul din viaţa ta.
Nu sunt decât puţini cei care ştiu până unde a ajuns această
intimitate şi ferească Dumnezeu ca aceasta să se afle, iar influenţa
ta în favoarea cauzei lui Dumnezeu să fie pierdută şi de asemenea,
[184] sufletul tău să fie pierdut. Te implor, să nu te avânţi a judeca pe
altcineva în afară de tine însuţi. ( Scrisoarea 10, 1885 )
Pentru binele cauzei. Stimate frate Butler:....Ţi-am vorbit deschis despre câteva lucruri. Am considerat că trebuie să fac aceasta.
Aş putea fi înclinată să spun — voi avea pace de acum înainte însă
acum eu nu-mi aparţin şi deoarece datoria mea este să scriu, nu
îndrăznesc să spun acest lucru. Aş putea eu să mă împotrivesc imboldului de a scrie când mă simt atât de împovărată? Nu pot promite
acum. Trebuie să cântăresc acest lucruri în inima mea. Trebuie să
mă rog pentru ele şi să mă supun călăuzirii Duhului lui Dumnezeu
sau, dacă nu, să mă abţin de a mai avea vreo legătură cu lucrarea.
Domnul ştie că nu-mi face plăcere o astfel de lucrare. Îi iubesc
şi îi respect pe fraţii mei şi nu aş dori nicidecum să nu le recunosc
meritele sau să le produc durere; însă am încercat să am în vedere
numai slava lui Dumnezeu. Sunt întristată şi confuză că nu pot să-mi
văd clar datoria.
Răspunsul lui Dumnezeu al rugăciunea pentru biruinţă. Am
scris câteva lucruri lui H. El mi-a răspuns că este corect felul cum
am prezentat lucrurile. Am fost atât de tulburată de un vis pe care
l-am avut încât m-am trezit la ora trei dimineaţa şi i-am scris fratelui
H. că nu şi-a ţinut promisiunea, că în timp ce este angajat în a învăţa
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pe alţii poruncile lui Dumnezeu el însuşi le calcă, acordând atenţia
care s-ar cuveni doar soţiei sale, sorei S. I-am scris foarte răspicat.
El a fost de acord cu ceea ce i-am scris, a spus că s-a rugat pentru
acel lucru şi a simţit că ceea ce face nu este bine însă nu a spus că
va termina pentru totdeauna cu aceasta. El a spus:
„Puternica ta condamnare este întradevăr dreaptă. Eu ştiu, îmi [185]
este foarte greu să-mi dau seama de păcătoşenia faptelor mele. Raţiunea, judecata, mărturia şi Scripturile, toate combinate, mă învaţă
că este rău ceea ce fac. Totuşi, am fost atât de prins în cursă, încât
nu am fost atât de conştient de aceste lucruri aşa cum ar fi trebuit.
Singur nu pot să-mi dau seama de grozăvia greşelii mele care, cu
timpul s-a dovedit o cursă pentru mine. Însă mi-am luat un timp
special să mă rog pentru acest subiect înainte de a primi scrisoarea
ta, ultima, ca Dumnezeu să mă facă în stare să văd lucrurile într-o
lumină corespunzătoare şi să simt aşa cum ar trebui; şi am motive să
cred că rugăciunea mi-a fost ascultată.
Recunosc binecuvântarea harului şi ştiu că am fost binecuvântat
în efortul făcut. Am avut nevoie în mare măsură de această binecuvântare care mi-a fost dată aici, aşa cum se cuvine. Toţi şi-au
exprimat convingerea că am fost ajutat de cer pentru a scrie raportul
cu privire la subiectul opririi poporului nostru de a lucra duminica,
şi alte lucruri importante pe care a trebuit să le fac. Însă sunt dureros
de conştient de slăbiciunea mea şi că unica mea siguranţă constă în
veghere continuă, aşa cum nu am mai făcut niciodată înainte. Văd
acum că este o chestiune de viaţă şi de moarte în ce mă priveşte şi
că trebuie să mă lupt să acţionez ca atare.“ ( Scrisoarea 73, 1886 )
Faptele unei inimi nesfinţite. Stimate frate Butler. [Această
scrisoare a fost trimisă fratelui George I. Butler, preşedintele Conferinţei Generale, însă Ellen White se adresează direct şi fratelui
H., pastorul vinovat.] Sunt tulburată în privinţa fratelui H. El nu îmi
scrie nimic şi mă simt împovărată datorită lui. Uneori, mi se pare că
Domnul ne încearcă pentru a vedea dacă procedăm cu credincioşie
în ce priveşte păcatul anumitor oameni onoraţi dintre noi. Este foarte
aproape timpul când Conferinţa Generală va trebui să decidă dacă îi [186]
reînnoieşte acreditarea.
Dacă va face acest lucru, Conferinţa Generală va spune de fapt:
„Noi avem încredere în tine ca bărbat pe care Dumnezeu îl recunoaşte
ca solul Său, unul căruia El i-a încredinţat răspunderi sacre de a
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paşte turma Domnului, ca unul care în toate lucrurile este un păstor
credincios, un reprezentant al lui Hristos.“ Însă putem noi face acest
lucru? Oare nu am văzut noi faptele unei inimi nesfinţite?
Un bărbat vrăjit. Stăruinţa fratelui H. de a accepta şi pretinde
că sora S. este înrudită cu el ce ar putea fi aceasta? Cine i-ar putea
spune pe nume? Este fratele H. o persoană care urăşte lumina pe
care i-a dat-o Dumnezeu, arătând că, preferând să se afle în preajma
doamnei S. şi să aibă o legătură intimă cu ea, este un lucru păcătos?
Sau a acceptat el solia şi a acţionat ca atare?
Nu am putut rezista şi m-am dus la fratele H. cu mărturia pe care
mi-a dat-o Dumnezeu şi cu toate acestea, el nu s-a schimbat. Faptele
sale au spus: „Voi face ceea ce îmi place mie în privinţa aceasta; nu
fac nici un păcat.“ El a făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu
însă şi-a încălcat promisiunile făcute în faţa fratelui C. H. Jones, W.
C. White, şi faţă de mine şi sentimentele lui, cu siguranţă, că nu s-au
schimbat; însă se pare că el acţionează ca un om vrăjit, fermecat de
diavolul, care nu are putere asupra propriilor sale înclinaţii. Fără să
ţină seama de lumina dată, el nu a dat dovadă de o convingere reală
sau de simţământul păcătoşeniei sale, nu s-a pocăit, nu s-a schimbat.
Multe inimi au suferit mult datorită acestei stări de lucruri însă ele
nu au putere de a schimba inima lui sau scopurile sale.
Pervertirea puterilor date de Dumnezeu. Acum noi ar trebui
să fim foarte mulţumiţi de ajutorul dat de fratele H. în Anglia şi
Elveţia însă ce decizie putem lua? Noi trebuie să avem dovada că
el este curat înaintea lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să tratăm cu
[187] uşurinţă păcatul şi să spunem păcătosului: „Totul va fi bine în ceea
ce te priveşte.“ Noi nu trebuie să-l legăm pe fratele H. de lucrare
până când el nu este în legătură cu Dumnezeu. Nu trebuie să ne
confruntăm cu inconvenientele ce ar decurge din legarea de lucrare
a unui bărbat care are o pată pe veşmintele sale. Nu putem trece cu
uşurinţă peste aceste lucruri.
Plaga păcatului este asupra fratelui H. şi sufletele care cunosc
acest capitol din experienţa sa sunt îndurerate şi întristate. Domnul
Hristos este dezonorat. Nu bărbat binecuvântat cu multă lumină şi
cunoştinţă, înzestrat cu o capacitate deosebită de a face ceea ce este
bine, care ar putea printr-o viaţă de ascultare şi credincioşie faţă de
Dumnezeu, să devină egal cu îngerii, ( iar ) viaţa sa să fie asemenea
vieţii divine, a pervertit puterile care i-au fost date de Dumnezeu,
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risipindu-le în destrăbălare, poftind la soţia altuia. Dumnezeu socoteşte că pentru fratele H. cele mai valoroase lecţii şi experienţe
nu sunt nimic, că le încalcă cele mai solemne sfaturi din partea lui
Dumnezeu ca să poată continua cu păcatul său.
Am sperat şi m-am rugat ca el să-şi reaşeze raţiunea pe tronul
care i se cuvine şi să îndepărteze cătuşele pe care Satana le-a pus
asupra trupului şi sufletului său de atâţia ani astfel ca norii care
i-au umbrit cărarea să poată fi îndepărtaţi, iar Hristos să poată intra
în sufletul său şi să-l însufleţească şi să-l binecuvânteze. Domnul
Hristos va ridica povara cea grea de pe umerii obosiţi şi va da odihnă
şi pace celor care vor purta jugul Său şi vor duce sarcinile Lui.
Apel către un lucrător din conducere. Eu spun: frate H., care
este viaţa ta când în faţa multor avertizări şi mustrări, tu continui să
duci o viaţă pe care Dumnezeu o condamnă? Te vezi bine? Gândeştete la Isus, încoronat cu spini şi pironit pe cruce pentru păcatele
noastre şi umileşte-te, da, lasă-ţi inima să fie zdrobită. Priveşte la
blândeţea lui Isus, la iubirea Lui, iar apoi pleacă-te în ţărână cu
ruşine şi umilinţă.
Ce crezi că ai face tu dacă unul dintre bărbaţii noştri din condu[188]
cere ar face ceea ce faci tu?
Ai putea tu, fără să ai o dovadă mai mare în legătură cu simţământul păcătoşeniei sale decât cea pe care ai dat-o tu, să dai sfatul
că acestuia i se poate da acreditarea la fel ca unuia care are intenţii
curate şi sfinte înaintea lui Dumnezeu? Nu vezi tu că îţi aşezi fraţii lucrători într-o poziţie foarte neplăcută şi de neinvidiat? Se vor
aventura ei să fie răspunzători pentru caracterul tău şi influenţa ta în
viitor în lucrarea şi cauza lui Dumnezeu?
Răspunderea pentru o lumină mai mare. Mi-a fost arătat că
ceea ce ai făcut tu este mai grav decât ceea ce a făcut fratele R.,
pentru că tu ai avut o lumină, o putere şi influenţă mai mare; iar ceea
ce a făcut el ar trebui să fie o avertizare pentru tine ca să nu calci pe
urmele lui. Fratelui R. i-a fost retrasă acreditarea; el este un bărbat
care s-a pocăit şi s-a umilit în ţărână.
Se presupunem că David, după ce a fost mustrat de Natan, ar fi
repetat acelaşi păcat, crezi că Domnul ar mai fi avut milă faţă de el?
El s-a pocăit amar, el a spus că nelegiuirea lui stă pentru totdeauna în
faţa ochilor săi. Ascultă mărturisirea sa plină de umilinţă şi ascultă
strigătele sale de deznădejde.
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Curăţia taberei. Ca popor, noi trebuie să ne trezim şi să curăţim
tabăra lui Israel. Desfrâul, legăturile intime nelegitime şi practicile
nesfinte îşi fac tot mai mult apariţia în mijlocul nostru, iar pastorii care mânuiesc lucrurile sfinte sunt vinovaţi de păcat în privinţa
aceasta. Ei poftesc soţiile semenilor lor şi calcă porunca a şaptea.
Suntem în primejdia de a deveni o soră a Babilonului decăzut, îngăduind bisericilor noastre să fie stricate, pline de un spirit dezgustător,
o colivie pentru tot felul de păsări necurate şi scârboase; oare vom
ajunge noi curaţi fără să încercăm în mod hotărât să tratăm răul
existent?
Ai vrea ca şi alţii să urmeze exemplul tău? Ai vrea ca şi ei să
calce pe pământul pe care ei mers tu şi să nu simtă că au făcut ceva
[189] foarte grav? Dacă nu te pocăieşti şi dacă nu te converteşti, eşti un
om ruinat.
Aflu că tu ( fratele H. ) faci tratament la sanatoriu, că eşti capelan
şi vorbeşti în tabernacol. Nu este corect să faci aceste lucru până
când nu ai făcut tot ce ţi-a stat în putere pentru a îndrepta greşelile
din trecut.
Îndreptăţirea de sine şi stricăciunea lăuntrică. M-am abţinut,
pentru binele tău, să discut despre infidelitatea doamnei S. cu soţul
ei, însă mă tem că mi-am neglijat datoria. Dacă am fi procedat în
acest caz, aşa cum procedăm în cazul membrilor laici ai bisericii,
cred că te-ai fi pocăit şi n-ai mai fi avut acum nevoie de pocăinţă.
Mila noastră, simpatia noastră de a te scuti de dojană, ţi-au făcut
rău de fapt. Uneori inima mea este atât de întristată şi în agonie din
cauza ta încât nu pot face altceva decât să plâng. Eu spun: „Oare
trebuie să se piardă el?“ Oare de ce trebuie el, după ce a suferit pentru
adevăr şi a stat în apărarea lui până a ajuns la bătrâneţe, să devină
un idolatru, ca şi Solomon? Oare va călca el în picioare, mâncat de
dragostea pentru o femeie, Legea lui Dumnezeu şi, privind la sine,
să spună: eu nu păcătuiesc, totul e în ordine?
Nevoie de schimbare a inimii, nu a locuinţei. Vom putea noi
oare să lăsăm ca aceste lucruri să fie tăinuite şi aceste păcate să
fie ascunse, fără a avea o dovadă reală de pocăinţă sau schimbare?
Faptul că pleci din California nu îţi schimbă inima. Vei fi în afara
influenţei nebune pe care o are „adorabila ta fermecătoare“, însă
acest lucru mi-ţi schimbă sentimentele sau impulsurile inimii. Fratele
W. şi-ar fi putut încheia viaţa cu bucurie dacă nu s-ar fi dedat la
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practici senzuale însă el a fost condus pe o cale greşită de propria
lui destrăbălare şi ispită. Zilele şi anii care ar fi putut fi pentru el cei
mai buni, au fost cei mai răi.
Vedem în caracterul lui Solomon măreţia intelectuală îmbinată
cu degradarea morală. El ar fi putut înainta din tărie în tărie, însă
în loc de aceasta el a regresat, din slăbiciune în slăbiciune. După o [190]
viaţă ce promitea, încheierea a fost decăderea.
Chiar pe marginea prăpăstiei. Fratele meu, inima mea te vrea
aproape de Hristos. Tu ai încercat să faci ceea ce au încercat să
facă şi alţi pastori, să armonizeze lumina cu întunericul, pe Hristos
cu Belial, curăţai cu necurăţia, binele cu răul. Urmarea va fi ruina
morală dacă tu nu te vei trezi pentru a vedea că te afli chiar pe
marginea prăpăstiei. Sunt multe asemenea cazuri despre care trebuie
să scriu.
Este alarmant să văd cum pătrunde tot mai mult în mijlocul
nostru desfrâul. Am simţit acest lucru când i-am scris fratelui Butler
despre aceasta la ultima Conferinţă Generală, implorându-l să facă
tot ce poate pentru a împiedica aceasta. Noi trebuie să ridicăm
standardul şi să clădim bariere în jurul sufletului, astfel ca nimic să
nu dăuneze simplităţii şi curăţiei şi astfel să ne întineze caracterul.
Dumnezeu a dat omului minte şi fie ca fiecare suflet să vegheze astfel
ca acest mare dar să nu fie pierdut, spre ruina veşnică a sufletului.
Pocăinţă şi rebotezare. Nu există mai multă speranţă pentru
tine decât pentru oricare alt păcătos şi nici măcar atât, dacă nu îţi
umileşti cu totul sufletul înaintea lui Dumnezeu, dacă nu te pocăieşti
şi nu te converteşti. Fă primii paşi spre viaţă — pocăinţa, credinţa
şi botezul. Tu ai îndepărtat siguranţa divină care îţi aducea pacea.
Dacă refuzi să asculţi glasul care te mustră, dacă alegi propria tala
cale, dacă nu vei îngădui harului lui Hristos să te schimbe, atunci
vinovăţia ta va fi cu mult mai mare decât a păcătosului obişnuit,
exact în măsura în care lumina pe care ai avut-o şi influenţa ta, au
fost mai mari.
Trebuie avută mare grijă în privinţa tovărăşiilor şi a prieteniilor,
astfel ca sufletul să nu fie pus în primejdie, ca să nu existe nici măcar
o aparenţă de rău care în ochii altora ar putea face să fie coborât [191]
standardul principiului religios şi ar submina temelia credinţei.
Exemplul trist al lui Solomon. Cât de mulţi, chiar în rândurile
păzitorilor Sabatului, îşi formează legături nesfinţite. Bărbaţi care
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au soţii, femei care au soţi, îşi acordă atenţie şi arată afecţiune unul
altuia, aşa cum n-ar trebui să facă, ( adică sexului opus ). Cât de
mulţi bărbaţi promiţători există în rândurile noastre care nu mai au
o credinţă curată şi încredere sfântă în Dumnezeu deoarece ei au
trădat adevărurile sacre. Aspiraţiile nobile sunt înăbuşite. Paşii lor
sunt înapoi, deoarece ei poftesc femeia altui bărbat sau sunt prea
familiari cu femeile necăsătorite. Comportamentul lor uşuratic îi
conduce să calce porunca a şaptea.
Despre Solomon, raportul inspirat spune: „Nevestele i-au plecat
inima spre alţi dumnezei; şi inima nu i-a fost în totul a Domnului,
Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David“ ( 1 Împăraţi
11, 4 ).
Perpetuarea puterii influenţei rele. Aceasta nu este o temă de
tratat în glumă. Inima care Îl iubeşte pe Isus nu va dori afecţiunea
nelegitimă a altuia. Această afecţiune superficială este de acelaşi
caracter cu acea bucurie înălţătoare pe care Satana a promis-o Evei.
Înseamnă a pofti ceea ce Dumnezeu a interzis.
Atunci când este prea târziu, sunt sute care avertizează pe alţii
să nu se aventureze spre prăpastie. Intelectul, poziţia sau bogăţia nu
pot lua niciodată locul calităţilor morale. Domnul preţuieşte inimile
curate şi nobile, devoţiunea sinceră faţă de Dumnezeu şi adevărul
mai presus de aurul din Ofir. O influenţă rea are o putere continuă. Aş
vrea să pot prezenta acest lucru în faţa poporului păzitor al poruncilor
lui Dumnezeu, aşa cum mi-a fost arătat mie. Fie ca amintirea tristă a
apostaziei lui Solomon să avertizeze fiecare suflet să evite aceeaşi
prăpastie. Slăbiciunea şi păcatul său sunt transmise din generaţie în
generaţie.
[192]
Cel mai mare împărat, care a purtat odată sceptrul, despre care
s-a spus că este preaiubit al lui Dumnezeu, a devenit stricat datorită
unei iubiri îndreptată într-o direcţie greşită şi L-a părăsit în mod
jalnic pe Dumnezeul său. Cel mai puternic conducător de pe pământ
a fost slab şi a eşuat în a-şi ţine în frâu propriile-i patimi. S-ar
putea ca Solomon să fie mântuit „ca prin foc“, dar, cu toate acestea,
pocăinţa sa nu poate şterge înălţimile pe care le-a ridicat el, nu poate
demola acele pietre care rămân ca o dovadă a nelegiuirii sale. El a
dezonorat pe Dumnezeu, alegând să fie stăpânit de desfrâu decât să
fie părtaş de natură divină.
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Ce moştenire a lăsat viaţa lui Solomon acelora care îi urmează
exemplul pentru a-şi acoperi propriile fapte josnice? Noi lăsăm o
moştenire, fie spre bine, fie spre rău. Sunt vieţile noastre o binecuvântare sau un blestem? Vor privi oamenii la mormintele noastre şi
vor spune: el m-a ruinat sau el m-a salvat?...
Pastorii — ţinte ale ispitelor lui Satana. Eforturile speciale
ale lui Satana sunt îndreptate acum spre oamenii care au o mare
lumină. Ei îi va face să fie pământeşti şi senzuali. Sunt bărbaţi care
sunt angajaţi în lucrarea sfântă, care au inimile mânjite de gânduri
necurate şi dorinţe nesfinte. Bărbaţi căsătoriţi care au copii nu sunt
mulţumiţi. Ei se aşează într-o poziţie în care invită ispita. Ei îşi
permit familiarităţi pe care ar trebui să le aibă doar faţă de soţiile
lor legitime. Astfel ei sunt mustraţi de Dumnezeu iar în cărţile din
ceruri, în dreptul numelui lor, este scris „adulter“.
Noi nu trebuie să ne apropiem de pericol. Dacă gândurile ar fi
îndreptate spre ceea ce trebuie, adică spre Dumnezeu iar sufletul ar
cugeta la adevăr şi la făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu şi
răsplata cerească ce îl aşteaptă pe cel credincios, atunci ele ar fi păzite
de ispitirea lui Satana. Însă sunt foarte mulţi care nutresc aproape
mereu gânduri deşarte. Acestea sunt aduse în casa lui Dumnezeu şi
[193]
chiar la amvonul cel sacru.
Punerea sub disciplină a pastorilor care greşesc. Îţi spune
adevărul, frate Butler, că dacă cei care pretind a crede şi predică
adevărul, nu îşi curăţă templul sufletului, judecăţile lui Dumnezeu,
mult timp amânate, vor veni. Aceste păcate josnice nu au fost tratate
cu hotărâre. Sufletul este stricat şi, dacă nu se face o curăţie prin
sângele lui Hristos, vor fi printre noi apostazii care te vor înfiora.
Îmi pun mie însămi întrebarea: „Cum este posibil ca bărbaţi, care
deschid Scriptura în faţa altora, bărbaţi care au belşug de lumină
— bărbaţi cu capacităţi deosebite — bărbaţi care trăiesc înainte de
judecată, care se află chiar la hotarele lumii veşnice — să-şi lase
pradă gândurile şi trupurile unor practici nesfinte? Cuvintele apostolului trebuie repetate cu accent: «Curăţaţi-vă mâinile păcătoşilor,
curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită. Simţiţi-vă ticăloşia;
tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire şi bucuria voastră în întristare. Smeriţi-vă inima înaintea lui Dumnezeu
şi El vă va înălţa»“ ( Iacov 4, 8-10 ). ( Scrisoarea 51, 1886 )

Capitolul 28 — Un pastor cu influenţă
Un pastor ce merge în jos. Frate T., fratele meu şi prietenul
meu lucrător, de două nopţi n-am putut să dorm mai multe ore. Pe la
ora două m-am trezit foarte împovărată şi după ce am consacrat un
timp rugăciunii, am încercat să scriu.
Mi-a fost prezentat cazul tău, împreună cu al altora. Cu câţiva ani
în urmă mi-a fost arătat că te afli în pericol mare datorită atenţiei pe
care o acorzi altor femei decât soţiei tale. Ai fost îngăduitor faţă de
înclinaţiile pe care le ai în această direcţie şi eşti vinovat înaintea lui
Dumnezeu. La rădăcina acestei situaţii stau gândurile necurate care
[194] sunt cultivate şi care conduc spre atenţii şi avansuri necuviincioase
şi apoi la fapte nepotrivite. Toate acestea sunt lucruri destul de grave
pentru oameni care au o lucrare obişnuită de făcut, dar sunt de o sută
de ori mai grave când se întâlnesc la aceia care au acceptat poziţii
sacre de încredere.
În dreptul tău am zăbovit în mod special asupra importanţei de a
ne abţine de la tot ce se pare rău. Am prezentat în cazul tău ispitele
speciale ale vrăjmaşului, gândindu-mă să-ţi trezesc conştiinţa, ca
să-ţi poţi păzi sufletul împotriva ispitirilor vrăjmaşului. Am scris în
mod special despre pericolele în care se află tinerii şi, de asemenea,
bărbaţii căsătoriţi atunci când dau atenţie specială tinerelor sau femeilor căsătorite. Când am trecut oceanul în drum spre Europa, am
fost puternic mişcată şi am scris avertismente speciale. Te aveam în
vedere pe tine şi pe alţii. Aceasta pentru a stăvili cursul vieţii tale în
jos, ca să poţi în puterea Dumnezeului lui Israel, să te trezeşti şi să fi
bărbat, nu un obiect de joacă pentru diavol.
Diminuarea creşterii spirituale prin gânduri senzuale. Mi-a
fost arătat că, urmare a ispitirilor, tu nu poţi ridica în sus mâini
sfinte fără mânie şi îndoială. Gândurile şi faptele tale ţi-au mutilat
străduinţele; gândurile tale pământeşti şi senzuale ţi-au pipernicit
creşterea spirituală. Eşti departe de a fi bărbatul pe care Dumnezeu
doreşte ca tu să fii şi nu vei putea întruni calităţile necesare pentru
lucrarea pe care trebui să o faci deoarece gândurile tale nu sunt
174
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curate, ci mânjite şi întinate. Mi-au fost arătate câteva lucruri de
către Cel al cărui ochi nici nu aţipeşte, nici nu doarme.
Acestea sunt scrise în cărţile din ceruri şi în scurt timp cazul tău
va fi hotărât, numele tău va fi şters sau nu din cărţile din ceruri. Cu
siguranţă va fi şters dacă nu te converteşti şi nu îţi umileşti sufletul
înaintea lui Dumnezeu, mărturisindu-ţi păcatele şi întorcându-te la
Domnul cu toată inima ta şi dacă nu respingi orice gând sau faptă [195]
necurată. Martorul credincios spune: „Ştiu faptele tale“. Nu încerca
să înveţi pe oameni până când tu însuţi nu eşti un om schimbat, până
ce nu vei fi căutat în pocăinţă umilă pe Domnul cu tot sufletul şi
până când nu ai o inimă nouă.
Încercările puternice ale lui Satana de a ispiti pe pastori. Mia fost arătat că Satana va ticlui ispite puternice, pentru a prinde în
cursă pe pastorii care învaţă pe alţii cerinţele Legii lui Dumnezeu.
Dacă el poate mânji virtutea, dacă poate semăna confuzie în ce priveşte curăţia şi sfinţenia, dacă se poate amesteca în gândurile lor,
dacă le poate sugera planuri pentru a păcătui cu gândul şi fapta,
împotriva lui Dumnezeu, atunci ei sunt lipsiţi de apărare. Ei s-au
despărţit de Dumnezeu; ei nu au puterea şi Spiritul lui Dumnezeu
iar solia sacră a adevărului pe care ei o duc poporului nu este binecuvântată de Dumnezeu; sămânţa nu este udată, iar creşterea nu se
poate produce.
Desfrâul este un obstacol în calea propovăduirii adevărului.
Ceea ce ai tu nevoie, fratele meu, este o inimă curată şi sfântă.
Încetează de îndată să mai încerci să înveţi pe alţii adevărul până
când nu ajungi sigur că, prin puterea lui Dumnezeu, ţi-ai biruit
patimile senzuale. Dacă în anii când ai susţinut că eşti un copil al
lui Dumnezeu, mintea ta ar fi fost educată şi ar fi depus sforţări
să zăbovească asupra lui Isus, să se roage când te afli în călătorie,
sau când mergeai pe stradă sau oriunde te-ai fi aflat, dacă te-ai fi
aplecat asupra gândurilor tale şi le-ai fi format să zăbovească asupra
lucrurilor curate şi sfinte, astăzi n-ar fi trebuit să mă adresez ţie în
felul acesta. Domnul trebuie să fie prezent în toate gândurile tale,
însă această lucrare este în mod ciudat neglijată.
Lucrarea unui pastor nu este ca orice afacere obişnuită. Sunt
câţiva dintre pastorii noştri care sunt angajaţi în slujire activă, care
simt importanţa lucrării, însă există un mare număr care mânuiesc
adevărul cel sacru aşa cum ar face-o cu orice afacere obişnuită. Ei
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[196] nu au fost curăţaţi, înnobilaţi şi sfinţiţi prin adevăr. Ei nu au înaintat
pas cu pas, crescând în har şi cunoaşterea lui Isus Hristos. Ei nu au
o credinţă reală, autentică în a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Ei
nu au mers înainte din putere în putere.
Ei nu au crescut în ceea ce priveşte capacitatea lor, menţinânduse la acelaşi nivel scăzut de eficienţă. Nu au devenit bărbaţi pricepuţi
în ale Scripturilor, puternici în Dumnezeu, deşi au avut la îndemână
orice privilegiu. Cauza lui Dumnezeu nu a fost slăvită prin munca
lor fără interes, din care au lipsit spiritul şi caracterul lui Hristos.
Aceştia au produs mari pagube adevărului, şi de ce? Pentru că inima
lor nu este curăţită. Ei nu au o inimă nouă, curată, ci o inimă deschisă ispitelor lui Satana. Unii nu vor putea vreodată să călăuzească
oamenii spre adevăr, spre fântâna cu apă vie. Ei pot să pornească
prin a face cunoscute motivele credinţei noastre, dar este imposibil
pentru ei să facă lucrarea pe care păstorul credincios o va face „să
hrănească turma Domnului“...
Împlinirea Cuvântului este mai bună decât argumentele.
Noi trebuie să fim conştienţi de răspunderile pe care ni le-a dat
Dumnezeu. Adversarul tău, diavolul, este extrem de activ, asemenea
unui leu care răcneşte, iar noi trebuie să fim vigilenţi şi să nu ignorăm
înşelăciunile sale. Noi putem fi învinşi de înşelăciunile lui Satana,
dacă inimile noastre, mintea noastră, voinţa noastră nu sunt supuse
cu totul voinţei lui Hristos. Vom pierde cu siguranţă mântuirea, dacă
nu vom aduce, zi de zi şi oră de oră, aspectele fireşti ale caracterului nostru şi elementele lui discordante, în unire cu caracterul lui
Hristos. Tendinţele şi pasiunile josnice nu pot domni în inima care
este controlată de spiritul lui Hristos. Sunt mulţi care nu şi-au supus
niciodată voinţa şi umblarea lor, în întregime, fără rezerve, lui Isus
Hristos.
Există o nevoie cu mult mai mare de lecţii de adevărată convertire
şi împlinire a Cuvântului decât de argumente doctrinare; pentru că
este mult mai uşor şi mai natural pentru inima care nu se află sub
controlul Spiritului lui Hristos să aleagă mai degrabă subiectele
doctrinare decât pe cele practice. Există atât de multe cuvântări din
care lipseşte Hristos şi care nu sunt mai acceptabile înaintea lui
Dumnezeu decât a fost jertfa lui Cain. Ele nu sunt în armonie cu
[197] Dumnezeu.

Un pastor cu influenţă

177

Contaminaţi de malarie spirituală. Domnul face apel la tine,
fratele meu, să pleci din lucrare, să părăseşti zidurile Sionului, sau,
dacă nu, să te pocăieşti. Când inima ta va fi sfinţită prin adevăr, nu
va fi în ea întinare morală. Este nevoie acum de o împotrivire cât se
poate de puternică faţă de sugestiile nesfinte din partea ta, deoarece
sufletul tău este contaminat de malarie spirituală. Tu ai respirat o
atmosferă satanică. În ochii lui Dumnezeu tu nu ai fost bărbat. Când
mintea ta ar fi trebuit să se dezvolte, astfel încât ideile tale să fie
elevate, iar planurile şi străduinţele tale cuprinzătoare, efortul tău ca
lucrător a scăzut tot mai mult în eficienţă, deoarece Dumnezeu nu la
binecuvântat.
Nelegiuire în ochii lui Dumnezeu. Pervertirea darurilor noastre
sau degradarea lor până la pierderea demnităţii, constituie nelegiuire
în ochii lui Dumnezeu, şi cu toate acestea, acest fapt capătă amploare.
Bărbatul care are trăsături ce pot fi de folos şi întrebuinţează tot ce
este captivant şi atrăgător pentru a distrage pe alţii, spre a-i conduce
pe cărări greşite, ducându-i la fântâni cu apă sălcie, otrăvitoare,
pentru a le înăbuşi setea în loc de a-i conduce la Hristos, face lucrarea
diavolului. Sunt mulţi dintre cei ce pretind a crede adevărul care,
sunt imorali şi care pătează curăţia gândurilor şi pornirilor semenilor
lor, care ruinează sufletele sub pretenţia că le salvează, care rostesc
cuvinte către cei nesăbuiţi. Prin aceştia, vorbeşte Satana aşa cum a
vorbit prin şarpe atunci când a ispitit-o pe Eva.
Pentru toţi cei de felul acesta, va fi o răsplată teribilă. Ei vor
culege ceea ce au semănat. Este un lucru teribil să foloseşti darurile [198]
care ţi-au fost încredinţate, date cu împrumut pentru a binecuvânta
lumea pervertită prin felul cum le foloseşti, lăsând în urmă dezamăgire, nenorocire şi blestem în loc de binecuvântare. Însă am scris pe
larg despre acest lucru, cum ai văzut în diferite forme.
Este posibil un control deplin asupra vieţii. Îţi spun iarăşi:
„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L câtă vreme
este aproape. Să se lase cel rău de calea lui şi omul nelegiuit să se lase
de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la
Dumnezeul nostru care nu oboseşte iertând“ ( Isaia 55, 6.7 ). Du-te
la lucru şi mărturiseşte-ţi păcatele înaintea lui Dumnezeu; caută pe
Domnul căci tu ştii foarte puţin în legătură cu această lucrare. Puneţi
gândurile la lucru, asupra unor subiecte curate, sfinte; încordează-ţi
puterile; trimiteţi cererile spre ceruri în pocăinţă sinceră a sufletului;
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

fă în aşa fel ca discuţiile pe care ei ai, gândurile, comportamentul tău
să fie în armonie cu credinţa cea sfântă pe care pretinzi că o aperi.
Iar când toţi cei ca tine se vor pocăi şi vor avea parte de iubirea
care iartă a lui Dumnezeu, vom vedea că Dumnezeu va lucra întrun mod minunat cu poporul Său. Păcătoşii vor fi convertiţi; iar
apostaziaţii vor reveni.
Necesitatea curăţirii de întinarea morală. Îţi scriu aceste rânduri şi le las pe seama ta. Am sperat că marea lumină care străluceşte
din Cuvântul lui Dumnezeu va fi acceptată, trăită în viaţa ta de credinţă şi că tu vei deveni un creştin adevărat, sincer, care face voia
lui Dumnezeu din inimă. Însă am fost îndemnată de Duhul lui Dumnezeu să-ţi scriu. Lucrarea trebuie să meargă înainte. Tot ce este
necurat trebuie să devină curat şi sfânt sau să fie îndepărtat de pe mâinile tale; căci tot ce este pământesc, senzual, diavolesc este o piatră
de poticnire pentru alţii şi un blestem pentru cauza lui Dumnezeu.
Cu cât vor fi curăţite mai repede rândurile noastre de această
clasă de oameni, cu atât vom vedea mai repede mântuirea lui Dumnezeu şi puterea adevărului în mijlocul nostru. Pentru că suntem
[199] traşi înapoi de cei care nu sunt părtaşi de natură divină, care nu au
scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte, de aceea avem
atâta slăbiciune şi neputinţe în mijlocul nostru. Trebuie să ne trezim. Trebuie să curăţim tabăra lui Israel de stricăciunea morală. (
Scrisoarea 5, 1886 )
Expunerea publică nu este întotdeauna necesară. Nu doresc,
în afară de cazul când aceasta este necesar, să se facă public cazul
lui T. Am un răspuns din partea lui că recunoaşte mărturia însă
nu doresc, pentru binele soţiei sale şi al copiilor săi, ca să fie făcut
cunoscut public cazul său. Mi-e milă de acest om în mod sincer, şi
dacă aş putea face ceva pentru a recâştiga pe vreunul dintre aceşti
bărbaţi din cursa diavolului, aş face-o. T. se află într-o situaţie cu mult
mai bună decât Canright. Deşi amândoi aceşti bărbaţi au spus multe
minciuni pe seama mea şi a poporului meu, nu le port resentimente
şi nu doresc să le fac rău pentru că ştiu că este o judecată când
lucrarea fiecărui om va fi trecută în revistă înaintea lui Dumnezeu şi
fiecare om va primi din partea marelui Judecător potrivit cu faptele
sale. ( Scrisoarea 59, 1889 )

Capitolul 29 — Patru pastori nesfinţiţi
Înşelăciunile lui Satana. [Cuvinte scrise către un pastor care a
fost implicat sentimental într-o legătură cu o femeie care nu era soţia
sa, având tot felul de închipuiri. El se gândea să trăiască cu această
femeie şi să aibă copii cu ea în ceruri.] Am multe să îţi spun. Mi-ai
fost prezentat ca aflându-te în mare pericol. Satana este pe urmele
tale şi uneori el ţi-a şoptit basme plăcute auzului, arătându-ţi tablouri
încântătoare ale aceleia pe care el o prezintă ca fiind o companie mai
potrivită pentru tine decât nevasta tinereţii tale, mama copiilor tăi.
Satana lucrează pe furiş, neobosit, pentru a te doborî prin diverse [200]
ispite. El este hotărât să devină învăţătorul tău şi în acest moment
tu trebuie să te aşezi în acea poziţie în care să poţi căpăta putere şi
să i te împotriveşti. El speră să te ducă în labirintul spiritismului.
El speră să-ţi îndepărteze dragostea de soţia ta şi să o dirijeze spre
o altă femeie. El doreşte ca tu să îngădui minţii tale să zăbovească
asupra acestei femei până când, printr-o dragoste nesfântă, ea va
deveni idolul tău.
Fantezii cu privire la familii în ceruri. Vrăjmaşul sufletelor
câştigă mult atunci când poate conduce imaginaţia unuia dintre
străjerii aleşi ai lui Iehova de a tot zăbovi asupra posibilităţii întovărăşirii, în lumea care va veni, cu o anumită femeie pe care o iubeşte şi
de a întemeia acolo o familie. Nu avem nevoie de asemenea tablouri
plăcute. Astfel de închipuiri îşi au originea în mintea ispititorului.
Noi avem o asigurarea clară a Mântuitorului că în lumea care
va veni cei mântuiţi „nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita.
Pentru că nici nu vor putea muri, căci vor fi ca îngerii. Şi vor fi fiii
lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii“ ( Luca 20, 35.36 ).
Mi-a fost arătat că basmele spiritiste fac multe victime. Minţile
lor sunt senzuale şi, dacă nu se produce o schimbare, acest lucru va
fi spre ruina lor. Tuturor acelora care îşi îngăduie astfel de închipuiri
nesfinte, eu le spun: opriţi-vă de dragul lui Hristos, opriţi-vă în locul
în care vă aflaţi. Vă aflaţi pe terenul interzis. Pocăiţi-vă, vă implor,
şi convertiţi-vă.
179
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Locul dintâi în afecţiunea unui bărbat. Bărbaţilor căsătoriţi eu
sunt instruită să le spun: „Dragostea voastră trebuie să fie îndreptată
spre soţiile voastre, mamele copiilor voştri. Lor trebuie să le acordaţi
atenţie şi gândurile voastre trebuie să zăbovească asupra planurilor
ce au în vedere fericirea lor...“
Fratele meu, U., nu uita că femeia care primeşte cea mai mică
[201] dovadă de afecţiune din partea unui bărbat care este soţul altei femei,
dovedeşte că are nevoie de pocăinţă şi convertire. Iar bărbatul care
îngăduie ca soţia lui să ocupe locul al doilea în ce priveşte dragostea
lui, se dezonorează pe sine însuşi şi pe Dumnezeu. Acest lucru constituie unul dintre semnele timpului sfârşitului. Însă cu siguranţă, că
tu nu doreşti să împlineşti acest semn. Aceasta este parte celor nelegiuiţi. Domnul Hristos va lua înstăpânire sentimentele acelora care
Îl iubesc şi Îl onorează pe Dumnezeu, făcându-i să se concentreze
asupra unor lucruri corespunzătoare.
Fratele meu, soţia ta are greşelile ei, însă tu le ai pe ale tale. Ea
este încă soţia ta. Ea este mama copiilor tăi şi tu trebuie să o respecţi,
să ai grijă de ea şi să o iubeşti. Păzeşte-te cu grijă pentru că necurăţia
să nu sălăşluiască în mintea şi în inima ta...
Credincios ca oţelul faţă de legământul căsătoriei. Frate U.,
cazul tău mi-a fost prezentat cu câtva timp în urmă însă am întârziat
să-ţi scriu gândindu-mă că s-ar putea să te întâlnesc şi să vorbesc
cu tine. Eşti prins în strânsoarea unui sentimentalism periculos,
şi acesta aproape te-a stricat cu totul pe tine şi pe aceea care ţi-a
îngăduit să-i fii favoritul. Nu este nevoie să-i ceri lui Dumnezeu
să te binecuvânteze atât timp cât mergi pe această cale. În această
privinţă, asupra minţii tale a lucrat vrăjmaşul care este gata să ia în
stăpânire pe cei care fac loc dragostei de tip spiritist.
Tu ai o soţie şi eşti legat de ea prin Legea lui Dumnezeu. „Aţi
auzit că s-a zis celor din vechime: «Să nu preacurveşti». Dar Eu vă
spun că orişicine se uită la o femeie ca să o poftească, a şi preacurvit
cu ea în inima lui. Dacă, deci ochiul tău cel drept te face să cazi
în păcat; scoate-l şi leapădă-l de la tine; căci este spre folosul tău
să piară unul din mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul
în gheenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat; tai-o
şi leapăd-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din
mădularele tale şi să nu-ţi fie aruncat tot trupul în gheenă. S-a zis
iarăşi: «Oricine îşi va lăsa nevasta, să-i dea o carte de despărţire».
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Dar Eu vă spun că ori şi cine îşi va lăsa nevasta, afară numai din
pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de
nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte“ ( Matei 5, 27-32 ).
Fie ca Domnul să te ajute, aceasta este rugăciunea mea. Acum
este timpul să lupţi lupta cea bună a credinţei. Acum este timpul [202]
să lupţi împotriva tendinţelor inimii fireşti. Acum este timpul să
fii credincios ca oţelul faţă de legământul căsătoriei, refuzând, în
gândire, cuvânt sau faptă, să îţi strici numele de bărbat care se teme
de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Sale. Ai fost absorbit de idei
spiritiste. Însă dacă acum te vei întoarce cu totul spre Dumnezeu,
harul Domnului nostru Isus Hristos îţi va fi oferit iar adevărul va
triumfa în viaţa ta. ( Scrisoarea 231, 1903 )
O mustrare publică. [Scrisă către un pastor tânăr, necăsătorit]
Avem o lucrare grea de făcut aici. Era un spirit de uşurătate ( în locul
acela ). Tinerii se asociau în perechi cu fete şi când erau mustraţi,
unii dintre ei erau sfidători, încăpăţânaţi şi nechibzuiţi. Trebuie să
clarificăm aceste lucruri pentru a putea să avem o atmosferă deschisă
în adunarea noastră. Însă în Sabat parcă totul s-a spulberat. Fratele
Y. care ţinuse predica alergase după fete, femei căsătorite şi văduve
şi se pare că aceasta este înclinaţia lui atunci când coboară de la
amvon, mergând din stat în stat. Duminică dimineaţa, l-am strigat
pe nume şi i-am spus atât lui, cât şi celor prezenţi că nu avem nevoie
de asemenea bărbaţi, care nu fac altceva decât să dubleze povara
lucrătorilor noştri.
Dacă măcar s-ar da la o parte din cale şi ar da pe faţă ce este în
inima lor, fără să producă acest rău sub pretenţia de evlavie, atunci
cauza ar fi uşurată. El nu a făcut încă o mărturisire. Nici nu ştiu
dacă o va face. Însă lumina şi-a făcut loc în adunările noastre, iar
tinerii care au urmat exemplul său au venit în faţă în mod hotărât şi
şi-au mărturisit greşelile. Când oare vor fi înţelepţi cei ce pretind a-l
[203]
mărturisi pe Hristos? ( Scrisoarea 53, 1884 )
Invitaţie de a lucra într-o altă ţară. [Scrisă unui pastor care
călcase porunca a şaptea şi apoi s-a pocăit.] Stimate frate V., în
această dimineaţă am primit şi am citit scrisoarea ta şi dacă nu-i dau
răspuns de îndată mă tem că îmi va ieşi din minte...
Cu privire la schimbarea locului în care te afli, eu aş vrea să-ţi
menţionez Anglia. Este un câmp mare acolo însă lucrători sunt puţini, este mult de făcut în care toţi pot avea o contribuţie — toţi cei
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din familia ta şi dacă vei porni să lucrezi cu umilinţă şi blândeţe,
răscumpărând greşelile trecute ale vieţii tale, Dumnezeu te va accepta. Este nevoie de lucrători în Anglia, iar avantajul acestei ţări
faţă de alte ţări din Europa este că fraţii noştri americani nu trebuie
să lucreze acolo cu ajutorul unui traducător...
Dacă vei merge în Anglia, vei găsi cu siguranţă suficient de
lucru, iar Dumnezeu este îndurător; El are milă de noi în slăbiciunile
noastre; El ne iartă păcatele; şi dacă trăim în umilinţă şi ne pocăim,
dacă ne abţinem de la rău şi facem binele, Domnul ne va primi. Fie
ca Domnul să te înveţe cea ce ai de făcut şi să lucreze pentru tine.
Aş dori să existe cât mai mulţi bărbaţi care să se consacre lucrării
misionare în Anglia. Acest regat are doar câţiva lucrători. Avem
nevoie de misionari prin care Dumnezeu să poată lucra şi pe care
să-i poată binecuvânta. Avem nevoie de bărbaţi care să simtă povara
pentru suflete, bărbaţi care să lucreze aşa cum a lucrat Hristos, cu
zel, dezinteresat, pentru a lumina pe cei ce sunt în întuneric. Îţi scriu
această scurtă scrisoare, gândind că este mai mult decât ceea ce s-ar
[204] putea scrie. Sora ta în Hristos. ( Scrisoarea 41, 1886 )
Gânduri şi închipuiri necurate. [Scrisă către un pastor care nu
s-a pocăit.] Frate Z., am multă tristeţe în suflet datorită ţie. Mă tem,
da, mă tem mult că nu vei intra niciodată în Împărăţia lui Dumnezeu.
Am multă durere pe suflet în timp ce mă gândesc la cazul tău, tu,
care stai în lumină ca slujitor delegat al lui Isus Hristos, şi totuşi atât
de mânjit încât îngerii cei sfinţi nu se pot apropia de tine. Nu este
un lucru nou că gândurile tale sunt mânjite de dorinţe necurate şi
gânduri pătimaşe. Când ne-am întâlnit la Healdsburg, şi mi-ai spus
că ai câştigat biruinţa, tu mi-ai spus o minciună, deoarece tu ştiai că
nu este acesta adevărul.
Musca în pânza de păianjen. Viaţa ta din trecut mi-a fost prezentată ca a unuia care nu are putere lăuntrică de a se împotrivi
păcatului dacă acesta este înveşmânat în mod ademenitor. Tu ai
dobândit încrederea femeilor care te consideră un bărbat evlavios
şi neprihănit, apoi te-ai folosit de acest avantaj permiţându-ţi familiarităţi cu ele — sărutându-le, mergând tot mai departe în practici
ademenitoare, pătimaşe, atât de mult cât îţi permiteau ele şi nu numai cu sora X., ci şi cu altele. Îmi vine rău de la inimă când mă
gândesc că ai întinat sau ai stricat mai mult decât una sau două sau
trei sau patru cu linguşirile tale ploconeala ta şi dezmierdările tale
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care au condus la suflete la desfrâu şi viciu. Tu care eşti străjer, eşti
un păstor!...
Tu ai aranjat lucrurile astfel încât practicile destrăbălate să apară
ca fiind nevătămătoare, şi mulţi au fost duşi departe, la desfrâu şi au
fost ademeniţi pentru că nu au avut curajul moral de a te mustra pe
tine, un pastor, pentru obiceiurile tale nelegiuite. Au fost nu puţini
aceia care şi-au sacrificat conştiinţa, pacea sufletească şi favoarea
din partea lui Dumnezeu deoarece un bărbat pe care poporul l-a [205]
desemnat a fi străjer pe zidurile Sionului, a fost cel care i-a dus în
ispită — un lup în haină de oaie.
Iar cei care nu au fost mânjiţi, cad în capcana pe care Satana a
pus-o pentru ei, prin păstorul cel rău, sub diferite pretenţii şi scuze.
Tu ţi-ai ascuns inima ta cea rea care se împotriveşte de moarte
curăţiei şi sfinţeniei. Musca ademenită în pânza de păianjen, peştele
ademenit în momeala din cârlig, au fost prinşi în cursă şi luaţi.
Abordarea greşită a consiliului cu privire la căsătorie. Prin
ceea ce ai făcut ai înjosit lucrurile sacre şi le-ai adus la acelaşi nivel
cu cele comune. Mulţi au ajuns aproape la ruină şi au fost scoşi
aproape ca nişte tăciuni aprinşi din foc; însă ceea ce ai făcut tu,
îndepărtând barierele care păzesc sfinţenia relaţiei de căsătorie între
soţ şi soţie, planurile puse la cale pentru a o face pe soţie să-ţi spună
ţie secrete din căsnicia ei, le determină pe cele care cedează din fire,
care au ajuns captivate de tine, să-şi deschidă inima faţă de tine ca
în faţa unui duhovnic catolic, iar tu le încurajezi gândul că au făcut
o greşeală prin căsătoria lor.
În fiecare familie există uneori neînţelegeri. Există gânduri şi
sentimente exprimate, de pe urma cărora Satana trage foloase, însă
dacă atât soţul, cât şi soţia, se vor împotrivi diavolului şi îşi vor
umili inima înaintea lui Dumnezeu, atunci curând greutăţile vor fi
vindecate fără să lase cicatrice urâte. Însă tu ai lucrat astfel încât
ai încurajat înstrăinarea în loc de a vindeca rănile; pacea minţii,
armonia şi utilitatea nu doar a femeilor, dar şi a bărbaţilor au fost
distruse, iar seminţele desfrâului pe care le-ai semănat tu au produs
o recoltă amară. Îndepărtarea de Dumnezeu pe această cale este
un lucru obişnuit însă adevărul este că doar puţini sunt cei care se
[206]
întorc.
Sacrul întreţesut cu necurăţia. Femeile sau fetele sfioase care
nu se împotrivesc avansurilor şi familiarităţii bărbaţilor, a bărbaţilor
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căsătoriţi cad uşor în cursă. Bărbatul care ar trebui să vegheze asupra
sufletelor pentru a le salva, urmăreşte de fapt ocazii de a le ruina.
Sunt atât de multe care nu sunt ferme la principii, care ajung să aibă
legături cu bărbaţii care predică adevărul; şi unii dintre aceştia le
ţin cursuri rafinate de nelegiuire în faţa lor, îmbrăcaţi în veşminte
îngereşti şi, dacă inimile lor nu sunt apărate prin principii hotărâte,
ferme, lucrarea de distrugere este repede adusă la îndeplinire.
Sacrul este dat la o parte şi întreţesut cu acţiuni senzuale,necurate
şi nesfinte, astfel că victima este zăpăcită, iar templul sufletului
devine un locaş al viciilor. La început, cel care nu bănuieşte, doar
ascultă, după aceea li se arată o familiaritate preferenţială; apoi
educaţia aceasta continuă până când ajung ca „boul care se duce la
măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă“ ( Proverbe 7, 22 ), ele
mergând pe urmele paşilor ispititorului şi merg nebuneşte atât de
departe cât le duce acesta. ( Scrisoarea 82, 1886 )

Capitolul 30 — Asistenţii Ellenei White
Către W.F. C. — 6 septembrie 1895. [Atât fratele W.F.C., cât şi
Fannie Y. au fost angajaţi ai lui Ellen White mai întâi la Melbourne,
iar apoi la Cooranbong, New South Wales. în 1895, Ellen White şi
echipa ei locuiau şi lucrau în corturi, până când s-a construit reşedinţa
permanentă la Sunnyside.] În această dimineaţă, când veneam de la
şcoală, ţi-am văzut calul legat de un copac din faţa cortului ocupat de
Fannie Y. După un timp m-am dus la cort. O doamnă din Newcastle
şi Jessie Israel erau în vizită la Fannie. Tu stăteai jos şi scriai la
maşina de scris. De ce nu te-ai dus de îndată cu maşina de scris în
cortul unde se serveşte masa? Ce impresie poate face o astfel de
purtare asupra minţii unei tinere care vizitează şcoala? A făcut o [207]
impresie care nu a fost deloc favorabilă.
Familiaritatea ta faţă de femeile tinere este necorespunzătoare,
însă ţi se pare atât de firească şi obişnuită, încât nu gândeşti că e
nimic rău în ea. Cuvântul lui Dumnezeu ţi-a spus că trebuie să te
fereşti de orice se pare rău; dar faci tu acest lucru? Tu eşti un bărbat
căsătorit, care ai o soţie şi doi băieţi, pe care i-ai lăsat în America şi
acest lucru ar trebuie să fie suficient, fără să mai fie nevoie de vreun
alt sfat, pentru a te determina să cultivi sobrietatea şi să fii atent cum
te porţi cu altele... Îţi scriu aceste lucruri pentru că o amăgeşti pe
Fannie şi după câte se pare, ea este cu totul oarbă şi îndrăgostită
nebuneşte...
Căutând să fii cât de mult în compania lui Fannie cât am stat în
Melbourne nu a fost doar ceva ce se pare rău ci a fost chiar rău. Ţi-a
plăcut acest lucru însă ar fi trebuit să ai discernământul de a înţelege
că prin faptele tale tu încurajezi şi pe alţii să meargă pe aceeaşi cale.
Eu plec acum în Tasmania, iar tu şi Fannie rămâneţi în Avondale.
După plecarea mea, tendinţa va fi să vă simţiţi mai liberi să fiţi
împreună, pentru că eu nu sunt prezentă în cetăţuie. Mă tem că vei
dezonora adevărul prin familiaritatea ta. Protestez hotărât împotriva
acestui lucru. Depărtează-te cât de mult cu putinţă de cortul lui
Fannie, altfel se va isca un scandal. ( Scrisoarea 17, 1895 )
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Către W. F. C. — septembrie 1895. M-am bucurat de foarte
puţin ajutor din partea lui Fannie timp de mai multe luni şi aceasta
nu pentru că nu poate lucra ci datorită faptului că întovărăşirea cu
tine a dus-o într-o experienţă care o face cu totul nepotrivită pentru
ceea ce am eu nevoie în lucrare...
Sunt foarte îngrijorată de un alt lucru şi acesta este legat de
vizitele pe care i le faci în cort. Deja am hotărât că voi doi nu mai
[208] puteţi lucra împreună. Tu eşti un bărbat căsătorit, tată a doi copii.
Dacă soţia ta a obţinut divorţul aceasta nu înseamnă că tu eşti liber
să te căsătoreşti din nou, după câte citesc eu în Biblia mea...
Înainte de a pleca trebuie să stabilesc câteva reguli. Lucrul lui
Fannie nu e în ordine de câtva timp. Cauza este, în mare parte,
întovărăşirea cu tine. Sunt convinsă că aşa stau lucrurile de acea
îţi spun, stai departe de cortul ei. Când voi pleca, vei simţi că ai o
ocazie bună de a te afla în prezenţa ei ori de câte ori vei dori; însă
nu pot pleca fără să te avertizez şi să te însărcinez să ai grijă ce
faci. Nu doresc să mi se aducă nici o batjocoră datorită unor practici
imprudente nesăbuite. ( Scrisoarea 19, 1896 )
Către Fannie Y. — 23 noiembrie 1895. M-am gândit la tine în
legătură cu W. F. C. şi nu am să-ţi dau alt sfat decât cel pe care ţi
l-am dat. Consider că nu ai dreptul din punct de vedere moral, să
te căsătoreşti cu W. F. C. iar el nu are dreptul, din punct de vedere
moral, de a se căsători cu tine. El şi-a părăsit soţia după ce a înfuriato mult. El a părăsit pe cea căreia i-a făgăduit înaintea lui Dumnezeu
că o va iubi şi va avea grijă de ea pe tot timpul vieţii. Înainte ca ea
să obţină divorţul, pe când ea era încă soţia lui legitimă, el a lăsat-o
timp de trei ani, a părăsit-o cu inima şi şi-a exprimat dragostea faţă
de tine. Lucrul acesta a fost mult discutat pe larg de tine şi acest
bărbat căsătorit, pe când el era încă legat din punct de vedere legal
de soţia cu care s-a căsătorit, şi cu care a avut doi copii.
Nu găsesc nici o înlesnire în Scripturi care să vă dea vreunuia
dintre voi dreptul să vă căsătoriţi, chiar dacă soţia lui a divorţat de
el. După cum a provocat-o, în mare măsură ceea ce a făcut el a
condus la acest rezultat şi nu văd în vreo lumină mai favorabilă să
aibă dreptul legal să se lege prin căsătorie cu tine sau ca tu să te
[209] uneşti cu el. Un lucru este clar. Eu nu pot avea nici o legătură cu
vreunul dintre voi dacă faceţi acest pas pentru că eu văd acest lucru
în lumina Scripturii care condamnă legătură voastră. De acea, aş
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dori ca amândoi să înţelegeţi că potrivit cu lumina pe care mi-a dat-o
Dumnezeu cu privire la trecut şi prezent nu cred că vă pot folosi pe
vreunul dintre voi dacă faceţi acest pas.
Sunt uimită că te gândeşti chiar şi o clipă că puteţi face aşa ceva
şi să-ţi îndrepţi sentimentele către un bărbat căsătorit care şi-a părăsit
soţia şi copiii în astfel de împrejurări. Vă sfătuiesc să vă prezentaţi
gândurile şi planurile în această privinţă în faţa fraţilor noştri care
poartă răspunderea ca să puteţi primi sfat din partea lor şi ca ei să
vă arate din Legea lui Dumnezeu greşeala în care aţi căzut. Voi
amândoi aţi călcat Legea şi doar prin faptul că v-aţi gândit că aţi
putea să vă uniţi prin căsătorie. Ar fi trebuit să respingeţi acest gând
încă de la început.( Scrisoarea 14, 1895 )
Către James Edson White, 9 decembrie. 1895... Dar of, câtă
durere de inimă pentru alte lucruri care s-au petrecut şi care au
fost pentru mine o încordare înfricoşătoare. Este vorba de legătura
de intimitate între W. F. C. şi Fannie. Am prezentat în faţa lor
toate pericolele însă ei le-au negat. Însă în adunarea din Melbourne,
Fannie a recunoscut că îl iubeşte pe W. F. C. şi că el o iubeşte pe ea.
Am încercat să prezint cazul în faţa lor în adevăratul său sens. W. F.
C. are o soţie care este în viaţă. Recent ea a obţinut divorţul. El a
părăsit-o şi fiind plecat de trei ani. Însă Fannie mi-a spus că s-a rugat
că, dacă este bine să se căsătorească cu W. F.C., soţia lui să obţină
divorţul. Ce orbire îi loveşte pe cei care încep să se îndepărteze de la
calea cea dreaptă! Aceştia doi au crezut că se pot uni prin căsătorie şi
că împreună vor putea duce mai departe lucrarea mea. Administrarea
tuturor afacerilor mele ar însemna să fie în mâinile sale. Nu pentru
mult timp, le-am spus. Un asemenea pas îi va îndepărta de mine [210]
pentru totdeauna pe amândoi, deoarece W. F. C. nu are dreptul din
punct de vedere legal să se căsătorească. ( Scrisoarea 123 a, 1895 )
Către W. F. C., 9 aprilie 1896. Sunt foarte întristată când mă
gândesc la trecut şi de ceea ce mă înştiinţează Duhul lui Dumnezeu.
Am o solie hotărâtă să-ţi transmit, frate C. O lumină specială cu
privire la tine şi familia ta, nu mi-a fost dată până acum doi ani.
Atunci mi-a fost arătat că atitudinea pe care tu ai manifestat-o în
viaţa din cămin nu a fost creştinească. Tu ţi-ai început căsnicia,
acceptând un sabat fals şi navigând sub culori false. Însă o soţie care
a fost dobândită prin vinderea principiilor adevărului nu putea aduce
pace sau fericire cumpărătorului. Dumnezeu a fost dezonorat prin
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ceea ce ai făcut în această privinţă iar adevărul său a fost călcat în
picioare.
Când ai renunţat la Sabat pentru soţia ta ea s-a bucurat că a
obţinut victoria şi s-a bucurat şi Satana. Însă când a acceptat un
bărbat care a vrut să-L vândă pe Domnul lui pentru ea, ea nu la putut privi şi onora ca pe un soţ. Când s-a căsătorit cu tine în
aceste împrejurări, ea nu a făcut distincţie între o dragoste de origine
divină şi una de origine pământească. Un bărbat care îşi va sacrifica
dragostea pentru Tatăl său ceresc pentru o soţie va ajunge şi să-şi
vândă soţia pentru o altă femeie. Acest fel de dragoste este josnică;
este pământească şi nu va rezista niciodată probei.
Domnul nu schimbă legile guvernării Sale, legile care îi stăpânesc pe supuşii Săi atât din această lume, cât şi din universul ceresc.
Legile naturale trebuie respectate. Însă tu ai fost atât de hotărât să o
dobândeşti pe soţia ta încât ai dat la o parte orice barieră, ai călcat
Legea lui Dumnezeu renunţând la Sabat; şi nu ai cules decât ceea ce
[211] ai semănat.
După ce te-ai căsătorit cu soţia ta, ai acceptat din nou Sabatul.
A fost bine ce ai făcut, dacă ai făcut-o cu sinceritate şi în temere de
Dumnezeu. Domnul Hristos a spus ( se citează Ioan 14, 21.23 ).
Însă tu ţi-ai obţinut o soţie printr-o promisiune pe care după
aceea ai încălcat-o. Ai plătit un preţ scump pentru ea şi călcându-ţi
cuvântul, ia-ai dat toate motivele să fie ispitită. Astfel Satana a avut
din plin ocazia de a o înşela şi el i-a prezentat acest lucru în propria
lui lumină. Tu ai sacrificat adevărul şi ţi-ai vândut ataşamentul faţă
de Dumnezeu pentru a obţine o soţie iar după aceea, după ce ai
început să ţii Sabatul, felul tău de a te purta cu soţia ta a fost cu
totul diferit de ceea ce a fost înainte. Ar fi trebuit să-i dovedeşti toată
duioşia, răbdarea şi dragostea pe care le-ai avut faţă de ea înainte de
căsătorie. Însă nu ai făcut acest lucru. Nu ţi-ai păstrat dragostea faţă
de ea. Eu nu pot să-mi pun încrederea în tine ca creştin şi, după cum
evoluează lucrurile nu-mi pot da consimţământul ca tu să devii un
membru al bisericii.
Tu ai crezut că odată ce te-ai căsătorit poţi să faci ceea ce-ţi place.
Acest lucru a produs amărăciune căsniciei tale iar soţia ta a avut
toate motivele să refuze să-şi lase casa şi să vină la tine în această
ţară. Acceptarea de către tine a vederilor fanatice nu a constituit
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nimic în favoarea ta, şi tu i-ai dat soţiei tale ocazia de a-şi consolida
poziţia împotriva principiilor adevărului.
Timp de ani de zile ai fost departe de casa ta. Plecând în felul în
care ai făcut-o tu a constituit o greşeală împotriva familiei tale. Tu
mi-ai spus că nu te vei umili niciodată, întorcându-te înapoi acasă.
Însă Domnul mi-a prezentat acest lucru. Eu ştiu că tu nu poţi fi curat
în ochii Domnului până ce nu faci tot ce-ţi stă în putere pentru a
te împăca cu soţia ta. Ai o lucrare de făcut în familia ta care nu
poate rămâne nefăcută. Ţi-am spus acest lucru în septembrie trecut. [212]
Indiferent de poziţia pe care a luat-o soţia ta, indiferent de nesăbuinţa
sau nestatornicia ei, aceste lucruri nu constituie o scuză ca să nuţi poţi face datoria faţă de copiii tăi. Tu ar trebuie să te întorci în
căminul tău şi să faci tot ce-ţi stă în putere pentru a repara spărtura
la care tu, un aşa-zis susţinător al adevărului, ai contribuit în măsură
mai mare decât soţia ta.
Când ţi-ai îndreptat dragostea spre o altă femeie, chiar dacă soţia
ta a obţinut divorţul, tu ai călcat porunca a şaptea. Însă tu ai greşit
mai mult decât atât. Tu ai iubit o altă femeie înainte ca soţia ta să
obţină divorţul şi tu ai spus către cineva: „Ce greu este să fii legat de
o femeie pe care nu o iubeşti când există una pe care o iubesc, da, şi
ea la fel.“
Purtarea ta în timpul cât ai fost în familia mea nu a fost deschisă
şi cinstită. Legăturile dintre tine şi cea de care te-ai îndrăgostit au
avut loc sub mantia minciunii şi a înşelăciunii. Sub o mască falsă
au fost puse la cale planuri secrete. Domnul mi-a făcut cunoscut
aceste lucruri şi eu am încercat să schimb ordinea lucrurilor, însă
povara sufletească era faţă de tine, iar alţii au socotit acesta ca un
lucru de nimic. În acest timp tu ţineai studii biblice şi aveai o parte
importantă în lucrarea bisericii. Nu mi-a fost cerut sfatul cu privire la
această decizie importantă. Dacă mi-ar fi fost cerut, aş fi fost scutită
de multă durere care a urmat după aceea.
Când am discutat cu tine în legătură cu familiaritatea ta faţă de
femeile tinere şi când ţi-am spus că nu te pot lăsa în familia mea în
perioada când urma să plec în Tasmania, răspunsul tău a fost că tu
ai fost întotdeauna sociabil cu tinerele femei şi că nu te-ai gândit
niciodată că ar fi vreun rău în asta. Ţi-am spus că ştiu că această
familiaritate este dăunătoare şi că nu te pot lăsa în familia mea cât
[213]
voi fi absentă.
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Când ţi-am spus că nu poţi rămâne în familia mea, tu ai spus că
după ce îţi vei face socotelile, ceea ce va dura cam o săptămână, vei
putea pleca. Însă acest lucru a fost amânat sau neglijat până cam cu
două săptămâni înainte de întoarcerea noastră din Tasmania, şi apoi
în iulie am plecat la Cooranborg.
Acest lucru se poate opri aici. Nu se poate ca eu să fiu privită ca
cea care te ţine departe de casa şi familia ta. Cred că a fost o greşeală
chiar faptul că te-am adus în familia mea. Am făcut acest lucru ca să
te ajut, însă nu pot da altora impresia că noi te considerăm un bărbat
vrednic de a fi angajat în această lucrare sfântă pe care Domnul mi-a
încredinţat-o. Nu pot lăsa ca lucrurile să apară astfel, deoarece eu
sunt astfel, aşezată într-o lumină greşită.
Nu se poate ca eu să par că sunt de acord cu ceea ce faci tu cu
viaţa ta de familie. Faptul că ţi-ai părăsit soţia şi copiii constituie
o ofensă la adresa lui Dumnezeu iar eu trebuie să prezint lucrurile
aşa cum sunt ele în realitate, în faţa preşedintelui conferinţei din
care faci parte, fratele Williams. Speram ca tu să-ţi dai seama că te
amăgeşti şi că vei simţi că ai nevoie de pocăinţă. Însă experienţa mea
de la Avondale şi povara care a fost pusă asupra mea acolo m-au
făcut să sufăr mult; iar lucrurile cu privire la viaţa ta din trecut mi-au
fost prezentate într-o lumină mai clară... Tu ai crezut că vei primi
acreditarea ca pastor al Evangheliei însă dacă aceasta ţi-ar fi fost
acordată, cauza lui Dumnezeu ar fi suferit ocară. Tu te-ai prezentat
ca fiind un bărbat care a greşit, dar că soţia ta a fost cea care a greşit
mai mult. Nu ar fi trebuit să o tratezi niciodată aşa cum ai trata-o.
Te-ai purtat faţă de micuţii tăi astfel ca soţia ta să nu facă altceva
decât să se înstrăineze de tine. Inima ei a fost rănită şi ea a fost
aproape hărţuită de disciplina tiranică şi aspră cu care ţi-ai stăpânit
copiii.
[214]
După ce ai renunţat la Fannie, tu te-ai îndrăgostit de alta. Aceasta
arată ce faci tu când se iveşte ocazia. Acorzi atenţie tinerelor fete
şi astfel le câştigi dragostea căci dacă îţi propui, ştii să fii foarte
atrăgător. Toate aceste lucruri au trecut prin faţa ochilor mei şi m-au
indignat. Nu pot şi nu voi păstra tăcere în această privinţă. M-am
hotărât ca ceea ce eşti de fapt, un om neprincipial, să fie scos la
iveală. Ideile tale cu privire la ceea ce ar trebui să fie un creştin nu
corespund principiilor expuse în Cuvântul lui Dumnezeu astfel că
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nu trebuie să ţi se acorde nici o răspundere în legătură cu cauza lui
Dumnezeu. ( Scrisoarea 18, 1896 )
Către fratele I. N. Williams, preşedintele Conferinţei Pensylvania, conferinţa de acasă a lui W. F. C., 12 aprilie 1896. Am
avut multă bătaie de cap datorită lui W.F. C. care se va întoarce în
America cu vaporul din luna acesta. El a dovedit că-i place societatea
tinerelor fete şi s-a purtat foarte uşuratic, ca un băiat. Acum vreun
an, la sugestia fiului meu, W. C. White, l-am angajat ca dactilograf
pentru Fannie Y., în timp ce ea îi citea manuscrisul. Însă curând a
venit necazul. Mi-au fost date continuu avertizări. Am vorbit cu el
despre familiaritatea şi uşurătatea sa când se află în prezenţa femeilor tinere, însă el a spus că a fost întotdeauna sociabil cu femeile şi
că nu vede nimic rău în asta.
Noi am vrut să-l ajutăm, căci nu avea bani, doar nişte haine foarte
sărăcăcioase. El era isteţ şi ar fi putut deveni un ajutor competent
pentru W. C. White sau un lucrător pentru mine. Însă nu am îndrăznit
ca el să rămână ca membru al familiei mele.
S-a ataşat de Fannie Y. şi legătura a fost ţinută ascunsă până ce a
aflat că soţia lui a obţinut divorţul. Când a auzit acest lucru sa simţit [215]
mult uşurat căci inima lui era cu totul îndepărtată de ea. Însă Domnul
mi-a dat lumină cu privire al acest caz. Eu socotesc că el este cu
mult mai vinovat decât soţia sa având în vedere faptul că el pretinde
a crede adevărul cel sfânt, iar ea nu este de partea adevărului. El nu a
fost un soţ bun, iubitor, nu a fost blând şi răbdător, ci foarte critic şi
tiran faţă de soţia sa dacă aceasta nu-i făcea pe plac în vreun fel. Nu
pot vedea cum ar fi posibil ca soţia lui, în contact cu temperamentul
şi purtarea lui s-ar putea simţi atrasă de adevăr. Ea i s-a împotrivit şi
aceasta i-a căzut greu lui, însă cu nici un pic mai greu decât i-a fost
ei datorită faptelor sale. El nu a dovedit răbdare şi nici nu s-a purtat
aşa cum ar fi trebuit să se poarte un creştin. El a greşit atunci când a
plecat de acasă, părăsindu-şi soţia şi copiii. Acum câteva luni, am
aflat că nu a făcut nimic pentru a-i ajuta.
După cum mi-au fost prezentate lucrurile, a fost foarte grav faptul
că el s-a îndrăgostit de altă femeie atâta timp cât soţia lui era în viaţă,
aceea căreia i-a făgăduit că o va iubi şi îi va purta de grijă pe tot
parcursul vieţii. De ce a plecat de acasă pentru atât de mult timp
a constituit un mister pentru noi toţi până când, recent, am primit
iluminarea divină.
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El se poate prezenta ca fiind foarte atrăgător şi poate câştiga
încrederea şi favoarea fetelor, însă când ai de-a face cu el, el are
un asemenea temperament şi comportament încât, dacă nu se va
schimba nici o femeie, fie credincioasă, fie necredincioasă, nu va
putea trăi în pace cu el. El se poartă astfel încât nesocoteşte pe
oricine. El este necumpătat în mâncare şi de aceea are atât de puţină
răbdare.
Am simţit că a sosit timpul să nu-l mai folosesc pentru afacerile
mele căci continuă să-mi vină avertismente din partea Domnului cu
[216] privire la purtarea lui.
Îţi voi mai scrie în legătură cu aceasta dacă va mai fi necesar.
Te rog să-mi scrii, spunându-mi ceea ce ştii despre familie. Ajută-l
pe W. F. C. dacă poţi, să pună lucrurile în ordine şi să îndepărteze
ocara de deasupra cauzei lui Dumnezeu. Chiar dacă soţia lui este
aproape căsătorită, poate că se va putea face ceva pentru copiii lui. (
Scrisoarea 104, 1896 )
Către fratele şi sora G. C. Tenney, 1 iulie, 1897. Lucrarea între
Fannie Y. şi fratele W. F. C. a început la adunarea în corturi de la
Melbourne ( ianuarie 1894 ). Acolo ea s-a îndrăgostit de un bărbat
căsătorit, cu doi copii. Ea a tăgăduit cu totul că ar exista vreo relaţie
de dragoste între ea şi fratele C. În faţa mea în cort a declarat că nu
este nimic adevărat din ceea ce se zvoneşte. Timp de un an după
acesta, n-a fost bună de nimic pentru mine, nu mi-a fost de folos,
mi-a fost doar o povară grea, fără vlagă.
Am fost marcaţi de aventura dintre Fannie şi W. F. C. pe tot
parcursul adunării în corturi de la Armadale. Eu am vorbit cu ei, cu
amândoi separat şi le-am spus că Domnul este întristat de către ei.
Ei au tăgăduit că ar fi ataşaţi în mod mai deosebit unul de celălalt.
Eu ştiam adevărul însă Domnul m-a ajutat să desfăşurăm cu bine
adunarea. Chiar înainte de încheierea adunării, Fannie a venit la
mine şi mi-a spus: „O, sora White, vin la tine ca la o mamă. Îl iubesc
pe fratele C. cu toată inima mea şi inima mea este complet zdrobită.
De trei ori mi-a fost prezentată această cupă de fericire şi apoi mi-a
fost smulsă.“ Apoi fata a spus: „M-am rugat ca, dacă este bine să ne
căsătorim, soţia lui să obţină divorţul şi n-au mai trecut decât câteva
săptămâni până ce ea a obţinut divorţul. Acum, nu crezi că Domnul
mi-a ascultat rugăciunea?“ Nu am îndrăznit să vorbesc cu ea pentru
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că aveam de vorbit în ziua aceea în faţa unei mari adunări. Dacă sora
[217]
Prescot este la Battle Creek, ea vă va putea spune detalii.
Ei bine, de atunci m-am despărţit de Fannie, gândindu-mă că
niciodată nu vom mai intra în legătură. Însă, la puţin timp după
aceasta Fannie se afla la Sidney şi mi-a scris o altă mărturisire.
Eu gândeam că n-o pot primi înapoi, însă Duhul Domnului a venit
asupra mea şi mi-a spus: „Mai dă-i o şansă.“ Aşa că m-am hotărât să
o văd pe Fannie şi să-i spun că o iau înapoi. Ceea ce am şi făcut, ea
a stat cu mine câteva săptămâni însă nu a fost în stare să facă nimic,
apoi ea s-a hotărât să plece acasă la mama ei şi i-am spus că este
[218]
liberă să facă acest lucru. ( Scrisoarea 114, 1897 )
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Secţiunea 8 — Căsătorii nebiblice

Capitolul 31 — Atitudinea faţă de căsătoriile
nebiblice
Despărţirea nu este recomandată. Stimate frate ( C. H. Bilss
): Scrisoarea ta a fost primită şi citită. Am luat cunoştinţă cu mai
multe asemenea cazuri şi am descoperit că oamenii sunt doritori
să facă ceva în cazuri similare cu cel pe care l-ai menţionat. După
ce am întors lucrurile pe toate părţile şi au făcut totul bucăţele, ei
n-au mai avut puterea să pună lucrurile din nou laolaltă pentru a
îmbunătăţi situaţia. Am descoperit că cei care erau atât de porniţi să
distrugă nu au făcut nimic pentru a le clădi la loc în ordine. Ei au
avut abilitatea de a face confuzie, de a aduce nefericire şi de a crea o
stare de lucruri din cele mai deplorabile însă nu au avut capacitatea
de a le îmbunătăţi.
Tu mi-ai cerut sfatul în legătură cu acest caz. Eu îţi spun că
dacă nu există o variantă mai bună pentru cei care se află în această
situaţie şi dacă nu pot găsi locuri unde să se poată simţi bine, mai
bine să renunţe la ideea de despărţire. Sper să aflu că nu s-a acţionat
cu grabă în această privinţă şi că dragostea nu va dispărea dintre cei
care au fost uniţi.
Nu în pripă. Scriu aceste lucruri pentru că am văzut atât de
multe cazuri de acest fel şi persoanele implicate se simţeau atât de
împovărate până când totul nu era pus în ordine şi dezrădăcinat iar
apoi povara nu mai exista pentru ei. Noi fiecare trebuie să ştim că
[219] zelul nostru este în funcţie de cunoştinţa pe care o avem.
Nu ar trebui să acţionăm în pripă în astfel de situaţii, ci să privim chestiunea sub toate aspectele. Trebuie să acţionăm cu multă
precauţie şi cu multă delicateţe pentru că noi nu cunoaştem toate
circumstanţele care au condus la o asemenea stare de lucruri.
Sfatul meu este ca aceşti oameni nefericiţi să fie lăsaţi pe seama
lui Dumnezeu şi a propriilor lor conştiinţe iar biserica să nu-i trateze
ca păcătoşi până când nu au dovada că ei sunt astfel în ochii lui
Dumnezeu care este sfânt. El citeşte inimile ca într-o carte deschisă.
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El nu judecă aşa cum judecă omul. ( Scrisoarea 5, 1891 ) [Exact cu
20 de ani mai târziu, W.C. White a scris unui alt corespondent:
„Mama a primit, în decursul ultimilor douăzeci de ani, multe
scrisori cu întrebări referitoare la problemele despre care ai scris
şi de multe ori ea a răspuns că nu are de dat un sfat diferit de cel
al apostolului Pavel. Recent, ea a refuzat să mai aibă de-a face cu
scrisori de acest fel şi ne spune să nu i le mai supunem atenţiei.
Punctul meu de vedere în această privinţă, care cred că este în
armonie cu sfatul pe care am auzit-o pe mama dându-l diferitelor
persoane în anii trecuţi şi care cred că este în armonie cu punctele de
vedere ale fraţilor din conducere şi cu învăţătura Scripturii, este că
nu vom avea parte de binecuvântare, dacă despărţim familiile care
poate au păcătuit sau împotriva cărora s-a păcătuit înainte sau după
ce au îmbrăţişat adevărul.“ ( W.C. White, scrisoarea către fratele
G.W. Anglebarger, 6 oct. 1911 )]

Capitolul 32 — Fratele G.
[Afirmaţia lui W. C. White: „Cu privire la fratele G., pot vorbi
deschis. Cam prin 1875, s-a căsătorit cu o profesoară strălucită. Ea
era foarte talentată, însă după câţiva ani s-a pus pe harţă împotriva
lui şi i-a făcut viaţa mizerabilă. La vremea aceea el era în tovărăşia
[220] unei tinere deosebite, contabilă la colegiul X şi s-a îndrăgostit
de ea. Sora White i-a scris avertizându-l clar iar el a promis că-i
va da ascultare, la scurt timp după ce sora White a plecat în Europa,
fratele G. şi-a dat demisia din funcţia pe care o avea la colegiul X
şi a plecat în Michigan la sora lui, neîmpiedicând-o pe soţia lui să
obţină divorţul.
Până aici, cei care au cunoscut acest caz a l-au aprobat, însă la
scurt timp după aceea, el s-a căsătorit cu contabila menţionată mai
înainte, însă după aceea toţi prietenii lui au fost foarte întristaţi. El
a predat un timp la ____ apoi s-a stabilit aproape de _____ şi timp
de câţiva ani a muncit foarte greu, soţia lui ajutându-l să-şi întreţină
viaţa prin mica fermă de legume şi fructe pe care o aveau. Au ajuns
să vadă pe ce cale păcătoasă au apucat. S-au pocăit cu amar, iar
fraţii şi surorile lor au fost mulţumiţi că pocăinţa lor a fost autentică.
Au avut trei copii care au crescut frumos şi nici unul dintre ei, din
câte ştiu, nu i-au îndemnat să se despartă. Când lucrul acesta a fost
adus la cunoştinţa sorei White, ea nu a încurajat despărţirea şi nu
a încurajat nici o acţiune de a-l exclude de a participa la lucrarea
întreitei solii îngereşti. În anii care a urmat el a lucrat, pe o cale
umilă, întreţinându-se singur, în lucrarea din sud.
Dacă persoanele care trăiesc în lumina întreitei solii îngereşti
au ca scop să se despartă de tovarăşul de viaţă pentru a se uni prin
căsătorie cu altcineva, datoria noastră este să avertizăm, să mustrăm
şi să punem sub disciplină.
În ce privesc persoanele care înainte de a primi solia au fost ispitiţi şi au căzut în cursă, însă după aceea s-au pocăit, şi-au mărturisit
păcatele, au primit iertare din partea lui Dumnezeu şi au câştigat
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încrederea fraţilor lor, este mai bine ca, atât pastorii, cât şi laicii, să-i
[221]
lase în pace, să se bucure de iertarea şi
îndreptăţirea Domnului Hristos, fără se întreprindă nimic în a
strica relaţiile existente. ( 21 februarie 1927 )
Fratele White a adăugat mai târziu: «Convingerea mea este că
fraţii noştri au făcut mult timp o greşeală gravă căutând să despartă
familii; venind cu argumente că, ţinându-şi legământul, făcut neînţelept în majoritatea cazurilor, aceştia continuă să comită adulter zi de
zi.» ( Scrisoarea lui W. C. White, 6 ianuarie 1931 )]
( Atitudinea Ellenei White în privinţa fratelui G. se vede în
scrisorile care urmează ).
O, înţelepciune de sus! Stimate frate Haskell:...Noi considerăm
că deschiderea ( Şcolii Biblice de la Melbourne ) a fost bună. Toţi
sunt mulţumiţi de clădiri şi de localizarea şcolii. Acest lucru estre
demn de remarcat pentru că în general sunt unii care critică însă de
data aceasta nu s-a exprimat nici un cuvânt de nemulţumire şi nu s-a
făcut nici măcar vreo aluzie de acest fel.
Am discutat după întâlnirea cu fratele Starr. Era vorba despre un
profesor de gramatică pentru clasele avansate. Nu avem probleme
cu clasele primare de gramatică, însă avem nevoie de profesori bine
calificaţi în toate ramurile şi sperăm că fratele Olsen să găsească un
alt bărbat sau o altă femeie să poată veni în Australia ca profesor
titular. Dacă G. ar fi fost aşa cum trebuia, el ar fi fost cel mai în
măsură să vină. Însă problema este legată de influenţa lui. Nu ne
putem aventura să riscăm. Nu am nici o îndoială că Domnul l-a iertat.
Însă dacă este obligat să dea explicaţii, nu îi va fi uşor; aşa că, ce să
facem cu G.? Să-l lăsăm acolo unde este, pradă remuşcărilor şi să-l
lăsăm să nu fie de nici un folos tot restul vieţii? Nu văd ce se poate [222]
face. O, înţelepciune! Cât de mult avem nevoie de sfatul Aceluia
care citeşte inima ca pe o carte deschisă! Cum urmăreşte Satana
sufletele ca să le lege cu lanţurile sale diabolice, ca să fie pierduţi
pentru lucrare şi să ajungă aproape neajutoraţi în mâinile sale.“ (
Scrisoarea 13, 1892, scrisă la cinci ani după căsătoria nebiblică a
fratelui G. )
Invitaţia într-o altă ţară. Stimate frate G. Dacă m-aş simţi în
larg să spun ceea ce gândesc, ţi-aş fi dat de mult sfatul să te muţi din
locul în care te afli. Am sperat că fraţii să aibă înţelepciunea de sus
să te sfătuiască să nu stai acolo unde te afli astăzi. Dacă este ceva
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ce trebuie să faci, aceasta trebuie curând. Dacă ai fi în această ţară
( Australia ) eu cred cu toată inima că ai vedea uşi deschide ca să
poţi lucra ca purtător de lumină faţă de aceia care se află în negura
păcatului.
Cum ar fi dacă ai veni în această ţară? Ca şi Avraam care a
plecat neştiind unde se duce şi căutând cu umilinţă călăuzire, eu
fac apel la tine să iei o hotărâre. Vino aici în Australia, cât timp ne
aflăm noi aici. Vino pe propria ta răspundere. Vei avea mijloacele
necesare, dacă îţi vinzi ferma, ca să poţi veni aici. Apoi eu cred că
se va deschide o cale pentru tine ca să lucrezi şi fie ca Domnul să
te călăuzească, aceasta este dorinţa mea fierbinte şi rugăciunea mea
sinceră...
Este de lucru din belşug pentru tine în marele câmp al secerişului. Aici sunt câmpuri coapte, gata pentru seceriş, este de început
o lucrare în Sydney, care are cam un milion de oameni şi în Melbourne care ar chiar mai mulţi locuitori. Apoi este Queensland, în
care trebuie să pătrundem. Sunt treizeci de păzitori ai Sabatului
în Queensland care n-au văzut sau n-au auzit niciodată un pastor
[223] predicând iar alţii sunt împrăştiaţi pretutindeni în această regiune,
aşteptând solia adevărului.
Vrei să te gândeşti la acest lucru şi să ne scrii ce crezi despre
aceasta? Cum stai cu banii? Ce ai de gând să faci? Ce îţi pune
Domnul în minte? Te rog, gândeşte-te la acest lucru şi fie ca Domnul
să-ţi dea înţelepciunea de a te muta de acolo în alt loc de îndată. Cu
multă dragoste. ( Scrisoarea 7 a, 1894 )
Urmând călăuzirea Domnului. Stimate frate şi soră G., sunt
bucuroasă să am veşti de la voi şi să aflu că vă străduiţi să fiţi de un
cât mai mare folos pentru caza lui Dumnezeu. Este privilegiul vostru
să primiţi o mare binecuvântare, ajutându-i pe alţii. Puteţi fi „fără
preget în sârguinţă“, „plini de râvnă cu Duhul, slujind Domnului“
( Romani 12, 11 ). Vă puteţi ajuta semenii punându-vă la lucru
puterile şi exercitând principiile economiei. Noi trebuie să cheltuim
banii în mod judicios şi eu cred că voi vă veţi strădui să faceţi acest
lucru.
Fiţi întotdeauna plini de nădejde, şi creşteţi în harul şi înţelepciunea lui Hristos. Sunt mai mult decât bucuroasă că poţi să te angajezi
în lucrarea de la şcoală şi să-ţi uneşti eforturile cu ale altor lucră-
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tori în a deschide Scripturile acelora care nu înţeleg Cuvântul lui
Dumnezeu. Cred că Domnul te-a călăuzit. ( Scrisoarea 56, 1910 )

Capitolul 33 — Stephen Belden
[Declaraţia lui W. C. White: „Sora White nu a fost de acord cu
aceia care susţin că o persoană care s-a despărţit de tovarăşul de viaţă
dintr-un alt motiv decât cel biblic şi s-a căsătorit din nou, trebuie
să-şi desfacă cea de-a doua căsătorie dacă vrea să fie acceptată sau
păstrată într-o comunitate adventistă de ziua a şaptea.
Sora White a recunoscut cu totul că astfel de persoane, în ma[224] joritatea cazurilor au păcătuit, că unii au păcătuit foarte grav şi că
ei nu trebuie acceptaţi în rândul membrilor bisericii noastre până ce
ai nu se pocăiesc de acel păcat. Sora White nu a acceptat punctul
de vedere potrivit căruia această pocăinţă nu este autentică dacă nu
se desface nouă legătură şi dacă nu se fac eforturi serioase de a se
întoarce la soţii dinainte. Ea a recunoscut faptul că în majoritatea
cazurilor o legare din nou cu cei dinainte, prin căsătorie, ar fi, fie
imposibilă, fie foarte nefolositoare. Ea a recunoscut de asemenea că
atunci când se face al doilea legământ este nevoie de multă iertare şi
bunătate din partea celor care se unesc.
Uneori ea face referire la învăţătura lui Pavel care, ajungând întrun anumit punct al experienţei sale, a spus: «Însă vreau să vă cruţ.»
El ştia că existau situaţii grele în care trăiau oamenii ca urmare
a păcatului. El ştia de asemenea, că Domnul Hristos va accepta
pocăinţa lor autentică şi că în multe cazuri lucrurile s-ar înrăutăţi
dacă relaţiile existente s-ar rupe pentru a pregăti unirea din nou
a părţilor care nu au putut sta împreună, şi iată de ce sora White
obişnuia să spună: «Eu vreau să vă cruţ.»
Următoarea soră mai mare ca vârstă a sorei White Sarah Harmon,
s-a căsătorit cu Stephen Belden şi au avut cinci copii. După moartea
ei, din milă pentru copii, el s-a căsătorit cu o femeie care a fost o
servitoare credincioasă timp de mulţi ani în casa lor. La scurt timp
după aceea, a fost o epidemie de pojar în preajmă şi ea, împreună
cu alţii a făcut o formă foarte gravă de pojar. Pojarul i-a afectat
creierul, ea şi-a pierdut minţile şi a trebuit să fie dusă la azil. Fratele
Belden s-a luptat singur un timp, încercând să aibă grijă de cei cinci
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copii, dar după aceea, pentru binele lor, s-a căsătorit cu o femeie [225]
foarte pricepută, o femeie bună. Ea l-a ajutat să-şi refacă familia şi
să-şi crească copiii şi a fost alături de el în insula Norfolk, atunci
când a murit. De câteva ori, persoane din locul unde se afla fratele
Belden, au căutat să obţină excluderea lui din biserică deoarece el
s-a căsătorit fără să se despartă de soţia lui, acuzându-l de adulter.
Când s-a cerut sfatul în această privinţă, sora White a spus: «Lăsaţi-l
în pace.»“ ( W. C. White, scrisoare, 6 ian. 1931 )]

Capitolul 34 — William E ( partea I )
[William E. s-a născut în Melbourn, Quebec, în 1856. După ce a
frecventat colegiul din Battle Creek, el a lucrat ca pastor şi colportor
şi Michigan, Illinois, Indiana, Tennessee şi Alabama.
Cea dintâi căsătorie a lui s-a sfârşit prin divorţ după care a fost
tată al unui copil cu o a doua femeie cu care nu s-a căsătorit. Apoi
pe 5 august 1892, el s-a căsătorit cu o a treia femeie, care era încă
tovarăşa lui de viaţă în 1934, când a murit.
În 1901, tatăl şi fratele lui William E. au insistat ca el să divorţeze
de soţia lui şi să se întoarcă la cea dinainte. Cea dintâi soţie a lui s-a
căsătorit, însă a doua soţie, care era mama fiicei nelegitime, a fost
dornică să se căsătorească cu el.
Edson White a scris mamei lui pe 30 octombrie 1901, şi a
întrebat-o dacă este necesar ca fratele E. să-şi lase soţia actuală
pentru ca să fie în rânduială cu Dumnezeu. Urmează în continuare
răspunsul Ellenei White.]
Tocmai am citit scrisoarea ta cu privire la Will E. I. Eu privesc
[226] acest caz ca şi tine şi socotesc că este un lucru cumplit şi nelegitim
ceea ce a făcut tatăl lui Will şi eu n-am îndrăznit să-i răspund la
scrisori. Dacă este ceva ce i-ai putea transmite de la mine este că
situaţia lui nu s-ar îmbunătăţi dacă şi-ar părăsi actuala soţie. Nu ar fi
mai bine să se ducă la cealaltă femeie despre care estre vorba.
Nu i-am scris lui Will E, însă ştiu că dacă tatăl s-ar pocăi înaintea
lui Dumnezeu şi ar face el cei dintâi paşi încetând să considere că
el este cel care îşi poate ajuta fiul, el ar trebui să-şi pună întrebarea:
„Este numele meu scris acolo, pe pagina cea albă a drepţilor?“ ar
face bine să se umilească înaintea lui Dumnezeu şi să-l lase pe Will
E. pe seama lui Dumnezeu.
Tatăl şi fratele să-şi poarte lor de grijă. Amândoi au nevoie de
puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ajute
aceste suflete sărmane să îndepărteze petele şi mânjiturile din caracterele lor, să se pocăiască de păcatele lor şi să-l lase pe Will E. pe
seama Domnului.
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Îmi pare rău pentru acest om însă ceea ce face el este astfel încât
nu te poţi amesteca în cazul lui, căci sunt greutăţi peste greutăţi. Eu
cred că Domnul înţelege situaţia iar dacă Will caută pe Domnul cu
toată inima sa, El se va lăsa găsit de el. Dacă va face tot ce poate
mai bine, Dumnezeu îl va ierta şi îl va primi.
O, cât de preţios este să ştim că avem pe cineva care ştie şi
înţelege şi îi va ajuta pe cei care au cea mai mare nevoie de ajutor.
Însă Dumnezeu mustră pe tatăl şi pe fratele lui pentru că ei duc
spre pieire şi distrugerea pe unul care înaintea lui Dumnezeu nu este
mai de condamnat decât ei înşişi, ci, cu toate acestea, ei îşi folosesc
limba pentru a înmuia inima pentru a descuraja şi a-l duce pe Will
E. la disperare.
Will E. poate nădăjdui în Dumnezeu şi poate face tot ce îi stă în
putere pentru a-L sluji cu toată umilinţa pe Dumnezeu, aruncându-şi
sufletul neajutorat pe marele purtător de păcate. Eu nu am scris nici [227]
un cuvânt nici tatălui, nici fiului. Aş face cu bucurie ceva pentru a-l
ajuta pe bietul Will E. să îndrepte lucrurile însă acest lucru nu se
poate face în situaţia de acum, fără a se face rău cuiva.
Înţeleg perfect situaţia dintre Will E. şi prima lui soţie... şi am
ştiut cum se va încheia acest caz căci Will E. nu va suporta să fie
sclav, pierzându-şi individualitatea într-o soţie care s-a făcut pentru
el judecător în ce priveşte conştiinţa, datoria şi lucrarea sa în general.
[228]
( Scrisoarea 175, 1901 )
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Secţiunea 9 — Sfaturi pentru cei care au
răspunderea bisericilor

Capitolul 35 — William E. ( partea II-a )
[La 15 august 1911, fratele C. F. McVagh, preşedintele Uniunii
de Conferinţe din Sud i-a scris lui W. C. White:
„Stimate frate: În Alabama, slujbaşii de la conferinţă sunt în
încurcătură în privinţa cazului lui William E., şi mi s-a cerut să
scriu o copie a ceea ce a fost scris ( de Ellen White ) cu privire
la lucrarea sa publică în calitate de pastor şi de asemenea, un sfat
sau o îndrumare pentru prezent din partea Domnului. Tu cunoşti
trecutul lui. După cum se ştie, viaţa lui a fost în ordine mai mulţi ani,
perioadă în care a vândut cărţi şi Biblii. Însă el simte pe suflet povara
de a predica şi oriunde se duce are degrabă ocazia de a predica. Are
o iscusinţă deosebită în această privinţă şi trezeşte întotdeauna de
îndată interesul. El aduce dovezi vizibile de o consacrare profundă
iar oamenii acceptă adevărul în urma eforturilor depuse de el.
Cu ceva mai mult de un an în urmă, el s-a mutat la Birmingham,
Alabama, şi curând s-a implicat activ în lucrarea bisericii. La data
aceea biserica era la pământ cu totul. El a ajuns prezbiter şi curând a
început o lucrare pentru care mai multe familii au prezentat interes.
Interesul a crescut şi pe durata iernii el a ţinut adunări duminică
[229] seara în clădirea unui teatru având participare mare şi câţiva au
primit adevărul. El s-a bucurat de încrederea membrilor bisericii
care au fost mult încurajaţi şi astfel, trebuind să consacre mult timp
din timpul său ocupându-se de cei interesaţi de adevăr ( el este un
lucrător neobosit ) comitetul conferinţei a votat un ajutor de opt
dolari pe săptămână pentru el. Desigur că el nu poate trăi din aceştia
şi el consideră că lucrarea are nevoie de tot timpul lui şi el caută
cu adevărat să-şi recapete acreditarea şi recunoaşterea deplină ca
pastor din partea conferinţei. Nimeni nu pune sub semnul întrebării
experienţa sa din prezent însă trecutul îl marchează atât pe el, cât şi
pe familia lui.
Soţia lui este o epavă nervoasă, iar încrederea ei a fost atât de
zdruncinată încât, în timp ce, pe de o p parte, doreşte ca el să predice,
pe de altă parte, există pericolul continuu ca el să devină popular şi
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să se implice atât de mult în legăturile cu oamenii încât ea să devină
geloasă fie că are motiv sau nu şi ea să provoace un scandal vorbind
şi discutând despre trecut, lucru pe care este predispusă să-l facă
atunci când este neîncrezătoare faţă de el. Toţi ar fi mult uşuraţi dacă
ar fi vreun sfat clar din partea Domnului. Sunt sigur că toţi îl vor
accepta, inclusiv fratele şi sora E.
Personal îmi pare foarte rău pentru ei, amândoi, şi am încrederea că ei doresc să trăiască aşa cum se cuvine şi eu doresc să-i
încurajez în orice lucru bun. Trecutul lor este atât de împestriţat şi
atât de cunoscut încât noi ne temem să-l sfătuim să lucreze pentru
cauză, însă adevărul este că el face deja acest lucru, iar Domnul
îi binecuvântează în mod vizibil eforturile depuse. Să-l sfătuim să
părăsească lucrarea de predicare sau conferinţa să-i accepte lucrarea
şi să-l plătească pentru aceasta? Dacă lucrează trebuie să fie plătit
iar în acest caz cum rămâne cu acreditarea lui?
Cu sinceritate,
[230]
( semnat ) C.F. McVagh.“
„Scrisă la cererea Comitetului Conferinţei Alabama“.
Pe 14 septembrie, fratele White a pus această scrisoarea în mâinile sorei White, iar pe 15 septembrie fratele White a transmis sfatul
sorei White în privinţa cazului relatat de fratele McVagh. Iată scrisoarea lui W. C. White:
„Stimate frate McVagh: sunt două sau trei săptămâni de când am
primit scrisoarea ta din data de 15 august cu privire la nedumerirea
Conferinţei Alabama în cazul lui William E.
De când ne-am întors din sudul Californiei mama a fost slăbită
şi obosită şi nu i-am dat scrisoarea până ieri. Atunci ea a citit-o în
întregime şi când şi-a adus aminte experienţa tristă prin care a trecut
fratele E., i-a părut foarte rău pentru el şi pentru fraţii noştri ale
căror inimi au fost întristate datorită faptelor sale nelegiuite din anii
trecuţi.
Mama spune că cei care au avut de-a face cu problemele cauzate
de multele lui căderi din trecut ar trebui să-şi asume răspunderea de
a da sfaturi cu privire la datoria noastră din prezent faţă de el. Mama
nu doreşte să-şi asume o răspundere prea mare în această privinţă
însă ea spune în dreptul fratelui E. ceea ce a spus în privinţa altor
bărbaţi aflaţi într-o situaţie întrucâtva asemănătoare, că, dacă ei s-au
pocăit pe deplin, dacă îşi trăiesc astfel viaţa încât îi conving pe fraţii
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lor că sunt cu totul sinceri să nu fie îndepărtaţi de frăţietate, să nu
li se interzică să lucreze pentru Hristos în umilinţă, însă să nu li se
încredinţeze funcţii de răspundere.
[231]
Din aceasta eu înţeleg că ar fi neînţelept să i se reînnoiască
acreditarea şi să fie trimis din loc în loc printre oameni însă că, dacă,
printr-o viaţă de creştin plină de credincioşie, el a câştigat încrederea
bisericii din locul în care trăieşte, nu vă puneţi în calea lucrării
lui în acel loc de care este responsabilă biserica aceea. De fapt,
ar fi de datoria fraţilor lui să meargă mai departe şi să-l plătească
pentru lucrul lui făcut cu credincioşie. De fapt, eu nu văd cum puteţi
împiedica o remuneraţie corespunzătoare pentru el, pentru lucrul
făcut cu credincioşie şi în mod judicios. Însă aceasta nu înseamnă
a aşeza înaintea lui aceeaşi ispită de a-i acorda acreditarea şi să-l
trimitem în conferinţă ca pastor ce călătoreşte din loc în loc.
Spun din nou, aşa cum a spus şi mama, acesta este o chestiune
care trebuie supusă atenţiei acelora care au avut de-a face cu cazul
lui în trecut. Vă rog să consideraţi părerile pe care eu le-am exprimat,
doar ca o sugestie.“
În încheierea acestei scrisori, Ellen White personal a scris următoarele cuvinte în semn de aprobare: „Acesta este un sfat corect în
astfel de cazuri. El trebuie să umble în umilinţă înaintea Domnului.
Nu văd vreo lumină ca să-i acordăm răspunderi.“
Nu s-a mai auzit mai mult despre acest caz până pe la începutul
anului 1913, când, o scrisoare, adresată Ellenei White, cu data de
8 ianuarie 1913, a fost primită din partea lui A. J. Miller, noul
preşedinte ales al Conferinţei Alabama. El a scris:
„Stimată soră White: Îmi revine mie datoria grea de a-ţi scrie
cu privire la cazul fratelui William E. despre viaţa şi istoria lui din
[232] trecut nu e nevoie să-ţi scriu, deoarece cunoşti în suficientă măsură
faptele şi având în vedere că acest caz al lui ţi-a fost prezentat în
scrisoarea trimisă de fratele C. F. McVagh, în data de 15 august
1911. Îmi pare rău că este nevoie să-ţi aduc în atenţie din nou acest
caz.
Scrisoarea fratelui McVagh se referea la reînnoirea acreditării
pentru fratele E. şi la posibilitatea ca el să devină un lucrător în
cadrul conferinţei.
Problema dificilă din prezent este dacă fratele E. să fie ales sau
nu prezbiter al bisericii din Birmingham, cea mai mare, iar acum cea
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mai influenţă biserică din Conferinţă, sediul conferinţei fiind situat în
Birmingham. Biserica este în disensiuni asupra punctului în discuţie,
şi acest lucru are o influenţă dăunătoare asupra lucrării din oraş şi un
efect mult sau mai puţin vătămător în cadrul conferinţei. Majoritatea
consideră că, datorită vredniciei de care a dat dovadă şi a lucrării
sale în ultima vreme în oraş, aşa cum a afirmat şi fratele McVagh în
scrisoarea lui, ( a cărei copie o punem alăturat ), el ar trebui făcut
prezbiter al bisericii şi ar trebui să-şi desfăşoare activitatea ca pastor
al ei, sau conducător, în timp ce alţii nu sunt de acord din cauza
trecutului său şi care gândesc că cei care au avut de-a face cu el
în trecut ar trebui să dea sfat cu privire la faptul dacă el să devină
prezbiter al bisericii.
Sfatul dat de fraţii care l-au cunoscut şi printr-o recentă acţiune
a comitetului Uniunii de conferinţe din sud, este ca el să nu fie pus
prezbiter al bisericii.
La 28 decembrie fratele S. E. Wight ( noul preşedinte al Uniunii
de Conferinţe din sud ) a ţinut o adunare cu biserica, în care chestiunea a fost discutată în mod deschis. Fratele Wight a procedat cu
multă grijă şi precauţie în acest caz şi a vorbit despre trăsăturile bune
şi despre calităţile fratelui E., însă a adus la cunoştinţa bisericii că [233]
nici el şi nici eu nu putem să-l hirotonisim datorită lucrurilor pe care
le spun cei care l-au cunoscut.
Singurul punct în care putem fi cu toţii de acord este să aşezăm
cazul său înaintea servei Domnului şi ceea ce va spune Domnul,
aceea vom face.
În ceea ce ne priveşte pe fiecare, în mod personal, nici unul dintre
noi nu ar trebui să vorbim împotriva fratelui E., ci să-l iubim şi să ne
purtăm cu el frăţeşte şi să-l privim ca pe un frate. Biserica, avându-l
ca preşedinte pe fratele Wight a cerut ca eu să aduc acest caz în faţa
ta şi să vedem ce îndemn ne dă Domnul.
În aşteptarea unui răspuns cât mai curând, eu, al tău frate sincer
în Hristos, ( semnat ) A. L. Miller
1700 North Seventh Avenue Birmingham, Alabama.
P.S. Această scrisoare a fost citită în faţa bisericii şi acceptată.“
Crezând că, dacă se va prezenta personal în faţa Ellenei White,
ar putea fi privit favorabil, fratele E. s-a dus la St. Helena în cea de-a
doua săptămână din ianuarie, însă sora White nu s-a simţit în larg să
aibă o discuţie cu el. Atunci el a prezentat în scris cazul său, pe care
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l-a adresat sorei White cu data de 13 ianuarie 1913. Pe 14 ianuarie,
scrisoarea fratelui Miller ca şi a fratelui E., au fost prezentate în faţa
[234] sorei White. Ea a declarat următoarele în legătură cu aceste scrisori:]
Nu cred că astfel de chestiuni ar trebuie să-mi fie prezentate
mie. Nu cred că este lucrarea mea aceea de a mă ocupa de astfel de
lucruri până ce cazul nu îmi va fi cu claritate descoperit. Ar trebui să
existe fraţi în biserică care să aibă înţelepciune de a vorbi cu hotărâre
într-un astfel de caz. Eu nu pot înţelege aceste lucruri. Eu nu cred că
Domnul doreşte ca eu să iau astfel de poveri asupra mea. Dacă ei
nu pot face rânduială în astfel de lucruri cu rugăciune şi post, atunci
lăsaţi-i să continue să postească şi să se roage până când vor putea.
Asemenea cazuri vor fi mai fi. Vor veni — asta este şi vor fi
confruntaţi cu astfel de chestiuni dificile — şi ei trebuie să înveţe
să le facă faţă. Ei trebuie să capete experienţă. Ei trebuie să aducă
aceste lucruri în faţa Domnului şi să creadă că Domnul le va asculta
rugăciunea, dându-le o experienţă, însă ei nu trebuie să vină cu ele
la mine.
[Fratele W. C. White a citat părţi din scrisoarea fratelui McVagh
de la 15 august 1911, după care sora White a spus mai departe.]
Nu am primit o lumină specială pentru cazul său şi din acest
motiv nu pot să vorbesc în favoarea acestui caz.
El trebuie să arate dovada că Dumnezeu îl acceptă şi să dea
această dovadă astfel ca fraţii noştri să poată avea ceva palpabil de
unde să înceapă să clădească. Ei să-i spună: îţi vom da o şansă. Vom
vedea dacă Dumnezeu acceptă eforturile tale sau nu.
Însă nu este înţelept ca eu să-mi iau responsabilitatea acestui caz.
Nu-mi pot asuma nici cea mai mică răspundere. Cei care văd faptele
sale zi de zi ar trebuie să ştie dacă el se poate dovedi un om încercat,
dacă Dumnezeu îl acceptă.
[După ce a citit scrisoarea lui William E., scrisă pe 13 ianuarie
[235] 1913, Ellen White a spus:]
Eu nu-mi pot asuma răspunderi în astfel de lucruri. Povara de a
face aceasta ar fi prea mare. S-ar putea să mă coste viaţa. Fie ca cei
rânduiţi de Dumnezeu să poarte răspunderi să trateze acest caz în
conformitate cu principiile creştine. ( Manuscript 2, 1913 )
[În legătură cu cele implicate în afirmaţiile sale din 15 septembrie
1911, cu privire la funcţii de răspundere ale celor care au trecut prin
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astfel de experienţe triste, fratele W. C. White, a scris la începutul
anului 1913, următoarele:
„Se pare că s-a ridicat o întrebare în minţile fraţilor în privinţa
sensului cuvintelor: «să nu fie îndepărtaţi de frăţietate, să li se interzică să lucreze pentru Hristos în umilinţă însă să nu li se încredinţeze
funcţii de răspundere».
Ce am înţeles eu la data când am scris aceste cuvinte şi ceea
ce înţeleg acum este că aceste cuvinte «să nu-i înălţaţi în funcţii de
răspundere» se referă la acel fel de responsabilităţi şi înălţare ca
cele pe care le aveau în minte fraţii atunci când au cerut reacordarea
acreditării şi recunoaşterea lui deplină ca pastor în cadrul conferinţei.
Nu mi s-a mai întâmplat ca acest lucru să poată fi aplicat conducerii
bisericii. Atunci nu a fost în discuţie problema conducătorilor.“]

Capitolul 36 — Apel către pastori
Mâini curate şi inimi curate. Ne apropriem de judecată şi cei
care duc solia de avertizare lumii trebuie să aibă mâini şi inimi
curate. Ei trebuie să aibă o legătură vie cu Dumnezeu. Gândurile
trebuie să fie curate şi sfinte, sufletul trebuie să fie nepătat, trupul,
[236] sufletul şi spiritul trebuie să fie o jertfă curată, fără cusur pentru
Dumnezeu căci dacă nu, El nu le va accepta.
Tinerii pentru greşelile pe care le fac, greşeli cu mult mai puţin
grave, sunt trataţi cu multă severitate. Însă când bărbaţi şi femei
cu multă experienţă, care au fost consideraţi modele de evlavie,
sunt descoperiţi în adevăratul lor caracter — nesfinţit, cu gânduri
necurate, josnici în privinţa comportamentului, atunci este timpul ca
în privinţa aceasta să se procedeze cu hotărâre. Cu cât s-a dovedit
mai multă îngăduinţă faţă de ei, din câte ştiu eu, aceasta îi face să
privească cu uşurătate desfrâul şi adulterul; şi toate pretenţiile lor
s-au dovedit ca roua dimineaţa atunci când soarele străluceşte peste
ea.
Păstori falşi ai turmei. De îndată ce sunt ispitiţi, ei îşi scot la
iveală defectele morale că nu sunt părtaşi de natură divină, şi nu
au scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte, însă ei sunt
pământeşti, senzuali, diavoleşti. Satana găseşte în ei ceva ce poate fi
condus spre nelegiuire şi el face tot ce poate pentru a folosi ocazia.
Iar urmarea este că cei care pretind că sunt păstori ai turmei au o
minte firească, conducând oile care sunt în grija lor, a căror curăţie
decentă şi virtute ar trebui păzite cu grijă, la desfrâu şi destrăbălare.
Un lucru blestemat în tabără. Îngerii din ceruri privesc cu
ruşine, mâhnire, şi dezgust. Cum ar putea îngerii din ceruri să slujească acestei clase de oameni? Cum pot aduce ei lumină cerească
în adunările în care aceşti pastori predică Legea lui Dumnezeu însă
o calcă ori de câte ori apare o situaţie favorabilă, lucrând pe ascuns,
[237] nutrindu-şi gândurile stricate şi înflăcărându-şi pasiunile, profitând
de pe urma unor femei şi bărbaţi care sunt ispitiţi ca şi ei, îndepărtând
toate barierele, înjosindu-şi trupurile şi întinându-şi sufletele? Cum
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pot face ei acest lucru? Cum pot spune ei că se tem de Dumnezeu?
Cum pot spune că au dragoste pentru Dumnezeu în sufletele lor? Ce
valoarea are credinţa lor în adevăr?
Curăţiţi tabăra de această stricăciune morală chiar dacă este
vorba despre cei mai mari bărbaţi din cele mai înalte funcţii. Cu
Dumnezeu nu se glumeşte. Desfrâul este prezent printre noi. Ştiu
acest lucru pentru că mi-a fost arătat că se extinde cu stricăciunea lui
şi prinde putere. Sunt multe lucruri pe care nu le vom şti niciodată,
însă ceea ce este cunoscut face biserica răspunzătoare şi vinovată
dacă nu se face un efort hotărât pentru a eradica răul. Curăţiţi tabăra
căci există un lucru blestemat în ea.
Cuvintele lui Dumnezeu către Iosua au fost: „Eu nu voi mai
fi cu voi, dacă nu nimiciţi ce este dat spre nimicire din mijlocul
vostru. Scoală-te, sfinţeşte poporul. Spune-le: «Sfinţiţi-vă pentru
mâine. Căci aşa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: „În mijlocul
tău este un lucru dat spre nimicire, Israele, nu vei putea să ţii piept
vrăjmaşilor tăi, până nu veţi scoate lucrul dat spre nimicire din
mijlocul vostru“»“ ( Iosua 7, 12.13 ). Aceste lucruri au fost scrise
pentru învăţătura voastră, peste care a venit sfârşitul veacurilor.
Nu este temei pentru speranţă. Nu am motiv pentru aceia
care au fost păstori ai turmei şi ani de-a rândul au fost purtaţi de
Dumnezeul cel plin de îndurare, urmărindu-i cu mustrare, cu avertizări, implorându-i, însă care şi-au tăinuit faptele lor cele rele şi
au continuat să le facă, nesocotind legile Dumnezeului cerurilor,
complăcându-se în desfrâu. Să lăsăm pe seama lor să-şi lucreze
mântuirea cu frică şi cutremur, după ce s-a făcut totul pentru a fi
îndreptaţi, însă în nici un caz să nu le încredinţăm lor păzirea sufletelor. Păstori falşi! O, cum este posibil ca bărbaţi care au fost [238]
angajai în această lucrare atât de mult timp să-şi strice căile înaintea
Domnului după o experienţă atât de bogată şi o lumină atât de mare?
( Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 426-428 )
Pastorii care comit adulter sunt mai vinovaţi decât Belşaţar.
Acesta este un adevăr care ar trebui să ne facă pe fiecare să plângem,
pentru că cei care trăiesc în aceste timpuri ale sfârşitului, peste care
a venit sfârşitul veacului, sunt cu mult mai vinovaţi decât a fost
Belşaţar. Acest lucru este posibil din mai multe motive.
Bărbaţi care au făcut legământul de consacrare, de devotare a
tuturor puterilor lor în lucrare, care au rolul de vestitori ai adevărului
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Bibliei şi au primit o însărcinare sfântă, iar Dumnezeu şi îngerii au
invitaţi ca martori la acel moment solemn de consacrare a sufletului,
trupului şi spiritului în serviciul lui Dumnezeu cum este posibil ca
aceşti bărbaţi care fac o slujbă din cele mai sfinte, să-şi pângărească
puterile date lor de Dumnezeu în scopuri nesfinte? Oare vasul cel
sacru pe care Dumnezeu doreşte să-l folosească pentru o lucrare
înaltă şi sfântă, să fie tras în jos de la menirea lui măreaţă şi nobilă
pentru patimi josnice?
Definiţia unei desfrânate. Oare nu este acest fel închinare de
la idoli unul dintre cele mai degradante? Cu buzele rosteşte laude
şi adoră o fiinţă omenească păcătoasă, rostind cuvinte fermecătoare
de linguşire şi măgulire care se cuvin numai lui Dumnezeu, iar
puterile oferite lui Dumnezeu prin sfântă consacrare îndreptate către
o desfrânată, da, căci orice femeie care va îngădui avansuri din partea
unui alt bărbat decât soţul ei, care va da atenţie avansurilor lui şi ale
căror urechi vor avea plăcere să audă rostindu-se cuvinte de dragoste,
de adorare, este o adulteră şi o desfrânată. (Testimonies to Ministers
and Gospel Workers, 434, 435 )
Pastorii să dea un exemplu bun. Pastorii Evangheliei trebuie
să fie bărbaţi puternici dacă Îl au întotdeauna pe Domnul în faţa
[239] ochilor lor şi îşi consacră timpul studierii minunatului Său caracter.
Dacă ei fac acest lucru, nu vor mai fi apostazii, nu va mai fi nici unul
care să trebuiască să fie îndepărtat de la conferinţă datorită faptului
că, prin practicile lor desfrânate, au aruncat ocară asupra acuzei lui
Dumnezeu şi L-au expus pe Domnul Isus ruşinii. Puterile fiecărui
pastor al Evangheliei ar trebui să fie folosite pentru a forma bisericile
să-L primească pe Domnul Hristos prin credinţă, ca Mântuitor al lor
personal, El să fie prezent în vieţile lor şi să facă din El modelul lor,
să înveţe de la Isus, să creadă în Isus şi să-L înalţe pe Isus. Pastorul
însuşi trebuie să zăbovească mult timp asupra caracterului Domnului
Hristos. El trebuie să cumpănească adevărul, să cugete la tainele
mântuirii, în special la lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos
pentru acest timp. ( Selected Messages 3:187 )

Capitolul 37 — Sfat către un preşedinte de
Conferinţă Generală
Procedeu neînţelept într-un caz dificil. [Extrase dintr-o scrisoare scrisă din Europa fratelui George I. Butler cu privire la mai
mulţi pastori din Statele Unite care au călcat porunca a şaptea.]
Stimate frate: Am, primit ultima ta scrisoare, iar în privinţa întrebărilor puse referitoare la I. şi fratele B., nu pot răspunde mai mult
decât ceea ce am spus. Am cam aceeaşi părere pe care am avut-o
când i-am scris lui John V. Sfatul pe care i l-am dat, consider că a
fost sănătos, iar dacă bunii mei fraţi ar fi acţionat conform acestui
sfat,cum că el ar trebui să plece să lucreze în Anglia, cred că ar fi
făcut un lucru care să fie pe plac Domnului. Cred că lucrurile au
luat acum o întorsătură nefavorabilă pentru el. Lui i s-au încredinţat
răspunderi care vor avea tendinţa să-l înalţe. Şi s-ar putea ca el să nu
fie într-o stare la fel de bună ca să plece să lucreze în vreun câmp
[240]
îndepărtat cum a fost acum câteva luni.
Nu mi-am schimbat părerea cu privire la cazul lui. Nu cred că
s-a procedat înţelept în cazul lui, dacă se are în vedere sufletul lui.
El a propus să fie pus la încercare, pe propria lui răspundere, fără
cheltuială din partea conferinţei şi ar fi trebuit să i se acorde această
şansă.
Visul încurajator al Ellenei White. Cu privire la fratele H. nu
cred că procedeul tău a fost cel mai înţelept. Cred că ar fi trebuit
să se dea o şansă vieţii sale. Dacă omul vrea şi este doritor să
vină în Europa pe propria lui răspundere, poate aceasta înseamnă
înţelepciune. El nu-şi va reveni niciodată din starea în care se află în
împrejurările din prezent. Am avut un vis cu câteva luni în urmă, în
care l-am văzut refăcut, cu binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lui,
însă el nu a fost adus în această stare datorită ajutorului tău sau al
fratelui Haskell, deşi el ar fi trebuit să îl aibă din partea voastră, ca
atitudine faţă de el, care a rămas în întuneric, lumina lui pierzându-se
în întuneric.
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Visul a venit ca răspuns imediat la scrisoarea pe care W. C. White
i-a scris-o ca să vină în Europa, lucru pe care conferinţa voastră l-a
votat acum un an dar a făcut o greşeală trimiţându-l în Oakland în
loc de Europa. El ar fi trebuit să vină aici de îndată.
Decizie cu privire la sfaturi. Nu ar trebui să mai spunem nimic
în cazul său, ci ar trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a-i
salva sufletul de la moarte şi să acoperim o sumedenie de păcate.
Uneori mă aflu în mare încurcătură şi aproape că am ajuns la concluzia că atunci când mi se prezintă un caz de greşeală sau păcat grav, să
nu mai spun nimic fraţilor mei pastori dacă ei nu cunosc acel caz, ci
să lucrez cu sârguinţă pentru cel greşit, să-l încurajez să nădejduiască
în îndurarea lui Dumnezeu şi să se agaţe de meritele unui Mântuitor
răstignit şi înviat, să privească la Mielul lui Dumnezeu cu pocăinţă
[241] şi părere de rău şi să trăiască prin puterea Lui. „Veniţi totuşi să ne
judecăm... De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face
albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura se vor face albe ca lâna“ (
Isaia 1, 18 )
Acele trăsături de caracter care, unite laolaltă aduc dreptatea,
milă şi dragostea lui Dumnezeu, într-o plăcută armonie, nu există.
Se vorbeşte prea mult, se rostesc prea multe cuvinte puternice, sunt
prea multe simţăminte cu care Domnul nu are nimic de-a face şi
aceste simţăminte puternice îi influenţează pe fraţii noştri cei buni.
Milă şi simpatie dar şi hotărâre. Eu sunt nevoită să fiu hotărâtă
şi să mustru păcatul, şi apoi simt acolo în inima mea, aşezată de
Duhul lui Hristos, dorinţa de a lucra prin credinţă, cu simpatie şi
milă pentru cei greşiţi. Nu îi voi lăsa singuri, nu îi voi lăsa să devină
ţinta ispitirilor lui Satana. Nu voi fi de partea vrăjmaşului sufletelor
ca în acea ilustrare cu Iosua şi îngerul. Sufletele oamenilor au costat
preţul sângelui Mântuitorului meu.
Când oamenii, ei înşişi, pasibili să ajungă ispitiţi, ei, muritori
supuşi greşelii, îşi asumă libertatea de a se pronunţa în privinţa altui
om care s-a umilit în ţărână şi îşi asumă răspunderea de a decide
potrivit cu ceea ce le dictează sentimentele lor sau ale fraţilor lor cât
de mult trebuie să dovedească cel greşit pentru a fi iertat, ( ei ) preiau
asupra lor înşişi ceva ce Dumnezeu nu le cere. Ştiu că sunt dintre
aceia care au căzut în păcate mari, însă noi am lucrat pentru ei şi cu
ei, iar Dumnezeu a primit după aceea străduinţele lor, când aceştia
m-au rugat cu stăruinţă să-i las să plece şi să nu mă mai împovărez
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pentru ei, eu am spus: „Nu voi renunţa la voi; voi trebuie să vă
adunaţi puterile pentru a birui.“ Aceşti oameni sunt acum activi în
lucrare...
Nu aprobare păcatului, ci câştigarea păcătoşilor. Mintea mea
este în mare încurcătură datorită acestor lucruri pentru că nu le pot [242]
armoniza cu felul în care se desfăşoară lucrurile. Mi-e teamă să aprob
păcatul dar mi-e teamă şi să dau drumul păcătosului să plece fără să
fac nici un efort pentru refacerea lui. Eu cred că dacă inimile noastre
ar fi pătrunse mai mult de Spiritul lui Hristos, noi am avea acea
dragoste care topeşte totul şi am lucra cu putere spirituală pentru a
contribui la refacerea celor greşiţi şi nu i-am lăsa sub stăpânirea lui
Satana.
Nevoia de o religie bună în inimă. Avem nevoie de o religie
bună a inimii, ca să putem nu doar mustra, îndemna şi îndruma cu
toată răbdarea şi cu învăţătura, ci să luăm pe cei greşiţi pe braţele
credinţei noastre şi să-i ducem la crucea lui Hristos. Trebuie să-i
aducem în legătură cu Mântuitorul care iartă păcatele.
Sunt mult mai îndurerată decât o pot exprima cuvintele, văzând
atât de puţină dorinţă şi iscusinţă de a salva sufletele care sunt prinse
în cursă de Satana. Văd un fariseism atât de rece, care ţine la distanţă
pe acela care este înşelat de vrăjmaşul sufletelor şi apoi mă gândesc:
Cum ar fi dacă Domnul Isus ne-ar trata în acest fel? Trebuie oare
să se dezvolte acest spirit printre noi? Dacă se face astfel, să mă
scuze fraţii mei, eu nu pot lucra cu ei. Nu voi participa la acest fel
de lucrare.
Inimi de carne nu inimi de piatră. Mi-aduc aminte de păstorul
care caută oaia pierdută şi de fiul risipitor. Îmi doresc ca aceste
parabole să lucreze asupra inimii şi a minţii mele. Mă gândesc la
Domnul Isus ce iubire şi ce bunătatea a dovedit El pentru cei greşiţi,
pentru omul decăzut şi apoi mă gândesc la judecata aspră pe care
omul o rosteşte împotriva fratelui său care a căzut în ispită şi mi se
face rău de la inimă. Văd inimi de piatră şi cred că ar trebui să ne
rugăm ca să avem inimi de carne...
Mi-aş dori să avem mai mult din Duhul lui Hristos şi mai puţin
din eul personal, din părerile omeneşti. Dacă greşim, să fim mai
degrabă plini de îndurare decât să condamnăm şi să procedăm cu
[243]
asprime. ( Scrisoarea 16, 1887 )

Capitolul 38 — Sfaturi pentru misiunile din oraşe şi
către conducătorii de instituţii
Comportamentul conducătorilor de misiuni din oraşe.
[Acest sfat a fost dat în 1893, când „misiunile din oraşe“ era un
nume special pentru un anumit fel de efort evanghelistic. Acesta
consta dintr-o echipă compusă din pastori, colportori, surori medicale şi alţii. Astăzi este numit uneori „câmp de şcoală“.] Misiunile
sunt esenţiale ca temelie pentru efortul misionar din oraşele noastre,
însă dacă nu se vor depune eforturi serioase din partea acelora care
conduc aceste misiuni pentru a sta la postul datoriei, Satana va prelua
controlul şi se vor înregistra pierderi...
În aceste misiuni trebuie să fie implicate persoane căsătorite care
se vor comporta în modul cel mai cuviincios. Însă primejdia nu este
numai din partea tinerilor, dar şi din partea bărbaţilor căsătoriri şi a
femeilor căsătorite, lucrătorii trebuie să clădească zidurile cuviinţei
şi virtuţii împrejurul lor, astfel ca femeile să nu ademenească pe
bărbaţi iar bărbaţii să nu momească pe femei. Este nevoie de ferire
de tot ce se pare rău.
Predomină sentimentalismul bolnav. Bărbaţii căsătoriţi primesc
atenţie din partea unor femei căsătorite sau necăsătorite; femeile
de asemenea, par a fi fermecate şi îşi pierd minte şi discernământul
spiritual, bunul simţ; ei fac chiar acele lucruri pe care le condamnă
Cuvântul lui Dumnezeu... Avertizările şi mustrările sunt în faţa lor
foarte clare, şi cu toate acestea, ei pornesc pe aceeaşi cărare pe care
au mers şi alţii înaintea lor, este ca şi cum ar fi antrenaţi într-un joc
nebun. Satana îi conduce spre ruina lor, pentru a pune în pericol
cauza lui Dumnezeu, pentru a răstigni din nou pe Fiul lui Dumnezeu
şi a-L expune ruşinii publice.
Nici un om, fie bătrân, fie tânăr nu prezintă siguranţă dacă nu
simte nevoia de a căuta sfatul lui Dumnezeu la orice pas. Numai
aceia care întreţin o strânsă legătură cu Dumnezeu vor învăţa să aibă
stimă pentru oameni, să trateze cu respect pe cei curaţi, pe cei buni,
[244] pe cei umili şi pe cei blânzi. Inima trebuie păzită, aşa cum a fost
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ceea ce lui Iosif. Atunci ispitele de îndepărtare de integritate vor fi
întâmpinate cu hotărâre. „Cum aş putea să fac un rău atât de mare
şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?“ ( Geneza 39, 9 ). Cea
mai puternică ispită nu este o scuză pentru păcat. Oricât de aspră ar
fi presiunea care se exercită supta ta, păcatul constituie propria ta
faptă. Locul de unde porneşte este inima nerenăscută.
Cel mai mare trădător. Un bărbat care a pretins că a crezut
adevărul prezent timp de ani de zile şi care este socotit de către fraţii
săi vrednic de a i se încredinţa funcţii de încredere, poate ajunge
nepăsător atunci când, printr-o schimbare de împrejurări, este ispitit,
şi cu timpul el poate ispiti pe alţii. Un astfel de caz este trist cu
adevărat, căci el scoate la iveală faptele unei inimi stricate, lipsa
acelui principiu pe care ar trebui să-l posede orice creştin.
Când unul căruia i s-au încredinţat mari responsabilităţi îşi trădează ceea ce i s-a încredinţat cu sfinţenie, şi se predă el însuşi
în mâinile lui Satana, ca un instrument al păcatului spre a semăna
sămânţa păcatului, pentru a strica inimile şi minţile altora, un astfel
de om este cel mai mare trădător. De la un astfel de om, mânjit,
întinat, tinerii primesc adesea primele gânduri necurate care vor
conduce spre o viaţă de ruşine, o viaţă stricată.
Lucrători care duc lipsă de principii hotărâte. Dacă bărbaţii
care au conducerea unei misiuni nu sunt hotărâţi la principiu, hotărâre care să-i ferească de orice urmă de uşurătate şi familiaritate
nepotrivită faţă de fete şi femei, potrivit cu lumina care mi-a fost
arătată atât de clar, aceştia să fie scoşi din funcţie fără să li se dea o a
doua şansă. Există o destrăbălare a sufletului care conduce la astfel
de obiceiuri şi practici nesăbuite care vor dezechilibra tot binele pe
care îl pot face aceste persoane. Trăim într-un veac de stricăciune
morală, lumea este o a doua Sodoma. Aceia care aşteaptă venirea
Fiului omului, care sunt conştienţi că se află chiar la hotarele lumii
veşnice, ar trebui să dea un exemplu în armonie cu credinţa lor. Cei [245]
care nu menţin curăţia şi sfinţenia nu sunt acceptaţi de Dumnezeu.
Adevăraţii copii ai lui Dumnezeu au principii puternice înrădăcinate,
care nu pot fi îndepărtate prin ispitiri, deoarece Domnul Hristos nu
locuieşte în inimile lor prin credinţă.
Inutilă o a doua şansă. O a doua şansă nu ar fi de nici un folos
pentru cei al căror simţ moral este atât de pervertit încât nu pot vedea
primejdia în care se află. După ce am susţinut mult timp adevărul,
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( dacă ) puterea sfinţitoare a acestuia nu a întemeiat caracterul pe
evlavie, virtute şi curăţie, aceştia să fie îndepărtaţi din lucrare fără
întârziere, deoarece prin aceştia Satana va strecura pe nesimţite,
aceleaşi sentimente de delăsare în minţile acelora care ar trebui să
aibă un exemplu de virtute şi demnitate morală. Orice se apropie de
sentimentalism bolnav, orice familiaritate ar trebui să fie mustrată
cu hotărâre. ( The General Conference Bulletin, 1893, 162 )
Nu este timp pentru porniri stricate. Timpul nostru de har este
scurt în cel mai fericit caz. Familiaritatea dintre bărbaţii căsătoriţi
şi femeile căsătorite şi fetele tinere este dezgustătoare pentru Dumnezeu şi îngerii cei sfinţi. Îndrăzneala tinerelor fete de a se aşeza în
compania tinerilor, învârtindu-se pe lângă aceştia la lucru, intrând în
discuţie cu ei, vorbind lucruri banale, deşarte, umileşte pe femei. Le
înjoseşte chiar înaintea acelora faţă de care fac asemenea lucruri.
Este nevoie de reformă în instituţiile noastre. Orice uşurătate,
orice atenţie necuvenită faţă de bărbaţi sau femei trebuie condamnată
şi întreruptă. Unii, chiar bărbaţi căsătoriţi care şi-au îngăduit această
comportare uşuratică au încercat să se scuze şi să scape de critică
[246] susţinând că ei nu au făcut nimic rău din punct de vedere moral.
Oare glumele, flecăriile şi atenţiile linguşitoare faţă de tinerele
femei nu au constituit un rău moral? Oare nu aţi început voi în
mintea lor un lanţ de gânduri pe care este imposibil să-l schimbaţi?
Oare voi, prin neseriozitatea şi cochetăria voastră, nu aprobaţi acest
fel de comportament?
Voi, oare deţineţi funcţii de încredere şi pretindeţi că sunteţi
creştini, nu dovediţi voi o familiaritate care conduce la păcat? Ce
scrie în raportul din ceruri Veghetorul divin? Nu s-a făcut nici un rău
moral acelor suflete cu care sunteţi atât de familiari? Ba da. S-a făcut
impresia că acest lucru este de durată. Aceste fete sunt recunoscute
pentru cochetărie şi flirt. Orice îngăduinţă de acest fel tinde să le
facă tot mai vulgare şi mai îndărătnice. Ei ajung tot mai înnebuniţi
după societatea bărbaţilor şi a femeilor care sunt uşuratici şi frivoli,
ale cărora cuvinte nu au nimic din ceea ce este sfânt, curat şi nobil.
Definiţia răului moral. „Nici un rău moral“, aceasta este scuza
pe care o aduc toţi cei care au fost mustraţi pentru un comportament
asemănător. Ce este răul moral? Au ajuns simţurile voastre morale
atât de orbite încât nu puteţi discerne adevărul? Nu ştiţi voi că
o viţă nu produce spini, iar tufişul de mure nu produce struguri?
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Dacă adevărul pătrunde în sanctuarul lăuntric al sufletului, atunci
acesta va produce un gust moral curat. Atunci toate aceste practici
îndoielnice, demoralizatoare vor fi văzute clar ca fiind o tăgăduire
a lui Hristos un păcat care va întina sufletul. Orice glumă, cuvânt
uşuratic sau linguşitor rostit faţă de tinerele fete sau faţă de femei,
băieţi sau bărbaţi sunt tufe cu spini iar ceea ce produc acestea sunt
mărăcinişuri, căci pomul se cunoaşte după roadele sale.
Fie ca cei care susţin a avea religia lui Hristos, să nu se înjosească prin conversaţii flecare, printr-o familiaritate nepotrivită faţă
de femei din orice categorie, căsătorite sau singure. Să fie curaţi şi
[247]
demni.
Tinerele fete trebuie să fie rezervate şi modeste. Când merg dacă
sunt sănătoase, nu au nevoie să fie ţinute de braţ de vreun bărbat.
Ele nu trebuie să dea ocazia ca binele lor să fie vorbit de rău.
Orice instituţie de sănătate — un câmp misionar. În fruntea
instituţiilor noastre trebuie aleşi bărbaţi care să aibă nu numai o
judecată bună, sănătoasă, dar care să aibă un simţ moral înalt, care
să fie atenţi în felul cum se comportă, curaţi, în ce priveşte vorbirea, amintindu-şi de chemarea lor cea înaltă şi sfântă şi că există
un Veghetor, un martor credincios pentru fiecare cuvânt şi pentru
fiecare faptă. Dacă bărbaţii din instituţiile noastre dau pe faţă gânduri înalte, dacă discuţiile lor tind mai degrabă să întineze decât să
înnobileze, aceştia să fie îndepărtaţi de îndată şi să nu aibă nici o
legătură cu instituţia respectivă, căci cu siguranţă vor conduce spre
imoralitate şi pe alţii. Trebuie avut în vedere binele întregii instituţii.
Să aveţi totdeauna în minte gândul că fiecare din instituţiile noastre
de sănătate este un câmp misionar. Ochiul lui Dumnezeu este asupra
acestora zi şi noapte. Nimeni nu trebuie să-şi ia libertatea de a-şi
îngădui chiar ceea ce doar se pare a fi rău. ( Sp. Seria B., nr. 16, 6, 7
)

Capitolul 39 — Adulterul şi calitatea de membru al
bisericii
O declaraţie timpurie a Ellenei White. Domnul ne-a pus duhul la lucru în cea dintâi zi ( duminică, 5 februarie 1854 ) şi pe
când ne rugam fierbinte am fost luată în viziune şi am văzut starea
unora dintre cei care susţin că fac parte din Israelul lui Dumnezeu.
Am văzut starea multora din adunarea noastră de la Oswego. Am
văzut că ei stau în calea lucrării lui Dumnezeu, în special cei de la
Canghdenoy. Am văzut că Dumnezeu îi priveşte cu dezaprobare,
atât pe ei, cât şi pe unii din Roosevelt.
Îngerul a spus: „Securea n-a fost înfiptă la rădăcina copacului.“
Cei care şi-au îngăduit patimi nelegiuite ale inimii s-au strecurat
printre noi ca membrii. Dacă Dumnezeu ar fi făcut din fratele Ro[248] osevelt un veghetor asupra turmei, el ar fi văzut stricăciunea care
este în popor. Securea n-a fost înfiptă la rădăcina copacului. Dumnezeu nu Se schimbă. El este un Dumnezeu gelos care nu priveşte
acum păcatul cu mai multă îngăduinţă decât a făcut-o pe vremea
vechiului Israel. Păcatul este păcat. Păcatele nu sunt socotite după
adevărata lor păcătoşenie, ci sunt făcute să pară ca şi cum ar fi privite
cu uşurinţă de către Dumnezeu.
Un păcat uriaş. Am văzut că porunca a şaptea a fost călcată de
către unii care sunt membrii ai bisericii. Aceasta a atras dezaprobarea
lui Dumnezeu asupra lor. Acest păcat este îngrozitor în aceste zile
de pe urmă însă biserica ( membrii ) au adus mânia lui Dumnezeu
şi blestemul asupra lor datorită faptului că privesc păcatul cu atâta
uşurătate. Am văzut că acesta este un păcat foarte mare şi că nu se
depun eforturi serioase după cum ar trebui pentru a îndepărta mânia
Lui printr-o atitudine strictă, categorică faţă de cel care încalcă
porunca.
Acest lucru a avut o influenţă îngrozitoare, stricăcioasă asupra
tinerilor. Ei văd cu câtă uşurinţă este călcată porunca a şaptea, iar
acela care comite acest păcat înfiorător crede că tot ce are de făcut este să mărturisească faptul că a greşit şi că îi pare rău şi că
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după aceea se poate bucura de toate privilegiile de a fi în casa lui
Dumnezeu şi să fie menţinut ca membru al bisericii.
Ei au crezut că acesta nu este un păcat atât de mare şi au privit
cu uşurinţă călcarea poruncii a şaptea. Acest lucru a fost suficient
pentru a îndepărta chivotul lui Dumnezeu din tabără dacă n-au fost
şi alte păcate care să ducă la luarea chivotului şi slăbirea lui Israel.
Îndepărtarea din biserică a celor care comit adulter. Aceia
care încalcă porunca a şaptea ar trebui îndepărtaţi din biserică, să nu
mai fie membri şi să nu se bucure de privilegiile casei lui Dumnezeu.
[249]
Îngerul a spus: „Acesta nu este un păcat de care să nu se ştie.
Este un păcat cunoscut şi va fi aspru pedepsit de Dumnezeu, fie
că cel ce îl comite este sau tânăr.“
Aroganţă, păcătuire deliberată. Niciodată nu a fost privit acest
păcat atât de păcătos aşa cum este astăzi. De ce? Pentru că Dumnezeu
Îşi curăţeşte pentru Sine un popor deosebit plin de râvnă pentru
fapte bune. Şi chiar în acest timp când Dumnezeu îşi pregăteşte
acest popor pentru Sine, aceşti indivizi ( nesfinţiţi ) pătrund între
noi. Neţinând seama de adevărurile directe pe care le-au auzit —
acele lucruri cumplite pe care le prezintă Cuvântul lui Dumnezeu şi
tot adevărul grozav sunt să trezească pe Israel — ei păcătuiesc cu
aroganţă, dând frâu liber tuturor patimilor inimii fireşti, îşi satisfac
înclinaţiile animalice şi aruncă ocară asupra cauzei lui Dumnezeu
iar după aceea mărturisesc că au păcătuit şi că le pare rău.
Iar biserica îi primeşte şi spune: „Amin“ la rugăciunile şi sfaturile
lor care sunt o urâciune pentru Dumnezeu şi acest lucru atrage după
sine mânia lui Dumnezeu asupra taberei. El nu va locui în mijlocul
lor. Aceia care acţionează în acest fel, fără să fie atenţi, acoperind cu
uşurinţă aceste păcate, vor fi lăsaţi în voia pornirilor lor, să suporte
consecinţele faptelor lor.
Aceia care comiteau în vechime astfel de păcate erau scoşi afară
din tabără şi ucişi cu pietre. Moartea vremelnică şi cea veşnică
era soarta lor, şi, deoarece pedeapsa prin omorârea cu pietre a fost
abolită, acest păcat este îngăduit peste măsură şi nu este socotit ca
fiind grav. ( Manuscript 3, 1854 )
Nici un ajutor pentru acest bărbat. [Patrimoniul White nu
deţine o documentare concludentă în ce priveşte păcatul lui E., însă
Arthur L. White îşi aduce aminte că tatăl său, W. C. White, s-a referit
la cazul acestuia ca fiind unul revoltător, de incest.] Este imposibil ca
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Mărturii cu privire la comportament sexual, adulter şi divorţ

E. să fie acceptat ca membru de biserica lui Dumnezeu. El singur s-a
[250] pus într-o situaţie în care biserica nu îl poate ajuta, el nu poate avea
părtăşie cu biserica, nu îşi poate face auzit glasul în ea. El s-a aşezat
pe sine însuşi mai presus de lumină şi de adevăr. Cu încăpăţânare
şi-a urmat propria lui cale şi a respins mustrarea. A urmat înclinaţiile
inimii sale stricate, a încălcat legea cea sfântă a lui Dumnezeu şi a
discreditat cauza adevărului prezent.
Dacă se va pocăi vreodată cu adevărat, foarte bine, însă biserica
să-l lase singur. Vrea să ajungă în cer astfel, să se lupte singur, în
starea lui biserica nu îl poate accepta. Biserica trebuie să menţină faţă
de el o atitudine hotărâtă de mustrare astfel ca standardul moralităţii
să nu fie coborât. ( Testimonies For The Church 1:215 )

Capitolul 40 — O afirmaţie a Ellenei White şi a lui
James White
[Întrucât această afirmaţie a fost făcută de James şi Ellen White
împreună, este clar că vederile exprimate au aprobarea deplină a lui
Ellen White.]
Posibilitatea refacerii. Cu privire la cazul sorei prejudiciate A.
G., vrem să spunem ca răspuns la întrebările lui J. H. W. că trăsătura
dominantă a majorităţii celor care au fost biruiţi de păcat cum este
cazul soţului său, este că ei nu au simţământul real al ticăloşiei şi
păcătoşeniei lor. Unii, totuşi, au acest simţământ şi sunt reprimiţi
de biserică însă nu înainte de a-şi recâştiga încrederea poporului lui
Dumnezeu prin mărturisiri şi o perioadă de sinceră pocăinţă. Acest
caz prezintă anumite greutăţi, care nu se găsesc la alte cazuri şi am
dori să menţionăm doar următoarele:
1. În caz de încălcarea a poruncii a şaptea, când partea vinovată
nu dovedeşte pocăinţă adevărată, dacă partea vătămată poate obţine
divorţul fără ca prin aceasta să-şi facă mai mult rău ei şi copiilor, este
liberă să o facă. 2. Dacă partenerul nevinovat împreună cu copiii se [251]
expun prin divorţ unei situaţii şi mai grave, nu cunoaştem vreun pasaj
al Scripturii care să-l socotească vinovat pentru că nu divorţează.
3. Timpul, munca, rugăciunea, răbdarea, credinţa şi o viaţă evlavioasă pot contribui la refacere. A trăi cu o persoană care a încălcat
legământul căsătoriei, acoperindu-se de ruşine şi dizgraţie şi dânduşi seama de acest lucru, acesta este ca un cancer care roade sufletul,
şi, cu toate acestea, divorţul este o rană care se resimte toată viaţa.
Dumnezeu să se îndure de partea nevinovată. Căsătoria trebuie bine
cumpănită înainte de a fi contractată.
4. De ce! O, de ce? Bărbaţi şi femei care ar putea fi demni de
respect, buni şi să câştige cerul în cele din urmă, de ce să se vândă
atât de ieftin diavolului, să-şi rănească prietenii cei mai apropiaţi, săşi dezonoreze familiile să aducă ruşine asupra cauzei lui Dumnezeu
şi să ajungă în iad în cele din urmă? Să se îndure Dumnezeu de ei.
De ce nu aleargă la Hristos cei care au fost biruiţi de păcat şi nu
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dovedesc pocăinţă proporţională cu enormitatea nelegiuirii lor, ca să
vindece, cât se poate de repede, rănile pe care le-au făcut?
5. Însă, dacă ei nu fac ceea ce ar trebui să facă, iar partea nevinovată şi-a pierdut dreptul legal de a divorţa, trăind în continuare
cu cel vinovat după ce vinovăţia acestuia s-a făcut cunoscută, noi
nu considerăm că păcatul rămâne asupra părţii nevinovate pentru că
nu a divorţat şi că moralitatea sa ar fi pusă astfel sub semnul întrebării, aceasta doar dacă sănătatea şi viaţa nu sunt în mare măsură
primejduite prin faptul că rămâne.
6. Ca şi în zilele lui Noe, unul din semnele acestor timpuri
este patima pentru căsătorii pripite şi nesăbuite. Satana este autorul
acestor situaţii. Dacă Pavel a putut rămâne singur şi a recomandat
acelaşi lucru şi altora, pentru a fi pe deplin ai Domnului, de ce nu
ar rămâne aşa cum a fost el cei care vor să fie cu totul ai Domnului
din dorinţa hotărâtă de a evita grijile, necazurile şi chinul amarnic
atât de frecvent în experienţa acelora care aleg să se căsătorească?
[252] Şi mai mult decât atât, dacă el a hotărât să rămână astfel şi a putut
recomanda acest lucru şi altora, au trecut optsprezece secole de
atunci, de ce nu ar fi demn de urmat ceea ce el a recomandat pentru
aceia care aşteaptă venirea Fiului omului, având dovezile că astfel
ei îşi uşurează starea în care se află? Când atât de mult este în joc,
de ce să nu fim de partea sigură în orice vreme? ( The Review and
[253] Herald, 24 martie, 1868 )

Secţiunea 10 — Dragoste pentru cei greşiţi
şi ispitiţi

Capitolul 41 — Dragostea lui Dumnezeu pentru cel
păcătos
Cerul şi inima omului. În timp ce Domnul Hristos deschide
cerul pentru om. Viaţa pe care El o pune la dispoziţie face posibilă
deschiderea inimii omului pentru cer. Păcatul nu numai că ne îndepărtează de Dumnezeu, dar şi distruge în sufletul omului dorinţa şi
capacitatea de a-L cunoaşte. Misiunea Domnului Hristos este aceea
de a înlătura această lucrare a răului. El are puterea de a revigora
şi de a reface capacităţile noastre, paralizate de păcat, mintea întunecată şi voinţa pervertită. El deschide înaintea noastră comorile
Universului şi împarte putere de a discerne aceste comori.
Fiecare om este cunoscut în mod individual de Domnul Isus.
Domnul Isus ne cunoaşte pe fiecare în parte şi este mişcat de simţământul neputinţelor noastre. El ne cunoaşte pe toţi pe nume. El
cunoaşte casa în care locuim şi numele fiecăruia dintre cei ce stau
în ea. Au fost ocazii când El a dat îndrumări unora din slujitorii Săi
să meargă pe o anumită stradă şi într-o anumită cetate, la o astfel de
casă, pentru a găsi pe una dintre oile Sale.
Fiecare suflet este atât de deplin cunoscut de Domnul Isus ca
şi când el ar fi singurul pentru care a murit Mântuitorul. Suferinţa
fiecăruia îi mişcă inima. Strigătul pentru ajutor ajunge la urechea Sa.
El a venit să atragă pe toţi oamenii la Sine. El le spune: „Veniţi la
Mine“, iar Duhul Său mişcă inimile lor pentru a-i atrage să vină la
[254] El. Mulţi refuză să fie atraşi. Domnul Isus îi cunoaşte.
El ştie de asemenea cine ascultă cu bucurie chemarea Sa şi sunt
gata să se supună grijii şi păstoririi Sale. El spune: „Oile Mele Îmi
cunosc glasul, Eu le cunosc şi ele Mă urmează.“ El le poartă de grijă
ca şi când n-ar exista pe lume altele în afară de ele. ( The Desire of
Ages, 479, 480 )
Mustrarea demonilor de şapte ori. Maria a fost privită ca o
mare păcătoasă însă Domnul Hristos cunoştea împrejurările care îi
influenţaseră viaţa. El ar fi putut stinge orice scânteie de nădejde din
sufletul ei, dar nu a făcut aşa. El a ridicat-o din ruină şi disperare. De
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şapte ori L-a auzit ea cum a certat demonii care îi stăpâniseră inima
şi mintea. Ea auzise strigătele Sale puternice către Tatăl pentru binele
ei, ştiu cât de dezgustător este păcatul pentru curăţia Lui nepătată şi
în puterea Lui, biruise.
Schimbarea Mariei. În timp ce pentru ochiul omenesc cazul
părea fără nădejde, Hristos a văzut în Maria capacitatea de a face
binele. A văzut părţile bune ale caracterului ei. Prin planul de mântuire se rânduiseră omenirii mari posibilităţi. Şi în Maria acestea
aveau să fie realizate. Prin harul Său, ea a devenit părtaşă de natură
divină. Aceea care fusese decăzută şi a cărei minte fusese o locuinţă
a demonilor, ajunsese foarte aproape de Mântuitorul prin comuniune
şi slujire.
Maria a fost aceea care stătea la picioarele Lui şi învăţa de la El.
Maria fusese aceea care turnase pe capul Lui mirul de mare preţ şi
Îi spălase picioarele cu lacrimile ei. Maria a stat alături de cruce şi
L-a urmat la mormânt. Maria a fost prima la mormânt după înviere.
Maria a fost cea dintâi care a adus vestea despre Mântuitorul înviat.
Cu cât este mai mare păcatul, cu atât este mai mare nevoia
de Isus. Isus cunoaşte cazul fiecărui om. Tu poate zici: „Sunt un
păcătos, foarte păcătos.“ Se poate să fie aşa; dar cu cât eşti mai rău, [255]
cu atât ai mai mare nevoie de Isus. El nu-i izgoneşte pe cei care
plâng sau sunt întristaţi. El nu spune nimănui despre tainele inimii
tale care vrei să rămână ascunse, ci invită pe fiecare suflet tremurând
să prindă curaj. El iartă din toată inima pe toţi cei care vin la El,
căutând iertare şi îndreptare.
Domnul Hristos ar fi putut însărcina îngerii cerului să reverse
cupele mâniei Sale asupra lumii noastre, pentru a-i distruge pe cei
care Îl urăsc pe Dumnezeu. El ar putea să şteargă punctul acesta
negru din Universul Său. Dar nu face acesta. El stă la altarul tămâierii
prezentând înaintea lui Dumnezeu rugăciunile acelora care doresc
ajutorul Său.
Aceia care caută scăpare la El sunt înălţaţi de Isus mai presus
de acuzaţiile şi de vorbirile de rău ale oamenilor. Nici oamenii,
nici îngerii nu pot să-i acuze. Hristos îi face părtaşi de natura Sa
dumnezeiască şi umană. Ei stau alături de marele purtător de păcate
în lumina care străluceşte de la tronul lui Dumnezeu. „Cine va ridica
pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i
socoteşte neprihăniţi! Cine-i va osândi? Hristos a murit. Ba mai
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mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu şi mijloceşte pentru
noi“ ( Romani 8, 33.34 ). ( The Desire of Ages, 568 )
Un ajutor care nu dă greş niciodată. Sufletul care s-a predat
lui Hristos este mai de preţ decât lumea întreagă. Mântuitorul ar
fi trecut prin agonia Calvarului chir dacă prin aceasta n-ar fi fost
mântuit decât un singur om. El nu va părăsi niciodată pe nici unul
dintre cei pentru care a murit. El îi va păstra prin puterea Sa pe toţi,
afară de cazul că urmaşii Săi aleg să-L părăsească.
În toate încercările noastre, avem un ajutor care nu lipseşte niciodată. El nu ne lasă să luptăm singuri cu ispita, să ne batem cu răul
şi să fim în cele din urmă zdrobiţi sub poveri şi întristare. Cu toate
că acum este ascuns de privirea muritorilor, urechea credinţei poate
[256] auzi glasul Lui, zicând: „Nu te teme; căci Eu sunt cu tine. Eu
sunt Cel viu. Am fost mort şi iată că sunt viu în vecii vecilor“ (
Apocalipsa 1, 18 ). Am suferit întristările tale, am trecut prin luptele
tale şi Eu am plâns. Cunosc chiar şi durerile prea adânci pentru a
fi rostite la urechea unui om. Să nu crezi că eşti singur şi părăsit.
Deşi suferinţa ta nu mişcă nici o coardă sensibilă în vreo inimă de
pe pământ, priveşte la Mine şi vei trăi. „Pot să se mute munţii, pot
să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine şi
legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă
de tine“ ( Isaia 54, 10 ). ( The Desire of Ages, 483 )
Ură faţă de păcat, iubire faţă de păcătoşi. Isus S-a ridicat şi,
privind la femeie, a zis: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu
te-a osândit?“ „Nimeni, Doamne“, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a zis:
„Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.“
Femeia stătuse în faţa lui Isus tremurând de frică. Cuvintele Lui:
„Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea“,
au sunat pentru ea ca o sentinţă de moarte. Nu îndrăznea să ridice
ochii către faţa Mântuitorului, ci îşi aştepta soarta în tăcere. Cu
inima cuprinsă de uimire, a văzut cum acuzatorii ei se îndepărtează
fără cuvânt şi plini de nelinişte; apoi au ajuns la urechile ei aceste
cuvinte: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.“
Cu inima zdrobită, ea s-a aruncat la picioarele lui Isus, exprimânduşi printre suspine iubirea plină de recunoştinţă şi mărturisindu-şi
păcatele cu lacrimi amare.
Începutul unei vieţi noi. Acesta a fost pentru ea începutul unei
vieţi noi, o viaţă de curăţie şi pace, devotată în slujba lui Dumnezeu.
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În ridicarea acestui suflet căzut, Isus a săvârşit o minune mai mare
decât vindecarea celei mai rele boli trupeşti. El a vindecat boala
spirituală, care duce la moarte veşnică. Femeia aceasta pocăită a [257]
devenit una dintre cele mai statornice urmaşe a Lui. Prin iubire şi
devotament pline de sacrificiu de sine, ea şi-a exprimat recunoştinţa
faţă de harul Lui iertător.
În actul Său de a ierta pe această femeie şi a o încuraja să ducă o
viaţă mai bună, caracterul lui Isus străluceşte în frumuseţea dreptăţii
desăvârşite. Deşi nu acoperă păcatul şi nici nu micşorează simţul
vinovăţiei, El nu caută să condamne, ci să mântuiască. Lumea avea
numai dispreţ şi batjocoră pentru femeia acesta greşită, dar Isus
îi spune cuvinte de mângâiere şi nădejde. Cel nepătat are milă de
slăbiciunea celui păcătos şi-i întinde o mână de ajutor. În timp ce
fariseii făţarnici acuză, Isus îi zice: „Du-te şi să nu mai păcătuieşti.“
Dragostea creştină nu critică. Nu este un adevărat urmaş al lui
Hristos acela care, întorcând privirea, se îndepărtează de cel greşit,
lăsându-l să-şi urmeze neîmpiedicat calea spre ruină. Cei care se
grăbesc să-i acuze pe alţii, şi, plini de râvnă, îi aduc în faţa justiţiei,
sunt adesea mai vinovaţi în propria lor viaţă decât cei pe care îi
acuză. Oamenii urăsc pe păcătos, în timp ce iubesc păcatul. Hristos
urăşte păcatul, dar îi iubeşte pe păcătos. Acesta va fi spiritul celor
care Îi urmează. Iubirea creştină e înceată la mustrare, grăbită să
observe pocăinţa, gata să ierte, să încurajeze, să aşeze pe cel greşit
pe calea sfinţeniei şi să-i întărească paşii pe acest drum. ( The Desire
of Ages, 461, 462 )
Domnul Isus, prietenul păcătoşilor. Vreau să vă atrag atenţia
asupra făgăduinţelor preţioase din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu toţi
cei care sunt copii ai lui Dumnezeu au aceleaşi puteri, aceleaşi
temperamente, aceeaşi încredere şi aceeaşi tărie. Sunt cu adevărat
fericită că simţămintele noastre nu constituie dovada că nu suntem
copii ai lui Dumnezeu. Vrăjmaşul vă va ispiti să credeţi că aţi făcut
lucruri care v-au despărţit de Dumnezeu şi că El nu vă mai iubeşte,
însă Domnul nostru încă ne iubeşte şi noi putem şti, prin cuvintele
pe care le-a lăsat scrise valabile pentru cazuri ca ale noastre. „Dacă [258]
cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos Cel
neprihănit“ ( 1 Ioan 2, 1 ). „Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice
nelegiuire“ ( 1 Ioan 1, 9 ).
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Acum, scumpa mea soră, am dovada că Dumnezeu te iubeşte şi
scumpul Mântuitor care S-a dat pe Sine Însuşi pentru tine nu te va
alunga de la El pentru că eşti ispitită şi pentru că, datorită slăbiciunii
tale, ai putea să fii biruită. El te iubeşte încă.
Petru L-a lepădat pe Domnul Său în ceasul încercării însă Domnul nu l-a părăsit pe sărmanul său ucenic. Deşi Petru s-a urât pe sine
însuşi, Domnul l-a iubit şi după învierea Sa l-a chemat pe nume şi
i-a trimis o solie plină de iubire. O, ce Mântuitor bun, îndurător şi
iubitor avem! El ne iubeşte chiar dacă noi greşim.
Făgăduinţele scumpe ale lui Dumnezeu. Nu vă faceţi atâtea
griji în timp ce staţi departe de braţele Mântuitorului, ci bizuiţivă pe El prin credinţă. El vă iubeşte; El vă poartă de grijă. El vă
binecuvântează şi vă va da pacea şi harul Său. El îţi spune: „Păcatele
ţi-au fost iertate“ ( Matei 9, 2 ). Poate suferi datorită unor infirmităţi
trupeşti, însă acesta nu constituie dovada că Domnul nu lucrează
în favoarea ta în fiecare zi. El te va ierta în mod deplin. Strânge în
sufletul tău făgăduinţele preţioase ale lui Dumnezeu. Domnul Isus
este prietenul nostru constant, neschimbător şi El doreşte ca tu să te
încrezi în El.
Dumnezeu este la lucru, dar şi Satana este la lucru. Satana vrea
să ne îndepărteze mintea de la Ajutorul nostru cel puternic, să ne
concentrăm atenţia asupra stării noastre decăzute şi să simţim că
toate puterile sunt irosite şi Dumnezeu este dezonorat. Numai priviţi
la voi înşivă ci către desăvârşirea lui Hristos.
Neprihănirea lui Hristos în dreptul nostru. Noi nu putem fabrica o neprihănire pentru noi înşine. Domnul Hristos are în mâinile
[259] Sale haina cea curată a neprihănirii cu care vrea să ne îmbrace. El
va rosti cuvinte dulci de iertare şi nădejde. El prezintă sufletelor
noastre însetate fântâni cu apă vie prin care să putem fi învioraţi. El
ne invită să venim la El cu toate poverile noastre, cu toate durerile
noastre, şi ne promite că vom avea odihnă. De aceea, dacă venim
la El, noi trebuie să credem că El ne iartă şi trebuie să ne arătăm
credinţa bizuindu-ne pe dragostea Lui. Inima este mişcată de tot
ceea ce este duios şi curat şi nobil — ambiţii înalte, bucurii sfinte,
motive nobile, simpatii plăcute şi ajutor în nevoie.
El oferă iertare deplină. Domnul Isus cunoaşte greşeala din
trecut şi iartă, iar noi nu trebuie să-L dezonorăm îndoindu-ne de dragostea Lui. Acest simţământ de vinovăţie trebuie depus la picioarele
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crucii de pe Calvar. Simţământul păcătoşeniei a otrăvit izvoarele
vieţii şi ale fericirii adevărate. Acum Domnul Isus spune: „Puneţi
totul asupra Mea. Voi lua asupra Mea păcatele voastre. Vă voi da
pace. Preţuiţi-vă pe voi înşivă pentru că Eu v-am cumpărat cu preţul
propriului Meu sânge. Voi sunteţi ai mei. Voinţa voastră slăbită Eu o
voi întări, iar remuşcările pentru păcat Eu le voi îndepărta.“
Apoi, întoarceţi-vă cu inima mulţumită către Dumnezeu şi
prindeţi-vă de nădejdea pe care v-o pune în faţă. Dumnezeu primeşte inima voastră zdrobită, pocăită şi vă oferă o iertare deplină. El
se oferă să vă adopte în familia Lui, acordându-vă harul Său pentru
a vă ajuta în slăbiciunile voastre. Iar Mântuitorul cel scump vă va
conduce pas cu pas dacă vă aşezaţi mâna în mâna Lui, lăsându-L să
vă călăuzească.
Căutaţi preţioasele făgăduinţe ale lui Dumnezeu. Dacă Satana
aduce ameninţări în faţa voastră nu le daţi atenţie, ci agăţaţi-vă
de făgăduinţe şi lăsaţi ca sufletul să vă fie mângâiat de strălucirea
aceasta. Norul, el însuşi, este întunecat, însă când este umplut cu
lumină, capătă strălucirea aurului, pentru că slava lui Dumnezeu este
[260]
asupra lui.
Fie ca Domnul să îţi binecuvânteze sufletul prin aceste câteva
cuvinte pe care m-a îndrumat să ţi le scriu. ( Scrisoarea 99, 1896 )
Ţinta iubirii lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu întinde zi de
zi mâna Sa prin Domnul Isus Hristos, invitându-i pe cei păcătoşi
şi decăzuţi. El îi va primi pe toţi. El spune bun-venit tuturor. Slava
Sa constă în faptul că îi poate ierta pe cei mai mari păcătoşi. El va
lua prada din mâna celui puternic, El va elibera pe cel captiv, El va
smulge tăciunele din foc. El va coborî lanţul de aur al îndurării Sale
până la cea mai de jos adâncime a nenorocirii omeneşti, pentru a
ridica sufletul degradat, contaminat de păcat.
Fiecare fiinţă omenească constituie ţinta iubirii Sale, căci El Şi-a
dat viaţa pentru a-i putea aduce pe oameni înapoi la Dumnezeu.
Sufletelor vinovate şi deznădăjduite pe punctul de a fi năruite de
meşteşugirile şi cursele lui Satana, El le poartă de grijă aşa cum un
păstor poartă de grijă orilor din turma sa. ( The Ministry of Healing,
161, 162 )

Capitolul 42 — Să ne înţelegem semenii
Încercările inimii celui cu remuşcări. Când cineva care a greşit
ajunge conştient de vinovăţia lui, aveţi grijă să nu-i distrugeţi respectul de sine. Nu îl descurajaţi prin indiferenţă sau neîncredere! Nu
spuneţi: „Înainte să-i acord încrederea mea, voi aştepta să văd dacă
rezistă până la capăt.“ Adesea tocmai această lipsă de încredere îl
face pe cel ispitit să se poticnească.
Noi ar trebui să ne luptăm să înţelegem slăbiciunile semenilor
noştri. Noi cunoaştem prea puţin din necazurile sufleteşti ale acelora
care au fost prinşi în lanţurile întunericului şi care sunt lipsiţi de
hotărâre şi putere morală. Cu mult mai demnă de milă este starea
aceluia care suferă datorită remuşcărilor; el este ca unul care bâjbâie,
se clatină şi este cufundat în mocirlă. El nu poate vedea nimic
clar. Multe sufletele sărmane se simt neînţelese, nepreţuite, pline de
[261] întristare şi în agonie ca o oaie pierdută, rătăcită. Ele nu Îl pot găsi
pe Dumnezeu deşi tânjesc după iertare şi pace.
Influenţe puternice spre rău. O, să nu mai fie rostit nici un
cuvânt care să producă mai multă suferinţă! Sufletului care este
orbit de o viaţă de păcat dar care nu ştie unde poate găsi odihnă,
prezentaţi-L pe Mântuitorul plin de milă. Luaţi-l de mână, ridicaţil şi vorbiţi-i cuvinte de încurajare şi nădejde. Ajutaţi-l să apuce
mâna Mântuitorului... Noi trebuie să ne punem pe noi înşine în
situaţia celor ispitiţi. Gândiţi-vă la ceea ce s-a moştenit, la influenţa
întovărăşirilor rele şi a împrejurărilor rele şi la puterea obiceiurilor
rele. Ne putem mira oare, că sub astfel de influenţe mulţi ajung să
decadă? Noi ne mirăm oare că răspund mai încet la eforturile făcute
pentru ridicarea lor? ( The Ministry of Healing, 167, 168 )
Simpatia plină de duioşie. Dragostea minunată prin care Dumnezeu, infinitul Dumnezeu, ne-a privilegiat să ne putem apropia de
El prin numele cel scump de „Tată!“ Nici un părinte omenesc nu
poate pleda mai cu stăruinţă pe lângă un copil care a greşit decât
El care tratează astfel pe păcătos. Nici un om nu poate urmări cu
236
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atâta interes pe cel care nu vrea să se pocăiască şi nu-i poate oferi
invitaţie atât de duioase.
Atunci cu câtă duioşie ar trebui noi să lucrăm pentru cei care
sunt greşiţi şi păcătoşi, care pier în jurul nostru. Noi trebuie să
lucrăm în spiritul în care a lucrat Hristos, cu duioşia plină de milă pe
care a dovedit-o El. Când facem apel, prin credinţă, la făgăduinţele
lui Dumnezeu, când trăim prin orice cuvânt care iese din gura lui
Dumnezeu, noi ne aşezăm de partea lui Hristos şi avem Spiritul şi
harul Său care este alături de eforturile noastre, lucrând pentru a
aduce sufletele la cunoaşterea voinţei divine. ( Manuscript 35, 1886
)
Milă pentru cel vinovat. Cât de puţin intrăm noi în legătură
cu Hristos prin ceea ce ar trebui să fie cea mai puternică legătură [262]
dintre noi şi El — compasiunea pentru cei destrăbălaţi, vinovaţi,
în suferinţă, morţi în greşeli şi păcate! Lipsa de omenie a omului
faţă de om este cel mai mare păcat al nostru. Mulţi consideră că ei
reprezintă judecata lui Dumnezeu în timp ce dau greş cu totul în
a reprezenta bunătatea şi marea lui iubire. Adesea, aceia pe care îi
întâmpină cu asprime şi severitate sunt cel mai predispuşi a fi ispitiţi.
Satana luptă cu aceste suflete iar cuvintele aspre, lipsite de bunătate
îi descurajează şi îi face să cadă pradă puterii ispititorului.
Să lucrezi cu minţile oamenilor este un lucru delicat. Numai
Acela care citeşte inima ştie cum să-i aducă pe oameni la pocăinţă.
Numai înţelepciunea Sa ne poate da succes în a ajunge la cei pierduţi.
Poate că tu crezi că stai tare şi gândeşti „sunt mai sfânt decât tine“
şi nu are importanţă cât de corect este raţionamentul tău sau cât de
adevărate sunt cuvintele tale; ele nu vor atinge niciodată inimile
oamenilor. Iubirea lui Hristos, manifestată prin cuvânt şi faptă, va
răzbate pe calea spre suflet atunci când repetarea învăţăturii sau a
argumentului nu aduce la îndeplinire nimic.
Avem nevoie de mai multă dragoste asemenea celei a lui Hristos,
o dragoste nu numai spre cei care ni se par fără vină, ci o dragoste
pentru cei săraci, pentru sufletele în suferinţă şi care se află în luptă,
care greşesc adesea, care păcătuiesc şi se pocăiesc care sunt ispitite
şi descurajate. Noi trebuie să mergem la semenii noştri, mişcaţi ca şi
Marele nostru Preot îndurător, de simţământul neputinţelor lor.
Rezultatul răcelii şi a neglijenţei. În mijlocul nostru ca popor
a existat o lipsă de milă şi dragoste profundă serioasă, care să mişte
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sufletul faţă de cei ispitiţi şi greşiţi. Mulţi au arătat răceală şi neglijenţă păcătoasă, ei fiind reprezentaţi de Domnul Hristos ca fiind cei
care trec de poarta cealaltă, ţinându-se cât mai departe de cei care
[263] au cel mai mare nevoie de ajutor.
Sufletul de curând convertit are adesea de dus lupte crunte cu
obiceiuri împământenite sau cu anumite forme de ispite şi, fiind
biruit de o anumită patimă sau înclinaţie care l-a luat în stăpânire,
ajunge să facă paşi greşiţi şi chiar anumite greşeli. În acel moment
este nevoie de energia, tactul şi înţelepciunea fraţilor săi, pentru a
fi readus la starea de sănătate spirituală. Pentru astfel de cazuri se
aplică instrucţiunile din Cuvântul lui Dumnezeu: „Fraţilor, dacă un
om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti,
să-l ridicaţi cu duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii
ispitit şi tu“ ( Galateni 6, 1 ). „Noi care suntem tari, suntem datori
să răbdăm slăbiciunile celorlalţi, şi să nu ne plăcem nouă înşine“ (
Romani 15, 1 ).
Însă cât de puţină bunătate asemenea lui Hristos, se dă pe faţă de
către cei care pretind a fi urmaşii Săi! Când cineva greşeşte ceilalţi
pare adesea îşi iau libertatea să facă astfel încât cazul respectiv să
pară cât de rău cu putinţă. Cei care poate sunt vinovaţi de păcate
mult mai mari în alte privinţe îşi tratează fratele cu asprime cruntă.
Greşeli care au fost comise prin neştiinţă, necugetare sunt făcute să
apară ca un păcat cu voia, cu premeditare. Când văd sufletele că se
rătăcesc, unii îşi întind mâna şi spun: „V-am spus eu. Ştiam eu că nu
se poate avea încredere în ele.“ Astfel ei se aşează în aceeaşi poziţie
pe care o ia Satana, jubilând că presupunerile lor rele s-au dovedit a
fi corecte. ( Testimonies for the Church 5:604, 605 )
Dragoste pentru cel rătăcit. Nu am fost toţi făcuţi la fel şi mulţi
nu au fost educaţi în mod corespunzător. Educaţia lor este deficitară.
Unora li s-a transmis un temperament pripit, iar în educaţia din
copilărie nu au fost învăţaţi stăpânirea Dumnezeu sine. În acest
fel de temperament aprig adesea este prezentă şi invidia şi gelozia.
Alţii dau greş în alte privinţe. Unii sunt necinstiţi în afaceri, întind
prea mult coarda în comerţ. Alţii sunt despotici în familiile lor şi le
place să stăpânească. Vieţile lor sunt pe departe a fi corespunzătoare.
[264] Educaţia lor a fost cu totul greşită. Ei nu au fost învăţaţi că este
păcat să cedeze stăpânirea acestor trăsături urâte de caracter; de
aceea păcatul nu le apare din cale afară de păcătos. Alţii, a căror
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educaţie nu a fost chiar aşa de greşită, care au fost învăţaţi mai bine,
şi-au format un caracter căruia i se poate obiecte mai puţin. Viaţa
creştinească a tuturor este foarte mult afectată spre bine sau spre rău
de educaţia lor anterioară.
Domnul Isus, Mijlocitorul nostru, cunoaşte toate problemele cu
care suntem confruntaţi şi procedează cu noi potrivit cu lumina pe
care am avut-o şi în funcţie de împrejurările în care ne-am aflat.
Unii au avut parte de o creştere mai bună. În timp ce unii sunt în
mod continuu hărţuiţi şi au parte de necazuri datorită unor nefericite
trăsături de caracter, fiind nevoiţi să lupte continuu cu duşmanii
lăuntrici şi cu stricăciunea firii lor, alţii nu au nici pe jumătate de
dus astfel de lupte. Aproape că nici nu ştiu ce înseamnă greutăţile
prin care trec fraţii şi surorile lor care nu au avut parte de o formare
mai prielnică. (Testimonies for the Church 2:74 )
Bun-venit celui care se pocăieşte. „De unii înduraţi-vă, făcând
deosebire“ ( Iuda 22, KJV ). Aceia care au acea înţelepciune care
vine de la Dumnezeu, vor vedea sufletele care au nevoie de ajutor,
suflete care au suferit înfrângeri şi care, deşi s-au pocăit în mod
sincer, de-abia dacă îndrăznesc, dacă nu sunt încurajaţi, să se agaţe
de speranţă. Domnul va pune acest lucru în inimile acelora care sunt
ispravnici ai harului Său pentru a spune bun-venit acestor suflete
tremurânde, care se pocăiesc, făcându-i să aibă din nou parte de
părtăşia frăţească. Adevăraţii Săi urmaşi nu vor trata pe păcătoşi
ca şi când nu mai există iertare pentru ei. Ei vor arăta milă faţă de
cei pentru care împrejurările vieţii au fost nefavorabile şi care au
îngăduit lui Satana să îi conducă pe cărări interzise.
Aceste suflete au păcătuit împotriva lui Dumnezeu însă dacă se
pocăiesc şi dovedesc autenticitatea pocăinţei lor prin eforturi serioase [265]
de a sluji Domnului, cine ar îndrăzni să le stea în cale? Încurajaţi-i.
Daţi-le ocazia să recâştige ceea ce au pierdut. Mândria, lăcomia,
senzualitatea s-ar putea să fi fost păcatele lor de căpetenie. Arătaţi-le
greşeala însă nu într-un mod care să-i îndepărteze de Hristos. Prin
cuvinte pline de compasiune iubitoare atrageţi-i spre El. Oricât de
jos ar fi căzut, nu le distrugeţi nădejdea de a fi iertaţi. Lucraţi pentru
ei, rugaţi-vă cu ei, îndreptaţi-le către Mântuitorul...
Nu-i condamnaţi. Prin eforturi serioase, creştineşti, oamenii vor
fi convinşi şi convertiţi iar Dumnezeu îi va ierta. Nici un suflet să
nu fie întors din drum atunci când caută iertare la Domnul Isus.
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„De unii înduraţi-vă, făcând deosebire.“ Când ei prezintă dovada
că Duhul lui Dumnezeu luptă cu ei, încurajaţi-i pe orice cale cu
putinţă pentru a intra în serviciul Domnului. Nu-i descurajaţi prin
indiferenţă, îndepărtându-vă de ei cu aerul că „Eu sunt mai sfânt
decât tine“ ( Isaia 65, 5 ).
Cei care se poartă precum fariseii s-ar putea să nu se facă vinovaţi
de păcatele pe ca el condamnă la alţii însă poate că se fac vinovaţi de
păcate mult mai mari în ochii lui Dumnezeu. Fiecare va fi răsplătit
după faptele sale. Fie ca cei care condamnă pe alţii să ia seama la ei
înşişi, pentru a nu fi condamnaţi de Dumnezeu pentru fariseism. (
Manuscript 37, 1902 )
Oameni cu dragoste, nu ghimpi de castane. Trebuie să ne
aşteptăm să întâmpinăm şi să avem de a face cu multe nedesăvârşiri
la cei care sunt tineri şi lipsiţi de experienţă. Domnul Hristos ne-a
învăţat să căutăm să-i îndreptăm pe unii ca aceştia cu duhul blândeţii
şi El ne va socoti vinovaţi dacă vor apuca pe o cale care îi va duce
în descurajare, disperare şi ruină. Dacă nu căutăm să îngrijim zi de
[266] zi planta cea preţioasă a iubirii, noi suntem în pericolul de a deveni
înguşti, lipsiţi de simpatie, făţarnici, critici, considerându-ne pe noi
înşine neprihăniţi în timp ce suntem departe de a avea aprobarea
lui Dumnezeu. Unii sunt necurtenitori, nepoliticoşi şi brutali. Ei
sunt ca şi ghimpii de la castane — înţeapă ori de câte ori îi atingi.
Răul pe care îl fac este incalculabil, deoarece Îl reprezintă greşit pe
Mântuitorul nostru iubitor.
Noi trebuie să ne ridicăm la un standard mai înalt căci dacă nu,
nu suntem vrednici de numele de creştini. Noi trebuie să cultivăm
spiritul cu care a lucrat Domnul Hristos pentru a salva pe cei rătăciţi.
Ei îi sunt tot atât de scumpi precum îi suntem noi. Şi ei au şanse
egale de a deveni trofee ale harului Său şi moştenitori ai împărăţiei.
Însă ei sunt expuşi curselor unui vrăjmaş viclean, oricând în pericol
şi gata a fi înşelaţi şi dacă nu ar fi harul mântuitor al lui Hristos,
pradă nimicirii sigure. Dacă am fi privit aceste lucruri într-o lumină
potrivită, cât de însufleţit ar fi fost zelul nostru şi cât de mult ar fi
fost înmulţite eforturile noastre serioase pline de sacrificiu de sine,
ca să ne putem apropia de cei care au nevoie de ajutorul nostru,
de rugăciunile noastre, de simpatia noastră şi de dragostea noastră!
(Testimonies for the Church 5:605, 606 )
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Domnul Isus, exemplul nostru. Domnul Isus i-a chemat pe
proscrişi, pe vameşi şi pe păcătoşi şi prin iubirea Lui plină de bunătate i-a silit să vină la El. Clasa pe care El n-a susţinut-o niciodată
au fost aceia care stăteau deoparte considerându-se superiori şi care
priveau de sus la semenii lor...
Chiar şi pe cei care au decăzut foarte mult, El i-a tratat cu respect.
A fost un chin continuu pentru Domnul Hristos să aibă mereu dea face cu ostilitatea, destrăbălarea şi necurăţia; însă El n-a rostit
niciodată vreun cuvânt prin care să arate că a fost şocat de ceva
sau că gusturile Sale rafinate au fost ofensate. Oricât de rele ar fi
fost obiceiurile, oricât de puternice prejudecăţile sau oricât de tari
patimile fiinţelor omeneşti, El le-a întâmpinat cu toată duioşia şi mila.
Pe măsură ce suntem stăpâniţi de Duhul Său îi vom considera pe toţi
oamenii ca pe fraţii care trec prin încercări şi ispitiri, căzând adesea şi [267]
ridicându-se iarăşi, luptându-se cu descurajările şi greutăţile, tânjind
după simpatie şi ajutor. Apoi ne vom purta astfel cu ei încât să nu-i
descurajăm sau să-i respingem ci să trezim nădejde în inimile lor. (
[268]
The Ministry of Healing, 164, 165 )
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Apendice A — Masturbarea şi demenţa

În studiul său cu privire la „Demenţa prin masturbaţie, Istoria
unei idei“ ( Journal, lf Mental Science 108, 1, Jan 1962 ). E.H. Hare
face referinţă la un studiu asupra a 500 de pacienţi care s-au aflat
consecutiv internaţi în spitalul de boli psihice al statului Iowa. El
afirmă că autorii studiului ( Malamud. W., şi Palmer.G. „Acţiunea pe
care o are masturbarea în producerea de tulburări mintale, Journal
of Nervous and Mental Disorders“, 76:220, 1932 ) au descoperit că
în 22 de cazuri masturbarea a constituit „în mod evident cea mai
importantă cauză a tulburărilor mintale.“
Apoi el continuă:
„Autorii au ajuns la concluzia că mai degrabă conflictul mintal
generat de masturbare decât obiceiul în sine a fost cel care condus la
boală şi ei şi-au susţinut această concluzie prin eficienţa psihoterapiei direcţionată către îndreptarea şi schimbarea ideilor pacientului
cu privire la masturbare. Totuşi faptul că 15 din cei 22 de pacienţi
sufereau de depresie trebuie să ridice îndoieli cu privire la valabilitatea chiar a acestei concluzii moderate deoarece pacientul deprimat
este nu numai predispus să se învinuiască singur pentru ceea ce el
crede a fi regulile sănătăţii, dar are şi tendinţa de a-şi reveni după
[269]
boală, fie că este tratat prin psihoterapie, fie că nu este.“ ( 22 ).
Astfel Hare pune sub semnul întrebării concluziile lui Malamud
şi Palmer însă spune, în mod semnificativ, că studiul lor este „una
din foarte puţinele încercări ( într-adevăr din câte am citit eu singura
adevărată ) de studiu ştiinţific asupra ipotezei masturbării ( ipoteza
că masturbarea poate produce demenţă ).“
După ce recunoaşte că „nu există o modalitate prin care să se
poată dezminţi ipoteza despre masturbare“, Hare vine cu concluzia
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finală: „Tot ce putem spune, potrivit dovezilor, este că asocierea
dintre masturbare şi tulburările mintale este slabă şi instabilă şi de
aceea, dacă masturbarea este într-adevăr factorul cauzal, nu este,
probabil, unul foarte important.“ ( Idem, p. 19 )
Astfel, deşi această autoritate minimalizează posibilitatea că ar
exista vreo legătură între masturbare şi demenţă, el nu o neagă cu
totul. Este încă şi mai semnificativ faptul că el a descoperit că s-a
făcut o singură încercare adevărată de a testa ipoteza din punct de
vedere ştiinţific.
Scriind despre masturbare în lucrarea lor „Adolescent Development and Adjustment“ ( McGraw Hill Book Company, 1965 ),
Lester C. şi Alice Crow concluzionează: „Efectele acestei perversiuni sexuale nu sunt încă în totul cunoscute.“
Dr. David Horrobim, medic şi farmacist la Universitatea Oxford
afirmă:
„Cantitatea de zinc din spermă este atât de mare încât printro ejaculare se poate elimina tot zincul care poate fi absorbit prin
intestine într-o singură ti. Aceasta are numeroase consecinţe. În afară
de cazul când cantitatea pierdută ar fi înlocuită printr-o ingerare
zilnică crescută, ejacularea repetată poate duce la o deficienţă reală
de zinc, ceea ce atrage după sine nenumărate probleme, inclusiv
impotenţa.
[270]
Este posibil, chiar având în vedere importanţa zincului pentru
creier, că cei care au susţinut moralitatea în secolul al XIX-lea să fi
avut dreptate când au spus că masturbarea repetată poate conduce la
demenţă!“ Zinc ( Vitabooks: St. Albans, Vermont, 1981 ), p.
Această afirmaţie este asemănătoare celei pe care a făcut-o Carl
C. Pfeiffer, doctor şi farmacist, în cartea sa despre zinc. El spune:
„Nu ne face plăcere să o spune, însă într-o deficienţă de zinc
la adolescenţi, excitaţia excesivă sexuală şi masturbarea excesivă
poate grăbi demenţa.“ ( Zinc and Other Micronutrients Keats: New
Canaan, Conn. 1978, p. 45 )
Nu toate autorităţile în materie medicală vor fi de acord cu aceste
concluzii, totuşi este semnificativ faptul că există unii ale căror
studii şi cercetări i-au condus la opinii care sunt asemănătoare cu
învăţăturile Ellenei White.
Vezi, Child Guidance ( Îndrumarea Copilului, 439-456, orig )
pentru alte informaţii cu privire la acest subiect.

Apendice B — O problemă din perioada de
început a Bisericii

[271]
Cea dintâi sesiune a Conferinţei adventiste de ziua a şaptea cu
delegaţi din tot statul, ţinută la Monterey, Michigan, în perioada 4-6
octombrie 1862, a fost confruntată cu patru întrebări, dintre care
prima a fost aceasta: „Cum să procedăm în cazul căsătoriei unor soţi
care au trecut printr-un divorţ?“
Termenul se referea la căsătoriile soţilor care „divorţează de soţii
sau soţiile lor dinainte din alte motive decât cele amintite în Matei 19
şi în virtutea acestui divorţ s-au căsătorit din nou. Astfel de persoane
care au îmbrăţişat după aceea adevărul prezent să fie primite între
noi?“ ( The Review and Herald, October 1862, p. 14 )
Problema a fost pusă în faţa Comitetului Conferinţei. Nu s-a găsit
consemnat nici un raport în legătură cu aceasta şi nici o recomandare
sau acţiune ulterioară.

