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Informaţii despre această carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
Timpul în care a fost scris volumul opt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Secţiunea 1 — Ocaziile actuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Singura cale sigură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Primejdie prin extindere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Problema salariilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Mergeţi în multe locuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
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Solia noastră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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O cunoaştere din experienţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
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Timpul în care a fost scris volumul opt

Volumul 8 al „Mărturiilor“ a fost publicat pentru a face faţă
unei crize — cea mai mare dintre crizele cărora a trebuit să le facă
faţă Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Urgenţa problemei este
evidentă din faptul că acest al 8-lea volum a apărut în martie 1904,
la cincisprezece luni după publicarea volumului 7. La data publicării
lui, nu se ştia cum avea să evolueze curentul. Astăzi ne putem uita
înapoi şi vedea că instrucţiunile lui ferme au fost un factor principal
în depăşirea dezastrului ameninţător.

În timp ce lucrarea denominaţiunii a pornit să cuprindă lumea şi
în timp ce avea loc o reorganizare a Conferinţei Generale, care a făcut
posibilă o creştere rapidă şi totuşi sănătoasă, situaţia în oraşul de la
vechiul sediu din Battle Creek, Michigan, a luat o formă care, dacă
n-ar fi fost stăvilită, ar fi dus la nimicirea chiar a temeliei credinţei
adventiştilor de ziua a şaptea. Şi toate au venit într-un mod atât de
subtil, încât primejdia n-a fost văzută la început, căci apostazia se
prezenta sub forma unei „lumini noi“.

Cam pe la sfârşitul secolului, unii dintre lucrătorii denominaţiu-
nii, şi în mod deosebit conducătorul lucrării medicale misionare, au
prezentat unele învăţături cu privire la persoana lui Dumnezeu, care
nu erau în armonie cu învăţăturile clare ale Cuvântului lui Dumnezeu
şi cu poziţia bisericii. Totuşi, aceste învăţături au fost prezentate ca
o înaintare în înţelegerea soliei şi se pretindea că acceptarea ei gene-
rală avea să-i aducă poporului lui Dumnezeu o glorioasă experienţă
şi să grăbească terminarea lucrării.

Aceste concepţii panteiste Îl considerau pe Dumnezeu nu ca pe
o mare Fiinţă personală, ce conduce Universul, ci mai degrabă ca
o putere, o forţă văzută şi simţită în natură şi care umplea chiar şi
atmosfera. Confundând puterea lui Dumnezeu cu persoana Sa, ei
L-au văzut pe Dumnezeu în soare, în floare, în iarbă, în copac şi în[6]
aproapele lor. Aceste păreri stranii, dar atractive, au fost prezentate
public la una dintre sesiunile Conferinţei Generale, au fost susţinute
deschis la Colegiul din Battle Creek şi au fost prezentate mereu şi
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mereu la sanatoriul de la Battle Creek. În cele din urmă, această
„lumină nouă“ a devenit un subiect de discuţie atunci când lucrătorii
adventişti de ziua a şaptea s-au întâlnit în diferite ocazii neoficiale
sau în mod oficial în întâlniri pentru consfătuire. Deşi constituia
o problemă de un interes profund şi o preocupare pentru conducă-
torii bisericii, eforturile lor de a controla şi stopa aceste învăţături
panteiste păreau aproape cu totul ineficiente.

În iarna anilor 1902-1903, mişcarea a câştigat avânt. Apoi...
problema a devenit acută, o dată cu publicarea unei cărţi despre
fiziologie şi igienă, scrisă într-un stil popular, în care medicul prin-
cipal al denominaţiunii a prezentat într-un mod subtil aceste vederi.
Cartea a fost publicată într-un tiraj mare, ca să fie vândută de ad-
ventiştii de ziua a şaptea spre a se strânge fondurile necesare pentru
reconstruirea Sanatoriului de la Battle Creek. Conducătorii biseri-
cii aveau în mod sigur convingerea că această criză avea să atingă
apogeul cu ocazia sesiunii Conferinţei Generale ce avea să se ţină
în primăvara anului 1903, când, sperau ei, serva Domnului avea să
abordeze în mod clar această problemă. Dar, de fiecare dată când
a vorbit, părea că este reţinută şi a prezentat o solie făcând apel la
unitate în lucrare şi la nevoia de a avea cu toţii acelaşi interes. Când
sesiunea Conferinţei Generale s-a încheiat, problema nu fusese încă
atacată.

Câteva luni mai târziu, în toamna anului 1903, serva Domnului
a fost instruită într-o viziune să înfrunte prompt şi în mod public
învăţătura panteistă şi să arate primejdiile învăţăturilor speculative şi
spiritiste ce o însoţesc. Comunicările trimise de dânsa din California
au ajuns la fraţii ce erau adunaţi în sesiunea de toamnă a Comitetului
Conferinţei Generale ce se ţinea la Washington D.C. chiar în mo-
mentul de apogeu al crizei. Toţi puteau vedea acum că Dumnezeu
Îşi călăuzeşte şi Îşi apără lucrarea şi, în lumina soliilor Spiritului
Profetic, aproape toţi au luat atitudine de partea adevărului. Cu toate
acestea, în câmp era nedumerire, nesiguranţă şi confuzie. [7]

Mărturii pentru Comunitate volumul 8 aduce un mesaj în această
problemă, definind adevărul în termeni fermi şi lăsând astfel ca
erezia să apară într-un vizibil contrast. Criza a fost întâmpinată şi
biserica a fost salvată. Numai puterea omenească singură nu putea
să ocrotească biserica în această criză.
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Pe lângă această principală controversă doctrinală, au mai existat
şi alte probleme în biserică în timpul cuprins în volumul 8. La numai
câteva săptămâni după publicarea volumului 7, cu soliile şi sfaturile
lui cu privire la lucrarea ce se făcea în casele noastre de editură,
tipografiile Review and Herald şi Herald Publishing Association au
fost distruse de incendii. Acesta a fost al doilea mare dezastru din
Battle Creek şi în mai puţin de unsprezece luni a urmat şi incendiul
care a mistuit sanatoriul din Battle Creek.

În legătură cu această pierdere, problema era mult mai mare
decât aceea de a înlocui ce distrusese focul. De ani de zile, sfaturile
Spiritului Profetic au chemat la o împrăştiere a credincioşilor din
Battle Creek şi la înfiinţarea de sanatorii, şcoli şi case de editură
în alte părţi. Poporul nostru a fost somat să nu se adune în număr
mare la sediul lucrării. Ca răspuns la aceste sfaturi, vechiul Colegiu
de la Battle Creek a fost mutat undeva la ţară, în Berrien Springs,
Michigan. Acum, când editura Review and Herald era distrusă de
incendiu, conducătorii considerau că era timpul potrivit pentru a
reaşeza lucrarea casei de editură în alt loc şi s-au făcut paşii necesari
în direcţia aceasta.

De la început, sediul Conferinţei Generale a fost aşezat lângă
editura Review and Herald. Cele două păreau că sunt inseparabile.
Orice plan făcut pentru mutarea uneia implica şi mutarea celeilalte.
Ca răspuns la călăuzirea primită prin Spiritul Profetic, s-a căutat un
loc potrivit şi, în final, în suburbia Washington-ului D. C., capitala
naţiunii, s-a găsit o proprietate acceptabilă, iar lucrarea de publicaţii
şi birourile Conferinţei Generale au fost mutate în acest centru, în
august 1903.[8]

Pentru a-i ajuta pe adventiştii de ziua a şaptea să înţeleagă cauza
dezastrului care a ras de pe faţa pământului casa de editură, cum şi
nevoia de reaşezare a lucrării pe baze noi şi a unui nou amplasament,
„Sfaturi repetate adesea“ au fost incluse în volumul 8.

Aceste probleme, în care erau implicate lucrarea noastră medi-
cală, casa noastră de editură şi chiar doctrina bisericii, erau mari şi
puteau foarte uşor să abată atenţia poporului nostru din toată lumea
de la principala sarcină ce stătea înaintea noastră — aceea de a
duce Evanghelia cea veşnică în toată lumea. Chiar dacă volumul
8 a fost publicat, în principal, ca să întâmpine aceste crize şi să le
facă pentru totdeauna clar adventiştilor de ziua a şaptea drumul cel
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drept (corect), Ellen G. White a abordat aceste probleme în mod
pozitiv. Cartea nu începe cu un tablou al problemelor ce ne con-
fruntau, ci mai degrabă cu secţiunea intitulată „Ocaziile actuale“, în
care „Lucrarea noastră“ este prezentată în termeni mişcători. Apoi,
urmează capitolele despre „Chemarea la slujire“, „Puterea făgăduită“
şi puncte de vedere cu privire la responsabilităţile noastre în patrie
şi în străinătate, cu o menţionare specială a „lucrării în Europa“.
Ce mult i-ar fi plăcut marelui vrăjmaş al adevărului, dacă minţile şi
gândurile poporului lui Dumnezeu ar fi putut fi întoarse de la sarcina
cea mare şi neterminată, prin speculaţii cu privire la Dumnezeire,
prin fanatism sau prin idei confuze cu privire la organizaţie! Dar
poporul lui Dumnezeu nu trebuia să fie sustras de la lucrarea lui de
iluminare a lumii. Având ochii aţintiţi spre lucrare, s-au făcut paşi
înainte.

Este adevărat că unii au pierdut drumul în timpul crizei din anii
1902-1903. Unele dintre proprietăţile bisericii au fost pierdute de
către denominaţiune; dar, mai degrabă decât să împiedice lucrarea,
criza aceasta a marcat începerea unei mişcări mari şi agresive. Aver-
tizările cuprinse în secţiunea „Fiţi în gardă“ şi delimitarea foarte
clară a adevărului în grupul capitolelor „Cunoaşterea esenţială“ vor
servi totdeauna pentru a păstra biserica, astfel ca să nu cadă pradă
învăţăturilor înşelătoare, după cum şi alte sfaturi cuprinse în volumul
8 vor fi de folos până la sfârşitul timpului. [9]
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Secţiunea 1 — Ocaziile actuale

„Israel va înflori şi va odrăsli, şi va umplea lumea cu roadele
lui.“ Isaia 27, 6



Lucrarea noastră

Care este lucrarea noastră? Aceeaşi care i-a fost dată lui Ioan
Botezătorul, cu privire la care citim: „În vremea aceea a venit Ioan
Botezătorul şi propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: «Pocăiţi-vă,
căci Împărăţia cerurilor este aproape»“. Căci el este acela care fusese
vestit prin proorocul Isaia, când zicea: „Iată glasul celui ce strigă
în pustie: «Pregătiţi calea Domnului, neteziţi-I cărările.»“ (Matei 3,
1-3) Toţi aceia care într-adevăr sunt angajaţi în lucrarea Domnului
pentru aceste zile de pe urmă vor avea o solie hotărâtă de adus.
Citiţi cele câteva versete ale capitolului 40 din Isaia: „Un glas strigă:
«Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un
drum pentru Dumnezeul nostru! Orice vale să fie înălţată, orice
munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi
strâmtorile în vâlcele! Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în
clipa aceea orice făptură o va vedea; căci gura Domnului a vorbit.»“
(Isaia 40, 3-5) „Un glas zice: «Strigă!» — Şi eu am răspuns: «Ce să
strig?» «Orice făptură este ca iarba, şi toată strălucirea ei ca floarea
de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului
peste ea.» — În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea
cade; dar Cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac.“ (Ver 6-8)[10]

Capitolul acesta este plin de învăţăminte potrivite pentru noi în
vremea aceasta. Cuvântul Domnului pentru noi este: „Pocăiţi-vă,
pregătiţi calea pentru redeşteptarea lucrării Mele“.

Mutarea la Washington a lucrării săvârşite până acum la Battle
Creek este un pas în direcţia cea bună. Noi trebuie să stăruim să
înaintăm în regiunile îndepărtate, unde oamenii sunt în întuneric
spiritual. „Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie
plecate, coastele să se prefacă în câmpii, şi strâmtorile în vâlcele!“
(Isaia 40, 4) Orice piedică din calea răscumpărării poporului lui
Dumnezeu trebuie să fie îndepărtată prin deschiderea Cuvântului
Său şi prin prezentarea unui lămurit: „Aşa zice Domnul“. Adevărata
lumină trebuie să strălucească, deoarece întunericul acoperă pămân-
tul, şi o mare negură, popoarele. Adevărul viului Dumnezeu trebuie

16



Lucrarea noastră 17

să apară în contrast cu rătăcirea. Proclamaţi vestea cea bună. Avem
un Mântuitor care Şi-a dat viaţa pentru ca aceia care cred în El să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică.

Se vor ivi piedici în calea înaintării lucrării lui Dumnezeu, dar
nu vă temeţi. La atotputernicia Împăratului împăraţilor, Dumnezeul
nostru, păstrător al legământului, adaugă blândeţea şi grija păstorului
milos. Nimic nu-I poate sta în cale. Puterea Lui este absolută şi este
garanţia sigurei împliniri a făgăduinţelor Sale date poporului Său.
El poate îndepărta toate barierele ce stau în calea înaintării lucrării
Sale. El are mijloace de a îndepărta orice dificultate, pentru ca aceia
care-L servesc şi respectă mijloacele pe care El le foloseşte să poată
fi eliberaţi. Bunătatea şi iubirea Lui sunt nemărginite, iar legământul
Lui este neschimbător.

Planurile vrăjmaşilor lucrării Sale ar putea să pară că sunt tari şi
bine făurite, dar El poate răsturna chiar şi cel mai tare dintre aceste
planuri şi, la timpul Său şi pe calea Sa, El va şi face aceasta, după ce
a văzut că credinţa noastră a fost pusă la probă, că noi ne apropiem
de El şi facem din El sfătuitorul nostru. [11]

În timpurile cele mai întunecate, când aparenţele pot părea foarte
împotrivitoare, nu vă temeţi. Aveţi credinţă în Dumnezeu. El Îşi
realizează planurile, făcând bine toate lucrurile în favoarea poporului
Său. Puterea acelora care Îl iubesc şi-L servesc va fi reînnoită în
fiecare zi. Priceperea Lui va fi pusă în slujba lor, pentru ca ei să nu
greşească în aducerea la îndeplinire a planurilor Lui.

Nu trebuie să se dea pe faţă deznădejde în serviciul lui Dumne-
zeu. Credinţa noastră trebuie să suporte presiunea îndreptată asupra
ei. Dumnezeu este în stare şi binevoitor să reverse asupra servilor
Săi toată puterea de care ei au nevoie. El va împlini peste măsură
cele mai înalte aşteptări ale acelora care îşi pun încrederea în El. El
le va da înţelepciunea pe care o cer feluritele lor nevoi.

Încercatul apostol Pavel spunea: „El mi-a zis: «Harul Meu îţi este
de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită».
Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru
ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în
slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări, pentru
Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare.“ (2 Corinteni 12, 9.10)
Fraţii mei, ţineţi cu tărie până la capăt începutul încrederii voastre.
Lumina adevărului lui Dumnezeu nu trebuie să slăbească. Ea trebuie
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să strălucească în mijlocul întunericului rătăcirii care învăluie lumea
noastră. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie deschis înaintea celor
din locurile înălţate ale pământului, ca şi înaintea celor din locurile
mai smerite.

Biserica lui Hristos este instrumentul lui Dumnezeu pentru pro-
clamarea adevărului; ea este împuternicită de El să facă o lucrare
specială; şi, dacă este credincioasă faţă de Dumnezeu, dacă este
ascultătoare de poruncile Lui, în mijlocul ei va sălăşlui desăvârşirea
puterii divine. Dacă Îl va onora pe Domnul Dumnezeul lui Israel, nu
există putere care să-i poată sta împotrivă. Dacă va fi credincioasă
faţă de datoria ei de supunere şi ascultare, puterile vrăjmaşului nu
vor fi în stare să o răpună, aşa cum nu este în stare pleava să reziste
furtunii.

Înaintea bisericii stau zorile unei zile strălucitoare şi glorioase,
dacă ea se va îmbrăca cu haina neprihănirii lui Hristos, dându-se
înapoi de la orice ascultare faţă de lume.

Membrii bisericii au nevoie acum să-şi mărturisească apostaziile[12]
şi să se strângă unii lângă alţii. Fraţii mei, nu îngăduiţi să intervină
nimic ce v-ar separa pe unii de alţii sau de Dumnezeu. Nu vorbiţi
despre deosebiri de opinii, ci uniţi-vă în iubirea adevărului aşa cum
este el în Isus. Veniţi înaintea lui Dumnezeu şi invocaţi sângele
vărsat al Mântuitorului, ca motiv pentru care ar trebui să primiţi
ajutor în lupta împotriva răului. Nu vă veţi ruga în zadar. Când vă
apropiaţi de Dumnezeu cu căinţă din inimă şi în deplina asigurare a
credinţei, vrăjmaşul care caută să vă distrugă va fi biruit.

Întoarceţi-vă la Domnul, voi, prizonieri ai nădejdii. Căutaţi tăria
la Dumnezeu, la Dumnezeul cel viu. Daţi pe faţă o credinţă smerită
şi neclintită în puterea şi bunăvoinţa Lui de a salva. De la Hristos
curge râul cel viu al mântuirii. El este Fântâna vieţii, Izvorul a toată
puterea. Când ne prindem în credinţă de puterea Lui, El va schimba,
şi va schimba în mod minunat, perspectivele cele mai fără de nădejde
şi mai descurajatoare. El va face aceasta pentru gloria Numelui Său.

Dumnezeu îi cheamă pe credincioşii Săi, care cred în El, să
exprime curaj faţă de cei care nu cred şi sunt fără nădejde. Fie ca
Domnul să ne ajute să ne sprijinim unii pe alţii, şi să-L încercăm
printr-o credinţă vie.
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„Cântaţi cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! Înălţaţi
strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov! Cântaţi o cântare, sunaţi
din tobă, din harpa cea plăcută şi din alăută!“ (Psalmii 81, 1.2)

„Frumos este să lăudăm pe Domnul, şi să mărim Numele Tău,
Prea Înalte, să vestim dimineaţa bunătatea Ta, şi noaptea credincioşia
Ta, cu instrumentul cu zece coarde, şi cu alăuta, în sunetele arfei.
Căci Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne, şi eu cânt de [13]
veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.“ (Psalmii 92, 1-4)

„Veniţi să cântăm cu veselie Domnului, şi să strigăm de bucurie
către Stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude,
să facem să răsune cântece în cinstea Lui! Căci Domnul este un
Dumnezeu mare, este un Împărat mare, mai pe sus de toţi dumnezeii.
El ţine în mână adâncimile pământului şi vârfurile munţilor sunt ale
Lui. A Lui este marea, El a făcut-o şi mâinile Lui au întocmit uscatul;
veniţi să ne închinăm şi să ne smerim, să ne plecăm genunchiul
înaintea Domnului, Făcătorului nostru!“ (Psalmii 95, 1-6)

„Cântaţi Domnului o cântare nouă! Cântaţi Domnului, toţi lo-
cuitorii pământului! Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui,
vestiţi din zi în zi mântuirea Lui! Povestiţi printre neamuri slava
Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare şi
foarte vrednic de laudă. El este mai de temut decât toţi dumnezeii.“
(Psalmii 96, 1-4)

„Strigaţi de bucurie către Domnul, toţi locuitorii pământului!
Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi
că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem
poporul Lui şi turma păşunii Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui,
intraţi cu cântări în curţile Lui. Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.
Căci Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci, şi credincioşia Lui
din neam în neam.“ (Psalmii 100) [14]



Misiunea

Scopul lui Dumnezeu este ca poporul Lui să ajungă sfinţit, curăţit,
un popor sfânt, care transmite lumină tuturor celor din jurul lui.
Scopul Lui este ca prin exemplificarea adevărului în viaţa lor, ei
să fie o laudă pe pământ. Harul lui Hristos este îndestulător pentru
acesta. Dar poporul lui Dumnezeu să-şi aducă aminte că, numai
atunci când crede şi aduce la îndeplinire principiile Evangheliei,
Dumnezeu îl poate face o laudă pe pământ. Numai atunci când
folosesc puterile date de Dumnezeu în slujba Lui, credincioşii se
vor bucura de plinătatea şi de puterea făgăduinţei pe care biserica a
fost chemată să o primească. Dacă aceia care mărturisesc credinţa în
Hristos ca Mântuitor al lor ajung numai la treapta de jos a măsurătorii
lumeşti, biserica nu izbuteşte să dea recolta bogată pe care o aşteaptă
Dumnezeu. „Aflată cu lipsă“ este scris în raportul ei.

Însărcinarea pe care Hristos le-a dat-o ucenicilor Săi numai cu
puţin timp înainte de înălţarea Sa la cer este marele decret misionar
al împărăţiei Sale. Dându-l ucenicilor, Mântuitorul a făcut din ei
ambasadori ai Săi şi le-a dat scrisorile de acreditare necesare. Dacă,
mai târziu, ar fi fost traşi la răspundere şi întrebaţi cu ce putere, ei —
nişte pescari inculţi — mergeau ca învăţători şi tămăduitori, puteau
să răspundă: „Acela pe care iudeii L-au răstignit, dar care S-a ridicat
dintre morţi, ne-a rânduit în lucrarea de predicare a Cuvântului Său,
declarând: «Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.»“

Hristos a dat însărcinarea aceasta ucenicilor Săi, ca fiind slujitorii
Lui principali, arhitecţii care aveau să pună temelia bisericii Sale. El
a aşezat asupra lor, şi asupra tuturor acelora care aveau să le urmeze
ca slujitori ai Lui, sarcina de a transmite Evanghelia Sa mai departe
din generaţie în generaţie, din veac în veac.

Ucenicii nu trebuia să aştepte ca oamenii să vină la ei. Trebuia
ca ei să meargă la oameni, căutându-i pe păcătoşi, aşa cum păsto-
rul caută oaia pierdută. Hristos le-a deschis lumea înainte, ca fiind
câmpul lor de lucru. Ei trebuia să meargă „în toată lumea“ şi să[15]
propovăduiască „Evanghelia la orice făptură“. (Marcu 16, 15) Ei
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trebuia să predice despre Mântuitorul, despre viaţa Lui de slujire ne-
egoistă, despre moartea Lui în ocară, despre iubirea Lui neasemuită
şi neschimbătoare.

Numele Lui trebuia să le fie parola, legătura lor de unire. În
Numele Lui, ei trebuia să supună fortăreţele păcatului. Credinţa în
Numele Lui trebuia să-i distingă, ca fiind creştini.

Dând mai departe îndrumări ucenicilor Săi, Hristos a spus: „Voi
veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi
veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la
marginile pământului“. „Dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi
cu putere de sus.“ (Faptele Apostolilor 1, 8; Luca 24, 49)

Ascultând de cuvântul Domnului lor, ucenicii s-au strâns la Ie-
rusalim pentru a aştepta împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu. Aici
au petrecut zece zile — zile de adâncă cercetare a inimii. Ei au
îndepărtat toate neînţelegerile şi s-au apropiat unii de alţii într-o
strânsă comuniune creştină.

La sfârşitul celor zece zile, Domnul Şi-a împlinit făgăduinţa
printr-o minunată revărsare a Duhului Său. „Deodată a venit din cer
un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde
şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre
ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de
Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da
Duhul să vorbească.“ „Şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au
adaus aproape trei mii de suflete.“ (Faptele Apostolilor 2, 2-4.41)

„Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra
împreună cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau.“
(Marcu 16, 20). În ciuda dârzei împotriviri pe care au întâlnit-o
ucenicii, în scurt timp, Evanghelia împărăţiei a răsunat prin toate
părţile locuite ale pământului.

Însărcinarea dată ucenicilor ne este dată şi nouă. [16]
Astăzi, ca şi atunci, un Mântuitor răstignit şi înviat trebuie să

fie înălţat înaintea acelora care sunt fără Dumnezeu şi fără nădejde
în lume. Domnul cheamă pastori, învăţători şi evanghelişti. Din
poartă în poartă şi din uşă în uşă, servii Săi trebuie să proclame solia
mântuirii. Solia iertării prin Hristos trebuie să fie dusă oricărui neam,
oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Solia nu trebuie să fie prezentată în expuneri lipsite de foc şi de
viaţă, ci în expuneri clare, hotărâte, mişcătoare. Sute de persoane
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aşteaptă avertizarea de a-şi scăpa viaţa. Lumea are nevoie să vadă în
creştini o dovadă a puterii creştinismului. Nu numai în câteva locuri,
ci în lumea întreagă, sunt necesari solii harului. Din toate ţările se
aude chemarea: „Treceţi şi ajutaţi-ne“. Bogaţi şi săraci, înălţaţi sau
smeriţi, cer să li se dea lumină. Bărbaţi şi femei flămânzesc după
adevăr, aşa cum este el în Isus. Când vor auzi Evanghelia predicată
cu putere de sus, ei vor şti că masa bogată este întinsă pentru ei şi
vor răspunde la chemarea: „Veniţi, căci iată, toate sunt gata.“ (Luca
14, 17)

Cuvintele: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia
la orice făptură“ (Marcu 16, 15) sunt rostite către fiecare dintre
urmaşii lui Hristos. Toţi cei care sunt chemaţi la viaţa lui Hristos
sunt chemaţi şi să lucreze la mântuirea semenilor lor. Acelaşi dor
sufletesc, pe care l-a simţit El pentru salvarea celor pierduţi, se dă pe
faţă şi în ei. Nu toţi pot să ocupe acelaşi loc, dar pentru toţi este un
loc în lucrare. Toţi aceia asupra cărora s-au revărsat binecuvântările
lui Dumnezeu trebuie să răspundă printr-o slujire reală; fiecare dar
trebuie să fie folosit pentru înaintarea împărăţiei Lui.

O făgăduinţă ce nu se schimbă

Hristos a luat măsuri depline pentru săvârşirea lucrării încredin-
ţate ucenicilor şi a luat asupra Sa răspunderea succesului ei. Atâta
timp cât ascultau de Cuvântul Său şi lucrau în legătură cu El, ei[17]
nu puteau să dea greş. Mergeţi la toate neamurile, îi îndemna El.
Mergeţi până la cele mai depărtate părţi ale globului locuit, dar să
ştiţi că prezenţa Mea va fi acolo. Lucraţi în credinţă şi încredere,
căci nu va veni niciodată timpul când să vă părăsesc.

Şi nouă ne este dată făgăduinţa prezenţei stăruitoare a lui Hristos.
Trecerea timpului nu a adus nici o schimbare în făgăduinţa dată la
despărţire. El este şi cu noi astăzi, tot atât de adevărat cum a fost cu
ucenicii, şi va fi cu noi „până la sfârşit“.

„Mergeţi şi predicaţi Evanghelia la toate neamurile“, ne spune
Mântuitorul, „pentru ca ei să poată deveni copii ai lui Dumnezeu.
Eu sunt cu voi în lucrarea aceasta, învăţându-vă, îndrumându-vă,
mângâindu-vă, întărindu-vă, dându-vă succes în lucrarea voastră de
tăgăduire şi jertfire de sine. Voi lucra asupra inimilor, convingându-le
de păcat şi întorcându-le de la întuneric la lumină, de la neascultare
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la dreptate. În lumina Mea ei vor vedea lumină. Voi veţi avea de
dat piept cu opoziţia uneltelor satanice; dar puneţi-vă încrederea în
Mine. Niciodată nu vă voi lăsa“.

Nu vă gândiţi că Hristos îi preţuieşte pe aceia care trăiesc în
totul pentru El? Nu vă gândiţi că El îi vizitează pe aceia care, ca
şi prea iubitul Ioan, sunt din cauza Lui în locuri grele şi pline de
încercări? El îi găseşte pe cei credincioşi ai Săi şi stă în comuniune
cu ei, încurajându-i şi întărindu-i. Iar îngeri de la Dumnezeu, care
excelează în putere, sunt trimişi de Dumnezeu să slujească lucrăto-
rilor Săi, oameni care le propovăduiesc adevărul acelora care nu-l
cunosc.

Dumnezeu i-a dat slujitorului Evangheliei lucrarea de a-i în-
druma spre Hristos pe aceia care s-au abătut de la cărarea cea strâmtă.
El trebuie să fie înţelept şi sârguincios în eforturile lui. La sfârşi-
tul fiecărui an, el ar trebui să fie în stare să privească înapoi şi să
vadă suflete mântuite ca rod al ostenelilor lui. Pe unii trebuie să-i
mântuiască „smulgându-i din foc... urând până şi cămaşa mânjită [18]
de carne“, ţinându-se „de Cuvântul adevărat, care este potrivit cu
învăţătura.“ (Iuda 23; Tit 1, 9). Însărcinarea lui Pavel către Timotei
se dă şi slujitorilor de astăzi. „Te rog fierbinte, înaintea lui Dumne-
zeu şi înaintea lui Hristos Isus:...Propovăduieşte Cuvântul, stăruieşte
asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată
blândeţea şi învăţătura.“ (2 Timotei 4, 1.2)

Dar Dumnezeu nu a pus răspunderea de a căuta să-i mântuiască
pe păcătoşi numai asupra acelora care predică Cuvântul. El a dat
tuturor lucrarea aceasta. Inima noastră ar trebui să fie atât de plină
de iubirea lui Hristos, încât cuvintele noastre de mulţumire să încăl-
zească şi alte inimi. Acesta este un serviciu pe care toţi îl pot face,
iar Domnul îl primeşte ca adus Lui. El îl face să fie roditor, dând
lucrătorului sârguincios harul care îl împacă pe om cu Dumnezeu.

Domnul să ajute poporului Său să-şi dea seama că e de făcut o
lucrare sârguincioasă. El să le ajute să-şi aducă aminte că, în familie,
biserică şi în lume, ei trebuie să facă faptele lui Hristos. Ei nu sunt
lăsaţi să se trudească singuri. Îngerii îi ajută. Şi Hristos este ajutorul
lor. De aceea ei să lucreze credincios şi neobosit. La timp potrivit,
vor secera, dacă nu vor cădea de oboseală.

Creştinul peregrin nu cedează dorinţei de a se odihni. El merge
mereu înainte, zicând: „Noaptea e pe sfârşite; ziua s-a apropiat“.
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Motto-ul lui este: „Nu că am şi câştigat premiul, sau că am şi ajuns
desăvârşit; dar alerg înainte,...eu nu cred că l-am apucat încă; dar
fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea, şi aruncându-mă
spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti
a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.“ (Filipeni 3,12-14)[19]



Puterea făgăduită

Dumnezeu nu cere să facem în propria noastră putere lucrarea ce
ne stă în faţă. El a asigurat mai dinainte sprijin dumnezeiesc pentru
toate împrejurările critice, când puterile omeneşti nu ajung să facă
faţă. El dă Duhul Sfânt pentru a ne ajuta în orice strâmtorare, pentru
a ne întări nădejdea şi siguranţa, pentru a ne ilumina mintea şi pentru
a ne curăţi inima.

Chiar înainte de răstignire, Mântuitorul le-a spus ucenicilor Săi:
„Nu vă voi lăsa orfani.“ „Eu voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt
Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.“ „Când va veni Mân-
gâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul;
căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va
descoperi lucrurile viitoare.“ „Vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va
aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.“ (Ioan 14, 18.16; 16,13; 14,26)

Domnul Hristos a luat măsuri ca biserica Lui să fie un corp
transformat, iluminat de lumina cerului, având slava lui Emanuel.
Planul Lui este ca fiecare creştin să fie înconjurat cu o atmosferă de
lumină şi pace. Posibilitatea de a se face de folos este nemărginită
pentru acela care, dând eul la o parte, face loc lucrării Duhului Sfânt
asupra inimii şi trăieşte o viaţă consacrată în totul lui Dumnezeu.

Care a fost rezultatul revărsării Duhului în Ziua Cincizecimii? —
Vestea cea bună a unui Mântuitor înălţat a fost dusă până la cele mai
îndepărtate margini ale lumii locuite. Inima ucenicilor a fost umplută
de o generozitate atât de deplină, atât de adâncă, atât de cuprinză-
toare, încât i-a constrâns să meargă până la marginile pământului,
mărturisind: „Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât
cu crucea Domnului nostru Isus Hristos.“ (Galateni 6, 14) Atunci
când proclamau adevărul, aşa cum este în Isus, inimile se predau
sub puterea soliei. Biserica vedea cum noii convertiţi alergau la ea
cu grămada, din toate părţile. Cei apostaziaţi se pocăiau. Păcătoşii [20]
se uneau cu creştinii pentru a căuta mărgăritarul de mare preţ. Aceia
care fuseseră cei mai aprigi împotrivitori ai Evangheliei deveneau
apărătorii ei. Se împlinea profeţia. Cel slab va fi „ca David“, iar
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casa lui David va fi „ca îngerul Domnului“. Fiecare creştin vedea în
fratele său chipul lui Dumnezeu, plin de iubire şi de îndurare. Un
singur interes predomina. Un singur subiect de imitat le absorbea
pe toate celelalte. Unica ambiţie a credincioşilor era de a da pe faţă
asemănarea cu Hristos în caracter şi de a lucra pentru extinderea
împărăţiei Lui.

„Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnu-
lui Isus. Şi un mare har era peste toţi.“ (Faptele Apostolilor 4, 33).
Prin ostenelile lor se adăugau la biserică oameni aleşi, care, primind
cuvântul vieţii, îşi consacrau viaţa lucrării de a duce altora nădejdea
care le umpluse inima cu pace şi bucurie. Sute de oameni proclamau
solia: „Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat.“ Ei nu puteau să fie
împiedicaţi sau intimidaţi prin ameninţări. Domnul vorbea prin ei; şi,
oriunde mergeau, bolnavii erau vindecaţi, iar săracilor li se predica
Evanghelia.

Atât de puternic poate să lucreze Dumnezeu când oamenii se
predau controlului Duhului Său.

Nouă, celor de azi, ne aparţine făgăduinţa Spiritului, tot atât de
real ca şi primilor ucenici. Dumnezeu va înzestra astăzi bărbaţi şi
femei cu putere de sus, aşa cum i-a înzestrat pe aceia care în Ziua
Cincizecimii au auzit Cuvântul mântuirii. Chiar în ceasul acesta,
Duhul Său şi harul Său sunt pentru toţi aceia care au nevoie de ele şi
Îl cred pe El pe cuvânt.

Notaţi că Duhul S-a revărsat abia după ce ucenicii ajunseseră la
unire desăvârşită, când nu se mai luptau pentru locurile cele mai de
sus. Erau de o singură părere. Toate deosebirile fuseseră date la o
parte. Iar mărturia pe care ei o dădeau, după ce li se acordase Duhul,
era una şi aceeaşi. Observaţi cuvântul: „Mulţimea celor ce crezuseră,
era o inimă şi un suflet.“ (Faptele Apostolilor 4, 32). Spiritul Aceluia
care murise, pentru ca păcătoşii să poată trăi, însufleţea întreaga[21]
adunare a credincioşilor.

Ucenicii n-au cerut o binecuvântare pentru ei. Ei erau copleşiţi
de povara pentru suflete. Evanghelia trebuia să fie dusă până la
marginile pământului, iar ei cereau înzestrarea cu puterea pe care o
făgăduise Hristos. Şi atunci Duhul Sfânt a fost revărsat, şi mii de
oameni s-au convertit într-o zi.

La fel poate fi şi acum. Creştinii să dea la o parte orice neînţele-
gere şi să se predea lui Dumnezeu pentru mântuirea celor pierduţi.
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Să ceară în credinţă binecuvântarea făgăduită, şi ea va veni. Revăr-
sarea Duhului în zilele apostolilor a fost ploaia timpurie şi cât de
glorioase au fost rezultatele! Dar ploaia târzie va fi şi mai îmbelşu-
gată. Care este făgăduinţa pentru cei ce trăiesc în aceste zile de pe
urmă? „Întoarceţi-vă în cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde!“
„Cereţi de la Domnul ploaie, ploaie de primă-vară! Domnul scoate
fulgerele şi vă trimite o ploaie îmbelşugată, pentru toată verdeaţa de
pe câmp.“ (Zaharia 9, 12; 10, 1)

Domnul Hristos a declarat că influenţa dumnezeiască a Duhului
urma să fie cu urmaşii Săi până la sfârşit. Dar făgăduinţa nu este
apreciată aşa cum ar trebui; şi, de aceea, împlinirea ei nu se vede
aşa cum ar fi cu putinţă. Făgăduinţa cu privire la Duhul Sfânt este
ceva la care se cugetă prea puţin; iar rezultatul este numai ceea ce
s-ar putea aştepta — secetă spirituală, întuneric spiritual, decădere
şi moarte spirituală. Lucruri mai mărunte ocupă atenţia, iar puterea
dumnezeiască necesară pentru creşterea şi prosperitatea bisericii,
care ar aduce după sine toate celelalte binecuvântări, lipseşte, deşi
este oferită în plinătatea ei nemărginită.

Ceea ce face ca predicarea Evangheliei să fie atât de fără putere
este lipsa Duhului. S-ar putea să existe învăţătură, ta-lent, elocvenţă
şi tot felul de daruri naturale sau câştigate; dar, fără prezenţa Duhului
lui Dumnezeu, nici o inimă nu va fi mişcată, nici un păcătos nu va
fi câştigat la Hristos. Dimpotrivă, dacă este legat de Hristos, dacă [22]
are darurile Duhului, chiar şi cel mai sărman şi mai neştiutor dintre
ucenicii Săi va avea o putere care va mişca inimile. Dumnezeu face
din ei canale pentru revărsarea celei mai preţioase puteri din univers.

De ce nu flămânzim şi nu însetăm după darul Duhului, întrucât
acesta este mijlocul prin care urmează să primim putere? De ce
nu vorbim despre El, nu ne rugăm pentru El, nu predicăm despre
El? Domnul e mai binevoitor să ne dea Duhul Sfânt decât sunt
părinţii binevoitori să dea daruri bune copiilor lor. Fiecare lucrător
ar trebui să se roage stăruitor lui Dumnezeu pentru botezul cu Duhul
Sfânt. Ar trebui să se adune grupe care să ceară ajutor special,
înţelepciune cerească, pentru a şti cum să plănuiască şi cum să
execute cu înţelepciune. Oamenii ar trebui să se roage îndeosebi ca
Dumnezeu să-i boteze pe misionarii Săi cu Duhul Sfânt.

Prezenţa Duhului cu slujitorii lui Dumnezeu va da prezentării
adevărului o putere pe care nici toată onoarea şi gloria lumii nu o
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poate da. Duhul este Cel care dă tăria ce susţine sufletele care se
luptă şi se frământă în orice criză, în mijlocul împotrivirii rudelor, a
urii lumii şi a conştienţei propriilor nedesăvârşiri şi greşeli.

Zelul pentru Dumnezeu i-a determinat pe ucenici să mărturi-
sească cu mare putere despre adevăr. N-ar trebui oare ca zelul acesta
să aprindă inimile noastre cu hotărârea de a povesti despre iubirea
răscumpărătoare a lui Hristos şi Acesta crucificat? Nu urmează ca
Duhul lui Dumnezeu să vină astăzi ca răspuns la rugăciunea stăru-
itoare şi călduroasă şi să umple inima oamenilor cu putere pentru
slujire? Pentru ce, atunci, este atât de slabă şi fără putere biserica?

E privilegiul fiecărui creştin nu numai de a aştepta, dar şi de a
grăbi venirea Domnului nostru Isus Hristos. Dacă toţi câţi mărturi-
sesc Numele Lui ar aduce roade pentru slava Lui, cât de repede ar fi
semănată întreaga lume cu sămânţa Evangheliei. Repede s-ar coace
ultima recoltă, iar Hristos ar veni să adune seminţele preţioase.[23]

Fraţilor şi surorilor, rugaţi-vă stăruitor pentru Duhul Sfânt. Dum-
nezeu stă înapoia fiecărei făgăduinţe pe care a făcut-o. Cu Biblia în
mână, ziceţi: „Am făcut aşa cum ai zis Tu. Îţi prezint făgăduinţa Ta:
«Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide»“.
Domnul Hristos declară: „Orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să
credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea“. „Orice veţi cere în Numele
Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.“ (Matei 7, 7;
Marcu 11, 24; Ioan 14, 13)

Curcubeul din jurul tronului e o asigurare că Dumnezeu este
credincios; că în El nu este schimbare, nici umbră de mutare. Noi
am păcătuit faţă de El şi suntem nevrednici de mila Lui; şi, cu toate
acestea, El Însuşi a pus pe buzele noastre acea prea minunată cerere:
„Pentru Numele Tău, nu nesocoti, nu necinsti scaunul de domnie al
slavei Tale! Nu uita, nu rupe legământul Tău cu noi!“ (Ieremia 14,
21). El Şi-a luat angajamentul să asculte strigătul nostru, când venim
la El, mărturisindu-ne nevrednicia şi păcatul. Onoarea tronului Său
e legată de împlinirea Cuvântului Său faţă de noi.

Hristos îi trimite pe solii Săi în oricare parte a domeniului Său,
ca să le facă cunoscut servilor Săi voinţa Sa. El umblă în mijlocul
bisericii Sale. El doreşte să-i sfinţească, să-i înalţe şi să-i înnobileze
pe urmaşii Săi. Influenţa acelora care cred în El va fi în lume o
mireasmă de viaţă spre viaţă. Hristos ţine stelele în mâna Sa dreaptă
şi este scopul Său acela de a face ca lumina Sa să lumineze, prin ei,
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în lume. În felul acesta, El doreşte să-Şi pregătească poporul pentru
o slujire mai înaltă în biserica de sus. El ne-a dat o mare lucrare de
făcut. Să o facem în mod credincios. Să arătăm în viaţa noastră ce
poate face harul dumnezeiesc pentru omenire. [24]
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Sunt timpuri când mi se înfăţişează o privelişte clară a stării
bisericii de pe urmă — o stare de înspăimântătoare indiferenţă faţă
de nevoile unei lumi care piere din lipsă de cunoaştere a adevărului
prezent. Atunci trăiesc ore şi chiar zile de intens chin sufletesc.
Mulţi din cei cărora li s-au încredinţat adevărurile mântuitoare ale
soliei îngerului al treilea nu-şi dau seama că mântuirea sufletelor
este dependentă de consacrarea şi activitatea bisericii lui Dumnezeu.
Mulţi îşi folosesc binecuvântările în slujirea eului. Vai, cât mă doare
inima pentru faptul că Domnul Hristos este făcut de ocară prin
purtarea lor necreştinească! Dar, după ce chinul de moarte a trecut,
mă simt îndemnată să mă străduiesc şi mai mult pentru a-i trezi să
depună eforturi neegoiste pentru salvarea semenilor lor.

Dumnezeu a făcut din poporul Său administratori ai harului şi
adevărului Său. Dar cum priveşte El neglijenţa lor de a distribui
semenilor binecuvântările acestea? Să presupunem că o colonie
îndepărtată a Angliei este în mare necaz din cauza foametei şi a ame-
ninţării unui război. Mulţimi mor de foame şi un vrăjmaş puternic îşi
strânge trupele la frontieră, ameninţând să grăbească lucrarea morţii.
Guvernul din patrie îşi deschide hambarele; caritatea publică începe
să contribuie; se revarsă ajutoare pe multe căi. O flotă e încărcată cu
preţioasele mijloace de trai şi e trimisă la locul suferinţei, însoţită
de rugăciunile acelora a căror inimă a fost mişcată să dea ajutoare.
Şi, pentru un timp, flota merge direct spre destinaţie. Dar, după ce
pământul a pierit din vedere, zelul acelora care au fost însărcinaţi
să ducă hrană celor suferinzi de foame scade. Deşi angajaţi într-o
lucrare care-i face colaboratori cu îngerii, ei pierd sentimentele cele
bune cu care au pornit. Ispita îşi face loc, prin sfetnicii răi.

O grupă de insule se află în calea lor şi, deşi mult mai aproape de[25]
destinaţie, se hotărăsc să se oprească. Ispita care se furişase se face
mai puternică. Spiritul egoist de câştig pune stăpânire pe mintea lor.
Li se prezintă avantaje mercantile. Cei cu răspunderea flotei sunt
convinşi să rămână pe insule. Scopul generos de la început dispare
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din faţa lor. Ei îi pierd din vedere pe oamenii ce mor de foame şi la
care fuseseră trimişi. Rezervele încredinţate lor sunt folosite pentru
câştig egoist şi îi lasă pe semenii lor să moară. Strigătele celor ce
pier se înalţă la cer, iar Domnul scrie în cartea Sa fapta tâlhăriei.

Gândiţi-vă la oroarea morţii oamenilor datorită faptului că aceia
care fuseseră puşi să poarte răspunderea mijloacelor de ajutor s-au
dovedit necredincioşi faţă de însărcinarea lor. E greu să admitem
faptul că omul s-ar putea face vinovat de un păcat atât de greu.
Totuşi, am fost instruită să vă spun vouă, fraţii şi surorile mele, că
sunt creştini care repetă zilnic acest păcat.

În Eden, omul a căzut de la treapta lui înaltă şi, prin neascultare, a
ajuns un supus al morţii. În cer s-a văzut că fiinţele omeneşti piereau
şi atunci mila lui Dumnezeu a fost stârnită. Cu un preţ nemărginit
de mare, El a iniţiat un mijloc de ajutorare. El a iubit lumea atât de
mult, încât „a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El,
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3, 16) Nu era nădejde
pentru vinovat decât prin Hristos. Dumnezeu a văzut „că nu este nici
un om, şi Se miră că nimeni nu mijloceşte. Atunci braţul Lui vine în
ajutor, şi neprihănirea Lui Îl sprijineşte.“ (Isaia 59, 16)

Domnul a ales un popor şi l-a făcut depozitarul adevărului Său.
Era planul Lui ca, prin descoperirea caracterului Său, prin Israel,
oamenii să fie atraşi către El. Invitaţia Evangheliei trebuia să fie dusă
întregii lumi. Prin [26]

învăţătura serviciului jertfelor, Hristos trebuia să fie înălţat îna-
intea oamenilor, şi toţi cei care ar fi privit la El urmau să trăiască.

Dar Israel n-a îndeplinit planul lui Dumnezeu. Ei L-au uitat pe
Dumnezeu şi au pierdut din vedere înaltul lor privilegiu, ca reprezen-
tanţi ai Lui. Binecuvântările pe care le primiseră ei nu aduceau nici
o binecuvântare lumii. Toate avantajele erau însuşite spre propria lor
proslăvire. Ei Îl jefuiau pe Dumnezeu de serviciul pe care-l cerea
de la ei şi îi jefuiau pe semenii lor de călăuzirea religioasă şi de un
exemplu sfânt.

În cele din urmă, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, pentru a
le descoperi oamenilor caracterul Celui Nevăzut. Domnul Hristos
a venit şi a trăit pe acest pământ o viaţă de ascultare de Legea lui
Dumnezeu. El Şi-a dat viaţa Sa scumpă pentru a salva omenirea şi a
făcut din servii Săi administratorii Săi. O dată cu dăruirea lui Hristos,
i-au fost date omului toate comorile cerului. Biserica a fost încărcată
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cu hrană cerească pentru sufletele muritoare de foame. Aceasta
a fost comoara pe care poporul lui Dumnezeu era însărcinat să o
ducă lumii. El trebuie să-şi îndeplinească datoria în chip credincios,
continuându-şi lucrarea până ce solia harului va fi înconjurat lumea.

Hristos S-a înălţat la cer şi a trimis Duhul Său Sfânt pentru a
da putere lucrării ucenicilor Săi. Mii erau convertiţi într-o singură
zi. Într-o singură generaţie, Evanghelia a fost dusă la toate naţiunile
de sub cer. Dar, încetul cu încetul, a avut loc o schimbare. Biserica
şi-a pierdut iubirea dintâi. Ea a devenit egoistă şi iubitoare de viaţă
comodă. Era cultivat spiritul lumesc. Vrăjmaşul şi-a aruncat vraja
peste aceia cărora Dumnezeu le dăduse lumina pentru o lume ce
zăcea în întuneric — lumină care ar fi trebuit să strălucească în fapte
bune. Lumea a fost jefuită de binecuvântările pe care Dumnezeu
dorise să le primească oamenii.

Nu se repetă oare acelaşi lucru în generaţia aceasta? Mulţi, în
zilele noastre, reţin ce le-a încredinţat Domnul pentru salvarea unei
lumi neavertizate şi nesalvate. În Cuvântul lui Dumnezeu, un înger
este reprezentat ca zburând prin mijlocul cerului „cu o Evanghelie
veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui[27]
neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea
cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit
ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul,
marea şi izvoarele apelor.»“ (Apocalipsa 14, 6.7)

Solia din Apocalipsa 14 este solia pe care trebuie să o ducem
omenirii. Ea este pâinea vieţii pentru aceste zile de pe urmă. Mi-
lioane de fiinţe omeneşti pier din lipsă de cunoştinţă şi din cauza
unei vieţi păcătoase. Dar mulţi dintre aceia cărora Dumnezeu le-a
încredinţat depozitele vieţii privesc la aceste suflete cu nepăsare.
Mulţi uită că lor le-a fost încredinţată pâinea vieţii pentru cei ce
flămânzesc după mântuire.

Vai, unde sunt creştinii consacraţi, unde este consecvenţa creş-
tină, unde e credinţa care lucrează prin iubire şi curăţă sufletul?
Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim şi să schimbăm mişcările noas-
tre trândave într-o activitate consacrată. El să ne ajute să arătăm în
cuvintele şi faptele noastre că ne asumăm povara pentru sufletele
ce pier. Să fim recunoscători în fiecare clipă pentru indulgenţa lui
Dumnezeu faţă de mişcările noastre întârzietoare şi necredincioase.
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Să fim recunoscători în fiecare clipă pentru răbdarea pe care o
are Dumnezeu cu noi, faţă de mişcările noastre încete şi lipsite de
credinţă. În loc să ne măgulim, gândindu-ne la ce am făcut, după ce
am făcut atât de puţin, ar trebui să lucrăm cu atât mai sârguincios. Noi
nu trebuie să încetăm eforturile sau să ne slăbim vigilenţa. Niciodată
zelul nostru n-ar trebui să slăbească. Viaţa noastră spirituală ar trebui
să fie zilnic reînviorată de râul care înveseleşte cetatea Dumnezeului
nostru. Noi ar trebui să căutăm mereu ocazii de a folosi pentru
Dumnezeu talentele pe care El ni le-a dat.

Lumea este ca un teatru; actorii, locuitorii ei, se pregătesc să
joace partea ce le revine în ultima mare dramă. Masele largi ale
omenirii nu pot fi unite decât atunci când oamenii se aliază pentru
realizarea scopurilor lor egoiste. Dumnezeu priveşte. Planurile Sale
cu privire la supuşii Săi răzvrătiţi vor fi împlinite. Lumea n-a fost
dată în mâinile oamenilor, deşi Dumnezeu îngăduie elementelor [28]
turbulente şi dezordonate să stăpânească pentru un timp. O putere
de jos lucrează la realizarea ultimelor scene din dramă — Satana
venind ca Hristos şi lucrând cu toată înşelăciunea şi nelegiuirea în
aceia care se leagă în societăţi secrete. Aceia care cedează pasiunii
de complotare aduc la îndeplinire planurile vrăjmaşului. Cauza va fi
urmată de efect.

Neascultarea aproape a ajuns la limită. Confuzia predomină
în lume şi, în curând, o mare groază se va abate asupra fiinţelor
omeneşti. Sfârşitul este foarte aproape. Noi, cei care cunoaştem
adevărul, ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce urmează să se abată
asupra lumii ca o surpriză copleşitoare.

Ioan scrie: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe
Cel ce şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinaintea Lui şi nu s-a
mai găsit loc pentru ele. 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, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.“
(Apocalipsa 20, 11.12)

Suntem noi, ca popor, adormiţi? O, dacă tinerii şi tinerele din
instituţiile noastre, care acum sunt nepregătiţi pentru arătarea Dom-
nului, nepregătiţi de a deveni membri ai familiei Domnului, ar putea
măcar să discearnă semnele timpului, ce schimbare s-ar vedea în ei!
Domnul Isus caută lucrători plini de tăgăduire de sine care să calce
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pe urmele Lui, să umble şi să lucreze pentru El, să înalţe crucea şi
să-L urmeze acolo unde El deschide drumul.

Mulţi sunt repede mulţumiţi cu săvârşirea unor fapte mărunte,
de slujire pentru Domnul. Creştinismul lor este slab. Hristos S-a dat
pe Sine Însuşi pentru păcătoşi. Cu câtă nelinişte pentru salvarea de
suflete ar trebui să fim plini, văzând atâtea fiinţe omeneşti cum pier
în păcat! Sufletele acestea au fost cumpărate cu un preţ nemărginit
de mare. Moartea Fiului lui Dumnezeu pe crucea de pe Golgota
este măsura valorii lor. Zi după zi, ei hotărăsc fie că vor avea viaţă[29]
veşnică, fie că vor avea parte de moartea veşnică. Şi, cu toate acestea,
bărbaţilor şi femeilor care pretind că Îi servesc Domnului le place
să-şi ocupe timpul şi atenţia cu lucruri de mică însemnătate. Le
place să fie în neînţelegere unii cu alţii. Dacă ar fi consacraţi lucrării
Domnului, ei nu s-ar certa şi nu s-ar şicana între ei ca o familie de
copii dezordonaţi. Fiecare mână ar fi angajată în lucrarea de slujire.
Fiecare ar sta la postul datoriei sale, lucrând cu inima şi cu sufletul ca
misionar al crucii lui Hristos. Spiritul Răscumpărătorului ar sălăşlui
în inima lucrătorilor şi s-ar săvârşi fapte de dreptate. Lucrătorii
ar purta cu ei, în slujba lor, rugăciunile şi simpatia unei biserici
redeşteptate. Ei şi-ar primi îndrumările de la Hristos şi nu ar găsi
timp de ceartă şi de discordie.

Soliile ar veni de pe buze atinse cu un cărbune aprins, luat de
pe altarul dumnezeiesc. S-ar rosti cuvinte curăţite, pline de râvnă.
S-ar înălţa la cer mijlociri smerite, din inimi zdrobite. Cu o mână,
lucrătorii L-ar apuca pe Hristos, în timp ce cu cealaltă, i-ar prinde
pe păcătoşi şi i-ar atrage la Mântuitorul.

* * * * *

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată
lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni
sfârşitul.“ (Matei 24, 14)

* * * * *

„Izbăveşte pe cei târâţi la moarte, şi scapă pe cei ce sunt aproape
să fie junghiaţi. Dacă zici: «Ah! n-am ştiut!»... Crezi că nu vede Cel
ce cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu
va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?“ (Proverbe 24, 11.12)[30]
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St. Helena, California,
7 august, 1902

„Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni până la seceriş? Iată, Eu
vă spun: Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele, care sunt albe acum,
gata pentru seceriş. Cine seceră, primeşte o plată, şi strânge roadă
pentru viaţa veşnică; pentru ca şi cel ce seamănă şi cel ce seceră să
se bucure în acelaşi timp. Căci, în această privinţă este adevărată
zicerea: «Unul seamănă, iar altul seceră.»“ (Ioan 4, 35-37)

După ce a semănat sămânţa, gospodarul este nevoit să aştepte
luni de zile ca ea să răsară şi să se dezvolte în roade gata de a fi
recoltate. Dar, când o seamănă, el e încurajat de aşteptarea roadelor
în viitor. Munca lui e uşurată de nădejdea unor bune venituri la
timpul secerişului.

Nu aşa s-a întâmplat cu seminţele adevărului semănate de Hristos
în mintea femeii samaritene, cu prilejul convorbirii cu ea la fântână.
Recolta semănăturii Sale n-a fost depărtată, ci imediată. De-abia se
rostiseră cuvintele Lui, şi seminţele astfel semănate au şi răsărit şi
au adus roade, trezind puterea ei de pricepere şi făcând-o în stare să
ştie că vorbise cu Domnul Isus Hristos. Ea a îngăduit razelor luminii
divine să strălucească în inima ei. Uitându-şi ulciorul pentru apă, a
dat fuga să le spună fraţilor ei samariteni vestea cea bună. „Veniţi“, a
zis ea, „de vedeţi un om, care mi-a spus tot ce am făcut.“ (Ioan 4, 29).
Şi ei au venit îndată ca să-L vadă. Cu prilejul acela, El a asemănat
sufletele acestor samariteni cu un lan de grâu. „Ridicaţi-vă ochii“,
le-a spus El ucenicilor, „şi priviţi holdele, care sunt albe acum, gata
pentru seceriş“.

„Când au venit samaritenii la El, L-au rugat să rămână la ei. Şi
El a rămas acolo două zile“. Şi ce zile pline au fost acelea! Care e [31]
raportul rezultatului? „Mult mai mulţi au crezut în El din pricina
cuvintelor Lui. Şi ziceau femeii: «Acum nu mai credem din pricina
spuselor tale, ci din pricină că L-am auzit noi înşine şi ştim că acesta
este în adevăr Hristosul, Mântuitorul lumii».“ (Ioan 4, 40-42)

35
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Lămurind minţii samaritenilor Cuvântul vieţii, Domnul Hristos
a semănat multe seminţe ale adevărului şi le-a arătat oamenilor cum
ar putea şi ei să semene seminţele adevărului în mintea altora. Cât
de mult bine s-ar putea realiza dacă toţi cei care cunosc adevărul ar
lucra pentru păcătoşi — pentru aceia care au atât de mare nevoie de
a cunoaşte şi a înţelege adevărul biblic, şi care ar răspunde tot atât
de grabnic cum au răspuns samaritenii la cuvintele lui Hristos! Cât
di Hristos! Cât dăm noi cu Dumnezeu în punctul care ar trebui să fie
cea mai puternică legătură de unire între noi şi El — compătimire
pentru sufletele decăzute, vinovate, suferinde, moarte în neascultare
şi păcate! Dacă ar împărtăşi simpatiile lui Hristos, oamenii ar avea
o neîncetată întristare a inimii din cauza stării multor câmpuri în
nevoie, atât de lipsite de lucrători.

Lucrarea în câmpurile străine trebuie să fie adusă la îndeplinire
cu râvnă şi în mod inteligent. Iar lucrarea din patrie cu nici un chip
nu trebuie să fie neglijată. Câmpurile care se găsesc la umbra porţilor
noastre, ca marile oraşe din ţara noastră, să nu fie trecute uşor cu
vederea şi să nu fie neglijate. Câmpurile acestea sunt tot atât de
importante ca şi oricare câmp străin.

Încurajatoarea solie de har a lui Dumnezeu ar trebui să fie pro-
clamată în oraşele Americii. Bărbaţii şi femeile din aceste oraşe
ajung să fie tot mai mult prinşi în plasa legăturilor lor de afaceri. Ei
acţionează cu furie la ridicarea de clădiri ale căror turnuri se înalţă
până la ceruri. Mintea lor e plină de socoteli şi de planuri ambiţioase.
Dumnezeu îl îndeamnă pe fiecare dintre servii Săi lucrători: „Strigă
în gura mare, nu te opri! Înalţă-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte[32]
poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!“ (Isaia
58, 1)

Să-I mulţumim Domnului că sunt câţiva lucrători care fac totul
cu putinţă pentru a ridica câteva monumente de amintire pentru
Dumnezeu în oraşele noastre neglijate. Să ne aducem aminte că e
de datoria noastră să-i încurajăm pe aceşti lucrători. Dumnezeu este
nemulţumit de lipsa de apreciere şi de sprijin arătată lucrătorilor
credincioşi din oraşele noastre mari, de poporul Său în propria noas-
tră ţară. Lucrarea în câmpul din patrie este o problemă vitală chiar
acum. Timpul prezent este ocazia cea mai favorabilă pe care o avem
de a lucra aceste câmpuri. Peste scurt timp, situaţia va fi mult mai
grea.
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Isus a plâns pentru Ierusalim, din cauza vinovăţiei şi încăpăţână-
rii poporului Său ales. El plânge la fel, din cauza împietririi inimii
acelora care, deşi pretind că sunt conlucrători cu El, sunt mulţumiţi
să nu facă nimic. Oare aceia care ar trebui să aprecieze valoarea
sufletelor poartă, împreună cu Hristos, o povară de apăsare şi de
continuă întristare, amestecată cu lacrimi, pentru oraşele nelegiuite
ale pământului? Nimicirea acestor oraşe, aproape cu totul dedate
la idolatrie, este iminentă. În ziua cea mare a socotelilor finale, ce
răspuns se poate da pentru neglijenţa de a pătrunde acum în aceste
oraşe?

În timp ce săvârşim mai departe lucrarea în America, să ne
ajute Domnul să dăm şi altor ţări atenţia pe care ar trebui să o aibă,
pentru ca lucrătorii din aceste câmpuri să nu fie împiedicaţi şi puşi
în imposibilitatea de a lăsa în multe locuri monumente de amintire
pentru Dumnezeu. Să nu îngăduim ca prea multe avantaje să fie
absorbite în ţara aceasta. Să nu continuăm să neglijăm datoria pe
care o avem faţă de milioanele de oameni ce trăiesc în alte ţări. Să
ajungem la o mai bună cunoaştere a situaţiei şi să răscumpărăm
trecutul.

Fraţii mei şi surorile mele din America, poate că, ridicându-vă [33]
ochii spre a vedea departe câmpurile albe pentru seceriş, veţi primi
în propriile voastre inimi harul îmbelşugat al lui Dumnezeu. Voi,
care prin necredinţă aţi fost săraci spiritual, veţi ajunge bogaţi în
fapte bune, prin lucrare personală. Nu vă veţi mai osândi sufletele
la flămânzire în mijlocul belşugului, ci vă veţi însuşi lucrurile bune
pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Când începeţi să vă
daţi seama cât de lipsiţi de mijloace sunt lucrătorii care trebuie să
îndeplinească lucrarea în câmpurile externe, veţi face tot ce veţi putea
pentru a ajuta, iar sufletele voastre vor începe să se reînsufleţească,
apetitul vostru spiritual se va însănătoşi, iar mintea voastră va fi
reînviorată prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este o frunză din pomul
vieţii, pentru vindecarea neamurilor.

Ca răspuns la întrebarea Domnului: „Pe cine să trimit?“, Isaia
a răspuns: „Iată-mă, trimite-mă“ (Isaia 6, 8). Tu, fratele meu, şi tu,
sora mea, poate că nu vei putea să mergi personal în via Domnului,
dar poate vei putea furniza mijloace pentru a trimite pe alţii. În felul
acesta vă veţi pune banii la schimbător; iar când va veni Domnul,
veţi fi în stare să-I înapoiaţi cu dobândă ce este al Lui. Mijloacele
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voastre pot fi folosite pentru a-i trimite şi a-i susţine pe solii lui
Dumnezeu, care prin voce şi prin influenţă vor vesti solia: „Pregătiţi
calea Domnului, neteziţi-I cărările.“ (Matei 3, 3). Se fac planuri
pentru înaintarea lucrării şi acum e timpul vostru de a lucra.

Dacă lucraţi cu lepădare de sine, făcând tot ce puteţi pentru a
sprijini înaintarea lucrării în câmpuri noi, Domnul vă va ajuta, vă
va întări şi vă va binecuvânta. Încredeţi-vă în asigurarea prezenţei
Sale, care vă susţine şi care e lumină şi viaţă. Faceţi totul din iubire
pentru Isus şi pentru sufletele scumpe pentru care El a murit. Lucraţi
cu scopul curat, strâns legat de cel divin, de a-L mări pe Dumnezeu.
Domnul vede şi înţelege şi vă va folosi, în ciuda slăbiciunii voastre,
dacă oferiţi talentul vostru ca un dar consacrat în slujba Lui, deoarece[34]
în slujire activă, dezinteresată, cel slab ajunge tare şi se bucură de
preţioasa Lui apreciere. Bucuria Domnului este un element de putere.
Dacă sunteţi credincioşi, pacea care întrece orice pricepere va fi
răsplata voastră în viaţa aceasta, iar în viaţa viitoare veţi intra în
bucuria Domnului nostru.

Trebuie să scriu ceva cu privire la modul în care, pe 23 ianuarie
1903, oraşele noastre din America au fost trecute cu vederea şi
neglijate — oraşe în care adevărul n-a fost proclamat. Solia trebuie
dusă la mii de străini care locuiesc în câmpul din patrie.

Nu pot să înţeleg pentru ce poporul nostru se ocupă atât de puţin
de lucrarea pe care Domnul mi-a prezentat-o de ani de zile, lucrarea
de a duce solia adevărului prezent în statele sudice. Puţini şi-au dat
seama că asupra lor apasă răspunderea de a se ocupa de lucrarea
aceasta. Poporul nostru nu a intrat în locuri noi şi nu a lucrat în
oraşele din sud. De repetate ori, Domnul a prezentat nevoile acestui
câmp, fără vreun rezultat special. Uneori, am simţit că n-aş mai putea
să suport povara lucrării acesteia. Mă gândeam ca, dacă oamenii vor
continua să neglijeze lucrarea aceasta, să las lucrurile să meargă la
voia întâmplării şi să mă rog ca Domnul să aibă milă de neştiutori şi
de aceia care sunt abătuţi de pe cale.

Dar Domnul are o dispută cu pastorii noştri cultici şi cu poporul
nostru, şi eu trebuie să vorbesc, punând asupra lor povara lucrării
din sud şi a oraşelor din ţara noastră. Cine se simte greu împovărat
să vadă proclamată solia în marele New York şi în multe alte oraşe
încă nelucrate? Nu trebuie ca toate mijloacele ce pot fi adunate să
fie trimise afară din America, în ţări depărtate, în timp ce în câmpul[35]
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din patrie există astfel de ocazii atât de providenţiale de a prezenta
adevărul la milioane de oameni care încă nu l-au auzit niciodată.
Printre milioanele acestea sunt reprezentanţi ai multor naţiuni, dintre
care mulţi sunt pregătiţi să primească solia. Rămâne mult de făcut
pentru cei din umbra porţilor noastre, în oraşele din California, New
York, şi în multe alte state.

* * * * *

Dumnezeu îi spune poporului Său: „Scoală-te, luminează-te!
Căci lumina ta vine şi slava Domnului răsare peste tine.“ (Isaia 60,
1) Atunci pentru ce simt ei o atât de mică povară pentru a înfige
stindardul adevărului în locuri noi? Pentru ce nu ascultă ei Cuvântul?
„Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, care nu
se învechesc, o comoară nesecată în ceruri.“ (Luca 12, 33). Pentru
ce nu înapoiază ei Domnului ce este al Lui, pentru a fi investite în
bunuri cereşti? Pentru ce nu se face o chemare mai călduroasă după
voluntari, care să intre în câmpurile albe, gata pentru seceriş? Dacă
nu se face mai mult decât s-a făcut pentru oraşele din America, atât
pastorii, cât şi poporul vor avea de dat o grea socoteală Aceluia care
a dat fiecăruia lucrul lui.

Noi repetăm rugăciunea: „Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta,
precum în cer şi pe pământ.“ (Matei 6, 10). Ne facem noi partea
pentru a răspunde la această rugăciune? Noi mărturisim a crede că
însărcinarea pe care Hristos a dat-o ucenicilor Săi ne e dată şi nouă.
O îndeplinim noi? Dumnezeu să ierte teribila noastră neglijenţă, că
nu facem lucrarea pe care până acum de-abia am atins-o cu vârful
degetelor. Când se va face lucrarea aceasta? Îmi suferă inima şi mă
doare când văd o aşa orbire din partea poporului lui Dumnezeu.

Sunt în America mii de oameni care pier din lipsă de cunoştinţă
şi din cauza păcatului. Şi, privind în depărtare la vreun câmp ce
se află la o mare distanţă de ei, aceia care cunosc adevărul trec [36]
cu nepăsare pe lângă câmpurile în lipsă, de lângă ei. Hristos zice:
„Mergeţi astăzi în via Mea“. „Nu ziceţi voi că mai sunt patru luni
până la seceriş? Iată, Eu vă spun! Ridicaţi-vă ochii, şi priviţi holdele
care sunt albe acum, gata pentru seceriş.“ (Ioan 4, 35)

Treziţi-vă, treziţi-vă, fraţii mei şi surorile mele, şi pătrundeţi în
câmpurile din America ce n-au fost încă lucrate. După ce aţi dat
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ceva pentru câmpurile străine, să nu socotiţi că v-aţi făcut datoria. E
o lucrare de făcut în câmpurile străine, dar şi în America e de făcut
o lucrare tot atât de importantă. În oraşele din America sunt oameni
de mai toate limbile. Aceştia au nevoie de lumina pe care a dat-o
Dumnezeu bisericii Sale.

Domnul trăieşte şi guvernează. În curând El Se va ridica în
maiestate să zguduie îngrozitor pământul. Acum trebuie să fie vestită
o solie specială, o solie care va străpunge întunericul spiritual şi
va condamna şi va converti suflete. „Grăbeşte-te, scapă-ţi viaţa“,
este chemarea care trebuie prezentată acelora care zac în păcate.
Trebuie să fim stăpâniţi acum de o râvnă teribilă. N-avem nici o
clipă de pierdut în critici şi învinuiri. Aceia care au făcut lucrul
acesta în trecut să cadă pe genunchi în rugăciune şi să se ferească de
a pune cuvintele şi planurile lor în locul cuvintelor şi planurilor lui
Dumnezeu.

* * * * *

Nu avem timp să ne ocupăm cu lucruri fără însemnătate. Timpul
nostru trebuie să fie consacrat proclamării ultimei solii de har către
o lume vinovată. E nevoie de oameni care se mişcă sub inspiraţia
Spiritului lui Dumnezeu. Predicile ţinute de unii dintre pastorii
noştri ar trebui să fie mult mai puternice de cum sunt acum, căci
altfel, mulţi din cei care dau înapoi în viaţa spirituală, vor prezenta
o solie fără viaţă şi fără noimă, care îi face pe oameni să adoarmă.
fiecare cuvântare trebuie să fie rostită sub stăpânirea unui simţ al[37]
judecăţilor îngrozitoare care în curând au să se abată asupra lumii.
Solia adevărului trebuie să fie proclamată de buze atinse cu un
cărbune aprins de pe altar.

Inima mea este chinuită de moarte când mă gândesc la soliile fără
viaţă, prezentate de unii dintre pastorii noştri, când, în realitate, au de
dus o solie de viaţă şi de moarte. Slujitorii dorm; membrii dorm, şi o
lume piere în păcat. Domnul să ajute poporul Său să se trezească şi
să umble şi să lucreze ca bărbaţi şi femei ce se află la hotarele lumii
veşnice. În curând o surpriză îngrozitoare va veni asupra locuitorilor
lumii. Pe neaşteptate, Hristos va veni cu putere şi slavă mare. Atunci
nu va mai fi timp de pregătire pentru întâmpinarea Lui. Acum e
timpul ca noi să vestim solia de avertizare.
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* * * * *

Noi suntem administratori, însărcinaţi de Domnul nostru, care
este absent, cu purtarea de grijă pentru cei din Casa Sa şi pentru
interesele Sale, pe care El a venit în lumea aceasta să le slujească. El
S-a întors la cer, lăsându-ne nouă răspunderea şi El pretinde ca noi
să aşteptăm şi să veghem în vederea arătării Lui. Să fim credincioşi
faţă de lucrarea încredinţată, ca nu cumva, venind pe neaşteptate, să
ne găsească dormind. [38]



Lucrarea în Europa

St. Helena, California,
7 decembrie 1902
Fraţilor mei din Europa

Am veşti pe care să vi le spun. A venit timpul să se facă multe în
Europa. O mare lucrare se poate face în Europa, aşa cum s-a făcut
în America. Să se înfiinţeze sanatorii şi să se organizeze restaurante
dietetice. Lumina adevărului prezent să strălucească prin mijlocirea
tipăriturilor. Să se facă mai departe lucrarea de traducere a cărţilor
noastre. Mi-a fost arătat că în ţările europene se vor aprinde lumini
în multe locuri.

Sunt multe locuri în Europa unde lucrarea Domnului nu se pre-
zintă bine. E nevoie de ajutor în Italia, în Franţa, în Scoţia şi în
multe alte ţări. În locurile acestea, trebuie să se facă o lucrare mai
mare. E nevoie de lucrători. În poporul lui Dumnezeu din Europa
sunt talente, iar Domnul doreşte ca talentele acestea să fie folosite la
stabilirea pretutindeni, în Anglia şi pe continent, de centre de la care
să poată străluci lumina.

E o lucrare de făcut în Scandinavia. Dumnezeu e tot atât de bine-
voitor să lucreze prin credincioşii scandinavi ca şi prin credincioşii
americani.

Fraţii mei, legaţi-vă soarta de Domnul, Dumnezeul oştirilor. De
El să vă temeţi şi de El să vă înspăimântaţi. A sosit timpul ca lucrarea
Lui să fie dezvoltată. În faţă ne stau vremuri tulburi, dar dacă stăm
alături, în comuniune creştină, nealergând nici unul după supremaţie,
Dumnezeu va lucra cu putere pentru noi.

Să fim plini de nădejde şi de curaj. Deznădejdea în slujba lui
Dumnezeu e ceva păcătos şi neraţional. El cunoaşte toate lipsurile
noastre. El are toată puterea. El le poate da servilor Săi măsura
de destoinicie pe care o cere situaţia lor. Iubirea şi compătimirea[39]
Lui fără de margini niciodată nu obosesc. El uneşte bunătatea şi
grija păstorului duios cu maiestatea atotputerniciei. Nu trebuie să ne
temem că El nu-Şi va împlini făgăduinţele.
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El este adevăr veşnic. El nu-Şi va schimba niciodată legământul
pe care l-a făcut cu aceia care Îl iubesc. Făgăduinţele Sale pentru
biserica Sa stau pururea tari. El o va face de o valoare veşnică, o
bucurie pentru multe generaţii.

Studiaţi capitolul 41 din Isaia şi, străduiţi-vă să-l înţelegeţi în
toată însemnătatea lui. Dumnezeu declară: „Voi face să izvorască
râuri pe dealuri, şi izvoare în mijlocul văilor; voi preface pustia în
iaz, şi pământul uscat în şuvoaie de ape; voi sădi cedri, salcâmi, mirţi
şi măslini în pustie; voi pune chiparoşi, ulmi şi merişori turceşti la un
loc în pustie, ca să vadă cu toţii şi să ştie, să priceapă şi să înţeleagă
că mâna Domnului a făcut aceste lucruri, şi Sfântul lui Israel le-a
zidit.“ (Isaia 41, 18-20)

Acela care L-a ales pe Hristos s-a unit cu o putere pe care nu o
poate înfrânge nici o armată de înţelepciune şi tărie omenească. „Nu
te teme, căci Eu sunt cu tine“, declară El; „nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor.
Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare“.

„Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te iau de mâna
dreaptă şi-ţi zic: «Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor!»“ (Isaia
41, 10.13). „Cu cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?“
zice Cel Sfânt. „Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste
lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El
le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că
una nu lipseşte“. „Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu Israele:
«Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului, şi dreptul meu este
trecut cu vederea înaintea Dumnezeului Meu»? Nu ştii? N-ai auzit?
Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu [40]
oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El
dă tărie celui obosit, şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii
obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în
Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu
obosesc, umblă şi nu ostenesc.“ (Isaia 40, 25-31)

* * * * *

Lumina adevărului trebuie să strălucească până la marginile
pământului. O lumină tot mai mare, pornind de la faţa Răscumpără-
torului îi îmbracă pe reprezentanţii Săi cu strălucire cerească, pentru
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ca lumina să fie răspândită prin întunericul unei lumi ce e învăluită
în noapte. Ca lucrători împreună cu El, să ne rugăm pentru sfinţirea
dată de Duhul Său, pentru ca să putem străluci cu o tot mai mare
putere.

Lumina adevărului pentru acest timp străluceşte acum asupra
cabinetelor regilor. Atenţia oamenilor de stat este atrasă de Biblie
— cartea constituţiei tuturor naţiunilor — şi ei compară legile lor
naţionale cu statutele ei. Ca reprezentanţi ai lui Hristos, noi nu avem
timp de pierdut. Străduinţele noastre nu trebuie să fie mărginite la
câteva locuri unde lumina a ajuns să fie atât de abundentă, încât
nu e apreciată. Solia Evangheliei trebuie să fie proclamată la toate
neamurile, la toate seminţiile, la toate limbile şi la toate noroadele.[41]



O privelişte a luptei

În viziune de noapte am văzut două oştiri într-o luptă îngrozi-
toare. O oştire avea în frunte stindarde care purtau semnul lumii;
cealaltă avea în frunte steagul scăldat în sânge al Prinţului Emanuel.
Steag după steag era lăsat să se târască prin ţărână, când companie
după companie din oştirea Domnului se unea cu vrăjmaşul, şi se-
minţie după seminţie din rândurile vrăjmaşului se unea cu poporul
păstrător al poruncilor lui Dumnezeu. Un înger care zbura în mij-
locul cerului punea stindardul lui Emanuel în multe mâini, în timp
ce un general puternic striga cu voce tare: „Intraţi în rânduri. Cei
credincioşi faţă de poruncile lui Dumnezeu şi de mărturia lui Hristos
să ocupe acum poziţiile. Ieşiţi din mijlocul lor şi fiţi deosebiţi, şi nu
vă atingeţi de ce este necurat; şi Eu vă voi primi, şi vă voi fi Tată,
iar voi îmi veţi fi fii şi fiice. Toţi cei care vor, să vină şi să ajute
Domnului, să dea ajutor Domnului împotriva celui tare!“

Lupta se înverşuna. Victoria alterna când de o parte, când de alta.
Deodată, soldaţii crucii s-au retras, ca atunci când un stegar „cade în
leşin“ (Isaia 10, 18). Dar aparenta lor retragere era numai pentru ca
să câştige o poziţie mai avantajoasă. Se auzeau strigăte de bucurie.
Se înălţa un cântec de laudă pentru Dumnezeu, şi glasuri de îngeri
s-au unit în cântare, atunci când soldaţii lui Hristos au înfipt steagul
Lui pe zidurile fortăreţei care până aici era deţinută de vrăjmaş.
Căpetenia mântuirii noastre conducea lupta şi le trimitea ajutor
soldaţilor Săi. Puterea Lui se desfăşura cu tărie, încurajându-i să
împingă lupta până la porţi. El îi învăţa lucruri teribile în neprihănire
atunci când îi conducea pas cu pas, biruitor şi ca să biruiască.

În cele din urmă, victoria a fost câştigată. Oastea care urma
steagul cu inscripţia: „Poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus“,
a fost glorios triumfătoare. Soldaţii lui Hristos erau chiar la porţile [42]
cetăţii, şi, cu bucurie, L-a primit cetatea pe Împărat. Împărăţia păcii,
a bucuriei şi a dreptăţii veşnice s-a aşezat.

Acum biserica e luptătoare. Acum ne stă împotrivă o lume adân-
cită în întuneric de miez de noapte şi dedată aproape cu totul la

45
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idolatrie. Dar vine ziua când lupta va fi terminată şi victoria câşti-
gată. Voia lui Dumnezeu trebuie să se facă pe pământ, aşa cum se
face în ceruri. Naţiunile nu vor mai avea altă lege decât legea cerului.
Toţi vor fi o familie fericită, unită şi îmbrăcată cu veşmintele laudei
şi mulţumirii — haina neprihănirii lui Hristos. Întreaga natură, în
frumuseţea ei desăvârşită, Îi va oferi lui Dumnezeu un tribut conti-
nuu de laudă şi de adorare. Lumea va fi scăldată în lumină cerească.
Anii se vor petrece în bucurie. Lumina lunii va fi ca lumina soarelui,
iar lumina soarelui va fi de şapte ori mai tare ca acum. La priveliştea
aceasta, stelele dimineţii vor cânta împreună, iar copiii lui Dumne-
zeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu şi Hristos Se vor uni
pentru a proclama: „Nu va mai fi păcat şi moarte nu va mai fi.“

Aceasta este priveliştea ce mi-a fost înfăţişată. Dar biserica tre-
buie şi va avea să lupte cu duşmani văzuţi şi nevăzuţi. Agenţii
Satanei, în chip omenesc, sunt pe teren. Oameni s-au coalizat pentru
a se opune Domnului oştirilor. Alianţele acestea vor dăinui până ce
Hristos va părăsi locul Său de mijlocire dinaintea tronului harului
şi va îmbrăca veşmintele răzbunării. Agenţi satanici sunt prin toate
oraşele, organizându-i sârguincios, în grupe, pe cei care se opun
Legii lui Dumnezeu. Persoane ce se declară că sunt sfinţi, precum şi
necredincioşi notorii, se alătură la grupele acestea. Acesta nu e un
timp când poporul lui Dumnezeu să fie slab. Nu ne putem îngădui
nici măcar o clipă să nu veghem.

„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă
cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva
uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi[43]
sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva
stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii,
care sunt în locurile cereşti. De aceea luaţi toată armătura lui Dum-
nezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în
picioare după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata dar, având mijlocul în-
cins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele
încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora,
luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arză-
toare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care
este Cuvântul lui Dumnezeu.“ (Efeseni 6,10-17)

„Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoş-
tinţă şi orice pricepere, ca să deosebiţi lucrurile alese, pentru ca
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să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui
Dumnezeu.“ (Filipeni 1, 9-11)

„Purtaţi-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos... rămâ-
neţi tari în acelaşi duh, şi luptaţi cu un suflet pentru credinţa Evan-
gheliei, fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta este
pentru ei o dovadă de pierzare şi de mântuire a voastră, şi aceasta
de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu
numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El.“ (Filipeni 1, 27-29)

În zilele acestea de pe urmă, sunt zugrăvite viziuni de glorie
viitoare, scene realizate de mâna lui Dumnezeu, şi acestea ar trebui să
fie scumpe pentru biserica Sa. Ce L-a susţinut pe Fiul lui Dumnezeu
când a fost trădat şi judecat? El a văzut rodul muncii sufletului Său şi
a fost mulţumit. El a prins o privelişte a întinderii veşniciei şi a văzut
fericirea acelora care, prin umilinţa Lui, aveau să primească iertarea
şi fericirea veşnică. El a fost rănit pentru vinovăţiile lor şi zdrobit
pentru nelegiuirile lor. Pedeapsa care le aducea pace era asupra Lui,
şi prin loviturile primite de El ei au fost vindecaţi. Urechea Lui a
prins strigătul celor răscumpăraţi. El i-a auzit pe cei răscumpăraţi, [44]
cântând cântarea lui Moise şi a Mielului.

Noi trebuie să avem o viziune a viitorului şi a fericirii Cerului.
Staţi pe pragul veşniciei şi ascultaţi plăcutul salut de bun venit, dat
acelora care în viaţa aceasta au conlucrat cu Hristos, socotind ca un
privilegiu şi o onoare să sufere pentru El. Când se unesc cu înge-
rii, ei îşi depun coroanele la picioarele Mântuitorului, exclamând:
„Vrednic este Mielul, care a fost junghiat, să primească puterea,
bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda... A Celui ce şede
pe scaunul de domnie şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi
stăpânirea în vecii vecilor!“ (Apocalipsa 5, 12.13)

Acolo, cei răscumpăraţi îi salută pe aceia care i-au îndrumat la
Mântuitorul cel înălţat. Ei se unesc pentru a-L proslăvi pe Acela
care a murit, pentru ca fiinţele omeneşti să poată avea viaţa care
ţine cât viaţa lui Dumnezeu. Lupta s-a terminat. Toate necazurile
şi luptele s-au sfârşit. Cântece de biruinţă umplu tot cerul, în timp
ce cei răscumpăraţi stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Toţi prind
cântarea voioasă: „Vrednic, vrednic este Mielul care a fost junghiat,
şi trăieşte iarăşi, ca un puternic biruitor“.
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„M-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o
numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod şi
de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie şi
înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini;
şi strigau cu glas tare, şi ziceau: «Mântuirea este a Dumnezeului
nostru, care şede pe scaunul de domnie, şi a Mielului!»“ (Apocalipsa
7, 9.10)

„Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au
albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de
domnie al lui Dumnezeu, şi-I slujesc zi şi noapte în templul Lui. Cel
ce şede pe scaunul de domnie Îşi va întinde peste ei cortul Lui. Nu le
va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai dogori nici soarele,
nici vreo altă arşiţă. Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de
domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii şi[45]
Dumnezeu va şterge orice lacrimă din ochii lor“. „Şi moartea nu va
mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că
lucrurile dintâi au trecut.“ (Apocalipsa 7, 14-17; 21, 4)

Veţi prinde inspiraţia viziunii? Veţi lăsa mintea voastră să pri-
vească stăruitor tabloul? Vă veţi pocăi într-adevăr, ca apoi să porniţi
într-un spirit cu totul deosebit de spiritul în care aţi lucrat în trecut,
răsturnându-l pe vrăjmaş, dărâmând orice barieră dinaintea înaintării
Evangheliei, umplând inimile cu lumina, pacea şi bucuria Domnu-
lui? Să nu fie oare îngropat mizerabilul spirit de găsire de greşeli
şi de murmurare, ca să nu mai aibă loc niciodată învierea lui? Să
nu se înalţe tămâia laudei şi mulţumirii din inimi curăţite, sfinţite şi
glorificate prin prezenţa lui Hristos? Să nu-i apucăm noi, în credinţă,
pe păcătoşi şi să-i aducem la cruce?

Cine vrea să se consacre acum în slujba Domnului? Cine vrea
să facă acum legământul de a nu se alipi de lume, ci de a ieşi din
lume, de a fi deosebit, refuzând să-şi mânjească sufletul cu uneltiri
şi practici lumeşti, care au ţinut biserica sub influenţa vrăjmaşului?

Suntem în lumea aceasta pentru a înălţa crucea lepădării de sine.
Când noi înălţăm crucea aceasta, constatăm că şi ea ne înalţă pe noi.
Fiecare creştin să stea la locul său, prinzând inspiraţia lucrării pe care
Hristos a făcut-o pentru suflete pe când era în lumea aceasta. Avem
nevoie de zelul eroului creştin, care poate să suporte priveliştea
Celui nevăzut. Credinţa noastră trebuie să reînvie. Luptătorii crucii
trebuie să exercite o influenţă pozitivă spre bine. Domnul Hristos
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zice: „Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, şi cine nu strânge
cu Mine, risipeşte.“ (Matei 12, 30) Nepăsarea în viaţa de creştin este
o făţişă tăgăduire a Mântuitorului.

N-ar trebui oare să vedem în lumea de azi creştini care, în toate
privinţele, sunt vrednici de numele pe care-l poartă, care aspiră să [46]
facă fapte vrednice de ostaşi viteji ai crucii? Trăim aproape de sfâr-
şitul marii lupte, când multe suflete trebuie să fie scăpate din robia
păcatului. Trăim într-un timp când urmaşilor lui Hristos le aparţine
făgăduinţa: „Iată, Eu sunt cu voi, în toate zilele până la sfârşitul
veacului.“ (Matei 28, 20) Acela care a poruncit să se arate lumina
din întuneric, Acela care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui
minunată ne îndeamnă să lăsăm ca lumina noastră să strălucească cu
putere înaintea oamenilor, pentru ca ei să vadă faptele noastre bune
şi să-L mărească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Poporului lui
Dumnezeu i s-a dat lumină în aşa măsură, încât Hristos e îndreptăţit
să le spună că ei trebuie să fie lumina lumii.

Medicilor şi pastorilor noştri le trimit mesajul: Apucaţi-vă de
lucrarea Domnului ca unii care cred adevărul prezent. Misionarii
medicali şi lucrătorii din slujba predicării Evangheliei trebuie să fie
legaţi împreună prin legături de nedesfăcut. Lucrarea lor trebuie să
fie făcută cu prospeţime şi cu putere. Prin toate comunităţile noastre
trebuie să aibă loc o reconvertire şi o reconsacrare în slujire. Să
nu fim noi, în lucrarea noastră viitoare şi în adunările pe care le
ţinem, o inimă şi un gând? Să nu ne luptăm noi cu Dumnezeu în
rugăciune, cerând ca Duhul Sfânt să vină în fiecare inimă? Prezenţa
lui Hristos, manifestată printre noi, ar vindeca lepra necredinţei, care
a făcut slujirea noastră atât de slabă şi neroditoare. Avem nevoie
ca suflul vieţii divine să ne fie insuflat. Noi trebuie să fim canale
prin care Domnul poate transmite lumii lumină şi har. Cei căzuţi
de la credinţă trebuie să fie recâştigaţi. Noi trebuie să îndepărtăm
păcatele, umilindu-ne înaintea lui Dumnezeu, prin mărturisire şi
pocăinţă, inimile noastre mândre. Valuri de putere spirituală trebuie
să se reverse asupra acelora care sunt pregătiţi să o primească.

Dacă măcar ne-am da seama cât de stăruitor a lucrat Isus pentru a
semăna în lume sămânţa Evangheliei, noi, trăind chiar la încheierea
timpului de probă, am lucra neobosit pentru a duce pâinea vieţii la
sufletele care pier. De ce suntem atât de reci şi nepăsători? De ce
inimile noastre sunt atât de nesimţitoare? Pentru ce suntem atât de
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lipsiţi de bunăvoinţă de a ne preda lucrării pentru care Hristos Şi-a[47]
consacrat viaţa? Ceva trebuie să se facă pentru a vindeca teribila
nepăsare ce s-a lăsat asupra noastră. Să ne plecăm capetele în umi-
linţă, când vedem cât de puţin am făcut, faţă de cât am fi putut face
în lucrarea de semănare a seminţelor adevărului.

Fraţii mei şi surorile mele, vă vorbesc în cuvinte de iubire şi
duioşie. Treziţi-vă şi consacraţi-vă fără rezervă în lucrarea de a duce
lumina adevărului prezent la cei care sunt în întuneric. Însuşiţi-vă
spiritul marelui Lucrător şi Stăpân. Învăţaţi de la Prietenul păcă-
toşilor cum să slujiţi sufletele bolnave de păcat. Amintiţi-vă că în
viaţa urmaşilor Săi trebuie să se vadă aceeaşi devoţiune, aceeaşi
subordonare faţă de lucrarea lui Dumnezeu, a oricărei cerinţe soci-
ale, a oricărei afecţiuni pământeşti, aşa cum s-a văzut în viaţa Lui.
Cerinţele lui Dumnezeu trebuie să aibă totdeauna locul de frunte.
Exemplul Domnului Hristos trebuie să ne inspire să depunem efor-
turi necontenite pentru binele altora.

Dumnezeu îl invită pe fiecare membru al bisericii să intre în
slujba Sa. Adevărul care nu e trăit, care nu este împărtăşit altora, îşi
pierde puterea dătătoare de viaţă, puterea lui vindecătoare. Fiecare
trebuie să se deprindă să lucreze şi să stea la postul său ca purtător de
poveri. Fiecare adăugire la biserică ar trebui să fie un nou instrument
pentru realizarea marelui plan al mântuirii. Întreaga biserică, lucrând
ca unul singur, contopindu-se în perfectă unire, trebuie să fie un
instrument misionar, viu şi activ, mânat şi stăpânit de Duhul Sfânt.

Nu numai prin oamenii din înalte poziţii de răspundere, nu numai
prin oamenii care fac parte din consilii şi comitete, nu numai prin
administratorii sanatoriilor şi editurilor noastre urmează să se facă
lucrarea care va face ca pământul să fie plin de cunoaşterea de
Domnul, aşa cum apele umplu marea. Lucrarea aceasta nu poate
fi făcută decât de întreaga biserică, făcându-şi fiecare partea, sub
călăuzirea şi prin puterea lui Hristos.[48]



Secţiunea 2 — Sfaturi repetate adesea

„Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, a dat din vreme trimişilor
Săi însărcinarea să-i înştiinţeze, căci voia să cruţe pe poporul Său şi
locaşul Său.“ (2 Cronici 36, 15)



Avertismente şi sfaturi date comunităţii din Battle
Creek

[Articolul inclus în acest capitol este luat din mărturiile publicate
sub formă de broşuri şi distribuite membrilor bisericii din Battle

Creek în 1894, 1895 şi 1898]

Granville, N.S.W.
20 iulie 1894

Doresc să le reamintesc fraţilor mei sfaturile şi avertismentele ce
mi-au fost date cu privire la continua investire de mijloace în Battle
Creek pentru a crea ceva mai mult spaţiu sau pentru a face lucrurile
ceva mai comode. Urmează să se pătrundă în câmpuri noi; adevărul
trebuie să fie proclamat spre mărturie la toate naţiunile. Lucrarea este
stânjenită, aşa că stindardul adevărului nu poate fi înălţat aşa cum
ar trebui în aceste câmpuri noi. În timp ce fraţii noştri din America
se simt liberi să investească mii de dolari în clădiri, cu privire la
care timpul va arăta că ei ar putea-o duce tot aşa de bine şi chiar
şi mai bine fără ele, Domnul cerea ca aceşti bani să fie folosiţi în
„regiunile din străinătate“, iar ei au fost astfel irosiţi. Am prezentat
avertismentele şi sfatul ca fiind Cuvântul Domnului; dar inima mea
a fost întristată când am văzut că, în ciuda tuturor acestora, au fost
înghiţite mijloace pentru a satisface aceste presupuse nevoi; s-a
adăugat clădire lângă clădire, aşa că banii n-au putut fi folosiţi în
locuri unde nu există nici un fel de înlesnire, nici o clădire pentru
adorarea publică, care să facă cinste lucrării, nici un loc unde să fie[49]
înălţat stindardul adevărului. Lucrurile acestea vi le-am pus în faţă;
şi cu toate acestea, voi aţi mers la fel înainte, absorbind mijloace,
mijloacele lui Dumnezeu, într-o singură localitate, când Dumnezeu
spusese că şi aşa fusese investit prea mult într-un singur loc, ceea ce
însemna că nu era nimic în alte locuri, unde ar fi trebuit să fie clădiri
şi mijloace ajutătoare, spre a face măcar începutul.

Ce chemare aveaţi să investiţi mii de dolari în construcţii şcolare
adiţionale? Vă închipuiaţi că această cheltuială era necesară, dar nu
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vi s-au adresat îndemnuri stăruitoare să nu investiţi banii în felul
acesta?

Timpul sfârşitului

Mi-a fost arătată starea îngrozitoare de lucruri, care există în lu-
mea noastră. Îngerul harului îşi strânge aripile şi e gata să plece. Pu-
terea reţinătoare a Domnului se retrage deja de pe pământ, iar Satana
caută să agite diferitele elemente din lumea religioasă, mânându-i
pe oameni să se aşeze sub povăţuirea marelui înşelător, care lu-
crează cu toată înşelăciunea nelegiuirii în fiii neascultării. Locuitorii
pământului mărşăluiesc chiar de pe acum sub conducerea prinţului
întunericului, şi acesta e doar începutul sfârşitului.

Legea lui Dumnezeu este declarată ca nulă. Vedem şi auzim veşti
de confuzie şi încurcături, lipsă şi foamete, cutremure de pământ
şi inundaţii; violenţe teribile vor fi săvârşite de oameni; pasiunea
ajunge să predomine, şi nu raţiunea. Mânia lui Dumnezeu este asupra
locuitorilor lumii care ajung cu repeziciune tot atât de stricaţi ca
şi locuitorii Sodomei şi Gomorei. Chiar acum focul şi inundaţiile
distrug mii de vieţi şi averile adunate în chip egoist, prin asuprirea
celor săraci. Urmează ca în curând Domnul să scurteze lucrarea
Sa şi să pună capăt păcatului. O, dacă scenele care mi-au trecut pe
dinainte, scenele nelegiuirilor practicate în aceste zile de pe urmă, [50]
ar putea face o adâncă impresie asupra minţii celor ce se dau drept
poporul lui Dumnezeu!

După cum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi când Se va descoperi
Fiul omului. Domnul Îşi retrage de pe pământ ocrotirea şi, în curând,
va fi moarte şi prăpăd, o creştere a crimelor, a cruzimii şi a săvârşirii
de rele împotriva bogaţilor care s-au ridicat împotriva celor săraci.
Cei care sunt lipsiţi de protecţia lui Dumnezeu nu vor afla siguranţă
în nici un loc şi în nici o poziţie. Agenţii omeneşti sunt instruiţi şi
îşi folosesc puterea inventivă pentru a pune în stare de funcţionare
cea mai puternică maşinărie de rănire şi ucidere.

În loc să sporim şi să înălţăm clădiri adiţionale la Battle Creek
sau în alte locuri, unde instituţiile noastre sunt deja întemeiate, ar
trebui să aibă loc o limitare a cerinţelor noastre. Mijloacele şi lucră-
torii noştri să fie răspândiţi, pentru a reprezenta adevărul şi a duce
solia de avertizare în ţinuturile depărtate.
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Ajutor la vreme de necaz

Când copiii lui Israel călătoreau prin pustie, Domnul îi proteja
de şerpi veninoşi; dar a venit timpul când, din cauza abaterilor,
nepocăinţei şi încăpăţânării lui Israel, Domnul Şi-a retras puterea
înfrânătoare de deasupra acestor reptile şi mulţi din popor au fost
muşcaţi şi au murit. Atunci a fost înălţat şarpele de aramă, pentru
ca toţi cei care îşi recunoşteau vina şi priveau la el, prin credinţă, să
poată trăi.

În acest timp de confuzie şi necazuri, care ne stă în faţă, un timp
de necazuri cum n-a mai fost de când a fost vreun neam de oameni,
Mântuitorul înălţat va fi prezentat oamenilor din toate ţările, pentru
ca toţi aceia care privesc la El în credinţă să poată trăi.

O slăbire a cinstirii lui Dumnezeu

Având în vedere criza teribilă, care ne stă în faţă, ce fac aceia
care pretind a crede adevărul? Am fost chemată de Călăuzitorul
meu, care a zis: „Urmează-Mă“ şi mi-au fost arătate în mijlocul[51]
poporului nostru lucruri care nu erau în armonie cu credinţa lui.
Părea că se dă pe faţă o nebunie a bicicletei. Se cheltuiau bani pentru
a satisface un entuziasm în direcţia aceasta, bani care mai bine, mult
mai bine, ar fi fost investiţi în construirea de locaşuri de închinare
în locurile unde sunt atât de necesare. Mi-au fost prezentate lucruri
foarte stranii în Battle Creek. Părea că peste poporul nostru de acolo
trecea, asemenea unui val, o influenţă vrăjită şi am văzut că aceasta
va fi urmată de alte ispitiri. Satana lucrează, urmărindu-şi ţinta cu
stăruinţă, pentru a determina poporul nostru să-şi investească timpul
şi banii în satisfacerea unor presupuse nevoi. Acesta e un soi de
idolatrie. Pilda va fi urmată şi, în timp ce sute de oameni mor din
lipsă de pâine, în timp ce foametea şi molimele se simt şi se văd,
pentru că Dumnezeu nu poate, în armonie cu slava propriului Său
Nume, să-i protejeze pe cei care lucrează contra voinţei Sale, se
cade ca aceia care pretind că Îl iubesc pe Dumnezeu şi-I servesc
să procedeze ca oamenii de pe timpul lui Noe, urmând închipuirile
inimii lor?

În timp ce voi v-aţi satisfăcut tendinţa inimii voastre prin însu-
şirea banilor — bani ce Îi aparţineau lui Dumnezeu — şi pentru
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care va trebui să daţi socoteală, lucrarea misionară a fost stingherită
şi ţinută pe loc din lipsă de mijloace şi de lucrători care să înfigă
stindardul adevărului în locuri pe unde oamenii nu au auzit încă
solia de avertizare. Oare le va spune Dumnezeu celor care în chip
egoist caută să facă pe placul propriei lor închipuiri şi să-şi satisfacă
propriile lor dorinţe: „Bine, rob bun şi credincios; ai fost credincios
în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria
stăpânului tău“? (Matei 25, 23)

Fraţii mei şi surorile mele din Battle Creek, ce fel de mărtu-
rie daţi voi unei lumi necredincioase? Mi s-a arătat că Domnul nu
priveşte favorabil la purtarea voastră, căci umblarea voastră contra-
zice mărturisirea voastră de credinţă. Voi nu sunteţi împlinitori ai
cuvintelor lui Hristos. [52]

Călăuza, Ghidul meu, mi-a spus: „Priviţi şi vedeţi idolatria popo-
rului Meu, căruia i-am vorbit, sculându-Mă de dimineaţa şi arătându-
i primejdiile. Am aşteptat ca el să aducă roade“. Erau unii care luptau
pentru întâietate, fiecare străduindu-se să-l întreacă pe celălalt în
grăbita pedalare pe bicicletă. Era un spirit de ceartă şi de luptă între
ei cu privire la cine să fie cel mai mare. Spiritul era la fel cu acela
care se dă pe faţă la jocurile de baseball, pe terenul colegiului. Călău-
zitorul meu a zis: „Lucrurile acestea sunt o ofensă pentru Dumnezeu.
Atât în apropiere, cât şi în depărtare, pier suflete din lipsă de pâinea
vieţii şi de apa mântuirii“. Când e înfrânt într-o direcţie, Satana va fi
gata cu alte uneltiri şi planuri care vor apărea atrăgătoare şi necesare
şi care vor absorbi bani şi gândire şi vor încuraja egoismul, aşa ca el
să-i poată birui pe aceia care atât de lesne sunt mânaţi la împlinirea
unei satisfacţii personale, înşelătoare şi egoiste.

Se ridică întrebarea: Ce povară poartă aceşti oameni pentru
înaintarea lucrării lui Dumnezeu? În ce fel arată ei că îşi dau seama
de importanţa lucrării pentru acest timp? Domnul Hristos le spunea
ucenicilor Săi: „Voi sunteţi lumina lumii... Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, şi
să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri“. (Matei 5, 14-16)
Oare această investire de mijloace şi această pedalare pe biciclete,
pe străzile din Battle Creek, dă dovadă despre sinceritatea credinţei
voastre în ultima şi solemna solie de avertizare ce trebuie să fie dată
fiinţelor omeneşti, ce stau chiar pe pragul lumii veşnice?
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Fraţii mei şi surorile mele din America, vă adresez un apel: „Nu
vă înşelaţi: Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul,
aceea va şi secera“ (Galateni 6, 7). Viaţa multora e prea delicată
şi pretenţioasă. Ei nu ştiu nimic despre suportarea de greutăţi, ca
buni soldaţi ai lui Hristos. Ei sunt piedici în lucrarea de salvare de
suflete. Ei au multe pretenţii; totul trebuie să fie plăcut şi uşor şi să[53]
se acomodeze cu gustul lor. Ei nu sunt dispuşi să facă nimic, iar pe
aceia care vor să facă, îi împiedică, prin presupunerile şi nevoile lor
imaginare şi prin iubirea lor de idoli. Ei îşi închipuie că sunt creştini,
dar nu ştiu ce înseamnă viaţa creştină practică. Ce înseamnă a fi
creştin? Înseamnă a fi asemenea lui Hristos.

Când Dumnezeu vede că poporul Său îşi restrânge nevoile în-
chipuite şi practică lepădarea de sine, nu într-un spirit morocănos şi
plin de regrete, aşa cum a făcut soţia lui Lot când a părăsit Sodoma,
ci cu voie bună, de dragul lui Hristos şi pentru că acesta e lucrul
cel mai bun de făcut, lucrarea va merge înainte cu putere. Nimic,
oricât de scump, oricât de drag, să nu vă absoarbă mintea şi inima,
abătându-vă de la studierea Cuvântului lui Dumnezeu sau de la rugă-
ciune sârguincioasă. Vegheaţi în vederea rugăciunii. Trăiţi propriile
voastre cereri. Conlucraţi cu Dumnezeu, lucrând în armonie cu El.
Alungaţi din templul sufletului tot ce ia chipul unui idol. Acum e tim-
pul lui Dumnezeu, iar timpul Lui e timpul vostru. Luptaţi lupta cea
bună a credinţei, refuzând să gândiţi la necredinţă sau să exprimaţi
necredinţă. Lumea trebuie să audă ultima solie de avertizare.



Datoria noastră faţă de lume

Granville, N.S.W.,
1894

Trebuie să aibă loc o schimbare hotărâtă în spiritul şi în caracterul
lucrării, în locurile unde bărbaţii şi femeile au primit lumină mai
multă. Ce fac ei pentru a-i avertiza pe aceia care nu înţeleg că
Domnul vine în curând? „Iată, Domnul iese din locuinţa Lui, să
pedepsească nelegiuirea locuitorilor pământului; şi pământul va da
sângele pe faţă, şi nu va mai acoperi uciderile.“ (Isaia 26, 21) Cine,
întreb eu, poartă o povară pentru sufletele care pier fără Hristos? Cine
va merge afară din tabără, purtând ocara? Cine îşi va părăsi căminul [54]
plăcut şi scumpele legături de rudenie, ca să ducă preţioasa lumină
a adevărului în ţări îndepărtate? Fiecare zi, fiecare clipă, vine la
aceia cărora li s-a încredinţat lumina adevărului, încărcată cu teribila
semnificaţie că, în fiecare ţară, bărbaţi şi femei se pregătesc fie spre
fericire, fie spre nenorocire, hotărându-şi soarta pentru veşnicie.

Dumnezeu a făcut sacrificii uimitoare pentru fiinţele omeneşti. El
a cheltuit o energie uriaşă pentru a-l readuce pe om de la neascultare
şi păcat la loialitate şi ascultare, dar mi s-a arătat că El nu face
nimic fără conlucrarea instrumentelor omeneşti. A fost asigurată
din belşug orice înzestrare cu har, putere şi destoinicie. Au fost
prezentate cele mai puternice motive pentru a trezi şi a păstra viu
în inima omenească spiritul misionar, pentru ca să se poată uni
eforturile instrumentelor divine cu ale celor omeneşti. Dar ce au
făcut ai noştri în ce priveşte plecarea din Battle Creek, pentru a
duce lumina în regiuni unde stindardul adevărului încă nu a fost
înfipt? N-a deschis Domnul ferestrele cerului la recenta Conferinţă,
revărsând asupra voastră o binecuvântare? Cum aţi folosit voi darul
lui Dumnezeu? El v-a pus la îndemână motivul-forţă, necesar pentru
acţiune, pentru ca, prin răbdare, nădejde şi veghere neobosită, voi
să-L puteţi înfăţişa pe Hristos, şi pe El răstignit, îndemnându-i pe
oameni să se pocăiască de păcatele lor, făcând să răsune avertizarea
că Hristos urmează să vină în curând, cu putere şi cu multă slavă.
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Dacă membrii comunităţii din Battle Creek nu se trezesc acum
şi nu pornesc să lucreze în câmpurile misionare, ei vor cădea din
nou într-un somn de moarte. Cum a lucrat Duhul Sfânt asupra inimii
voastre? N-aţi fost voi inspiraţi să folosiţi talanţii pe care vi i-a dat
Dumnezeu; ca fiecare bărbat, femeie şi tânăr să-i folosească pentru
vestirea adevărului prezent, făcând eforturi personale, mergând în
oraşele unde adevărul n-a fost încă proclamat şi înălţând stindardul?[55]

N-au fost înviorate energiile voastre prin binecuvântarea pe care
Dumnezeu a revărsat-o asupra voastră? N-a fost imprimat adevă-
rul mai adânc în sufletul vostru? N-aţi văzut voi mult mai lămurit
importanţa lui cu privire la cei care pier fără Hristos? De când cu
descoperirea vădită a binecuvântării lui Dumnezeu, mărturisiţi voi
mai distinct şi mai hotărât ca oricând mai înainte pentru Hristos?

Duhul Sfânt a adus în chip hotărât în mintea voastră adevărurile
importante şi vitale pentru timpul de faţă. Se cuvine oare ca această
cunoştinţă să fie legată într-un şervet şi să fie ascunsă în pământ?
Nu, nu. Ea trebuie să fie pusă la schimbător. Atunci când omul îşi
foloseşte talanţii, oricât de mici, cu credincioşie, Duhul Sfânt ia
lucrurile lui Dumnezeu şi le prezintă din nou minţii. Prin Duhul
Său, Dumnezeu face din Cuvântul Său o putere vindecătoare. El
este viu şi puternic, exercitând o puternică influenţă asupra minţii,
nu din cauza ştiinţei şi inteligenţei agentului omenesc, ci din cauză
că puterea divină lucrează împreună cu puterea omenească. Şi toată
lauda trebuie să fie dată puterii divine.

Se cuvine ca egoismul şi viaţa comodă a acelora care au confort
pământesc şi locuinţe atrăgătoare să ne ia minţile? Să încetăm noi,
ca fiinţe morale, să ne folosim puterile pentru a mântui suflete? Să
fie glasurile noastre neclare? Atunci Dumnezeu va lăsa blestemul
Său asupra noastră, a acelora care am avut atât de multă lumină, şi
va înscrie pe zidurile caselor noastre: „Iubitori mai mult de plăceri
decât iubitori de Dumnezeu.“ (2 Timotei 3, 4) El va da glas pietrelor,
şi ele vor vorbi; dar Dumnezeu vă porunceşte vouă, celor din Battle
Creek, să porniţi la lucru.

Cum să avem succes

Hotărâţi-vă, nu în propria voastră putere, ci în tăria şi harul date
vouă de Dumnezeu, să-I consacraţi Lui, acum, chiar acum, orice
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putere, orice capacitate. Atunci Îi veţi urma lui Isus, pentru că El
vă îndeamnă, şi nu veţi întreba unde urmează să mergeţi sau ce
răsplată vi se va da. Va fi bine pentru voi când veţi asculta cuvântul: [56]
„Urmaţi-mă“.

Partea voastră este de a-i călăuzi pe alţii la lumină, prin eforturi
credincioase şi judicioase. Sub călăuzirea Conducătorului divin, să
voiţi să faceţi, hotărâţi-vă să acţionaţi, fără nici o clipă de zăbovire.

Când muriţi faţă de eu, când vă predaţi lui Dumnezeu, pentru
a face lucrarea Lui, pentru a lăsa ca lumina pe care El v-a dat-
o să strălucească în fapte bune, nu veţi lucra singuri. Harul lui
Dumnezeu se prezintă să conlucreze cu fiecare efort de a-i lumina
pe cei neştiutori şi pe cei care nu ştiu că sfârşitul e aproape. Dar
Dumnezeu nu va face lucrarea voastră. Lumina poate să strălucească
din abundenţă, dar harul dat va converti sufletul vostru numai când
vă trezeşte, pentru a conlucra cu agenţii divini. Voi sunteţi chemaţi
să îmbrăcaţi armura creştină şi să intraţi în serviciul Domnului
ca soldaţi activi. Puterea dumnezeiască trebuie să conlucreze cu
străduinţele omeneşti pentru a sfărâma vraja farmecelor lumeşti, pe
care vrăjmaşul a aruncat-o peste suflete.

* * * * *

Din nou caut ajutorul pe care ar fi trebuit să-l fi avut, mijloacele
pe care trebuie să le avem, dacă se realizează ceva în ţara aceasta.
Lăsaţi ca inima voastră să fie atrasă în iubire spre sufletele ce pier. Nu
întristaţi Duhul Sfânt prin întârziere. Nu staţi împotriva metodelor
lui Dumnezeu de a scăpa suflete din robia păcatului. Fiecărui om îi
este dat să lucreze potrivit cu diferitele lui capacităţi.

Faceţi tot ce puteţi mai bine, şi Dumnezeu va primi străduinţele
voastre.
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Granville, N.S.W.,
24 iulie 1895

Câmpul lui Dumnezeu este lumea. Domnul Isus le spunea uce-
nicilor Săi: „Ci voi veţi primi o putere, când se va pogorî Duhul
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în[57]
Samaria, şi până la marginile pământului“. „Şi să se propovăduiască
tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor,
începând din Ierusalim.“ (Faptele Apostolilor 1, 8; Luca 24, 47).
Petru le spunea credincioşilor: „Făgăduinţa aceasta este pentru voi,
pentru copiii voştri şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât
de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru.“ (Faptele
Apostolilor 2, 39)

Dumnezeu declară: „Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară, şi voi
da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: «Tu eşti poporul Meu!» Şi el va
răspunde: «Dumnezeul meu».“ (Osea 2, 23)

„El zice: «Este prea puţin lucru să fii Robul Meu, ca să ridici
seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea,
te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea Mea până la
marginile pământului.»“ (Isaia 49, 6)

Dumnezeu a revărsat cu bogăţie Spiritul Său Sfânt asupra credin-
cioşilor din Battle Creek. Cum aţi folosit binecuvântările acestea?
Aţi făcut aşa cum au făcut oamenii asupra cărora a venit Duhul Sfânt
în Ziua Cincizecimii? Atunci, „cei ce se împrăştiaseră mergeau din
loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.“ (Faptele Apostolilor 8, 4).
S-a văzut rodul acesta în Battle Creek? A fost învăţată biserica lui
Dumnezeu să-şi cunoască datoria şi să reflecte lumina pe care a
primit-o?

O ilustrare a lucrării pe care o avem de făcut

„Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a
primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan.“
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(Faptele Apostolilor 8, 14). Spiritul lui Dumnezeu aştepta să lumi-
neze suflete şi să le aducă la adevăr.

Observaţi ce eforturi s-au depus pentru un singur om, un etiopian.
„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: «Scoală-te şi du-te
spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza, şi care [58]
este pustiu». Filip s-a sculat şi a plecat.

Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa
Candace a etiopienilor, şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la
Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo, şi şedea în carul lui
şi citea pe proorocul Isaia.

Duhul a zis lui Filip: «Du-te şi ajunge carul acesta!» Filip a
alergat şi a auzit pe etiopian citind pe proorocul Isaia. El i-a zis:
«Înţelegi tu ce citeşti?» Famenul a răspuns: «Cum aş putea să înţeleg
dacă nu mă va călăuzi cineva?» Şi a rugat pe Filip să se suie în car
şi să şadă împreună cu el.

Atunci Filip a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit
pe Isus. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul
a zis: «Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?» Filip a zis: «Dacă
crezi din toată inima, se poate». Famenul a răspuns: «Cred că Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu».

A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă şi Filip a
botezat pe famen.

Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi
famenul nu l-a mai văzut.. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin
de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea. Şi
propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.“ (Faptele
Apostolilor 8, 26-40)

În experienţa lui Filip şi a etiopianului, este prezentată lucrarea
la care Domnul îl cheamă pe poporul Său. Etiopianul reprezintă
o mare categorie de oameni care au nevoie de misionari ca Filip,
misionari care vor auzi glasul lui Dumnezeu şi vor merge acolo unde
îi trimite El. Sunt în lume oameni care citesc Scripturile, dar care nu
pot înţelege însemnătatea lor. Este nevoie de bărbaţi şi femei care Îl
cunosc pe Dumnezeu, pentru a le explica acestor suflete Cuvântul. [59]
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O lucrare neglijată

În parabola samariteanului milos, preotul şi levitul priveau la
omul nenorocit, care fusese jefuit şi rănit, dar nu li se părea ceva
de dorit să-l ajute pe acela care, deoarece era neajutorat şi părăsit,
avea cea mai mare nevoie de ajutor. Preotul şi levitul îi reprezintă pe
mulţi, foarte mulţi din Battle Creek.

Multe suflete pot fi salvate, dacă Câmpurile Sudice pot avea
măcar o mică parte din mijloacele cheltuite atât de risipitor în Battle
Creek pentru a face lucrurile mai comode.

Moştenirea Domnului a fost în mod straniu neglijată, iar Dum-
nezeu va judeca pe poporul Său pentru lucrul acesta. Mândria şi
dorinţa de etalare sunt satisfăcute prin acumularea de avantaje, în
timp ce câmpurile noi rămân neatinse. Mustrarea lui Dumnezeu
este asupra administratorilor, pentru părtinirea lor şi pentru egoista
însuşire a bunurilor Sale.

Ceva s-a făcut în câmpurile străine, şi ceva s-a făcut în misiunile
din patrie; dar mult prea mult teritoriu a rămas nelucrat. Lucrarea e
prea mult centralizată. Interesele din Battle Creek au crescut peste
măsură de mult şi aceasta înseamnă că alte porţiuni ale câmpului
sunt jefuite de înlesnirile pe care ar fi trebuit să le aibă. Pregătirile
mereu tot mai mari în înălţarea şi dezvoltarea clădirilor, care au
chemat şi au reţinut la un loc atât de mulţi în Battle Creek, nu sunt
în acord cu planul lui Dumnezeu, ci în directă contradicţie cu planul
Lui.

S-a susţinut că erau mari avantaje în a avea atât de multe instituţii
într-o strânsă legătură unele cu altele; că ele vor fi o putere unele
pentru altele şi că se putea veni în ajutorul acelora care căutau
educaţie şi ocupaţie. Aceasta e după judecata omenească; se va
admite că, din punct de vedere omenesc, se pot obţine multe avantaje
prin îngrămădirea atât de multor bunuri la Battle Creek; dar e nevoie
ca viziunea să fie extinsă.[60]

Acestea ar trebui fărâmiţate în multe părţi, cu scopul ca lucrarea
să poată începe în oraşe care va fi nevoie să devină centre de interes.
Ar trebui să se înalţe clădiri şi să se concentreze răspunderi în multe
localităţi, care acum sunt jefuite de un bine vital şi spiritual, pentru
ca să se sporească ceea ce deja este un surplus în Battle Creek.
Domnul nu e proslăvit prin această administrare din partea acelora
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care sunt în locuri de răspundere. „Pământul va fi plin de cunoştinţa
slavei Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.“ „Şi viaţa
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.“ (Habacuc 2, 14;
Ioan 17, 3)

Mântuirea păgânilor a fost de multă vreme considerată o pro-
blemă care să angajeze interesul creştinilor şi nu e decât drept a li
se aduce lumină în limitele lor întunecate. Dar lucrarea misionară
internă e tot atât de mult necesară. Păgânii sunt aduşi chiar la uşile
noastre. Ignoranţa idolatră este chiar în cuprinsul umbrei căminelor
noastre. Se face ceva pentru negri, dar e aproape nimic în compa-
raţie cu ceea ce primesc alţii, care deja cunosc adevărul, care au
avut nenumărate ocazii, dar care nu şi-au apreciat nici pe jumătate
avantajele. Să le fie prezentată iubirea lui Isus acelora care nu cu-
nosc adevărul, şi ea va lucra la transformarea caracterului, asemenea
aluatului.

Ce facem noi pentru Câmpul Sudic? Am aşteptat cu multă nerăb-
dare să văd dacă se pune în aplicare vreun plan pentru răscumpărarea
păcătoasei neglijări a acestui câmp, dar nu văd nici o propunere şi
nici o hotărâre de a se face ceva. Poate s-a plănuit ceva ce eu nu
am văzut. Nădăjduiesc că e aşa şi-L laud pe Domnul dacă e aşa.
Dar, cu toate că de ani de zile ne-a fost înfăţişată datoria în mod
cât se poate de hotărât, totuşi Câmpul Sudic a fost atins de-abia cu
vârful degetelor. Acum mă simt adânc stăpânită de gândul ca din
nou să aduc în faţa voastră această parte neglijată a viei Domnului. [61]
Problema aceasta mi-a fost adusă în faţă de repetate ori. Am fost
trezită în timpul nopţii şi mi s-a poruncit: Scrie cele ce ţi-au fost
descoperite, fie că oamenii vor asculta, fie că se vor reţine.
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Cooranbong, N.S.W.,
10 Mai, 1896

Vă invit pe voi, care trăiţi chiar în inima lucrării, să revizuiţi
experienţele anilor şi să vedeţi dacă vi se poate spune pe bună
dreptate cuvântul „bine“.

Îi invit pe profesorii din şcolile noastre să se cerceteze cu grijă
şi cu rugăciune: Am vegheat eu personal pentru propriul meu su-
flet, ca unul care conlucrează cu Dumnezeu pentru curăţirea lui de
orice păcat şi pentru deplina lui sfinţire? Puteţi voi ca, prin cuvânt
şi exemplu, să-i învăţaţi pe tineri sfinţirea prin adevăr, în vederea
sfinţeniei?

Nu v-aţi înfricoşat voi de Duhul Sfânt? Uneori, Duhul a venit
cu autoritate, pătrunzând pretutindeni în şcoala de la Battle Creek,
precum şi în şcolile din alte locuri. I-aţi recunoscut voi prezenţa?
I-aţi acordat voi onoarea datorată unui Sol Ceresc? Când se părea
că Duhul Se lupta cu tineretul, aţi zis voi: „Să lăsăm studiul, căci
se simte că avem printre noi un Oaspete Ceresc. Să-L proslăvim
şi să-L onorăm pe Dumnezeu!“? V-aţi plecat voi cu inima smerită
la rugăciune cu elevii voştri, rugându-vă călduros să puteţi primi
binecuvântarea pe care vi-o prezintă Domnul?

Marele Învăţător era printre voi. L-aţi onorat? A fost El un străin
pentru unii educatori? A fost nevoie să fie chemat cineva cu presu-
pusă autoritate ca să-I ureze bun venit sau să-L respingă pe acel Sol
venit din cer? Deşi nevăzut, prezenţa Lui era simţită printre voi. Dar
nu s-a exprimat gândul că în şcoală timpul trebuie consacrat studi-[62]
ului şi că este un timp pentru orice lucru, ca şi cum orele devotate
studiilor obişnuite erau prea preţioase pentru a fi lăsate la o parte în
vederea lucrării Solului Ceresc?

Dacă în vreun fel oarecare aţi pus piedici Duhului Sfânt sau L-aţi
respins, vă rog să vă pocăiţi cât mai repede cu putinţă. Dacă vreunii
dintre profesorii noştri n-au deschis uşa Duhului lui Dumnezeu,
ci au închis-o şi au încuiat-o, îi îndemn călduros să descuie uşa şi
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să se roage stăruitor: „Rămâi cu mine!“ Atunci când Duhul Sfânt
Îşi descoperă prezenţa în sălile voastre de clasă, spuneţi-le elevilor
voştri: „Domnul ne atrage atenţia că El are astăzi pentru noi o lecţie
de însemnătate cerească, mult mai importantă decât lecţiile noastre
obişnuite. Să ascultăm şi să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu şi să-L
căutăm cu toată inima.“

Daţi-mi voie să spun ceea ce ştiu despre Oaspetele Ceresc. Du-
hul Sfânt Se purta pe deasupra tinerilor în timpul orelor de clasă;
dar unele inimi erau atât de reci şi de întunecate, încât nu aveau
dorinţa după prezenţa Duhului, şi lumina lui Dumnezeu s-a retras.
Vizitatorul acela ceresc ar fi deschis mintea tuturor, ar fi dat înţe-
lepciune şi ştiinţă în toate ramurile de studiu care puteau fi folosite
spre slava lui Dumnezeu. Solul Domnului venise pentru a convinge
de păcat şi pentru a înmuia inimile asprite de îndelunga înstrăinare
de Dumnezeu. El venise pentru a descoperi marea iubire cu care
Dumnezeu i-a iubit pe acei tineri. Ei sunt moştenirea lui Dumnezeu,
şi educatorii au nevoie de o „educaţie superioară“ înainte de a fi
calificaţi ca profesori şi călăuză a tineretului.

S-ar putea ca profesorul să ştie multe cu privire la universul
fizic; s-ar putea să ştie totul cu privire la structura vieţuitoarelor,
toate invenţiile în arta mecanică, toate descoperirile ştiinţei naturale;
dar nu poate fi considerat un om educat decât dacă are cunoştinţa
singurului Dumnezeu adevărat şi a lui Isus Hristos, pe care L-a
trimis El. Un principiu de origine divină trebuie să stăpânească [63]
purtarea noastră şi să ne lege de Dumnezeu. Aceasta nu va fi în
nici un caz o piedică pentru studierea adevăratei ştiinţe. Teama
de Domnul este începutul înţelepciunii, iar omul care consimte să
fie modelat şi fasonat după asemănarea divină este cel mai nobil
specimen al lucrării lui Dumnezeu. Toţi cei care trăiesc în comuniune
cu Creatorul nostru vor avea o înţelegere a planului Său în crearea
lor şi îşi vor da seama că Dumnezeu îi consideră răspunzători de
folosirea puterilor lor în scopul cel mai bun. Ei nu vor căuta nici să
se glorifice, nici să se subaprecieze pe sine.

Voia lui Dumnezeu cu privire la noi

Cunoaşterea de Dumnezeu se obţine din Cuvântul Său. Cunoaş-
terea experimentală a adevăratei evlavii, găsite în consacrarea şi
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slujirea zilnică, asigură cea mai înaltă cultură a corpului, a minţii şi
a sufletului. Această consacrare a tuturor puterilor noastre lui Dum-
nezeu previne înălţarea de sine. Dăruirea puterii divine onorează
sincera noastră alergare după înţelepciune, care ne va face în stare
să folosim cele mai alese facultăţi ale noastre într-un chip care Îl
va onora pe Dumnezeu şi va aduce binecuvântare semenilor noştri.
Întrucât aceste facultăţi vin de la Dumnezeu şi nu sunt create de la
sine, ele ar trebui să fie apreciate ca talanţi de la Dumnezeu pentru a
fi folosiţi în slujba Lui.

Însuşirile minţii, încredinţate nouă de Cer, trebuie să fie tratate
ca puteri superioare, care să cârmuiască împărăţia corpului. Poftele
fireşti şi patimile trebuie să fie aduse sub controlul conştiinţei şi al
puterilor spirituale...

Religia lui Hristos nu-l degradează niciodată pe primitor; ea nu-l
face aspru sau brutal, lipsit de politeţe sau îngâmfat, pătimaş sau
neîndurător. Dimpotrivă, ea îi înnobilează gustul, îi sfinţeşte judecata
şi-i curăţă şi-i înnobilează gândurile, aducându-le în robia lui Isus
Hristos. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii Lui este mai înalt decât
poate ajunge cel mai înalt gând omenesc. El a dat în sfânta Lui Lege
o copie a caracterului Său.[64]

Hristos este cel mai mare Învăţător pe care L-a cunoscut vreodată
lumea. Şi care este standardul pe care El îl pune înaintea tuturor
celor care cred în El? „Fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru
cel ceresc este desăvârşit.“ (Matei 5, 48). După cum Dumnezeu e
desăvârşit în sfera Lui, aşa şi omul poate fi desăvârşit în sfera sa.

Idealul caracterului creştin este asemănarea cu Hristos. În faţa
noastră stă liberă o cărare de continuă înaintare. Avem o ţintă de
atins, un standard de realizat, care cuprinde în sine tot ce e bun, curat,
nobil şi înălţat. Trebuie să se dea pe faţă o continuă năzuinţă şi un
continuu progres înainte şi în sus către desăvârşirea de caracter.

Pavel zice: „Eu nu cred că l-am apucat încă; dar fac un singur lu-
cru; uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte,
alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în
Hristos Isus.“ (Filipeni 3, 13.14)

Aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la fiinţele omeneşti,
şi anume sfinţirea lor. Zorindu-ne pe calea noastră în sus, spre cer,
fiecare însuşire trebuie să fie păstrată în cea mai deplină sănătate,
pregătită pentru a face un serviciu credincios. Puterile cu care Dum-
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nezeu l-a înzestrat pe om trebuie să fie folosite la maximum. „Să
iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul
tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca
pe tine însuţi.“ (Luca 10, 27).

Nu este posibil ca omul să facă lucrul acesta de la sine; el trebuie
să aibă ajutor divin. Ce parte are de făcut fiinţa omenească? „Duceţi
până la capăt mântuirea voastră, cu frică şi cutremur... Căci Dum-
nezeu este Acela care lucrează în voi, şi vă dă, după plăcerea Lui,
şi voinţa, şi înfăptuirea.“ (Filipeni 2, 12.13) Fără acţiunea divină,
omul n-ar putea face nimic bun. Dumnezeu îl cheamă pe fiecare om
la pocăinţă, dar omul nu e în stare nici măcar să se pocăiască, afară
de cazul că Duhul Sfânt lucrează asupra inimii sale. Dar Domnul
doreşte ca nimeni să nu aştepte până când crede că s-a pocăit şi
de-abia atunci să pornească spre Isus. Mântuitorul atrage continuu [65]
oamenii la pocăinţă; ei n-au altceva de făcut decât să se supună spre
a fi atraşi şi inima lor se va zdrobi în pocăinţă.

Omului i s-a hărăzit o parte în această mare luptă pentru viaţa
veşnică; el trebuie să răspundă la lucrarea Duhului Sfânt. Se va
cere o luptă pentru a răzbi prin puterile întunericului şi Duhul Sfânt
acţionează în el realizarea acestui lucru. Dar omul nu este o fiinţă
pasivă, pentru a fi salvat în indolenţă. El este chemat să-şi pună
la lucru fiecare muşchi şi să-şi exercite fiecare facultate în lupta
pentru nemurire; dar Cel care asigură reuşita este Dumnezeu. Nici o
fiinţă omenească nu poate fi mântuită în lenevie. Domnul ne invită:
„Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor
căuta să intre şi nu vor putea.“ „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci
largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt
cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care
duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află.“ (Luca 13, 24; Matei 7,
13.14)

Lucrând împotriva Duhului Sfânt

Îi îndemn pe elevii din şcolile noastre să fie cumpătaţi. Frivolita-
tea tineretului nu e plăcută lui Dumnezeu. Sporturile şi jocurile lor
deschid uşa pentru un potop de ispite. Capacităţile voastre intelectu-
ale, sunt o înzestrare de la Dumnezeu şi n-ar trebui să îngăduiţi ca
gândurile voastre să fie ieftine şi de rând. Un caracter format în ar-
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monie cu preceptele Cuvântului lui Dumnezeu va da pe faţă principii
statornice şi aspiraţii curate şi nobile. Când Duhul Sfânt conlucrează
cu puterile minţii omeneşti, rezultatele sigure sunt imbolduri înalte
şi sfinte.

Dumnezeu vede ceea ce ochii orbi ai educatorilor nu pot să
discearnă, şi anume că imoralitatea de orice fel şi de orice treaptă
caută să predomine, lucrând împotriva manifestărilor puterii Duhului
Sfânt. Un limbaj vulgar şi idei ieftine, stricate, sunt ţesute în structura
caracterului.[66]

Întâlniri, urmărind plăceri frivole şi lumeşti, adunări pentru mân-
cat, băut şi cântat sunt însufleţite de un duh care e de jos. Ele sunt
o închinare adusă Satanei. Manifestările în întrecerile cicliste sunt
o ofensă pentru Dumnezeu. Mânia Lui este aprinsă împotriva celor
care fac astfel de lucruri. În astfel de plăceri, mintea este îndobi-
tocită, chiar ca prin folosirea de băuturi alcoolice. Se deschide uşa
pentru asocieri vulgare. Gândurile, lăsate să alerge pe căi joase, per-
vertesc în curând toate puterile fiinţei. Ca şi Israelul de pe vremuri,
iubitorii de plăceri mănâncă şi beau şi se scoală să joace. Se văd
aici veselie şi chef, râsete şi voie bună. În toate acestea, tineretul
urmează exemplul autorilor cărţilor puse în mâna lor pentru studiu.
Răul cel mai mare dintre toate este efectul permanent pe care aceste
lucruri îl au asupra caracterului.

Cei care conduc aceste lucruri aduc asupra lucrării o pată ce nu
se poate şterge uşor. Ei îşi rănesc propriile lor suflete şi vor purta
toată viaţa cicatricele. Săvârşitorul de rele poate că îşi vede păcatele
şi se pocăieşte; poate că Dumnezeu îl va ierta pe vinovat, dar puterile
de discernământ, care ar fi trebuit păstrate pururea agere şi sensibile,
pentru a putea face deosebire între cele sacre şi cele de rând, sunt în
mare parte distruse. Prea adesea, planuri şi imaginaţii omeneşti sunt
primite ca fiind divine. Unele suflete vor lucra în orbie şi nesimţire,
gata de a cultiva sentimente ieftine, de rând şi chiar infidele, în timp
ce se ridică împotriva demonstraţiilor Duhului Sfânt.



Îndepărtarea de calea cea dreaptă

Cooranbong, N.S.W.,
12 ianuarie 1898

Mă bucur că Domnul, în îndurarea Lui, cercetează din nou bi-
serica. Inima mea tremură când mă gândesc la multele dăţi când a
venit înăuntru, iar Duhul Său Sfânt a lucrat în biserică; dar, după ce
efectul imediat a trecut, îndurătoarele lucrări ale lui Dumnezeu au [67]
fost date uitării. Mândrie şi nepăsare spirituală e ceea ce s-a scris
în cărţile din ceruri. Aceia care au fost cercetaţi de bogăţia milei şi
îndurării a lui Dumnezeu L-au dezonorat pe Răscumpărătorul prin
necredinţa lor...

Mântuitorul v-a vizitat adesea în Battle Creek. Tot atât de adevă-
rat cum a mers pe uliţele Ierusalimului, dorind să sufle suflul vieţii
spirituale în inima celor descurajaţi şi gata să moară, a venit şi la
voi. Oraşele care au fost atât de mult binecuvântate prin prezenţa,
iertarea şi darurile Lui de vindecare, L-au lepădat; şi o dovadă tot
atât de mare, ba încă şi mai mare, de iubire nepreţuită, a fost dată
în Battle Creek. N-a încărcat Hristos biserica Lui cu beneficii şi
binecuvântări? Nu i-a trimis El pe solii Săi cu solii de iertare şi de
neprihănire, pentru a fi date în dar celor care le primesc?

Ierusalimul este o preînchipuire a ceea ce va fi biserica, dacă re-
fuză să primească şi să umble în lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu.
Ierusalimul a fost favorizat de Dumnezeu ca depozitar al adevărurilor
sfinte. Dar locuitorii lui au sucit adevărul şi au dispreţuit toate stăru-
inţele şi avertizările. Ei n-au vrut să respecte sfaturile Lui. Curţile
Templului au fost mânjite de mărfuri şi jaf. Erau cultivate egois-
mul şi iubirea de Mamona, invidia şi cearta. Fiecare umbla după
câştig din bănuţul său. Domnul Hristos S-a depărtat de ei, zicând:
„Ierusalime, Ierusalime, cum să te părăsesc? De câte ori am vrut
să strâng pe copiii tăi, cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi
vrut!“ (Matei 23, 37)

De aceea Hristos e întristat şi plânge din cauza comunităţilor
noastre, din cauza instituţiilor noastre de învăţământ, care nu au ajuns
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să corespundă cerinţelor lui Dumnezeu. El vine să facă cercetări în
Battle Creek, care a pornit pe acelaşi drum ca Ierusalimul. Casa de
editură a ajuns ca un altar spurcat, un loc de negoţ şi de trafic profan.[68]
A ajuns un loc unde se practică nedreptatea şi frauda, unde au ajuns
să domine egoismul, răutatea, invidia şi supărarea. Cu toate acestea,
oamenii care au fost mânaţi la lucrarea aceasta, pe bază de principii
greşite, sunt în aparenţă inconştienţi de felul lor rău de purtare. Când
li se adresează avertizări şi îndemnuri, ei zic: „Nu vorbeşte ea în
pilde?“ Cuvintele de avertizare şi reproş au fost tratate ca poveşti
imaginare.

Când a privit de pe culmea Muntelui Măslinilor, Domnul Hris-
tos a văzut că starea aceasta de lucruri exista în fiecare biserică.
Avertizările se revarsă către toţi cei care umblă pe calea locuito-
rilor Ierusalimului, care avusese atâta lumină. Oamenii aceştia ne
stau înainte ca avertizare. Lepădând avertismentele lui Dumnezeu
în aceste timpuri ale noastre, oamenii repetă păcatul Ierusalimului.
Domnul vede ceea ce omul nu vede şi nu va vedea — rezultatul
tuturor planurilor omeneşti la Battle Creek. El a făcut tot ce putea
face Dumnezeu. El a făcut să fulgere lumina pe dinaintea ochilor
poporului, pentru ca păcatele lui să nu ajungă la hotarul de unde
nu se mai poate simţi căinţa. Dar, printr-un lung şir de abateri de la
dreptate şi de la principiile neprihănirii, oamenii s-au aşezat într-o
situaţie de unde lumina şi adevărul, dreptatea şi îndurarea nu mai
pot fi văzute. Purtarea aceasta a ajuns să devină o parte din însăşi
natura lor.

Îi invit pe toţi aceia care s-au unit într-un fel de purtare care
este greşită ca principii, să facă o reformă hotărâtă şi după aceea să
umble smeriţi cu Dumnezeu...

Acestea nu sunt poveşti închipuite, ci adevăr curat. Întreb din
nou: De care parte staţi? „Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi
după El; iar dacă este Baal, mergeţi după Baal!“ (1 Împăraţi 18, 21)[69]
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Cooranbong, N.S.W.,
8 iunie 1898

Sunt împrejurări când adevărul trebuie spus fie că oamenii îl vor
asculta, fie că îl vor respinge. Domnul este foarte mult dezonorat
când aceia care pretind a crede adevărul nu se înţeleg între ei şi
apelează la avocaţi. N-ar fi bine să studiaţi Cuvântul lui Dumnezeu
şi să luaţi seama la învăţătura dată în privinţa aceasta? Interesele
lucrării lui Dumnezeu nu trebuie să fie lăsate pe seama unor oameni
care n-au legătură cu cerul.

Mi-au fost înfăţişate lucruri care mi-au umplut sufletul de o du-
rere de moarte. Am văzut bărbaţi ţinându-se braţ la braţ cu avocaţii;
dar Dumnezeu nu era în mijlocul lor. Având multe idei cu privire
la lucrare, ei merg la avocaţi pentru a-i ajuta să-şi realizeze planu-
rile. Sunt însărcinată să le spun unora ca aceştia că nu umblă sub
inspiraţia Duhului lui Dumnezeu.

„Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceţi să întrebaţi pe
Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?“ (2 Împăraţi 1, 3) Bărbaţi din
locuri de răspundere se unesc cu aceia din biserică şi din afara ei, al
căror sfat e corupător. E nevoie ca Domnul să vină la voi cu o nuia,
ca să vă arate că aveţi nevoie de o experienţă mai înaltă înainte de
a fi pregătiţi pentru legătura cu familia de sus? Vă veţi lega voi cu
oameni care sunt înclinaţi să acuze, să gândească şi să vorbească
de rău lucrurile pe care le aprobă Dumnezeu? În Numele Domnului
vă spun că voi aveţi nevoie de un discernământ mai clar şi o vedere
spirituală mai clară.

Dacă ar fi fost urmată lumina pe care Dumnezeu a dat-o în
repetate rânduri, ca să se înfiinţeze centre misionare în multe oraşe şi
ca lucrarea şi mijloacele concentrate în Battle Creek să fie distribuite
şi folosite în multe locuri, starea de confuzie şi lipsa de mijloace
actuale n-ar fi existat niciodată. [70]

Oameni care îşi au locuinţa în Battle Creek au trecut cu vederea
sfaturile Domnului, deoarece era mai convenabil pentru ei ca lucrarea
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să se concentreze acolo. Dumnezeu i-a lăsat în seama rezultatelor
înţelepciunii omeneşti şi roada ei se vede în încurcăturile actuale.

„Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte de glasul Robului
Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină, să se încreadă în
Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui! Iar voi toţi,
care aprindeţi focul şi puneţi tăciune pe el, umblaţi în lumina focului
vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. Din mâna Mea vi se întâmplă
aceste lucruri, ca să zăceţi în dureri.“ (Isaia 50, 10.11)

„De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ie-
rusalimului, şi zi: «Aşa vorbeşte Domnul: Iată, pregătesc o nenoro-
cire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea,
întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă um-
bletele şi faptele!» Dar ei zic: «Degeaba! Căci noi ne vom urma
gândurile noastre şi vom lucra fiecare după pornirile inimii noastre
rele!» De aceea, aşa vorbeşte Domnul: «Întrebaţi pe neamuri! Cine
a auzit vreodată asemenea lucruri? Fecioara lui Israel a făcut gro-
zave blestemăţii. Părăseşte zăpada Libanului, stânca ogoarelor? Sau
se văd secând apele care vin de departe, proaspete şi curgătoare?
Totuşi, poporul Meu M-a uitat şi aduce tămâie idolilor; s-a abătut
din căile lui, a părăsit vechile cărări şi a apucat pe cărări şi drumuri
neabătute.»“ (Ieremia 18, 11-15)

Lucrarea medicală misionară

De repetate ori, Domnul a arătat lucrarea pe care comunitatea
din Battle Creek şi cele din întreaga Americă o au de făcut. Ele
trebuie să atingă un nivel mult mai înalt de înaintare spirituală. Ele
trebuie să se trezească din somn şi să iasă afară din tabără, lucrând[71]
pentru sufletele care sunt gata să piară.

Lucrătorii misionari medicali fac lucrarea care a fost atâta vreme
neglijată, lucrare pe care Dumnezeu a dat-o bisericii din Battle Creek
— de a prezenta cea din urmă invitaţie la cina pe care El a pregătit-o.

Fraţii mei, pentru ce ţineţi voi atât de multe lucruri legate în
Battle Creek? Pentru ce nu faceţi lucrare misionară şi cu publicaţii
în alte oraşe, unde e de făcut atât de multă lucrare misionară?

Multele interese concentrate în Battle Creek ar trebui să fie
împărţite şi subîmpărţite şi aşezate în alte oraşe. Voi, care vă socotiţi
oameni înţelepţi poate că spuneţi: „Va costa prea mult. Putem face
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lucrarea aici, în Battle Creek, cu o mai mică cheltuială.“ Ei bine, nu
ştie Domnul toate acestea? Nu e El un Dumnezeu care înţelege toate
raţionamentele necredinţei care reţin atât de multe interese în Battle
Creek? El v-a făcut cunoscut că trebuie să se formeze centre în toate
oraşele. Lucrul acesta i-ar atrage pe mulţi afară din Battle Creek, ca
să lucreze în alte locuri.

Pentru a fi săvârşită aşa cum trebuie, lucrarea medicală are nevoie
de talente. Ea cere mâini puternice şi binevoitoare şi o conducere
înţeleaptă şi bine chibzuită. Dar se poate lucrul acesta atâta vreme
cât aceia din locurile de răspundere — preşedinţi de conferinţe şi
pastori — barează calea?

Domnul le spune preşedinţilor de conferinţe şi altor fraţi cu
influenţă: „Îndepărtaţi pietrele de poticnire, care au fost puse în
calea poporului“.

Membrii noştri din Battle Creek nu şi-au folosit talentele pentru
a plănui şi a socoti cum să înfigă stindardul adevărului în regiuni
unde solia adevărului n-a fost încă proclamată şi unde ar trebui să fie
făcute eforturi hotărâte; şi Domnul i-a influenţat pe dr. Kellogg şi pe
asociaţii lui să facă lucrarea ce aparţine bisericii şi care i s-a oferit,
dar pe care ei n-au ales să o accepte. Unele persoane din Battle Creek, [72]
în loc de a se apuca de lucrarea dată lor de Dumnezeu, urmându-şi
propriile lor căi egoiste, şi-au orbit propria lor vedere spirituală, ca
şi vederea spirituală a altora; şi Dumnezeu a pus scumpa Sa lucrare
în mâinile acelora care se vor apuca de ea şi o vor duce mai departe.

Dumnezeu este în sfântul Său locaş, dar locuieşte şi cu cel smerit
şi zdrobit cu inima, pentru a reînsufleţi duhul celui umilit şi reînviora
inima celui zdrobit. Cei care fac lucrare misionară medicală ar trebui
să aibă deplina aprobare şi conlucrare a comunităţii. Dacă ea nu face
lucrul acesta, ei sunt stânjeniţi. Cu toate acestea, ei vor înainta. Nu
este planul lui Dumnezeu să fie două comunităţi în Battle Creek,
pentru faptul că nu e conlucrare. Este cu mult mai bine a umbla
după unitate de acţiune. Dacă lucrătorii misionari medicali vor face
acest fel de lucrare în comunităţile de pretutindeni, dacă vor lucra
în temere de Dumnezeu, vor găsi multe uşi deschise în faţa lor, şi
îngerii vor lucra împreună cu ei.

Vă rog, citiţi invitaţia la cină şi ultima invitaţie care trebuie să
fie făcută. Cercetaţi ce se face pentru a împlini porunca lui Isus.
Nu pot să înţeleg de ce se dă pe faţă o astfel de nepăsare, pentru
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ce ar trebui ca voi să vă separaţi, să criticaţi şi să vă daţi la o parte.
Plasa Evangheliei trebuie să fie aruncată în mare, şi ea prinde şi
bun şi rău. Dar, pentru că lucrurile stau astfel, se cuvine ca bărbaţi
şi femei să treacă cu vederea eforturile făcute pentru a-i salva pe
cei care vor crede şi care se vor uni pentru a câştiga clasa aceea
de oameni, despre care a vorbit Hristos când a spus în mustrarea
adresată fariseilor: „Păcătoşii şi desfrânatele“, spunea El, „merg în
Împărăţia lui Dumnezeu înaintea voastră“. Nu vedeţi voi că până
şi în comunitate sunt persoane care nu au legătură cu Dumnezeu?
Dar Hristos spune: „Lăsaţi neghina şi grâul să crească amândouă
împreună până la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune seceră-
torilor: «Smulgeţi întâi neghina, şi legaţi-o în snopi, ca s-o ardem,
iar grâul strângeţi-l în grânarul Meu.»“ (Matei 13, 30)

Când Domnul lucrează asupra comunităţilor, îndemnându-le să[73]
facă o anumită lucrare, iar ele refuză să facă această lucrare, şi
când unii îşi unesc eforturile lor cu cele divine, străduindu-se să
ajungă până în însăşi profunzimea durerii şi mizeriei omeneşti,
binecuvântarea lui Dumnezeu va odihni din belşug asupra lor.

Chiar dacă numai câţiva primesc harul Domnului nostru Isus
Hristos, lucrul lor nu va fi în zadar; căci chiar şi un singur suflet
este preţios, chiar foarte preţios, înaintea lui Dumnezeu. Hristos ar
fi murit chiar şi pentru un singur suflet, pentru ca acel unul singur să
poată trăi în veşnicie.

Să studiem capitolul optsprezece din Matei. Capitolul acesta ar
trebui să ne lumineze ochii. „Feriţi-vă“, zice Domnul Hristos, „să
nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că
îngerii lor în ceruri văd pururea faţa Tatălui Meu care este în ceruri.
Fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeţi?
Dacă un om are o sută de oi, şi se rătăceşte una din ele, nu lasă el pe
cele nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce să caute pe cea rătăcită? Şi,
dacă i se întâmplă s-o găsească, adevărat vă spun, că are mai multă
bucurie de ea, decât de cele nouăzeci şi nouă, care nu se rătăciseră.
Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul
măcar din aceşti micuţi.“ (Matei 18, 10-14)

Multe suflete sunt salvate, smulse din mâna lui Satana, de către
lucrătorii credincioşi. Cineva trebuie să aibă o povară pentru suflete
pentru a-i găsi pe aceia care s-au pierdut de Hristos. Salvarea unui
singur suflet asupra căruia Satana a triumfat pricinuieşte bucurie
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în rândul îngerilor cereşti. Sunt unii care au nimicit în ei chipul
moral al lui Dumnezeu. Plasa Evangheliei trebuie să-i strângă pe
aceşti nenorociţi proscrişi. Îngerii lui Dumnezeu vor conlucra cu
cei care sunt angajaţi în lucrarea aceasta, care fac orice efort pentru
a salva sufletele care pier, pentru a le da ocazii pe care mulţi nu
le-au avut niciodată. Nu este altă cale de a-i ajuta decât calea lui
Hristos. El a lucrat totdeauna pentru a alina suferinţa şi a-i învăţa pe
oameni neprihănirea. Numai în felul acesta pot fi ridicaţi păcătoşii
din adâncurile stricăciunii. [74]

Lucrătorii trebuie să lucreze în iubire, hrănindu-i, curăţindu-i
şi îmbrăcându-i pe aceia care au nevoie de ajutorul lor. În felul
acesta, aceşti proscrişi sunt pregătiţi să afle că cineva se îngrijeşte de
sufletul lor. Domnul mi-a arătat că mulţi din aceşti bieţi proscrişi din
societate, prin serviciul fiinţelor omeneşti, vor conlucra cu puterea
divină şi vor căuta să refacă chipul moral al lui Dumnezeu în alte
persoane pentru care Hristos a dat ca preţ propriul Său sânge. Ei
vor fi numiţi aleşii lui Dumnezeu, scumpi, şi vor sta lângă tronul lui
Dumnezeu.

Un cuvânt de avertizare

„Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile
pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii
cerului cu putere şi cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii Săi cu
trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi,
de la o margine a cerurilor până la cealaltă...

Vegheaţi dar, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.
Să ştiţi că, dacă ar şti stăpânul casei în ce strajă din noapte va veni
hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, şi voi fiţi gata;
căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. Care este
deci robul credincios şi înţelept, pe care l-a pus stăpânul său peste
ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de
robul acela, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând aşa!
Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este
un rob rău, care zice în inima lui: «Stăpânul meu zăboveşte să vină!»
Dacă va începe să bată pe tovarăşii lui de slujbă, şi să mănânce şi să
bea cu beţivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu
se aşteaptă, şi în ceasul pe care nu-l ştie, îl va tăia în două, şi soarta [75]
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lui va fi soarta făţarnicilor; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.“
(Matei 24, 30.31.42-57)

Fraţilor, fiţi atenţi, foarte atenţi. E o lucrare pe care o fac misiona-
rii medicali şi care corespunde cu descrierea dată în Matei 24, 48-51.
Domnul lucrează la ajutorarea celor mai stricaţi. Mulţi vor şti ce
înseamnă să fie atraşi la Hristos, dar nu vor avea puterea morală de a
se lupta împotriva apetitului şi a pasiunii. Dar lucrătorii nu trebuie să
fie descurajaţi de lucrul acesta, deoarece este scris: „În vremile din
urmă, unii se vor depărta de credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor.“ (1 Timotei 4, 1). Oare numai
aceia care au fost salvaţi din adâncurile cele mai de jos decad? Sunt
şi pastori care au avut lumină şi o cunoaştere a adevărului şi nu vor fi
biruitori. Ei nu-şi înfrânează apetitul şi pasiunile şi nu se tăgăduiesc
pe sine pentru Hristos. Mulţi bieţi proscrişi, chiar vameşi şi păcătoşi,
vor apuca nădejdea pusă în faţa lor, în Evanghelie, şi vor merge în
Împărăţia cerului înaintea acelora care au avut ocazii mari şi lumină
multă, dar care au umblat în întuneric. În ziua cea mare, mulţi vor
zice: „Doamne, Doamne, deschide-ne“. Dar uşa va fi închisă şi ei
vor bate în zadar.

Noi ar trebui să ne gândim profund la aceste lucruri, pentru că
sunt adevărate. Ar trebui să acordăm o înaltă apreciere adevărului şi
o mare valoare sufletelor. Timpul este scurt şi este o mare lucrare de
făcut. Dacă nu ai nici un interes pentru lucrarea care merge înainte,
dacă nu încurajezi lucrarea misionară medicală în comunităţi, ea va
fi făcută şi fără consimţământul tău; căci este lucrarea lui Dumnezeu
şi trebuie făcută. Fraţii mei şi surorile mele, luaţi poziţie alături de
Domnul şi fiţi zeloşi, activi, conlucrând curajos cu Hristos, lucrând
cu El pentru a-i căuta şi salva pe cei pierduţi.[76]



Un apel către fraţii din Battle Creek

Cooranbong, N.S.W.,
1898

Pentru ce, fraţilor, continuaţi voi să ţineţi atât de multe interese
concentrate în Battle Creek? Pentru ce nu ascultaţi de sfaturile şi
avertismentele ce v-au fost date cu privire la lucrul acesta? Pentru ce
nu luaţi măsuri decisive pentru a înfiinţa centre de influenţă în multe
din oraşele mari? Pentru ce nu încurajaţi Societatea de Tractate
din Michigan şi Societatea Internaţională de Tractate să-şi aşeze
birourile în oraşele unde e multă lucrare misionară de făcut şi unde
secretarii lor şi alţi lucrători s-ar putea angaja personal în lucrare
misionară, conducând acţiuni importante? Mutaţi-vă, fraţilor, mutaţi-
vă, şi educaţi-i pe lucrătorii voştri să activeze pentru cei din afară
de tabără. Pentru ce ascundeţi lumina continuând a rămâne în Battle
Creek? Mergeţi afară, fraţilor, mergeţi în regiunile îndepărtate!

E mult lucru de făcut, iar lucrătorii noştri cu experienţă ar trebui
să se străduiască să se aşeze acolo unde vor veni în contact direct cu
aceia care au nevoie de ajutor. Ei pot face prea puţin lucru în Battle
Creek. E drept fraţilor, ca voi să ţineţi lumina ascunsă sub obroc sau
sub pat? Nu e mai bine să faceţi ceea ce Domnul v-a arătat lămurit că
trebuie să faceţi? Hotărâţi-vă acum să părăsiţi preferinţele voastre,
căile voastre şi să ascultaţi de glasul Lui. Căutaţi-L pe Domnul
cu cea mai mare râvnă, cu rugăciune smerită şi călduroasă pentru
înţelepciune şi succes în efortul acesta. Apoi scoateţi lumina de sub
obroc, ducând-o departe de locul ce pare cel mai favorabil pentru
interesele voastre financiare, şi de sub pat, ducând-o departe de locul
cel mai convenabil pentru confortul vostru, şi puneţi-o în sfeşnic,
astfel ca să poată lumina tuturor celor care sunt în casă.

Trecem printr-o criză în ce priveşte efortul misionar. E o mare
lucrare de făcut şi dacă lucrarea este făcută cu râvnă în Battle Creek, [77]
dacă este făcută credincios prin comunităţile din Michigan, dacă este
săvârşită cu vigoare în vechile noastre comunităţi — cetăţi de influ-
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enţă — putem spera ca influenţa ei să cuprindă toate comunităţile
tuturor conferinţelor, dintre care multe stau acum ca paralizate.

Instituţiile pe care Dumnezeu le-a înfiinţat ca centre de influenţă
pentru răspândirea luminii nu-şi contopesc interesele şi nu lucrează
împreună, aşa cum ar vrea Dumnezeu să facă. Directorii acestor
instituţii ar trebui să ştie că cea dintâi lucrare a lor este de a se
armoniza cu conlucrătorii lor. Predicatorii noştri ar trebui să se
trezească şi să înţeleagă situaţia. Evanghelia este puterea sfinţitoare
în lumea noastră. Influenţa ei asupra inimilor va aduce armonie.
Stindardul adevărului trebuie să fie înălţat, iar ispăşirea lui Hristos
să fie prezentată ca marea temă centrală, care să fie cercetată.

Lucrarea misionară medicală trebuie să fie pentru lucrarea co-
munităţii cum este braţul drept pentru trup. Îngerul al treilea merge
înainte, proclamând poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
Lucrarea misionară medicală este Evanghelia în practică. Toate ra-
murile de lucrare trebuie să se contopească în chip armonios pentru
a da invitaţia: „Veniţi, căci toate lucrurile sunt gata.“

Celor din Battle Creek li s-a dat solia că mulţi ar trebui să se mute
în locuri unde ar putea să se angajeze chiar în lucrarea aceasta, în
legătură cu ocupaţiile lor trecătoare. Dacă s-ar fi mutat prin credinţă,
dispuşi să suporte o muncă obositoare şi lipsuri de dragul lucrării, ar
fi obţinut o experienţă bogată în cele ale lui Dumnezeu. Dar şi-au
închipuit că lucrurile vor fi ceva mai convenabile în Battle Creek,
că munca va fi ceva mai puţin obositoare ca în altă parte, aşa că au
rămas pe loc. Mulţi dintre cei care se îngrămădesc în Battle Creek nu
obţin nici un folos acolo, deoarece nu folosesc cunoştinţele pe care
le primesc. Ei nu fac nimic bun în Battle Creek, dar sporesc numărul
celor care au nevoie de pocăinţă. Ei n-au spiritul sacrificiului. Ei au[78]
mult din eul lor şi puţin din Hristos; credinţă puţină şi puţine fapte
bune. Ei îşi închipuie că au religie, dar religia lor ajunge să fie egală
cu nimic.

Dumnezeu vă vorbeşte în Cuvântul Său, zicând: „Când se apro-
pie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar
inima lui este departe de Mine, şi frica pe care o are de Mine nu este
decât o învăţătură de datină omenească. De aceea voi lovi iarăşi pe
poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa
că înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri, şi priceperea oamenilor lui
pricepuţi se va face nevăzută.“



Un apel către fraţii din Battle Creek 79

„În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, şi ochii orbilor,
izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea. Cei nenorociţi se vor
bucura tot mai mult în Domnul, şi săracii se vor veseli de Sfântul lui
Israel.“ (Isaia 29, 13.14.18.19)

Fraţii mei, Domnul v-a invitat să faceţi o anumită lucrare, dar voi
nu aţi făcut-o; şi în locul unde sunteţi e neînţelegere, ceartă şi luptă.
Dar nu trebuie să fie aşa ceva. Dumnezeu nu doreşte ca lucrătorii
Lui să se ţină departe unii de alţii, ca nişte atomi separaţi. Toţi au
o mare şi solemnă lucrare de făcut şi ea trebuie să fie făcută sub
supravegherea lui Dumnezeu.

Dumnezeu va face lucruri mari pentru poporul Său, dacă ei vor
conlucra cu El. El va lucra asupra minţii oamenilor, aşa că se va
vedea în viaţa lor, chiar în lumea aceasta, o împlinire a făgăduinţei
stării viitoare:

„Pustia şi ţara fără apă se vor bucura;
Pustietatea se va veseli, şi va înflori ca trandafirul.

Se va acoperi cu flori, şi va sări de bucurie,
Cu cântece de veselie şi strigăte de biruinţă,

Căci i se va da slava Libanului,
Strălucirea Carmelului şi a Saronului.

Vor vedea slava Domnului
Măreţia Dumnezeului nostru.

Întăriţi mâinile slăbănogite,
Şi întăriţi genunchii care se clatină. [79]

Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari, şi nu vă temeţi!
Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni,

Răsplătirea lui Dumnezeu;
El Însuşi va veni, şi vă va mântui.

Atunci se vor deschide ochii orbilor,
Se vor deschide urechile surzilor;

Atunci şchiopul va sări ca un cerb,
Şi limba mutului va cânta de bucurie;

Căci în pustie vor ţâşni ape,
Şi în pustietate pâraie;

Marea de nisip se va preface în iaz
Şi pământul uscat în izvoare de ape.

În vizuina care slujea de culcuş şacalilor,
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Vor creşte trestii şi papură.
Acolo se va croi o cale, un drum

Care se va numi Calea cea sfântă:
Nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei

sfinţi;
Cei ce vor merge pe ea, chiar şi cei fără minte, nu vor putea

să rătăcească.
Pe calea aceasta nu va fi nici un leu

Şi nici o fiară sălbatică nu va apuca pe ea.
Nici nu va fi întâlnită pe ea,

Ci cei răscumpăraţi vor umbla pe ea.
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce

Şi vor merge spre Sion cu cântece de biruinţă.
O bucurie veşnică le va încununa capul,

Veselia şi bucuria îi vor apuca,
Iar durerea şi gemetele vor fugi.“ (Isaia 35)

Pustietatea n-are nici slavă, nici strălucire, şi toată onoarea pen-
tru transformarea săvârşită trebuie să fie adusă Domnului. Această
mare lucrare este de la Dumnezeu. De aceea nu-i proslăviţi pe oa-
menii care sunt sub influenţa specială a puterii Lui. Proslăviţi-l pe
Dumnezeu şi El va continua lucrarea.

Domnul are o lucrare specială, pe care poporul Său să o facă în
vremea aceasta. El zice: „Întăriţi mâinile slăbănogite şi genunchii
care se clatină“. Aceasta este însăşi lucrarea la care apostolul Pavel
îndeamnă comunităţile. „Întăriţi-vă dar mâinile obosite şi genunchii
slăbănogiţi“; El zice: „Croiţi cărări drepte cu picioarele voastre,
pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă[80]
să fie vindecat. Urmăriţi pacea cu toţii şi sfinţirea, fără care nimeni
nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată
de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo
rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi
de ea.“ (Evrei 12, 12-15)

Mă rog acum, ca niciodată mai înainte, ca atât pastorii, cât şi
membrii comunităţii să vină în ajutorul Domnului împotriva pu-
ternicelor forţe ale întunericului. Studiaţi cu rugăciune capitolul al
şaptesprezecelea din Ioan. Capitolul acesta nu trebuie să fie doar
citit iarăşi şi iarăşi; adevărurile lui trebuie să fie mâncate şi asimilate.
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Pentru ei se ruga Hristos: „Eu Însumi Mă sfinţesc pentru ei, ca şi ei
să fie sfinţiţi prin adevăr. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru
cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una,
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una în noi,
pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Eu le-am dat slava, pe
care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi suntem una,
— Eu în ei, şi Tu în Mine; — pentru ca ei să fie în chip desăvârşit
una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit, cum
M-ai iubit pe Mine.“ (Ioan 17, 19-23)

Să rămână oare totdeauna neglijate cuvintele acestea care au o
atât de minunată importanţă pentru noi? Dumnezeu îi cheamă pe
toţi aceia care mărturisesc a fi copiii Lui să studieze aceste cuvinte,
să le mănânce şi să le trăiască. El îi invită să caute unirea şi iubirea,
căci altfel sfeşnicul va fi mutat din locul lui. [81]



O avertizare neglijată

St. Helena, California,
noiembrie, 1901.

„Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul: bi-
necuvântarea, dacă veţi asculta poruncile Domnului, Dumneze-ului
vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta; blestemul, dacă nu veţi
asculta.“ (Deuteronom 11, 26-28)

„Dacă veţi asculta de poruncile Mele, pe care vi le dau astăzi,
dacă veţi iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru, şi dacă-L veţi sluji din
toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, El va da ţării voastre
ploaie la vreme, ploaie timpurie şi ploaie târzie, şi-ţi vei strânge
grâul, mustul şi untdelemnul; de asemenea, va da iarbă în câmpiile
tale pentru vite, şi vei mânca şi te vei sătura. Vedeţi să nu vi se
amăgească inima şi să vă abateţi, ca să slujiţi altor dumnezei şi să
vă închinaţi înaintea lor. Căci atunci Domnul S-ar aprinde de mânie
înaintea voastră; ar închide cerurile, şi n-ar mai fi ploaie; pământul
nu şi-ar mai da roadele, şi aţi pieri curând din ţara aceea bună pe
care v-o dă Domnul.“ (Deuteronom 11, 13-17)

„Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le
spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi
să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri. Să învăţaţi pe copiii voştri
în ele, şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge
în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula. Să le scrii pe
uşiorii casei tale şi pe porţile tale. Şi atunci zilele voastre şi zilele
copiilor voştri, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor voştri că
le-o va da, vor fi tot atât de multe, cât vor fi zilele cerurilor deasupra
pământului.“ (Deuteronom 11, 18-21).[82]

Dacă adventiştii de ziua a şaptea ar fi umblat pe calea Domnului,
refuzând să îngăduie intereselor egoiste să-i stăpânească, Domnul
i-ar fi binecuvântat foarte mult. Aceia care au rămas în Battle Creek,
contrar voinţei Domnului, au pierdut experienţa valoroasă şi cunoş-
tinţa spirituală pe care ar fi putut să o câştige prin ascultare. Mulţi
dintre ei au pierdut dreptul la favoarea lui Dumnezeu. Inima lucrării
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a ajuns să fie suprapopulată. De multă vreme s-a dat avertizarea, dar
n-a fost ascultată. Motivul acestei neascultări e faptul că inima şi
mintea multora din Battle Creek nu se află sub influenţa Duhului
Sfânt. Ei nu-şi dau seama cât de mult lucru e de făcut. Ei dorm.

Atunci când adventiştii de ziua a şaptea se mută în oraşe unde se
găseşte o comunitate mare de credincioşi, ei nu sunt la locul lor, iar
spiritualitatea lor devine mai slabă şi tot mai slabă. Copiii lor sunt
expuşi la multe ispite. Fratele meu şi sora mea, în afară de cazul că
sunteţi absolut necesari pentru executarea lucrării într-un astfel de
loc, ar fi mai înţelept pentru voi să mergeţi undeva, unde adevărul nu
a fost proclamat, şi acolo să vă străduiţi să daţi dovadă de capacitatea
voastră de a lucra pentru Domnul. Faceţi eforturi serioase ca să treziţi
interesul pentru adevărul prezent. Lucrarea din casă în casă este plină
de efect atunci când e condusă în mod creştinesc. Ţineţi adunări şi
căutaţi să le faceţi interesante. Aduceţi-vă aminte că aceasta cere
ceva mai mult decât simpla predicare.

Mulţi dintre cei care au trăit atât de mult timp în acelaşi loc
îşi cheltuiesc timpul criticându-i pe aceia care lucrează după pilda
lui Hristos pentru a-i convinge şi converti pe păcătoşi. Ei critică
motivele şi intenţiile altora, ca şi cum n-ar fi cu putinţă ca altcineva
să facă în chip neegoist lucrarea pe care ei înşişi nu o fac. Ei sunt
pietre de poticnire. Dacă ar merge acolo unde nu există credincioşi
şi ar lucra la câştigarea de suflete pentru Hristos, ar fi în curând atât
de ocupaţi cu proclamarea adevărului şi ajutorarea celor suferinzi, [83]
încât n-ar avea timp să disece caracterul altora, n-ar avea timp pentru
bănuieli rele şi pentru a face cunoscute apoi rezultatele presupusei
lor isteţimi de a vedea dincolo de suprafaţă.

Aceia care au trăit atât de mult timp în locuri unde sunt comuni-
tăţi mari de credincioşi trebuie să meargă în câmp pentru a semăna
şi a recolta pentru Domnul. Ei vor uita de sine în dorinţa de a salva
suflete. Ei vor vedea că este atât de mult lucru de făcut, atât de mulţi
semeni de ajutat, încât nu vor avea timp să caute greşeli la alţii. Ei
nu vor avea timp să lucreze pe partea negativă.

Aducerea atât de multor credincioşi într-un singur loc, tinde să
încurajeze bănuielile şi vorbirile de rău. Mulţi ajung să fie absorbiţi
de căutarea şi ascultarea de rele. Ei uită cât de mare e păcatul pe
care-l săvârşesc. Ei uită că vorbele pe care le rostesc nu mai pot fi
retrase şi că, prin bănuielile lor, seamănă seminţe care vor răsări şi
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vor aduce o recoltă de rele. Cât de mare e recolta aceasta nimeni nu
va şti până în ziua cea mare de pe urmă, când fiecare gând, fiecare
cuvânt şi fiecare faptă vor fi aduse la judecată.

Cuvintele necugetate şi lipsite de amabilitate, care sunt rostite,
cresc de fiecare dată când sunt repetate. Unul şi altul adaugă un
cuvânt, până când zvonul mincinos ia proporţii mari. Se face o
mare nedreptate. Prin bănuielile şi judecăţile lor nedrepte, purtătorii
de zvonuri dăunează propriei lor vieţi şi seamănă în comunitate
seminţele discordiei. Dacă ar putea să vadă lucrurile aşa cum le vede
Dumnezeu, ei şi-ar schimba atitudinea. Şi-ar da seama cât au neglijat
lucrarea pe care El le-o dăduse să o facă, atunci când au găsit greşeli
la fraţii şi surorile lor.

Timpul cheltuit în criticarea motivelor şi faptelor servilor lui
Hristos s-ar folosi mai bine în rugăciune. Adesea, dacă aceia care
găsesc greşeli ar şti adevărul cu privire la cei cărora le găsesc greşeli,
ar avea o părere cu totul deosebită despre ei. Mult mai bine ar fi dacă,[84]
în loc de a-i critica şi condamna pe alţii, fiecare ar zice: „Trebuie
să mă ocup de propria mea mântuire. Dacă conlucrez cu Acela
care doreşte să-mi salveze sufletul, trebuie să mă supraveghez cu
multă băgare de seamă. Trebuie să smulg orice rău din propria mea
viaţă. Trebuie să devin o făptură nouă în Isus Hristos. Trebuie să
biruiesc orice greşeală. Atunci, în loc de a-i slăbi pe cei care se
luptă împotriva răului, pot să-i întăresc prin cuvinte de încurajare.“
Aceia care au folosit talantul vorbirii pentru a-i descuraja şi amărî pe
servii lui Dumnezeu, care se străduiesc să facă să înainteze lucrarea
Lui, plănuind şi lucrând ca să facă faţă împotrivirilor, să-L roage
pe Dumnezeu să-i ierte pentru pagubele pe care le-au pricinuit
lucrării Lui, prin prejudecăţile lor nelegiuite şi prin cuvintele lor
lipsite de amabilitate. Să se gândească la răul pe care l-au făcut prin
răspândirea de zvonuri mincinoase, prin judecarea acelora pe care
n-au dreptul să-i judece.

În Cuvântul lui Dumnezeu ni se dau îndrumări lămurite cu privire
la calea pe care ar trebui s-o urmăm când gândim că un frate este
greşit. Hristos zice: „Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi
mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele
tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca
orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă
nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte
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nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş“. Şi
iarăşi Mântuitorul spune: „Dacă îţi aduci darul tău la altar şi acolo îţi
aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo,
înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino
de adu-ţi darul.“ (Matei 18, 15-17; 5, 23.24)

„Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi [85]

spune adevărul din inimă.
Acela nu cleveteşte cu limba lui, nu face rău semenului său şi

nu aruncă ocara asupra aproapelui său. El priveşte cu dispreţ pe cel
vrednic de dispreţuit, dar cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul. El
nu-şi ia vorba înapoi, dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-şi
dă banii cu dobândă, şi nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce
se poartă aşa, nu se clatină niciodată.“ (Psalmii 15)

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi,
veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. De ce
vezi tu paiul din ochiul fratelui tău, şi nu te uiţi cu băgare de seamă
la bârna din ochiul tău? Sau cum poţi zice fratelui tău: «Lasă-mă
să scot paiul din ochiul tău», şi, când colo, tu ai o bârnă într-al tău?
Făţarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău, şi atunci vei vedea
desluşit să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.“ (Matei 7, 1-5)

Procesul judecăţii este cuprinzător. Aduceţi-vă aminte că în
curând raportul vieţii voastre va fi analizat înaintea lui Dumnezeu.
Aduceţi-vă la fel aminte că El a spus: „Aşadar, omule, oricine ai fi
tu, care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi; căci prin faptul că
judeci pe altul, te osândeşti singur; fiindcă tu, care judeci pe altul, faci
aceleaşi lucruri. Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva
celor ce săvârşesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Şi crezi
tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri, şi pe care
le faci şi tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?“ (Romani 2,
1-3)

* * * * *

Aceia care au venit la Battle Creek când aveau de lucru în co-
munitatea pe care au părăsit-o, venind la Battle Creek, şi-au pierdut
spiritul misionar şi discernământul spiritual. Acolo au venit în con- [86]
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tact cu un fariseism, o îndreptăţire de sine, care este totdeauna o
cursă. Aceasta este o înfăţişare a evlaviei lipsite de puterea ei.

Când puterea adevărului va fi simţită în inimă, când principiile
adevărului vor fi aduse în viaţa de toate zilele, va avea loc o mare
lucrare de reformă în comunitatea din Battle Creek. În curând, se
vor împlini cuvintele: „Voi întoarce pe dos şi voi răsturna“. Nu ştiu
exact acum când se va realiza lucrul acesta; dar va veni timpul când
va avea loc o împrăştiere din Battle Creek. Aceia care se mută la
Battle Creek, fără să aibă o chemare de la Domnul, se vor muta de
acolo.

* * * * *

Lucrătorii sârguincioşi n-au timp să se ocupe de defectele altora.
Ei privesc la Mântuitorul şi, privind, ajung să fie schimbaţi după
chipul Lui. El este Acela al cărui exemplu trebuie să-l urmăm în
formarea caracterului nostru. În viaţa Lui pe pământ, El a dat pe faţă
lămurit natura dumnezeiască. Noi ar trebui să ne străduim să fim
desăvârşiţi în sfera noastră, după cum El era desăvârşit în sfera Lui.
Membrii comunităţii nu trebuie să rămână mai departe neinteresaţi
de formarea unor caractere bune. Aşezându-se sub influenţa mode-
latoare a Duhului Sfânt, ei trebuie să-şi formeze caractere care sunt
o reflectare a caracterului dumnezeiesc.[87]



Rezultatul reformaţiunii

St. Helena, California
26 septembrie 1901

Iubite frate Daniells: Ieri dimineaţa am citit scrisoarea dumne-
avoastră, în care vă exprimaţi dorinţa arzătoare de a vedea că un
puternic corp de lucrători e trimis în India şi China, cum şi în alte ţări
orientale. Noaptea trecută, mi-au fost date instrucţiuni cu privire la
faptul că acum efortul nostru principal nu trebuie să fie făcut anume
pentru China şi alte ţări asemănătoare cu China. Avem mai întâi
de făcut o lucrare în patrie. Toate instituţiile noastre — sanatoriile,
editurile şi şcolile noastre — trebuie să ajungă la un nivel mai înalt.
Atunci, lucrătorii trimişi în câmpurile străine vor atinge un standard
mai înalt. Ei vor fi mai sârguincioşi, mai spirituali, şi ostenelile lor
vor fi mai rodnice.

Cu ani de zile mai înainte, Domnul mi-a dat îndrumări ca să
se construiască clădiri în diferite locuri în America, Europa şi în
alte ţări, pentru publicarea de literatură, care să cuprindă lumina
adevărului prezent. El a dat îndrumarea ca să se facă orice efort
pentru a se trimite lumii, prin presă, soliile de invitaţie şi avertizare.
La unii la care nu s-ar putea ajunge pe nici o altă cale, se va putea
ajunge prin literatura noastră. Din cărţile şi revistele noastre trebuie
să ţâşnească raze puternice de lumină pentru luminarea lumii cu
privire la adevărul prezent.

Lucrătorii care nu folosesc avantajele pe care le primesc prin
relaţia cu cauza lui Dumnezeu n-ar trebui să fie aduşi în instituţiile
noastre de publicaţii. Şi, de asemenea, n-ar trebui să se introducă în
aceste instituţii materiale cu un caracter faţă de care se pot ridica
obiecţiuni, căci, făcând aşa, adevărul sacru al lui Dumnezeu este
aşezat pe aceeaşi treaptă cu lucrurile de rând. Şi apoi, când se pri-
meşte lucru din afară, este nevoie de un număr mai mare de lucrători.
Aceasta aduce după sine griji şi încurcături. [88]

Mi-a fost arătat că se fac greşeli în casele noastre de editură.
Mereu se sporeşte numărul maşinilor costisitoare pentru executarea
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de comenzi comerciale. A fost introdusă o mare cantitate de comenzi
care nu au nici o legătură cu lucrarea care trebuie să se facă în
credinţă şi iubire pentru mântuirea fiinţelor omeneşti. S-a folosit
timp şi talent pentru o categorie de lucrări care n-au adus nici o
glorie lui Dumnezeu. Mult efort s-a cheltuit pentru lucruri care nu
făceau nimic pentru a răspândi cunoaşterea adevărului.

E timpul cel mai potrivit să se dea atenţie acestei situaţii. Greşe-
ala aceasta trebuie să fie corectată. Nu e înţelept să fie folosiţi bani
pentru a înfiinţa întreprinderi care consumă, dar nu produc. Se spune
că e nevoie de mai mult spaţiu în casele de editură. Dar e suficient
spaţiu în ele şi, când se va face lucrul cuvenit, se va vedea că e loc
suficient.

În casele noastre de publicaţie, ar trebui să fie primit mult mai
puţin lucru comercial şi n-ar trebui să fie primit nici un rând din vreo
lucrare ce conţine sentimentele lui Satana. Introducerea unor astfel
de lucruri distruge orice simţ al sfinţeniei instituţiei. Întreaga insti-
tuţie e degradată. Atunci când lucrurile de rând sunt amestecate cu
cele sfinte, există totdeauna primejdia ca să le fie îngăduit lucrurilor
de rând să ia locul celor sacre.

Cum priveşte Domnul folosirea maşinilor de tipărit din instituţi-
ile Sale pentru a tipări erorile vrăjmaşului? Când se amestecă lucruri
faţă de care se pot ridica obiecţiuni cu lucrurile sacre, ce vin de la
maşinile de tipărit, binecuvântarea Lui nu se poate revărsa asupra
lucrării săvârşite. Învăţătorul divin a spus: „Ce aţi câştigat prin intro-
ducerea acestui lucru din afară? V-a adus multă tulburare a spiritului;
şi a trebuit ca lucrătorii să se zorească şi să se grăbească pentru a
termina lucrarea la termenul fixat. Aceasta a pricinuit neînţelegere
şi ceartă. S-au spus cuvinte aspre, iar în instituţie s-a adus un spirit
neplăcut.[89]

Câştigul financiar nici nu se compară cu paguba care a venit
pe urma grabei şi zorului, certei şi iritaţiei.“ Domnul să-l ajute pe
poporul Său să vadă că aceasta nu e înţelepciune şi că mai mult se
pierde decât se câştigă. Dacă s-ar fi adunat într-un singur loc mai
puţine maşini şi mai puţini lucrători, în timp ce alte părţi ale viei
erau lipsite de înlesniri, dacă s-ar fi cheltuit mai mulţi bani pentru
a întemeia ateliere în di-ferite locuri, Dumnezeu ar fi fost mult mai
mulţumit. N-a fost o ambiţie sfântă aceea care a mânat la investirea
de sume de bani atât de mari într-un singur loc. E o greşeală ca fraţii
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noştri să folosească atât de multe maşini de tipărit numai pentru a
tipări material lumesc. Ne apropiem cu grabă de sfârşit. Lucrarea
noastră trebuie să fie aceea de a tipări şi a difuza cărţi şi reviste care
conţin adevărul pentru timpul prezent.

Se dă pe faţă o izbitoare neglijare a îndemnurilor şi avertizărilor
ce au fost date din timp în timp. Când are loc o căutare a Domnului
şi mărturisirea păcatelor, când are loc reforma necesară, se vor da
pe faţă zel şi stăruinţă pentru a da înapoi ce s-a reţinut. Domnul Îşi
va manifesta iubirea iertătoare şi vor veni mijloace pentru a şterge
datoriile care zac asupra instituţiilor noastre. [90]



O avertizare solemnă

Către administratorii de la Review and Herald
[Citită cu ocazia intrunirii personalului de la Review and Herald, in
noiembrie 1901]

Iubiţi fraţi : Intenţia lui Dumnezeu, la înfiinţarea Casei de editură
din Battle Creek, a fost ca de la ea să pornească lumină, ca de la
o lampă aprinsă. Lucrul acesta le-a fost înfăţişat administratorilor.
De repetate ori, li s-a vorbit despre sfinţenia casei de editură a lui
Dumnezeu şi despre importanţa menţinerii curăţiei ei. Dar ei au
pierdut adevărata înţelegere şi s-au unit cu puterea vrăjmaşului prin
faptul că au consimţit să tipărească reviste şi cărţi, conţinând cele
mai primejdioase erori ce pot fi aduse la existenţă. Ei n-au putut
să vadă influenţele rele ale unor astfel de sentimente greşite asupra
culegătorilor, corectorilor şi tuturor acelora care sunt angajaţi la
tipărirea unor astfel de lucruri. Ei au fost adormiţi spiritual.

Prin lucrări aduse din afară în această instituţie, a fost prezentată
minţii lucrătorilor ştiinţa lui Satana. Tipărirea unor astfel de lucrări
este o dezonoare pentru Dumnezeu. Ea şi-a făcut partea ei în stricarea
minţii lucrătorilor. Administratorii au căzut de acord să le tipărească
la preţuri foarte scăzute. Câştigul ar fi fost o pagubă chiar şi dacă
s-ar fi cerut preţurile cele mai mari pentru lucru.

Am primit o scrisoare de la fratele Daniells cu privire la adăuga-
rea unei noi clădiri la edificiul de la Review and Herald. Răspunsul
meu la aceasta este: Nu, nu, nu! În loc de a face orice adăugire la
clădirile deja existente, curăţiţi mai bine tipografia de gunoiul venit
de la Satana şi veţi obţine spaţiu în toate privinţele.

Dumnezeu e nemulţumit de aglomeraţia lucrurilor din Battle
Creek. Dacă lucrătorii ar fi împărţiţi şi s-ar înfiinţa ateliere în alte[91]
locuri, Dumnezeu ar fi mai mulţumit şi stindardul adevărului ar fi
înfipt în locuri unde solia n-a fost auzită până acum. Înainte de
a adăuga o altă construcţie la casa de editură din Battle Creek,
îndreptaţi lucrurile perfect în Câmpul sudic. Lucrurile acestea încă
nu s-au făcut aşa cum ar fi trebuit. Fiecare pas a fost forţat.
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Cei cinci mii de dolari care ar urma să fie folosiţi la adăuga-rea
de clădiri la Review and Herald ar trebui să fie investiţi acum în
lucrarea din alte locuri, unde Evanghelia adevărului n-a fost încă
predicată.

Simt o teroare apăsându-mi sufletul, când văd la ce stare de lu-
cruri a ajuns casa noastră de editură. Maşinile de tipărit din instituţia
Domnului tipăresc teoriile distrugătoare de suflet ale catolicismu-
lui şi alte taine ale fărădelegii. Instituţia trebuie să fie purificată de
aceste lucruri dăunătoare. Am o mărturie de la Domnul pentru aceia
care au pus astfel de lucruri în mâinile lucrătorilor. Dumnezeu vă
consideră răspunzători pentru faptul că le-aţi prezentat tinerilor şi
tinerelor roadele pomului oprit al cunoştinţei. Se poate ca voi să
nu aveţi cunoştinţă de avertismentele date Editurii Pacific Press în
privinţa aceasta? Se poate ca, având cunoştinţă de avertismentele
acestea, să mergeţi pe aceeaşi cale, cu singura deosebire că procedaţi
mult mai rău? Vi s-a repetat deseori că îngerii lui Dumnezeu trec
prin fiecare sală a tipografiei. Ce impresie au făcut acestea asupra
minţii voastre?

Voi aţi pus în mâinile lucrătorilor materiale care conţin sentimen-
tele lui Satana, aducând înaintea minţii lor principiile lui înşelătoare
şi întinătoare. Domnul priveşte la această acţiune din partea voastră
ca la un ajutor dat lui Satana să-şi pregătească cursa pentru a prinde
suflete. Dumnezeu nu-i va considera nevinovaţi pe aceia care au
făcut lucrurile acestea. El are o ceartă cu administratorii casei de
editură. Aproape că mi-a fost frică să deschid revista Review, de
teamă că voi vedea că Dumnezeu a curăţit casa de editură prin foc. [92]

Domnul m-a învăţat că cei care nu pot vedea răul conlucrării cu
Satana prin publicarea falsităţilor lui, mai bine şi-ar căuta o lucrare
în care să nu ruineze la trup şi la suflet tineretul nostru. E primejdia
ca standardul adevărului şi dreptăţii să fie atât de coborât, încât
Dumnezeu să aducă judecăţile Lui asupra vinovaţilor.

A venit timpul ca noi să înţelegem ce spirit a stăpânit de mulţi
ani lucrurile la Editura Review and Herald. Sunt înspăimântată la
gândul că cea mai subtilă formă a spiritismului e pusă în faţa lu-
crătorilor, şi aceasta într-un chip plănuit pentru a produce confuzie
şi a zăpăci mintea. Fiţi siguri că Satana va exploata avantajul dat
lui în felul acesta. Editura Review and Herald a fost spurcată, aşa
cum fusese spurcat templul, numai că rezultatul a fost de zece ori
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mai dezastruos. Răsturnând mesele schimbătorilor de bani, Hristos a
alungat oile şi vitele din curţile templului, zicând: „Este scris: «Casa
Mea se va chema o casă de rugăciune.» Dar voi aţi făcut din ea o
peşteră de tâlhari.“ (Matei 21, 13). Mai rău ca spurcarea templului
a fost spurcarea casei de editură prin tipărirea unor materiale care
niciodată n-ar fi trebuit să fie puse în mâna lucrătorilor din instituţia
lui Dumnezeu.

Legea lui Dumnezeu a fost călcată, cauza Lui trădată, iar din
instituţia Lui s-a făcut o peşteră de tâlhari. Lucrarea de tipărire şi
răspândire a unor apeluri mişcătoare pentru adevăr, care ar fi trebuit
să fie puse în primul rând, cărora ar fi trebuit să le fie devotate
timpul şi talentele lucrătorilor, au primit o slabă atenţie sau nici o
atenţie. Comenzile comerciale, dintre care o parte aveau caracterul
cel mai dăunător, au ajuns cu timpul să aibă supremaţia. Lucrul
acesta a absorbit energiile care ar fi trebuit să fie folosite pentru[93]
publicarea unei literaturi cu cel mai curat şi mai înălţător caracter.
A fost irosit timp, au fost rău întrebuinţate talente, au fost greşit
cheltuiţi banii. Lucrul care ar fi trebuit să fie făcut a rămas nefăcut.
Sentimentele lui Satana au fost proslăvite. Teoriile lui au fost tipărite
de maşini care ar fi trebuit să fie folosite pentru a pregăti adevărul lui
Dumnezeu pentru a fi răspândit. Oamenii s-au lăcomit la promovare,
când de fapt principiile lor se aflau sub blestemul neplăcerii lui
Dumnezeu. Paguba bănească este nemărginit mai bună decât un
câştig dezonorant.

Ah, ce va face Dumnezeu cu oportuniştii? Credeţi voi că Isus
va sta în tipografie, pentru a lucra prin mintea oamenilor cu ajutorul
îngerilor Lui slujitori, pentru a face ca adevărul ce vine de la tipar să
fie o putere care să avertizeze lumea că sfârşitul tuturor lucrurilor s-a
apropiat, în timp ce lui Satana i se îngăduie să pervertească mintea
lucrătorilor chiar în instituţie? Lumina pe care o am este: Refuzaţi
să mai tipăriţi un singur rând din acest material dăunător. Aceia
care au avut de-a face cu introducerea acestui material în casa de
editură au nevoie să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu cu un suflet
smerit, deoarece mânia Lui este aprinsă împotriva lor. Categoria
aceasta de lucru să fie pentru totdeauna exclusă din casele noastre
de editură. Folosiţi mai mult timp pentru publicarea şi difuzarea
cărţilor conţinând adevărul prezent. Străduiţi-vă ca lucrarea voastră
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în direcţia aceasta să atingă perfecţiunea. Faceţi tot ce puteţi pentru
a difuza lumina cerească în toată lumea.

Ucenicii şi ceilalţi lucrători nu trebuie să fie atât de zoriţi şi
presaţi, încât să nu mai aibă timp nici să se roage. Tinerii din casele
noastre de editură ar trebui să fie educaţi, aşa cum erau educaţi tinerii
în şcolile profeţilor. Ei ar trebui să fie pregătiţi să preia lucrarea în
locuri noi.

Dacă oamenii care au auzit solia dată cu prilejul Conferinţei —
cea mai solemnă ce s-ar fi putut da — n-ar fi fost atât de neimpresio- [94]
nabili, dacă s-ar fi întrebat în sinceritate: „Doamne, ce vrei să fac?“,
experienţa anului trecut ar fi fost cu totul alta decât ceea ce este. Dar
ei n-au curăţit drumul înapoia lor. Ei nu şi-au mărturisit greşelile şi
merg în multe privinţe pe acelaşi drum, urmând aceeaşi cale greşită,
deoarece şi-au distrus vederea spirituală.

Solia îngerului al treilea trebuie să pregătească un popor care să
poată rezista în aceste zile primejdioase. Ea trebuie să fie vestită cu
glas tare şi să realizeze o lucrare de care puţini îşi dau seama. Ioan
scrie: „Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o
Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului,
oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El
zicea cu glas tare: «Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a
venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi
pământul, marea şi izvoarele apelor!» Apoi a urmat un alt înger, al
doilea, şi a zis: «A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a
adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!»“ (Apocalipsa
14, 6-8). Cum se face aceasta? Forţându-i pe oameni să primească
un sabat mincinos. În capitolul 31 din Exod, ni se spune lămurit care
zi este Sabatul Domnului. ţinerea Sabatului se declară a fi un semn
al loialităţii poporului lui Dumnezeu.

Dumnezeu ştie ce spune. Omul s-a aşezat la mijloc, între Dum-
nezeu şi popor, iar Domnul a trimis îngerul al treilea cu solia: „Dacă
se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte
sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pu- [95]
cioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.“ (Apocalipsa 14,
9.10) Poporul lui Dumnezeu trebuie să ţină poruncile Lui, ferindu-se
de orice plan lumesc. Întrucât a adoptat principiile cele bune de a
acţiona, trebuie să respecte aceste principii, deoarece sunt de obârşie
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cerească. Ascultarea de Dumnezeu este de o mai mare valoare pen-
tru voi, decât aurul sau argintul. Înjugându-vă împreună cu Hristos,
învăţând blândeţea şi smerenia Lui, veţi reduce multe conflicte; căci,
atunci când vrăjmaşul vine ca un potop, Duhul Domnului înalţă un
steag împotriva lui.

Mă adresez acelora care, acceptând poziţii de încredere în casa
de editură, au luat asupra lor răspunderea de a vedea că lucrătorii
primesc educaţia cea dreaptă. Căutaţi să vă daţi seama de importanţa
lucrării voastre. Aceia care arată prin acţiunile lor că nu fac nici un
efort pentru a deosebi cele sfinte de cele de rând pot şti că, dacă nu
se pocăiesc, judecăţile lui Dumnezeu vor veni asupra lor. Aceste
judecăţi pot fi amânate, dar ele vor veni. Dacă, pentru faptul că
mintea voastră nu este clară şi înălţată, daţi o îndrumare greşită altor
minţi, Dumnezeu vă va cere socoteală. El va întreba: „Pentru ce aţi
făcut lucrarea lui Satana când se aştepta ca voi să faceţi o lucrare
bună pentru Domnul?“ În ziua cea mare a socotelilor de pe urmă,
servul necredincios se va întâlni cu rezultatele necredincioşiei lui.

Vă scriu aceasta pentru faptul că sunt îngrijorată pentru voi.
Numărul mereu în creştere al lucrătorilor voştri ar fi mai bine să fie
trimis să lucreze în alte locuri. Seara vă vorbeam serios în adunări,
prezentându-vă adevărul aşa cum este el în Isus. Dar unii îl lepădau.
Ei trecuseră pe lângă convingere. Ei au păcătuit împotriva unei mari
lumini şi cunoaşteri, înăbuşindu-şi conştiinţa până când convingerea
nu mai putea să pătrundă în inima împietrită.[96]

Unii au sacrificat principiile atât de mult timp, încât nu mai pot
să facă deosebirea între ce este sfânt şi ce este profan. Aceia care
refuză să ia aminte la învăţătura Domnului vor merge tot mai jos pe
calea ruinei. Ziua încercării şi necazului ne stă chiar în faţă. Fiecare
om să-şi arate adevărata faţă. Alegeţi ascultarea sau rebeliunea?
Arătaţi-vă adevărata faţă înaintea oamenilor şi înaintea îngerilor!
Suntem în siguranţă numai atunci când suntem devotaţi adevărului.
Atunci lumea ştie unde vom fi găsiţi în ziua cercării şi a necazului.

Dacă lucrarea începută la Conferinţa Generală ar fi fost dusă
mai departe la desăvârşire, n-aş mai fi fost chemată să scriu aceste
cuvinte. Atunci a fost un prilej de a mărturisi sau de a tăgădui răul
şi, în multe cazuri, a avut loc tăgăduirea, pentru a evita urmările
mărturisirii.
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Dacă nu are loc o reformă, se vor abate nenorociri peste casa
de editură, iar lumea va cunoaşte motivele. Mi s-a arătat că n-a
avut loc o întoarcere din toată inima către Dumnezeu. Domnul este
dezonorat în instituţiile construite spre onoarea Lui. Grava trecere
cu vederea a poruncilor lui Dumnezeu în casa de editură şi-a pus
amprenta asupra lucrătorilor. Dumnezeu întreabă: „Să nu pedepsesc
Eu pentru astfel de lucruri?“ Am văzut îngerii întorcându-se cu feţele
întristate. Dumnezeu a fost batjocorit prin împietrirea inimii voastre,
care sporeşte continuu. Pedepsirea acelora care cunosc adevărul, şi
totuşi trec cu vederea poruncile lui Dumnezeu, va fi după măsura
răspunderilor. [97]



Focul de la Review and Herald

St. Helena, California,
5 ianuarie 1903
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Către fraţii din Battle Creek

Astăzi am primit o scrisoare de la fratele Daniells cu privire
la distrugerea sediului Editurii Review prin foc. Sunt cuprinsă de
întristare când mă gândesc la paguba cea mare pentru lucrare. Ştiu
că acesta trebuie să fie un timp de grea încercare pentru fraţii care
poartă grija lucrării şi pentru slujbaşii editurii. Sufăr cu cei ce suferă.
Dar n-am fost surprinsă de aceste veşti triste, deoarece, în vedeniile
de noapte, am văzut un înger cu o sabie ca de foc întinsă peste
Battle Creek. Odată, în timpul zilei, pe când eram cu condeiul în
mână, mi-am pierdut cunoştinţa şi părea că această sabie de foc se
îndrepta întâi într-o direcţie şi apoi în alta. Dezastru părea că vine
după dezastru, deoarece Dumnezeu era dezonorat de născocirile la
care se dedau oamenii pentru a se înălţa şi a se glorifica pe ei înşişi.

În dimineaţa aceasta, am fost condusă în rugăciune arzătoare,
ca Domnul să-i îndrume pe cei care sunt în legătură cu Review and
Herald, ca ei să facă cercetări sârguincioase, pentru a vedea în ce au
desconsiderat multele solii pe care le-a dat Dumnezeu.

Acum câtva timp, fraţii de la Review mi-au cerut sfatul cu privire
la construirea unei noi clădiri. Am spus atunci că, dacă aceia care
erau în favoarea adăugării unei noi clădiri la Review and Herald
ar avea viitorul zugrăvit înaintea lor şi ar putea să vadă ce va fi în
Battle Creek, nici n-ar mai fi vorba de a adăuga vreo clădire acolo.
Dumnezeu a spus: „Cuvântul Meu a fost dispreţuit, Eu voi întoarce
şi voi răsturna.“ [98]

La Conferinţa Generală, ţinută la Battle Creek, în 1901, Domnul
i-a dat poporului Său dovada că El cerea o reformă. Minţile au fost
convinse şi inimile atinse; dar nu s-a făcut o lucrare profundă. Dacă
inimile încăpăţânate s-ar fi zdrobit atunci în pocăinţă înaintea lui
Dumnezeu, ar fi avut loc una dintre cele mai mari manifestări ale
puterii lui Dumnezeu, ce s-a văzut vreodată. Dar Dumnezeu n-a
fost onorat. Nu au fost luate în seamă mărturiile Spiritului Său.
Oamenii nu s-au lăsat de practicile care erau în opoziţie categorică
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cu principiile adevărului şi ale neprihănirii, care ar trebui să fie
totdeauna menţinute în lucrarea Domnului.

Soliile pentru biserica din Efes şi biserica din Sardes mi-au fost
deseori repetate de Acela care-mi dă învăţătură pentru poporul Său.
„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: «Iată ce zice Cel ce ţine cele
şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor
şapte sfeşnice de aur: Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta,
şi că nu poţi suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că
sunt apostoli şi nu sunt şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare,
că ai suferit din pricina Numelui Meu, şi că n-ai obosit. Dar, ce am
împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte
de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu
te pocăieşti».“ (Apocalipsa 2, 1-5) „Îngerului Bisericii din Sardes,
scrie-i: «Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu
şi cele şapte stele: Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti,
dar eşti mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte,
căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu.
Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit! şine şi pocăieşte-te! Dacă[99]
nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi veni peste
tine».“ (Apocalipsa 3, 1-3) Vedem împlinirea acestor avertismente.
Niciodată Scripturile nu s-au împlinit mai exact de cum s-au împlinit
acestea.

Oamenii pot să înalţe clădiri, construite cu cea mai mare grijă, ga-
rantate contra focului, dar o singură atingere a mâinii lui Dumnezeu,
o singură scânteie din cer, va face să piară orice adăpost.

Am fost întrebată dacă am vreun sfat de dat. Eu dădusem deja
sfatul pe care mi-l dăduse Dumnezeu, nădăjduind să previn căderea
săbiei de foc ce atârna peste Battle Creek. Acum a venit ceea ce mă
temeam că va veni — vestea arderii clădirii Editurii Review and
Herald. Când a sosit, n-am avut nici o surpriză şi n-am avut nici
un cuvânt de spus. Ceea ce am avut de spus din când în când, ca
avertismente, n-a avut efect decât să-i împietrească pe aceia care
auzeau; şi acum nu pot să spun decât că îmi pare rău, îmi pare foarte
rău, că a fost necesar să vină lovitura aceasta. Se dăduse lumină
destulă. Dacă s-ar fi lucrat potrivit cu ea, s-ar fi dat şi mai multă
lumină.
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Mi s-a dat sarcina să spun poporului nostru, predicatorilor şi
membrilor laici: „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“,
deoarece mulţi predicatori şi membri umblă pe căi străine, „care
va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.“
(Isaia 55, 6.7).

Fiecare suflet să aibă grijă. Vrăjmaşul e pe urmele voastre. Fiţi
vigilenţi, veghind sârguincios ca nu cumva vreo cursă ascunsă cu
grijă şi meşteşugită să vă ia pe neaşteptate. Cei fără grijă şi nepăsători
să fie atenţi ca nu cumva ziua Domnului să vină asupra lor ca un [100]
hoţ, noaptea. Mulţi se vor abate de la cărarea smereniei şi, lepădând
jugul lui Hristos, vor umbla pe cărări străine. Orbiţi şi zăpăciţi, ei
vor părăsi calea strâmtă, care duce la cetatea lui Dumnezeu.

Nimeni nu poate fi un creştin fericit, dacă nu e un creştin care
veghează. Cel care biruie trebuie să vegheze; deoarece, prin legături,
rătăciri şi superstiţii lumeşti, Satana se străduieşte să-i smulgă de la
Hristos pe urmaşii Lui. Nu e de ajuns să evităm primejdiile grozave
şi mişcările periculoase şi nedemne. Trebuie să ne ţinem şi strâns
lângă Hristos, umblând pe cărarea lepădării de sine şi a sacrificiului.
Ne găsim în ţara vrăjmaşului. Acela care a fost aruncat din cer
s-a coborât cu o mare putere. El caută să folosească orice şiretlic
şi născocire care se poate închipui pentru a robi suflete. Dacă nu
veghem fără încetare, vom cădea ca o pradă ieftină la nenumăratele
lui înşelăciuni.

Experienţa ucenicilor din grădina Ghetsemani cuprinde o învăţă-
tură pentru poporul Domnului de azi. Luându-i cu El pe Petru, Iacov
şi Ioan, Hristos a mers în Ghetsemani pentru a Se ruga. „El le-a zis:
«Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aci
şi vegheaţi!» Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ
şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.
El zicea: «Ava, adică: Tată, şie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă;
depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc
Eu, ci ce voieşti Tu». Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind.
Şi a zis lui Petru: «Simone tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să
veghezi? Vegheaţi şi rugaţi-vă ca să nu cădeţi în ispită.»“ (Marcu 14,
34-38) Citiţi cuvintele acestea cu luare aminte. Mulţi dorm astăzi ca
şi ucenicii pe vremuri. Ei nu priveghează şi nu se roagă pentru a nu
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cădea în ispită. Să citim şi să studiem acele cuvinte care se referă
îndeosebi la zilele de pe urmă, arătând primejdiile care îl ameninţă
pe poporul lui Dumnezeu.[101]

Avem nevoie de o putere de pricepere ageră şi sfinţită. Puterea
aceasta de pricepere nu trebuie să fie folosită în a ne critica şi con-
damna unii pe alţii, ci pentru a deosebi semnele timpului. Trebuie să
ne strunim inima cu toată sârguinţa, pentru ca să nu suferim cumva
spargerea de vas a credinţei. Mulţi dintre cei care pe vremuri erau
credincioşi tari ai adevărului au ajuns nepăsători cu privire la bunul
lor mers spiritual şi cedează, fără cea mai slabă împotrivire, la unel-
tirile dibace ale lui Satana. E timpul ca poporul nostru să-şi scoată
familiile de prin oraşele mari şi să le ducă în localităţi mai retrase,
căci altminteri mulţi dintre cei tineri şi mulţi dintre cei mai vârstnici
vor fi prinşi în cursă şi luaţi de vrăjmaşul.

7 ianuarie 1903. Noi toţi am fost foarte mult întristaţi de vestea
teribilei pierderi care a venit asupra lucrării, în urma arderii sediului
Review and Herald. Într-un singur an au fost distruse prin foc două
dintre cele mai mari instituţii ale noastre. Vestea recentei nenorociri
ne-a făcut să ne îndurerăm adânc, dar a fost îngăduit de Domnul
ca ea să vină asupra noastră şi noi n-ar trebui să ne plângem, ci să
învăţăm lecţia pe care Domnul vrea să ne-o dea.

Distrugerea clădirii Editurii Review and Herald n-ar trebui să fie
trecută cu vederea, ca fiind ceva ce n-are nici o însemnătate. Toţi
aceia care sunt în legătură cu instituţia ar trebui să se întrebe: „Din
cauza cărui lucru merit lecţia aceasta? În ce privinţă am umblat
contrariu unui «Aşa zice Domnul», încât a trebuit ca El să-mi dea
această lecţie? Am luat eu seama la avertismentele şi la mustrările
pe care le-a trimis? Sau am urmat propria mea cale?“ Cel rătăcit
să se lase mustrat de Dumnezeu, care cercetează inimile, şi fiecare
să se plece înaintea Lui cu smerenie şi zdrobire de inimă, lepădând
îndreptăţirea de sine şi vanitatea, mărturisind şi părăsind fiecare
păcat şi cerându-I lui Dumnezeu, în Numele Mântuitorului, iertare
de păcate. Dumnezeu spune: „Pe cel ce vine la Mine, cu nici un chip
nu-l voi da afară“ (Ioan 6, 37); iar aceia care se prezintă înaintea Lui[102]
în sinceritate vor fi iertaţi şi îndreptăţiţi şi vor primi putere să se facă
copii ai lui Dumnezeu.

Mă rog ca aceia care s-au împotrivit, refuzând să asculte de aver-
tizările lui Dumnezeu, să vadă în distrugerea sediului Review and
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Herald un apel ca ei să se întoarcă la Dumnezeu cu toată inima.
Nu-şi vor da ei seama că Dumnezeu le vorbeşte serios? El nu ca-
ută să distrugă viaţa, ci să o salveze. În distrugerea recentă, viaţa
lucrătorilor a fost cruţată în chip milostiv, pentru ca toţi să poată
avea prilejul să vadă că Dumnezeu îi mustra printr-o solie, venind
nu dintr-un izvor omenesc, ci de sus. Poporul lui Dumnezeu s-a
depărtat de El; ei n-au urmat învăţătura Lui, iar El S-a apropiat de
ei cu o corecţie; dar nu a adus pierderea vieţii. Nici un singur suflet
nu a murit. Toţi au fost lăsaţi să trăiască, pentru ca să recunoască
Puterea pe care nimeni nu o poate contrazice.

Să-L lăudăm pe Domnul pentru faptul că viaţa copiilor Săi a
fost atât de scumpă înaintea Lui. El i-ar fi putut nimici pe lucrători
în nesocotinţa şi îngâmfarea lor. Dar nu! El zice: „Să li se mai dea
o ocazie. Voi lăsa focul să le vorbească şi voi vedea dacă ei se
împotrivesc lucrării providenţei Mele. Îi voi încerca prin foc, să văd
dacă vor învăţa lecţia pe care vreau să le-o dau.“ Când a fost distrus
Sanatoriul Battle Creek, Hristos S-a dat pe Sine pentru a apăra viaţa
bărbaţilor şi a femeilor. În nimicirea aceasta, Dumnezeu apela la
poporul Său să se întoarcă la El. Iar prin nimicirea sediului Review
and Herald şi prin salvarea vieţilor, El face un al doilea apel la ei. El
doreşte ca ei să vadă că puterea lucrătoare de minuni a Celui Veşnic
a fost exercitată pentru a salva viaţa, pentru ca fiecare lucrător să
poată avea prilej să se pocăiască şi să se îndrepte. Dumnezeu zice:
„Dacă se întorc la Mine, le voi reda bucuria mântuirii Mele. Dar, [103]
dacă vor umbla mai departe pe căile lor, Mă voi purta şi mai aspru;
şi vor veni suferinţe peste familiile care pretind a crede adevărul, dar
care nu practică adevărul, care nu fac din Domnul Dumnezeul lui
Israel teama şi groaza lor.“

Fiecare să se cerceteze pe sine, spre a vedea dacă este în credinţă.
Poporul lui Dumnezeu să se pocăiască şi să se convertească, pentru
ca păcatele sale să poată fi şterse când vor veni vremile de înviorare
de la faţa Domnului. Fiecare să caute să-şi dea seama în ce privinţă
nu a ajuns să umble pe calea pe care a trasat-o Dumnezeu, în ce
privinţă nu a ajuns să-şi cureţe sufletul, luând seama la sfaturile Lui. [104]



Ce ar fi putut să fie

St. Helena, California,
5 ianuarie 1903
Către Comunitatea din Battle Creek

Într-o zi, la amiază, scriam cu privire la lucrarea ce s-ar fi putut
face la ultima Conferinţă Generală, dacă oamenii din locuri de răs-
pundere ar fi urmat voia şi calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o
mare lumină n-au mers în lumină. Adunarea s-a încheiat şi ruptura
nu s-a făcut. Oamenii nu s-au smerit înaintea Domnului, aşa cum ar
fi trebuit să o facă, şi Duhul Sfânt nu a fost revărsat.

Scrisesem până aici când mi-am pierdut cunoştinţa şi se făcea ca
şi cum aş fi fost martoră la o scenă ce se petrecea în Battle Creek.

Eram adunaţi în auditoriul Tabernacolului. S-a înălţat o rugă-
ciune, s-a cântat un imn, şi din nou s-a înălţat o rugăciune. Se adresa
lui Dumnezeu cea mai călduroasă cerere. Adunarea se caracteriza
prin prezenţa Duhului Sfânt. Lucrul se adâncea tot mai mult şi unii
dintre cei prezenţi plângeau în hohote.

Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat şi a spus că înainte
avusese neînţelegeri cu anumite persoane şi că nu simţise iubire
pentru ele, dar că acum se vedea aşa cum era. Cu multă solemnitate,
el a repetat solia către biserica din Laodicea : „Pentru că zici: «Sunt
bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic » În îngâmfarea
mea mă simţeam chiar aşa, a spus el. «Şi nu ştii că eşti ticălos,
nenorocit, sărac orb şi gol.» Acum văd că aceasta este starea mea.
Ochii mei sunt deschişi. Duhul meu a fost aspru şi nedrept. M-
am socotit neprihănit, dar inima mea este zdrobită şi simt nevoia
sfatului preţios al Aceluia care m-a cercetat până în străfundurile
inimii mele. O, cât de îndurătoare, miloase şi iubitoare sunt cuvintele
acestea: «Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca
să te îmbogăţeşti şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi[105]
se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi ungi
ochii şi să vezi».“ (Apocalipsa 3, 17.18) Vorbitorul s-a întors către
cei care se rugaseră şi a spus: „Avem ceva de făcut. Trebuie să ne
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mărturisim păcatele şi să ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu.“
El a făcut mărturisiri dintr-o inimă zdrobită şi apoi a păşit spre diferiţi
fraţi, unul după altul, şi le-a întins mâna, cerându-le iertare. Aceia
cărora li se adresa se ridicau repede în picioare, mărturisindu-şi
greşelile şi cerând iertare, şi cădeau unul pe gâtul celuilalt, plângând.
Spiritul mărturisirii se întindea prin toată adunarea. Era ca în Ziua
Cincizecimii. Se cântau laude lui Dumnezeu şi lucrarea aceasta s-a
făcut până târziu în noapte, până spre dimineaţă.

Cuvintele următoare erau deseori repetate, cu claritate: „Eu mus-
tru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar,
şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul
Meu şi deschide uşa, voi intra la El, voi cina cu el, şi el cu Mine.“
(Apocalipsa 3, 19.20) Nimeni nu părea că e prea mândru pentru a
face mărturisiri cu o inimă zdrobită, iar cei care stăteau în fruntea
acestei lucrări erau cei cu influenţă, dar care mai înainte nu avuseseră
curaj să-şi mărturisească păcatele.

Era o bucurie ce nu se mai simţise niciodată în Tabernacol. Apoi,
m-am trezit din starea mea de inconştienţă şi, pentru un timp, nu am
putut să-mi dau seama unde mă aflam. Încă aveam tocul în mână.
Mi se spuneau cuvintele: „Aşa ar fi putut să fie. Domnul aştepta să
facă toate acestea pentru poporul Său. Tot cerul aştepta să-şi reverse
îndurarea“. M-am gândit ce ar fi putut să fie, dacă la ultima adunare [106]
a Conferinţei Generale s-ar fi făcut o lucrare deplină; şi asupra mea
s-a abătut o agonie a dezamăgirii când mi-am dat seama că scena la
care fusesem martoră nu era reală.

Calea lui Dumnezeu este totdeauna calea cea dreaptă şi înţe-
leaptă. Ea aduce totdeauna onoare Numelui Lui. Unica siguranţă
a omului împotriva unor procedee aspre şi ambiţioase este de a-şi
păstra inima în armonie cu Isus Hristos. Înţelepciunea omului nu
e vrednică de a i se acorda încredere. Omul este capricios, plin de
apreciere de sine, de mândrie şi de egoism. Lucrătorii care fac slujba
lui Dumnezeu trebuie să se încreadă cu totul în Domnul. Atunci
conducătorii vor arăta că sunt dispuşi să fie conduşi nu de înţelep-
ciunea omenească, care este tot atât de nevrednică de a te încrede în
ea cum e o trestie frântă, ci de înţelepciunea Domnului, care a zis:
„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
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fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc.“ (Iacov
1, 5.6)[107]



Uitarea

Pe toţi aceia care spun că sunt copii ai lui Dumnezeu, i-aş invita
să cerceteze istoria izraeliţilor, aşa cum este raportată în Psalmii 105,
106 şi 107. Studiind cu grijă pasajele acestea, vom putea să apreciem
mai deplin bunătatea, mila şi iubirea lui Dumnezeu.

Psalmii 105 — Un imn despre Ţara Făgăduită

Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui!
Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui!
Vorbiţi despre toate minunile Lui!

Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt!
Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui.
Căutaţi necurmat Faţa Lui!

Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut,
De minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

Sămânţă a robului Său Avraam,
Copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

Domnul este Dumnezeul nostru:
Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.

El Îşi aduce aminte totdeauna de legământul Lui,
De făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

De legământul pe care l-a încheiat cu Avraam,
Şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;

El l-a făcut lege pentru Iacov,
Legământ veşnic pentru Israel,

Zicând: „şie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire,“
Care v-a căzut la sorţ.

Pe atunci ei erau puţini la număr,
Foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

Mergeau de la un neam la altul,
105
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Şi de la o împărăţie la un alt popor;
Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească,

Şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.
„Nu vă atingeţi de unşii Mei — a zis El

Şi nu faceţi rău proorocilor Mei!“
[108]

A chemat foametea asupra ţării,
Şi a tăiat orice mijloc de trai.

Le-a trimes înainte pe un om;
Iosif a fost vândut ca rob.

I-au strâns picioarele în lanţuri,
L-au pus în fiare,

Până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el,
Şi până l-a încercat Cuvântul Domnului.

Atunci împăratul a trimes să-i scoată lanţurile,
Şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.

L-a pus domn peste casa lui,
Şi dregătorul tuturor averilor lui,

Ca să lege după plac pe domnitorii lui
Şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.

Atunci Israel a venit în Egipt,
Şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

Domnul a înmulţit poporul Său foarte mult,
Şi l-a făcut mai puternic decât protivnicii lui.

Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul
Lui,

Şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
A trimes pe robul Său Moise,

Şi pe Aaron pe care-l alesese.
Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor.

Au făcut minuni în ţara lui Ham.
A trimes întuneric şi a adus negura.

Ca să nu fie neascultători la Cuvântul Lui.
Le-a prefăcut apele în sânge,

Şi a făcut să le piară toţi peştii.
Ţara lor a forfotit de broaşte

Până în odăile împăraţilor lor.
El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, Păduchi pe tot ţinutul lor.
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În loc de ploaie le-a dat grindină
Şi flăcări de foc în ţara lor.

Le-a bătut viile şi smochinii,
Şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.

El a zis, şi au venit lăcuste,
Lăcuste fără număr, Care au mâncat toată iarba din ţară

Şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
A lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor,

Toată pârga puterii lor.

A scos pe poporul Său cu argint şi cu aur,
Şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.

Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor,
Căci îi apucase groaza de ei.

[109]

A întins un nor, ca să-i acopere.
Şi focul ca să lumineze noaptea.

La cererea lor, a trimis prepeliţe,
Şi i-a săturat cu pâine din cer.

A deschis stânca, şi au curs ape,
Care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.

Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul Lui cel sfânt,
Şi de robul Său Avraam.

A scos pe poporul Său cu veselie,
Pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

Le-a dat pământurile neamurilor,
Şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,

Ca să păzească poruncile Lui,
Şi să ţină legile Lui.

Lăudaţi pe Domnul.

Psalmii 106 — Un imn al captivităţii

Lăudaţi pe Domnul!

Lăudaţi pe Domnul, căci este bun
Căci îndurarea Lui ţine în veci!

Cine va putea spune isprăvile măreţe ale Domnului?
Cine va putea vesti toată lauda Lui?
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Ferice de cei ce păzesc Legea.
De cei ce înfăptuiesc dreptatea în orice vreme!

Adu-ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta pentru poporul
Tău.

Adu-ţi aminte de mine, şi dă-i ajutorul Tău,
Ca să văd fericirea aleşilor Tăi,

Să mă bucur de bucuria poporului Tău,
Şi să mă laud cu moştenirea Ta!

I

Noi am păcătuit ca şi părinţii noştri,
Am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.

Părinţii noştri în Egipt n-au luat aminte la minunile Tale,
Nu şi-au adus aminte de mulţimea îndurărilor Tale

Şi au fost neascultători la mare, la Marea Roşie.
Dar El i-a scăpat din pricina Numelui Lui, Ca să-Şi arate[110]
puterea.

A mustrat Marea Roşie, şi ea s-a uscat;
Şi i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu.

I-a scăpat din mâna celui ce-i ura, Şi i-a izbăvit din mâna vrăj-
maşului.

Apele au acoperit pe protivnicii lor.
N-a rămas unul măcar din ei.

Atunci ei au crezut în cuvintele Lui Şi au cântat laudele Lui.

II

Dar au uitat curând lucrările Lui,
Şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui.

Ci i-a apucat pofta în pustie,
Şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate.

El le-a dat ce cereau;
Dar a trimes o molimă printre ei.

În tabără au fost geloşi pe Moise,
Şi pe Aaron, sfântul Domnului.

Atunci s-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan,
Şi s-a închis deasupra cetei lui Abiram.
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Focul le-a aprins ceata,
Şi flacăra a mistuit pe cei răi.

Au făcut un viţel în Horeb.
S-au închinat înaintea unui chip turnat,

Şi au schimbat slava lor
Pe chipul unui bou, care mănâncă iarbă.

Au uitat pe Dumnezeu, Mântuitorul lor,
Care făcuse lucruri mari în Egipt,

Minuni în ţara lui Ham,
Semne minunate la marea Roşie.

Şi El a vorbit să-i nimicească;
Dar Moise, alesul Său, a stătut la mijloc înaintea Lui,

Ca să-L abată de la mânia Lui şi să-L oprească să-i nimicească.

III

Ei au nesocotit ţara desfătărilor;
N-au crezut în Cuvântul Domnului.

Ci au cârtit în corturile lor,
Şi n-au ascultat de glasul Lui.

Atunci El a ridicat mâna şi a jurat
Că-i va face să cadă în pustie, [111]

Că le va doborî sămânţa printre neamuri,
Şi-i va împrăştia în mijlocul ţărilor.

Ei s-au alipit de Baal-Peor,
Şi au mâncat vite jertfite morţilor.

Au mâniat astfel pe Domnul prin faptele lor,
Şi o urgie a izbucnit între ei.

Dar Fineas s-a sculat şi a făcut judecată,
Şi astfel urgia s-a oprit.

Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprihănire,
Din neam în neam, pe vecie.

IV

Ei au mâniat pe Domnul la apele Meriba;
Şi Moise a fost pedepsit din pricina lor.
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Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Lui,
Şi Moise a vorbit în chip uşuratic cu buzele.

Ei n-au nimicit popoarele
Pe care le poruncise Domnul să le nimicească.

Ci s-au amestecat cu neamurile,
Şi au învăţat faptele lor,

Au slujit idolilor lor,
Care au fost o cursă pentru ei.

Şi-au jertfit fiii şi fiicele la idoli,
Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor,

Pe care i-au jertfit idolilor din Canaan,
Şi ţara a fost spurcată astfel prin omoruri.

S-au spurcat prin faptele lor,
Au desfrânat prin faptele lor.

Atunci Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului Său,
Şi a urât moştenirea Lui.

I-a dat în mâinile neamurilor,
Cei ce îi urau au stăpânit peste ei,

Vrăjmaşii lor i-au asuprit,
Şi au fost smeriţi sub puterea lor.

El de mai multe ori i-a izbăvit,
Dar ei s-au arătat neascultători în planurile lor,

Şi au ajuns nenorociţi prin nelegiuirea lor.
Dar El le-a văzut strâmtorarea,[112]

Când le-a auzit strigătele.
Şi-a adus aminte de Legământul Său,

Şi a avut milă de ei, după bunătatea Lui cea mare:
A stârnit pentru ei mila

Tuturor celor ce-i ţineau prinşi de război.

Scapă-ne, Doamne, Dumnezeul nostru,
Şi strânge-ne din mijlocul neamurilor

Ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt,
Şi să ne fălim cu lauda Ta!

Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
Din veşnicie în veşnicie!
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Şi tot poporul să zică: „Amin!
Lăudaţi pe Domnul!“

Psalmii 107 — Cântarea celor răscumpăraţi

„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun;
Căci în veac ţine îndurarea Lui!“

Aşa să zică cei răscumpăraţi de Domnul,
Pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului,

Şi pe care i-a strâns din toate ţările:
De la răsărit şi de la apus,

De la miazănoapte şi de la mare.

I

Ei pribegeau prin pustie, umblau pe căi neumblate,
Şi nu găseau nici o cetate unde să poată locui.

Sufereau de foame şi de sete;
Le tânjea sufletul în ei.

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul,
Şi El i-a izbăvit din necazurile lor;

I-a călăuzit pe drumul cel drept,
Ca să ajungă într-o cetate de locuit.

O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui
Şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!

Căci El a potolit setea sufletului însetat,
Şi a umplut de bunătăţi sufletul flămând.

Cei ce şedeau în întuneric şi umbra morţii,
Trăiau legaţi în ticăloşie şi în fiare,

[113]

Pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu.
Pentru că nesocotiseră sfatul Celui Prea Înalt.

El le-a smerit inima prin suferinţă;
Au căzut, şi nimeni nu i-a ajutat.

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul
Şi El i-a izbăvit din necazurile lor.

I-a scos din întuneric şi din umbra morţii,
Şi le-a rupt legăturile.

O, de ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui,
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Şi pentru minunile Lui faţă de fiii oamenilor!
Căci El a sfărâmat porţi de aramă,

Şi a rupt zăvoare de fier.

II

El preface râurile în pustiu,
Şi izvoarele de apă în pământ uscat, ţara roditoare în ţară

sărată,
Din pricina răutăţii locuitorilor ei.

Tot El preface pustiul în iaz,
Şi pământul uscat în izvoare de ape.

Aşează acolo pe cei flămânzi,
Şi ei întemeiază o cetate ca să locuiască în ea;

Însămânţează ogoare, sădesc vii Şi-i culeg roadele
El îi binecuvântează şi se înmulţesc nespus

Şi nu le împuţinează vitele.

Dacă sunt împuţinaţi şi apăsaţi prin asuprire,
Nenorocire şi suferinţă,

El varsă dispreţul peste cei mari,
Şi-i face să pribegească prin pustiuri fără drum,

Dar ridică pe cel lipsit, izbăveşte pe cel nevoiaş
Şi înmulţeşte familiile ca pe nişte turme.

Oamenii fără prihană văd lucrul acesta şi se bucură.
Şi orice nelegiuire îşi închide gura!

„Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri,
Şi să fie cu luare aminte la bunătăţile Domnului.“

„Adu-ţi aminte de zilele de mai înainte“

Pentru ce uita aşa de repede vechiul Israel felul de purtare al
lui Dumnezeu? Poporul nu păstra în minte faptele Lui pline de
măreţie şi de putere, şi nici cuvintele Lui de avertizare. Dacă şi-ar fi[114]
adus aminte de minunatele Lui purtări faţă de ei, nu li s-ar fi făcut
mustrarea:

„Cine eşti tu, ca să te temi de omul cel muritor,
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Şi de fiul omului, care trece ca iarba,
Şi să uiţi pe Domnul care te-a făcut,

Care a întins cerurile şi a întemeiat pământul?
De ce să tremuri necontenit toată ziua,

Înaintea mâniei asupritorului,
Când umblă să te nimicească?

Unde este mânia asupritorului?“ (Isaia 51, 12.13)

Dar copiii lui Israel L-au uitat pe Dumnezeu, căruia Îi aparţineau
prin creaţiune şi prin mântuire. După ce au văzut toate lucrările Lui
minunate, L-au ispitit.

Izraeliţilor le-au fost încredinţate cuvintele sfinte. Dar Cuvântul
revelat al lui Dumnezeu a fost interpretat şi aplicat greşit. Poporul a
dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel.

„Via Domnului oştirilor este casa lui Israel,
Şi bărbaţii lui Iuda sunt viţa pe care o iubea.

El se aştepta la judecată şi, când colo, iată sânge vărsat!
Se aştepta la dreptate şi, când colo, iată strigăte de apăsare!

Vai de cei
Ce nu iau seama la lucrarea Domnului,

Şi nu văd lucrul mâinilor Lui!
De aceea poporul Meu va fi dus pe neaşteptate în robie

Vai de cei
Ce numesc răul bine,

Şi binele rău,
Care spun că întunericul este lumină

Şi lumina întuneric,
Care dau amărăciune în loc de dulceaţă

Şi dulceaţă în loc de amărăciune!

Vai de cei
Ce se socot înţelepţi,

Şi se cred pricepuţi!
De aceea, cum mistuie o limbă de foc miriştea, [115]

Şi cum arde flacăra iarba uscată,
Tot aşa: ca putregaiul le va fi rădăcina lor,
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Şi floarea li se va risipi în vânt ca ţărâna.
Căci au nesocotit Legea Domnului oştirilor,

Şi au dispreţuit Cuvântul Sfântului lui Israel.“ Isaia 5, 7.11-
13.20.21.24

„Scrise pentru învăţătura noastră“

„Aceste lucruri au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care
au venit sfârşiturile veacurilor.“ (1 Corinteni 10, 11). Avertizarea ni
se transmite din generaţie în generaţie şi a ajuns în zilele noastre:
„Luaţi seama dar, fraţilor, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă
rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci
îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice:
Astăzi, dacă auziţi glasul Lui,
Nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.

Cine au fost, în adevăr, cei ce s-au răzvrătit după ce auziseră? N-
au fost toţi aceia care ieşiseră din Egipt prin Moise?“ (Evrei 3, 12-16)
Nu putem noi, cei care trăim în timpul sfârşitului, să ne dăm seama
de importanţa cuvintelor apostolului: „Luaţi seama dar, fraţilor, ca
nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să
vă despartă de Dumnezeul cel viu“? (Evrei 3, 12)

Asupra noastră străluceşte lumina acumulată a vremurilor tre-
cute. Raportul despre uitarea neglijentă a lui Israel a fost păstrat
pentru luminarea noastră. În zilele noastre, Dumnezeu Şi-a întins
mâna pentru a aduna la Sine un popor din fiecare neam, seminţie
şi limbă. În mişcarea adventă, El a lucrat pentru moştenirea Sa, aşa
cum a lucrat pentru izraeliţi atunci când i-a scos din Egipt. În ma-
rea dezamăgire de la 1844, credinţa poporului Său a fost pusă la
încercare, aşa cum a fost pusă la încercare credinţa evreilor la Marea
Roşie. Dacă[116]

ar fi continuat să se încreadă în Mâna călăuzitoare, care îi însoţise
în experienţa lor trecută, adventiştii din primele zile ar fi putut să
vadă mântuirea lui Dumnezeu. Dacă toţi aceia care activau uniţi
în lucrarea de la 1844 ar fi primit solia îngerului al treilea şi ar fi
proclamat-o în puterea Duhului Sfânt, Domnul ar fi lucrat cu putere
împreună cu eforturile lor. Un potop de lumină s-ar fi revărsat asupra
lumii. Cu ani de zile mai înainte, locuitorii pământului ar fi fost
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avertizaţi, lucrarea de încheiere ar fi fost dusă la capăt şi Hristos ar
fi venit pentru a-Şi răscumpăra poporul.

Solia pentru zilele noastre

Am fost instruită să adresez cuvinte de avertizare pentru fraţii
şi surorile noastre care sunt în primejdia de a pierde din vedere lu-
crarea specială pentru timpul prezent. Domnul ne-a făcut depozitari
ai adevărului sacru. Noi trebuie să ne ridicăm şi să luminăm. În
fiecare ţară, trebuie să vestim a doua venire a lui Hristos, în graiul
descoperitorului care proclamă: „Iată că El vine pe nori. Şi orice
ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pămân-
tului se vor boci din pricina Lui!“ (Apocalipsa 1, 7) Ce facem noi?
Vestim noi solia îngerului al treilea? „Apoi (după primul înger şi al
doilea), a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: «Dacă
se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei pe frunte
sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi pucioasă,
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se
suie în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se
închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei! [117]
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus».“ (Apocalipsa 14, 9-12) Poruncile lui Dumnezeu
şi mărturia lui Isus sunt unite. Ele trebuie să fie arătate clar lumii.

Împotrivirea vrăjmaşului

În Cuvântul lui Dumnezeu, ne sunt arătate consecinţele procla-
mării soliei îngerului al treilea. „Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a
dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui
Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.“ (Apocalipsa 12, 17).
Refuzul de a asculta de poruncile lui Dumnezeu şi hotărârea de a
cultiva ura împotriva celor care proclamă poruncile conduc la cel
mai îndârjit război din partea balaurului, ale cărui puteri sunt în-
dreptate împotriva poporului lui Dumnezeu, păstrător al poruncilor.
„A făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să nu
poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele



116 Mărturii pentru comunitate vol.8

fiarei, sau numărul numelui ei.“ (Apocalipsa 13, 16.17) Semnul sau
sigiliul lui Dumnezeu este descoperit în ţinerea Sabatului zilei a
şaptea, monumentul Domnului în amintirea creaţiunii. „Domnul a
vorbit lui Moise, şi a zis: «Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: Să
nu care cumva să nu ţineţi abatele Mele, căci acesta va fi între Mine
şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt
Domnul, care vă sfinţesc.»“ (Exodul 31, 12.13) Aici, Sabatul este
prezentat clar ca un semn între Dumnezeu şi poporul Său.

Semnul fiarei este opusul acestuia — ţinerea zilei întâi a săptămâ-
nii. Semnul acesta îi deosebeşte pe aceia care recunosc supremaţia
autorităţii papale, de aceia care recunosc doar autoritatea lui Dum-
nezeu.[118]

Marea strigare

Aşa după cum e profetizat în capitolul optsprezece din Apocalips,
solia îngerului al treilea trebuie să fie proclamată cu mare putere
de aceia care dau avertizarea finală cu privire la fiară şi la chipul
ei: „Am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare
putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare
şi a zis: «A căzut, a căzut, Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al
dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei
păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul
mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea şi negustorii
pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.» Apoi am auzit
din cer un alt glas, care zicea: «Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca
să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru
că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la cer; şi Dumnezeu
Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei. Răsplătiţi-i cum v-a răsplătit ea,
şi întoarceţi-i de două ori cât faptele ei. Turnaţi-i îndoit în potirul în
care a amestecat ea!»“ Aceasta e solia dată de Dumnezeu pentru a fi
vestită în strigarea cea tare a îngerului al treilea.

Aceia, a căror credinţă şi al căror zel sunt proporţionale cu cu-
noaşterea adevărului pe care o au, îşi vor da pe faţă loialitatea faţă de
Dumnezeu, făcându-le cunoscut celor dimprejurul lor adevărul, în
toată puterea lui salvatoare şi sfinţitoare. Viaţa lor, de slujire sfântă
şi neegoistă, va fi în conformitate cu principiile vitale ale Împărăţiei
cerului.
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„Şi ai uitat“

E un adevăr solemn şi teribil că mulţi dintre cei care au fost
zeloşi în proclamarea soliei îngerului al treilea devin acum neatenţi
şi nepăsători! Aproape că nu se mai distinge linia de demarcaţie
dintre oamenii din lume şi aşa-zişii creştini. Mulţi dintre cei care pe [119]
vremuri erau adventişti zeloşi se conformează acum lumii — felului
ei de purtare, obiceiurilor şi egoismului ei. În loc să călăuzească
lumea, ca să asculte de Legea lui Dumnezeu, biserica se uneşte tot
mai mult cu lumea în neascultare. În fiecare zi, biserica se îndreaptă
spre lume. Cât de mulţi aşa-zişi creştini sunt sclavi ai lui Mamona!
Lăsarea în voia apetitului, cheltuirea extravagantă a banilor pentru
satisfacţii egoiste Îl dezonorează foarte mult pe Dumnezeu.

Iar prin lipsa de zel în vestirea soliei îngerului al treilea, mulţi
alţii, deşi în aparenţă nu trăiesc în neascultare, îşi pun influenţa de
partea lui Satana, cum fac şi aceia care păcătuiesc pe faţă împotriva
lui Dumnezeu. Mulţime de oameni pier; dar cât de puţini simt povara
pentru aceste suflete! Asupra multora din poporul lui Dumnezeu
zace o încremenire, o paralizie, care-i împiedică să înţeleagă datoria
ceasului de faţă.

Când au intrat în Canaan, izraeliţii n-au realizat planul lui Dum-
nezeu de a lua în stăpânire întreaga ţară. După o cucerire parţială,
ei s-au aşezat locului pentru a se bucura de rodul victoriilor lor.
În necredinţa şi iubirea lor de tihnă, s-au îngrămădit în părţile cu-
cerite până atunci, în loc să înainteze şi să ocupe teritorii noi. În
felul acesta, au început să se îndepărteze de Dumnezeu. Prin faptul
că nu au ajuns să realizeze scopul Lui, ei au făcut să fie cu nepu-
tinţă pentru Dumnezeu să împlinească faţă de ei făgăduinţa Lui de
binecuvântare.

Nu face biserica de astăzi acelaşi lucru? Având în faţă întreaga
lume care duce lipsă de Evanghelie, aşa-zişii creştini se îngrămădesc
acolo unde pot să se bucure de privilegiile Evangheliei. Ei nu simt
nevoia de a ocupa teritorii noi, ducând solia mântuirii în regiunile
îndepărtate. Ei refuză să împlinească însărcinarea lui Hristos: „Mer-
geţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură“. Sunt ei
mai puţin vinovaţi decât era biserica iudeilor? [120]
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„Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi“

Va fi un conflict aspru între aceia care sunt credincioşi lui Dum-
nezeu şi aceia care aruncă ocară asupra Legii Sale. Respectul pentru
Legea lui Dumnezeu a fost dărâmat. Conducătorii religioşi pro-
povăduiesc drept doctrină poruncile oamenilor. Cum era în zilele
vechiului Israel, aşa este şi în veacul acesta lumesc. Dar, pentru că
necredincioşia şi nelegiuirea domină, vor oare aceia care au respectat
Legea lui Dumnezeu să cultive acum mai puţin respect pentru ea?
Se vor uni ei cu puterile pământului pentru a o face fără valoare? Cei
loiali nu vor fi luaţi şi abătuţi de curentul răului. Ei nu vor arunca
dispreţ asupra lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pus deoparte ca
sfinte. Ei nu vor urma exemplul de uitare neglijentă al lui Israel; ei
îşi vor aduce aminte de felul de purtare al lui Dumnezeu cu poporul
Său în toate timpurile şi vor merge pe calea poruncilor Lui.

Fiecare este pus la probă. Nu sunt decât două părţi. De care parte
eşti tu?

Scutul Atotputerniciei

Poporul lui Dumnezeu care ţine poruncile stă sub scutul cuprin-
zător al Celui Atotputernic.

„Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt
Şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic,

Zice despre Domnul: «El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia
mea,

Dumnezeul meu în care mă încred!»
Da, El te scapă de laţul vânătorului,

De ciumă şi de pustiirile ei.
El te va acoperi cu penele Lui,

Şi te vei ascunde sub aripile Lui.
Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii,
Nici de săgeata care zboară ziua

Nici de ciuma, care umblă în întuneric,
Nici de molima, care bântuie ziua namiaza mare.

O mie să cadă alături de tine
Şi zece mii la dreapta ta,
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Dar de tine nu se va apropia.
Doar vei privi cu ochii

Şi vei vedea răsplătirea celor răi.
[121]

Pentru că zici: «Domnul este locul meu de adăpost!»
Şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,

De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge,
Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

Căci El va porunci îngerilor Săi
Să te păzească în toate căile tale;

Şi ei te vor duce pe mâini
Ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Vei păşi peste lei şi peste năpârci
Şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi.

«Fiindcă Mă iubeşte — zice Domnul — de aceea îl voi izbăvi;
Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.

Când Mă va chema, îi voi răspunde
Voi fi cu el în strâmtorare

Îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi
Îl voi sătura cu viaţă lungă,

Şi-i voi arăta mântuirea Mea.»“ Psalmii 91

Iehova Domneşte

Veniţi să cântăm cu veselie Domnului,
Şi să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.

Să mergem înaintea Lui cu laude,
Să facem să răsune cântece în cinstea Lui!

Căci Domnul este un Dumnezeu mare
Este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.

El ţine în mână adâncimile pământului.
Şi vârfurile munţilor sunt ale Lui.

A Lui este marea, El a făcut-o,
Şi mâinile Lui au întocmit uscatul;

Veniţi să ne închinăm şi să ne smerim,
Să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului,

Făcătorului nostru!

Căci El este Dumnezeul nostru,
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Şi noi suntem poporul păşunii Lui,
Turma, pe care o povăţuieşte mâna Lui

O, de aţi asculta azi glasul Lui!
„Nu vă împietriţi inima, ca la Meriba,

Ca în ziua de la Masa, în pustie,
Unde părinţii voştri M-au ispitit

Şi M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele.
[122]

Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta,
Şi am zis: «Este un popor cu inima rătăcită;

Ei nu cunosc căile Mele.
De aceea am jurat în mânia Mea:

„Nu vor intra în odihna Mea!“»

Cântaţi Domnului o cântare nouă!
Cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!

Cântaţi Domnului, binecuvântaţi Numele Lui,
Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!

Povestiţi printre neamuri slava Lui,
Printre toate popoarele minunile Lui!

Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă.
El este mai de temut decât toţi dumnezeii.

Căci toţi dumnezeii popoarelor sunt nişte idoli,
Dar Domnul a făcut cerurile.

Strălucirea şi măreţia sunt înaintea Feţei Lui,
Slava şi podoaba sunt în locaşul Lui cel sfânt.

Familiile popoarelor, daţi Domnului,
Daţi Domnului slavă şi cinste!

Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Aduceţi daruri de mâncare şi intraţi în curţile Lui!

Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu podoabe sfinte,
Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului!

Spuneţi printre neamuri: «Domnul împărăţeşte!
De aceea lumea este tare şi nu se clatină.

Domnul judecă popoarele cu dreptate.
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Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul;
Să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!

Să tresalte câmpia, cu tot ce e pe ea,
Toţi copacii pădurii să strige de bucurie Înaintea Domnului!

Căci El vine, Vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate,

Şi popoarele după credincioşia Lui.»“ Psalmii 95.
[123]
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Secţiunea 3 — Scrisori către medici

„Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleaşi lucruri, iar vouă
vă este de folos.“ Filipeni 3, 1



Valoarea încercărilor

În drum spre Copenhaga,
16 Iulie 1886
Către Directorul medical al Sanatoriului Battle Creek

Iubitul meu frate: Am cea mai duioasă iubire pentru tine şi aş
dori ca aceia care se ţin de tine cu ocări să te lase în pace. Dar, iubitul
meu frate, trebuie să-ţi aduci aminte că aceste frământări şi necazuri
sunt cuprinse în acele „toate lucrurile“ care lucrează împreună spre
binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu. Ochiul Domnului este
îndreptat spre tine şi îi urmăreşte pe aceia care te prezintă sub o falsă
înfăţişare şi te sfâşie în bucăţi. Dar, dacă vei fi plin de curaj, dacă-ţi
vei sprijini sufletul pe Dumnezeu, dacă te vei încrede în Părintele
tău ceresc, aşa cum se încrede un copil în tatăl său, dacă vei lucra
cu dreptate şi vei iubi îndurarea, Dumnezeu poate şi va lucra prin
tine. Făgăduinţa Lui e sigură: „Voi cinsti pe cine Mă cinsteşte“. (1
Samuel 2, 30) Adu-ţi aminte că experienţa ta nu este prima de felul
acesta. Cunoşti istoria lui Iosif şi a lui Daniel. Domnul nu a oprit
comploturile oamenilor nelegiuiţi; dar a făcut ca uneltirile lor să
lucreze spre binele celor care, în mijlocul încercărilor şi luptei, şi-au
păstrat credinţa şi supunerea.

Flăcările cuptorului n-au rostul să distrugă, ci să cureţe, să în-
nobileze, să sfinţească. Dacă n-ar veni necazuri, n-am simţi atât de
mult nevoia de Dumnezeu şi de ajutorul Lui şi am ajunge mândri şi[124]
încrezuţi. În necazurile ce se abat peste tine, văd dovada că ochiul
lui Dumnezeu este îndreptat spre tine şi că El vrea să Te atragă la
Sine. Nu cei sănătoşi, ci cei răniţi, au nevoie de medic; aceia care
sunt apăsaţi până la limita puterii lor de a suporta au nevoie de ajutor.
Întoarce-te la cetăţuie. Învaţă lecţia preţioasă: „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) Isus
te iubeşte, şi-mi pare bine când citesc experienţa prin care treci,

124
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nu pentru că suferi, ci pentru că aceasta e o dovadă pentru mine
că Domnul Isus te pune la probă şi te încearcă, să vadă dacă vei
veni la El, să vadă dacă îţi vei pune încrederea în El, ca să găseşti
pace şi odihnă în iubirea Lui. Mă rog pentru tine, ca să vii la El, la
Fântâna apelor vii. Aceasta este experienţa prin care trebuie să treacă
fiecare dintre noi, dacă e să ajungem vreodată să locuim cu Hristos,
în locaşurile pe care El a mers să le pregătească. Ai de învăţat lecţii
de cea mai mare valoare în şcoala lui Hristos, lecţii care te vor mâna
să-ţi lucrezi propria ta mântuire cu frică şi cutremur.

Când totul îţi merge bine, când toţi te vorbesc de bine, atunci
eşti în primejdie. Fii atent, căci vei fi pus la probă. Cea mai mare
temere pe care am avut-o cu privire la tine a fost că vei avea o
prea mare prosperitate şi că nu vei izbuti să înveţi că trebuie să
depinzi numai de Dumnezeu. Ai fost aşezat într-o poziţie de mare
răspundere şi onoare, şi a fost primejdia să fii apucat de ameţeală
şi să-ţi pierzi dependenţa de Dumnezeu. Ai fost pus într-un loc de
unde poţi exercita o întinsă influenţă spre bine, dacă ţinteşti numai
la gloria lui Dumnezeu. Tatăl tău ceresc te iubeşte şi te va atrage la
Sine prin încercările acelea care ţi se par prea severe. [125]

Am cea mai mare dorinţă ca tu să intri în cetatea lui Dumnezeu,
nu ca un vinovat cu greu iertat, ci ca un biruitor. Iubitul meu frate,
te vei gândi la aceasta? Dacă eşti sincer, smerit şi credincios în viaţa
aceasta, ţi se va da o intrare îmbelşugată în Împărăţia lui Dumnezeu.
Atunci vei avea parte la pomul vieţii; deoarece vei fi un biruitor
asupra păcatului; şi cetatea al cărei meşter ziditor este Dumnezeu va
fi a ta. Lasă imaginaţia să vadă lucrurile nevăzute. Lasă ca gândurile
tale să fie purtate la dovezile marii iubiri a lui Dumnezeu pentru tine.
Contemplând obiectul pe care-l urmăreşti, vei pierde senzaţia durerii
adusă de uşoarele suferinţe care durează numai o clipă.

Experienţa lui Pavel

Copenhaga,
17 iulie 1886

Pavel era un om care ştia ce înseamnă a fi părtaş la suferinţele lui
Hristos. N-ai nevoie să repet istoria încercărilor lui. Viaţa lui a fost o
viaţă de muncă neîntreruptă, cu toate că era lovit de multe slăbiciuni.
El era fără încetare urmărit de ura şi răutatea iudeilor. Ei erau peste
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măsură de înfuriaţi pe el şi făceau tot ce puteau ca să-l împiedice
în lucrarea lui. Şi, cu toate acestea, auzim glasul lui răsunând de-a
lungul veacurilor, până în zilele noastre: „Căci întristările noastre
uşoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică
de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd;... căci
lucrurile care se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd
sunt veşnice.“ „Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu
sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie
descoperită faţă de noi.“ (2 Corinteni 4, 17.18; Romani 8, 18) Pavel
nu exagerează în aprecierea pe care o face cu privire la privilegiile
şi avantajele vieţii creştine. Nu vorbesc cu ezitare despre lucrurile
acestea; deoarece ştiu din propria mea experienţă că ceea ce spune
el e adevărat.[126]

Rămânând în dragostea lui Dumnezeu

Pavel spune mai departe: „Toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul
lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Şi voi n-aţi primit un duh
de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care
ne face să strigăm: «Ava, adică: Tată!»“ (Romani 8, 14.15). Una
dintre lecţiile pe care urmează să le învăţăm în şcoala lui Hristos este
că iubirea Domnului pentru noi este mult mai mare decât aceea a
părinţilor noştri pământeşti. Trebuie să avem o credinţă neclintită şi o
încredere deplină în El. „Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul
nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă suntem copii,
suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună
moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca
să fim şi proslăviţi împreună cu El.“ (Romani 8, 16.17) Domnul să
te ajute, ca pe un elev sârguincios în şcoala lui Hristos, să înveţi să
laşi poverile tale asupra lui Isus. Şi, dacă eşti liber în iubirea Lui, vei
privi pe deasupra, dincolo de aceste încercări sâcâitoare. Gândeşte-te
la tot ce a suferit Isus pentru tine şi nu uita că a fi părtaşi cu El la
suferinţele Lui, pentru ca să putem fi părtaşi şi la slava Lui, e o parte
din moştenirea pe care am primit-o, fiind creştini.
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Primejdia încrederii în sine

Studiază visul lui Nebucadneţar, aşa cum e redat în capitolul
patru din Daniel. Împăratul a văzut un copac înalt, înrădăcinat în
pământ. Turme şi cirezi de pe munţi şi de pe dealuri se bucurau
la adăpostul lui, iar păsările cerului îşi făceau cuiburile în ramurile
lui. În felul acesta erau reprezentate mărirea şi prosperitatea lui
Nebucadneţar. Neamuri erau adunate sub suveranitatea lui. Împărăţia
lui era adânc înfiptă în inima supuşilor lui loiali.

Împăratul şi-a văzut prosperitatea şi, din cauza aceasta, s-a în-
gâmfat. Fără a ţine seama de avertismentele pe care i le dăduse
Dumnezeu, el a făcut chiar lucrurile acelea pe care Domnul i-a spus
să nu le facă. [127]

El a privit la împărăţia sa cu mândrie şi a exclamat: „Nu este
acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere
împărătească, prin puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?“
(Daniel 4, 30). În clipa când cuvintele au fost rostite, s-a pronunţat
sentinţa judecăţii. Împăratului i s-au luat minţile. Puterea de judecată
pe care el o socotise atât de desăvârşită şi înţelepciunea cu care se
mândrise i-au fost luate. Comoara inteligenţei, care îl înalţă pe om
deasupra animalelor, dispăruse.

Sceptrul nu mai e în mâna mândrului şi puternicului monarh.
Marele cârmuitor este un nebun. Stă în cireadă cu vitele, păscând
ca ele. E în tovărăşia fiarelor câmpului. Fruntea care mai înainte
purtase o coroană e desfigurată de lipsa raţiunii şi a inteligenţei. Se
dăduse sentinţa: „Tăiaţi copacul, şi rupeţi ramurile; scuturaţi-i frunza
şi risipiţi roadele.“ (Daniel 4, 14) Aşa Se preamăreşte Dumnezeu
ca viul şi adevăratul Dumnezeu. Pe bună dreptate, David putea să
exclame: „Am văzut pe cel rău în toată puterea lui; se întindea ca
un copac verde. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo;
l-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi.“ (Psalmii 37, 35.36). Să se
îngâmfe şi să se mândrească oamenii, şi Domnul nu-i va mai susţine
şi nu-i va feri de cădere. Să se mândrească şi să se fălească o biserică,
ne mai depinzând de Dumnezeu, şi ne mai proslăvind puterea Lui,
şi biserica aceea, fără îndoială, va fi părăsită de Domnul, lăsată să
cadă la pământ. Să se laude un popor cu bogăţie, inteligenţă, ştiinţă
şi orice altceva în afară de Hristos, şi curând va ajunge la confuzie.
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Purtătorul nostru de poveri

Iubitul meu frate, adu-ţi aminte că pământul acesta nu este cerul.
Hristos spunea: „În lume, veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am
biruit lumea“. „Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci
a lor este împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina[128]
Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de
lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-
vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au
prigonit pe proorocii care au fost înainte de voi.“ (Ioan 16, 33; Matei
5, 10-12) Isus nu te-a lăsat să fii surprins de încercările şi greutăţile
pe care le întâmpini. El ţi-a spus totul cu privire la ele şi ţi-a mai
spus să nu te laşi înfrânt şi apăsat când vin încercările. Priveşte la
Isus, Răscumpărătorul tău, fii vesel şi bucură-te. Necazurile cele mai
greu de suportat sunt acelea care vin de la fraţii noştri de credinţă şi
de la prietenii noştri cei mai intimi; dar chiar şi aceste necazuri pot fi
suportate cu răbdare. Isus nu zace în mormântul cel nou al lui Iosif.
El a înviat şi S-a înălţat la cer pentru a mijloci în favoarea noastră.
Avem un Mântuitor care ne-a iubit atât de mult, încât a murit pentru
noi, pentru ca prin El să putem avea nădejde, putere, curaj şi un loc
cu El pe tronul Lui. El poate şi vrea să te ajute ori de câte ori Îl rogi.

Dacă încerci să-ţi porţi singur poverile, vei fi zdrobit sub ele.
Ai răspunderi grele. Isus le cunoaşte şi nu te va părăsi, dacă tu nu-
L părăseşti. El este onorat când Îi încredinţezi Lui paza sufletului
tău, ca unui Creator credincios. El te îndeamnă să nădăjduieşti în
harul Lui, crezând că El nu doreşte să porţi aceste grele răspunderi în
propria ta putere. Crede numai şi vei vedea mântuirea lui Dumnezeu.

Te simţi necorespunzător pentru poziţia de încredere pe care o
ocupi? Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru aceasta. Cu cât îţi simţi
mai mult slăbiciunea, cu atât vei fi mai mult înclinat să cauţi un
sprijinitor. „Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi.“
(Iacov 4, 8). Isus doreşte să fii fericit şi să fii vesel. El doreşte să faci
tot ce poţi mai bine, cu puterea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu, şi apoi
să te încrezi în Domnul, pentru a te ajuta şi pentru a ridica persoane
care să-ţi fie sprijin la purtarea poverilor.[129]

Vorbirile lipsite de amabilitate ale oamenilor să nu te jignească.
N-au spus oamenii lucruri lipsite de amabilitate despre Isus? Tu
greşeşti şi s-ar putea ca uneori să dai ocazie pentru observaţii lipsite
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de amabilitate, dar Isus n-a greşit niciodată. El a fost curat, nepătat
şi neîntinat. Nu aştepta în viaţa aceasta o soartă mai bună de cum a
avut Prinţul slavei. Când văd că pot face să te simţi rănit, vrăjmaşii
tăi se vor bucura, iar Satana se va bucura şi el. Priveşte la Isus şi
lucrează cu gândul numai la gloria lui Dumnezeu. Păstrează-ţi inima
în iubirea lui Dumnezeu.

Privind dincolo de oameni

Se poate ca tocmai membrii bisericii de care aparţii să spună şi
să facă lucruri care te mâhnesc. Dar mergi înainte, calm şi paşnic,
încrezându-te pururea în Isus, amintindu-ţi că nu eşti al tău, că eşti
proprietatea lui Hristos, răscumpărat cu sângele Fiului iubit al lui
Dumnezeu şi că eşti angajat în lucrarea Lui, căutând să aduci fericire
omenirii. Aceasta este o mare lucrare. Nu îngădui ca perversitatea
oamenilor să te abată de la încrederea fermă şi dăinuitoare a credinţei
în făgăduinţele lui Dumnezeu.

Te răneşte când cineva pentru care ai făcut multe lucruri devine
vrăjmaşul tău, pentru că a fost adus sub o influenţă care îţi este
potrivnică. Dar nu faci şi tu aproape acelaşi lucru faţă de Isus când
te abaţi de la El? El a fost cel mai bun prieten al tău. El a făcut totul
cu putinţă pentru a-ţi câştiga iubirea. El a făcut apel la încrederea
ta. El te-a invitat să vii la El cu toate poverile şi toate necazurile
tale şi Şi-a dat cuvântul că-ţi va da odihnă şi pace, dacă vei purta
jugul Lui şi vei duce poverile Lui. El declară că jugul Lui este bun şi
povara Lui este uşoară. Dovedeşte că ai încredere în El. Crede-L pe
Dumnezeu pe cuvânt. N-ai fi putut sta acolo unde stai acum, purtând
răspunderile pe care le-ai purtat, dacă Isus nu ţi-ar fi dat un ajutor
special. Recunoaşte lucrul acesta. Laudă-L pe Dumnezeu pentru că
ţi-a fost ajutor şi încrede-te mai departe în El.

Adu-L pe Hristos în viaţa ta. Să nu consideri că trebuie să dai
socoteală pentru purtarea rea a altora, chiar dacă sunt în biserică. [130]
Sunt în biserică persoane necredincioase care Îl tratează pe Isus mult
mai rău de cum te tratează pe tine. Dacă El ar fi pe pământ oamenii
aceştia L-ar insulta, L-ar batjocori şi L-ar ocărî. „Nu se poate să
nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine
prilejul de păcătuire!“ „Ar fi mai de folos să i se atârne de gât o
piatră mare de moară, şi să fie înecat în adâncul mării!“ (Matei 18,
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7.6) Tu porţi o povară grea. Doresc ca fiecare să poată simţi aceasta
aşa cum o simt eu. Doresc ca toţi fraţii tăi de credinţă să fie sinceri
şi credincioşi faţă de tine, neîmpiedecându-te, dar nici înălţându-te
şi nici proslăvindu-te, ci privind la tine ca la o persoană pe care
Dumnezeu o foloseşte ca pe un instrument al Lui, pentru a face o
anumită lucrare, şi amintindu-şi că nu trebuie să pună frâne la roţi,
ci să ajute, nu să împiedice.

O Povară veşnică de slavă

Iarăşi zic: Bucură-te în Domnul. Odihneşte-te în El. Ai nevoie
de puterea Lui şi poţi avea puterea aceasta. Mergi înainte hotărât,
vitejeşte, curajos. Poate că vei greşi în judecată, dar nu-ţi pierde
legătura cu Isus. El este înţelepciune, El este lumină, El este putere.
El este pentru tine ca o Stâncă într-un ţinut obositor. Odihneşte-te
la umbra Lui. Ai nevoie de înţelepciune, iar Isus ţi-o va da. Nu
fi necredincios. Cu cât eşti mai mult îmbrâncit, greşit înţeles, rău
interpretat şi fals prezentat, cu atât mai mult ai dovada că faci o
lucrare pentru Domnul şi cu atât trebuie să te agăţi mai tare de
Mântuitorul tău. În toate dificultăţile tale, fii calm şi netulburat,
răbdător şi îngăduitor, nefăcând rău pentru rău, ci făcând bine pentru
rău. Priveşte la vârful scării. Dumnezeu este deasupra ei. Slava Lui
străluceşte asupra fiecărui suflet care se înalţă spre cer. Isus este
scara aceasta. Urcă. Agaţă-te de El şi nu peste multă vreme vei păşi
de pe scară în veşnica Lui împărăţie.

Doresc să ai parte de cer. Nu cunosc pe altcineva care ar aprecia[131]
cerul mai mult ca tine, care ai lucrat atât de fără odihnă pentru a
alina suferinţa oamenilor, lipsindu-te de somn, neglijând mâncarea
şi aducându-ţi prea puţină bucurie în viaţă. Uneori pare să nu fie prea
multă lumină pe cărarea ta, ci numai o umbră continuă şi îndelungată.
Suferinţele pe care le vezi, nenorociţii muribunzi căutând şi dorind
ajutor, contactul tău cu fiinţele omeneşti corupte şi degradate —
experienţa aceasta nu face decât să-ţi submineze credinţa în oameni.

Tu trebuie într-adevăr să priveşti la Isus, păstrându-ţi ochii fixaţi
la slava din vârful scării. Numai prin Hristos poţi să-ţi asiguri cerul,
unde totul e curăţie, sfinţenie, pace şi binecuvântare, unde sunt măriri
pe care buzele omeneşti nu le pot descrie. Treapta cea mai apropiată,
la care putem ajunge în descrierea răsplătirii care îl aşteaptă pe
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biruitor, este de a spune că ea este o povară mult mai copleşitoare
şi veşnică de slavă. Va fi o veşnicie de fericire, o fericită veşnicie,
dezvăluind noi glorii în decursul veacurilor fără sfârşit.

Tu trebuie să fii acolo. Indiferent ce ai pierde aci, hotărăşte-te
să-ţi asiguri viaţa veşnică. Nu te lăsa niciodată descurajat. De multe
ori am văzut braţele veşnice în jurul tău, atunci când părea că nu
înţelegi sau apreciezi marea bunăvoinţă a cerului. Trăieşte pentru
Isus. Tu poţi lucra mai bine ca medic în sanatoriu, dacă faci din
Hristos medicul tău şef. Umblă sârguincios după coroana vieţii.
Fă-ţi din servirea lui Dumnezeu ocupaţia ta. Vei avea răsplătire nu
numai în viaţa aceasta, dar şi în viaţa viitoare. Am un profund interes
atât pentru tine, cât şi pentru soţia ta, pe care o iubesc în Domnul, aşa
cum îi iubesc pe propriii mei copii şi pe soţiile lor. Doresc ca tu şi
soţia ta să fiţi printre cei mântuiţi, ca să luaţi parte la încoronarea lui
Hristos. Doresc foarte mult ca tu să ieşi mai mult decât biruitor prin
Acela care Şi-a dat viaţa pentru tine. Din cauza aceasta, scumpul
meu frate, ţi-am vorbit desluşit. Doresc ca tu să ai o veşnicie de [132]
fericire. Poziţia ta a fost una dintre cele mai grele. M-am temut că
ai să-ţi pierzi credinţa şi curajul. Tu trebuie să creşti în har şi în
cunoaşterea adevărului. Trebuie să te apropii de fraţii tăi. Orice ar
veni, nu-ţi pierde încrederea în ei şi în Hristos; şi ţine-te bine de
adevăr.

* * * * *

Extras dintr-o scrisoare scrisă din Adelaide, Australia de Sud,
în 1892

Iubitul meu frate, vei avea să dai piept cu multe necazuri, dar ţine
cu tărie la integritatea ta. Nu da pe faţă niciodată altceva decât un
spirit nobil. Universul ceresc supraveghează lupta. Satana pândeşte,
doritor să te surprindă când nu eşti atent, doritor să te vadă acţionând
în mod nechibzuit, ca să poată obţine un avantaj asupra ta. Luptă
bărbăteşte lupta Domnului. Procedează exact aşa cum ar proceda
Hristos, dacă ar fi în locul tău. Să nu fie nici o inconsecvenţă în
credinţa şi trăirea ta. Nu te lăsa aţâţat de necazurile supărătoare,
care se ivesc fără încetare. Rămâi calm, gândeşte-te la Isus, şi fă tot
ce poţi pentru a-I fi pe plac. Harul lui Hristos şi Duhul Sfânt sunt
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darurile lui Dumnezeu pentru tine, pentru ca tu să poţi fi întărit cu
toată puterea în omul dinlăuntru.[133]



Prea mare concentrare în Battle Creek

South Lancaster, Mass.,
18 octombrie 1890
Către Administratorii Sanatoriului din Battle Creek

Iubiţi fraţi: Pe când eram la Petoskey, am avut o convorbire cu
medicul vostru şef cu privire la înfiinţarea unui cămin pentru copiii
orfani, la Battle Creek. Am spus că aceasta era exact ceea ce era
necesar în mijlocul poporului nostru şi că, în privinţa instituţiilor de
felul acesta, noi eram mult înapoia altor denominaţiuni.

În discuţie, mi-am exprimat temerea că la Battle Creek se concen-
trează prea multe atribuţii şi sunt încă de aceeaşi părere. E primejdios
să se concentreze atât de multe lucruri într-o singură localitate. Se
cheltuieşte o prea mare cantitate de mijloace în această unică locali-
tate, în timp ce se neglijează oraşe în care va fi din ce în ce mai greu
de lucrat.

Am cercetat unele dintre scrierile mele şi am găsit că în privinţa
aceasta s-au dat avertizări cu ani de zile mai înainte. E arătat clar
că la Battle Creek imobilele nu trebuie să fie mărite, că nu trebuie
să se adauge clădire la clădire pentru a spori înlesnirile de acolo.
Am fost instruiţi să nu îngrămădim interese în acel unic loc, ci să
ne lărgim sfera de activitate. A fost primejdia ca Battle Creek să
devină ca Ierusalimul din vechime — un centru puternic. Dacă nu
luăm seama la avertizările acestea, relele care au dus la ruinarea
Ierusalimului vor veni asupra noastră. Mândria, înălţarea de sine,
neglijarea celor săraci şi părtinirea celor bogaţi, au fost păcatele
Ierusalimului. Astăzi, când interese puternice sunt concentrate într-
un singur loc, lucrătorii sunt ispitiţi să devină înfumuraţi datorită
egoismului şi mândriei. Atunci când cedează la ispitele acestea,
ei nu sunt împreună-lucrători cu Dumnezeu. În loc de a căuta să
sporim răspunderile noastre în Battle Creek, ar trebui ca, plini de
curaj şi de bunăvoinţă, să împărţim răspunde-rile care sunt deja
acolo, distribuindu-le în multe locuri. [134]

133
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Noi suntem „o privelişte pentru lume, pentru îngeri şi pentru
oameni“. (1 Corinteni 4, 9) Misiunea noastră este aceeaşi cu aceea pe
care a anunţat-o Hristos la începutul lucrării Sale. „Duhul Domnului
este peste Mine“, spunea El, „pentru că M-a uns să vestesc săracilor
Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,
să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea
vederii; să dau drumul celor apăsaţi, să vestesc anul de îndurare
al Domnului.“ (Luca 4, 18.19) Noi trebuie să ducem mai departe
lucrarea ce ne-a fost încredinţată de Domnul. El zice: „Dacă vei
da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci
lumina ta va răsări peste întunecime, şi întunericul tău va fi ca ziua,
namiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul
chiar în locuri fără apă şi va din nou putere mădularelor tale; vei fi ca
o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă“. „Totdeauna
vor fi săraci în ţară; de aceea îţi dau porunca aceasta: «Să-ţi deschizi
mâna faţă de fratele tău, faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara
ta».“ „Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel.“
(Isaia 58, 10.11; Deuteronom 15, 11; Matei 7, 12).

Vom fi ispitiţi să fim lacomi, să fim avari, să cultivăm o dorinţă
nepotolită după mai mult. Dacă cedăm, ispita aceasta va aduce asu-
pra noastră aceleaşi primejdii care s-au abătut asupra Ierusalimului.
Nu vom fi în stare să-L cunoaştem pe Dumnezeu şi să-L reprezen-
tăm în caracter. Avem nevoie să veghem de aproape asupra noastră
înşine, ca nu cumva să cădem din cauza necredinţei, cum au făcut
iudeii. Trebuie să lucrăm fără egoism. Trebuie să simţim un interes
profund faţă de înfiinţarea şi dezvoltarea altor instituţii, în afară de
acelea pe care le administrăm. Doresc în mod sincer ca sanatoriul să
fie la multe mile depărtare de Battle Creek. Din lumina dată mie de
Dumnezeu, ştiu că aşa ar fi mai bine pentru spiritualitatea şi eficaci-
tatea lui. Colegiul din apropiere de Lincoln, Nebraska, îi va primi pe
mulţi din Battle Creek, iar aceasta e aşa cum ar trebui să fie. Lumina[135]
ar trebui să strălucească şi din alte locuri, ca şi din Battle Creek.
Dumnezeu vrea ca lumina să strălucească din diferite oraşe şi din
diverse localităţi.

E o greşeală să concentrăm atât de multe într-un singur loc
— miroase a egoism. Battle Creek primeşte mai multe avantaje
decât i se cuvin. Dacă interesele importante, concentrate acolo, ar fi
împărţite şi subîmpărţite, s-ar da tărie altor comunităţi. Noi trebuie
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să lucrăm neegoist în marea vie a Domnului, împărţind timpul,
banii, interesele educaţionale şi instituţiile pastorale în aşa fel, încât
un număr cât mai mare să poată culege foloasele. Ambiţia care
îi determină pe oameni să concentreze atât de multe înlesniri în
Battle Creek ar trebui să fie restrânsă, aşa încât alte locuri să poată fi
binecuvântate cu foloasele pe care unii au plănuit să le concentreze
aici. Concentrând atât de multe într-un singur loc, i se dă poporului
o rea educaţie.

A plănui mai mult pentru Battle Creek nu e un lucru înţelept.
Lumea este câmpul nostru de lucru, iar banii cheltuiţi în acest unic
loc ar contribui mult mai bine la executarea cu succes a unei lucrări
active în alte locuri. Sunt multe oraşe în care poporul are nevoie de
solia Evangheliei. În loc să fie concentraţi în Battle Creek atât de
mulţi lucrători talentaţi, ar trebui ca oamenii cu daruri sfinţite să fie
puşi să lucreze în diferite localităţi. Bărbaţii aceştia ar trebui să aibă
un viu interes faţă de multe locuri, căutând căi şi mijloace prin care
să facă să înainteze lucrarea. Ei nu trebuie să acţioneze după propria
lor judecată, ci trebuie să se contopească în marea lucrare. An după
an, în timp ce lucrarea se întăreşte acolo unde lucrează, ei trebuie să
crească şi să formeze lucrători şi să-i trimită în alte locuri.

O slujire neegoistă

Trebuie să se pună capăt dezvoltării instituţiilor noastre din Battle
Creek. Câmpul este lumea, iar Dumnezeu are un interes faţă de
alte părţi ale viei Sale celei mari. Sunt comunităţi şi instituţii care [136]
întind de fiecare nerv, ca să se poată ţine pe picioare şi să poată
fiinţa. Instituţiile noastre mai prospere trebuie să caute să întărească
lucrurile care mai rămân, dar care sunt gata să piară. Cât de uşor ar
putea marea noastră comunitate din Battle Creek să acorde parte din
mijloacele ei pentru ajutorarea comunităţilor mai sărace, care sunt
aproape zdrobite sub povara datoriilor! Pentru ce aceste comunităţi
surori să fie lăsate an după an să se lupte cu sărăcia şi datoriile?
Egoismul aduce moarte spirituală. Ce mare bine ar putea să realizeze
comunităţile noastre mai puternice, dacă şi-ar ajuta comunităţile
surori, aducându-le la o stare de prosperitate!
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Ajutorarea celor care au nevoie de ajutor

Ca instrumente ale lui Dumnezeu, noi trebuie să avem inimi de
carne, pline de iubirea care ne îndeamnă să le fim de ajutor celor care
sunt în mai mare nevoie ca noi. Dacă îi vedem pe fraţii şi pe surorile
noastre că se luptă sub povara sărăciei şi a datoriilor, dacă vedem
comunităţi care au nevoie de ajutor spiritual, ar trebui să manifestăm
un interes neegoist faţă de ele şi să le ajutăm în măsura în care
Dumnezeu ne-a dat prosperitate. Dacă voi, care aveţi răspunderea
unei instituţii, vedeţi alte instituţii luptându-se cu curaj pentru a
se ţine pe picioare, aşa ca să poată face o lucrare asemănătoare cu
lucrarea instituţiilor în care lucraţi, nu fiţi geloşi.

Nu căutaţi să duceţi la desfiinţare o forţă lucrătoare şi să vă înăl-
ţaţi pe voi în conştientă superioritate. Mai bine reduceţi unele dintre
planurile voastre mari şi ajutaţi-i pe cei care se luptă cu greutăţile.
Ajutaţi-le în realizarea unora dintre planurile lor de dezvoltare a
facilităţilor. Nu folosiţi fiecare ban pentru a vă dezvolta înlesnirile
şi a vă spori răspunderile. Rezervaţi parte din mijloacele voastre
pentru înfiinţarea, în alte locuri, atât a instituţiilor sanitare, cât şi a
şcolilor. Veţi avea nevoie de multă înţelepciune pentru a şti exact
unde să plasaţi aceste instituţii, în aşa fel încât oamenii să poată avea
folosul cel mai mare. Toate lucrurile acestea trebuie să fie cercetate
cu imparţialitate.[137]

Cei care sunt în poziţii de răspundere vor avea nevoie de înţelep-
ciune de sus pentru a proceda drept, a iubi mila şi a da pe faţă milă,
nu numai faţă de câţiva, ci faţă de toţi cei cu care vin în contact.
Hristos Îşi identifică interesele cu cele ale poporului Său, indiferent
cât de săraci şi nevoiaşi ar fi oamenii. Trebuie să se înfiinţeze misiuni
pentru oamenii de culoare şi fiecare trebuie să caute să facă ceva şi
să facă acum.

E nevoie să se înfiinţeze instituţii în diferite locuri, pentru ca
bărbaţi şi femei să poată fi puşi să lucreze cu cele mai bune puteri
în temere de Dumnezeu. Nimeni nu trebuie să-şi piardă din vedere
misiunea şi lucrarea. Fiecare ar trebui să ţintească să ducă lucrarea
încredinţată în mâinile lui spre un rezultat plin de succes. Toate
instituţiile noastre ar trebui să păstreze lucrul acesta în minte şi să
se străduiască să ajungă la succes; dar, în acelaşi timp, să-şi aducă
aminte că succesul va spori în măsura în care dau pe faţă o dărnicie
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dezinteresată, împărţindu-şi belşugul cu instituţiile care se luptă să-şi
păstreze poziţia. Instituţiile noastre prospere ar trebui să ajute acele
instituţii despre care Dumnezeu a spus că ar trebui să trăiască şi să
prospere, dar care încă mai au de dus lupte ca să poată exista. Printre
noi se dă pe faţă prea puţină iubire adevărată şi neegoistă. Domnul
spune: „Oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe
Dumnezeu. Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru că
Dumnezeu este dragoste.“ „Dacă ne iubim unii pe alţii, Dumnezeu
rămâne în noi, şi dragostea Lui a ajuns desăvârşită în noi.“ (1 Ioan
4, 7.8.12) Nu-I este plăcut lui Dumnezeu să vadă că omul se uită
numai la ale sale, închizându-şi ochii faţă de interesele altora.

Ce poate face o instituţie pentru alta

În providenţa lui Dumnezeu, Sanatoriul din Battle Creek a pros-
perat foarte mult, iar în cursul anului ce vine, cei care poartă răspun-
derea ar trebui să-şi restrângă nevoile. În loc de a face tot ce doresc
pentru dezvoltarea facilităţilor lor, ei ar trebui să facă o lucrare ne-
egoistă pentru Dumnezeu, întinzând mâna iubirii către interesele [138]
concentrate în alte locuri. Ce ajutor ar putea ei să dea pentru Rural
Health Retreat, din St. Helena, dând câteva mii de dolari acestei
instituţii! O astfel de donaţie le-ar da curaj celor de la conducere,
inspirându-i să meargă înainte şi în sus.

Sanatoriului din Battle Creek i-au fost făcute donaţii la începutu-
rile istoriei lui şi nu s-ar cuveni oare ca acest sanatoriu să gândească
cu grijă ce poate face pentru instituţia soră de pe coasta Pacificului?
Fraţii mei din Battle Creek, nu vi se pare că e în armonie cu rân-
duielile lui Dumnezeu ca voi să vă restrângeţi nevoile, să reduceţi
lucrările de construire şi să nu mai extindeţi instituţiile noastre din
centrul acesta? Pentru ce nu consideraţi că este privilegiul şi datoria
voastră de a-i ajuta pe aceia care au nevoie de ajutor?

O reformă necesară

Am fost instruită că e necesară o reformă în direcţia aceasta,
pentru ca să domnească printre noi o mai mare dărnicie. E o primej-
die neîncetată ca până şi adventiştii de ziua a şaptea să fie biruiţi de
ambiţie egoistă şi să concentreze toate mijloacele şi toată puterea în
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interesele pe care le administrează în mod direct. Există primejdia
ca oamenii să permită ca un sentiment de gelozie să se trezească în
inima lor şi să devină invidioşi faţă de interese care sunt tot atât de
importante ca şi acelea pe care le mânuiesc ei. Aceia care cultivă
harul creştinismului curat nu pot privi cu nepăsare asupra vreunei
părţi a lucrării din marea vie a Domnului. Aceia care sunt într-adevăr
convertiţi vor avea un interes egal faţă de lucrarea din toate părţile
viei şi vor fi gata să ajute oriunde este necesar ajutorul.

Egoismul este cel care îi împiedică pe oameni să trimită ajutor
locurilor acelora unde lucrarea lui Dumnezeu nu e atât de prosperă
cum este în instituţia peste care ei au supravegherea. Aceia care
poartă răspunderea ar trebui să urmărească binele fiecărei ramuri
a cauzei şi a lucrării lui Dumnezeu. Ei ar trebui să încurajeze şi să[139]
susţină interesele din alte câmpuri la fel ca interesele din propriul
lor câmp. În felul acesta, legăturile frăţietăţii vor fi întărite printre
membrii familiei lui Dumnezeu de pe pământ şi se va închide poarta
în faţa meschinelor gelozii şi invidii pe care poziţia şi prosperita-
tea le trezesc cu siguranţă, dacă inima nu e stăpânită de harul lui
Dumnezeu.

„Să ştiţi“, scria Pavel, „cine seamănă puţin, puţin va secera; iar
cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât
în inima lui: nu cu părere de rău sau de silă, căci «pe cine dă cu
bucurie, îl iubeşte Dumnezeu». Şi Dumnezeu poate să vă umple de
orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul,
să prisosiţi în orice faptă bună.“ „În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi
în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să
se aducă mulţumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul dat de darurile
acestea, nu numai că acoperă nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină
de multe mulţumiri către Dumnezeu. Aşa că dovada dată de voi prin
ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu, pentru ascultarea
pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi pentru
dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi; şi-i face să se
roage pentru voi şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de
mare al lui Dumnezeu faţă de voi. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu
pentru darul Lui nespus de mare!“ (2 Corinteni 9, 6-8.11-15)
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Principiile vii ale frăţietăţii

Legea lui Dumnezeu este împlinită numai atunci când oamenii
Îl iubesc cu inima, mintea, sufletul şi cu puterea lor, iar pe semenii
lor ca pe ei înşişi. Manifestarea acestei iubiri e ceea ce aduce slavă
lui Dumnezeu în locurile înalte, iar pe pământ pace şi bună învoire
între oameni. Domnul este proslăvit când se atinge marele scop al
Legii Sale. Lucrarea Duhului Sfânt a fost ca, veac după veac, să
transmită iubire inimii omului, deoarece iubirea este principiul viu
al frăţietăţii.

Nici un colţişor şi nici o ascunzătoare a sufletului nu trebuie
să fie o tainiţă a egoismului. Dumnezeu doreşte ca planul cerului [140]
să fie realizat şi, în fiecare familie, în fiecare comunitate, în fiecare
instituţie, să domnească ordinea şi armonia cerească. Dacă iubirea
aceasta ar fi modelat societatea, am fi putut vedea realizarea princi-
piilor nobile într-o purtare plină de amabilitate şi politeţe creştină şi
în bunătate creştină faţă de cei răscumpăraţi prin sângele lui Hristos.
S-ar putea vedea o transformare spirituală în toate familiile, în insti-
tuţiile şi în comunităţile noastre. Când are loc transformarea aceasta,
aceste entităţi vor deveni instrumente prin care Dumnezeu va da
lumii lumină şi, în felul acesta, prin disciplină şi educaţie creştină,
va pregăti bărbaţi şi femei pentru societatea cerească.

Isus S-a dus să pregătească locuinţe pentru aceia care se pregă-
tesc, prin iubirea şi harul Lui, pentru sălaşurile fericirii. În familia
lui Dumnezeu din cer nu se va găsi nici o persoană egoistă. Pacea şi
armonia curţilor cereşti nu vor fi întinate de prezenţa cuiva care e
aspru şi lipsit de amabilitate. Acela care se laudă cu lucrarea ce i-a
fost dat să o facă nu va vedea nicidecum Împărăţia lui Dumnezeu,
afară de cazul că e schimbat în spirit, afară de cazul că devine blând
şi smerit, descoperind simplitatea unui copilaş.

Singura cale sigură

Cei care poartă răspunderi în instituţiile noastre ar trebui să caute
zilnic calea Domnului. Ei n-ar trebui să se considere în stare să-şi
aleagă propria lor cale; deoarece, făcând aşa, vor umbla în lumina
scânteilor propriului lor foc. Numai Dumnezeu trebuie să fie călăuza
lor. Aceia care caută o sferă mai largă, aceia care doresc să aibă o
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libertate mai mare decât cea rânduită de Dumnezeu, aceia care nu
fac din El sfetnicul lor, înţelepciunea, sfinţirea şi neprihănirea lor, nu
vor câştiga niciodată coroana vieţii. Zi după zi, sufletul are nevoie
de religia lui Hristos. Aceia care sorb adânc din Duhul Lui nu vor fi
plini de ambiţie egoistă. Ei[141]

îşi vor da seama că nu pot trece dincolo de domeniul lui Dumne-
zeu, deoarece Dumnezeu domneşte pretutindeni.

Cel care este pe deplin mulţumit să-şi primească însărcinările de
sus va fi înviorat de făgăduinţele lui Dumnezeu atunci când caută
să săvârşească dreptate şi judecată. A avea o încredere nezguduită
în Dumnezeu, a fi un împlinitor al cuvântului Său, înseamnă a um-
bla pe o cale sigură. Sfatul lui Dumnezeu simplifică încurcăturile
în tranzacţiile de afaceri ca şi în obligaţiile familiale. Urmaşii lui
Hristos care lucrează numai cu gândul la slava lui Dumnezeu vor
avea înţelepciune cerească. Dar este o realitate dureroasă faptul că
în comunităţile şi instituţiile noastre este o mare lipsă de creştinism
adevărat. Domnul să-i ajute pe aceia care poartă răspunderi să se
unească unul cu altul în lucrarea lor şi să devină împreună lucrători
cu Dumnezeu.

Hristos le-a spus ucenicilor Săi: „Voi sunteţi lumina lumii“.
(Matei 5, 14). Atunci, cât de însemnat lucru este ca fiecare suflet
să-şi ţină lampa îngrijită şi arzând, ca să poată da lumină tuturor
celor cu care vine în contact. Dumnezeu a făcut din poporul Său
depozitarul adevărului sfânt. I-au fost încredinţaţi talanţi cu scopul
de a fi sporiţi înţelepţeşte, deoarece Dumnezeu intenţionează ca, prin
folosire continuă, talanţii să fie înmulţiţi.

Primejdie prin extindere

Fraţii mei, extinderea dotărilor şi sporirea numărului vostru nu
sunt după rânduiala Domnului. Clădirile mari cer o clientelă nu-
meroasă, şi clientela numeroasă pretinde oameni educaţi, talentaţi
şi de adâncă viaţă religioasă, pentru a conduce instituţia pe căile
Domnului; iar pentru a o administra cu tact şi îndemânare se cere
să aibă loc o creştere generală a experienţei spirituale, pentru ca
temerea de Dumnezeu să se răspândească prin sanatoriu, astfel încât
clientela aceasta să nu o influenţeze, încetând să mai fie ceea ce
Dumnezeu intenţiona să fie: un refugiu pentru cei săraci şi smeriţi.
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Cei credincioşi faţă de adevăr nu ar trebui să fie daţi la o parte, de [142]
dragul celor lumeşti. Preţurile nu ar trebui să fie fixate atât de sus
pentru a face faţă cheltuielilor curente, încât cei săraci, în mare parte,
să fie excluşi de la binefacerile sanatoriului.

Cu talentele şi dotările actuale, este cu neputinţă pentru medicul
şef să facă tot ce e necesar în diferitele secţii şi departamente, oricât
de mult ar dori el să o facă. Nu e cu putinţă pentru el să supravegheze
personal toate părţile lucrării.

De repetate ori mi-a fost arătat lucrul acesta. În timp ce are loc o
continuă creştere a instituţiei, în timp ce clădirile sunt extinse şi răs-
punderile sporite, nu are loc o creştere corespunzătoare în talentele
şi capacităţile necesare pentru administrarea unei intreprinderi atât
de mari. Vor lua lucrul acesta în considerare medicul şef şi membrii
consiliului? Iubitul meu frate, tu nu eşti nemuritor. Mulţumesc lui
Dumnezeu că eşti atât de înţelept cu privire la sănătatea ta. Dar nu
vei putea lucra totdeauna aşa cum faci acum. Sănătatea ta ar putea
slăbi. Viaţa ta e nesigură şi mi-a fost arătat că ar trebui să fie în
sanatoriu un număr de trei ori mai mare de lucrători faţă de cât este
acum. Chiar şi atunci lucrătorii ar avea toţi din belşug de lucru dacă
şi-ar face bine lucrarea.

Problema salariilor

Instituţia este acum într-o stare de prosperitate, iar administratorii
ei nu ar trebui să insiste asupra unor salarii reduse, cum era necesar în
anii de început. Lucrătorii valoroşi şi capabili ar trebui să primească
salarii rezonabile pentru munca lor şi ar trebui să fie lăsaţi să-şi
exercite propria lor judecată cu privire la felul cum îşi folosesc
salariile. În nici un caz n-ar trebui să fie peste măsură de munciţi.
Însuşi medicul şef ar trebui să aibă un salariu mai mare.

Medicului şef vreau să-i spun: Deşi problema salariilor nu este
sub supravegherea ta personală, e totuşi bine să cercetezi temeinic
problema aceasta; deoarece porţi răspunderea, în calitate de con- [143]
ducător al instituţiei. Nu cere de la lucrători să facă atât de mult
sacrificiu. Restrângeţi-vă ambiţia de a dezvolta instituţia şi de a
acumula răspunderi. Faceţi ca o parte din mijloacele ce intră la sana-
toriu să fie date instituţiilor care au nevoie. Lucrul acesta este fără
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îndoială drept. Este în acord cu voia şi calea lui Dumnezeu şi va
aduce binecuvântarea lui Dumnezeu asupra sanatoriu-lui.

Vreau să spun îndeosebi consiliului de administraţie: „Aduceţi-
vă aminte că lucrătorii ar trebui să fie plătiţi după măsura credincio-
şiei lor. Dumnezeu ne cere să ne purtăm unii faţă de alţii cu cea mai
strictă credincioşie. Unii dintre voi sunt supraîmpovăraţi de griji şi
răspunderi şi mi s-a arătat că e primejdie ca voi să deveniţi egoişti şi
să-i păgubiţi pe aceia pe care îi folosiţi.“

Fiecare tranzacţie financiară, fie că îl priveşte pe un lucrător
care ocupă un post de răspundere sau pe cel mai modest lucrător
din sanatoriu, ar trebui să fie de aşa fel încât Dumnezeu să o poată
aproba. Umblaţi în lumină câtă vreme aveţi lumină, ca nu cumva să
vină întunericul asupra voastră. Ar fi mult mai bine să se cheltuiască
mai puţin pe clădiri şi să le daţi lucrătorilor voştri salarii potrivite cu
valoarea lucrului lor, exercitând faţă de ei milă şi dreptate.

Din lumina pe care I-a plăcut Domnului să mi-o dea, ştiu că El n-
are plăcere de multe lucruri care au avut loc în legătură cu lucrătorii.
Dumnezeu nu mi-a descoperit fiecare amănunt, dar au venit avertizări
că în multe lucruri e necesară o reformă hotărâtă. Mi-a fost arătat că
e nevoie de taţi şi de mame în Israel, care să fie uniţi cu instituţia.
Ar trebui să fie folosiţi oameni devotaţi, care, datorită faptului că nu
sunt continuu presaţi de griji şi de răspunderi, pot vedea de nevoile
spirituale ale angajaţilor. E necesar ca asemenea bărbaţi şi asemenea
femei să fie fără încetare la lucru pe linie misionară în această mare
instituţie. Nu se face nici pe jumătate ce ar trebui să se facă în
privinţa aceasta. Ar[144]

trebui să fie partea acestor bărbaţi şi a acestor femei să lucreze
pe linie spirituală pentru angajaţi, dându-le îndrumări şi învăţându-i
cum să câştige suflete, arătându-le că aceasta trebuie să se facă nu
prin multă vorbărie, ci printr-o vieţuire creştinească corespunzătoare.
Lucrătorii sunt supuşi unor influenţe lumeşti, dar, în loc să fie mo-
delaţi de aceste influenţe, ei ar trebui să fie misionari consacraţi,
stăpâniţi de o putere care înalţă şi curăţă. În felul acesta, ei vor învăţa
cum să se poarte cu necredincioşii şi cum să exercite o influenţă care
să-i câştige la Hristos.

* * * * *



Prea mare concentrare în Battle Creek 143

Extras dintr-o scrisoare, scrisă din Cooranbong, N.S.W., 28 Au-
gust 18 95.

Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare credincios care lucrează
în sanatoriu. Fiecare asistent trebuie să fie o unealtă a binecuvântării,
primind lumină de sus şi îngăduind ca ea să strălucească pentru alţii.
Lucrătorii nu trebuie să se ia după etalarea eleganţei acelora care vin
la sanatoriu pentru tratament, ci trebuie să se consacre lui Dumnezeu.
Atmosfera care le înconjoară sufletul trebuie să fie o mireasmă de
viaţă spre viaţă. Ispitele îi vor asalta din toate părţile, dar ei trebuie
să-L roage pe Dumnezeu să-i ajute cu prezenţa şi călăuzirea Lui.
Domnul i-a spus lui Moise: „Voi merge Eu Însumi cu tine“ şi aceeaşi
asigurare i se dă fiecărui lucrător consacrat. [145]
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Cooranbong, N.S.W.,
15 iulie 1895.
Către un medic din Battle Creek

Iubitul meu frate: Am primit ieri scrisorile tale şi le-am citit cu
un profund interes. Sunt totdeauna bucuroasă să am veşti despre
familia ta şi despre instituţia în care porţi răspunderi şi nu de mică
însemnătate. Unica ta siguranţă este de a asculta Cuvântul Domnu-
lui, umblând în lumina feţei Sale. Vrăjmaşul caută fără încetare să
inventeze metode prin care să ne tragă pe sfoară şi noi trebuie să
luăm bine seama la avertismentele date de Dumnezeu.

Dacă ar fi umblat pe căile trasate de El, cei care în trecut au fost
stegari în lucrarea lui Dumnezeu L-ar fi onorat mai bine şi ar fi fost de
mai mare folos. Unii dintre cei ale căror glasuri sunt acum amuţite de
moarte ar mai fi putut trăi pentru a da avertizări, îndemnuri şi sfaturi.
Dacă ar fi luat seama la avertismentele şi îndemnurile Duhului lui
Dumnezeu, aceia cărora în anii trecuţi le-au fost încredinţate mari
răspunderi ar umbla acum înaintea Lui, puternici şi capabili. Atunci
când oamenii îi învaţă pe alţii să se sprijine pe ei şi să se încreadă
în ei, când prin pană sau voce, le dictează altora ce au de făcut, ei îi
învaţă să facă din carne braţul lor, să dea slavă mai degrabă fiinţelor
omeneşti decât lui Dumnezeu.

Suntem în siguranţă numai când Îl înălţăm pe Hristos, vorbind
în cuvinte de laudă despre superioritatea Lui. Isaia zice: „Căci un
Copil ni s-a născut, un Fiu ni s-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui;
Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor,
Domn al păcii. El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără
sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o
va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n[146]
veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oştirilor.“ (Isaia 9, 6.7)
E primejdios ca oamenii să primească sfatul oamenilor, când, prin
faptul că fac aşa, leapădă sfatul lui Dumnezeu. Vai, ce lecţie trebuie
să înveţe toţi înainte de a înţelege că Dumnezeu nu vede aşa cum
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vede omul! Domnul zice: „Gândurile Mele nu sunt gândurile voastre
şi căile voastre nu sunt căile Mele Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de
pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile
Mele faţă de gândurile voastre.“ (Isaia 55, 8.9) Dacă nu va avea loc
o reformă hotărâtă în mijlocul poporului lui Dumnezeu, El Îşi va
întoarce faţa de la el.

Iubite frate, e nevoie de o continuă veghere, ca nu cumva în
Battle Creek să fie adăugată clădire peste clădire şi să fie îngrămădite
dotări peste dotări. Mijloacele cheltuite în felul acesta vor mărturisi
împotriva noastră. Voi trebuie să puneţi în aplicare planuri înţelepte
şi să împrăştiaţi influenţa care este concentrată în Battle Creek,
difuzând lumina pe care Dumnezeu v-a dat-o. Ferice de aceia care
seamănă de-a lungul apelor. Cu cât se investeşte mai mult în Battle
Creek, cu atât va fi mai mare cererea de investiţii adiţionale; dar
aceasta nu e după rânduiala lui Dumnezeu şi, nu după multă vreme,
va fi evidentă greşeala de a fi concentrat dotările în Battle Creek.

Adăugând clădire lângă clădire în Battle Creek, încurajăm negli-
jarea altor câmpuri. Dotări supraabundente acolo înseamnă lipsă în
altă parte. Alte părţi ale viei sunt jefuite de mijloacele pe care ar fi
trebuit să le aibă. Ar trebui să fie investite mijloace în alte părţi, în
câştigarea de suflete la adevăr şi în procurarea de case de rugăciune
pentru ele.

Dumnezeu a scos în evidenţă faptul că e datoria celor din Battle
Creek să ajute instituţiile din alte părţi. Ca un înţelept administra-
tor de mijloace, tu ar trebui să-ţi împarţi forţele, folosind puterea
influenţei tale pentru a-i ajuta pe cei din întuneric să-L cunoască pe
Dumnezeu aşa cum este. [147]

Nevoia de planuri mai cuprinzătoare

Cât de multe sunt târgurile şi oraşele în totul neglijate! Poporul
nostru îşi face rău, îngrămădindu-se într-un singur loc. Când pomii
dintr-o pepinieră sunt prea înghesuiţi unii în alţii, nu pot creşte
sănătos şi viguros. Răsădiţi pomii din pepiniera voastră aglomerată.
Dumnezeu nu este glorificat prin concentrarea atât de multor dotări
într-un singur loc. Faceţi loc; sădiţi plantele voastre în multe locuri,
unde nimeni nu se va rezema pe altul pentru sprijin. Faceţi-le loc să
crească. Aceasta cere Domnul de la voi.
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Mijloacele cheltuite pentru dezvoltarea avantajelor voastre în
Battle Creek, care şi aşa au crescut peste măsură şi au trecut de
limitele rezonabile, ar trebui să fie folosite la stabilirea de staţiuni
misionare în alte părţi. Voi ar trebui să faceţi planuri mai cuprinză-
toare şi să vă dezvoltaţi câmpul de activitate. Ar trebui să trimiteţi
oameni înţelepţi în oraşele şi târgurile care n-au auzit solia Evanghe-
liei. Alegeţi cei mai de valoare oameni, de care vă puteţi dispensa,
şi daţi-le prilej să devină purtători de grijă şi poveri. Daţi-le prilej să
dezvolte talanţii care în trecut au rămas nefolosiţi. Aşezaţi-i acolo
unde îşi pot folosi însuşirile date de Dumnezeu pentru chemarea
păcătoşilor la pocăinţă. Daţi-le prilej oamenilor care manifestă iubire
faţă de Dumnezeu să facă ceva pentru El.

Oamenii să înveţe să se roage cu căldură, iar rugăciunile lor să
fie scurte şi la subiect. Să se deprindă să vorbească despre Răscum-
părătorul omenirii şi să-L înalţe pe Omul de pe Golgota mai sus şi
tot mai sus.

Toate predicile de pe lume nu-i vor face pe oameni să simtă
profund nevoile sufletelor ce pier în jurul lor. Nimic nu va trezi în
bărbaţi şi femei un zel plin de jertfire de sine, ca trimiterea lor în
câmpuri noi, ca să lucreze pentru cei ce se află în întuneric. Pregătiţi
lucrători care să meargă la drumuri şi la garduri. Nu[148]

invitaţi bărbaţi şi femei la centrul cel mare, încurajându-i să
părăsească bisericile care au nevoie de ajutorul lor. Bărbaţii trebuie
să se deprindă a purta răspunderi. Între noi, nici unul dintr-o sută nu
face altceva decât să se angajeze în lucruri obişnuite, lumeşti. Noi
nu suntem nici pe jumătate trezi faţă de valoarea sufletelor pentru
care a murit Hristos.

Avem nevoie de grădinari înţelepţi, care vor răsădi pomii în dife-
rite localităţi şi le vor da mijloacele care-i vor face în stare să crească.
E datoria categorică a poporului lui Dumnezeu aceea de a merge în
regiunile îndepărtate. Să fie puse la lucru forţe care să desţelenească
terenuri noi, pentru a aşeza noi centre de influenţă oriunde se poate
găsi o intrare. Adunaţi lucrători care au un adevărat zel misionar şi
lăsaţi-i să meargă să ducă lumina şi cunoştinţa adevărului în locuri
îndepărtate şi în apropiere. Să ducă principiile reformei sanitare în
localităţile care, în mare măsură, nu cunosc aceste principii. Să se
formeze grupe şi să se dea învăţătură cu privire la tratarea bolilor.
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E o realitate că, prin influenţa sanatoriului, adevărul ceresc a
ajuns la cunoştinţa a mii de oameni. Şi, cu toate acestea, e de făcut
o lucrare care a fost neglijată. S-au cheltuit bani pentru sporirea
dotărilor la Battle Creek, când Domnul doreşte ca aluatul să fie
introdus în masa făinii, pentru ca toată să poată fi dospită. În loc de
a se adăuga clădire lângă clădire la sanatoriu, ar trebui să fie acum
multe instituţii perfect echipate şi în stare de activitate în alte locuri.

Sunt oameni care de multă vreme au fost în legătură cu sanatoriul
şi care totdeauna vor fi umbra altcuiva, dacă sunt reţinuţi acolo, pe
când, dacă li s-ar fi îngăduit să se sprijine pe propria lor putere de
judecată, ar fi devenit cunoscători în profunzime, rezemându-se pe
propriile lor puteri, în stare să dea sfat înţelept. Bărbaţii aceştia
să aibă prilejul să se deprindă să poarte răspunderi în puterea lui
Dumnezeu. În felul acesta, ei vor câştiga o experienţă care îi va face
în stare să le dea şi altora adevărul. [149]

Dar, în loc ca oamenii să fie trimişi din Battle Creek, aşa cum a
arătat Dumnezeu în mărturiile precise ce au fost date, s-au folosit mii
de dolari pentru dezvoltarea instituţiilor şi pentru sporirea dotărilor
din Battle Creek. Şi tot din Battle Creek vine cererea pentru mai
multe dotări şi pentru mai mulţi lucrători. Dar trebuie să aibă loc o
schimbare.

Suntem încurajaţi când vedem lucrarea ce se face în Chicago
şi în alte câteva locuri. Cu ani de zile în urmă, marile răspunderi
concentrate în Battle Creek ar fi trebuit să fie distribuite. Poate că voi
priviţi cu satisfacţie la creşterea mare a sanatoriului din Battle Creek,
dar Dumnezeu nu priveşte la el cu aceeaşi aprobare ca voi. Dacă s-ar
fi dezvoltat instituţii în alte locuri, dacă li s-ar fi dat oamenilor prilejul
să poarte răspunderi, ar fi fost mult mai multă putere, mult mai multă
eficienţă în lucrare, iar noi am fi procedat mult mai în armonie cu
gândul şi voia lui Dumnezeu, de cum am făcut-o. După cum stau
acum lucrurile, puţini bărbaţi poartă răspunderi grele. Câţiva exercită
o influenţă care are o putere de control în administrarea lucrării din
locuri îndepărtate şi în apropiere, în timp ce sunt mulţi care nu poartă
răspunderi.

Mulţi dintre cei care poartă răspunderi grele au nevoie de po-
căinţă. Hristos le spune şi lor, după cum i-a spus pe vremuri lui
Nicodem: „Trebuie să vă naşteţi din nou“. „Dacă un om nu se naşte
din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.“ (Ioan 3, 7.3).
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Mulţi sunt stăpâniţi de un duh necreştinesc. Ei n-au învăţat încă în
şcoala lui Hristos blândeţea şi umilinţa Lui şi, dacă nu se schimbă,
vor ceda ispitelor lui Satana. An după an, ei poartă răspunderi sacre,
dar se dovedesc incapabili să facă deosebire între sacru şi profan.
Câtă vreme vor continua oamenii aceştia să exercite o influenţă au-
toritară? Câtă vreme se va îngădui ca un cuvânt al lor să înalţe sau
să doboare, să osândească sau să ridice? Câtă vreme vor deţine o aşa
putere, încât nimeni nu îndrăzneşte să facă o schimbare în metodele
lor?[150]

Înfiinţaţi centre noi

Oamenii sunt încurajaţi să se aşeze în Battle Creek, să contribuie
cu influenţa lor la construirea unui Ierusalim modern. Aceasta nu e
după rânduiala lui Dumnezeu. În felul acesta, alte locuri sunt lipsite
de înlesnirile pe care ar trebui să le aibă. Dezvoltaţi-vă, întindeţi-
vă; da, dar nu numai într-un singur loc. Ieşiţi şi înfiinţaţi centre de
influenţă în locuri în care nu s-a făcut nimic sau aproape nimic.
Desfaceţi grămada voastră înţepenită; răspândiţi razele nefolosite
ale luminii în colţurile întunecate ale pământului. E nevoie să se facă
o lucrare asemănătoare cu a vulturului care îşi scutură cuibul.

„Moabul era netulburat din tinereţea lui şi se odihnea fără teamă
pe drojdiile lui, nu era turnat dintr-un vas în altul, şi nu era dus în
robie. De aceea i s-a păstrat gustul şi nu i s-a schimbat mirosul.“
(Ieremia 48, 11). Lucrul acesta este adevărat despre mulţi dintre
credincioşii care vin la Battle Creek. Mulţi au un zel spasmodic în
bătălie, dar lumina lor este ca a unui meteor care străluceşte pe cer o
clipă şi apoi se stinge.

Lucrătorii lui Dumnezeu, care au pe inimă interesele lucrării
Lui, să caute să facă ceva pentru oamenii de culoare din câmpul
sudic. Administratorii lui Dumnezeu să nu fie mulţumiţi numai să
atingă câmpul acesta cu vârful degetelor. Cei din centrul lucrării
să plănuiască serios pentru câmpul acesta. Mulţi au vorbit despre
el, dar ce fac ei ca administratori ai mijloacelor lui Dumnezeu?
Pentru ce se simt ei liberi să lege capitalul bănesc al lui Dumnezeu
în Battle Creek? Pentru ce fac ei chiar lucrurile acelea pe care au
fost avertizaţi să nu le facă? Problema devine serioasă, deoarece
avertismentele şi îndemnurile au fost date în zadar. Braţele puterii
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din Battle Creek se întind din ce în ce mai mult, căutând să controleze
lucrarea din locurile îndepărtate şi din apropiere şi să zdrobească
ce nu pot controla. Îmi înalţ glasul, protestând. Duhul care conduce
acum nu este Duhul Domnului. [151]

Domnul a binecuvântat de repetate ori Battle Creek, revărsând
Duhul Său asupra bisericii şi asupra lucrătorilor, dar cât de puţini au
cultivat influenţa Duhului! Cât de puţini şi-au cheltuit banii aşa cum
a dat îndrumări Dumnezeu! S-au cheltuit mijloace pentru a-i învăţa
pe aceia care cunosc adevărul, în timp ce câmpuri care sunt în totul
neluminate au fost neglijate. Dacă predicatorii ar fi mers aşa cum i-a
însărcinat Hristos, dacă ar fi folosit darurile încredinţate lor pentru a
duce lumina la cei care sunt în întuneric, ar fi obţinut mult mai multă
cunoaştere de Dumnezeu şi despre Hristos decât au obţinut căutând
surplus de educaţie în şcolile noastre.

Nesocotirea responsabilităţilor date de Dumnezeu

Nu ne-a dat Dumnezeu o lucrare de făcut? Nu ne-a îndemnat
El să mergem printre influenţele împotrivitoare şi să-i întoarcem pe
oameni de la rătăcire la adevăr? Pentru ce aceia care s-au adunat în
marile adunări din Battle Creek nu au pus în practică adevărul pe
care l-au auzit? Dacă ar fi răspândit lumina pe care au primit-o, ce
transformare de caracter s-ar fi văzut! Pentru fiecare har împărţit,
Dumnezeu ar fi dat har. Ei n-au apreciat aşa cum s-ar fi cuvenit
lucrarea ce li s-a încredinţat, căci altminteri ar fi mers în locurile
întunecate ale pământului, pentru a răspândi lumina. Ei ar fi dus
lumii solia neprihănirii prin credinţă şi propria lor lumină s-ar fi
făcut mai clară şi tot mai clară, deoarece Dumnezeu ar fi lucrat prin
ei. Mulţi au coborât în mormânt cuprinşi de rătăcire, deoarece aceia
care cunoşteau adevărul nu au transmis cunoştinţele preţioase pe
care le primiseră. Dacă lumina care a strălucit cu atâta îmbelşugare
în Battle Creek ar fi fost răspândită, mulţi ar fi fost ridicaţi, spre a
deveni împreună lucrători cu Dumnezeu.

O, dacă fraţii şi surorile noastre ar aprecia adevărul cum se
cuvine! O, dacă ar fi sfinţiţi prin el! O, dacă şi-ar da seama că
asupra lor zace răspunderea de a le face cunoscut şi altora adevărul [152]
acesta! Dar ei nu simt importanţa trăirii adevărului, a împlinirii
cuvintelor lui Hristos! Mulţi sunt încrezuţi. Ei nu sunt plini de duhul
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misionar, care ar trebui să-i însufleţească pe ucenicii lui Hristos.
Dacă ar şti ce înseamnă chinul sufletesc pentru alţii, îngeri de la
Dumnezeu ar lucra prin ei pentru a transmite cunoaşterea adevărului.
Ei ar cunoaşte adevărul, iar adevărul i-ar face liberi. Nu s-ar mai
cheltui atât pentru a adăuga clădire lângă clădire într-un singur loc,
ci banii ar fi folosiţi pentru a începe lucrarea în câmpuri noi, pentru
a înfige stindardul adevărului în localităţi care încă n-au fost lucrate.
Principiile înălţătoare, purificatoare şi înnobilatoare ale cerului ar fi
introduse în societate şi ar lucra ca aluatul.

Citat dintr-o scrisoare din 1899, scrisă din Cooranbong, N.S.W.
Este planul lui Dumnezeu ca acele câmpuri care au dotări mai îmbel-
şugate să-şi împartă avantajele cu câmpurile mai lipsite. Principiul
acesta trebuie să fie totdeauna urmat în toate instituţiile noastre.
Dumnezeu cere să se facă mai puţine planuri de construire în locu-
rile în care lucrarea este deja întemeiată şi mijloacele să fie trimise în
câmpuri unde, din lipsă de dotări, lucrătorii sunt foarte dezavantajaţi.[153]



Scopul lui Dumnezeu pentru instituţiile Sale

Newtown, Tasmania,
1 decembrie 1895.
Directorului medical al unui mare sanatoriu

Iubite frate: Fiecare instituţie care poartă numele adventiştilor de
ziua a şaptea trebuie să fie faţă de lume ceea ce a fost Iosif în Egipt
şi ceea ce au fost Daniel şi colegii săi în Babilon. În providenţa lui
Dumnezeu bărbaţii aceştia au fost luaţi robi, pentru ca să poată duce
neamurilor păgâne cunoştinţa adevăratului Dumnezeu. Trebuia ca
ei să fie reprezentanţii lui Dumnezeu în lumea noastră. Trebuia ca
ei să nu facă compromis cu naţiunile idolatre, cu care erau aduşi
în contact, ci să rămână loiali credinţei lor, purtând ca o onoare
specială numele de adoratori ai Dumnezeului care a creat cerurile
şi pământul. Tinerii aceştia au rămas tari la principii. Ei au trăit în
strânsă legătură cu Dumnezeu, onorându-L în toate căile lor, iar El
i-a onorat la rândul Său. El a fost înţelepciunea lor. El le-a dat ştiinţă
şi pricepere.

Astăzi, rămăşiţa poporului lui Dumnezeu trebuie să glorifice
Numele Lui, proclamând ultima solie de avertizare, ultima invitaţie
la masa de nuntă a Mielului. Singura cale pe care cei ce alcătuiesc ră-
măşiţa pot împlini aşteptările lui Dumnezeu este de a fi reprezentanţi
ai adevărului pentru acest timp.

Domnul a lucrat prin instrumente omeneşti la împlinirea profeţii-
lor. El a făcut ca adevărul sacru şi veşnic să apară lămurit în mijlocul
ereziilor şi înşelăciunilor despre care Hristos a spus că vor exista în
zilele de pe urmă.

Iubite frate, acolo unde eşti situat poţi fi un reprezentant al ade-
vărului prezent. şine-te aproape de Marele Învăţător. Te-am văzut
ţinând stindardul pe care sunt scrise cuvintele: „Aici este răbdarea
sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.“ [154]
(Apocalipsa 14, 12). Mai mulţi bărbaţi, dintre care unii de care eşti
legat la sanatoriu, îţi prezentau un steag pe care era o altă inscripţie.
Tu lăsai steagul adventiştilor de ziua a şaptea şi întindeai mâna să
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apuci steagul ce ţi se prezenta. Cineva, cu mare demnitate s-a apro-
piat de tine şi a spus cu adâncă seriozitate: „Cinstea aceasta este
dar pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, «piatra,
pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului»
şi «o piatră de poticnire, şi o stâncă de cădere». Ei se lovesc de ea
pentru că n-au crezut Cuvântul, şi la aceasta sunt rânduiţi. Voi însă
sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt,
un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să
vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la
lumina Sa minunată.“ (1 Petru 2, 7-9). Atunci mâna ta a apucat cu
putere adevăratul steag şi s-au rostit aceste cuvinte încurajatoare:
„«Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă! Căci a venit nunta
Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in sub-
ţire, strălucitor şi curat.» — Inul subţire sunt faptele neprihănite ale
sfinţilor.“ (Apocalipsa 19, 7.8) Am fost instruită să spun că tu şi
colaboratorii tăi aţi fost în primejdie de a ascunde principiile credin-
ţei noastre, pentru a avea o clientelă mai numeroasă. Fiecare gest,
cât de mic, făcut în direcţia aceasta, în loc de a extinde influenţa
adevărului, va împiedica înaintarea lui.

Tu şi asociaţii tăi din lucrarea sanatoriului aveţi nevoie fără
încetare de un pilot, altminteri veţi naufragia. Tu în mod sigur trebuie
să-ţi înţelegi primejdia. Satana face toate eforturile ca să te abată
pe cărări străine. Dumnezeu te-a întărit. Tu trebuie să fii sfinţit prin
adevăr, pentru ca alipirea ta statornică la principii să fie clară pentru[155]
toţi. Cu cât mai deplin se sprijină sufletul tău pe Dumnezeu şi cu cât
mai deplin îţi pui încrederea în El, cu atât vei fi mai flămând după
pâinea vieţii.

Dumnezeu trebuie să fie recunoscut şi onorat de cei care se
numesc adventişti de ziua a şaptea. În trecut, spre onoarea lui Dum-
nezeu, adevărul a fost proclamat cu putere convingătoare de către
medicii şi personalul ajutător din sanatoriile noastre. Dumnezeu nu
va accepta mai puţin de la tine, ci aşteaptă mai mult. Tu şi asociaţii
tăi trebuie să lucraţi înainte în credinţă şi fermitate, pentru a preveni
declinul şi a asigura progresul. Nu trebuie să aibă loc o îngustare şi
o coborâre a lucrării voastre şi nu trebuie să fie ascunse principiile
adevărului; trebuie să fie o lărgire a bazei de operaţiuni. Trebuie să
se înfiinţeze multe instituţii în multe locuri. E nevoie de mai mult
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zel, mai multă credinţă, mai multă influenţă şi de lucrători mai activi
şi mai vioi.

Aduceţi-vă aminte că voi lucraţi pentru azi şi pentru veşnicie.
Îngeri cereşti sunt însărcinaţi să conlucreze cu eforturile voastre la
câştigarea de suflete. Ar trebui să se facă eforturi mai zeloase pentru
stabilirea adevărului în diferite localităţi. Şi nu trebuie să fie vreo
acoperire a nici uneia dintre fazele soliei. Adevărul prezent trebuie
dat sufletelor gata să piară. Aceia care ascund adevărul în vreun fel
oarecare Îl dezonorează pe Dumnezeu. Pe hainele lor va fi sângele
sufletelor.

Scopul lui Dumnezeu cu privire la Sanatoriu

Sanatoriul din Battle Creek este un întins câmp misionar. Dum-
nezeu a îndemnat suflete să caute în instituţia aceasta alinare pentru
suferinţele fizice. El cere ca tot ce e în legătură cu acesta să fie de
aşa fel, încât El să poată aproba.

El este mulţumit să se construiască o capelă a sanatoriului, pentru
ca aceia care vizitează instituţia să poată avea ocazia de a auzi
personal adevărul, aşa cum este el în Isus. Lor trebuie să le fie
prezentată Evanghelia cea preţioasă, nu într-un stil slab, diluat, ci [156]
în accente puternice, calde. Atunci când se arată că evlavia este
necesară pentru mântuire, particularităţile credinţei noastre vor ieşi
la iveală, deosebindu-ne de lume. Dar nu trebuie să se îndrepte
tirade împotriva doctrinelor susţinute de alţii. În legătura noastră cu
persoane din lume, noi trebuie să ne recomandăm credinţa, trăind cu
toată modestia principiile creştinismului.

Valoarea studierii Cuvântului lui Dumnezeu

Dacă vor studia Cuvântul lui Dumnezeu cu sârguinţă, studenţii
de la medicină vor fi mult mai bine pregătiţi să înţeleagă celelalte
studii ale lor; deoarece totdeauna, o dată cu studierea sârguincioasă
a Cuvântului lui Dumnezeu, vine lumină. Misionarii noştri medicali
să înţeleagă că, cu cât ajung să cunoască mai bine pe Dumnezeu şi
pe Hristos, şi cu cât ajung să cunoască mai bine istoria biblică, cu
atât vor fi mai bine pregătiţi să-şi facă lucrarea.
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Studenţii din şcolile noastre ar trebui să aspire la cunoştinţe
superioare. Nimic nu-i va ajuta atât de bine să aibă o memorie bună
ca studierea Scripturilor. Nimic nu-i va ajuta mai bine să obţină o
cunoaştere a celorlalte obiecte de studiu.

Dacă persoane necredincioase doresc să se alăture la clasele
voastre de formare a misionarilor medicali şi dacă voi credeţi că
nu vor exercita o influenţă care să-i atragă pe alţi studenţi departe
de adevăr, daţi-le o ocazie. S-ar putea ca unii dintre cei mai buni
misionari să iasă chiar dintre ei. Ei n-au auzit niciodată adevărul,
iar dacă sunt puşi în situaţia de a fi înconjuraţi de o influenţă care
dă pe faţă spiritul Învăţătorului, unii vor fi câştigaţi la adevăr. În
studiile predate, n-ar trebui să fie lăsat la o parte nici unul dintre
principiile adevărului biblic. Dacă admiterea în clasele voastre a
unor persoane care nu sunt de credinţa noastră ar aduce tăcere cu
privire la marile teme care privesc binele nostru prezent şi viitor —
teme care ar trebui să fie pururea păstrate înaintea minţii — atunci să[157]
nu fie admise. În nici un caz nu ar trebui să fie sacrificate principiile
sau caracteristicile deosebite ale credinţei noastre, sau să fie ascunse,
pentru ca să mai putem adăuga la clasele noastre studenţi din afară.

La conducerea claselor de Biblie ar trebui să fie puşi profesori,
care se vor strădui să-i facă pe studenţi să înţeleagă lecţiile, nu
explicându-le ei totul, ci învăţându-i să dea ei o explicaţie clară la
fiecare text pe care-l citesc. Aceşti profesori să-şi aducă aminte că
prin zgârierea la suprafaţa Cuvântului se poate realiza doar puţin
bine. Pentru ca acest Cuvânt să fie înţeles, e nevoie de cercetare
meditativă, sârguincioasă şi obositoare. Există adevăruri în Cuvânt
care, ca şi filoanele de minereu preţios, sunt ascunse în adânc. Co-
moara ascunsă este găsită când e căutată, aşa cum caută minerul
aurul sau argintul. Dovada adevărului Cuvântului lui Dumnezeu este
în Cuvântul Însuşi. Scriptura este cheia care descuie Scriptura. Înţe-
lesul adânc al adevărurilor din Cuvântul lui Dumnezeu este dezlegat
pentru mintea noastră de către Duhul Lui.

Biblia este marele manual pentru studenţii din şcolile noastre.
Ea ne învaţă întreaga voie a lui Dumnezeu cu privire la fiii şi fiicele
lui Adam. Ea este regula de purtare în viaţă, învăţându-ne ce carac-
ter trebuie să ne formăm pentru viaţa viitoare. N-avem nevoie de
lumina slabă a adevărului ca să ne facă Scripturile pe înţeles. Tot
atât de bine am putea presupune că soarele de amiază are nevoie
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de lumina tremurătoare a torţei pământeşti pentru a-i spori gloria.
Rostirile preoţilor şi ale predicatorilor nu sunt trebuincioase pentru
a-i salva pe oameni din rătăcire. Aceia care consultă Oracolul divin
vor avea lumină. În Biblie, este clarificată fiecare datorie. Orice
lecţie este dată pe înţeles. Fiecare lecţie ne descoperă pe Tatăl şi pe
Fiul. Cuvântul este în stare să ne facă pe toţi înţelepţi spre mântuire.
În Cuvânt, ştiinţa mântuirii este clar arătată. Cercetaţi Scripturile,
deoarece ele sunt glasul lui Dumnezeu care vorbeşte sufletului. [158]



Scopul lui Dumnezeu cu lucrarea misionară
medicală

Melbourne, N.S.W.,
3 februarie1898

Iubitul meu frate: Mi-a fost dată o lumină specială cu privire la
faptul că tu eşti în primejdia de a pierde din vedere lucrarea pentru
timpul de faţă. Tu pui bariere pentru a despărţi de biserică lucrarea
ta şi pe aceia pe care îi educi. Lucrul acesta nu trebuie să aibă loc.
Aceia care primesc învăţătură în ramura lucrării misionare medicale
trebuie să fie conduşi să-şi dea seama că educaţia lor urmează să-i
pregătească pentru a face o lucrare mai bună în legătură cu slujitorii
lui Dumnezeu. Tu, frate, trebuie să-ţi aduci aminte că Dumnezeu
are pe pământ un popor pe care El îl respectă. Dar cuvintele tale şi
felul în care ele sunt adesea rostite creează necredinţă în poziţia pe
care noi o ocupăm ca popor. Tu eşti în primejdia de a nu mai ţine cu
tărie credinţa dată sfinţilor o dată pentru totdeauna şi de a suferi o
spargere de vas în ale credinţei. S-au rostit cuvintele: „O foarte mică
spărtură scufundă o corabie. O singură za defectuoasă face lanţul
fără folos.“

Educaţi misionari medicali

Adu-ţi aminte, frate, că lucrarea misionară medicală nu trebuie
să scoată oameni din pastoraţie, ci să aducă în câmp oameni mai
bine pregătiţi pentru a sluji, datorită faptului că au cunoştinţe de
lucrare misionară medicală. Tinerii ar trebui să primească educaţie în
ramura lucrării misionare medicale şi apoi să meargă să se unească
cu pastorii. Ei nu ar trebui să fie influenţaţi să se consacre numai
lucrării de salvare a celor căzuţi şi degradaţi. Lucrarea aceasta se
găseşte pretutindeni şi trebuie să fie unită cu lucrarea de a pregăti
un popor care să facă din adevărul biblic apărarea sa împotriva
sofismelor oamenilor din lume şi ale bisericilor decăzute. Îngerul
al treilea trebuie să meargă cu mare putere. Nimeni să nu treacă cu
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vederea lucrarea aceasta sau să o trateze ca fiind de mică importanţă. [159]
Adevărul trebuie să fie vestit lumii, aşa încât bărbaţi şi femei să poată
vedea lumina.

Lucrarea noastră pentru timpul de faţă

Ce spune Domnul în capitolul 58 din Isaia? Întregul capitol
este de cea mai mare însemnătate. „Iată postul plăcut Mie“, zice
Dumnezeu: „Dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei,
dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea
cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă
vezi pe un om gol, acoperă-l şi nu întoarce spatele semenului tău.
Atunci lumina ta va răsări ca zorile, şi vindecarea ta va încolţi repede;
neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi.
Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va
zice: «Iată-Mă!»“ „Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să
nu-ţi faci gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi
desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei
cinsti, neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi
nededându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul, şi Eu
te voi sui pe înălţimile ţării, te voi face să te bucuri de moştenirea
tatălui tău Iacov; căci gura Domnului a vorbit.“ (Isaia 58, 6-9.13.14)

Aceasta e lucrarea noastră. Lumina pe care o avem cu privire la
solia îngerului al treilea este adevărata lumină. Semnul fiarei este
exact ceea ce s-a proclamat că este. Această problemă nu a fost
înţeleasă şi nu va fi înţeleasă până nu se va desfăşura sulul; dar
trebuie să se facă în lumea noastră o lucrare cât se poate de solemnă.
Porunca Domnului pentru slujitorii Săi este: „Strigă în gura mare,
nu te opri! Înalţ-ţi glasul ca o trâmbiţă şi vesteşte poporului Meu [160]
nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei!“ (Isaia 58, 1). Trebuie
să se proclame o solie care să trezească bisericile. Trebuie să se
facă orice efort pentru a se da lumina nu numai poporului nostru,
ci întregii lumi. Am fost instruită că profeţiile lui Daniel şi ale
Apocalipsei ar trebui să fie tipărite în cărţi mici, cu explicaţiile
necesare, şi să fie trimise în toată lumea. Propriul nostru popor are
nevoie să i se pună în faţă lumina în chip mai clar.
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Nici o schimbare în lucrarea lui Dumnezeu

Nu trebuie să fie nici o schimbare în liniile generale ale lucrării
lui Dumnezeu. Ea trebuie să se prezinte tot atât de clară şi distinctă
cât a făcut-o profeţia. Noi nu trebuie să intrăm în nici o alianţă
cu lumea, presupunând că făcând aşa vom putea realiza mai mult.
Frate, dacă tu stai în cale pentru a împiedica înaintarea lucrării pe
liniile rânduite de Dumnezeu, Îi vei displăcea foarte mult. Solia
de avertizare trebuie să se vestească şi, după ce ţi-ai îndeplinit cu
credincioşie partea de lucru, nu trebuie să-i împiedici pe alţi slujitori
ai Domnului să pornească la îndeplinirea lucrării pe care o au ei
de îndeplinit. Lucrarea pentru cei degradaţi şi decăzuţi nu trebuie
să fie lucrarea principală şi de cea mai mare importanţă. Lucrarea
aceasta trebuie să fie combinată cu lucrarea de a instrui comunităţile.
Poporul nostru trebuie să fie învăţat cum să-i ajute pe cei nevoiaşi şi
lepădaţi de societate.

Nici o parte a credinţei noastre, care a făcut din noi ceea ce
suntem, nu trebuie să fie slăbită. Noi avem vechile semne de hotar
cu privire la adevăr, la felul de vieţuire şi la datorie, şi trebuie să
stăm ferm în apărarea principiilor, în ochii lumii. Cu inima plină de
interes şi grijă, noi trebuie să le prezentăm invitaţia celor ce se află
la drumuri şi la garduri. Lucrarea medicală misionară trebuie să se
facă. Dar aceasta este numai o parte din lucrarea care trebuie să se
îndeplinească şi nu trebuie să fie considerată ca fiind totul în tot. Ea
trebuie să fie pentru lucrarea lui Dumnezeu aşa cum e mâna pentru
corp. S-ar putea ca, în cadrul serviciului pastoral să fie persoane[161]
nevrednice, dar, cu toate acestea, nimeni nu poate ignora lucrarea
pastorală, fără ca prin aceasta să nu-L ignore pe Dumnezeu.

Cuvinte de avertizare

Frate al meu, mi-ai fost arătat ca fiind în primejdia de a te ţine
la o parte de poporul nostru, crezând că îţi eşti atotsuficient. Dar,
dacă te uneşti cu aceia care sunt de părerea ta, despărţit de biserica
Domnului care e trupul lui Hristos, vei alcătui o confederaţie ce
se va sfărâma în bucăţi; deoarece nici o unire nu va sta, dacă nu e
alcătuită de Dumnezeu. Aceia care primesc educaţie în cele medicale
aud din când în când insinuări defăimătoare la adresa bisericii şi a
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lucrării pastorale. Insinuările acestea sunt seminţe care vor răsări şi
vor aduce roade. Ar fi mai bine ca studenţii să fie învăţaţi să-şi dea
seama că biserica lui Hristos de pe pământ trebuie să fie respectată.
Ei au nevoie de o cunoaştere clară a temeiurilor credinţei noastre.
Trebuie să aibă cunoştinţa aceasta, pentru ca să-I poată servi în
mod acceptabil lui Dumnezeu. Rând după rând, învăţătură după
învăţătură, ei trebuie să primească dovada biblică a adevărului, aşa
cum este în Isus.

Vă rog nu băgaţi în mintea studenţilor idei care îi vor face să-şi
piardă încrederea în slujitorii rânduiţi de Dumnezeu. Dar voi faceţi
lucrul acesta cu siguranţă, fie că vă daţi sau nu vă daţi seama de el. În
providenţa Sa, Domnul v-a aşezat într-o poziţie de la care puteţi face
o lucrare bună pentru El, în unire cu slujitorii Evangheliei, aducând
adevărul în faţa multora care altminteri nu ar fi făcut cunoştinţă cu
el. Vă va veni ispita să gândiţi că pentru a duce mai departe lucrarea
misionară medicală trebuie să vă separaţi de organizaţia bisericii
sau de disciplina bisericească. O astfel de atitudine te va situa pe
o poziţie nesănătoasă. Lucrarea făcută pentru aceia care vin la voi
pentru învăţătură nu e completă, decât dacă ei sunt educaţi să lucreze
în unire cu biserica.

Lucrarea misionară medicală nu trebuie să fie făcută totul în [162]
toate. În privinţa aceasta, voi duceţi lucrurile la extrem. E de făcut o
mare lucrare. Pretutindeni trebuie să fie răspândite publicaţii care
propagă adevărul. Studenţii de la medicină nu trebuie să fie încurajaţi
să răspândească numai cărţi care tratează despre reforma sanitară.
Aveţi grijă să nu fiţi găsiţi realizând propriile voastre planuri, trecând
cu vederea planurile lui Dumnezeu.

* * * * *

Citat dintr-o scrisoare scrisă din Cooranbong, N.S.W., Decem-
brie, 1898 — Fratele meu, Domnul Dumnezeul lui Israel trebuie
să fie sfetnicul tău. Satana s-a coborât cu o mare putere şi cu toate
înşelăciunile nedreptăţii. Sprijină-te tare pe Hristos. Ai lucrat sârgu-
incios, ca să obţii rezultate bune. Nu face acum greşeli. Niciodată,
dar niciodată, nu încerca să muţi măcar vreun stâlp de hotar pe care
l-a dat Domnul poporului Său. Adevărul stă înfipt tare pe Stânca
veşnică — o temelie pe care furtuna şi viforul nu o pot clinti.
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Adu-ţi aminte că, îndată ce vei îngădui ca influenţa ta să te abată
de la cărarea cea dreaptă şi strâmtă, pe care Domnul a trasat-o pentru
poporul Său, prosperitatea ta va înceta, deoarece Dumnezeu nu va
fi călăuza ta. De repetate ori, mi-a fost prezentat raportul vieţii lui
Nebucadneţar, ca să ţi-l înfăţişez, ca să fii avertizat să nu te încrezi în
propria ta înţelepciune sau să faci din carne sprijinul tău. Nu coborî
stindardul adevărului şi nu îngădui să-ţi cadă din mână, pentru a
uni cu solia solemnă pentru aceste zile din urmă orice ar tinde să
ascundă particularităţile credinţei noastre.[163]



Cuvânt de avertizare

Brisbane, Queensland, Australia,
26 octombrie 1898
Către sfătuitorii studenţilor la medicină

E o povară pe sufletul meu. Sunt tineri, care sunt încurajaţi să
urmeze un curs de studii în domeniul medical, care ar fi trebuit să
se pregătească în modul cel mai hotărât pentru a proclama solia
îngerului al treilea. Nu e necesar ca studenţii noştri la medicină să-şi
consume tot timpul la studiile medicale. Lucrarea lor ar trebui să
fie combinată în chipul cel mai hotărât cu studierea Cuvântului lui
Dumnezeu. Sunt însămânţate idei care nu sunt deloc necesare, iar
cele necesare nu primesc o atenţie îndestulătoare.

O primejdie faţă de care să se ia măsuri

În timp ce sunt educaţi în felul acesta, studenţii devin mai puţin
capabili să facă o lucrare bine primită pentru Domnul. Oboseala la
care sunt supuşi pentru a obţine cunoştinţe vaste în cele medicale
îi descalifică să lucreze în domeniul pastoral. Se produce oboseală
fizică şi mintală, datorită eforturilor peste măsură la studiu şi pentru
că studenţii sunt încurajaţi să lucreze în chip nepotrivit pentru cei
părăsiţi şi decăzuţi. În felul acesta, unii sunt descalificaţi pentru
lucrarea pe care ar fi putut să o facă, dacă ar fi început lucrarea
misionară acolo unde ar fi fost necesar, iar latura medicală s-ar fi
adăugat ca ceva esenţial, unită cu lucrarea slujirii evanghelice ca
un tot, aşa după cum mâna este unită cu corpul. Viaţa nu trebuie să
fie primejduită în efortul de a obţine o educaţie medicală. În unele
cazuri, există primejdia ca studenţii să-şi ruineze sănătatea şi să se
descalifice de a face serviciul pe care l-ar fi putut face, dacă n-ar fi
fost sfătuiţi în chip neînţelept să urmeze un curs medical. [164]

Adesea, în minte sunt imprimate păreri eronate, iar acestea în-
drumă la un fel greşit de purtare. Studenţii ar trebui să aibă timp
să vorbească cu Dumnezeu, să trăiască în comuniune continuă şi
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conştientă cu principiile adevărului, neprihănirii şi harului. În acest
timp, este necesară o sinceră cercetare a inimii. Studentul trebuie să
se aşeze acolo unde poate să scoată din Fântâna puterilor spirituale
şi intelectuale. El trebuie să ceară ca fiecare cauză care pretinde
simpatia şi conlucrarea sa să aibă aprobarea raţiunii pe care i-a dat-o
Dumnezeu şi a conştiinţei pe care o controlează Duhul Sfânt. El nu
trebuie să întreprindă o acţiune care nu se armonizează cu principiile
profunde şi sfinte, care aduc lumină sufletului său şi vigoare voinţei
sale. Numai în felul acesta poate face cel mai înalt serviciu lui Dum-
nezeu. El nu trebuie să fie învăţat că lucrarea misionară medicală îl
va lega de vreun om anume, care să-i dicteze ce are de făcut.

Lucrarea misionară medicală nu trebuie să fie trasă la o parte şi
despărţită de organizaţia bisericii. Studenţii la medicină nu trebuie
să primească ideea că trebuie să se considere supuşi numai con-
ducătorilor din lucrarea medicală. Ei trebuie să fie lăsaţi liberi să
primească sfat numai de la Dumnezeu. Ei nu trebuie să se oblige
— nici pe ei, nici viitorul lor — la ceva ce fiinţe omeneşti, supuse
greşelii, le-ar putea trasa. Nici un fir de egoism nu trebuie să fie
prins în ţesătură; nu trebuie să fie făcut nici un plan care are în el
o părticică de nedreptate. Egoismul nu trebuie să controleze nici o
ramură a lucrării. Să ne amintim că noi lucrăm individual în ochii
universului ceresc.

Un standard înalt

„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta, şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele
tău ca pe tine însuţi.“ (Luca 10, 27). Chiar înainte de a se întoarce[165]
la cer, Hristos a declarat: „Vă dau o poruncă nouă. Să vă iubiţi unii
pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii“.
Aici vedem că nivelul este pus mereu tot mai sus. „Prin aceasta vor
cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii
pentru alţii“ (Ioan 13, 34.35). Ucenicii nu puteau să priceapă atunci
cuvintele lui Hristos; dar, după răstignire, înviere şi înălţare, ei au
înţeles iubirea Lui ca niciodată mai înainte. Ei au văzut-o exprimată
în suferinţa Lui în grădină, în sala de judecată şi în moartea Lui, pe
crucea de pe Golgota.
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Învăţând şi vindecând

Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un tot unit. Nici un fel
de separare nu trebuie să existe în lucrarea Lui. Hristos i-a trimis
pe cei doisprezece apostoli şi apoi pe cei şaptezeci de ucenici, ca
să predice Evanghelia şi să-i vindece pe cei bolnavi. „Pe drum“,
zicea El, „propovăduiţi şi ziceţi: «Împărăţia cerurilor este aproape!»
Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi
afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.“ (Matei 10, 7.8).
Iar când ei au mers, predicând Împărăţia lui Dumnezeu, li s-a dat
putere să-i vindece pe bolnavi şi să scoată afară duhurile rele. În
lucrarea lui Dumnezeu, învăţarea şi vindecarea nu trebuie să fie
separate. Poporul Lui, păstrător al poruncilor, trebuie să fie un singur
tot. Satana va născoci fel de fel de planuri pentru a-i separa pe aceia
pe care Dumnezeu caută să-i unească. Dar Domnul Se va descoperi
ca un Dumnezeu al judecăţii. Noi lucrăm sub privirea oştilor cerului.
Printre noi este un Străjer divin, cercetând tot ce se plănuieşte şi se
execută. [166]
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Către sfătuitorii studenţilor la medicină E o povară pe sufletul
meuCooranbong, N.S.W.,
1 februarie 1899.

Mă adresez celor cu poziţii de răspundere la Conferinţa Gene-
rală şi celor care lucrează în domeniul misionar medical. Sunt de
asemenea însărcinată să vorbesc comunităţii din Battle Creek, cum
şi tuturor celorlalte comunităţi ale noastre.

Am fost însărcinată să spun, în legătură cu lucrarea misionară
medicală, că există primejdia de a dezvolta lucrurile prea mult într-
o singură direcţie. Dar nu trebuie să se înţeleagă că ceea ce spun
cu privire la lucrul acesta i-ar îndreptăţi în vreun fel oarecare pe
cei care se ţin departe de lucrarea misionară medicală. Sunt mulţi
aceia care n-au avut simpatie faţă de lucrarea aceasta. Ei trebuie să
fie cu băgare de seamă cum vorbesc acum despre ea, deoarece ei
nu se pricep la subiectul acesta, pentru că n-au umblat în lumină.
Oricare le-ar fi poziţia în lucrarea lui Dumnezeu, ei trebuie să aibă
grijă să nu exprime sentimente care ar împiedica sau descuraja
conferinţele noastre să facă lucrarea aceasta. Poziţia pe care au luat-
o unii cu privire la lucrarea misionară medicală face cu neputinţă ca
argumentele lor cu privire la subiectul acesta să aibă vreo greutate.
Ei nu sunt clar-văzători; judecata lor este părtinitoare.

Fiecare ramură a lucrării este necesară, dar fiecare ramură trebuie
să fie sub supravegherea lui Dumnezeu. Lucrarea misionară medicală
trebuie să fie faţă de cauza lui Dumnezeu ca mâna dreaptă faţă de
corp. N-ar fi drept ca toate forţele corpului să meargă la mâna dreaptă
şi tot aşa n-ar fi drept ca toate forţele cauzei lui Dumnezeu să fie
folosite numai în lucrarea medicală misionară. Lucrarea de predicare
a Cuvântului trebuie să fie susţinută, iar în lucrarea lui Dumnezeu
trebuie să fie unitate, perfectă unitate. Aceia care n-au simţit nici un
interes faţă de lucrarea misionară medicală tratează fără respect mâna
dreaptă a cauzei lui Dumnezeu. Toţi trebuie să-şi schimbe atitudinea
faţă de lucrarea aceasta. Să vorbească cât se poate mai puţin, până[167]
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nu ajung să stea într-o poziţie bună. Tăcerea este elocvenţă atunci
când mintea nu este sfinţită, şi deci nu poate discerne cele spirituale.

Nevoia avertizării

În timpul de faţă e nevoie de multă băgare de seamă. „Orice
om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.“
(Iacov 1, 19). Să luăm seama la îndemnul: „Vă îndemn, fraţilor, să
vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii
pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu
slujesc lui Hristos, Domnul nostru şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare,
ei înşeală inimile celor lesne crezători. Cât despre voi, ascultarea
voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur dar de voi, şi doresc să fiţi
înţelepţi în ce priveşte binele, şi proşti în ce priveşte răul.“ (Romani
16, 17-19) „Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru
Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi dezbinări
între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.“
(1 Corinteni 1, 10). Aceasta este voia lui Dumnezeu. Vom asculta de
ea? „Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt
pe calea pierzării: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este
puterea lui Dumnezeu. Căci este scris: «Voi prăpădi înţelepciunea
celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.» Unde este
înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului
acestuia? Căci, întrucât lumea cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe
Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu
cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.
Iudeii, într-adevăr, cer minuni şi grecii caută înţelepciune; dar noi
propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină
de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie; dar pentru cei chemaţi,
fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.“ (1
Corinteni 1, 18-24). [168]

Ce schimbare s-ar vedea dacă toţi cei care sunt în poziţii de
răspundere şi-ar da seama că lucrează sub ochii unui Dumnezeu
Atotvăzător! Ceea ce trebuie acum este lucrarea nestânjenită a Spiri-
tului Sfânt asupra minţii şi a inimii. Fără aceasta, străduinţele noastre
vor fi neroditoare. Atunci când Spiritul ne modelează şi ne fasonează,
cuvintele noastre vor da pe faţă o recunoştinţă pornită din inimă.
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Importanţa lucrării misionare medicale

Este mare nevoie de o cunoaştere sporită a reformei sanitare în
toate ramurile ei. Aceia care au avut privilegiul de a auzi adevărul
să dea un semnal clar din trâmbiţă atunci când proclamă a treia
solie îngerească. Trebuie să se execute anumite feluri de lucrare, ca
de pildă lucrarea misionară medicală. Lucrarea aceasta trebuie să
fie săvârşită în legătură cu solia Evangheliei pentru timpul prezent.
Adevărata lucrare misionară medicală este Evanghelia pusă în prac-
tică. Aceia care nu pot să vadă rostul acestei lucrări n-ar trebui să
se simtă autorizaţi să conducă nici una dintre fazele ei, până nu-i
înţeleg rostul.

Doresc să spun hotărât că Domnul a făcut mult bine prin lucrarea
misionară medicală şi că El l-a folosit pe medicul nostru principal,
ca un reprezentant special al Său. În lucrarea medicală, nu au fost
toate fără defect. Au fost legate de ea multe lucruri care i-au degradat
sfinţenia. Dar Domnul va supraveghea lucrarea şi va avea grijă ca ea
să nu devină disproporţionată în această ramură. Lucrarea nu va fi
distorsionată dacă biserica se va ridica şi va lumina, dând dovadă că
lumina ei a venit şi că slava Domnului a răsărit asupra ei.

Lucrătorii misionari medicali trebuie să fie curăţiţi, sfinţiţi, înno-
bilaţi. Ei trebuie să se înalţe până la cel mai înalt grad al desăvârşirii.
Ei trebuie să fie modelaţi şi formaţi după chipul dumnezeiesc. Atunci
ei vor vedea că reforma sanitară şi lucrarea misionară medicală tre-
buie să fie unite cu predicarea Evangheliei.[169]

Motivul pentru care membrii bisericii nu înţeleg ramura aceasta
de lucrare este că ei nu urmează lumina, nu merg pas cu pas după
marele lor Conducător. Lucrarea misionară medicală e de la Dumne-
zeu şi poartă semnătura Lui. Pentru motivul acesta, omul să-şi ţină
mâinile la o parte şi să nu dorească să o administreze după propriile
sale idei.

Solia noastră este o solie mondială. Şi, chiar dacă mijloacele
nu trebuie să fie absorbite într-o singură ramură a lucrării, aşa încât
ultima solie evanghelică să nu poată fi dusă în câmpuri noi, lucrarea
misionară medicală în nici un fel nu trebuie să fie defăimată; ea nu
trebuie să fie reprezentată ca o lucrare inferioară. Lumea este un mare
spital; ea a fost coruptă de locuitorii ei şi mizeria este universală.
Domnul i-a dat medicului nostru principal o lucrare de a ajuta la
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pregătirea unui popor care să stea în ziua cea mare a lui Dumnezeu.
Dar el trebuie să lucreze sub supravegherea lui Dumnezeu. Sunt
unele părţi în activitatea lui care trebuie să fie modelate mai strâns
după principiile Marelui Lucrător.

Cauza sărăciei din biserică

Acela care este rânduit să îndeplinească o parte din lucrarea
pentru timpul de faţă ar trebui să simtă răspunderea solemnă ce zace
asupra lui. Noi lucrăm pentru veşnicie. Dacă mâncăm din pâinea
care a venit din cer, vom fi asemenea lui Hristos în spirit şi în caracter.
Trăim într-o vreme când nu trebuie să fie lenevie spirituală. Fiecare
suflet trebuie să fie încărcat cu curentul vieţii cereşti. Adesea se pune
întrebarea: „Care este cauza lipsei de putere spirituală în biserică?“
Răspunsul este: „Membrii îngăduie ca mintea lor să fie abătută de la
Cuvântul lui Dumnezeu.“ Noi suntem construiţi din punct de vedere
fizic din ceea ce mâncăm şi, în acelaşi fel, caracterul spiritualităţii
noastre este hotărât de hrana dată minţii. Noi trebuie să dăm minţii
şi inimii hrana cuvenită, mâncând carnea şi bând sângele Fiului lui
Dumnezeu.

Domnul Hristos declară: „Adevărat, adevărat, vă spun, că cine [170]
crede în Mine are viaţă veşnică Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât
din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi
pâinea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru
viaţa lumii Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne
în Mine, şi Eu rămân în el. După cum Tatăl, care este viu, M-a
trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă
pe Mine, va trăi şi el prin Mine.“ (Ioan 6, 47-57) Noi trebuie să
rămânem în Hristos şi Hristos trebuie să rămână în noi, deoarece
noi suntem „împreună lucrători cu Dumnezeu“. Lucrarea creştinului
este o lucrare individuală. Lucrătorii lui Dumnezeu să înceteze să
mai caute greşeli, deoarece aceasta este un păcat. Să se dezvolte
aşa cum gândesc că ar trebui să se dezvolte colegii lor, lucrători. E
privilegiul lor de a trăi în Hristos, hrănindu-se cu pâinea vieţii. Cei
care fac aceasta vor avea o experienţă mereu crescândă şi sănătoasă,
iar neprihănirea lui Dumnezeu va merge înaintea lor, pe măsură ce
săvârşesc lucrarea arătată în capitolul 58 din Isaia.
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Fiecăruia lucrul lui

Fiecare ramură a lucrării lui Dumnezeu trebuie să fie recunos-
cută. „El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii evanghelişti;
pe alţii păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vede-
rea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.“ (Efeseni
4,11.12). Textul acesta arată că trebuie să fie diferiţi lucrători, felu-
rite instrumente. Fiecare are o lucrare deosebită. Nimănui nu i se
cere lucrarea altuia şi, cu toate că nu e calificat, să încerce să o facă.
Dumnezeu i-a dat fiecăruia după puterea lui. Un om poate crede că
poziţia lui îi dă autoritate să le dicteze altor lucrători, dar lucrurile
nu stau aşa. Necunoscându-le lucrarea, el ar dezvolta acolo unde ar
trebui să restrângă şi ar restrânge acolo unde ar trebui să dezvolte,[171]
deoarece nu poate vedea decât acea parte a viei, unde lucrează el.

Trăiţi pentru Dumnezeu. Faceţi din învăţătura Mântuitorului o
parte din viaţa voastră. Cărarea voastră va străluci de o lumină clară
şi strălucitoare. Voi veţi avea ungerea cerească şi veţi fi feriţi de a
face greşeli grave. Nu fiţi atât de captivaţi de lucrarea pe care o faceţi
voi într-o parte a viei Domnului, încât să nu puteţi aprecia lucrarea
pe care o fac alţii în alte părţi ale viei. Poate că ei îşi cultivă talentele
cu credincioşie, aşa că le pot înapoia, îndoit la număr, Dumnezeului
lor. Fiecare om să-şi vadă de propria sa lucrare, asigurându-se că
e completă, fără pată sau zbârcitură, care să-i strice desăvârşirea.
Apoi lăsaţi pe seama lui Dumnezeu, ca El să spună: „Bine, rob bun
şi credincios; ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste
multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!“ (Matei 25, 23)[172]
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Cooranbong, N.S.W.,
17 aprilie 1899
Către un medic în nedumerire

Scumpul meu frate: Am un profund interes faţă de tine şi de
lucrarea ta şi mă rog ca Domnul să-mi călăuzească pana când îţi
scriu. Domnul a făcut din tine un om al planurilor Sale, şi îngerii lui
Dumnezeu au fost ajutoarele tale. Domnul te-a aşezat în poziţia pe
care o ocupi, nu pentru că eşti infailibil, ci pentru că El doreşte să-ţi
călăuzească mintea prin Spiritul Său Sfânt. El doreşte ca tu să le
împarţi celor cu care vii în contact o cunoaştere a adevărului prezent.
şi-au fost date răspunderi grave şi, cu nici un preţ, nu trebuie să-ţi
îngădui să fii prins într-o lucrare care să-ţi slăbească influenţa faţă
de adventiştii de ziua a şaptea. Domnul te-a ales să ocupi un loc
în planurile Sale, să stai în faţa profesiunii medicale, nu pentru a fi
modelat de influenţele lumeşti, ci pentru a modela minţi. În fiecare
zi, trebuie să fii sub supravegherea lui Dumnezeu. El este Creatorul
tău şi Mântuitorul tău. El ţi-a dat o lucrare de făcut, nu separat de
adventiştii de ziua a şaptea, ci împreună cu ei. Tu trebuie să fii o
mare binecuvântare pentru fraţii tăi, dându-le cunoştinţele pe care
El ţi le-a dat.

Dumnezeu a lucrat şi încă doreşte să mai lucreze prin tine,
onorându-te prin încredinţarea unor răspunderi importante. „Suntem
împreună lucrători cu Dumnezeu.“ (1 Corinteni 3, 9). El te va folosi
pe tine şi mă va folosi pe mine ca şi pe oricare fiinţă omenească
ce intră în slujba Sa, dacă ne supunem călăuzirii Sale. Fiecare tre-
buie să stea în turnul său de veghe, ascultând cu luare aminte ce are
Duhul să-i spună, aducându-şi aminte că fiecare cuvânt al său face
o impresie nu numai asupra propriului său caracter, dar şi asupra
caracterului celor cu care este în legătură. [173]
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Clădirea lui Dumnezeu

„Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.“ (1
Corinteni 3, 9). Simbolul acesta reprezintă caracterul omului, asupra
căruia el trebuie să lucreze punct cu punct. În fiecare zi Dumne-
zeu lucrează la clădirea Lui, făcând un efort după altul, pentru a
duce construcţia la desăvârşire, aşa ca ea să devină un templu sfânt
pentru El. Omul trebuie să conlucreze cu Dumnezeu. Fiecare lucră-
tor trebuie să devină exact ceea ce Dumnezeu intenţionează ca el
să fie, construindu-şi viaţa din fapte curate şi nobile, pentru ca la
sfârşit caracterul lui să poată fi o construcţie simetrică, un templu
frumos, onorat de Dumnezeu şi de oameni. Nu trebuie să fie nici un
defect la clădire, pentru că este a Domnului. Fiecare piatră trebuie
să fie aşezată perfect, ca să suporte presiunea ce va veni asupra ei.
O singură piatră greşit aşezată va influenţa întreaga clădire. şie, şi
oricărui alt lucrător, Dumnezeu vă dă avertizarea: „Luaţi seama cum
clădiţi, pentru ca zidirea să poată rezista la încercarea furtunii şi a
uraganului, fiind aşezată pe Stânca veşnică. Aşezaţi piatra pe temelia
sigură, ca să fiţi pregătiţi pentru ziua încercării şi examenului, când
toţi vor fi văzuţi exact aşa cum sunt.“

Un templu din pietre vii

Dumnezeu îmi prezintă avertizarea aceasta ca fiind deosebit de
necesară pentru binele tău. El te iubeşte cu o iubire ce nu se poate
măsura. El îi iubeşte pe fraţii tăi în credinţă şi lucrează pentru acelaşi
scop pentru care lucrează cu tine. Biserica Lui de pe pământ trebuie
să ia proporţii dumnezeieşti în faţa lumii, ca un templu zidit din
pietre vii, fiecare din ele reflectând lumină. Ea trebuie să fie lumina
lumii, o cetate aşezată pe un munte, care nu se poate ascunde. Ea este
construită din pietre aşezate strâns una lângă alta, piatră păsuindu-se
cu piatră, alcătuind o construcţie puternică şi solidă. Nu toate pietrele
au aceeaşi mărime şi formă. Unele sunt mari, altele sunt mici; dar
fiecare are locul ei, pe care şi-l ocupă. Iar valoarea fiecărei pietre
este determinată de lumina pe care o reflectă. Acesta este planul lui[174]
Dumnezeu. El doreşte ca toţi lucrătorii Săi să ocupe locul rânduit
lor în lucrarea timpului prezent.
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Trăim în mijlocul pericolelor zilelor sfârşitului. Trebuie să culti-
văm înţelepţeşte fiecare putere a minţii şi a trupului; deoarece toate
sunt necesare pentru a face din biserică o clădire care va reprezenta
înţelepciunea marelui Autor. Talanţii daţi nouă de Dumnezeu sunt
darurile Lui, care trebuie să fie folosite în relaţia cuvenită unele cu
altele, aşa încât să alcătuiască un tot perfect. Dumnezeu dă talentele,
puterile minţii; omul îşi formează caracterul.

Diferite instrumente

Domnul a lucrat împreună cu tine, făcându-te în stare să-ţi înde-
plineşti partea, ca lucrător al Lui; dar mai sunt şi alţi lucrători care
trebuie să-şi facă partea ca instrumente ale Lui. Aceştia ajută la alcă-
tuirea întregului corp. Toţi trebuie să fie uniţi ca părţi ale unui singur
organism. Biserica Domnului este compusă din reprezentanţi activi
şi vii, care-şi trag puterea de lucru de la Autorul şi Desăvârşitorul
credinţei lor. Ei trebuie să săvârşească în armonie marea lucrare ce
zace asupra lor. Dumnezeu ţi-a încredinţat lucrarea ta. Dar El are şi
alte unelte cărora le-a încredinţat lucrarea lor, pentru ca toţi să poată
deveni, prin sfinţirea pe care o dă adevărul, mădulare ale trupului lui
Hristos, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. Reprezentându-L
pe Hristos, noi lucrăm pentru prezent şi veşnicie; iar oamenii, chiar
oamenii din lume, ajung să-şi dea seama că am fost cu Isus, şi că am
învăţat de la El.

Adevărul alcătuieşte o unitate

Poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie stăpânit de confuzie şi
lipsă de ordine şi de armonie, de consistenţă şi frumuseţe. Domnul
este foarte mult dezonorat atunci când în mijlocul poporului Său
nu este unire. Adevărul este o unitate. Unirea pe care o cere Dum-
nezeu trebuie să fie cultivată zi după zi, dacă vrem să răspundem
la rugăciunea lui Hristos. Lipsa de unire care există printre aceia
care pretind a crede ultima solie de har, ce trebuie să fie dată lumii, [175]
nu trebuie să-şi găsească loc, deoarece va fi o piedică îngrozitoare
pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Servii Săi să fie una, după
cum Hristos este una cu Tatăl; puterile lor, iluminate, inspirate şi
sfinţite trebuie să fie unite pentru a face un tot complet. Aceia care
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Îl iubesc pe Dumnezeu şi păstrează poruncile Lui nu trebuie să tragă
în lături; ei trebuie să se strângă unii lângă alţii.

Cuvinte de încurajare

Domnul nu-i părăseşte pe lucrătorii Săi credincioşi. şine minte
că viaţa ta în lumea aceasta este doar un peregrinaj, că cerul este
patria către care mergem. Ai credinţă în Dumnezeu. Dacă cuvintele
mele te-au rănit şi te-au zdrobit, îmi pare rău; eu însămi sunt rănită
şi zdrobită. Lucrarea noastră, o lucrare străină, o lucrare mare, dată
nouă de Dumnezeu, ne leagă laolaltă inima şi sufletul. Să nu îndrăz-
neşti să-ţi lepezi armura. Trebuie să o porţi până la sfârşit. Când
Domnul te va elibera, va fi timpul să depui armura la picioarele Lui.
Te-ai înscris în oastea Lui, ca să serveşti până la sfârşitul luptei şi
nu e cazul să te umpli de ocară şi să-L dezonorezi pe Dumnezeu,
dezertând.

Fie ca Domnul să-ţi descopere multe lucruri pe care mi le-a
descoperit mie. Satana caută ocazii ca să dezonoreze cauza lui Dum-
nezeu. Mi-a fost arătată primejdia ta, dar mi-a fost arătat şi îngerul
tău păzitor, ferindu-te de repetate ori de tine însuţi, ferindu-te de
spargerea de vas în ale credinţei. Scumpe frate, înalţă steagul, ridică-l
sus şi nu te lăsa pradă slăbiciunii sau descurajării.

Le-am dat persoanelor de la conducerea Conferinţei Generale şi
Comitetului pentru Misiune lumina dată mie de Dumnezeu — că tu
şi ei trebuie să vă sfătuiţi, că, în loc să fie rezervaţi, ei ar trebui să fie
împreună lucrători cu tine; că tu ai fost rânduit de Dumnezeu să stai
într-o poziţie de încredere şi îţi trebuie ajutor, nu mustrare.[176]

În dorinţa mea fierbinte, ca să faci urme drepte cu picioarele tale,
ţi-am scris cuvinte serioase, dar în nici un caz pentru a te face de
ocară sau a te osândi. O, de te-ar face Dumnezeu să înţelegi că inte-
resul meu pentru tine nu s-a schimbat nici în cea mai mică măsură!
Am dorinţa cea mai călduroasă ca tu să stai tare în Dumnezeu, ne-
clintit, încercat şi sincer. Ştiu că Domnul doreşte ca tu să ai coroana
de biruitor.

„S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri oamenilor Şi El a
dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii evanghelişti; pe alţii
păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi
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la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea
de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos; ca să nu
mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de
învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele
de amăgire; ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în
toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos. Din
El, tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare
încheietură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi
în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.“ (Ef. 4,8-16) [177]



Hristos, Mijlocitorul rugăciunii şi al binecuvântării

Balaclava, Victoria, Australia,
25 martie 1898.
Către un medic din Sanatoriu

Scumpul meu frate: Tocmai am primit scrisorile tale. Văd că ai
de dus o grea luptă financiară. Îmi pare atât de bine că poţi lua seama
la încurajarea din cuvintele: „Afară numai dacă vor căuta ocrotirea
Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine.“ (Isaia 27,
5) Să avem credinţă în Dumnezeu. Să ne punem încrederea în El. El
înţelege întreaga situaţie în care suntem puşi şi va lucra în favoarea
noastră. El este onorat când ne încredem în El, aducând la El toate
problemele noastre. „Orice veţi cere în Numele Meu“, zice Hristos,
„voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.“ (Ioan 14, 13)
Prevederile şi aprobările lui Dumnezeu pentru noi sunt nenumărate.
Însuşi tronul harului e ocupat de Cineva care ne îngăduie să-L numim
Tată.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Singu-
rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă
veşnică.“ (Ioan 3, 16) Iehova nu a socotit planul mântuirii complet
câtă vreme era investit numai cu iubirea Sa. El a aşezat la altarul
Său un Avocat îmbrăcat în natura noastră. Ca Mijlocitor pentru noi,
slujba Domnului Hristos e de a ne prezenta la Dumnezeu ca fii şi
fiice ale Lui. El mijloceşte în favoarea acelora care-L primesc. El a
plătit răscumpărarea lor cu propriul Său sânge. Prin meritele Sale,
El le dă putere să devină membri ai familiei regale, copii ai Împă-
ratului ceresc. Iar Tatăl Îşi demonstrează iubirea Lui nemărginită
pentru Hristos, primindu-i şi salutându-i pe prietenii lui Hristos ca
pe prietenii Săi. El e satisfăcut cu mijlocirea făcută. El e glorificat[178]
de întruparea, viaţa, moartea şi mijlocirea Fiului Său.

În Numele lui Hristos, cererile noastre se înalţă la Tatăl. El
mijloceşte în favoarea noastră, iar Tatăl descoperă comorile harului
Său ca noi să luăm din ele, să ne bucurăm noi înşine de ele şi să
dăm şi altora. „Cereţi în Numele Meu“, zice Hristos. „Nu vă spun

174
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că Eu voi ruga pe Tatăl pentru voi; căci Tatăl Însuşi vă iubeşte.
Folosiţi-vă de Numele Meu. Aceasta va da izbândă rugăciunilor
voastre şi Tatăl vă va da bogăţiile harului Său. De aceea, cereţi
şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.“ Hristos
este legătura între Dumnezeu şi om. El a făgăduit mijlocirea Lui
personală. El pune întreaga valoare a neprihănirii Sale de partea
persoanei care se roagă. El pledează pentru om, iar omul, având
nevoie de ajutor dumnezeiesc, pledează pentru sine înaintea lui
Dumnezeu, folosind influenţa Aceluia care Şi-a dat viaţa pentru viaţa
lumii. Atunci când recunoaştem înaintea lui Dumnezeu aprecierea
pe care o avem faţă de meritele lui Hristos, mijlocirile noastre capătă
un parfum plăcut mirositor. Atunci când ne apropiem de Dumnezeu
în virtutea meritelor Mântuitorului, Hristos ne aşează lângă Sine,
cuprinzându-ne cu braţul Său omenesc, în timp ce cu braţul Său
divin apucă tronul Celui Veşnic. El pune meritele Sale, ca tămâie
plăcut mirositoare, în cădelniţa din mâinile noastre, ca să încurajeze
cererile noastre. El făgăduieşte să asculte şi să împlinească cererile
noastre.

Dar Hristos a devenit mijlocitorul rugăciunii dintre om şi Dum-
nezeu. El a devenit şi mijlocitorul binecuvântării între Dumnezeu şi
om. El a unit cele dumnezeieşti cu cele omeneşti. Oamenii trebuie
să conlucreze cu El pentru mântuirea propriului lor suflet şi apoi să
facă eforturi puternice şi stăruitoare pentru a-i salva pe aceia care
sunt gata să piară.

Noi toţi trebuie să lucrăm acum, cât este ziuă; deoarece vine
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Sunt plină de curaj în [179]
Domnul. Sunt împrejurări când mi se arată că există în comunităţile
noastre o stare de lucruri care nu va ajuta, ci va împiedica sufletele.
Atunci am ceasuri, uneori zile, de grozav chin sufletesc. Mulţi dintre
aceia care cunosc adevărul nu ascultă de cuvintele lui Dumnezeu.
Influenţa lor nu e mai bună decât a acelora din lume. Ei vorbesc
ca lumea şi se poartă ca lumea. Vai, cum mi se sfâşie inima când
mă gândesc cum e făcut de ocară Mântuitorul, prin purtarea lor
necreştinească! Dar, după ce mi-a trecut chinul de moarte, mă simt
îndemnată să lucrez şi mai sârguincios decât înainte, pentru a reface
bietele suflete, ca să poată reflecta chipul lui Dumnezeu.
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Rugaţi-vă, da, rugaţi-vă cu credinţă şi încredere nezguduită!
Îngerul Legământului, şi anume Însuşi Domnul nostru Isus Hristos,
este Mijlocitorul care asigură primirea rugăciunilor celor credincioşi.[180]
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Cooranbong, N.S.W.,
12 decembrie 1899
Către Directorul medical al Sanatoriului din Battle Creek

Scumpul meu frate: Vorbeşti ca şi când n-ai avea prieteni. Dar
Dumnezeu este prietenul tău, şi sora White este prietenul tău. Te-
ai gândit că mi-am pierdut încrederea în tine; dar, scumpul meu
frate, după cum ţi-am scris mai înainte, ştiu că Domnul te-a aşezat
într-un loc de mare răspundere, aşa cum te găseşti, ca medic căruia
Domnul i-a încredinţat cunoştinţă şi pricepere, pentru ca să faci
ceea ce e drept şi cu judecată şi să dai pe faţă un adevărat spirit
misionar în instituţia înfiinţată, pentru a prezenta adevărul în contrast
cu rătăcirea.

Fratele meu, Domnul nu te-a lăsat să mergi la război pe cheltu-
iala ta. El ţi-a dat înţelepciune şi bunăvoinţă înaintea lui Dumnezeu
şi a oamenilor. El a fost sprijinitorul tău. El te-a ales ca instrument
al Lui, pentru a înălţa adevărul în sanatoriul din Battle Creek, cum
nu este înălţat în instituţiile medicale ale lumii. Planul Lui a fost
ca sanatoriul din Battle Creek să fie cunoscut ca o instituţie în care
Domnul este zilnic recunoscut ca Monarh al universului. „El face
ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni
nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: «Ce faci?»“
(Daniel 4, 35) Domnul intenţionează ca proclamarea celei de a treia
solii îngereşti să fie lucrarea cea mai înaltă şi mai mare ce se să-
vârşeşte acum în lumea noastră. El te-a onorat, aşezându-te într-o
poziţie de foarte mare răspundere în lucrarea Sa. Tu nu trebuia să-ţi
separi influenţa de corpul predicatorilor Evangheliei. În toate fazele
lucrării tale, tu trebuia să aduci înţelegere şi ascultare de adevăr.
Locul pe care ţi l-a rânduit Dumnezeu a fost sub conducerea Lui,
în teocraţia divină. Tu trebuia să înveţi de la Isus, marele Învăţător,
plănuind şi lucrând în armonie cu exemplul Lui. Tu trebuia să-I dai [181]
lui Dumnezeu locul cel dintâi şi să asculţi totdeauna de Cuvântul
Lui. În aceasta ar fi fost tăria ta.
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Tu ar fi trebuit să fii un medic credincios pentru sufletele, ca şi
pentru trupurile, celor de sub grija ta. Dacă ai fi împlinit însărcinarea
aceasta, folosind bine talentele pe care ţi le-a dat Dumnezeu, n-ai
fi lucrat singur. Ar fi prezidat Cineva care niciodată nu greşeşte.
Numai puterea Duhului Sfânt poate păstra spiritul fermecător şi
plăcut, blând şi smerit, făcându-l pe lucrător în stare să rostească
cuvinte potrivite la timpul potrivit.

Tu n-ai fost lipsit de greşeli. Adesea ţi-ai pierdut stăpânirea de
sine. Atunci cuvintele tale n-au fost aşa cum ar fi trebuit să fie.
Uneori ai fost arbitrar şi pretenţios. Dar atunci când te străduiai să-ţi
stăpâneşti eul, îngeri de la Dumnezeu conlucrau cu tine, deoarece
prin tine Dumnezeu lucra la înălţarea adevărului Său, făcându-l
să primească o recunoaştere onorată în lume. Dumnezeu ţi-a dat
înţelepciune, nu pentru ca numele tău să fie mărit, ci pentru ca aceia
care veneau la sanatoriul din Battle Creek să ducă cu ei impresii
favorabile cu privire la lucrarea adventiştilor de ziua a şaptea şi
să respecte principiile care stau la temelia lucrării lor. Tu nu erai
onorat pentru că eşti mai neprihănit decât toţi oamenii, ci pentru că
Dumnezeu dorea să te întrebuinţeze ca instrument al Său.

Scopul lui Dumnezeu cu prilejul înfiinţării Sanatoriului

A fost scopul lui Dumnezeu ca misionari, profesori şi medici
să facă cunoştinţă la sanatoriu cu solia îngerului al treilea, care
cuprinde atât de multe. Îngeri de la Dumnezeu aveau să fie tăria ta
în lucrarea care trebuia să fie făcută pentru ca sanatoriul din Battle
Creek să poată fi cunoscut ca o instituţie sub speciala supraveghere
a lui Dumnezeu. Sentimentul misionar şi simpatia care domneau în
instituţia aceasta erau rezultatul lucrării fiinţelor cereşti, nevăzute
acolo. Dumnezeu a spus: „Am socotit de bine să arăt semne şi
minuni. În puterea Mea am lucrat la proslăvirea Numelui Meu“.[182]

Mulţi au plecat de la sanatoriu cu inimi noi. Schimbarea a fost
decisivă. Întorcându-se la căminele lor, aceştia au fost ca lumini în
lume. Glasul lor s-a auzit zicând: „Veniţi, voi toţi care vă temeţi de
Dumnezeu, şi am să vă fac cunoscut ce a făcut El pentru sufletul
meu. Am văzut mărirea Lui; am gustat bunătatea Lui.“
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O lucrare mondială

Domnul mi-a arătat că, dacă poate să abată lucrarea pe căi rele,
prin oricare mijloace, şi astfel să împiedice înaintarea ei, vrăjmaşul
o va face. Mulţi dintre membrii noştri au făcut investiţii fără a sta
să calculeze costul, fără să cerceteze dacă sunt bani destui pentru a
duce mai departe lucrarea începută. S-a dat pe faţă miopie. Oamenii
nu au fost în stare să vadă că via Domnului cuprinde lumea.

Venitul sanatoriului înfiinţat nu trebuia să fie cheltuit pentru a
susţine diferite feluri de lucrare pentru oamenii din clasele de jos,
din oraşele noastre nelegiuite. Mare parte dintre mijloacele care
au fost folosite pentru a susţine această mare lucrare, care sporeşte
mereu, ar fi trebuit, aşa după cum e rânduit de Domnul, să fi fost
folosite pentru a înfiinţa instituţii în alte ţări, pe unde nu a strălucit
lumina reformei sanitare. Sanatorii, mult mai puţin costisitoare decât
cele construite în America, ar fi trebuit să fie clădite în multe ţări. În
felul acesta s-ar fi ridicat instituţii care, atunci când s-ar fi întărit, ar
fi ajutat la înfiinţarea de instituţii în alte locuri.

Domnul nu e părtinitor. Dar El a fost greşit reprezentat de lu-
crătorii Săi. Ceea ce ar fi trebuit să fie făcut în multe şi diferite
locuri ale viei Sale a fost mult împiedicat, deoarece oamenii de la
conducerea lucrării n-au fost în stare să vadă cum putea să fie făcută
să înainteze lucrarea în locurile mai îndepărtate ale viei. În unele
părţi ale câmpului, lucrarea a fost exagerată. În felul acesta, s-au
absorbit bani care ar fi trebuit să fie folosiţi pentru a-i face în stare pe [183]
lucrătorii din alte părţi ale viei să înainteze nestânjeniţi în lucrarea
de înfigere a stindardului adevărului în locuri noi. Nu trebuie să fie
jefuite unele părţi ale viei pentru ca mijloacele să poată fi folosite în
mod liber în alte părţi ale câmpului.

Omul judecă aşa cum îl duce judecata lui mărginită. Dumnezeu
priveşte la caracterul roadelor aduse şi apoi judecă pomul. În Numele
Domnului, vă invit pe toţi să vă gândiţi la lucrarea pe care suntem
chemaţi să o facem şi cum trebuie să fie susţinută lucrarea aceasta.
Lumea este via Domnului şi trebuie să fie lucrată.

Dumnezeu nu cere un număr mare de instituţii, clădiri mari şi lu-
cruri făcute de paradă, ci acţiunea armonioasă a unui popor deosebit,
un popor ales de Dumnezeu şi scump, credincioşi uniţi unii cu alţii,
viaţa lor fiind ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Fiecare om trebuie
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să rămână în partea sa şi la locul său, exercitând o influenţă bună în
gândire, cuvânt şi fapte. Doar când toţi lucrătorii lui Dumnezeu vor
face lucrul acesta, şi nu mai devreme de atunci, lucrarea Lui va fi un
tot complet şi echilibrat.

Un cuvânt de îndemnare

Dumnezeu doreşte ca instituţiile Sale şi copiii Săi aleşi, adoptaţi,
să-L onoreze, dând pe faţă atributele caracterului creştin. Lucrarea
pe care Evanghelia o îmbrăţişează ca lucrare misionară este o lucrare
ce merge drept înainte, o lucrare importantă, care va străluci tot mai
puternic până la miezul zilei. Dumnezeu nu doreşte ca credinţa
poporului Său să ia caracterul sau înfăţişarea lucrării umanitare,
numite acum lucrare misionară medicală. Mijloacele şi talentele
poporului Său nu trebuie să fie îngropate în mahalalele din New-
York sau Chicago. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie făcută pe
direcţiile cele bune.

Trebuie să se dea pe faţă lepădare de sine şi jertfire de sine.
Trebuie să lucrăm aşa cum a lucrat Hristos, în simplitate şi modestie,
în smerenie şi consacrare. În felul acesta vom fi făcuţi în stare să[184]
săvârşim o lucrare deosebită de alte lucrări misionare din lumea
noastră.

Sunt mulţi cei despre care se presupune că au fost scoşi din
groapa în care căzuseră, cărora nu li se poate acorda încrederea
de sfetnici, nici nu sunt consideraţi vrednici de încredere, spre a fi
angajaţi în lucrarea din aceste zile de pe urmă. Vrăjmaşul e hotărât
să amestece eroarea cu adevărul. Pentru a face aceasta, el foloseşte
prilejul ce i se dă prin clasa celor decăzuţi, pentru care se lucrează
atât de mult şi se cheltuieşte atât de mult, clasa celor al căror apetit
a fost stricat prin îngăduinţă, al căror suflet a fost ticăloşit, al căror
caracter a fost rău format şi schilodit, ale căror obiceiuri şi dorinţe
sunt scârboase, care gândesc în mod obişnuit numai la rău. Caracte-
rele unora ca aceştia pot fi transformate; dar cât de puţini sunt aceia
pentru care lucrarea este deplină şi dăinuitoare!

Unii vor fi sfinţiţi prin adevăr; dar mulţi fac o schimbare super-
ficială în obiceiurile şi practicile lor şi apoi îşi închipuie că sunt
creştini. Sunt primiţi în cercul bisericii, dar ei sunt un mare necaz şi
o mare grijă. Prin ei, Satana caută să semene în biserică seminţele
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geloziei, necinstei, criticii şi învinuirii. În felul acesta, caută să-i
strice pe ceilalţi membri ai bisericii. Înclinaţia care i-a stăpânit din
copilărie, care i-a făcut să o rupă cu orice restricţie şi i-a degradat,
încă îi mai stăpâneşte. Se spune despre ei că sunt salvaţi, dar prea
adesea timpul arată că lucrarea făcută pentru ei nu i-a făcut copii
supuşi ai lui Dumnezeu. La orice presupusă lipsă de respect, se
trezesc sentimente de ură. Ei cultivă vrăjmăşia, mânia, răutatea. Prin
cuvintele şi spiritul lor, arată că n-au fost născuţi din nou. Tendinţele
lor trag tot în jos, spre cele senzuale. Ei sunt nevrednici de încredere,
nerecunoscători, nesfinţi. Aşa stau lucrurile cu toţi aceia ce n-au
fost temeinic convertiţi. Fiecare dintre caracterele acestea schilodite,
netransformate, devine un capabil lucrător al lui Satana, dând naştere
la dezbinare şi ceartă.

Domnul ne-a trasat metodele de lucru. Ca popor, noi nu trebuie [185]
să extindem şi să copiem metodele Armatei Salvării. Nu aceasta e
lucrarea pe care ne-a dat-o Domnul. Tot aşa, nu e lucrarea noastră
de a-i osândi şi de a rosti cuvinte aspre împotriva lor. În Armata
Salvării sunt suflete scumpe, pline de jertfire de sine. Trebuie să-i
tratăm cu bunătate. În Armata Salvării sunt suflete cinstite, care
Îl servesc pe Domnul cu sinceritate şi care vor vedea mai multă
lumină, înaintând spre primirea întregului adevăr. Lucrătorii din
Armata Salvării încearcă să-i salveze pe cei trecuţi cu vederea şi
călcaţi în picioare. Nu-i descurajaţi. Lăsaţi ca ei să facă felul acela
de lucrare, cu propriile lor metode şi în felul lor. Dar Domnul a
arătat lămurit lucrarea pe care trebuie să o facă adventiştii de ziua a
şaptea. Trebuie să se ţină adunări în tabără şi în corturi. Trebuie să se
proclame adevărul prezent. Trebuie să se aducă o mărturie precisă.
Iar cuvântările trebuie să fie atât de simple, încât şi copiii să le poată
înţelege.

Ajutându-L sau împiedicându-L pe Domnul

Sunt persoane care intră în lucrarea misionară medicală şi care
sunt în primejdia de a aduce în ea sentimente rele din cele primite în
educaţia lor de mai înainte. Ele trebuie să practice principiile trasate
în Cuvântul lui Dumnezeu, altminteri lucrarea va fi desfigurată de
ideile lor preconcepute. Atunci când lucrăm cu toată iscusinţa sfinţită
pe care ne-a dat-o Dumnezeu, atunci când dăm la o parte voinţa
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noastră, pentru a primi voinţa lui Dumnezeu, când eul este zilnic
crucificat, atunci se văd rezultate bune. Mergem înainte în credinţă,
ştiind că Domnul a făgăduit să-Şi asume lucrarea încredinţată Lui şi
că El o va realiza; deoarece El nu face niciodată nici o greşeală şi
niciodată nu e înfrânt.

Servii Domnului sunt simpli administratori. Domnul va lucra
prin ei atunci când ei I se predau pentru a fi călăuziţi de Duhul Sfânt.
Atunci când prin credinţă oamenii se aşează în mâinile Domnului,
zicând: „Iată-mă, trimite-mă“, El îi primeşte pentru slujire. Dar
oamenii nu trebuie să pună piedici planurilor Sale, prin născociri[186]
ambiţioase. De ani de zile, Domnul are o ceartă cu copiii poporului
Său, deoarece ei au urmat propria lor judecată şi nu s-au sprijinit
pe înţelepciunea dumnezeiască. Lucrătorii să ia seama ca nu cumva
să se aşeze în calea Domnului, împiedicând înaintarea lucrării Lui,
crezând că înţelepciunea lor e îndestulătoare pentru plănuirea şi
executarea cu succes a lucrării Sale. Dacă fac lucrul acesta, Domnul
va corecta greşeala lor. El îi luminează şi îi formează pe lucrătorii
Săi prin Spiritul Său divin. El potriveşte propriile Sale intervenţii
providenţiale, pentru a săvârşi lucrarea Sa, potrivit cu gândul şi voia
Sa.

Scopul lui Dumnezeu cu lucrătorii Săi

Dacă oamenii se vor smeri înaintea lui Dumnezeu, dacă nu-şi
vor înălţa propria lor judecată la rangul de putere atotstăpânitoare,
dacă vor face loc pentru ca Domnul să plănuiască şi să lucreze, El va
folosi însuşirile pe care li le-a dat, pe o cale ce va glorifica Numele
Său. El îi va curăţa pe lucrătorii Săi de orice egoism, îndepărtând
lăstarii care ar împleti împrejur scopuri ce nu sunt de dorit, tăind
viţa, aşa ca ea să aducă roade. Dumnezeu este Marele Vier. El va
face ca tot ce ţine de viaţa celor împreună lucrători cu Hristos să
servească marelui Său scop de creştere şi de rodire. E planul Lui
ca, aducându-i zilnic pe servii Săi să semene la chip cu Hristos şi
făcându-i părtaşi de natură dumnezeiască, să-i facă să aducă rod
îmbelşugat. El doreşte ca poporul Său, trecând faptic prin experienţa
adevărului Evangheliei, să devină un popor de misionari sinceri,
puternici, vrednici de încredere, practici. El ar vrea ca ei să aducă
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rezultate mult mai valoroase, mai sfinte şi mai precise decât s-au dat
pe faţă până în zilele noastre.

Olarul ia lutul în mâinile sale şi-l modelează şi îl fasonează după
voia lui. El îl frământă şi-l lucrează. El îl rupe în bucăţi şi apoi îl
strânge laolaltă. Îl umezeşte şi apoi îl usucă. Îl lasă un timp să zacă
fără să-l atingă. [187]

Când e perfect flexibil, continuă lucrarea de a face din el un vas.
Îi dă formă, îl potriveşte şi îl netezeşte pe roată. Îl usucă la soare şi
îl coace în cuptor. În felul acesta, devine un vas bun de a fi folosit.
La fel doreşte Marele Lucrător să ne modeleze şi să ne fasoneze şi
pe noi. Aşa cum e lutul în mâinile olarului, aşa trebuie să fim noi în
mâinile Sale. Noi nu trebuie să încercăm să facem lucrarea olarului.
Partea noastră este de a ne supune la lucrarea de modelare pe care o
face Marele Lucrător.

Nevoia de sfetnici înţelepţi

Domnul a rânduit ca medicii din sanatoriu să stea ca santinele
credincioase. Prin ei, Dumnezeu dorea să facă lucrarea care trebuie
să fie făcută în instituţie. Ei trebuia să fie ajutoarele tale. Prin ei,
trebuia să se dea idei cu privire la lucrarea de a ajuta omenirea
suferindă.

Dar tu ai avut nevoie de sfatul altora în afară de al colaboratorilor
tăi. În sfatul vostru era nevoie de idei proaspete, noi, deoarece nu
toate planurile tale purtau autorizaţia divină. Tu ai agitat mintea con-
lucrătorilor tăi în privinţa lucrării misionare medicale în aşa măsură,
încât ei au ajuns ca nişte oameni pierduţi în ceaţa nesiguranţei.

Am fost instruită de Domnul că ispita ta va fi de a face lucrarea
ta misionară medicală să stea independentă de conferinţă. Dar planul
acesta n-a fost drept. Am văzut că tu nu puteai să plănuieşti aşa cum
făceai, nici să-ţi realizezi ideile, fără pagubă pentru tine şi pentru
cauza lui Dumnezeu.

Un ajutor divin

Frate, fiind chirurg, ai avut de tratat cele mai critice cazuri şi
uneori te-a apucat spaima. Pentru a îndeplini aceste datorii dificile,
ştiai că lucrul trebuie să se facă rapid şi că nu trebuia să se facă
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mişcări greşite. De repetate ori trebuia să treci repede de la o datorie
la alta. Cine a fost alături de tine când săvârşeai aceste operaţii[188]
critice? Cine te-a ţinut calm şi stăpân pe tine în crizele acelea, dându-
ţi discernământ viu şi rapid, vedere ageră, nervi liniştiţi, îndemânare
şi precizie? Domnul Isus l-a trimis pe îngerul Său pentru a-ţi spune
ce să faci. O mână a fost pusă pe mâna ta. Isus, şi nu tu, a călăuzit
mişcările instrumentului tău. Uneori ţi-ai dat seama de aceasta şi o
calmitate minunată a venit asupra ta. Nu îndrăzneai să te grăbeşti, şi
totuşi ai lucrat rapid, ştiind că nu era nici un moment de pierdut.

Domnul te-a binecuvântat. Tu ai fost sub călăuzirea divină. Alţii,
care nu ştiau nimic despre Prezenţa stăpânitoare care lucrează cu
tine, ţi-au dat ţie toată gloria. Medici eminenţi au fost de faţă la
operaţiile tale şi ţi-au lăudat îndemânarea. Lucrul acesta este plăcut
pentru tine. Tu ai fost foarte mult onorat de Dumnezeu, pentru ca
Numele Lui să fie preamărit, şi nu al tău; dar tu nu ai fost totdeauna
în stare să suferi vederea Celui Nevăzut. Tu ai avut plăcerea de
a te distinge şi nu ai depins totdeauna de Dumnezeu. N-ai fost
dispus să iei seama la sfatul servilor Domnului. Ai plănuit multe
lucruri în propria ta înţelepciune. Domnul vrea ca tu să-i respecţi pe
predicatorii Evangheliei. Chiar atunci când aveai mai mare nevoie de
discernământ, ca să poţi vedea nu numai o singură latură a lucrării, ci
toate laturile, ai ales ca sfetnici oameni care se găseau sub mustrarea
lui Dumnezeu. Erai dispus să te legi cu ei, dacă erau gata să-ţi
urmeze planurile.

Prin rugăciune şi consacrare, căutându-L pe Domnul pentru înţe-
lepciune şi supunându-te călăuzirii Lui, ai fi fost împiedicat să începi
multe acţiuni care s-au născut nu din voia lui Dumnezeu, ci din voia
omului. Ţie ţi s-a dat o anumită lucrare. Dar tu ai neglijat lucruri de
mare însemnătate pentru a te apuca, într-un spirit impulsiv, nesfătuit
de Domnul sau de fraţii tăi, de lucruri de mai mică însemnătate.[189]
Fraţii tăi ţi-ar fi putut da sfat, dar tu ai dispreţuit orice cuvânt care
s-ar fi pus în calea planurilor tale. Aceasta te-a pus într-o poziţie
grea. Dacă ai fi rămas la lucrul care ţi s-a încredinţat, Dumnezeu ar
fi făcut din tine un conlucrător al Său cu un succes din ce în ce mai
mare.

Domnul doreşte ca mintea ta să se contopească cu mintea altor
oameni. Uneori, când servii Lui au avut altă părere decât a ta, aceasta
era exact ceea ce Dumnezeu cerea de la tine să faci. Dar tu ai tratat
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sfatul lor în aşa fel, încât după aceea ei au tăcut, când ar fi trebuit să
vorbească. Dumnezeu doreşte ca cei pe care El i-a aşezat în poziţii
de încredere să facă dreptate şi judecată cu toată înţelepciunea.

Poveri pe care Dumnezeu nu le-a dat

Dumnezeu ţi-a dat lucrul tău nu pentru a fi făcut în grabă, ci
într-un chip liniştit şi cumpănit. Domnul nu constrânge la mişcări
grăbite şi complicate. Dar tu ţi-ai adunat răspunderi pe care Dom-
nul, Părintele îndurat, nu le aşează asupra ta. Obligaţii pe care El
niciodată nu le-a poruncit se fugăresc unele pe altele cu sălbăticie.
Niciodată servii Săi nu trebuie să părăsească o datorie rău împlinită
sau incompletă, ca să se apuce de alta. Acela care lucrează cu calm,
în temere de Dumnezeu, nu va lucra la întâmplare, de teamă că ceva
va împiedica un plan urmărit mai dinainte.

Nu toate poverile pe care le-ai purtat au fost puse asupra ta de
Domnul. Rezultatul faptului că tu porţi aceste poveri suplimentare se
simte în tot câmpul. Dacă te-ai fi ţinut de lucrul încredinţat, lucrând,
prin mijlocirea sanatoriului, pentru categoria de oameni pe care
o dorea Domnul, spre a le face cunoscut adevărul prezent, solia
pe care Dumnezeu a dat-o poporului Său spre a o duce lumii s-ar
fi realizat mult mai mult în prezentarea poporului lui Dumnezeu
înaintea oamenilor cu mare vază. S-ar fi făcut mult mai mult pentru [190]
a înfăţişa căile, lucrările şi puterea lui Dumnezeu. Sanatoriul trebuia
să fie martorul Său în favoarea adevărului, a adevărului înălţător şi
sfinţitor. Domnul a făcut din tine, frate, instrumentul Său onorat. El
n-a cerut niciodată de la tine o datorie care să copleşească lucrarea
ta în legătură cu instituţia care trebuia să ia poziţie pentru adevăr,
spre a face o anumită lucrare pentru Dumnezeu, revărsând lumină
pe cărarea a mii de oameni.

Tu ai de făcut o lucrare mare şi sfântă. Dacă te ţii credincios
de partea ce ţi-a fost încredinţată, prin îndemânarea dată ţie, vei fi
făcut în stare să lucrezi rapid, deşi niciodată nu vei da impresia că
eşti grăbit. Când ochii îţi sunt deschişi, vei vedea profunda sărăcie a
câmpurilor misionare. Vei vedea că lucrătorii de acolo sunt împie-
dicaţi la orice pas, în timp ce banii Domnului sunt folosiţi pentru a
susţine întreprinderi şi instituţii din patrie, aşa că solia care ar trebui
să fie dată lumii este pierdută din vedere.
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Dumnezeu îi convinge pe diferiţi oameni să fie împreună lu-
crători cu El. Un om singur nu e autorizat să strângă prea multe
răspunderi asupra sa. Domnul vrea ca medicul de care depind atât
de multe să fie atât de strâns legat de El, încât duhul lui să nu fie
iritat de lucrurile mărunte. Domnul doreşte ca tu să fii unul dintre
lucrătorii cei mai capabili din ramura medicală, nedispreţuind nimic,
neirosind nimic, ştiind că ai un Sfetnic alături de tine, care să te
susţină şi să te întărească, să-ţi dea linişte şi să-ţi calmeze sufletul.
Înfierbântarea minţii şi nesiguranţa spiritului vor face ca mâna să
fie neîndemânatică. Atingerea lui Hristos asupra mâinii medicului
aduce vitalitate, odihnă, încredere şi putere.

Îţi scriu aşa cum ar scrie o mamă fiului ei. Aş vrea să te ajut,
dacă aş putea. Aş merge să te văd, dacă aş considera ca o datorie a
mea să părăsesc lucrarea de aici, din Australia; dar nu îndrăznesc să
fac lucrul acesta. Tu ai construit nădejdi şi ai cultivat planuri, fără să[191]
fi luat bine seama la felul în care trebuie să fie terminat turnul. Ca
una care ştiu, ca una căreia i s-a îngăduit să vadă rezultatele lucrării
cu care te-ai încărcat, te rog să te opreşti şi să cercetezi. Dumnezeu
cunoaşte făptura ta. El ştie că tu eşti doar ţărână. Fără îndoială că ai
nevoie de sfat, nu numai de al acelora care te-au încurajat să mergi
înainte în lucrarea pe care o consideri atât de importantă, dar şi de
sfatul acelor oameni care, în momentul de faţă, sunt în stare să vadă
mai clar de cum vezi tu rezultatele care vor veni de pe urma unor
anumite acţiuni.

Nu arunca la spate, ca fiind fără rost, avertizările pe care acum
nu le înţelegi. Dacă primeşti soliile de avertizare, adresate ţie, vei fi
scutit de mari încercări.

Extras dintr-o scrisoare trimisă în 1899, din Wellington Noi nu
trebuie să îngăduim ca frământările şi dezamăgirile să ne roadă su-
fletul şi să ne facă nervoşi şi lipsiţi de răbdare. Să nu fie ceartă, nici
gândiri şi nici vorbiri de rău, ca nu cumva să-L ofensăm pe Dumne-
zeu. Scumpe frate, dacă dai drumul în inima ta la invidie şi bănuieli
rele, Duhul Sfânt nu poate să rămână cu tine. Caută plinătatea care e
în Hristos. Lucrează pe căile Lui. Fă ca fiecare gând, cuvânt şi faptă
să-L descopere pe El. Tu ai nevoie de un botez zilnic cu iubirea care,
pe timpul apostolilor, i-a făcut pe toţi să fie una. Iubirea aceasta va
aduce sănătate trupului, minţii şi sufletului. Înconjoară-ţi sufletul cu
o atmosferă care va întări viaţa spirituală. Cultivă credinţa, nădej-
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dea, curajul şi iubirea. Lasă ca pacea lui Dumnezeu să domnească
în inima ta. Atunci vei fi în stare să-ţi împlineşti datoriile. Duhul
Sfânt va da o eficienţă divină, o demnitate calmă şi blândă tuturor
străduinţelor tale de a alina suferinţa. Vei da dovadă că ai fost cu
Isus. [192]



Valoarea Cuvântului lui Dumnezeu

Oakland, California,
13 iunie 1901
Către un medic şi soţia sa

Iubite frate şi stimată soră: Călătoria noastră spre casă a fost
rodnică. Am luat parte la adunări în multe locuri. La Indianapolis,
am fost surprinsă să întâlnesc un mare număr de credincioşi. Am
vorbit acolo de două ori. Domnul mi-a dat o solie pentru popor,
asemănătoare cu cea dată la Battle Creek, cu privire la rătăcirile
ce s-au furişat în mijlocul nostru. Poporul era gata să asculte şi să
primească solia.

Atunci când în rândurile noastre vin rătăciri, nu trebuie să ne
certăm cu privire la ele. Noi trebuie să dăm cu credincioşie solia
de mustrare şi apoi trebuie să îndreptăm mintea oamenilor departe
de ideile imaginare şi greşite, prezentând adevărul în contrast cu
rătăcirea. Prezentarea temelor cereşti va dărui minţii principii care
stau pe o temelie tot atât de dăinuitoare ca şi veşnicia.

Acei credincioşi, ale căror convingeri creştine sunt tari şi neclin-
tite, ale căror caractere sunt de o valoare puternică, sunt de mare folos
pentru Domnul. Nimic nu-i poate abate de la credinţă. Adevărul este
pentru ei o comoară scumpă.

Adevărul lui Dumnezeu se găseşte în Cuvântul Său. Aceia care
au părerea că trebuie să caute altundeva adevărul prezent trebuie
să se convertească din nou. Ei au de îndreptat obiceiuri rele şi de
părăsit căi rele. Ei au nevoie să caute din nou adevărul aşa cum este
în Isus, astfel încât construcţia caracterului lor să poată fi în armonie
cu învăţăturile lui Hristos. Când îşi părăsesc părerile lor omeneşti
şi îşi însuşesc datoriile date lor de Dumnezeu, privind la Hristos
şi devenind asemenea chipului Său, ei zic: „Mai aproape de Tine,
Dumnezeule, mai aproape de Tine.“ Cu Cuvântul lui Dumnezeu în
mână, ne putem apropia de Isus tot mai mult, pas cu pas, în iubire
consacrată lui Isus. Pe măsură ce Spiritul lui Dumnezeu ajunge să fie[193]
mai bine cunoscut, Biblia va fi acceptată ca unica temelie a credinţei.
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Poporul lui Dumnezeu va primi Cuvântul ca pe nişte frunze ale
pomului vieţii, mai scumpe ca aurul fin curăţit prin foc şi mai în
stare de a sfinţi decât orice altceva.

Răsplata studierii credincioase a Cuvântului

Hristos şi Cuvântul Lui sunt în perfectă armonie. Primiţi şi as-
cultaţi, sunt o cărare sigură pentru piciorul tuturor celor ce sunt gata
să umble în lumină, întrucât Hristos este lumină. Dacă poporul lui
Dumnezeu ar aprecia Cuvântul Lui, noi am avea un cer aici, pe
pământ. Creştinii ar fi nerăbdători, flămânzi de a cerceta Cuvântul.
Ei ar căuta cu sârguinţă timp pentru a compara text cu text şi pen-
tru a medita asupra Cuvântului. Ei ar fi mai zeloşi pentru lumina
Cuvântului decât pentru ziarele de dimineaţă, reviste sau romane.
Cea mai mare dorinţă a lor ar fi să mănânce carnea şi să bea sângele
Fiului lui Dumnezeu. Iar drept urmare, viaţa lor ar fi conformă cu
principiile şi cu făgăduinţele Cuvântului. Învăţătura lui ar fi pentru
ei ca frunzele pomului vieţii. El ar fi în ei ca un izvor de apă, ţâşnind
în viaţa veşnică. Valuri înviorătoare de har ar reînviora şi reînsufleţi
sufletul lor, făcându-i să uite orice muncă şi oboseală. Ei ar fi întăriţi
şi încurajaţi de cuvintele inspirate.

Predicatorii ar fi inspiraţi de credinţa divină. Rugăciunile lor s-ar
caracteriza prin căldură, fiind pline de asigurarea divină a adevărului.
Oboseala ar fi uitată în lumina strălucitoare a cerului. Adevărul ar
fi întreţesut în viaţa lor, iar principiile lui cereşti ar fi ca un râu
proaspăt, curgător, satisfăcând sufletul fără încetare.

Filozofia Domnului este regula vieţii creştinului. Întreaga fiinţă
este pătrunsă de principiile dătătoare de viaţă ale cerului. Nimicurile [194]
supărătoare, care consumă timpul atâtor oameni, se retrag în poziţia
lor cuvenită, dinaintea unei evlavii biblice sănătoase şi sfinţitoare.

Biblia şi numai Biblia poate produce acest rezultat bun. Ea e
înţelepciunea şi puterea lui Dumnezeu şi lucrează cu toată puterea
în inima primitoare. O, ce înălţimi am putea atinge dacă ne-am
conforma viaţa voinţei lui Dumnezeu! Ceea ce ne trebuie, oriunde
ne-am afla, este puterea lui Dumnezeu. Frivolitatea care împovărează
biserica o face slabă şi nepăsătoare. Tatăl, Fiul şi Spiritul Sfânt
caută şi umblă cu dor după persoane care să fie canale prin care să
comunice lumii principiile divine ale adevărului.
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S-ar putea să se ivească lumini artificiale, pretinzând că vin din
cer, dar ele nu pot să strălucească aşa ca steaua sfinţitoare, steaua
cu strălucire cerească, pentru a călăuzi picioarele peregrinului şi
străinului la cetatea lui Dumnezeu. Lumini false vor lua locul celei
adevărate şi multe suflete vor fi înşelate pentru o vreme. Să ferească
Dumnezeu ca lucrul acesta să se întâmple şi cu noi! Adevărata lu-
mină luminează şi va lumina sufletele la care ferestrele sunt deschise
către cer.[195]



Lucrarea pentru timpul prezent

St. Helena, California,
25 iunie 1903.
Medicilor noştri din Sanatoriu

Scumpii noştri fraţi: Aceia care se găsesc în locuri de răspundere
în lucrarea Domnului sunt înfăţişaţi ca străjeri pe zidurile Sionului.
Dumnezeu îi cheamă pe toţi să dea alarma în mijlocul poporului. Fa-
ceţi ca ea să fie auzită pe toată câmpia. Ziua nenorocirii, a prăpădului
şi a nimicirii, îi pândeşte pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea. Mâna
Domnului va cădea cu deosebită severitate asupra străjerilor care nu
au pus în faţa poporului în chip lămurit obligaţia sa faţă de El, care
este proprietarul lui prin creaţiune şi prin răscumpărare. Fraţilor,
Domnul vă invită să vă cercetaţi inima de aproape. El vă invită să vă
împodobiţi cu adevărul în purtarea voastră de toate zilele şi în toate
comportările voastre unii faţă de alţii. El cere de la voi o credinţă
care lucrează din iubire şi curăţă sufletul. E primejdios ca voi să o
luaţi uşor cu cerinţele sfinte ale conştiinţei, e primejdios să daţi un
exemplu care îi conduce pe alţii într-o direcţie greşită. Creştinii ar
trebui să ducă cu ei, oriunde merg, dulcea mireasmă a neprihănirii
lui Hristos, dovedind că ascultă de invitaţia: „Învăţaţi de la Mine,
căci Eu sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi găsi odihnă pentru
sufletele voastre“ (Matei 11, 29.30). Învăţaţi voi zilnic în şcoala lui
Hristos — învăţaţi cum să alungaţi îndoiala şi bănuielile, învăţaţi
cum să fiţi sinceri şi nobili în umblarea cu fraţii voştri, pentru binele
vostru şi de dragul lui Hristos?

Adevărul prezent conduce înainte şi în sus, adunându-i pe cei
nevoiaşi, pe cei oprimaţi, pe cei suferinzi şi pe cei lipsiţi. Toţi cei care
vin trebuie să fie aduşi în staul. În viaţa lor trebuie să se petreacă
o reformă care să facă din ei membri ai familiei regale, copii ai [196]
Împăratului ceresc. Auzind solia adevărului, oamenii sunt conduşi la
acceptarea Sabatului şi la unirea cu biserica prin botez. Ei urmează
să poarte semnul lui Dumnezeu, ţinând Sabatul creaţiunii. Ei trebuie
să ştie pentru ei înşişi că ascultarea de poruncile lui Dumnezeu
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înseamnă viaţă veşnică. Într-o astfel de lucrare pot fi investite, fără
teamă de pierdere, mijloace şi muncă sârguincioasă, deoarece e o
lucrare care va dăinui. n felul acesta, aceia care au fost morţi în
păcate şi fărădelege sunt aduşi în comuniune cu sfinţii şi sunt făcuţi
să şadă în locuri cereşti împreună cu Hristos. Picioarele lor sunt
aşezate pe o temelie sigură. Ei sunt făcuţi în stare să atingă un nivel
înalt, chiar cele mai ridicate înălţimi ale credinţei, deoarece creştinii
fac cărări drepte cu picioarele lor, ca nu cumva cel care şchiopătează
să fie abătut din cale. Fiecare comunitate trebuie să lucreze pentru cei
gata să piară din cuprinsul graniţelor ei şi apoi şi pentru cei din afară.
Membrii trebuie să strălucească în afară ca pietre vii din templul
lui Dumnezeu, reflectând lumina cerească. Nu trebuie să se facă o
lucrare la noroc, la întâmplare, împrăştiată. A ţine strâns sufletele
care pier înseamnă mai mult decât de a face rugăciuni pentru un beţiv
şi apoi, pentru că el plânge şi-şi mărturiseşte murdăriile sufletului,
să-l declari mântuit. Lupta trebuie să se dea iar şi iar.

Membrii fiecărei comunităţi să simtă că au datoria de a lucra
pentru cei care sunt în vecinătatea lor. Fiecare dintre cei care pretind
că stau sub stindardul lui Hristos să-şi dea seama că a intrat în
legământ cu Dumnezeu, pentru a face lucrarea Mântuitorului. Aceia
care s-au ocupat de lucrarea aceasta să nu obosească în facerea de
bine. Atunci când cei răscumpăraţi vor sta înaintea lui Dumnezeu,
suflete preţioase care sunt acolo datorită eforturilor credincioase şi
răbdătoare, depuse în folosul lor, datorită rugăminţilor şi străduinţe
lor călduroase de a fugi în Cetăţuie, vor răspunde când li se vor striga[197]
numele. În felul acesta, aceia care în lumea aceasta au fost împreună
lucrători cu Dumnezeu îşi vor primi răsplata. Predicatorii bisericilor
populare nu vor îngădui ca adevărul să le fie prezentat oamenilor
de la amvoanelor lor. Vrăjmaşul îi îndeamnă să se împotrivească
adevărului cu înverşunare şi cu răutate. Se născocesc minciuni.
Se repetă cele suferite de Hristos de la conducătorii iudei. Satana
se străduieşte să eclipseze orice rază de lumină ce porneşte de la
Dumnezeu către poporul Său. El lucrează prin pastori, aşa cum a
lucrat prin preoţii şi conducătorii de pe vremea Domnului Hristos.
Vor aceia care cunosc adevărul să se alipească la această grupă, ca
să-i împiedice, să-i încurce şi să-i abată din cale pe cei care încearcă
să lucreze pe calea rânduită de Dumnezeu pentru înaintarea lucrării
Sale, pentru a înfige stindardul adevărului în regiunile întunecate?
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Solia noastră

Solia îngerului al treilea, îmbrăţişând soliile primului şi celui
de-al doilea înger, este solia pentru timpul prezent. Noi trebuie
să înălţăm stindardul pe care e scris: „Poruncile lui Dumnezeu şi
credinţa lui Isus“. Lumea urmează să-L întâlnească în curând pe
marele Legiuitor în problema Legii Lui călcate. Acesta nu e un timp
când să dăm la o parte din văzul nostru marile probleme care ne stau
în faţă. Dumnezeu îl cheamă pe poporul Său să înalţe Legea şi să o
facă onorabilă. Atunci când stelele dimineţii cântau împreună şi toţi
fiii lui Dumnezeu strigau de bucurie, lumii i-a fost dat Sabatul, pentru
ca omul să-şi poată aduce aminte pururea că Dumnezeu a creat lumea
în şase zile. El S-a odihnit în ziua a şaptea, binecuvântând-o ca zi de
odihnă a Sa, şi a dat-o fiinţelor pe care le crease, pentru ca ele să-şi
aducă aminte de El, ca adevăratul şi viul Dumnezeu.

Prin marea Sa putere, în ciuda opoziţiei lui Faraon, Dumnezeu
l-a eliberat pe poporul Său din Egipt, pentru ca să poată ţine Legea [198]
care îi fusese dată în Eden. El l-a adus la Sinai să asculte proclamarea
acestei Legi. Proclamând Cele Zece Porunci înaintea copiilor lui
Israel, cu propria Sa voce, Dumnezeu a demonstrat importanţa lor.
Într-o grandoare înspăimântătoare, El a făcut cunoscută maiestatea
şi autoritatea Sa, ca Stăpân al lumii. El a făcut lucrul acesta ca să
impresioneze poporul cu sfinţenia Legii Sale şi cu însemnătatea
ascultării de ea. Puterea şi gloria cu care a fost dată Legea descoperă
importanţa ei. Aceasta este credinţa dată sfinţilor o dată pentru
totdeauna de Hristos, Mântuitorul nostru, care a vorbit de pe Sinai.

Semnul legăturii noastre cu Dumnezeu

Prin ţinerea Sabatului, copiii lui Israel aveau să fie deosebiţi
de toate celelalte naţiuni. „Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele
Mele“, spunea Hristos, „căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii
voştri, un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care
vă sfinţesc. Aceasta va fi între Mine şi copiii lui Israel un semn
veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în
ziua a şaptea S-a odihnit şi a răsuflat“. „Copiii lui Israel să păzească
Sabatul, prăznuindu-l ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat“
(Exodul 31, 13.17.16).
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Sabatul este un semn al legăturii care există între Dumnezeu
şi poporul Său — un semn că ei sunt supuşii Săi ascultători, că ei
păzesc Legea Lui sfântă. Ţinerea Sabatului este mijlocul rânduit de
Dumnezeu pentru a păstra cunoaşterea de El şi pentru a-i deosebi pe
supuşii Săi loiali de călcătorii Legii Sale.

Aceasta este credinţa dată o dată pentru totdeauna sfinţilor, care
stau cu putere morală înaintea lumii, ţinând cu tărie această credinţă.[199]

Vom avea parte de împotrivire atunci când proclamăm solia în-
gerului al treilea. Satana va introduce tot felul de născociri pentru
a face fără efect credinţa încredinţată sfinţilor o dată pentru totdea-
una. „Mulţi îi vor urma în destrăbălările lor. Şi din pricina lor, calea
adevărului va fi vorbită de rău. n lăcomia lor vor căuta ca, prin cu-
vântări înşelătoare, să aibă un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte
de multă vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.“ (2 Petru 2, 2.3).
Dar, în ciuda împotrivirii, toţi urmează să audă cuvintele adevărului.
Legea lui Dumnezeu este temelia oricărei reformaţiuni dăinuitoare.
Noi trebuie să prezentăm lumii, în cuvinte clare şi precise, nevoia de
a asculta de Legea aceasta. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu este
cel mai puternic îndemn la hărnicie, economie, sinceritate şi o relaţie
corectă între oameni. Legea lui Dumnezeu trebuie să fie mijlocul
de educaţie în familie. Părinţii sunt sub cea mai solemnă obligaţie
de a asculta de această lege, dându-le copiilor lor un exemplu de
cea mai strictă integritate. Bărbaţii din poziţii de răspundere, a căror
influenţă este mult cuprinzătoare, trebuie să-şi supravegheze bine
căile şi faptele, păstrând pururi temerea de Dumnezeu înaintea lor.
„Temerea de Domnul este începutul înţelepciunii“ (Psalmii 111, 10).
Aceia care ascultă cu sârguinţă de glasul Domnului şi ţin cu bucu-
rie poruncile Lui vor fi în numărul celor care îl văd pe Dumnezeu.
„Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi şi să ne
temem de Domnul, Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiţi, şi
să ne ţină în viaţă, cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui,
dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Dom-
nului, Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El.“ (Deuteronom
6, 24.25) Lucrarea noastră, a celor credincioşi adevărului, este de a
prezenta înaintea lumii imutabilitatea Legii lui Dumnezeu. Predica-
torii şi învăţătorii, medicii şi îngrijitorii de bolnavi sunt obligaţi prin
legământul cu Dumnezeu să prezinte importanţa ascultării de Legea[200]
Sa. Noi trebuie să fim caracterizaţi ca un popor care ţine poruncile.
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Domnul a arătat lămurit că El are o lucrare de făcut pentru lume.
Cum trebuie să fie făcută aceasta? Să ne străduim să găsim calea cea
mai bună şi apoi să îndeplinim voia Domnului.

Lumea aceasta este o şcoală de educaţie pentru o şcoală superi-
oară, iar viaţa aceasta, o pregătire pentru viaţa viitoare. Aici trebuie
să fim pregătiţi pentru intrarea în curţile cereşti. Aici trebuie să
primim să credem şi să practicăm adevărul, până vom fi pregătiţi
pentru a locui cu sfinţii în lumină.

Sanatoriile noastre trebuie să fie înfiinţate, având în vedere un
singur scop proclamarea adevărului prezent. Şi trebuie să fie în aşa
fel conduse, încât să facă, asupra minţii celor care vin pentru trata-
ment, o impresie hotărâtă în favoarea adevărului. Purtarea fiecărui
lucrător trebuie să fie o influenţă de partea cea bună. Noi avem de
dus lumii o solie de avertizare şi zelul nostru, devotamentul nostru
în serviciul lui Dumnezeu trebuie să dea mărturie pentru adevăr. [201]
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St. Helena, California,
30 octombrie 1903
Către misionarii medicali

Hristos, Marele Misionar medical, a venit în lumea noastră ca
ideal a tot adevărul. Adevărul nu a lâncezit niciodată pe buzele Lui,
n-a suferit niciodată în mâinile Sale. Cuvinte ale adevărului picurau
de pe buzele Lui cu prospeţimea şi puterea unei noi revelaţii. El
a dezvăluit tainele Împărăţiei cerurilor, scoţând la iveală giuvaiere
după giuvaiere de adevăr.

Hristos vorbea cu autoritate. El vestea orice adevăr esenţial pen-
tru cunoaşterea oamenilor cu convingerea neşovăielnică a certitu-
dinii cunoaşterii. El nu exprima nimic imaginar sau sentimental. El
nu prezenta sofisme sau păreri omeneşti. Din gura Lui nu porneau
basme sau teorii false, îmbrăcate în vorbe frumoase. Afirmaţiile pe
care le făcea erau adevăruri stabilite prin cunoaştere personală. El
a prevăzut învăţăturile înşelătoare care urmau să umple lumea, dar
nu le-a descris. În propovăduirea Lui, a stăruit asupra principiilor
adevărurilor neschimbătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu. El a
dat amploare adevărurilor simple, practice, pe care poporul de rând
putea să le înţeleagă şi să le aducă în viaţa de toate zilele.

Hristos ar fi putut să pună în faţa oamenilor adevărurile cele mai
adânci ale ştiinţei. El ar fi putut să dezlege tainele ce necesitau vea-
curi de muncă şi de studiu pentru a fi pătrunse. În domeniul ştiinţelor,
El ar fi putut da sugestii care ar fi putut procura hrană pentru cugetare
şi stimulent pentru invenţii până la sfârşitul timpului. Dar El n-a
făcut aceasta. El n-a făcut nimic pentru a satisface curiozitatea sau
ambiţia omenească, deschizând porţile pentru mărire lumească. În
toată propovăduirea Sa, Hristos aducea mintea oamenilor în contact
cu gândul Celui Infinit. El nu i-a îndrumat pe oameni să studieze
teoriile omeneşti cu privire la Dumnezeu, la Cuvântul Lui sau la[202]
operele Lui. El îi învăţa să privească la Dumnezeu, aşa cum Se
manifestă în lucrările Sale, în Cuvântul Său şi în providenţele Sale.
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Biruinţa lui Hristos asupra necredinţei

Pe când era pe pământul acesta, Fiul lui Dumnezeu a fost Fiul
omului, totuşi au fost împrejurări când divinitatea străfulgera prin
corpul Său. Aşa a fost atunci când i-a spus paraliticului: „Îndrăzneşte,
fiule! Păcatele îţi sunt iertate!“ (Matei 9, 2) „Unii dintre cărturari,
care erau de faţă, se gândeau în inimile lor“, nu pe faţă, „zicând:
«Cine este acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele
decât singur Dumnezeu?»“ (Marcu 2, 6; Luca 5, 21) „Isus, care le
cunoştea gândurile, a zis: «Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile
voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: „Iertate îţi sunt păcatele sau
a zice: Scoală-te şi umblă?“ Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere
pe pământ să ierte păcatele — „Scoală-te“ a zis El slăbănogului,
„ridică-ţi patul, şi du-te acasă“.»“ (Matei 9, 4-6) Marele Misionar
Medical a îndepărtat păcatul slăbănogului şi apoi l-a înfăţişat lui
Dumnezeu iertat. Şi i-a dat şi vindecare trupească. Dumnezeu I-a dat
Fiului Său putere să Se prindă de tronul cel veşnic. În timp ce Hristos
Se prezintă în propria Sa persoană, El reflectă strălucirea poziţiei
de onoare pe care o avusese când stătuse în lumina aducătoare de
glorie a tronului veşnic.

Cu alt prilej, Domnul Hristos a făcut cererea: „Tată, proslăveşte
Numele Tău“. Iar ca răspuns s-a auzit un glas din cer zicând: „L-am
proslăvit şi-L voi mai proslăvi!“ (Ioan 12, 28). Dacă glasul acesta
nu a mişcat pe cel nepocăit, dacă puterea lui Hristos, manifestată în
puternicele Sale minuni, nu i-au făcut pe iudei să creadă, n-ar trebui
să fim prea mult surprinşi să vedem că bărbaţi şi femei de azi sunt în [203]
primejdie, prin continua legătură cu cei neîncrezători, de a manifesta
aceeaşi necredinţă pe care au manifestat-o iudeii şi de a da pe faţă
aceeaşi înţelegere pervertită.

Sunt întristată cât nu pot spune când cuget la ceea ce mi-a fost
descoperit cu privire la starea de lucruri din Battle Creek şi din alte
centre ale lucrării noastre, unde a strălucit o mare lumină. În trecut,
când se arăta că lucrurile sunt rele, avea loc o înţelegere a stării rele,
şi lucrul acesta a fost urmat de mărturisire, pocăinţă şi o reformă
deplină. Dar în ultimul timp nu au fost ispravnici credincioşi care
să reprime relele care trebuia să fie reprimate. Putem atunci să fim
surprinşi că e multă orbire spirituală?
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Aceia care sunt angajaţi în slujba Evangheliei au nevoie să înveţe
de la Hristos blândeţea şi smerenia Lui şi să fie pe deplin convertiţi,
aşa ca viaţa lor să poată dovedi, unei lumi moarte în păcatele şi
vinovăţiile ei, că ei au fost născuţi din nou. Lucrătorii misionari
medicali au şi ei nevoie să fie oameni convertiţi. Dacă sunt convertiţi,
influenţa lor va fi o putere spre bine în lume. Ei vor fi dispuşi să
primească sfat şi ajutor de la fraţii lor, deoarece au fost sfinţiţi prin
adevăr. Ei vor primi zilnic măsuri bogate de har ceresc, pentru a da
şi altora.

Fiecăruia dintre instrumentele rânduite de El, Domnul îi trimite
solia: „Ocupă-ţi poziţia la postul datoriei şi apoi stai tare pentru ade-
văr“. Am fost instruită să spun tuturor: „Găsiţi-vă locul. Nu primiţi
părerile imaginare ale oamenilor care nu sunt învăţaţi de Dumne-
zeu. Domnul Hristos aşteaptă să vă dea înţelegere în cele cereşti,
aşteaptă să învioreze pulsul vostru spiritual, la o activitate reînnoită.
Nu mai subordonaţi cerinţele viitoare ale intereselor veşnice, aface-
rilor de rând ale acestei vieţi. «Nu puteţi sluji şi lui Dumnezeu şi lui
Mamona.» (Matei 6, 24).[204]

Treziţi-vă, fraţilor, treziţi-vă!“
Lărgimea lucrării medicale misionare evanghelice nu e înţeleasă.

Lucrarea misionară medicală de care e nevoie acum e schiţată în
însărcinarea pe care le-a dat-o Hristos ucenicilor Săi, chiar înaintea
înălţării Sale: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ“, a
spus El. „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-
i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată, Eu sunt cu voi în toate zilele,
până la sfârşitul veacului.“ (Matei 28, 18-20) Cuvintele acestea
ne arată câmpul şi lucrarea noastră. Câmpul nostru este lumea;
lucrarea noastră este vestirea adevărurilor pe care Hristos a venit să
le proclame în lumea noastră. Bărbaţi şi femei trebuie să aibă prilejul
de a ajunge la cunoaşterea adevărului prezent, prilejul de a afla că
Hristos este Mântuitorul lor, că „atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3, 16)
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O avertizare împotriva centralizării

Domnul Hristos a îmbrăţişat lumea în lucrarea Lui misionară şi
Domnul mi-a arătat prin revelaţie că nu e planul Său să se constituie
centre mari, să se înfiinţeze instituţii mari şi fondurile credincioşilor
din toată lumea să fie cheltuite pentru susţinerea câtorva instituţii
mari, când nevoile timpului cer să se facă ceva pe măsură ce Provi-
denţa deschide calea în multe locuri. Trebuie să se înfiinţeze instituţii
în diferite locuri, pe întreaga faţă a pământului. Să se intre mai întâi
într-o parte şi apoi în altă parte a viei, până ce toată este cultivată.
Trebuie să se facă eforturi oriunde nevoia este mai mare. Dar noi nu
putem duce această luptă agresivă şi în acelaşi timp să facem şi o
risipă extravagantă de mijloace în câteva locuri. [205]

Sanatoriul din Battle Creek e prea mare. Se va cere un număr
prea mare de medici pentru a-i îngriji pe pacienţii care vin. A zecea
parte din numărul pacienţilor care vin la instituţia aceea e atât cât se
poate îngriji cu rezultate dintre cele mai bune, într-un singur centru
misionar medical. Ar trebui să se înfiinţeze centre în toate oraşele
mari, unde nu se cunoaşte marea lucrare pe care Domnul vrea să o
vadă făcându-se pentru a avertiza lumea că sfârşitul tuturor lucrurilor
s-a apropiat. „E prea mult într-un singur loc“ a spus Marele Învăţător.

Aceia care s-au pregătit să se angajeze în lucrarea misionară
medicală în ţări străine să meargă în locurile care aşteaptă să fie
câmpul lor de lucru şi să înceapă lucrul chiar în mijlocul oamenilor,
învăţând limba în timp ce lucrează. După un foarte scurt timp, ei
vor vedea că pot să predea învăţături despre adevărurile simple ale
Cuvântului lui Dumnezeu.

Un câmp neglijat, care este aproape de noi

În ţara aceasta este un câmp mare, nelucrat. Rasa celor de culoare
numără mii şi mii de suflete şi apelează la consideraţia şi simpatia
oricărui credincios sincer şi practic în Hristos. Aceşti oameni nu
trăiesc într-o ţară străină şi nu se închină la idoli de lemn şi de piatră.
Ei trăiesc printre noi şi, de repetate ori, prin mărturiile Spiritului Său,
Dumnezeu ne-a atras atenţia asupra lor, spunându-ne că ei sunt fiinţe
omeneşti neglijate. Acest câmp întins stă înaintea noastră nelucrat,
cerând lumina pe care ne-a încredinţat-o Dumnezeu. [206]
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St. Helena, California,
30 octombrie 1903
Către misionarii medicali

Lucrul cel mai necesar pentru lucrătorii misionari medicali este
călăuzirea Duhului Domnului. Aceia care lucrează ca Domnul Hris-
tos, marele Misionar medical, trebuie să fie oameni cu mentalitate
spirituală. Dar nu toţi cei care fac lucrarea misionară medicală Îl
înalţă pe Dumnezeu şi adevărul Lui. Nu toţi se supun călăuzirii
Duhului Sfânt. Unii introduc la temelie lemn, fân şi paie — material
care nu va rezista la proba focului.

Mă rog să pot avea înţelepciune şi putere de la Dumnezeu să vă
arăt ce înseamnă lucrarea misionară medicală. Aceasta este o ramură
mare şi importantă a lucrării noastre denominaţionale. Dar mulţi au
pierdut din vedere principiile curate şi înnobilatoare ce stau la baza
unei lucrări misionare medicale acceptabile.

În jurnalul meu, găsesc următoarele cuvinte, scrise cu un an îna-
inte: 29 octombrie 1902 : În dimineaţa aceasta, m-am trezit devreme.
După ce m-am rugat călduros pentru înţelepciune şi claritatea minţii,
pentru ca să pot exprima bine cele ce stăruiau în atenţia mea, am
scris aproape zece pagini de instrucţiuni. Ştiu că Domnul m-a ajutat
să scriu pe hârtie lucrurile importante, care trebuie să fie aduse în
faţa poporului Său.

Când scriu în felul acesta, sunt puternic mişcată, dar, după ce a
fost scrisă instrucţiunea, mintea mea se linişteşte; deoarece atunci
ştiu că materialul care mi-a fost prezentat nu va fi pierdut, chiar dacă
subiectul s-ar putea pierde din mintea mea.

Numai aceia care-şi dau seama că centrul nădejdii pentru fa-
milia omenească este crucea pot înţelege Evanghelia pe care a
propovăduit-o Domnul Hristos. El a venit în lumea aceasta nu pentru
alt scop, ci pentru ca să-l aşeze pe om pe un teren avantajos în faţa
lumii şi a universului ceresc. El a venit să dea mărturie că, prin
credinţa în puterea şi eficienţa Sa, ca Fiu al lui Dumnezeu, fiinţele[207]
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decăzute pot deveni părtaşe de fire dumnezeiască. Numai El putea să
facă ispăşire pentru păcătoşi şi să deschidă porţile paradisului pentru
neamul omenesc decăzut. El nu a luat asupra Sa natura îngerilor,
ci natura oamenilor, şi a trăit în lumea aceasta o viaţă nemânjită de
păcat. „Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har
şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava
singurului născut din Tatăl. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică
celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu.“ (Ioan 1, 14.12) Prin viaţa şi moartea Sa, Hristos
a arătat că numai prin ascultare de poruncile lui Dumnezeu poate
omul să găsească siguranţă şi adevărată mărire. „Legea Domnului
este desăvârşită şi înviorează sufletul.“ (Psalmii 19, 7). Legea lui
Dumnezeu e o copie a caracterului Său. Ea a fost dată omului la
început, ca măsură pentru dovedirea ascultării. În veacurile urmă-
toare, Legea aceasta a fost pierdută din vedere. La sute de ani după
potop, Avraam a fost chemat şi i s-a dat făgăduinţa că urmaşii lui
vor înălţa Legea lui Dumnezeu. În decursul vremii, izraeliţii au mers
în Egipt, unde timp de mulţi ani au suferit o groaznică apăsare din
partea egiptenilor. După ce fuseseră în sclavie timp de aproape patru
sute de ani, Dumnezeu i-a eliberat printr-o manifestare minunată a
puterii Sale. El S-a descoperit înaintea egiptenilor ca Domnitor al
universului, Cineva mai mare decât toţi zeii.

La Sinai, Legea a fost dată a doua oară. Într-o grandoare înspă-
imântătoare, Domnul a rostit preceptele Sale şi, cu Însuşi degetul
Său, a săpat Decalogul pe tablele de piatră.

Trecând prin veacuri, găsim că a venit un timp când Legea lui
Dumnezeu trebuia să fie descoperită din nou şi fără greş, ca măsură
a ascultării. Hristos a venit să susţină pretenţiile sacre ale Legii.
El a venit să trăiască o viaţă de ascultare faţă de cererile ei şi, în
felul acesta, să dovedească falsitatea acuzaţiilor ridicate de Satana, [208]
că e cu neputinţă pentru om să ţină Legea lui Dumnezeu. Ca om,
El a dat piept cu ispita şi a biruit în tăria dată Lui de Dumnezeu.
Pe când mergea din loc în loc, făcând bine, vindecând pe toţi aceia
care erau apăsaţi de diavolul, El a tâlcuit oamenilor caracterul Legii
lui Dumnezeu şi natura slujirii Lui. Viaţa Lui mărturiseşte că e cu
putinţă ca şi noi să ascultăm de Legea lui Dumnezeu.

Niciodată Hristos nu S-a abătut de la credincioşia faţă de princi-
piile Legii lui Dumnezeu. Niciodată n-a făcut ceva contrar voinţei
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Tatălui Său. În faţa îngerilor, oamenilor şi demonilor, El putea să
rostească cuvinte care ar fi fost o blasfemie pe oricare alte buze:
„Fac totdeauna ce-I este plăcut.“ (Ioan 8, 29). Zi după zi, timp de trei
ani, vrăjmaşii L-au urmărit, căutând să găsească o pată în caracterul
Lui. Satana, împreună cu toată alianţa răului, a căutat să-L biruie;
dar n-au găsit nimic în El prin care să câştige un avantaj. Chiar
şi demonii erau constrânşi să mărturisească: „Tu eşti Sfântul lui
Dumnezeu“.

Sacrificiul de sine

Ce cuvinte ar fi putut să exprime iubirea lui Dumnezeu pentru
familia omenească, atât de puternic cum este exprimată de darul
singurului Său Fiu, dat pentru răscumpărarea noastră? Cel nevinovat
a purtat pedeapsa pentru cel vinovat. „Atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Dumnezeu, în adevăr, nu a trimis
pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită
prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a şi
fost judecat, pentru că nu a crezut în Numele singurului Fiu al lui
Dumnezeu.“ (Ioan 3, 16-18)

Hristos S-a dat pe Sine Însuşi ca jertfă de ispăşire pentru mântu-
irea lumii pierdute. El a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca
noi să fim trataţi aşa cum merită El. El a fost osândit pentru păcatele
noastre, la care El nu avea nici o parte, pentru ca noi să putem fi[209]
îndreptăţiţi prin neprihănirea Lui, la care noi nu avem nici o parte.
El a suferit moartea noastră, pentru ca noi să putem primi viaţa Lui.
„Prin rănile Lui suntem tămăduiţi.“ (Isaia 53, 5) Hristos a fost ispitit
în toate privinţele ca şi noi, de către acela care pe vremuri stătuse în
loialitate alături de El, în curţile cereşti. Priviţi-L pe Fiul lui Dumne-
zeu în pustietatea ispitei, în timpul celei mai mari slăbiciuni, asaltat
de ispita cea mai aprigă. Priviţi-L în cursul anilor slujirii Sale, atacat
din toate părţile de forţele răului. Priviţi-L în agonia Lui pe cruce.
El a suferit toate acestea pentru noi.

Viaţa pământească a Domnului Hristos, atât de plină de trudă şi
de jertfă, a fost înveselită la gândul că strădania Lui nu va fi în zadar.
Dându-Şi viaţa pentru viaţa oamenilor, El urma să câştige lumea din
nou la ascultare. Deşi mai întâi trebuia să fie primit botezul sângelui,



Domnul Hristos, exemplul nostru 203

deşi păcatele lumii aveau să apese asupra sufletului Său nevinovat,
totuşi, pentru bucuria care-I era pusă înainte, El a ales să sufere
crucea şi a dispreţuit ocara.

Studiaţi definiţia dată de Domnul Hristos adevăratului misionar:
„Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi,
să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.“ (Marcu 8, 34). A-L urma pe Hristos,
aşa cum se spune în cuvintele acestea, nu e o pretenţie, o farsă. Isus
aşteaptă ca ucenicii Lui să umble de aproape pe urmele Lui, suferind
ce a suferit El, suportând ce a suportat El, biruind aşa cum a biruit El.
El aşteaptă cu nerăbdare să vadă că aceia care se dau drept urmaşi ai
Săi dau pe faţă spiritul jertfirii de sine.

Aceia care Îl primesc pe Hristos ca Mântuitor personal, alegând
să fie părtaşi la suferinţele Lui, să trăiască viaţa Lui de lepădare de
sine şi să îndure ocara pentru El, vor înţelege ce înseamnă a fi un
adevărat misionar medical.

Când toţi misionarii noştri vor trăi viaţa cea nouă în Hristos,
când vor lua Cuvântul Lui drept călăuză, vor avea o înţelegere mai
clară a ceea ce constituie adevărata lucrare misionară medicală.
Lucrarea aceasta va avea un sens mai adânc pentru ei, dacă vor [210]
asculta necondiţionat de Legea săpată în piatră cu Însuşi degetul lui
Dumnezeu, cuprinzând porunca Sabatului, cu privire la care Hristos
Însuşi le-a spus, prin Moise, copiilor lui Israel: „Vorbeşte copiilor
lui Israel şi spune-le: «Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele,
căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un semn după
care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc Copiii lui
Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un
legământ necurmat. Aceasta să fie între Mine şi copiii lui Israel,
un semn veşnic.»“ (Exodul 31, 13.16.17) Să studiem cu sârguinţă
Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să putem proclama cu putere
solia ce trebuie să fie dată în aceste zile de pe urmă. Mulţi, dintre
aceia asupra cărora se revarsă lumina vieţii plină de jertfire de Sine a
Mântuitorului, refuză să trăiască o viaţă în armonie cu voinţa Lui. Ei
nu sunt dispuşi să trăiască o viaţă de sacrificiu pentru binele altora.
Ei doresc să se înalţe pe ei înşişi. Pentru unii ca aceştia, adevărul şi
neprihănirea şi-au pierdut însemnătatea, iar influenţa lor necreştin
îi face pe mulţi să se abată de la Mântuitorul. Dumnezeu cheamă
lucrători sinceri şi statornici, a căror viaţă să contracareze influenţa
acelora care lucrează împotriva Lui.
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Eu sunt instruită să spun fiecărui lucrător misionar medical: Ur-
mează Căpeteniei. El este Calea, Adevărul şi Viaţa. El este exemplul
tău. Asupra tuturor lucrătorilor misionari medicali zace răspunde-
rea de a păstra în atenţia lor viaţa de slujire neegoistă a Domnului
Hristos. Ei trebuie să-şi ţină ochii pironiţi la Isus, Autorul şi De-
săvârşitorul credinţei lor. El este Izvorul a toată lumina, Fântâna
tuturor binecuvântărilor.

O poziţie hotărâtă pentru dreptate

În aceste timpuri de evlavie bolnavă şi de principii pervertite,
Dumnezeu îi invită pe lucrătorii Săi să dea pe faţă o spiritualitate
sănătoasă şi plină de influenţă.[211]

Fraţilor şi surorilor, aceasta cere Dumnezeu de la voi. Fiecare
părticică a influenţei voastre să fie folosită pentru Hristos. Voi trebuie
să spuneţi acum lucrurilor pe numele lor adevărat şi să staţi tare în
apărarea adevărului aşa cum este el în Isus.

Este potrivit ca fiecare suflet a cărui viaţă este ascunsă cu Hristos
în Dumnezeu să vină acum în front şi să lupte pentru credinţa care
a fost dată sfinţilor o dată pentru totdeauna. Adevărul trebuie să fie
apărat, iar Împărăţia lui Dumnezeu să fie făcută să înainteze aşa cum
s-ar face dacă Hristos ar fi în persoană pe pământ. Dacă ar fi aici,
El ar fi pornit să-i mustre pe mulţi care, deşi se dau drept misionari
medicali, nu au ales să înveţe de la Marele Misionar medical blânde-
ţea şi umilinţa Lui. În viaţa unora dintre aceştia, care ocupă poziţii
înalte în lucrarea misionară medicală, eul a fost înălţat. Până când
nu se vor curăţi de orice dorinţă de a înălţa eul, ei nu vor putea să
înţeleagă cu claritate caracterul lui Hristos şi nici nu vor putea să
facă lucrarea pe care a făcut-o El.

Atunci când Duhul Sfânt va conduce mintea membrilor din co-
munităţile noastre, se va vedea, în vorbire, în servire şi în spiritu-
alitate, un standard mai înalt decât se dă pe faţă acum. Membrii
comunităţii vor fi reînvioraţi prin apa vieţii, iar lucrătorii, lucrând
sub o singură Căpetenie, şi anume Hristos, Îl vor reprezenta pe Dom-
nul lor în spirit, în cuvânt şi faptă şi se vor încuraja unul pe altul
să meargă înainte în măreaţa lucrare de încheiere în care suntem
angajaţi. Va avea loc o sănătoasă sporire a unităţii şi a iubirii, care
va da lumii mărturie cu privire la faptul că Dumnezeu L-a trimis
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pe Fiul Său să moară pentru răscumpărarea păcătoşilor. Adevărul
divin va fi înălţat; şi, când va lumina ca o lampă care arde, noi îl
vom înţelege mai clar şi tot mai clar.

Adevărul probator pentru acest timp nu este produsul minţii
vreunui om. El este de la Dumnezeu. El este adevărata filozofie
pentru aceia care şi-l apropie. Hristos S-a întrupat, pentru ca noi să
putem fi sfinţiţi şi răscumpăraţi prin credinţa în adevăr. Aceia care
ţin adevărul în neprihănire să se ridice şi să pornească încălţaţi cu
râvna Evangheliei păcii şi să proclame adevărul la aceia care nu-l [212]
cunosc. Să facă urme drepte cu picioarele lor, ca nu cumva cel ce
şchiopătează să fie abătut din cale.

Noi trebuie să ne unim şi, prin adevărata lucrare misionară medi-
cală, să pregătim calea pentru Împăratul nostru, care e gata să vină.
Dar să ne amintim că unirea creştină nu înseamnă că identitatea
creştină trebuie să fie contopită în aceea a altuia şi nici nu înseamnă
că mintea unuia să fie condusă şi controlată de mintea altuia. Dum-
nezeu nu a dat nimănui puterea pe care unii, prin cuvânt şi faptă,
caută să o pretindă. Dumnezeu cere ca fiecare om să rămână liber şi
să urmeze îndrumările Cuvântului.

Să căutăm să creştem în cunoaşterea adevărului, dând toată lauda
şi gloria Aceluia care este una cu Tatăl. Să căutăm cu cea mai mare
râvnă ungerea cerească, Duhul Sfânt. Să ne străduim să avem un
creştinism curat şi care se dezvoltă, creşte, pentru ca în curţile cereşti
să putem fi declaraţi, în cele din urmă, desăvârşiţi în Hristos.

„Iată, Mirele vine: ieşiţi-I în întâmpinare.“ (Matei 25, 6). Nu
pierdeţi acum timpul, ci ridicaţi lumina lămpii voastre şi curăţiţi-o.
Nu pierdeţi timp, ci căutaţi să desăvârşiţi unitatea unuia cu altul.
Trebuie să ne aşteptăm la dificultăţi. Greutăţile vor veni. Hristos,
Căpetenia mântuirii noastre, a fost făcut desăvârşit prin suferinţă.
Urmaşii Lui vor da piept cu vrăjmaşul de multe ori şi vor fi greu
încercaţi; dar nu trebuie să deznădăjduiască. Domnul Hristos le
spune: „Îndrăzniţi, Eu am biruit lumea.“ (Ioan 16, 33) Următoarele
rânduri zugrăvesc lupta creştină:

„Gândeam că drumul creştin înspre ceruri E plin de lumină ca
ziua de vară, ca zorile ei; Dar Tu mi-arătaşi cărăruia întunecoasă şi
aspră Cu colţuri de stânci şi plină de ghimpi.



206 Mărturii pentru comunitate vol.8

Visam la cereşti răsplătiri şi renume. Frumoasele ramuri de finic,
veşminte, coroană de aur Acestea ceream, dar Tu mi-arătaşi o cruce
şi un mormânt.“[213]



Secţiunea 4 — Fiţi în gardă

„Vegheaţi, fiţi tari in credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă! Tot ce
faceţi să fie făcut cu dragoste!“ (1 Corinteni 16, 13.14).



Lecţii din trecut

Centralizare

A fost planul lui Dumnezeu ca, după potop, ca împlinire a po-
runcii date lui Adam, oamenii să se împrăştie pe întregul pământ,
pentru a-l umple şi a-l supune.

Dar, când urmaşii lui Noe s-au înmulţit, s-a dat pe faţă apos-
tazia. Aceia care doreau să lepede restricţia Legii lui Dumnezeu
s-au hotărât să se despartă de adoratorii lui Iehova. Ei se hotărâră
să ţină comunitatea lor unită într-un singur corp şi să formeze o
monarhie care cu timpul să cuprindă întregul pământ. Ei s-au hotărât
să zidească o cetate în câmpia Şinear şi în ea să ridice un turn care
să fie minunea lumii. Turnul acesta urma să fie atât de înalt, încât
nici un potop să nu poată ajunge până la vârful lui, şi atât de masiv,
încât nimic să nu-1 poată distruge. în felul acesta, ei nădăjduiau
să-şi facă un adăpost lucrat de ei înşişi şi să ajungă independenţi de
Dumnezeu.

Confederaţia aceasta s-a născut din revolta împotriva lui Dum-
nezeu. Locuitorii din câmpia Şinear şi-au înfiinţat împărăţia pentru
înălţare de sine, nu pentru gloria lui Dumnezeu. Dacă ar fi izbutit,
s-ar fi născut o mare forţă care avea să alunge neprihănirea şi să inau-
gureze o nouă religie. Lumea ar fi fost demoralizată. Teorii eronate
ar fi abătut mintea de la preceptele divine, iar Legea lui Iehova ar fi[214]
fost trecută cu vederea şi uitată. Dar Dumnezeu n-a lăsat niciodată
lumea fără martori ai Săi. în vremea aceea s-au găsit oameni care
s-au smerit înaintea lui Dumnezeu şi au strigat: „O, Dumnezeule“,
s-au rugat ei, „stai la mijloc între cauza Ta şi planurile şi metodele
oamenilor“. „Şi Domnul S-a pogorât să vadă cetatea şi turnul, pe
care îl zidiseră fiii oamenilor“ (Geneza 11, 5). îngerii au fost trimişi
să nimicească planurile ziditorilor.

Turnul ajunsese la o înălţime destul de semeaţă şi era cu ne-
putinţă pentru lucrătorii din vârf să comunice direct cu cei de jos;
de aceea, din loc în loc erau puşi oameni care să primească şi să
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comunice mai departe ordinele cu privire la materialele necesare
sau alte îndrumări cu privire la lucrare. In timp ce se transmiteau în
felul acesta ordinele de la unul la altul, limbile s-au amestecat, aşa
încât se cereau materiale de care nu era nevoie şi poruncile primite
erau adesea opusul celor care fuseseră date. A urmat confuzie şi
groază. întreaga lucrare s-a oprit pe loc. Mai departe, nu mai putea
fi armonie şi colaborare. Constructorii nu erau în stare nicicum să-şi
explice straniile neînţelegeri dintre ei şi, în furia şi dezamăgirea lor,
îşi aduceau învinuiri unul altuia. Confuzia lor s-a sfârşit cu ceartă şi
vărsare de sânge. Fulgere din cer au sfărâmat partea de sus a turnului
şi l-au răsturnat la pământ. Oamenii au fost făcuţi să simtă că este
un Dumnezeu care stăpâneşte în ceruri şi că El poate să încurce şi să
sporească încurcătura, pentru a-i învăţa pe oameni că nu sunt decât
oameni.

Dumnezeu rabdă îndelung perversitatea oamenilor, dându-le
prilej îndestulător de pocăinţă; dar El notează toate născocirile pe
care le pun la cale pentru a se împotrivi autorităţii Lui, celei drepte
şi sfinte. [215]

Până la data aceea, toţi vorbiseră aceeaşi limbă; acum, cei care
puteau să-şi înţeleagă unul altuia vorbirea s-au unit în cete; unii au
luat-o într-o parte, iar alţii în altă parte. „De acolo i-a împrăştiat
Domnul pe toată faţa pământului.“ (Geneza 11, 9)

În zilele noastre, Domnul doreşte ca poporul Său să se împrăştie
pe întreaga faţă a pământului. Nu trebuie să formeze colonii. Domnul
Isus spunea: „Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia
la orice făptură.“ (Marcu 16, 15). Când ucenicii au urmat înclinaţia
lor de a rămâne în mare număr la Ierusalim, a fost îngăduit să vină
asupra lor persecuţia şi au fost împrăştiaţi prin toate părţile locuite
ale lumii.

Timp de ani de zile, poporului nostru i-au fost aduse solii de
avertizare şi de îndemn, zorindu-1 să pornească în marele câmp al
secerişului Domnului şi să lucreze în mod neegoist pentru suflete.
Din mărturiile scrise în 1895 şi 1899, redau următoarele paragrafe:

„Adevăraţii lucrători misionari nu vor alcătui colonii. Poporul
lui Dumnezeu trebuie să fie străin şi peregrin pe pământ. Investirea
unor mari sume de bani la dezvoltarea lucrării într-un singur loc nu
e după planul lui Dumnezeu. Trebuie să se înfiinţeze instituţii în
multe locuri. Trebuie să fie înfiinţate şcoli şi sanatorii în locuri unde
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acum nu e nimic ce poate să reprezinte lucrarea. Aceste instituţii nu
trebuie să fie înfiinţate pentru a face bani, ci cu scopul de răspândi
adevărul. Ar trebui să se procure teren la distanţă de oraşe, unde
se pot dezvolta şcoli, în care să se poată da educaţie tinerilor în
agricultură şi lucrări tehnice.“

„Principiile adevărului prezent trebuie să se răspândească tot
mai mult. Sunt unii care raţionează dintr-un punct de vedere greşit.
Pentru că e mai convenabil ca lucrarea să fie concentrată într-un[216]
singur loc, ei sunt în favoarea îngrămădirii tuturor lucrurilor într-o
singură localitate. Mari rele vin de pe urma acestui fapt. Locuri care
ar trebui să fie ajutate rămân pustii.“

„Ce aş putea spune poporului nostru spre a-l face să urmeze o
cale care să fie pentru binele lui prezent şi veşnic? Nu vor cei din
Battle Creek să ia seama la lumina dată lor de Dumnezeu? Nu vor ei
să se lepede de sine, să ia crucea şi să-I urmeze lui Isus? Nu vor ei să
asculte de chemarea Conducătorului lor, de a părăsi Battle Creek-ul,
şi să dezvolte instituţii în alte locuri? Nu vor ei oare să meargă în
locurile întunecate ale pământului, pentru a vesti iubirea lui Hristos,
încrezându-se în Dumnezeu pentru a le da succes?“

„Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul Său să se îngrămă-
dească în Battle Creek. Isus zice: «Mergeţi azi şi lucraţi în via
Mea. Depărtaţi-vă de locurile unde nu e nevoie de voi. înfigeţi stin-
dardul adevărului în târguri şi oraşe care n-au auzit solia. Pregătiţi
calea pentru venirea Mea. Cei ce se află la drumuri şi garduri trebuie
să audă chemarea».

Domnul va face din pustie un loc sacru, atunci când poporul
Său, plin de spirit misionar, va trece la înfiinţarea de centre pentru
lucrarea Sa, va înfiinţa sanatorii, unde bolnavii şi suferinzii pot fi
îngrijiţi, şi şcoli, unde tinerii să poată fi educaţi în direcţia cea bună.

S-a susţinut că ar fi mari foloase de pe urma punerii atâtor in-
stituţii în strânsă legătură; că ele vor fi întărite unele pentru altele
şi că ar putea oferi ajutor acelora care caută educaţie şi ocupaţie.
Aceasta e după judecata omenească; se va admite că, din punct de
vedere omenesc, se obţin multe avantaje din îngrămădirea unor răs-
punderi atât de numeroase în Battle Creek; dar viziunea trebuie să
fie extinsă.“

În ciuda sfaturilor frecvente, oamenii au continuat să plănuiască,[217]
în sens contrariu, în vederea centralizării puterii, pentru gruparea
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multor instituţii sub o singură conducere. Lucrarea aceasta s-a pornit
în birourile de la Review and Herald. Lucrurile s-au dezvoltat într-o
direcţie, şi apoi în altă direcţie. Acela care a iniţiat chemarea la
gruparea lucrării editoriale sub o singură putere conducătoare, cu
sediul în Battle Creek, a fost vrăjmaşul lucrării noastre.

Apoi a câştigat teren ideea că lucrarea misionară medicală ar
propăşi foarte mult dacă toate instituţiile noastre medicale şi toate ce-
lelalte întreprinderi misionare medicale ar fi grupate sub conducerea
asociaţiei misionare medicale din Battle Creek.

Mi s-a spus că trebuie să-mi înalţ vocea pentru a da avertismente
împotriva acestui lucru. Nu trebuia să fim sub controlul unor oameni
care nu se puteau controla pe ei înşişi şi care nu erau dispuşi să fie
ascultători de Dumnezeu. Noi nu trebuia să fim conduşi de oameni
care doreau ca puterea conducătoare să fie cuvântul lor. Creşterea
dorinţei de a conduce a fost foarte puternică, iar Dumnezeu a trimis
avertizare după avertizare, interzicând confederarea şi contopirea. El
ne-a avertizat să nu ne luăm obligaţia să împlinim anumite înţelegeri,
care vor fi prezentate de oameni care se străduiesc să ajungă să
controleze mişcările fraţilor lor.

Un centru educaţional

Domnul are neplăcere de anumite aranjamente care s-au făcut
la Battle Creek. El a declarat că alte locuri sunt jefuite de lumina
şi avantajele care au fost concentrate şi înmulţite la Battle Creek. E
ceva neplăcut înaintea lui Dumnezeu ca tineretul din toate părţile
ţării să fie chemat la Battle Creek, să lucreze la Sanatoriu şi să-şi
facă studiile. Dacă îngăduim lucrul acesta, vom fi adesea vinovaţi
de jefuirea câmpurilor slabe de comoara lor cea mai scumpă. [218]

Prin lumina dată în mărturii, Domnul a arătat că El nu doreşte
ca elevii să părăsească şcolile şi sanatoriile din părţile lor, pentru a
studia la Battle Creek. El ne-a dat instrucţiuni să mutăm colegiul din
locul acesta. Lucrul acesta s-a făcut, dar instituţiile care au rămas
nu au făcut ce trebuia să facă, şi anume să împartă cu alte locuri
avantajele care încă mai erau concentrate la Battle Creek. Domnul a
făcut cunoscută neplăcerea Sa, îngăduind ca principalele clădiri ale
acestor instituţii să fie distruse prin foc.
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În ciuda clarei dovezi cu privire la providenţa divină, arătată
în focurile acestea nimicitoare, unii dintre noi n-au ezitat să ia în
râs afirmaţia că aceste clădiri au ars datorită faptului că oamenii au
dezvoltat lucrurile în direcţii pe care Domnul nu le putea aproba.

Oamenii s-au depărtat de principiile cele drepte, pentru răspân-
dita cărora s-au înfiinţat aceste instituţii. Ei nu au ajuns să facă exact
lucrarea pe care o rânduise Dumnezeu, să pregătească un popor care
„să rezidească dărâmăturile de mai înainte şi care să stea la spărturi“,
aşa cum este reprezentat în capitolul 58 din Isaia. în acel text biblic,
lucrarea pe care o avem de făcut este clar definită, ca fiind lucrarea
misionară medicală. Lucrarea aceasta trebuie să fie făcută în toate
locurile. Dumnezeu are o vie şi El doreşte ca via aceasta să fie lu-
crată în chip neegoist. Nici o parte nu trebuie să fie neglijată. Cea
meii neglijată parte are nevoie de cei mai vigilenţi misionari pentru
a face lucrarea care a fost zugrăvită de Duhul Sfânt prin Isaia:

„Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă
legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug...
dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit,
atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca[219]
ziua în amiaza mare! Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura
sufletul chiar în locuri fără apă, şi va da din nou putere mădularelor
tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Ai tăi vor zidi iarăşi pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din
nou temeliile străbune; vei fi numit «Dregător de spărturi», «Cel ce
drege drumurile şi face ţara cu putinţă de locuit»“ (Isaia 58, 6.10-12)

* * * * *

Pentru slava propriului Său Nume, Dumnezeu nu va îngădui ca
persoane încăpăţânate şi independente să-şi realizeze planurile lor
nesfinte. El le va mustra din cauza purtării lor stricate. „Cei răi nu au
pace, zice Dumnezeu.“ (Isaia 57, 21). Dar, în judecăţile Lui, Domnul
îşi va aduce aminte de îndurare. El spune:

„Nu vreau să cert în veci, nici să ţin o mânie necurmată, când
înaintea Mea cad în leşin duhurile şi sufletele pe care le-am făcut.
Din pricina păcatului lăcomiei lui, M-am mâniat şi l-am lovit, M-am
ascuns în supărarea Mea, şi cel răzvrătit a urmat şi mai mult pe căile
inimii lui. I-am văzut căile, şi totuşi îl voi tămădui; îl voi călăuzi şi îl
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voi mângâia, pe el şi pe cei ce plâng împreună cu el. Voi pune lauda
pe buze: «Pace, pace celui de departe şi celui de aproape!» — zice
Domnul — «Da, Eu îl voi tămădui».“ (Isaia 57, 16-19)

„Duhul poporului Meu ar leşina înaintea Mea“, zice Domnul,
„dacă M-aş purta cu ei după stricăciunea lor. Ei n-ar putea să îndure
neplăcerea şi mânia Mea. Am văzut calea stricată a fiecărui păcătos.
Pe cel care se pocăieşte şi face faptele neprihănirii, îl voi întoarce şi
vindeca, şi-1 voi repune în îndurarea Mea.“

Cu privire la aceia care au fost înşelaţi şi rătăciţi de oameni [220]
neconsacraţi. Domnul zice: „Purtarea lor n-a fost în armonie cu voia
Mea; totuşi, pentru dreptatea cauzei Mele, pentru cauza adevărului,
voi vindeca pe fiecare dintre cei care onorează Numele Meu. Toţi cei
pocăiţi ai lui Israel vor vedea mântuirea Mea. Eu, Domnul, stăpânesc
şi voi umple cu laudă şi cu mulţumire inimile tuturor celor ce sunt
aproape şi departe, şi anume ale tuturor celor pocăiţi ai lui Israel,
care au umblat pe căile Mele.“

„Aşa vorbeşte Cel Prea înalt, a cărui locuinţă este veşnică şi al
cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi
să îmbărbătez inimile zdrobite».“ (Isaia 57, 15) [221]



Cum să fie instruit tineretul nostru?

Ioan Botezătorul, înainte-mergătorul Domnului Hristos, şi-a pri-
mit educaţia timpurie de la părinţii săi. Cea mai mare parte a vieţii
sale a fost petrecută în pustie, pentru a nu fi influenţat prin privirea
la evlavia libertină şi stricată a preoţilor şi a rabinilor sau prin învă-
ţarea maximelor şi tradiţiilor lor, prin care principiile cele bune erau
pervertite şi neapreciate. Învăţătorii religioşi ai vremii ajunseseră
atât de orbi spirituali, încât cu greu puteau recunoaşte virtuţile de
origine cerească. Atât de multă vreme cultivaseră mândria, invidia
şi gelozia, încât interpretau Scripturile Vechiului Testament în aşa
fel, încât distrugeau adevărata lor însemnătate. A fost alegerea lui
Ioan de a renunţa la distracţiile şi luxul vieţii de oraş, pentru a trăi în
disciplina aspră a pustiei. Aici, locurile din jurul său erau favorabile
pentru deprinderea simplităţii şi a tăgăduirii de sine. Neîntrerupt
de zgomotele lumii, putea studia aici lecţiile din natură, revelaţie şi
providenţă. Cuvântul spus de înger lui Zaharia fusese adesea repetat
lui Ioan de către părinţii lui temători de Dumnezeu. Din copilărie,
îi fusese pusă înainte misiunea lui, iar el a acceptat însărcinarea
sfântă. Pentru el, singurătatea pustiului era o binevenită scăpare de
societatea în care bănuiala, necredinţa şi murdăria ajunseseră atot-
stăpânitoare. El se îndoia de propria sa putere de a rezista ispitei şi
se retrăgea dinaintea contactului neîntrerupt cu păcatul, pentru ca nu
cumva să piardă simţul extraordinarei lui păcătoşenii.

Dar viaţa lui Ioan nu a fost petrecută în lenevie, în tristeţe ascetică
sau în izolare egoistă. Din timp în timp, el se ducea să se întâlnească
cu oamenii şi era totdeauna un observator interesat de tot ce se
petrecea în lume. Din sălaşul lui liniştit, el urmărea desfăşurarea[222]
evenimentelor. Cu viziunea iluminată de Spiritul divin, el studia
caracterul oamenilor, pentru ca să ştie cum să le atingă inima cu
solia cerească.

Domnul Hristos a trăit o viaţă de adevărat misionar medical. El
doreşte ca noi să cercetăm viaţa Lui cu sârguinţă, ca să putem să ne
deprindem să lucrăm aşa cum a lucrat El.

214
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Mama I-a fost cel dintâi învăţător omenesc. Din gura ei şi din
sulurile profeţilor, El a învăţat lucrurile cereşti. El a trăit într-o casă
ţărănească şi Şi-a îndeplinit credincios şi voios partea Sa în purtarea
poverilor casei. El fusese Comandantul cerului şi îngerii se simţiseră
încântaţi să împlinească cuvântul Lui; acum, era un serv supus, un fiu
iubitor şi ascultător. El a învăţat o meserie şi, cu propriile Sale mâini,
a lucrat în atelierul de tâmplărie. El umbla pe uliţele târguşorului în
straie simple de muncitor de rând, ducându-Se şi întorcându-Se de
la munca Sa umilă.

Pentru oamenii din vremea aceea, valoarea lucrurilor era hotărâtă
de aparenţele exterioare. Pe măsură ce scăzuse în putere, religia
sporise în împodobire. Educatorii vremii căutau să impună respect
prin fală şi înfăţişare. Viaţa Domnului Hristos prezenta un contrast
puternic faţă de toate acestea. Viaţa lui demonstra lipsa de valoare
a lucrurilor pe care oamenii le considerau ca fiind cele mai mari
şi mai esenţiale pentru viaţă. Nu a mers la şcolile vremurilor Sale,
în care erau umflate lucrurile mărunte şi micşorate cele mari. Şi-a
strâns învăţătura din surse rânduite de cer, din muncă folositoare,
din studierea Scripturilor şi a naturii, şi din experienţa vieţii —
manualele lui Dumnezeu, pline de învăţătură, pentru toţi aceia care
se apropie de ele cu o inimă binevoitoare, cu un ochi şi cu o inimă [223]
înţelegătoare.

„Pruncul creştea şi se întărea; era plin de înţelepciune şi harul lui
Dumnezeu era peste El.“ (Luca 2, 40) Pregătit în felul acesta, El a
pornit în misiune, exercitând în fiecare clipă a contactului Său cu oa-
menii o influenţă binecuvântată asupra lor, o putere de transformare,
aşa cum lumea nu mai văzuse.

Cuvinte de avertizare

Trăim într-un timp de pericol special pentru tineret. Satana ştie
că sfârşitul lumii va veni în curând şi e hotărât să folosească orice
ocazie pentru a-i înrola pe tineri şi pe tinere în slujba sa. El a inventat
multe înşelăciuni cu înfăţişare plăcută pentru a-i rătăci. Avem nevoie
să luăm seama la cuvintele de avertizare scrise de apostolul Pavel:
„Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce
legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta
împreună lumina cu întunericul? Ce înţelegere poate fi între Hristos
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şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem
Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui
şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi
poporul Meu». De aceea: «Ieşiţi din mijlocul lor, şi despărţiţi-vă de
ei, zice Domnul, nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voi primi. Eu
vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice».“ (2 Corinteni 6, 14-18).

Mi-a fost dată o lumină specială cu privire la motivul pentru care
noi putem realiza mult mai mult pentru Domnul, înfiinţând multe
sanatorii mici, decât construind câteva instituţii medicale mari. În
instituţiile mari, se vor aduna la un loc multe persoane care nu sunt[224]
prea bolnave şi care, ca turişti, umblă după odihnă şi plăceri. Va
trebui să fie serviţi de către îngrijitorii de bolnavi şi persoanele de
serviciu. Tineri şi tinere, care din anii fragezi au fost ocrotiţi de
legăturile lumeşti, ar fi aduşi astfel în contact cu oameni lumeşti
din toate categoriile şi, într-o măsură mai mare sau mai mică, vor
fi influenţaţi de ceea ce văd şi aud. Ei vor ajunge la fel cu cei cu
care se asociază, pierzându-şi simplitatea şi modestia pe care taţi şi
mame creştine le-au ocrotit şi cultivat printr-o îngrijită instruire şi
rugăciune călduroasă.

Trăim în mijlocul primejdiilor zilelor din urmă. Trebuie să se
spună ceva hotărâtor pentru a avertiza poporul nostru faţă de pri-
mejdia de a le îngădui copiilor, care au nevoie de grijă şi învăţă-tură
părintească, să-şi părăsească familia pentru a merge în locuri unde
vor fi aduşi în contact cu oameni din lume, iubitori de plăceri şi
nereligioşi.

În multe familii, tatăl şi mama le-au îngăduit copiilor lor să stă-
pânească. Astfel de copii sunt într-o primejdie mult mai mare, atunci
când sunt aduşi în contact cu influenţe opuse evlaviei, decât aceia
care s-au deprins să asculte. Întrucât n-au primit în mod disciplinat
educaţia, ei cred că pot face tot ce le place. Dacă ar fi avut cunoştinţă
de felul cum trebuie să asculte, aceasta i-ar fi împuternicit să reziste
la ispită, dar părinţii lor nu le-au dat această cunoştinţă. Când intră
într-o instituţie imensă, unde sunt multe influenţe opuse spiritua-
lităţii, tinerii aceştia nedisciplinaţi sunt în mare pericol şi adesea
rămânerea lor în instituţie este o pagubă atât pentru ei, cât şi pentru
instituţie.
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Sunt instruită să-i avertizez pe părinţii ai căror copii nu au fer-
mitate în principii sau o hotărâtă experienţă creştină să nu-i trimită
pe copii departe de familie, în locuri mai îndepărtate, spre a lipsi cu
lunile şi poate cu anii, şi unde poate că li se vor semăna în minte [225]
seminţele necredinţei şi necredincioşiei. Este mai sigur şi mult mai
bine să-i trimită pe astfel de tineri la şcolile şi sanatoriile apropiate
de casă. Tineretul, care e în curs de formare a caracterului, să fie ţinut
departe de locurile unde ar putea să se amestece cu o mare grupă de
necredincioşi şi unde forţele vrăjmaşului sunt puternic fortificate.

Administratorii sanatoriilor noastre mari să facă eforturi hotărâte
pentru a folosi persoane mai în vârstă ca ajutoare în aceste instituţii.
Într-o viziune de noapte, eram într-o mare adunare, unde chestiunea
aceasta era luată în discuţie pentru a fi cântărită. Acelora care plă-
nuiau să-şi trimită copiii nedisciplinaţi la Battle Creek, cineva cu
autoritate le spunea: „Îndrăzniţi să faceţi experienţa aceasta? Sal-
varea copiilor voştri face mult mai mult decât învăţătura pe care o
vor primi în locul acesta, unde sunt supuşi fără încetare la influenţa
necredincioşilor. Mulţi dintre cei care vin la instituţia aceasta sunt
nepocăiţi. Ei sunt plini de mândrie şi n-au legătură prin credinţă
cu Dumnezeu. Mulţi dintre tinerii şi tinerele care servesc acestor
persoane din lume au avut numai o slabă experienţă creştină şi se
prind uşor în cursele ce sunt întinse pentru picioarele lor.“ „Ce se
poate face pentru a remedia răul acesta?“ întreba cineva dintre cei
de faţă. Vorbitorul a răspuns: „Întrucât singuri v-aţi aşezat în poziţia
aceasta periculoasă, să fie aduşi în instituţii bărbaţi şi femei creştine,
de vârstă matură şi cu caracterul format, pentru a exercita o contra-
influenţă spre bine. Realizarea unui astfel de plan ar spori cheltuielile
de funcţionare ale sanatoriului, dar ar fi un mijloc puternic de apărare
a cetăţuii şi ar scuti tineretul din instituţie de influenţele molipsitoare
la care este expus acum.

Părinţi şi tutori, daţi-i pe copiii voştri la învăţătură la şcoli în [226]
care influenţele sunt asemănătoare cu acelea de la o şcoală de acasă,
bine condusă; şcoli la care profesorii îi vor conduce punct cu punct
tot mai departe şi în care atmosfera spirituală este o mireasmă de
viaţă spre viaţă.“ Cuvintele de avertizare şi de învăţătură, pe care
le-am scris cu privire la trimiterea tineretului nostru la Battle Creek,
pentru a primi acolo educaţia pentru a sluji în lucrarea Domnului, nu
sunt cuvinte goale. Unii dintre tinerii noştri temători de Dumnezeu
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vor rezista la încercare, dar nu e sigur să-i lăsăm, chiar şi pe cei
mai conştiincioşi, fără grija şi protecţia noastră cea mai bună. Dacă
tinerii care au primit o instruire şi ocrotire înţeleaptă de la părinţii
evlavioşi vor continua sau nu să fie sfinţiţi prin adevăr, depinde în
cea mai mare măsură de influenţa pe care o întâlnesc la aceia la care
privesc spre a primi instrucţia creştină, după ce au părăsit familia.

Sunt instruită să le repet fraţilor şi surorilor noastre avertismentul
şi îndemnul pe care l-a trimis Pavel bisericii din Tesalonic: „Taina
fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte
acum să fie luat din drumul ei. Şi atunci se va arăta acel Nelegiuit, pe
care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu
arătarea venirii Sale. Arătarea lui se va face prin puterea lui Satana,
cu tot felul de minuni, de semne, şi puteri mincinoase şi cu toate
amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru
că n-au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi. Din această
pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o
minciună; pentru ca toţi cei care nu au crezut adevărul, şi au găsit
plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi.“ (2 Tesaloniceni 2, 7-12).

„Noi însă, fraţi prea iubiţi de Domnul, trebuie să-I mulţumim[227]
totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu
v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.
Iată la ce v-a chemat El, prin Evanghelia noastră, ca să căpătaţi
slava Domnului nostru Isus Hristos. Aşadar, fraţilor, rămâneţi tari
şi ţineţi învăţăturile pe care le-aţi primit, fie prin viu grai, fie prin
epistola noastră. Şi Însuşi Domnul nostru Isus Hristos şi Dumnezeu,
Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângâiere
veşnică şi o bună nădejde, să vă mângâie inimile şi să vă întărească
în orice lucru şi cuvânt bun.“ (2 Tesaloniceni 2, 13-17)

Septembrie 1903. Când iau în considerare starea de lucruri din
Battle Creek, tremur pentru tineretul nostru care merge acolo. Lu-
mina care mi-a fost dată de Domnul, că tineretul nostru nu ar trebui
să se strângă în Battle Creek pentru a fi educat, nu s-a schimbat cu
nimic. Faptul că sanatoriul a fost reclădit nu schimbă lumina. Ceea
ce a făcut în trecut ca Battle Creek să fie un loc nepotrivit pentru
educarea tineretului nostru îl face nepotrivit şi astăzi în ce priveşte
influenţa.

Când a venit chemarea de mutare din Battle Creek, s-a zis: „Sun-
tem aici, suntem aşezaţi. Ar fi o imposibilitate să ne mutăm fără
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cheltuieli enorme.“ Domnul a îngăduit ca focul să mistuie clădirile
principale ale editurii Review and Herald şi ale sanatoriului şi, în
felul acesta, a îndepărtat cea mai de seamă obiecţiune împotriva
mutării din Battle Creek. Era intenţia Lui ca, în loc de a se reclădi
un singur sanatoriu mare, poporul nostru să înfiinţeze instituţii în
diferite locuri. Aceste sanatorii mai mici ar fi trebuit să fie înfiinţate
acolo unde se putea procura teren în scopuri agricole. [228]

Este planul lui Dumnezeu ca agricultura să fie legată cu lucra-
rea sanatoriilor şi a şcolilor noastre. Tineretul nostru are nevoie de
educaţia ce poate fi câştigată din ramura aceasta de lucrare. Este
bine şi, mai mult decât bine, este esenţial să se facă eforturi pentru
împlinirea planului Domnului în această direcţie.

Să-i încurajăm noi pe cei mai promiţători dintre tinerii şi tinerele
noastre să meargă la Battle Creek pentru a obţine educaţia lor pentru
slujire, acolo unde vor fi înconjuraţi de atât de multe influenţe care
tind să ducă în rătăcire? Domnul mi-a descoperit unele dintre pri-
mejdiile pe care le va avea de întâmpinat tineretul care e în legătură
cu un sanatoriu atât de mare. O mare parte dintre femeile şi bărbaţii
bogaţi şi lumeşti, care vizitează această instituţie, vor fi un izvor de
ispite pentru personalul de serviciu. O parte dintre aceştia vor deveni
favoriţi ai pacienţilor bogaţi şi li se vor oferi atracţii puternice pentru
a intra în slujba lor. Prin influenţa manifestărilor lumeşti din partea
unora care au fost oaspeţi la sanatoriu, s-a semănat neghină în inima
unora dintre tinerele şi tinerii folosiţi ca îngrijitori de bolnavi sau
personal de serviciu. Aceasta e calea pe care lucrează Satana.

Pentru faptul că sanatoriul este acolo unde nu ar trebui să fie,
Cuvântul Domnului cu privire la educaţia tineretului să n-aibă nici
o valoare? Să îngăduim noi ca cei mai inteligenţi dintre tinerii din
comunităţile tuturor conferinţelor noastre să fie aşezaţi acolo unde
unii dintre ei să fie jefuiţi de simplitate prin contactul cu bărbaţi şi cu
femei care nu au temere de Dumnezeu în inima lor? Cei care poartă
răspunderea în Conferinţele noastre le vor îngădui oare tinerilor
noştri, care vin în şcolile pentru lucrătorii creştini, ca să fie pregătiţi
pentru slujirea Domnului, să fie atraşi într-un loc din care, de ani de
zile, Domnul îl cheamă pe poporul Său să plece?

Noi dorim ca tineretul nostru să fie instruit, aşa încât să exercite [229]
o influenţă salvatoare în comunităţile noastre, lucrând pentru mai
multă unire şi pentru o evlavie mai profundă. Sunt oameni care
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probabil că nu vor vedea nevoia pentru chemarea ca unele familii să
părăsească Battle Creek şi să se aşeze în locuri unde pot face lucrare
misionară medicală. Dar Domnul a vorbit. Să punem noi la îndoială
Cuvântul Lui?

Nu e timp de întârziere

Sunt printre noi mulţi tineri şi multe tinere care, dacă vor auzi
invitaţia atrăgătoare, vor fi în chip natural înclinaţi să urmeze un
curs de studii de câţiva ani, care să-i pregătească pentru slujire. Dar
merită? Timpul e scurt. Lucrători pentru Hristos sunt necesari pre-
tutindeni. În câmpurile misionare din patrie şi din străinătate, unde
acum este numai unul, ar trebui să fie o sută de lucrători sârguincioşi
şi credincioşi. Drumurile şi gardurile sunt nelucrate. Ar trebui să
se prezinte invitaţii stăruitoare acelora care ar trebui să fie acum
angajaţi în lucrare pentru Domnul.

Semnele care arată că venirea lui Hristos e aproape se împlinesc
cu repeziciune. Domnul invită tineretul nostru să lucreze ca evan-
ghelişti şi colportori şi să facă lucrare din casă în casă, în locurile
în care nu s-a auzit încă adevărul. El îi vorbeşte tineretului nostru,
zicând: „Voi nu sunteţi ai voştri căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ.
Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu.“ Aceia care vor merge în lucrare sub îndrumarea lui
Dumnezeu vor fi binecuvântaţi în chip minunat. Aceia care fac tot
ce pot mai bine în viaţa aceasta vor fi pregătiţi pentru viaţa viitoare,
pentru viaţa veşnică.

Domnul îi invită pe aceia care sunt în legătură cu sanatoriile,
editurile şi şcolile noastre să-i înveţe pe tineri să facă lucrare evan-
ghelistică. Timpul şi puterea noastră nu ar trebui să fie atât de mult
folosite la înfiinţarea de sanatorii, magazine alimentare şi restau-
rante, încât alte ramuri de lucrare să fie neglijate. Tineri şi tinere care
ar trebui să fie angajaţi în lucrarea pastorală, biblică şi în lucrarea de[230]
colportaj, n-ar trebui să fie înhămaţi la slujiri tehnice.

Tineretul ar trebui să fie încurajat să meargă la şcolile noastre,
unde se formează lucrători creştini, şcoli care ar trebui să devină tot
mai asemănătoare cu şcolile profeţilor. Instituţiile acestea au fost
înfiinţate de Domnul şi, dacă sunt conduse în armonie cu planul
Său, tineretul trimis la ele va fi grabnic pregătit să se angajeze în
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diferite ramuri de lucrare misionară. Unii vor fi instruiţi să meargă
în câmp, ca misionari medicali, unii în calitate de colportori, iar alţii
ca slujitori ai Evangheliei. [231]

O împărţire a responsabilităţii

St. Helena, California,
4 august 1903.
Către conducătorii lucrării medicale

Iubiţii mei fraţi: Am o solie pentru voi. Sunt instruită să spun
că nu toate aranjamentele în legătură cu administrarea lucrării mi-
sionare medicale trebuie să pornească din Battle Creek. Lucrarea
misionară medicală este lucrarea Domnului şi, în fiecare conferinţă
şi în fiecare comunitate, trebuie să luăm poziţie hotărâtă împotriva
îngăduinţei de a fi condusă în chip egoist.

După ce am primit veşti cu privire la excelenta adunare de măr-
turisire şi unitate, care s-a ţinut în Battle Creek, scriam în jurnalul
meu şi eram pe punctul de a nota recunoştinţa pe care o simţeam,
pentru că se făcuse o schimbare, când mâna mi-a fost oprită şi mi
s-au adresat cuvintele: „Nu scrie aceasta. N-a avut loc o schimbare
spre mai bine. Sunt prezentate ca având mare valoare învăţături care
abat sufletele de la adevăr. Sunt prezentate învăţături care îi duc
pe cei ce le primesc pe căi lăturalnice şi interzise; doctrine care îi
îndeamnă pe oameni să se poarte după propriile lor înclinaţii şi să-şi
realizeze scopurile lor nesfinte; doctrine care, dacă sunt primite, vor
distruge demnitatea şi puterea poporului lui Dumnezeu, întunecând
lumina care, altminteri, ar sosi la ei prin instrumentele rânduite de
Dumnezeu.“ Conducătorii din lucrarea noastră medicală din Battle
Creek s-au străduit să lege strâns instituţiile noastre medicale de
planurile lor. În ciuda multelor avertismente ce li s-au dat ca lucrul
acesta să nu se facă, ei au dorit să lege la un loc instituţiile acestea
pe o cale oarecare, aşa încât lucrarea noastră medicală să fie sub
controlul lor.

În trecut, am scris mult asupra acestui subiect şi acum trebuie [232]
să repet îndemnul dat, deoarece pare greu pentru fraţii mei să-şi
înţeleagă poziţia primejdioasă.

„Domnul interzice ca fiecare sanatoriu şi fiecare instituţie bal-
neară, înfiinţate, să fie aduse sub o conducere unică, să fie legate
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cu instituţia medicală din Battle Creek. Administratorii sanatoriului
din Battle Creek au mâinile pline acum. Ei ar trebui să-şi consacre
puterile lucrării de a face din sanatoriu ce ar trebui să fie de fapt.

Nici un om nu trebuie să considere că poate fi conştiinţă pentru
toţi lucrătorii medicali. Fiinţele omeneşti ar trebui să privească nu-
mai la Domnul Dumnezeul cerului, pentru a primi înţelepciune şi
îndrumare.

Când se înfiinţează şi se dezvoltă instituţii medicale, nu ar trebui
să li se ceară fraţilor noştri să lucreze în acord cu planurile unei
puteri regale de conducere. Trebuie să se facă o schimbare. Planul
care leagă orice instituţie medicală de organizaţia concentrată în
Battle Creek trebuie să fie părăsit. Dumnezeu interzice planul acesta.

Timp de ani de zile, am fost instruită că e primejdie, o primejdie
constantă, ca fraţii să caute la semenii lor permisiunea de a face
cutare sau cutare lucru, în loc să o caute la Dumnezeu. În felul acesta,
ei ajung slăbănogi şi îngăduie să fie legaţi prin restricţii omeneşti,
dezaprobate de Dumnezeu. Domnul poate să le impresioneze mintea
şi conştiinţa, pentru ca să se facă lucrarea Lui, cu obligaţia dată de
El şi într-un spirit de frăţie care este în acord cu principiile Legii
Sale.

Dumnezeu cunoaşte viitorul. El este Acela la care trebuie să ne
îndreptăm pentru a primi călăuzire. Să ne punem încrederea în El
pentru a primi îndrumare cu privire la dezvoltarea diferitelor ramuri
ale lucrării Sale. Nimeni să nu încerce să lucreze după impulsuri
nesfinte...

Împărţirea Conferinţei Generale în Uniuni de Conferinţe, pe
districte, a fost un aranjament de la Dumnezeu. În lucrarea Domnului[233]
pentru aceste zile de pe urmă, nu trebuie să fie centre ca Ierusalimul,
nici vreo putere regească. Iar lucrarea din diferite ţări nu trebuie să fie
legată prin contracte de lucrarea cu centrul în Battle Creek, deoarece
nu acesta e planul lui Dumnezeu. Fraţii trebuie să se consfătuiască
între ei, deoarece suntem tot atât de mult sub controlul lui Dumnezeu
într-o parte a viei, cât şi în altă parte. Fraţii trebuie să fie una în inimă
şi în suflet, aşa după cum Hristos şi Tatăl sunt una. Daţi aceasta ca
învăţătură, puneţi-o în practică, pentru ca să putem fi una cu Hristos
în Dumnezeu, lucrând toţi pentru a ne întări unii pe alţii.

Puterea regească, ce s-a dat pe faţă mai înainte, la Conferinţa
Generală de la Battle Creek, nu trebuie să fie perpetuată. Editura nu
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trebuie să fie un regat de sine stătător. Este esenţial ca principiile
care guvernează treburile Conferinţei Generale să fie menţinute în
administrarea lucrării editoriale şi a lucrării medicale. Nimeni nu
trebuie să creadă că ramura de lucrare de care este legat el este de o
mult mai mare importanţă ca alte ramuri.

Lucrarea de educaţie trebuie să se facă în fiecare sanatoriu ce
se înfiinţează. Dumnezeu are controlul lucrării şi nimeni nu trebuie
să-şi închipuie că tot ce se face în sanatoriile înfiinţate trebuie să
fi supus mai întâi unei grupe de oameni. Dumnezeu interzice felul
acesta de a proceda. Acelaşi Dumnezeu, care i-a instruit pe medicii
de la Battle Creek, îi va instrui şi pe bărbaţii şi pe femeile care sunt
chemate să servească pentru Domnul în di-ferite părţi ale viei.

Se fac legi omeneşti şi aranjamente omeneşti care nu sunt ac-
ceptabile pentru Dumnezeu. Ele nu se vor dovedi ca o mireasmă de
viaţă spre viaţă. Mă găsesc în situaţia de a simţi că este necesar să
dau semnalul de alarmă. Administratorii fiecăreia dintre instituţiile
noastre au nevoie să ajungă mai inteligenţi cu privire la lucrarea lor
individuală, nu depinzând de altă instituţie, ci păstrând identitatea
lucrării lor şi privind la Dumnezeu, ca fiind instructorul lor, şi dându- [234]
şi pe faţă credinţa în El printr-o slujire din toată inima. Atunci îşi
vor dezvolta talentele şi capacităţile.“

Domnul Hristos cere o slujire la un nivel mult mai înalt de cum I
s-a dat. Ar trebui ca, prin primirea puterii Duhului Sfânt, bărbaţii din
poziţii de răspundere să-L descopere pe Mântuitorul mult mai clar
de cum L-au descoperit. Veşnicul Dumnezeu a iubit lumea atât de
mult, încât L-a dat pe singurul Său Fiu, ca jertfă pentru noi, pentru
ca noi, primindu-L pe El în credinţă şi practicând virtuţile Lui, să nu
pierim, ci să avem viaţa veşnică. Fraţii mei, cum vă închipuiţi voi
că priveşte El marea lipsă de entuziasm spiritual, manifestată faţă
de raportul despre dăruirea jertfei acesteia, nemărginite, ce s-a adus
pentru mântuirea noastră?

Orice ambiţie omenească şi orice lăudăroşenie să fie aruncate în
ţărână. Eul, păcătosul de eu, trebuie să fie înjosit, nu înălţat. Prin sfin-
ţenie în viaţa de toate zilele, noi trebuie să-L descoperim pe Hristos
înaintea celor din jurul nostru. Natura omenească coruptă trebuie să
fie supusă, nu înălţată. Numai în felul acesta putem să ajungem curaţi
şi nepătaţi. Noi trebuie să fim bărbaţi şi femei, smeriţi şi credincioşi.
Niciodată să nu ne aşezăm pe scaunul de judecată. Dumnezeu cere
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ca reprezentanţii Lui să fie curaţi şi sfinţi, descoperind frumuseţea
sfinţeniei. Canalul trebuie să rămână totdeauna neînfundat, pentru ca
Spiritul Sfânt să poată avea drum liber; altminteri, unii vor comenta
despre lucrarea ce trebuie să se facă în inima firească cu scopul de a
desăvârşi caracterul creştin şi vor prezenta propriile lor nedesăvârşiri
în aşa fel, încât să facă fără efect adevărul lui Dumnezeu, care este
tot atât de neclintit, ca şi tronul veşnic. Şi, în timp ce îi invită pe
străjerii Săi să tragă semnalul de alarmă, Dumnezeu prezintă în faţa[235]
lor viaţa Mântuitorului, ca un exemplu de ceea ce trebuie să fie şi să
facă pentru a fi mântuiţi.

Hristos S-a rugat, pentru ucenicii Săi, astfel: „Sfinţeşte-i prin
adevărul Tău, Cuvântul Tău este adevărul.“ O stare sufletească plă-
cută, mulţumită de sine, nu e o dovadă de sfinţenie. Se ţine un raport
credincios despre toate faptele fiilor oamenilor. Nimic nu se poate
ascunde de ochiul Celui Prea Înalt şi Sfânt, care locuieşte în veşnicie.
Unii fac ca Domnului Hristos să-I fie ruşine de ei, datorită născo-
cirilor, planurilor şi uneltirilor lor. Dumnezeu nu aprobă purtarea
lor, deoarece Domnul Hristos e făcut de ocară prin spiritul şi faptele
lor. Ei uită cuvintele apostolului: „Noi am ajuns o privelişte pentru
lume, îngeri şi oameni.“ (1 Corinteni 4, 9) Învăţătura pe care a dat-o
Domnul cu privire la lucrarea Lui arată calea cea bună. Planurile
lui Dumnezeu şi gândurile lui Dumnezeu sunt cu atât mai pe sus
de planurile şi gândurile omului, cu cât sunt mai pe sus cerurile
de pământ. Glasul lui Dumnezeu trebuie să fie auzit, înţelepciunea
Lui trebuie să fie călăuză. El a schiţat planul Său în Cuvânt şi în
mărturiile pe care le-a trimis poporului Său. Numai acea lucrare care
e săvârşită în acord cu principiile Cuvântului Său va rezista pururea.[236]



Conducerea

St. Helena, California,
17 noiembrie 1900.

În ziarele din diferite oraşe, au apărut articole care spun că e
o ceartă între dr. Kellogg şi doamna E.G. White: care dintre ei să
fie conducătorul adventiştilor de ziua a şaptea. Când am citit aceste
articole, am fost peste măsură de întristată, văzând că cineva ar putea
înţelege atât de greşit lucrarea mea şi lucrarea dr. Kellogg, încât să
publice astfel de informaţii greşite. N-a fost nici o controversă între
dr. Kellogg şi mine cu privire la conducere. Nimeni nu m-a auzit
vreodată pretinzând poziţia de conducător al denominaţiunii.

Am o lucrare de mare răspundere de făcut — aceea de a face
cunoscut, prin scris şi prin viu grai, învăţătura ce mi-a fost dată, nu
numai adventiştilor de ziua a şaptea, ci lumii întregi. Am publicat
multe cărţi, mari şi mici, şi unele dintre acestea au fost traduse în
diferite limbi. Aceasta este lucrarea mea — de a le explica altora
Scripturile, aşa cum mi le-a explicat mie Dumnezeu.

Dumnezeu n-a aşezat o putere regească în Biserica Adventistă
de Ziua a Şaptea, care să controleze întreaga organizaţie sau să
controleze vreuna dintre ramurile lucrării. El n-a dispus ca povara
conducerii să se sprijine pe câţiva oameni competenţi.

Fiecare membru al comunităţii are un vot în alegerea slujbaşilor
comunităţii. Comunitatea îi alege pe slujbaşii Conferinţei locale.
Delegaţii aleşi de Conferinţele locale îi aleg pe slujbaşii Uniunilor
de Conferinţe, iar delegaţii aleşi de Uniunile de Conferinţe îi aleg
pe slujbaşii Conferinţei Generale. Prin aranjamentul acesta, fiecare
Conferinţă, fiecare instituţie, fiecare comunitate şi fiecare individ, fie [237]
direct, fie prin reprezentanţi, are un vot în alegerea bărbaţilor care
poartă răspunderea principală la Conferinţa Generală.
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Exeperienţe de la începutul lucrării

În zilele de la începutul lucrării noastre denominaţionale, Dom-
nul l-a rânduit pe pastorul James White ca pe unul care, în unire cu
soţia lui şi sub călăuzirea specială a Domnului, avea să aibă o parte
importantă în conducere la înaintarea lucrării Sale.

Istoria creşterii lucrării este bine cunoscută. Tipografia a fost
mai întâi aşezată la Rochester, N.Y, şi după aceea a fost mutată la
Battle Creek, Michigan. Iar după ani de zile, s-a înfiinţat o Casă de
editură pe coasta Pacificului.

Mulţumesc Domnului că ne-a dat prilejul de a avea o parte în
lucrare, de la început. Dar nici atunci şi nici de când lucrarea a ajuns
la proporţii mari, în care timp răspunderile au fost larg împărţite,
nimeni nu m-a auzit să pretind conducerea poporului acestuia.

De la anul 1844 şi până acum, am primit solii de la Domnul şi
le-am dat poporului Său. Aceasta e lucrare mea — să dau poporului
lumina pe care mi-o dă Domnul. Am însărcinarea să primesc şi să
transmit soliile Sale. Eu nu trebuie să apar înaintea poporului, ca
deţinând vreo altă poziţie decât aceea a unui sol cu o solie.

De mulţi ani, dr. J.H. Kellogg ocupă poziţia de medic şef în
lucrarea medicală susţinută de adventiştii de ziua a şaptea. Ar fi
imposibil ca el să fie conducător al lucrării generale. Aceasta nu a
fost niciodată partea sa şi nici nu poate fi niciodată.[238]

Dumnezeu, Conducătorul nostru

Scriu lucrurile acestea, pentru ca toţi să poată şti că nu e nici o
controversă între adventiştii de ziua a şaptea, cu privire la problema
conducerii. Domnul Dumnezeul cerului e Împăratul nostru. El e
Conducătorul în care ne putem încrede în mod sigur, deoarece El nu
face niciodată nici o greşeală. Să-L onorăm pe Dumnezeu şi pe Fiul
Său, prin care El comunică cu lumea.

Dumnezeu ar lucra cu putere pentru poporul Său astăzi, dacă el
s-ar aşeza pe deplin sub călăuzirea Sa. Credincioşii au nevoie de
locuirea fără încetare a Duhului Sfânt în ei. Dacă ar fi mai multă
rugăciune în consiliile acelora care poartă răspunderi, mai multă
smerenie a inimii înaintea lui Dumnezeu, am vedea dovezi mai
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abundente ale conducerii divine şi lucrarea noastră ar face un progres
rapid. [239]



Una cu Hristos în Dumnezeu

Domnul caută oameni cu credinţă neprefăcută şi cu minte sănă-
toasă, oameni care recunosc deosebirea dintre ce este adevărat şi ce
nu e adevărat. Fiecare trebuie să vegheze, cercetând şi practicând
învăţăturile date în capitolul 17 din Ioan şi păstrând o credinţă vie
în adevărul prezent. Avem nevoie de acea stăpânire se sine, care ne
face în stare să ne aducem deprinderile în armonie cu rugăciunea
Domnului Hristos.

Instrucţiunea dată de Cel care are autoritate este că noi trebuie să
ne deprindem să răspundem la rugăciunea raportată în capitolul 17
din Ioan. Trebuie să facem din rugăciunea aceasta studiul nostru de
căpetenie. Fiecare slujitor al Evangheliei, fiecare misionar medical
trebuie să înveţe ştiinţa cuprinsă în această rugăciune. Fraţii mei
şi surorile mele, vă invit să luaţi seama la cuvintele acestea şi să
aduceţi în studiul vostru un duh liniştit, blând şi smerit, şi puterile
sănătoase ale unei minţi ce e sub controlul lui Dumnezeu. Aceia
care dau greş şi nu învaţă lecţiile cuprinse în rugăciunea aceasta sunt
în primejdia de a se dezvolta unilateral, lucru pe care nici o educaţie
viitoare nu-l va corecta pe deplin.

„Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în
Mine, prin cuvântul lor. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti
în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să
creadă că Tu M-ai trimis.

Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie
una, cum şi Noi suntem una — Eu în ei şi Tu în Mine — pentru ca
ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai
trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.

Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi[240]
aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care
Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut,
şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut
Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu
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care M-ai iubit Tu, să fie în ei şi Eu să fiu în ei.“ (Ioan 17, 20-26)
Este scopul lui Dumnezeu ca fiii Lui să se contopească în unire. Nu
aşteaptă ei să trăiască împreună în acelaşi cer? Este oare Hristos
împărţit împotriva Sa? Va da El succes poporului Său înainte ca ei să
dea la o parte gunoiul bănuielilor şi al discordiei, înainte ca lucrătorii,
uniţi în scopuri, să-şi consacre inima, mintea şi tăria în lucrarea
aceasta, atât de sfântă înaintea lui Dumnezeu? Unirea aduce putere;
dezbinarea aduce slăbiciune. Uniţi unii cu alţii, lucrând împreună
în armonie pentru salvarea oamenilor, vom fi într-adevăr „împreună
lucrători cu Dumnezeu“. Aceia care refuză să lucreze în armonie
Îl dezonorează foarte mult pe Dumnezeu. Vrăjmaşul sufletelor se
delectează să-i vadă lucrând în scopuri contrare unii cu alţii. Unii ca
aceştia au nevoie să cultive iubirea frăţească şi duioşia inimii. Dacă
ar putea să tragă la o parte perdeaua care acoperă viitorul şi să vadă
rezultatele dezbinării lor, cu siguranţă că ar fi conduşi la pocăinţă.

Lumea priveşte cu mulţumire la dezbinarea dintre creştini.
Aceasta îi face o mare plăcere necredinţei. Dumnezeu face apel
la o schimbare în poporul Său. Unirea cu Hristos şi a unuia cu al-
tul este unica noastră siguranţă, în aceste zile de pe urmă. Să ne
străduim să facem cu neputinţă pentru Satana să arate la membrii
comunităţilor noastre, zicând: „Priviţi cum se mai urăsc unul pe
altul, oamenii aceştia care stau sub steagul lui Hristos! Nu trebuie să
ne ocupăm cu nimic de ei, câtă vreme îşi cheltuiesc mai multă forţă
pentru a se lupta unul cu altul decât pentru a lupta cu forţele mele.“ [241]

După coborârea Duhului Sfânt, ucenicii au mers şi au proclamat
un Mântuitor înviat, unica lor dorinţă fiind mântuirea sufletelor. Ei
se bucurau în dulceaţa legăturilor cu sfinţii. Ei erau plini de duioşie,
respectuoşi, cu lepădare se sine, gata să facă orice jertfă de dragul
adevărului. În legătura zilnică a unuia cu altul, ei descopereau iubirea
pe care Hristos le poruncise să o dea pe faţă. Prin cuvinte şi fapte
neegoiste, se străduiau să aprindă iubirea aceasta şi în alte inimi.

Credincioşii urmau să cultive iubirea aceea care umplea inima
apostolilor după coborârea Duhului Sfânt. Ei urmau să meargă mai
departe în binevoitoare ascultare de porunca cea nouă: „Cum v-am
iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.“ (Ioan 13, 34). Atât
de strâns trebuia să fie ei uniţi cu Hristos, încât să fie în stare să
împlinească cerinţele Lui. Puterea unui Mântuitor care putea să-i
îndreptăţească prin neprihănirea Lui urma să fie proslăvită.
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Dar primii creştini au început să caute defecte unii la alţii. Stăru-
ind asupra greşelilor, dând loc la critică lipsită de bunătate, ei L-au
pierdut din vedere pe Mântuitorul şi marea iubire pe care El o dăduse
pe faţă pentru cei păcătoşi. Ei s-au făcut mai stricţi în ce priveşte
ceremoniile din afară, mai minuţioşi cu privire la teoria credinţei,
mai severi în critica lor. În zelul lor de a-i osândi pe alţii, au uitat
de propriile lor greşeli. Au uitat lecţia de iubire, pe care le-o dăduse
Hristos. Şi, lucrul cel mai trist dintre toate, ei nu şi-au dat seama
de paguba pe care o sufereau. Ei nu-şi dădeau seama că fericirea
şi bucuria piereau din viaţa lor şi că, în curând, aveau să umble în
întuneric, întrucât alungaseră din inimă iubirea lui Dumnezeu.

Apostolul Ioan şi-a dat seama că iubirea frăţească dispărea din
biserică şi a stăruit îndeosebi asupra acestui punct. Până în ziua
morţii sale, el a stăruit pe lângă credincioşi să exercite fără încetare
iubire unii faţă de alţii. Epistolele lui către biserici sunt pline de[242]
ideea aceasta. „Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii“, scria el,
„căci iubirea este de la Dumnezeu. Dumnezeu a trimis în lume
pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Prea iubiţilor, dacă
astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim şi noi unii
pe alţii.“ (Ioan 4, 7-11) În biserica lui Dumnezeu de azi lipseşte
foarte mult iubirea frăţească. Mulţi dintre aceia care declară că Îl
iubesc pe Mântuitorul neglijează să îi iubească pe aceia care sunt
uniţi cu ei în comuniune creştină. Noi avem aceeaşi credinţă, suntem
membri ai aceleiaşi familii, copii ai aceluiaşi Tată ceresc, cu aceeaşi
fericită nădejde a nemuririi. Cât de strânse şi duioase ar trebui să
fie legăturile care ne leagă împreună! Oamenii din lume urmăresc
să vadă dacă credinţa noastră exercită o influenţă sfinţitoare asupra
inimilor noastre. Ei sunt foarte ageri ca să discearnă defectele din
viaţa noastră, orice nepotrivire din purtarea noastră. Să ne străduim
să nu le dăm prilej să aducă ocară credinţei noastre.

Nu împotrivirea lumii este lucrul cel mai primejdios pentru noi;
răul, care e cultivat în inima aşa-zişilor credincioşi, produce dezastrul
cel mai grav şi întârzie cel mai mult progresul cauzei lui Dumnezeu.
Nu e cale mai sigură de a ne slăbi spiritualitatea, decât aceea de
a fi invidioşi şi bănuitori unii faţă de alţii, gata să găsim greşeli şi
plini de bănuieli rele. „Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este
pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pizmă şi duh
de ceartă, este tulburare şi tot felul de fapte rele. Înţelepciunea care
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vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat,
plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică. Şi
roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace.“
(Iacov 3, 15-18)

Armonia şi unirea, existente între oameni cu diferite predis-
poziţii, constituie cea mai puternică dovadă ce poate fi adusă, că
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca să-i salveze pe păcă-
toşi. Este privilegiul nostru de a aduce mărturia aceasta. Dar, pentru [243]
a face aceasta, noi trebuie să ne aşezăm sub comanda Domnului
Hristos. Caracterul nostru trebuie să fie modelat după caracterul Lui,
iar voinţa noastră trebuie să fie supusă voinţei Lui. Atunci vom lucra
împreună fără gând de ciocnire.

Stăruirea asupra micilor deosebiri duce la fapte care nimicesc
comuniunea creştină. Să nu-i îngăduim vrăjmaşului să câştige avan-
taje asupra noastră, în felul acesta. Să ne străduim să ne apropiem tot
mai mult de Dumnezeu şi unii de alţii. Atunci vom fi ca nişte pomi
ai dreptăţii, sădiţi de Domnul şi udaţi de râul vieţii. Şi cât de rodnici
vom fi! N-a spus Domnul Hristos: „În aceasta Tatăl Meu va fi pro-
slăvit, dacă aduceţi multă roadă“? (Ioan 15, 8) Inima Mântuitorului
doreşte stăruitor ca urmaşii Săi să împlinească scopul lui Dumnezeu
în toată înălţimea şi profunzimea lui. Ei trebuie să fie una în El, chiar
dacă sunt împrăştiaţi în lumea întreagă. Dar Dumnezeu nu-i poate
face una în Hristos decât dacă sunt dispuşi să-şi părăsească propria
lor cale şi să apuce calea Lui.

Când va fi împlinită în totul rugăciunea Domnului Hristos, când
învăţătura Lui va fi adusă în viaţa de toate zilele a poporului lui
Dumnezeu, în rândurile noastre se va vedea unitate de acţiune. Frate
va fi legat de frate, prin funiile de aur ale iubirii lui Hristos. Numai
Spiritul lui Dumnezeu poate realiza unirea aceasta. Acela care S-a
sfinţit pe Sine îi poate sfinţi şi pe ucenicii Săi. Uniţi cu El, ei vor
fi uniţi şi unii cu alţii în credinţa cea prea sfântă. Când noi năzuim
după unirea aceasta, aşa cum doreşte Dumnezeu să năzuim, ea va
veni în mijlocul nostru. [244]



Membrii laici să pornească

O lucrare mult mai mare de cum îşi dau ei seama le revine mem-
brilor bisericii, individual. Ei nu sunt atenţi la cererile lui Dumnezeu.
A venit timpul când să se imagineze orice mijloc ce ar putea ajuta la
pregătirea unui popor care să stea în ziua lui Dumnezeu. Noi trebuie
să fim vigilenţi, refuzând să lăsăm nefolosite ocaziile preţioase. Tre-
buie să facem tot ce e cu putinţă pentru a câştiga suflete la iubirea
de Dumnezeu şi la ţinerea poruncilor Lui. Isus cere aceasta de la
cei care cunosc adevărul. Este neraţională cererea Lui? N-avem noi
viaţa lui Hristos, ca exemplu al nostru? Nu suntem datori Mântuito-
rului, o datorie de iubire, de osteneli serioase şi pline de lepădare de
sine, pentru salvarea acelora pentru care El Şi-a dat viaţa?

Mulţi dintre membrii comunităţilor noastre mari nu fac relativ
nimic. Ei ar putea face o lucrare bună, dacă, în loc de a se îngrămădi
laolaltă, s-ar împrăştia în locuri care încă nu au fost atinse de adevăr.
Pomii sădiţi prea des nu se dezvoltă bine. Ei sunt transplantaţi de
grădinar, pentru ca să aibă spaţiu să crească şi să nu se pipernicească
şi să se îmbolnăvească. Aceeaşi regulă se aplică la comunităţile
noastre mari. Mulţi dintre membri mor spiritual din lipsa acestei
lucrări. Ei ajung bolnăvicioşi şi incapabili să lucreze. Dacă ar fi
răsădiţi, ar avea spaţiu să crească puternici şi viguroşi.

Nu e planul lui Dumnezeu ca poporul Său să se colonizeze
sau să se îngrămădească în centre mari. Ucenicii lui Hristos sunt
reprezentanţii Lui pe pământ şi Dumnezeu intenţionează ca ei să
fie împrăştiaţi prin toată ţara, prin târguri, oraşe şi sate, ca lumini
în mijlocul întunericului lumii. Ei trebuie să fie misionari pentru
Dumnezeu, mărturisind prin credinţa şi faptele lor despre apropierea
venirii Mântuitorului.[245]

Membrii laici ai comunităţilor noastre pot săvârşi o lucrare pe
care până acum aproape că nu au început-o. Nimeni nu ar trebui
să se mute în alte locuri numai de dragul unor foloase lumeşti, dar,
acolo unde se deschide posibilitatea de a-şi câştiga existenţa, să
meargă familii bine întemeiate în adevăr, una sau două familii la un
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loc, pentru a lucra ca misionari. Ei ar trebui să simtă iubire pentru
suflete şi o povară să lucreze pentru ele şi să studieze cum să le aducă
la adevăr. Ei pot să distribuie publicaţiile noastre, să ţină adunări
în casele lor, să se împrietenească cu vecinii şi să-i invite să vină
la adunările acestea. În felul acesta, ei pot face ca lumina lor să
strălucească prin fapte bune.

Lucrătorii să stea singuri în Dumnezeu, plângând şi rugându-se,
muncind pentru salvarea semenilor lor. Să-şi aducă aminte că aleargă
într-o cursă şi să se străduiască să câştige coroana nemuririi. În timp
ce atât de mulţi au plăcere mai mult de laudele oamenilor decât de
bunăvoinţa lui Dumnezeu, voi să lucraţi în umilinţă. Deprindeţi-
vă să exercitaţi credinţa, prezentându-i pe vecinii voştri înaintea
tronului harului şi rugându-L pe Dumnezeu să le atingă inima. În
felul acesta, se poate face adevărata lucrare misionară. S-ar putea
să fie mişcate persoane care nu ar vrea să asculte un predicator sau
un colportor. Iar cei care lucrează în felul acesta, în locuri noi, vor
ajunge să cunoască cel mai bun mod de a se apropia de oameni şi de
a pregăti calea pentru alţi lucrători.

Cel care se angajează în lucrarea aceasta poate câştiga o expe-
rienţă preţioasă. El are pe inimă povara sufletelor vecinilor săi. El
trebuie să aibă ajutorul lui Isus. Câtă grijă va avea el ca să aibă o
purtare înţeleaptă, pentru ca rugăciunile să nu fie întrerupte şi nici
un păcat cultivat să nu-l despartă de Dumnezeu! În timp ce îi ajută
pe alţii, un astfel de lucrător capătă el însuşi putere şi pricepere spi-
rituală şi, în această şcoală umilă, el poate fi calificat să intre într-un
câmp mai larg de lucru. [246]

Domnul Hristos spune: „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta
Tatăl Meu va fi proslăvit.“ (Ioan 15, 8) Dumnezeu ne-a înzestrat cu
capacităţi şi ne-a încredinţat talente, cu scopul de a le folosi pentru
El. Fiecărui om îi este încredinţată o lucrare — nu numai în ogorul
lui de grâu sau de porumb, ci lucrarea zeloasă şi stăruitoare pentru
salvare de suflete. Fiecare piatră din templul lui Dumnezeu trebuie
să fie o piatră vie, o piatră care străluceşte, reflectând lumina în lume.
Membrii laici să facă tot ce pot şi, în timp ce folosesc talentele pe
care deja le au, Dumnezeu le va da mai mult har şi capacitate spo-
rită. Multe dintre întreprinderile noastre misionare sunt stingherite,
deoarece sunt mulţi care refuză să intre pe porţile ocaziilor, care sunt
deschise înaintea lor. Toţi cei care cred adevărul trebuie să înceapă
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să lucreze. Faceţi lucrarea care este cel mai aproape de voi; faceţi
orice, oricât de umil, decât să fiţi ca oamenii din Meroza, oameni
care nu lucrează nimic.

Noi nu am fi în lipsă de mijloace, dacă am porni înainte,
încrezându-ne în Dumnezeu. Domnul este binevoitor să facă o mare
lucrare pentru toţi cei care cred în El cu adevărat. Dacă membrii
laici ai bisericii se vor ridica să facă lucrarea pe care pot să o facă,
pornind la luptă pe propria lor cheltuială, fiecare urmărind să vadă
cât poate face mai mult în câştigarea de suflete la Isus, îi vom vedea
pe mulţi care părăsesc rândurile lui Satana pentru a sta sub steagul
lui Hristos. Dacă poporul nostru va proceda după lumina dată în
aceste câteva cuvinte de instrucţiune, cu siguranţă vom vedea mân-
tuirea lui Dumnezeu. Vor urma redeşteptări minunate. Păcătoşii vor
fi convertiţi şi multe suflete vor fi adăugate la biserică. Atunci când
aducem inimile noastre în unire cu Hristos, Spiritul care S-a coborât
peste ucenici în ziua Cincizecimii Se va coborî şi peste noi.[247]



Să fim găsiţi cu lipsă?

St. Helena, California,
21 aprilie 1903

Poziţia noastră în lume nu este cea care ar trebui să fie. Suntem
departe de unde ar fi trebuit să fim, dacă viaţa noastră creştinească
ar fi fost în armonie cu lumina şi cu ocaziile date nouă, dacă de
la început ne-am fi străduit să mergem înainte şi în sus. Dacă am
fi umblat în lumina care ne-a fost dată, dacă am fi stăruit să Îl cu-
noaştem pe Domnul, cărarea noastră s-ar fi făcut din ce în ce tot
mai luminoasă. Dar mulţi dintre aceia care au avut lumină specială
s-au conformat atât de mult lumii, încât aproape că nici nu se mai
deosebesc de oamenii lumeşti. Ei nu apar ca popor aparte, ales şi
scump al lui Dumnezeu. E greu să se poată face deosebire între cel
care Îi serveşte lui Dumnezeu şi cel care nu-I serveşte.

Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea este cântărită în balanţele
sanctuarului. Ea va fi judecată după privilegiile şi avantajele pe
care le-a avut. Dacă viaţa ei spirituală nu corespunde cu avantajele
pe care Hristos le-a revărsat asupra ei cu un preţ nemăsurat, dacă
binecuvântările conferite ei nu au pregătit-o pentru lucrarea ce i-a
fost încredinţată, se va rosti asupra ei sentinţa: „Aflat cu lipsă.“ Ea
va fi judecată după lumina revărsată, după ocaziile date.

Scopul lui Dumnezeu cu poporul Său

Dumnezeu are pregătite iubire, bucurie, pace şi o biruinţă glori-
oasă pentru toţi aceia care-L servesc în spirit şi în adevăr. Poporul
Lui, care ţine poruncile, urmează să stea totdeauna gata de slujire.
El trebuie să primească har şi putere sporită şi cunoştinţă sporită
cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Dar mulţi nu sunt gata să pri-
mească darurile scumpe ale Spiritului pe care Dumnezeu aşteaptă să [248]
le reverse asupra lor. Ei nu tind mai sus şi tot mai sus, după puterea
de sus, pentru ca, prin darurile revărsate, să poată fi recunoscuţi ca
popor deosebit al lui Dumnezeu, râvnitor pentru fapte bune.
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„Pocăieşte-te şi fă faptele dintâi“

Mustrări solemne de avertizare, arătate prin distrugerea unor
mijloace de slujire foarte mult îndrăgite, ne spun: „Adu-ţi aminte de
unde ai căzut, pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele dintâi.“ (Apoca-
lipsa 2, 5). Pentru ce este o percepere atât de întunecată a adevăratei
stări spirituale a bisericii? Nu au fost loviţi cu orbire străjerii care
stau pe zidurile Sionului? Nu sunt mulţi dintre slujitorii lui Dumne-
zeu nepăsători şi mulţumiţi, ca şi cum stâlpul de nor, ziua, şi stâlpul
de foc, noaptea, ar sta deasupra sanctuarului? De ce se întâmplă că
aceia din locuri de răspundere, care pretind că Îl cunosc pe Dumne-
zeu, Îl tăgăduiesc în viaţă şi în caracter? Nu mulţi dintre cei care se
socotesc a fi poporul ales şi deosebit al Lui sunt mulţumiţi să trăiască
fără dovada că într-adevăr Dumnezeu e în mijlocul lor, pentru a-i
scăpa din cursele şi de atacurile lui Satana?

N-am fi avut noi acum mult mai multă lumină dacă, în trecut, am
fi primit mustrările Domnului, dacă am fi recunoscut prezenţa Lui
şi dacă ne-am fi abătut de la toate practicile contrare voinţei Lui?
Dacă am fi făcut aceasta, lumina cerească ar fi luminat în templul
sufletului, făcându-ne în stare să înţelegem adevărul şi să-L iubim
pe Dumnezeu mai mult decât orice, şi pe semenii noştri ca pe noi
înşine. O, cât de mult este dezonorat Domnul Hristos de către cei
care, pretinzând că sunt creştini, aruncă ocară asupra numelui pe
care-l poartă, prin aceea că nu fac ca viaţa lor să corespundă cu
mărturisirea lor, prin aceea că nu se tratează unii pe alţii cu iubirea şi
respectul pe care Dumnezeu aşteaptă să-l vadă descoperit în cuvinte
pline de amabilitate şi fapte pline de curtenie![249]

Puterile adâncului sunt foarte puternic agitate. Drept rezultat,
există război şi vărsare de sânge. Atmosfera morală este otrăvită de
fapte crude şi îngrozitoare. Spiritul certei se răspândeşte, abundă în
tot locul. Multe suflete sunt luate în stăpânire de duhul fraudei şi
al purtării viclene. Mulţi se vor îndepărta de credinţă, lăsându-se în
voia unor duhuri înşelătoare şi a unor învăţături de demoni. Ei nu-şi
dau seama ce duh i-a luat în stăpânire.
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Eşecul în a-L onora pe Dumnezeu

Cel care vede dincolo de ce este la suprafaţă, care citeşte inima
oamenilor, spune cu privire la aceia care au avut multă lumină: „Ei nu
sunt întristaţi şi uimiţi din pricina stării lor morale şi spirituale“. „Toţi
aceştia îşi aleg căile lor, şi sufletul lor găseşte plăcere în urâciunile
lor. De aceea şi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor şi voi
aduce peste ei lucrurile de care se tem, căci, când am chemat Eu,
n-au răspuns, şi când am vorbit Eu, n-au ascultat; ci au făcut ce
este rău înaintea Mea, şi au ales ce nu-Mi place!“ „Dumnezeu le
trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru că
nu au primit dragostea adevărului, ca să fie mântuiţi, ci au găsit
plăcere în nelegiuire.“ (Isaia 66, 3.4; 2 Tesaloniceni 2, 11.10.12)
Învăţătorul ceresc întreabă: „Ce înşelăciune mai puternică poate să
zăpăcească mintea, decât pretenţia că zideşti pe temelia cea bună
şi că Dumnezeu îţi primeşte lucrarea, când, în realitate, faci multe
fapte după planuri lumeşti şi păcătuieşti împotriva lui Iehova? O, e o
mare înşelăciune, o amăgire fascinantă, care pune stăpânire pe minte
atunci când oamenii care au cunoscut odată adevărul iau înfăţişarea
evlaviei drept spiritul şi puterea ei; când îşi închipuie că sunt bogaţi, [250]
că s-au îmbogăţit şi că nu duc lipsă de nimic, când în realitate sunt
lipsiţi de orice.“

Dumnezeu nu S-a schimbat faţă de slujitorii Săi credincioşi, care
îşi păstrează hainele nepătate. Dar mulţi strigă: „Pace şi siguranţă“,
când asupra lor se abate o prăpădenie neaşteptată. Dacă nu are
loc o pocăinţă desăvârşită, dacă oamenii nu-şi umilesc inima prin
mărturisire şi dacă nu primesc adevărul, aşa cum este el în Isus,
nicidecum nu vor intra în cer. Atunci când va avea loc curăţirea în
rândurile noastre, noi nu vom mai sta tihniţi, fălindu-ne că suntem
bogaţi, că ne-am îmbogăţit şi nu mai avem nevoie de nimic.

Cine poate spune pe bună dreptate: „Aurul nostru e curăţit în
foc şi hainele noastre nu sunt mânjite de lume?“ L-am văzut pe
Învăţătorul nostru, arătând spre veşmintele aşa-numitei neprihăniri.
Smulgându-le, a dezgolit murdăria ce era dedesubt. Apoi mi-a zis:
„Nu vezi cum şi-au acoperit în mod pretenţios murdăria şi putreziciu-
nea caracterului? Cum a ajuns cetatea cea credincioasă o desfrânată!
Casa Tatălui Meu a fost făcută o casă de negustorie, un loc de unde s-



238 Mărturii pentru comunitate vol.8

a depărtat prezenţa şi gloria divină! Din pricina aceasta e slăbiciune
şi lipseşte puterea.“

O chemare la reformă

Dacă biserica, acum dospită de propria ei apostazie, nu se căieşte
şi nu se întoarce, va mânca din roadele propriilor ei fapte, până se
va scârbi de ea însăşi. Dacă se împotriveşte la rău şi alege ce e bine,
dacă Îl caută pe Dumnezeu cu toată smerenia şi corespunde înaltei
sale chemări în Hristos, stând pe platforma adevărului veşnic şi, prin
credinţă, îşi însuşeşte realizările pregătite pentru ea, biserica va fi
vindecată. Ea va apărea în simplitatea şi curăţia date ei de Dumnezeu,[251]
scăpată din toate încurcăturile pământeşti, dovedind că adevărul a
făcut-o într-adevăr liberă. Atunci membrii ei vor fi într-adevăr aleşii
lui Dumnezeu, reprezentanţii Lui.

A venit timpul să aibă loc o deplină reformă. Când va începe
reforma aceasta, spiritul rugăciunii îl va influenţa pe fiecare credin-
cios şi va izgoni din biserică spiritul neînţelegerii şi al certei. Aceia
care nu au trăit în comuniune creştină se vor apropia strâns unii de
alţii. Un membru care lucrează în direcţia cea bună îi va atrage şi
pe alţi membri să se unească cu el, pentru a face rugăciuni şi cereri
pentru descoperirea Duhului Sfânt. Nu va fi confuzie acolo, deoarece
toţi vor fi în armonie cu gândul Spiritului. Barierele care despart pe
credincios de credincios vor fi sfărâmate, iar servii lui Dumnezeu
vor vorbi aceleaşi lucruri. Domnul va lucra împreună cu servii Săi,
ca să înalţe biserica. Toţi vor înălţa, cu pricepere, rugăciunea pe care
Hristos i-a învăţat pe servii Săi: „Vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer, aşa şi pe pământ.“ (Matei 6, 10)[252]
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Când aud de nenorocirile îngrozitoare, care au loc săptămână
după săptămână, mă întreb: Ce înseamnă lucrurile acestea? Dezas-
trele cele mai îngrozitoare vin unele după altele, într-o succesiune
rapidă. Foarte des auzim de cutremure şi cicloane, de distrugeri prin
incendii şi inundaţii, însoţite de mari pierderi de vieţi şi de bunuri.
În aparenţă, nenorocirile acestea sunt izbucniri capricioase ale unor
puteri ce par dezorganizate şi nereglementate, dar în ele se pot citi
intenţiile lui Dumnezeu. Ele sunt unele dintre mijloacele prin care
El caută să-i trezească pe oameni la înţelegerea primejdiei.

Venirea Domnului Hristos este mai aproape decât atunci când
am crezut, la început. Marea luptă se apropie de sfârşit. Judecăţile lui
Dumnezeu sunt pe pământ. Ele vorbesc cu solemnă avertizare, spu-
nând: „Şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu
vă gândiţi.“ (Matei 24, 44) Dar sunt mulţi, destul de mulţi, aceia din
comunităţile noastre, care ştiu puţin despre adevărata însemnătate
a adevărului prezent. Apelez la ei să nu treacă cu vederea împli-
nirea semnelor timpului, care ne spun atât de lămurit că sfârşitul
s-a apropiat. O, cât de mulţi dintre aceia care n-au căutat mântuirea
sufletului, în curând se vor jeli cu amar: „Secerişul a trecut, vara s-a
isprăvit, şi noi tot nu suntem mântuiţi!“ (Ieremia 8, 20)

Trăim în mijlocul scenelor finale ale istoriei pământului acestuia.
Profeţia se împlineşte cu repeziciune. Timpul cercării noastre se
sfârşeşte grabnic. Nu avem timp de pierdut — nici măcar o clipă.
Să nu fim găsiţi dormind la post. Nimeni să nu zică în inimă sau
prin faptele sale: „Domnul meu întârzie să vină“. Faceţi ca solia
apropiatei reveniri a Domnului Hristos să răsune în cuvinte solemne
de avertizare. Să-i convingem pe bărbaţii şi femeile de pretutin-
deni să se pocăiască şi să fugă de mânia viitoare! Să-i trezim la o [253]
neîntârziată pregătire, deoarece ştim puţin despre ce ne stă în faţă.
Predicatorii şi membrii laici să pornească în holdele pârguite, să le
spună celor fără grijă şi nepăsători să-L caute pe Domnul cât mai
poate fi găsit. Lucrătorii vor găsi recolta oriunde proclamă adevăru-
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rile uitate ale Bibliei. Ei vor găsi persoane care vor primi adevărul
şi-şi vor consacra viaţa câştigării de suflete pentru Hristos.

Domnul urmează să vină în curând şi noi trebuie să fim pregătiţi
să-L întâmpinăm în pace. Să fim hotărâţi să facem tot ce ne stă în
putere spre a împărtăşi lumina celor din jurul nostru. Nu trebuie să
fim trişti, ci voioşi, şi trebuie să-L păstrăm fără încetare pe Domnul
Isus în faţa noastră. El vine în curând şi noi trebuie să fim gata în
aşteptarea arătării Lui. O, cât de măreţ va fi să-L vedem pe El şi
să fim salutaţi ca mântuiţi ai Lui! Multă vreme am aşteptat, dar
nădejdea noastră acum e pe cale de a scădea. Dacă am putea doar
să-L vedem pe Împăratul, în frumuseţea Lui, am fi pentru veşnicie
fericiţi. Îmi vine să strig: „Mergem spre casă!“ Ne apropiem de
timpul când Domnul Hristos va veni cu putere şi mare slavă, spre
a-i lua pe răscumpăraţii Săi în locuinţele lor veşnice.

„În ziua aceea, vor zice: «Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în
care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul, în care
ne încredeam, acum să ne veselim şi să ne bucurăm de mântuirea
Lui»!“ (Isaia 25, 9)

„Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi
drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare! Iată
ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: Spuneţi fiicei Sio-
nului: «Iată, Mântuitorul tău vine; iată plata este cu El şi răsplătirile[254]
merg înaintea Lui». Ei vor fi numiţi «Popor sfânt, răscumpăraţi ai
Domnului». Iar pe tine, te vor numi «Cetate căutată şi neprihănită».“
(Isaia 62, 10-12)

În marea lucrare finală, vom avea să dăm piept cu greutăţi cărora
nu vom şti cum să le facem faţă, dar să nu uităm că Cele Trei
Mari Puteri ale cerului lucrează, că o Mână divină e la cârmă şi că
Dumnezeu Îşi va împlini făgăduinţele, El Îşi va strânge din lume un
popor care-L va sluji în neprihănire.

„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. Şi, după
ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi
lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.“ (Ioan 14, 1-3)
Multă vreme, noi am aşteptat revenirea Mântuitorului nostru. Dar
făgăduinţa Lui nu e mai puţin sigură. În curând, vom fi în ţara
făgăduită. Acolo, Isus ne va conduce lângă apa vieţii, care curge de
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la tronul lui Dumnezeu ne va lămuri întâmplările întunecoase ale
providenţei prin care ne-a trecut El pe pământul acesta, pentru a ne
desăvârşi caracterul. Acolo vom privi în chip neîntunecat frumuseţile
Edenului refăcut. Aruncând la picioarele Mântuitorului coroanele
pe care El le-a pus pe capul nostru şi atingându-ne harpele de aur,
vom umple văzduhul de laude pentru Acela care şede pe tron. [255]
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Secţiunea 5 — Cunoaşterea absolută

„Lumina cunoştinţei slavei Lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hris-
tos.“ (2 Corinteni 4, 6)



Dumnezeu în natură

Înaintea pătrunderii păcatului, peste mintea primilor noştri părinţi
nu exista nici un nor care să întunece înţelegerea caracterului lui
Dumnezeu. Ei se conformau în mod desăvârşit voinţei lui Dumnezeu.
Drept veşmânt, ei erau înconjuraţi de o lumină minunată, lumina
lui Dumnezeu. Această lumină clară şi desăvârşită le lumina orice
problemă ce li se prezenta.

Natura era manualul lor. În grădina Edenului, existenţa lui Dum-
nezeu era demonstrată, însuşirile Lui erau dezvăluite prin lucrurile
naturii ce-i înconjura. Orice lucru asupra căruia li se opreau ochii le
vorbea despre însuşirile nevăzute ale lui Dumnezeu, anume „puterea
Lui veşnică şi dumnezeirea Lui“, erau văzute clar, fiind înţelese prin
lucrurile create.

Urmările păcatului

Dar, deşi este adevărat că la început Dumnezeu putea fi văzut
în natură, nu urmează că, după cădere, lui Adam şi urmaşilor săi
le-a fost descoperită, prin lumea naturală, o cunoaştere perfectă a
lui Dumnezeu. Natura îi putea preda omului învăţăturile ei atâta
vreme cât el era în stare de nevinovăţie. Însă nelegiuirea a adus o
vătămare a pământului şi s-a interpus între natură şi Dumnezeul na-
turii. Dacă Adam şi Eva ar fi rămas continuu ascultători de Creatorul
lor, dacă ar fi rămas pe cărarea umblării în deplină dreptate, ei ar fi[256]
continuat să înveţe despre Dumnezeu din lucrările Sale. Însă, când
au dat ascultare ispititorului şi au păcătuit împotriva lui Dumnezeu,
lumina veşmintelor nevinovăţiei cereşti s-a depărtat de la ei. Lipsiţi
de lumină cerească, ei n-au mai putut să discearnă caracterul lui
Dumnezeu din lucrările mâinilor Lui.

Şi, prin neascultarea omului, a avut loc o schimbare chiar şi în
natură. Pătată de blestemul păcatului, natura poate da doar o mărturie
nedesăvârşită despre Creator. Ea nu poate dezvălui caracterul Său în
toată desăvârşirea lui.
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Un Învăţător divin

Avem nevoie de un Învăţător divin. Pentru ca lumea să nu rămână
în întuneric, în veşnică noapte spirituală, Dumnezeu ni S-a descoperit
în Isus Hristos. Hristos este „adevărata Lumină, care luminează pe
orice om venit în lume.“ (Ioan 1, 9). „Lumina cunoştinţei slavei lui
Dumnezeu“ s-a dezvăluit „pe faţa lui Isus Hristos“ (2 Corinteni 4,
6). Lumina lui Hristos, iluminând priceperea noastră şi strălucind
peste faţa naturii, ne face în stare să citim continuu învăţămintele
iubirii lui Dumnezeu în lucrările create de El.

Natura mărturiseşte despre Dumnezeu

Lucrurile din natură, pe care le privim noi azi, ne dau doar o
slabă idee despre frumuseţea şi măreţia Edenului. Totuşi, a rămas
încă multă frumuseţe. Natura mărturiseşte că Cineva nemărginit în
putere, mare în bunătate, îndurare şi iubire, a creat pământul şi l-a
îmbelşugat cu viaţă şi bucurie. Chiar în starea lor adumbrită, toate
lucrurile descoperă lucrarea mâinilor Maestrului Artist. Cu toate
că păcatul a mânjit forma şi frumuseţea lucrurilor naturii, deşi pe
ele se pot vedea urmele lucrării prinţului puterii văzduhului, totuşi
ele vorbesc despre Dumnezeu. În tufele ţepoase, în spini, mărăcini,
neghină, putem citi legea osândirii, dar, din frumuseţea lucrurilor [257]
din natură şi din minunata potrivire a lor la nevoile şi spre fericirea
noastră, putem învăţa că Dumnezeu încă ne iubeşte şi că îndurarea
Sa continuă să se manifeste în lume.

„Cerurile spun slava lui Dumnezeu,
Şi întinderea lor vesteşte lucrarea mâinilor Lui.

O zi istoriseşte alteia acest lucru
O noapte dă de ştire alteia despre El.

Şi aceasta fără vorbe, fără cuvinte,
Al căror sunet să fie auzit.“ (Psalmii 19, 1-3)

Neputinţa omului de a interpreta natura

Despărţiţi de Hristos, noi suntem neînstare să tâlcuim aşa cum
se cuvine limba naturii. Cea mai anevoioasă şi mai umilitoare învă-
ţătură pe care trebuie să o deprindă omul este propria sa ineficienţă
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în dependenţa de înţelepciunea omenească şi sigura înfrângere a
strădaniilor sale de a citi natura aşa cum se cuvine. Prin sine însuşi,
el nu poate tâlcui natura fără să o aşeze mai presus de Dumnezeu. El
este într-o situaţie asemănătoare atenienilor, care, printre altarele lor
consacrate închinării la natură, aveau unul pe care-l dedicaseră „unui
dumnezeu necunoscut“. În adevăr, Dumnezeu le era necunoscut.
El este necunoscut pentru toţi cei care, fără călăuzirea Învăţătoru-
lui divin, se preocupă de studiul naturii. Negreşit, ei vor ajunge la
concluzii greşite.

Cu priceperea sa omenească, lumea nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu.
Înţelepţii ei adună o nedesăvârşită cunoaştere despre El din lucrurile
create de El; însă aceasta, departe de a le da înalte concepţii despre
Dumnezeu, departe de a înălţa mintea şi sufletul şi a aduce întreaga
făptură în conformitate cu voia Sa, tinde să-i facă pe oameni idolatri.
În orbirea lor, ei proslăvesc natura şi legile naturii mai mult decât pe
Dumnezeul naturii.[258]

Dumnezeu a îngăduit ca asupra lumii să se reverse un potop de
lumină prin descoperirile ştiinţei şi artei; dar, când oamenii de ştiinţă
judecă făţiş aceste subiecte numai din punct de vedere omenesc, cu
siguranţă vor greşi. Minţile cele mai dotate, dacă nu sunt călăuzite
de Cuvântul lui Dumnezeu, se tulbură, încercând să aprofundeze
legăturile dintre ştiinţă şi revelaţie. Creatorul şi lucrările Lui sunt
mai presus de puterea lor de pricepere; şi, fiindcă acestea nu pot fi
explicate prin legile naturale, raportul Bibliei este declarat ca nefiind
vrednic de încredere.

Cei care pun la îndoială temeinicia rapoartelor Scripturii şi-au
pierdut ancora şi sunt lăsaţi să se sfărâme de stâncile necredinţei.
Când nu se dovedesc în stare să-L cântărească pe Creator şi lucră-
rile Lui, prin nedesăvârşita cunoaştere a ştiinţei, ei pun la îndoială
existenţa lui Dumnezeu şi îi atribuie naturii o putere nemărginită.

În adevărata ştiinţă nu poate fi nimic potrivnic învăţăturii Cu-
vântului lui Dumnezeu, căci amândouă au acelaşi Autor. O corectă
înţelegere a amândurora va dovedi că ele sunt în armonie. Adevărul,
fie în natură, fie în descoperire, este în armonie cu el însuşi, în toate
manifestările lui. În mintea neluminată prin Spiritul lui Dumnezeu,
va fi totdeauna întuneric cu privire la puterea Sa. Iată de ce, atât
de adesea, ideile omeneşti cu privire la ştiinţă contrazic învăţătura
Cuvântului lui Dumnezeu.
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Lucrarea creaţiunii

Niciodată lucrarea creaţiunii nu poate fi explicată prin ştiinţă. Ce
ştiinţă poate lămuri taina vieţii?

Teoria că, atunci când a adus lumea la fiinţă, Dumnezeu nu a creat
materia este neîntemeiată. La plămădirea lumii noastre, Dumnezeu
nu era îndatorat unei materii dinainte existente. Dimpotrivă, toate
lucrurile materiale şi spirituale au apărut înaintea Domnului Iehova,
la glasul Lui, şi au fost create în vederea planului Său. Cerurile şi [259]
toată oştirea lor, pământul şi toate lucrurile de pe el nu sunt doar
lucrarea mâinii Sale; ele au luat fiinţă prin suflarea gurii Sale.

„Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui
Dumnezeu, aşa că tot ce se vede nu a fost făcut din lucruri care se
văd.“ (Evrei 11, 3)

„Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului
Şi toată oştirea lor prin suflarea gurii Lui

Căci El zice, şi se face;
Porunceşte, şi ce porunceşte ia fiinţă.“ (Psalmii 33, 6-9)

Legile naturii

Preocupându-se de legile materiei şi ale naturii, mulţi, chiar dacă
nu tăgăduiesc, ajung să piardă din vedere puterea lui Dumnezeu.
Ei exprimă ideea că natura acţionează independent de Dumnezeu,
având prin sine şi de la sine propriile sale posibilităţi şi puteri prin
care să acţioneze. În mintea lor, există o categorică deosebire între
natural şi supranatural. Naturalul este atribuit cauzelor obişnuite,
neavând nici o legătură cu puterea lui Dumnezeu. Puterea vitală îi
este atribuită materiei, şi din natură se face o zeitate. Se presupune
că materia este aşezată în anumite corelaţii şi lăsată să lucreze după
legi fixe, în care nici Dumnezeu nu Se poate amesteca; că natura
este dotată cu anumite proprietăţi şi pusă în ascultare faţă de legi, şi
apoi lăsată ca de la sine să asculte de aceste legi şi să săvârşească
lucrarea pe care dintru început a determinat-o.

Aceasta este ştiinţă falsă. În Cuvântul lui Dumnezeu, nu există
nimic care s-o sprijine. Dumnezeu nu-Şi desfiinţează legile, ci lu-
crează continuu prin ele, folosindu-le drept unelte ale Sale. Ele nu
lucrează prin ele însele. Dumnezeu este neîncetat la lucru în na- [260]
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tură. Ea este servul Său, îndrumat după cum Îi place. În lucrarea sa,
natura mărturiseşte despre prezenţa inteligentă şi puterea activă a
unei Fiinţe care Se găseşte în toate lucrările Sale, aşa cum Îi place.
Nu datorită unei originare puteri inerente naturii, an după an îşi dă
Pământul roadele şi-şi continuă drumul în jurul soarelui. Mâna pute-
rii infinite este neîncetat la lucru, călăuzind această planetă. Puterea
lui Dumnezeu, exercitată clipă de clipă, este aceea care îi menţine
poziţia în cursul rotaţiei ei.

Dumnezeul cerurilor este neîncetat la lucru. Prin puterea Sa
apare vegetaţia, apare orice frunză şi înfloreşte orice floare. Fiecare
picătură de ploaie sau fulg de zăpadă, fiecare fir de iarbă, fiecare
frunză, floare şi pomişor mărturiseşte despre Dumnezeu. Aceste
lucruri micuţe, atât de obişnuite în jurul nostru, ne învaţă că nimic
nu rămâne neobservat de infinitul Dumnezeu, nimic nu este prea mic
pentru atenţia Sa.

Mecanismul corpului omenesc nu poate fi înţeles pe deplin; el
prezintă taine care îl pun în încurcătură şi pe cel mai priceput. Nu
datorită unui mecanism, care o dată pus în mişcare îşi continuă lucrul,
pulsul bate şi respiraţie urmează după respiraţie. În Dumnezeu trăim,
ne mişcăm şi avem fiinţă. Fiecare respiraţie, fiecare bătaie a inimii
este o continuă dovadă a puterii unui Dumnezeu prezent în orice
clipă.

Dumnezeu face ca soarele să se înalţe pe cer. El deschide fe-
restrele cerului şi dă ploaia. El face să crească iarba pe munţi. „El
dă zăpada ca lâna, El presară bruma ca cenuşa.“ (Psalmii 147, 16)
„La glasul tunetului Său, apele freamătă în cer! El sloboade fulgere
pentru ploaie şi scoate vânturile din vistieriile Sale.“ (Ieremia 10,
13)

Domnul este continuu la lucru, susţinând şi folosind drept servi ai[261]
Săi lucrurile pe care le-a făcut. Hristos spunea: „Tatăl Meu lucrează
până acum; şi Eu de asemenea lucrez.“ (Ioan 5, 17)

Tainele puterii divine

Bărbaţii cei mai învăţaţi nu pot înţelege tainele lui Iehova aşa
cum sunt dezvăluite în natură. Inspiraţia divină pune o mulţime de
întrebări la care nu poate răspunde nici cel mai iscusit învăţat. Aceste
întrebări nu au fost puse ca să putem răspunde la ele, ci pentru ca
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să ne atragă atenţia la profunzimea tainelor lui Dumnezeu şi să ne
înveţe că înţelepciunea noastră este mărginită; că în legătură cu viaţa
noastră zilnică sunt multe lucruri care întrec puterea de cuprindere a
minţilor mărginite; că judecata şi gândurile lui Dumnezeu sunt cu
neputinţă de priceput. Înţelepciunea Lui este de nepătruns.

Scepticii refuză să creadă în Dumnezeu, deoarece, cu minţile lor
mărginite, nu pot pricepe puterea infinită prin care El li se descoperă
oamenilor. Însă Dumnezeu urmează a fi recunoscut mai mult din
ce ne descoperă El despre Sine decât din ce este dezvăluit mărgi-
nitei noastre priceperi. Atât în descoperirea divină, cât şi în natură,
Dumnezeu le-a dat oamenilor taine care să le insufle credinţă. Aşa
trebuie să fie. Chiar dacă cercetăm continuu, studiem şi învăţăm
mereu, totuşi mai rămâne încă un infinit dincolo de aceasta.

„Cine a măsurat apele cu mâna lui?
Cine a măsurat cerurile cu palma,

Şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură?
Cine a cântărit munţii cu cântarul

Şi dealurile cu cumpăna?
Cine a cercetat Duhul Domnului,

Şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură!

Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii?
Cine L-a învăţat înţelepciunea,

Şi I-a făcut cunoscut calea priceperii!
Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, [262]

Sunt ca praful pe o cumpănă;
El ridică ostroavele ca un bob de nisip.

Libanul n-ajunge pentru foc,
Şi dobitoacele lui nu ajung pentru ardere de tot.

Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui,
Nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune.

Cu cine voiţi să asemănaţi pe Dumnezeu?
Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?

N-aţi auzit?
Nu vi s-a făcut cunoscut de la început?

Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului?
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El şede deasupra cercului pământului,
Şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui;

El întinde cerurile ca o mahramă subţire,
Şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.

«Cu cine Mă veţi asemăna,
Ca să fiu deopotrivă cu el?» zice Cel Sfânt.

«Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi!
Cine a făcut toate aceste lucruri?

Cine a făcut să meargă după număr,
În şir, oştirea lor?

El le cheamă pe toate pe nume;
Aşa de mare e puterea şi tăria Lui,

Că una nu lipseşte.»

«Pentru ce zici tu, Iacove, Pentru ce zici tu, Israele:
„Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului,

Şi dreptul meu este trecut cu vederea
Înaintea Dumnezeului meu?“»

Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeu cel veşnic,
Domnul a făcut marginile pământului.

El nu oboseşte, nici nu osteneşte;
Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă.

El dă tărie celui obosit,
Şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.

Flăcăii obosesc şi ostenesc,
Chiar tinerii se clatină;

Dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea,
Ei zboară ca vulturii;

Aleargă şi nu obosesc,
Umblă şi nu ostenesc.“ (Isaia 40, 12-31)

[263]
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Neîntrecuta putere ce lucrează în toată natura şi susţine totul nu
este, după cum o prezintă unii oameni de ştiinţă, doar un principiu
atotpătrunzător, o forţă la lucru. Dumnezeu este spirit; şi totuşi El
este o persoană, deoarece omul a fost făcut după chipul Lui.

Natura nu este Dumnezeu

Lucrarea mâinilor lui Dumnezeu în natură nu este Însuşi Dum-
nezeu în natură. Lucrurile din natură sunt expresia caracterului lui
Dumnezeu, prin ele putem înţelege iubirea Sa, puterea şi slava Sa;
însă nu trebuie să privim natura drept Dumnezeu. Măiestrita pri-
cepere a făpturilor omeneşti produce lucrări minunate, lucruri ce
desfată ochiul, şi aceste lucruri ne dau o oarecare idee despre autorul
lor; însă lucrul făcut nu este chiar omul. Nu lucrul săvârşit, ci cel
care l-a săvârşit este socotit demn de cinste. Astfel, întrucât natura
este o expresie a gândirii lui Dumnezeu, nu natura, ci Dumnezeul
naturii trebuie proslăvit.

„Dumnezeii, care n-au făcut nici cerurile, nici pământul, Vor
pieri de pe pământ şi de sub ceruri. Cel ce este partea lui Iacov nu
este ca ei; Căci El a întocmit totul.

El a făcut pământul prin puterea Lui, A întemeiat lumea prin
înţelepciunea Lui, A întins cerurile prin priceperea Lui.“ (Ieremia
10, 11.16.12)

„El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunericul în
zori, Iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării, Şi le varsă pe
faţa pământului: Domnul este Numele Lui.“ (Amos 5, 8) [264]

Un Dumnezeu personal l-a creat pe om

În crearea omului s-a dat pe faţă puterea unui Dumnezeu per-
sonal. Când Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, făptura
omenească era desăvârşită din toate punctele de vedere, însă îi lipsea
viaţa. Atunci, un Dumnezeu personal, existând prin Sine Însuşi, a

251
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suflat în această făptură suflarea de viaţă şi omul a devenit o fiinţă
vie, inteligentă, care respiră. Au fost puse în mişcare toate părţile or-
ganismului uman. Inima, arterele, venele, limba, mâinile, picioarele,
simţurile, percepţiile minţii — toate şi-au început lucrul şi toate au
fost puse sub lege. Omul a devenit un suflet viu. Prin Isus Hristos,
un Dumnezeu personal l-a creat pe om şi l-a dotat cu inteligenţă şi
putere.

Plămada noastră nu-I era ascunsă când am fost făcuţi în taină.
Ochii Lui ne-au văzut în embrion, aşa nedesăvârşit cum era; şi în
cartea Sa erau scrise toate mădularele noastre, atunci când nu exista
încă nici unul dintre ele.

Peste toate ordinele mai mici de fiinţe, Dumnezeu l-a desemnat
pe om, ca cel care era coroana creaţiunii Sale, să exprime gândirea
Sa şi să descopere slava Sa. Însă omul nu trebuie să se înalţe drept
Dumnezeu.

„Strigaţi de bucurie către Domnul, Slujiţi Domnului cu bucurie,
Veniţi cu veselie înaintea Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El
ne-a făcut, ai Lui suntem; Noi suntem poporul Lui şi turma păşunii
Lui. Intraţi cu laude pe porţile Lui, Intraţi cu cântări în curţile Lui!
Lăudaţi-L şi binecuvântaţi-I Numele.“ (Psalmii 100, 1-4)

„Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, Şi închinaţi-vă pe mun-
tele Lui cel sfânt!

Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!“ (Psalmii 99, 9)[265]

Dumnezeu — descoperit în Hristos

Dumnezeu ca persoană S-a descoperit în Fiul Său. Isus, oglin-
direa slavei Sale „şi întipărirea Fiinţei Lui“ (Evrei 1, 3), a fost pe
pământ sub chip de om. El a venit pe pământ ca Mântuitor. El S-a
înălţat la cer ca un Mântuitor personal. Înaintea tronului lui Dumne-
zeu, Mântuitorul mijloceşte în favoarea noastră, „Cineva care semăna
cu Fiul omului.“ (Apocalipsa 1, 13).

Hristos, Lumina lumii, Şi-a acoperit strălucitoarea splendoare
a divinităţii Sale şi a venit să trăiască la fel ca un om între oameni,
pentru ca ei să poată, fără a fi nimiciţi, să se apropie de Creatorul lor.
Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu, afară de cazul când El
i S-a descoperit prin Hristos.
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„Eu şi Tatăl una suntem“, declara Hristos. „Nimeni nu cunoaşte
deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin de
Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.“ (Ioan
10, 30; Matei 11, 27) Hristos a venit să înveţe făpturile omeneşti
ceea ce doreşte Dumnezeu ca ele să ştie. În înălţimile cerurilor, pe
pământ, în întinsul de ape al oceanului, vedem lucrarea mâinilor lui
Dumnezeu. Toate cele create mărturisesc despre puterea, înţelepciu-
nea şi iubirea Sa. Însă nu de la stele sau ocean, ori din cascadă, putem
afla despre personalitatea lui Dumnezeu, aşa cum este descoperită
în Hristos.

Dumnezeu a văzut că, spre a ilustra atât personalitatea, cât şi
caracterul Său, era nevoie de o revelaţie mai limpede decât natura. El
L-a trimis în lume pe Fiul Său să descopere atât natura, cât şi însuşi-
rile nevăzutului Dumnezeu, în măsura în care vederea omenească
putea suporta.

Dacă Dumnezeu ar fi dorit să fie înfăţişat ca locuind personal în
lucrurile din natură — în floare, în copac, în firul de iarbă — oare nu
le-ar fi spus Hristos ucenicilor Săi aceasta, pe când era pe pământ?
Dar nicăieri, în învăţăturile lui Hristos, nu se vorbeşte astfel despre [266]
Dumnezeu. Hristos şi apostolii au învăţat lămurit adevărul despre
existenţa unui Dumnezeu, care este o Persoană.

Hristos a descoperit despre Dumnezeu tot ce puteau suporta
făpturile omeneşti, fără a fi nimicite. El este Învăţătorul divin, Lumi-
nătorul. Dacă ar fi socotit că avem nevoie de alte descoperiri decât
cele făcute prin Hristos şi în Cuvântul Său scris, Dumnezeu le-ar fi
dat.

Dumnezeu — descoperit ucenicilor de către Hristos

Să studiem cuvintele spuse de Hristos în camera de sus, în noap-
tea dinaintea răstignirii Sale. Se apropia de ceasul încercării şi căuta
să-i mângâie pe ucenicii Săi, care aveau să fie greu ispitiţi şi încer-
caţi.

„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 «Doamne»,
I-a zis Toma, «nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-
acolo?» Isus i-a zis: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu
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vine la Tatăl decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi
fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo, Îl veţi cunoaşte; şi
L-aţi şi văzut».

«Doamne», I-a zis Filip, «arată-ne pe Tatăl şi ne este de ajuns».
«Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: „Arată-
ne pe Tatăl“. Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine?
Cuvintele pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine, ci Tatăl, care
locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui».“ (Ioan 14, 1-10)

Ucenicii nu înţelegeau încă cele spuse de Hristos cu privire[267]
la legătura Sa cu Dumnezeu. O mare parte din învăţătura Lui era
încă neclară pentru ei. Ei aveau o mulţime de întrebări, lucru care
dezvăluie că erau neştiutori cu privire la relaţia lui Dumnezeu cu ei
şi cu problemele lor prezente şi viitoare. Hristos dorea ca ei să aibă
o mai clară mai precisă cunoaştere despre Dumnezeu.

„V-am spus aceste lucruri în pilde“, a zis El. „Vine ceasul când
nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi desluşit despre Tatăl.“
(Ioan 16, 25) În ziua Cincizecimii, când Duhul Sfânt s-a revărsat
asupra ucenicilor, ei au înţeles adevărurile spuse de Hristos în pilde.
Învăţăturile care fuseseră taine pentru ei erau lămurite acum. Înţe-
legerea, pe care o primiseră o dată cu revărsarea Duhului, i-a făcut
să se ruşineze de închipuitele lor teorii imaginare. Presupunerile
şi tâlcuirile lor erau nebunie în comparaţie cu cunoştinţa pe care o
primiseră despre lucrurile cereşti. Ei erau călăuziţi de Duhul Sfânt;
şi asupra minţii lor, cândva întunecată, acum strălucea lumina.

Dar ucenicii încă nu primiseră deplina împlinire a făgăduinţei
lui Hristos. Ei primiseră toată cunoştinţa despre Dumnezeu, pe care
au putut să o suporte, însă deplina împlinire a făgăduinţei că Hris-
tos avea să li-L descopere lămurit pe Tatăl era încă în viitor. Aşa
este şi azi. Cunoaşterea noastră despre Dumnezeu este parţială şi
nedesăvârşită. Când lupta se va termina şi Omul Isus Hristos îi va
recunoaşte înaintea Tatălui pe credincioşii Săi lucrători, care, într-o
lume de păcat, au dat o credincioasă mărturie despre El, atunci ei
vor înţelege lămurit lucrurile care acum sunt taine pentru ei.

Hristos duce cu Sine, în curţile cereşti, proslăvita Sa natură
umană. Celor care-L primesc, El le dă putere să devină fii ai lui
Dumnezeu, pentru ca la urmă Dumnezeu să-i primească drept ai Săi,[268]
spre a locui cu El pentru veşnicie. Dacă, în timpul acestei vieţi, ei
sunt credincioşi lui Dumnezeu, la urmă „ei vor vedea faţa Lui şi
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Numele Lui va fi scris pe frunţile lor.“ (Apocalipsa 22, 4) Şi care alta
este fericirea cerului decât de a-L vedea pe Dumnezeu? Ce bucurie
mai mare va avea păcătosul mântuit prin harul lui Hristos, decât să
privească faţa lui Dumnezeu şi să-L ştie ca Tată?

Mărturia Scripturii

Scripturile arată în mod lămurit legătura dintre Dumnezeu şi
Hristos şi înfăţişează cât se poate de limpede personalitatea şi indi-
vidualitatea fiecăruia.

„După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în
multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile,
ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor
şi prin care a făcut veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui şi
întipărirea Fiinţei Lui, şi care ţine toate lucrurile cu Cuvântul puterii
Lui, a făcut curăţirea păcatelor, şi a şezut la dreapta măririi în locurile
prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moştenit
un Nume mult mai minunat decât al lor. Căci, căruia dintre îngeri a
zis El vreodată: «Tu eşti Fiul Meu; astăzi te-am născut?» Şi iarăşi:
«Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?»“ (Evrei 1, 1-5) Dumnezeu este
Tatăl lui Hristos; Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Lui Hristos I s-a
dat o poziţie proslăvită. El a fost făcut egal cu Tatăl. Toate gândurile
lui Dumnezeu sunt descoperite Fiului Său.

Isus le-a zis iudeilor: „Tatăl Meu lucrează până acum, şi Eu de
asemenea lucrez Fiul nu poate face nimic de la Sine; El nu face decât [269]
ce vede pe Tatăl făcând; şi tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai.
Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face.“ (Ioan 5, 17-20) Aici
este înfăţişată din nou personalitatea Tatălui şi a Fiului, arătându-ni-
se unitatea care există între Ei.

Această unitate mai este prezentată şi în capitolul 17 din Ioan,
în rugăciunea lui Hristos pentru ucenicii Săi: „Mă rog nu numai
pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine;
ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să
fie una, cum şi noi suntem una, — Eu în ei şi Tu în Mine — pentru
ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai
trimis, şi că i-ai iubit, cum M-ai iubit pe Mine.“ (Ioan 17, 20-23)
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Minunată afirmaţie! Unitatea care există între Hristos şi ucenicii Lui
nu distruge personalitatea nici unuia dintre ei. Ei sunt una în intenţie,
în gând, în caracter, dar nu ca persoană. Dumnezeu şi Hristos sunt
una în felul acesta.

Legătura dintre Tatăl şi Fiul şi personalitatea amândurora mai
sunt lămurite şi în această Scriptură:

„Aşa vorbeşte Domnul Oştirilor:
Iată că un om, al cărui nume este Odrasla,

Va odrăsli din locul lui,
Şi va zidi Templul Domnului

Va purta podoabă împărătească,
Va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie,

Va fi preot pe scaunul Lui de domnie,
Şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.“ (Zaharia

6, 12.13)
[270]

„Dumnezeul Cel veşnic“

În Scripturi se vorbeşte despre Dumnezeu, ca fiind „veşnicul
Dumnezeu“. Numele acesta cuprinde trecutul, prezentul şi viitorul.
Dumnezeu este din veşnicie până-n veşnicie. El este Cel veşnic.

„Dumnezeul cel veşnic este un loc de adăpost,
Şi sub braţele Lui cele veşnice este un loc de scăpare.

El a izgonit pe vrăjmaş dinaintea ta,
Şi a zis: «Nimiceşte-l».

Israel este fără frică în locuinţa lui,
Izvorul lui Iacov este deoparte

Într-o ţară de grâu şi de must,
Şi cerul lui picură rouă.

Ferice de tine Israele!
Cine este ca tine,

Un popor mântuit de Domnul,
Scutul care îţi dă ajutor,

Şi sabia care te face slăvit?“ (Deuteronom 33, 27-29)
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„Înainte ca să se fi născut munţii,
Şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea,

Din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!
Tu întorci pe oameni în ţărână,

Şi zici: «Întoarceţi-vă fiii oamenilor!»
Căci înaintea Ta, o mie de ani Sunt ca ziua de ieri, care a

trecut,
Şi ca o strajă din noapte.

Îi mături ca un vis:
Dimineaţa, sunt ca iarba, care încolţeşte iarăşi;

Înfloreşte dimineaţa şi creşte, Iar seara este tăiată şi se
usucă....

Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele,
Ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!

Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta,
Şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom veseli.

Înveseleşte-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit,
Tot atâţia ani cât am văzut nenorocirea!

Să se arate robilor Tăi lucrarea Ta,
Şi slava Ta fiilor Tăi!

[271]

Fie peste noi bunăvoinţa Domnului,
Dumnezeului nostru!

Şi întăreşte lucrarea mâinilor noastre,
Da, întăreşte lucrarea mâinilor noastre!“ (Psalmii 90, 2-

6.12.14-17)

„Domnul împărăţeşte, îmbrăcat cu măreţie;
Domnul este îmbrăcat şi încins cu putere;

De aceea lumea este tare şi nu se clatină.
Scaunul Tău de domnie este aşezat din vremuri străvechi;

Tu eşti din veşnicie.“ (Psalmii 93, 1-2)

Iubitoarea Lui bunătate

„Toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioşie.
El iubeşte dreptatea şi neprihănirea;
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Bunătatea Domnului umple pământul.

Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
Ferice de poporul, pe care

Şi-l alege El de moştenire Iată,
ochiul Domnului priveşte peste cei ce se tem de El,

Peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui;
Ca să le scape sufletul de la moarte,

Şi să-i ţină cu viaţă în mijlocul foametei.

Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul;
El este Ajutorul şi Scutul nostru.

Da, inima noastră îşi găseşte bucuria în El,
Căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.“ (Psalmii 33,

4.5.12.18-21)

„Eu am căutat pe Domnul, şi mi-a răspuns:
M-a izbăvit din toate temerile mele.

Când îţi întorci privirile spre El,
Te luminezi de bucurie,

Şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
Când strigă un nenorocit, Domnul aude

Şi-l scapă din toate necazurile lui.

Îngerul Domnului tăbărăşte în jurul celor ce se tem de El,
Şi-i scapă din primejdie.

Gustaţi şi vedeţi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!

Temeţi-vă de Domnul, voi, sfinţii Lui,
Căci de nimic nu duc lipsă cei se tem de El!

Puii de leu duc lipsă, şi li-i foame,
Dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de nici un bine.

[272]

Când strigă cei fără prihană, Domnul aude,
Şi-i scapă din toate necazurile lor.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă,
Şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit Domnul scapă sufletul

robilor Săi,
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Şi nici unul din cei ce se încred în El, nu este osândit.“ (Psalmii
34, 4-10.17.18.22)

„Domnul este îndurător şi milostiv
Îndelung răbdător şi bogat în bunătate.

El nu se ceartă fără încetare,
Şi nu ţine mânia pe vecie.

Nu ne face după păcatele noastre,
Nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.

Ci, cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
Atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;

Cât este de departe răsăritul de apus,
Atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.

Cum se îndură un tată de copiii lui,
Aşa Se îndură Domnul de cei ce se tem de El.

Căci El ştie din ce suntem făcuţi;
Îşi aduce aminte că suntem ţărână.

Omul! Zilele lui sunt ca iarba,
Şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.

Când trece un vânt peste ea, nu mai este,
Şi locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.

Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El,
Şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,

Pentru cei ce păzesc legământul Lui,
Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.“

(Psalmii 103, 8-18)

Grija Sa providenţială

Dumnezeul nostru are sub ordinele Sale cerul şi pământul şi El
ştie întocmai de ce avem nevoie. Noi nu putem vedea decât puţin
înaintea noastră, dar „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor
Aceluia cu care avem de a face“ (Evrei 4, 13). [273]

El stă şi tronează mai presus de frământările pământului; toate
sunt descoperite privirii Sale divine; şi, din marea şi liniştita Sa
veşnicie, El ordonă ceea ce providenţa Sa vede a fi mai bine.
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Nici chiar o vrabie nu cade la pământ fără ştirea Tatălui. Ura
împotriva lui Dumnezeu îl mână pe Satana să-şi găsească plăcere
în a nimici chiar şi făpturile necuvântătoare. Numai datorită grijii
ocrotitoare a lui Dumnezeu sunt păstrate păsările, să ne înveselească
prin cântecele lor pline de bucurie. El nu uită nici chiar vrăbiile.
„Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii.“
(Matei 10, 31)

„Binecuvântează, suflete, pe Domnul!
Doamne, Dumnezeule, Tu eşti nemărginit de mare!

Tu eşti e mare! Tu eşti lucire şi măreţie!
Te înveleşti cu lumina ca şi cu o manta;

Întinzi cerurile ca un cort.
Cu apele Îţi întocmeşti vârful locuinţei Tale;

Din nori îţi faci carul
Şi umbli pe aripile vântului.

Din vânturi îţi faci soli,
Şi din flăcări de foc, slujitori.

Tu ai aşezat pământul pe temeliile lui Şi niciodată nu se va
clătina.

Tu îl acoperiseşi cu adâncul, cum l-ai acoperii cu o haină;
Apele stăteau pe munţi,

Dar, la ameninţarea Ta, au fugit,
La glasul tunetului Tău au luat-o la fugă,

Suindu-se pe munţi şi pogorându-se în văi,
Până la locul, pe care li-l hotărâseşi Tu.

Le-ai pus o margine, pe care nu trebuie să o treacă,
Pentru ca să nu se mai întoarcă să acopere pământul.

Tu faci să ţâşnească izvoarele în văi,
Şi ele curg printre munţi.

Tu adapi la ele toate fiarele câmpului;
În ele îşi potolesc setea măgarii sălbatici.

Păsările cerului locuiesc pe marginile lor,
Şi fac să le răsune glasul printre ramuri.

Din locaşul Tău cel înalt, Tu uzi munţii;
Şi se satură pământul de rodul lucrărilor Tale
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Tu faci să crească iarba pentru vite, Şi verdeţuri pentru nevoile
omului.

Ca pământul să dea hrană: [274]
Vin, care înveseleşte inima omului,

Untdelemn, care-i înfrumuseţează faţa,
Şi pâine, care-i întăreşte inima.

Se udă copacii Domnului,
Cedrii din Liban, pe care i-a sădit El.

În ei îşi fac păsările cuiburi;
Iar cocostârcul îşi are locuinţa în chiparoşi;

Munţii cei înalţi sunt pentru ţapii sălbatici.
Iar stâncile sunt adăpost pentru iepuri.

El a făcut luna, ca să arate vremile;
Soarele ştie când trebuie să apună.

Tu aduci întunericul şi se face noapte:
Atunci toate fiarele pădurilor se pun în mişcare;

Puii de lei mugesc după pradă,
Şi îşi cer hrana de la Dumnezeu.

Când răsare soarele, ele fug înapoi.
Şi se culcă în vizuinile lor.

Dar omul iese la lucrul său, Şi la munca lui, până seara.

Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne!
Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune,

Şi pământul este plin de făpturile Tale.
Iată marea, cea întinsă şi mare;

În ea se mişcă nenumărate vieţuitoare Mici şi mari.
Acolo, în ea, umblă corăbiile,

Şi în ea este leviatanul acela, pe care l-ai făcut să se joace în
valurile ei.

Toate aceste vieţuitoare Te aşteaptă,
Ca să le dai hrană la vreme.

Le-o dai Tu, ele o primesc;
Îţi deschizi Tu mâna, ele se satură de bunătăţile Tale.

Îţi ascunzi Tu faţa, ele tremură;
Le iei Tu suflarea: ele mor,

Şi se întorc în ţărâna lor.
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Îţi trimiţi Tu suflarea: ele sunt zidite,
Şi înnoieşti astfel faţa pământului.

În veci să ţină slava Domnului!
Să Se bucure Domnul de lucrările Lui!

El priveşte pământul şi pământul se cutremură;
Atinge munţii şi ei fumegă.

[275]

Voi cânta Domnului cât voi trăi,
Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi.

Fie plăcute Lui cuvintele mele!
Mă bucur de Domnul.“ (Psalmii 104, 1-34)

„Dumnezeul mântuirii noastre,
Nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului şi

mării!
El întăreşte munţii prin tăria Lui,

Şi este încins cu putere
El potoleşte urletul mărilor Şi zarva popoarelor.

Tu umpli de veselie răsăritul şi apusul îndepărtat
Încununezi anul cu bunătăţile Tale,

Şi paşii Tăi varsă belşugul.“ (Psalmii 65, 5-8.11)

„Domnul sprijineşte pe toţi cei ce cad,
Şi îndreaptă pe cei încovoiaţi

Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine,
Şi Tu le dai hrană la vreme.

Îţi deschizi mâna,
Şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.“ (Psalmii 145, 14-16)

Îndelunga Lui îndurare

Niciodată n-a stăruit atât de arzător vreun părinte pământesc pe
lângă vreun copil rătăcit, cum a stăruit pe lângă păcătos Cel ce ne-a
făcut. Nici un interes omenesc şi plin de iubire nu l-a urmărit pe cel
păcătos cu invitaţii atât de duioase:

„Tu nu M-ai chemat, Iacove,
Căci te-ai obosit de Mine, Israele!“ (Isaia 43, 22)
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„Poporul Meu, ce ţi-am făcut
Şi cu ce te-am ostenit?“ (Mica 6, 3)

„Când era tânăr Israel, îl iubeam,
Şi am chemat pe fiul Meu din Egipt.“ (Osea 11, 1)

„Partea Domnului este poporul Lui,
Iacov este partea Lui de moştenire.

[276]

El l-a găsit într-un ţinut pustiu,
Într-o singurătate plină de urlete înfricoşate;

L-a înconjurat, l-a îngrijit
Şi l-a păzit ca lumina ochilor Lui.

Ca vulturul care-şi scutură cuibul,
Zboară deasupra puilor,

Îşi întinde aripile, îi ia
Şi-i poartă pe penele lui.“ (Deuteronom 32, 9-11)

„N-au ţinut legământul lui Dumnezeu,
Şi n-au voit să umble întocmai după legea Lui.“ (Psalmii 78,

10)

„Cu cât proorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau
Şi totuşi Eu am învăţat pe Efraim să meargă,

Şi l-am ridicat în braţe;
Dar n-au văzut că Eu îi vindecam.

I-am tras cu legături omeneşti,
Cu funii de dragoste

Poporul Meu este pornit să se depărteze de Mine;
Şi dacă sunt chemaţi înapoi la Cel Prea Înalt,

Nici unul din ei nu caută să se ridice.“ (Osea 11, 2-7)

„Totuşi, în îndurarea Lui,
El iartă nelegiuirea

Şi nu nimiceşte;
Îşi opreşte de multe ori mânia

Şi nu dă drumul întregii Lui urgii.
El Şi-a adus deci aminte că ei nu erau decât carne,

O suflare care trece şi nu se mai întoarce.“ (Psalmii 78, 38.39)
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Deşi „Şi-a dat slava pradă robiei, şi măreţia Lui în mâinile vrăj-
maşului“, totuşi El zice: „Dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea
de la ei, şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună.“ (Psalmii 78,
61; 89, 33)

„Îmi este Efraim un fiu scump, un copil iubit de Mine?“ „Căci
când vorbesc de el, Îmi aduc aminte cu gingăşie de el, de aceea Îmi
arde inima în Mine pentru el.“ (Ieremia 31, 20)

„Cum să te dau Efraime?
Cum să te predau Israele?

[277]

Cum să-ţi fac ca Admei?
Cum să te fac ca şeboimul?

Mi se zbate inima în Mine
Şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!

Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe
Efraim;

Căci Eu sunt Dumnezeu, nu om,
Eu sunt Sfântul în mijlocul tău

Şi nu voi veni să te prăpădesc.“ (Osea 11, 8.9)

„Întoarce-te, Israele, la Domnul, Dumnezeul tău!
Căci ai căzut prin nelegiuirea ta.

Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă,
Şi întoarceţi-vă la Domnul.

Spuneţi-I: «Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă»
Asirianul nu ne va scăpa,

Nu vrem să mai încălecăm pe cai,
Şi nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre:

«Dumnezeul nostru»
Căci la Tine găseşte milă orfanul.“ (Osea 14, 1-3)

„Ei vor urma pe Domnul
Copiii vor alerga tremurând de la apus,

Vor alerga tremurând din Egipt, ca o pasăre,
Şi din ţara Asiriei, ca o porumbiţă.

Şi-i voi face să locuiască în casele lor, zice Domnul.“ (Osea 11,
10.11)

„Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor,
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Îi voi iubi cu adevărat!
Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!

Voi fi ca roua pentru Israel;
El va înflori ca crinul,

Şi va da rădăcini ca Libanul.
Ramurile lui se vor întinde;

Măreţia lui va fi ca a măslinului,
Şi miresmele lui ca ale Libanului.

Iarăşi vor locui la umbra lui,
Iarăşi vor da viaţă grâului,

Vor înflori ca via Ce mai are Efraim a face cu idolii?
Îl voi asculta şi-l voi privi

Voi fi pentru el ca un chiparos verde;
De la Mine îţi vei primi rodul.

Cine este înţelept să ia seama la aceste lucruri [278]
Cine este priceput să le înţeleagă!

Căci căile Domnului sunt drepte;
Şi cei drepţi umblă pe ele.“ (Osea 14, 4-9)

„Care Dumnezeu este ca Tine, care ierţi nelegiuirea
Şi treci cu vederea păcatele rămăşiţei moştenirii Tale?

El nu-Şi ţine mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea!
El va avea iarăşi milă de noi,

Va călca în picioare nelegiuirile noastre,
Şi vei arunca în fundul mării toate păcatele lor.“ (Mica 7,

18.19)

„Domnul mi se arată de departe: «Te iubesc cu o iubire veşnică,
de aceea îţi păstrez bunătatea Mea!» Căci Domnul răscumpără pe
Iacov, şi-l izbăveşte din mâna unuia mai tare decât el. Le voi preface
jalea în veselie, şi-i voi mângâia, le voi da bucurie, după necazurile
lor. Poporul Meu se va sătura de bunătăţile Mele, zice Domnul.“
(Ieremia 31, 3.11.13.14)

„Strigă de bucurie, fiica Sionului!
Strigă de veselie, Israele!

Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, Fiica Ierusalimu-
lui!
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Domnul a abătut de la tine pedepsele tale,
A îndepărtat pe vrăjmaşul tău;

Domnul, Împăratul lui Israel, este în mijlocul tău;
Nu trebuie să te mai temi de nici o nenorocire!

În ziua aceea, se va zice Ierusalimului: «Nu te teme de nimic!

Sioane, să nu-ţi slăbească mâinile!
Domnul Dumnezeul tău, este în mijlocul tău,

Ca un viteaz care poate ajuta;
Se va bucura de tine cu mare bucurie,

Va tăcea în dragostea Lui,
Şi nu va mai putea de veselie pentru tine».“ (Ţefania 3,14-17)

„Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;
El va fi călăuza noastră până la moarte.“ (Psalmii 48, 14)

[279]
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Teorii speculative

„Lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe
vecie“, iar „lucrurile ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nos-
tru.“ (Deuteronom 29, 29). Descoperirea despre Sine, pe care a dat-o
Dumnezeu în Cuvântul Său, este pentru studiul nostru. Iată ce tre-
buie să căutăm să înţelegem. Însă dincolo de aceasta nu trebuie să
pătrundem. Mintea cea mai luminată se poate frământa până la epui-
zare în presupuneri cu privire la natura lui Dumnezeu; însă strădania
va fi fără folos. Nu ne-a fost dat nouă să rezolvăm această problemă.
Nici o minte omenească nu Îl poate cuprinde pe Dumnezeu. Nici
o minte mărginită să nu încerce a-L tâlcui. Nimeni să nu intre în
speculaţii cu privire la natura Lui. Aici, tăcerea este elocventă. Cel
Atotştiutor este mai presus de orice discuţie.

Nici chiar îngerilor nu li s-a îngăduit să fie părtaşi la con-
sfătuirile dintre Tatăl şi Fiul atunci când s-a statornicit planul mân-
tuirii. Făpturile omeneşti, care încearcă să pătrundă în tainele Celui
Prea Înalt, îşi dovedesc neştiinţa lor cu privire la lucrurile spirituale
şi veşnice. Ar fi cu mult mai bine ca atâta vreme cât glasul harului
se mai aude, să se umilească în ţărână şi să-L roage pe Dumnezeu
să-i înveţe căile Lui.

Noi suntem la fel de neştiutori cu privire la Dumnezeu ca şi
copilaşii; dar, ca şi copilaşii, putem să-L iubim şi să-L ascultăm. În
loc să facem speculaţii cu privire la natura sau prerogativele Sale,
mai bine să luăm aminte la cuvintele spuse de El: „Opriţi-vă, şi să
ştiţi că Eu sunt Dumnezeu.“ (Psalmii 46, 10)

„Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu,
Că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?

Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face?
Mai adâncă decât locuinţa morţilor: ce poţi şti?

267
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Întinderea ei este mai lungă decât pământul, Şi mai lată decât
marea.“ (Iov 11, 7-9)

„Dar înţelepciunea unde se găseşte?[280]
Unde este locuinţa priceperii?

Omul nu-i cunoaşte preţul,
Ea nu se găseşte în pământul celor vii.

Adâncul zice: «Nu este în mine.»
Şi marea zice: «Nu este la mine.»

Ea nu se dă în schimbul aurului curat,
Nu se cumpără, cântărindu-se cu argint;

Nu se cântăreşte pe aurul din Ofir,
Nici pe onixul cel scump, nici pe safir.

Nu se poate asemăna cu aurul, nici cu diamantul,
Nu se poate schimba cu un vas de aur ales.

Mărgeanul şi cristalul nu sunt nimic pe lângă ea;
Înţelepciunea preţuieşte mai mult decât mărgăritarele.

Topazul din Etiopia nu este ca ea,
Şi aurul curat nu se cumpăneşte cu ea.

De unde vine atunci înţelepciunea?
Unde este locuinţa priceperii?

Adâncul şi moartea zic:
«Noi am auzit vorbindu-se de ea»

Dumnezeu îi ştie drumul,
El îi cunoaşte locuinţa.

Căci El vede până la marginile pământului,
Zăreşte totul sub ceruri Când a dat legi ploii,

Şi când a însemnat drumul fulgerului şi tunetului,
Atunci a văzut înţelepciunea şi a arătat-o,

I-a pus temeliile şi a pus-o la încercare.
Apoi a zis omului: «Iată, frica de Domnul, aceasta este înţe-

lepciunea;
Depărtarea de rău, este pricepere».“ (Iov 28, 12-28)

Înţelepciunea nu se găseşte nici prin cercetarea adâncurilor
pământului, nici prin zadarnicele strădanii de a pătrunde tainele
fiinţei lui Dumnezeu. Mai degrabă, ea se găseşte primind în umilinţă
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descoperirea pe care El a binevoit să o dea, conformând viaţa cu
voia Sa. [281]

Măreţia Dumnezeului nostru

Din descoperirile date de Duhul Sfânt profeţilor Săi, putem des-
prinde măreţia Dumnezeului nostru. Profetul scrie: „În anul mor-
ţii împăratului Ozia, am văzut pe Domnul şezând pe un scaun de
domnie foarte înalt, şi poalele mantiei Lui umpleau templul. Se-
rafimii stăteau deasupra Lui şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi
acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele şi cu două zburau.
Strigau unul la altul şi ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oşti-
rilor! Tot pământul este plin de mărirea Lui!» Şi se zguduiau uşiorii
uşii de glasul care răsuna, şi casa s-a umplut de fum.

Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu
buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate,
şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul, Domnul oştirilor!» Dar unul
dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe
care-l luase cu cleştele de pe altar. Mi-a atins gura cu el, şi a zis:
«Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta
este îndepărtată şi păcatul tău este ispăşit!»“ (Isaia 6, 1-7)

„Nici unul nu este ca Tine, Doamne!
Mare eşti Tu şi mare este Numele Tău prin puterea Ta.

Cine să nu se teamă de Tine, Împărate al neamurilor?“ (Ieremia
10, 6.7)

„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,
Ştii când stau jos şi când mă scol,

Şi de departe îmi pătrunzi gândul.
Ştii când umblu şi când mă culc,

Şi cunoşti toate căile mele.
Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, [282]

Şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul.
Tu mă înconjuri pe dinapoi şi pe dinainte,

Şi-şi pui mâna peste mine.
O ştiinţă atât de minunată este mai pe sus de puterile mele:

Este prea înaltă ca s-o pot prinde.“ (Psalmii 139, 1-6)
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„Mare este Domnul nostru şi puternic prin tăria Lui,
Priceperea Lui este fără margini.“ (Psalmii 147, 5)

„El descoperă ce este adânc şi ascuns;
El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina!“ (Daniel

2, 22)

„Domnul, care face aceste lucruri şi Căruia îi sunt cunoscute din
vechime.“ (Faptele Apostolilor 15, 18) „În adevăr, «cine a cunoscut
gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva
întâi, ca să aibă de primit înapoi?» Din El, prin El şi pentru El sunt
toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci!“ (Romani 11, 34-36). „A
Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului
Dumnezeu“ „care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină de care
nu poţi să te apropii, pe care nici un om nu L-a văzut, nici nu-L
poate vedea, şi care are cinstea şi puterea veşnică!“ (1 Timotei 1, 17;
6, 16)

„El întinde miazănoaptea asupra golului,
Şi spânzură pământul pe nimic.

Leagă apele în norii Săi,
Şi norii nu se sparg sub greutatea lor

A tras o boltă pe faţa apelor,
Ca hotar între lumină şi întuneric.

Stâlpii cerului se clatină,
Şi se înspăimântă la ameninţarea Lui

Prin puterea Lui tulbură marea
Suflarea Lui înseninează cerul,

Mâna Lui străpunge şarpele fugar.
Şi acestea sunt doar marginile căilor Sale,

Şi numai adierea lor uşoară ajunge până la noi!
Dar tunetul lucrărilor Lui puternice cine-l va auzi?“ (Iov 26,

7-14)

„Domnul umblă în furtună şi în vârtej,
Şi norii sunt praful picioarelor Lui.“ (Naum 1, 3)

[283]

„Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, care locuieşte atât de
sus!
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El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe
pământ.“ (Psalmii 113, 5.6)

„Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă,
Şi mărimea Lui este nepătrunsă.

Fiecare neam de om să laude lucrările Tale,
Şi să vestească isprăvile Tale cele mari!

Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale,
Şi voi cânta minunile Tale.

Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată,
Şi eu voi povesti mărimea Ta.

Să se trâmbiţeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate,
Şi să se laude dreptatea Ta!

Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!
Şi credincioşii Tăi te vor binecuvânta.

Vor spune slava Împărăţiei Tale
Şi vor vesti puterea Ta, Ca să facă cunoscut fiilor oamenilor

puterea Ta,
Şi strălucirea plină de slavă a Împărăţiei Tale.

Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică,
Şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile

Gura mea să vestească lauda Domnului
Şi orice făptură să binecuvânteze

Numele Lui cel sfânt în veci de veci!“ (Psalmii 145, 3-21)

Avertizări împotriva încumetării

Cunoscând din ce în ce mai mult despre Dumnezeu şi despre
ce suntem noi înaintea ochilor Săi, vom ajunge să ne temem şi să
tremurăm înaintea Lui.

Cei de azi să ia aminte la soarta celor care, în vremurile trecute,
s-au încumetat să desconsidere ceea ce Dumnezeu declarase sfânt.
Când izraeliţii s-au avântat să deschidă chivotul, cu ocazia revenirii
lui din ţara filistenilor, cutezanţa lor lipsită de respect a fost pedepsită
în mod semnificativ. „Domnul a lovit pe oamenii din Bet-Şemeş,
când s-au uitat în chivotul Domnului; a lovit şaptezeci de oameni din
popor. Şi poporul a plâns, pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie.
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Oamenii din Bet-Şemeş au zis: «Cine poate sta înaintea Domnului,[284]
înaintea acestui Dumnezeu sfânt?»“ (1 Samuel 6, 19.20) Gândiţi-vă
şi la pedeapsa care a căzut asupra lui Uza. Când, pe vremea domniei
lui David, chivotul a fost dus la Ierusalim, Uza şi-a întins mâna ca să-
l ţină să nu cadă. Pentru încumetarea atingerii simbolului prezenţei
lui Dumnezeu, el a fost imediat lovit cu moartea.

La rugul aprins, când, nedându-şi seama de prezenţa lui Dum-
nezeu, Moise s-a îndreptat să vadă minunata privelişte, i s-a dat
porunca: „«Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintele
din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt» Moise
şi-a ascuns faţa, căci se temea să privească pe Dumnezeu.“ (Exodul
3, 5.6) „Pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii şi s-a uitat. Şi
iată că un om stătea în picioare înaintea lui, cu sabia scoasă din teacă,
în mână. Iosua s-a dus spre el şi i-a zis: «Eşti dintre ai noştri sau din-
tre vrăjmaşii noştri?» El a răspuns: «Nu, ci Eu sunt Căpetenia oştirii
Domnului şi acum am venit.» Iosua s-a aruncat cu faţa la pământ,
s-a închinat şi I-a zis: «Ce spune Domnul meu robului Său?» Şi
Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: «Scoate-ţi încălţămintele
din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.» Şi Iosua a făcut aşa.“
(Iosua 5, 13-15)

În sanctuar, ca şi în templu, care erau simbolurile pământeşti ale
locaşului lui Dumnezeu, o încăpere era rezervată pentru prezenţa Sa.
Perdeaua brodată cu heruvimi, ce se găsea la intrare nu era voie să fie
ridicată decât de o singură mână. Ridicarea perdelei şi pătrunderea
neîngăduită în taina cea sacră a Locului prea sfânt însemna moarte.
Căci, deasupra milostivitorului şi a îngerilor prosternaţi în adorare,
trona slava Celui Preasfânt — glorie pe care nici un om n-o poate
privi şi totuşi să trăiască. Într-o anumită zi din an, rânduită pentru[285]
slujirea în Locul prea sfânt, marele preot, plin de teamă, se înfăţişa
înaintea lui Dumnezeu, în timp ce nori de tămâie învăluiau slava
dinaintea ochilor lui. Prin curţile templului nu se mai auzea nici
un zgomot. La altare nu mai slujea nici un preot. Mulţimea de
închinători, plecaţi în tăcut respect, îşi înălţa cererile pentru îndurare.

„Aceste lucruri li s-au întâmplat, ca să ne slujească drept pilde şi
au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile
veacurilor.“ (1 Corinteni 10, 11)

„Domnul însă este în Templul Lui cel sfânt.
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Tot pământul să tacă înaintea Lui.“ (Habacuc 2, 20)

„Domnul împărăţeşte: popoarele tremură;
El şede pe heruvimi: pământul se clatină.

Domnul este mare în Sion,
Şi înălţat peste toate popoarele.

Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat,
Căci este sfânt!“ (Psalmii 99, 1-3)

„Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri.
Ochii Lui privesc şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oameni-

lor.“
„Căci El priveşte din înălţimea sfinţeniei Lui;

Domnul priveşte din ceruri pe pământ.“ (Psalmii 11, 4; 102,
19)

„Din locaşul locuinţei Lui,
El priveşte pe toţi locuitorii pământului.

El le întocmeşte inima la toţi,
Şi ia aminte la toate faptele lor.

Tot pământul să se teamă de Domnul!
Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui.“ (Psalmii 33,

14.15.8)

Nu prin cercetare Îl poate găsi omul pe Dumnezeu. Nimeni să nu
încerce să ridice cu mâinile încumetării perdeaua care ascunde slava
Sa. „Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt
căile Lui.“ (Romani 11, 33) Faptul că puterea Sa este ascunsă este o
dovadă a harului Său; căci a ridica perdeaua care acoperă prezenţa
divină înseamnă moarte. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde
în taina în care locuieşte şi lucrează Cel Atotputernic. [286]

Noi putem pricepe despre El numai ce socoteşte El potrivit să
descopere. Priceperea trebuie să recunoască o autoritate superioară
ei. Inima şi mintea trebuie să se plece înaintea marelui EU SUNT.

Dumnezeu — descoperit de Domnul Hristos

Tot ce-i este necesar omului să cunoască sau poate cunoaşte
despre Dumnezeu a fost descoperit în viaţa şi caracterul Fiului Său.
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„Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul Lui Fiu,
care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.“ (Ioan 1, 18)
Luând natura omenească asupra Sa, Hristos a venit ca să fie una cu
neamul omenesc şi, în acelaşi timp, să-L descopere pe Tatăl nostru
ceresc făpturilor omeneşti păcătoase. El a fost făcut în toate lucrurile
asemenea fraţilor Săi. El a devenit trup, aşa cum suntem noi. El a
flămânzit, a însetat şi a obosit. El era întărit prin hrană şi reînviorat
prin somn. El S-a făcut părtaş de viaţa oamenilor, şi totuşi El a fost
nepătatul Fiu al lui Dumnezeu. El a fost străin şi peregrin pe pământ
— în lume, dar nu din lume; ispitit şi încercat cum sunt ispitiţi şi
încercaţi azi bărbaţii şi femeile, totuşi a trăit o viaţă fără păcat.

Blând, îndurător, plin de simpatie, continuu atent faţă de alţii, El
reprezenta caracterul lui Dumnezeu şi continuu era prins în slujirea
lui Dumnezeu şi a omului.

„Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi
de adevăr.“ (Ioan 1, 14) El a zis: „Am făcut cunoscut Numele Tău
oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Eu le-am făcut cunoscut
Numele Tău pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei,
şi Eu să fiu în ei.“ (Ioan 17, 6.26) „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri“, îi
îndemna El; „binecuvântaţi pe cei că vă blestemă, faceţi bine celor
ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca
să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El este bun şi cu
cei nemulţumitori şi cu cei răi. El face să răsară soarele Său peste cei
răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.
Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv.“ (Matei 5, 44.45;[287]
Luca 6, 35.36)

Slava Crucii

Descoperirea iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni se concen-
trează la cruce. Limba nu poate descrie deplina ei însemnătate; pana
n-o poate zugrăvi; mintea omului n-o poate cuprinde. Privind la
crucea de pe Golgota, nu putem spune decât, „Atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.“ (Ioan 3, 16) Hris-
tos — răstignit pentru păcatele noastre, Hristos — înviat din morţi,
Hristos — înălţat în slavă — iată ştiinţa mântuirii pe care o avem de
învăţat şi răspândit.
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„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi nu a crezut ca un
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe
Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător
până la moarte, şi încă moarte de cruce.“ (Filipeni 2,6-8) „Hristos
a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu
şi mijloceşte pentru noi.“ (Romani 8, 34) „De aceea şi poate să
mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin
El, pentru că trăieşte pururea, ca să mijlocească pentru ei.“ (Evrei
7, 25) „N-avem un Mare Preot, care să n-aibă milă de slăbiciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar
fără păcat.“ (Evrei 4, 15) Aici se găseşte înţelepciune nemărginită,
iubire nemărginită, dreptate nemărginită, har nemărginit — „adâncul
bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu.“ (Romani 11, 33)

Noi primim orice binecuvântare prin darul lui Hristos. [288]
Prin acest Dar ajunge la noi, zi de zi, nesecatul torent al bunătăţii

lui Iehova. Fiecare floare, cu coloritul ei delicat şi parfumul plăcut,
este dată spre bucuria noastră prin acest singur Dar. Soarele şi luna
au fost făcute de El; nu există stea, ce înfrumuseţează cerurile, pe
care să n-o fi făcut El. Nu există vreun aliment pe mesele noastre,
de care să nu Se fi îngrijit El pentru întreţinerea noastră. Inscripţia
lui Hristos este pe orice. Totul este oferit omului prin negrăitul unic
Dar, Fiul cel unul născut al lui Dumnezeu. El a fost ţintuit pe cruce
pentru ca toate aceste îmbelşugări să se poată revărsa asupra operei
mâinii lui Dumnezeu.

Fructul pomului vieţii din grădina Eden poseda virtuţi suprana-
turale. A mânca din el însemna a trăi veşnic. Fructul era antidotul
morţii. Frunzele lui aveau menirea să susţină viaţa şi nemurirea.
Însă, prin neascultarea lui Adam, în lume a pătruns moartea. Adam
a mâncat din pomul cunoştinţei binelui şi răului, al cărui fruct fusese
interzis să fie atins. Nelegiuirea lui a deschis zăgazurile potopului
de vaiuri asupra omenirii.

După intrarea păcatului, Gospodarul ceresc a mutat pomul vieţii
în paradisul de sus; însă ramurile lui atârnă peste zid, spre lumea
de jos. Prin mântuirea dobândită prin sângele lui Hristos, noi încă
putem mânca din fructul lui dătător de viaţă.
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Despre Hristos este scris: „În El era viaţa, şi viaţa era lumina
oamenilor.“ (Ioan 1, 4). El este izvorul vieţii. Ascultarea de El este
puterea dătătoare de viaţă ce bucură sufletul.

Hristos declară: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu
va flămânzi niciodată; şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.
După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine, şi Eu trăiesc prin
Tatăl, tot aşa, cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi şi El prin Mine.[289]
Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele
pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă.“ „Celui ce va birui, îi voi
da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.“
(Ioan 6, 35.57-63; Apocalipsa 2, 7) „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat
Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu.“ (1 Ioan 3, 1)

Cunoaşterea care lucrează transformarea

Cunoaşterea lui Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Hristos,
este cunoştinţa pe care trebuie să o avem noi, toţi cei care suntem
mântuiţi. Aceasta este cunoştinţa ce lucrează schimbarea caracte-
rului. Primită, această cunoştinţă va renaşte sufletul după chipul lui
Dumnezeu. Ea va împărtăşi întregii făpturi o putere spirituală divină.

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă
în slavă, prin Duhul Domnului.“ (2 Corinteni 3, 18) Cu privire la
propria Sa viaţă, Mântuitorul spune: „Eu am păzit poruncile Tatălui
Meu.“ (Ioan 15, 10). „Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna
fac ce-I este plăcut.“ (Ioan 8, 29) Aşa cum a trăit Isus în natura
omenească, la fel înţelege Dumnezeu să trăiască şi urmaşii Lui. În
puterea Sa, noi trebuie să trăim viaţa de curăţie şi nobleţe pe care a
trăit-o Mântuitorul.

„Iată de ce“, spune Pavel, „îmi plec genunchii înaintea Tatălui
Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie,
în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să
vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,
aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru
ca, având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe
împreună cu toţi sfinţii care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi
înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice
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cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.“
(Efeseni 3,14.19) [290]
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Falsa ştiinţă este una dintre căile folosite de Satana în curţile
cereşti, şi el o foloseşte şi azi. Afirmaţiile pe care le-a făcut îngerilor,
subtilele lui teorii ştiinţifice, i-au abătut pe mulţi dintre ei de la
loialitatea lor.

Pierzându-şi locul în cer, Satana şi-a prezentat ispitele primilor
noştri părinţi. Adam şi Eva au cedat vrăjmaşului şi, prin neascultarea
lor, omenirea a fost înstrăinată de Dumnezeu şi pământul a fost
despărţit de cer.

Dacă Adam şi Eva nu s-ar fi atins deloc de pomul oprit, Dumne-
zeu le-ar fi împărtăşit cunoştinţă — cunoştinţa în care nu se găseşte
nici un blestem al păcatului, cunoştinţă care le-ar fi adus bucurie veş-
nică. Tot ce au dobândit prin neascultare a fost cunoaşterea păcatului
şi a urmărilor lui.

Amăgirile zilelor din urmă

Satana îi conduce şi azi pe oameni pe acelaşi teren pe care i-a
condus pe primii noştri părinţi. El potopeşte lumea cu născociri plă-
cute. Prin fiecare mijloc ce-i stă la îndemână, el caută să-i împiedice
pe oameni să dobândească acea cunoaştere de Dumnezeu, care este
mântuire.

Trăim într-un veac de mare lumină; dar o mare parte din aşa-
zisa lumină deschide calea pentru înţelepciunea şi vicleşugurile lui
Satana. Multe lucruri vor fi prezentate cu înfăţişare de adevăr, şi
totuşi ele trebuie cercetate îndeaproape cu multă rugăciune; căci
se poate ca ele să fie mijloace amăgitoare ale vrăjmaşului. Adesea
calea rătăcirii pare a fi foarte aproape de calea adevărului. Anevoie
poate fi deosebită de calea ce duce la sfinţenie şi la cer. Însă mintea
luminată de Duhul Sfânt poate să-şi dea seama când se abate de la[291]
calea cea dreaptă. După o vreme, cele două căi se arată a fi cu totul
deosebite.

278
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Teorii panteiste

Au pătruns deja între noi învăţături spiritualiste, care vor submina
credinţa celor care vor lua aminte la ele. Teoria că Dumnezeu este
un principiu de bază (o esenţă) răspândit în întreaga natură, este una
dintre cele mai subtile născociri ale lui Satana. Ea Îl înfăţişează pe
Dumnezeu într-o lumină falsă şi este o dezonorare a Atotputerniciei
şi Maiestăţii Sale.

Teoriile panteiste nu sunt sprijinite de Cuvântul lui Dumnezeu.
Lumina adevărului Său arată că aceste teorii sunt mijloace de dis-
trugere a sufletului. Întunericul este elementul şi senzualitatea este
sfera lor. Ele mulţumesc inima firească şi dau frâu liber înclinaţiei.
Despărţirea de Dumnezeu este urmarea acceptării lor.

Starea în care am ajuns datorită păcatului a devenit ceva potrivnic
firii, şi puterea care ne poate reface trebuie să fie supranaturală, căci
altfel nu are nici o valoare. Nu există decât o singură forţă ce poate
sfărâma în inimile oamenilor stăpânirea răului, şi aceasta este puterea
lui Dumnezeu în Isus Hristos. Numai prin sângele Celui răstignit se
poate face curăţirea de păcat. Numai harul Său ne poate face în stare
să înfruntăm şi să dominăm înclinaţiile firii noastre căzute. Această
putere poate fi făcută fără efect de teoriile spiritualiste cu privire la
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este o esenţă în întreaga natură, atunci
El sălăşluieşte în toţi oamenii; şi, pentru a atinge sfinţirea, omul nu
are decât să-şi dezvolte puterea care este în sine.

Aceste teorii, cu concluziile logice ce le urmează, spulberă între-
gul edificiu creştin. Ele înlătură nevoia unei ispăşiri şi fac din om
propriul său mântuitor. Aceste teorii cu privire la Dumnezeu fac fără
efect Cuvântul Său şi cei care le primesc se găsesc în mare primejdie
ca, în cele din urmă, să fie împinşi să socotească întreaga Biblie ca
un basm. Ei pot să ajungă să privească virtutea ca fiind mai bună [292]
decât viciul; dar, înlăturându-L pe Dumnezeu din poziţia Lui de
suveran, ei îşi pun încrederea în puterea omenească, iar aceasta, fără
Dumnezeu este fără valoare. Neajutată, voinţa omenească nu are
puterea temeinică să se împotrivească şi să biruie răul. Baricadele
sufletului sunt trântite la pământ. Omul nu are nici o barieră faţă de
păcat. Din moment ce restricţiile cuvântului lui Dumnezeu şi ale
Spiritului Său sunt înlăturate, nu putem şti până în ce abisuri se va
prăbuşi omul.
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Cei care continuă să susţină aceste teorii spiritualiste negreşit că
îşi vor nărui experienţa creştină, vor rupe legătura cu Dumnezeu şi
vor pierde viaţa veşnică.

Sofismele cu privire la Dumnezeu şi natură, care potopesc lu-
mea cu scepticism, sunt născocirile vrăjmaşului căzut, care este un
cercetător al Bibliei, care cunoaşte adevărul ce trebuie să fie ştiut de
oameni şi a cărui preocupare este să abată minţile de la adevărurile
cele mari, care au fost date spre a-i pregăti pe oameni în vederea
celor ce urmează să vină peste lume.

Am văzut urmările acestor concepţii închipuite despre Dumne-
zeu: apostazie, spiritism şi desfrânare. Tendinţa spre desfrânare a
acestor învăţături era aşa de ascunsă, încât la început mi-a fost greu
să mă lămuresc cu privire la adevăratul lor caracter. Până ce nu mi-a
fost descoperit de Domnul, n-am ştiut cum să o denumesc, însă am
fost îndrumată să o denumesc iubire spirituală nesfântă.

Fanatismul după 1844

După trecerea vremii de după 1844, a trebuit să întâmpinăm toate
felurile de fanatism. Mi-au fost date mărturii de mustrare, pe care să
li le prezint unora, care susţin teorii spiritualiste.

Existau unii care erau zeloşi în răspândirea ideilor false cu privire
la Dumnezeu. Mi-a fost dată lumina că oamenii aceştia făceau fără
putere adevărul, prin falsele lor învăţături.[293]

Am fost lămurită că ei abăteau suflete, înfăţişându-le teorii spe-
culative cu privire la Dumnezeu.

M-am dus acolo unde se găsesc ei şi le-am dezvăluit natura
lucrării lor. Domnul mi-a dat putere să le prezint lămurit primejdia
în care se găseau. Printre alte păreri, ei susţineau că cei sfinţiţi o
dată nu mai putea păcătui. Învăţătura lor greşită dăuna mult, atât lor,
cât şi altora. Ei dobândeau o putere spiritualistă asupra celor care
nu puteau vedea răul acestor teorii ingenios prezentate. Doctrina că
toţi sunt sfinţi a dus la credinţa că lucrurile îndrăgite de cel sfinţit
nu-l vor rătăci niciodată. Urmarea acestei credinţe a fost împlinirea
dorinţelor stricate ale inimilor care, deşi pretindeau că sunt sfinţite,
erau departe de curăţia gândului şi vieţii.
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Învăţătura nesfântă este urmată de obiceiuri păcătoase. Ea este
momeala ademenitoare a tatălui minciunii, având ca urmare păcăto-
şenia necurăţiei mulţumirii de sine.

Aceasta este doar una dintre ocaziile în care am fost chemată să-i
mustru pe cei care prezentau doctrina unui Dumnezeu impersonal,
răspândit în toată natura, cum şi alte rătăciri asemănătoare.

Repetarea experienţelor din trecut

Experienţele din trecut se vor repeta. În viitor, superstiţiile lui
Satana vor lua noi înfăţişări. Erorile vor fi prezentate într-un chip
plăcut şi atrăgător. Poporului lui Dumnezeu îi vor fi prezentate teorii
false, îmbrăcate în veşminte de lumină. În felul acesta, Satana va
încerca să-i amăgească, dacă e posibil, chiar şi pe cei aleşi. Vor fi
exercitate cele mai seducătoare influenţe; minţile vor fi hipnotizate.

Pentru a înrobi minţile, vor fi introduse stricăciuni de tot felul,
asemănătoare celor întâlnite la ante-diluvieni. [294]

Proslăvirea naturii drept Dumnezeu, neînfrânatele îngăduinţe ale
voinţei omeneşti, sfatul netemătorilor de Dumnezeu — iată mijloa-
cele folosite de Satana spre a-şi împlini anumite scopuri. El va folosi
puterea unei minţi asupra alteia, spre a-şi împlini planurile. Lucrul
cel mai întristător dintre toate este că, datorită influenţei lui înşelă-
toare, oamenii vor avea o formă de evlavie, fără să aibă o adevărată
legătură cu Dumnezeu. Ca şi Adam şi Eva, care au mâncat fructul
din pomul cunoştinţei binelui şi răului, mulţi se hrănesc şi acum cu
înşelătoarele firimituri ale rătăcirii.

Uneltele satanice îmbracă teoriile mincinoase în nuanţe atrăgă-
toare, după cum, în grădina Eden, Satana şi-a ascuns identitatea faţă
de primii noştri părinţi, vorbind prin şarpe. Aceste unelte îi insuflă
minţii omeneşti lucruri care de fapt sunt o rătăcire de moarte. Influ-
enţa hipnotică a lui Satana va dăinui asupra celor care se abat de la
Cuvântul lămurit al lui Dumnezeu, îndreptându-se spre basme.

Satana depune cea mai mare sârguinţă spre a-i prinde în laţ pe
aceia care au avut cea mai mare lumină. El ştie că, dacă îi poate
amăgi, sub călăuzirea lui, aceştia vor îmbrăca păcatul cu veşmintele
neprihănirii şi îi vor duce pe mulţi în rătăcire.

Spun tuturor: Păziţi-vă, căci sub chipul unui înger de lumină
Satana merge la fiecare adunare de lucrători creştini şi la fiecare co-
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munitate, încercând să câştige membri de partea sa. Sunt îndemnată
să-i dau poporului lui Dumnezeu această avertizare: „Nu vă înşelaţi,
Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.“ (Galateni 6, 7)

Feriţi-vă de o religie a senzaţiilor

În vremea aceasta, în lucrarea lui Dumnezeu, avem nevoie de
persoane spirituale — persoane care nu se abat de la principii, şi
care au o clară înţelegere a adevărului.[295]

Am fost instruită că cei credincioşi nu au nevoie de doctrine noi
şi închipuite. Ei n-au nevoie de presupuneri omeneşti. Ei au nevoie
de mărturia celor care cunosc şi trăiesc adevărul, de persoane care în-
ţeleg şi iau aminte la însărcinarea dată lui Timotei: „Propovăduieşte
Cuvântul; stăruieşte asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă,
îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când
oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila
urechile să audă lucruri plăcute, îşi vor da învăţători după poftele lor.
Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri
închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă
lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba.“ (2 Timotei 4,
2-5) Păşiţi fără şovăială, hotărâţi, având picioarele încălţate cu râvna
Evangheliei păcii. Fiţi siguri că religia curată şi neîntinată nu este
o religie a senzaţionalului. Dumnezeu nu a dat nimănui sarcina să
încurajeze vreo dorinţă după doctrine şi teorii speculative. Fraţii
mei, ţineţi predicarea voastră departe de asemenea lucruri. Nu le
îngăduiţi să pătrundă în experienţa voastră. Activitatea voastră să nu
fie mânjită de ele.

O avertizare împotriva învăţăturii false

O avertizare împotriva învăţăturii false se găseşte în epistola
lui Pavel către Coloseni. Apostolul afirmă că inimile credincioşilor
trebuie să fie unite în dragoste, ca „să capete toate bogăţiile plină-
tăţii de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică
pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale
ştiinţei“. „Spun lucrul acesta“, continuă el, „pentru ca nimeni să nu
vă înşele prin vorbiri amăgitoare. După cum aţi primit pe Hristos
Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El,[296]
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întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind
în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama ca nimeni să nu
vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor,
după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos. Căci în El
locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin
în El, care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri.“ (Coloseni 2, 2-10)
Sunt îndemnată să spun poporului nostru: Să-L urmăm pe Hristos.
Nu uitaţi că El trebuie să fie modelul nostru în toate lucrurile. Să
dăm la o parte, fără teamă, ideile care nu se găsesc în învăţătura
Sa. Mă adresez predicatorilor noştri să se asigure că picioarele lor
stau pe platforma adevărului veşnic. Feriţi-vă să vă lăsaţi conduşi de
impuls, denumindu-l Duhul Sfânt. Unii sunt în primejdie în această
privinţă. Le atrag atenţia să fie tari în credinţă, în stare să răspundă
oricui le cere socoteală de nădejdea care este în ei.

Abaterea minţilor de la adevărul prezent

Vrăjmaşul caută să abată minţile fraţilor şi surorilor noastre de
la lucrarea pregătirii unui popor care să stea în aceste zile din urmă.
Sofismele lui urmăresc să abată minţile de la primejdiile şi datoriile
acestui timp. Ei nu dau nici o preţuire luminii pe care Hristos a
venit din cer să i-o dea lui Ioan, pentru poporul Său. Ei învaţă că
scenele de dinaintea noastră nu sunt destul de importante spre a le da
o atenţie deosebită. Ei fac fără efect adevărul de origine cerească şi
jefuiesc poporul lui Dumnezeu de experienţa sa din trecut, dându-i
în schimb o ştiinţă falsă.

„Aşa vorbeşte Domnul: «Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi
care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună; umblaţi pe
ea.»“ (Ieremia 6, 16) Nimeni să nu caute să înlăture temeliile credin- [297]
ţei noastre — temelii care au fost puse la începutul lucrării noastre,
prin cercetare cu rugăciune a Cuvântului şi prin descoperire. Pe
aceste temelii am clădit noi de cincizeci de ani încoace. Oamenii
îşi pot închipui că au găsit o cale nouă şi că pot pune o temelie
mai puternică decât cea care a fost pusă. Însă aceasta este o mare
amăgire. O altă temelie decât cea pusă nu poate fi aşezată de nici un
om.
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În trecut, mulţi s-au apucat să clădească o nouă credinţă, să
statornicească principii noi. Însă cât a dăinuit clădirea lor? A căzut
degrabă, căci nu era întemeiată pe Stâncă.

Primii ucenici n-au avut ei oare de întâmpinat zisele oamenilor?
N-au ascultat ei învăţăturile false şi apoi, după toate, au stat tari şi
au zis: „Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost
pusă“? (1 Corinteni 3, 11) Deci, noi trebuie să ne păstrăm până la
sfârşit încrederea nezguduită de la început. Cuvinte puternice au
fost trimise de Dumnezeu şi de Hristos acestui popor, scoţându-l
din lume, punct cu punct, la lumina cea clară a adevărului prezent.
Cu buze atinse cu focul sfânt, servii lui Dumnezeu au vestit solia.
Declaraţia divină şi-a pus sigiliul pe temeinicia adevărului vestit.

O reînnoire a mărturiei credincioase

Domnul cheamă la o reînnoire a credincioasei mărturii date
în anii trecuţi. El cheamă la o reînnoire a vieţii spirituale. Forţele
spirituale ale poporului Său au stat multă vreme amorţite, însă trebuie
să aibă loc o înviere din moartea aparentă.

Prin rugăciune şi mărturisirea păcatului, noi trebuie să netezim
calea Regelui. Făcând aceasta, puterea Spiritului va veni asupra noas-
tră. Avem nevoie de forţa Zilei Cincizecimii. Aceasta va veni; căci[298]
Domnul a făgăduit să trimită Spiritul Său ca o putere atotbiruitoare.

În faţă stau vremuri primejdioase. Fiecare ins care cunoaşte
adevărul trebuie să se trezească şi să se aducă pe sine, să-şi aducă
suflet, trup şi spirit în ascultare de Dumnezeu. Vrăjmaşul e pe ur-
mele noastre. Trebuie să fim nespus de treji, în gardă faţă de el.
Trebuie să îmbrăcăm toată armătura lui Dumnezeu. Trebuie să ur-
mărim îndrumările date prin Spiritul Profeţiei. Trebuie să iubim şi
să ascultăm adevărul pentru acest timp. Acesta ne va feri să primim
marile amăgiri. Dumnezeu ne-a vorbit prin Cuvântul Său. El ne-a
vorbit prin mărturiile pentru Comunitate şi prin cărţile care au ajutat
să lămurească actuala noastră datorie, cum şi poziţia pe care trebuie
să o ocupăm acum. Avertizările date, învăţătură peste învăţătură,
poruncă peste poruncă, trebuie luate în seamă. Ce scuză putem aduce
dacă le desconsiderăm?

Îi îndemn pe cei care lucrează pentru Dumnezeu să nu primească
minciuna în locul adevărului. Nici argumentarea omenească să nu
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fie pusă acolo unde ar trebui să se găsească adevărul divin şi sfinţitor.
Hristos aşteaptă să aprindă credinţa şi iubirea în inimile celor ai Săi.
Teoriile rătăcite să nu primească încurajare din partea celor care
ar trebui să stea neclintiţi pe platforma adevărului veşnic. Dumne-
zeu ne cheamă să ţinem tare la principiile fundamentale, care sunt
întemeiate pe o autoritate neîndoielnică.

Căutaţi iubirea dintâi

În inimile multora dintre cei care sunt de mult în adevăr a pătruns
un spirit aspru şi critic. Ei sunt tăioşi, gata să judece, găsitori de
greşeli. Ei s-au căţărat pe scaunul de judecată, ca să rostească osânda
asupra celor care nu se potrivesc ideilor lor. Dumnezeu îi cheamă
să se dea jos şi să se plece înaintea Lui în pocăinţă, mărturisindu- [299]
şi păcatele. El le spune: „Ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit
dragostea dintâi. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te
şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi
lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.“ (Apocalipsa 2, 4.5).
Ei se luptă pentru locul de frunte şi, prin cuvintele şi faptele lor,
îndurerează multe inimi.

Îmi ridic avertizarea împotriva acestui spirit şi împotriva falsei
religii a sentimentalismului, care este tot atât de primejdioasă. Luaţi
aminte, fraţi şi surori! Cine este conducătorul vostru — Hristos sau
îngerul căzut din cer? Cercetaţi-vă şi aflaţi dacă staţi în credinţă cum
se cuvine!

Cuvântul lui Dumnezeu — pavăza noastră

Deviza noastră să fie: „«La Lege şi la mărturie!», căci, dacă
nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta.“
(Isaia 8, 20) Avem o Biblie plină cu adevărul cel mai preţios. Ea
cuprinde alfa şi omega cunoştinţei. Scripturile, date prin inspiraţie
de la Dumnezeu, sunt „de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte,
să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu
să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.“ (2
Timotei 3, 16.17). Luaţi Biblia drept manualul vostru de învăţătură.
Oricine poate pricepe învăţăturile ei.
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Îi îndemn pe predicatorii şi medicii noştri, cum şi pe toţi membrii
comunităţii, să aprofundeze învăţăturile date de Hristos ucenicilor
Lui chiar înainte de înălţarea Sa. Aceste învăţături cuprind îndruma-
rea de care are nevoie poporul.

Viaţa veşnică se dobândeşte numai mâncând trupul şi bând sân-
gele Fiului lui Dumnezeu. „Adevărat, adevărat vă spun“, afirma
Hristos, „că cine crede în Mine, are viaţă veşnică Eu sunt Pâinea vie,
care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta,
va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe[300]
care îl voi da pentru viaţa lumii Cine mănâncă trupul Meu şi bea
sângele Meu are viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci
trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat
o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în
Mine şi Eu rămân în El Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu
foloseşte la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi
viaţă.“ (Ioan 6, 47-63) Hristos îl cheamă pe poporul Său să creadă
şi să trăiască acest cuvânt al Său. Cei care primesc şi-şi însuşesc
acest cuvânt, făcându-l o parte din fiecare faptă, din fiecare însuşire
a caracterului, se vor întări în puterea lui Dumnezeu. Se va vădi că
credinţa lor este de origine cerească. Ei nu vor rătăci pe cărări străine.
Minţile lor nu se vor îndrepta spre o religie a sentimentalismului şi
a emoţiilor. Ei vor sta înaintea îngerilor şi înaintea oamenilor ca unii
care au caractere creştine, tari şi temeinice.

În cădelniţa de aur a adevărului, după cum este înfăţişat în învă-
ţăturile lui Hristos, avem ceea ce va convinge şi va converti suflete.
Prezentaţi în simplitatea lui Hristos adevărurile pe care El a venit să
le vestească în această lume, şi puterea soliei noastre se va face şi
ea simţită. Nu prezentaţi teorii sau susţineri pe care Hristos nu le-a
amintit niciodată şi care n-au nici o temelie în Biblie. Noi avem de
prezentat adevăruri mari şi solemne. „Este scris“ este mărturia ce
trebuie înfăţişată fiecărui suflet.

Se poate ca oamenii să continue să înveţe lucrurile de care de-
pinde pacea lor. Glasul harului se poate să fie încă auzit chemând:
„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.[301]
Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.“ (Matei 11,
28-30). Numai atunci când viaţa spirituală aduce odihnă, se poate
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dobândi o fericire dăinuitoare. Noi trebuie să ajungem să spunem pe
furtună şi pe vijelie: „Ancora mea rezistă“.

Să căutăm călăuzire în Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne asigurăm
de un „Aşa zice Domnul“. Am depins destul de metode omeneşti. O
minte deprinsă numai cu ştiinţa lumească nu înţelege lucrurile lui
Dumnezeu; însă aceeaşi minte, convertită şi sfinţită, va vedea putere
divină în Cuvânt. Numai mintea şi inima curăţite prin sfinţirea adusă
de Spirit pot discerne lucrurile cereşti.

Fraţilor, în Numele Domnului, vă îndemn să vă treziţi la datorie!
Inimile voastre să se supună puterii Duhului Sfânt şi atunci vor
ajunge primitoare de învăţătura Cuvântului. Atunci veţi fi în stare să
discerneţi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.

Fie ca Dumnezeu să-l aducă pe poporul Său sub înrâurirea Spiri-
tului Său! Fie ca El să-i facă să se ridice, să-şi vadă primejdia şi să
se pregătească în vederea celor ce vor veni pe pământ!

Cercetaţi Scripturile

Domnul i-a descoperit lui Ioan lucrurile pe care El le-a socotit
necesare pentru poporul Său în zilele din urmă. Învăţătura pe care a
dat-o se găseşte în cartea Apocalipsei. Cei care vor să fie conlucrători
cu Domnul şi Mântuitorul nostru Isus Hristos vor dovedi un adânc
interes faţă de adevărurile găsite în această carte. Cu pana şi glasul,
se vor strădui să pună în lumină lucrurile minunate pe care Hristos a
venit din cer să le descopere.

„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca
să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a
făcut-o cunoscut, trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, care [302]
a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui
Isus Hristos, şi a spus tot ce a văzut. Ferice de cine citeşte şi de cei
ce ascultă cuvintele acestei proorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea!
Căci vremea este aproape!“ (Apocalipsa 1, 1-3) Solemnele solii ce
au fost date în ordinea lor în Apocalipsa trebuie să ocupe primul
loc în mintea poporului lui Dumnezeu. Nu trebuie îngăduit nimic
altceva, care să ne absoarbă atenţia.

Timpul preţios fuge cu grăbire şi există primejdia ca mulţi să fie
jefuiţi de timpul ce ar fi trebuit să fie folosit în vestirea soliilor date
de Dumnezeu unei lumi căzute. Satana priveşte cu plăcere mulţimea
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de preocupări ale minţilor care ar fi trebuit să se ocupe cu cercetarea
adevărurilor despre realităţile veşnice.

Mărturia lui Hristos, o mărturie de cel mai solemn caracter,
trebuie dusă lumii. În toată cartea Apocalipsei, se găsesc cele mai
preţioase şi mai înălţătoare făgăduinţe şi se mai găsesc acolo şi
avertizări de cea mai cutremurătoare şi solemnă importanţă. Vor fi
dispuşi cei care pretind a cunoaşte adevărul să citească mărturia dată
de Hristos lui Ioan? Aici nu este vorba de vreo presupunere, nici
de înşelare ştiinţifică. Aici se găsesc adevărurile care privesc binele
nostru prezent şi viitor. Ce este pleava faţă de grâu?

Către biserica din Sardes

„Îngerului bisericii din Sardes scrie-i: Iată ce zice Cel ce are cele
şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: «Ştiu faptele tale;
că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează şi întăreşte
ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite
înaintea Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit şi auzit!
şine şi pocăieşte-te![303]

Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoţ, şi nu vei şti în care ceas voi
veni peste tine.

Totuşi ai în Sardes câteva nume, care nu şi-au mânjit hainele. Ei
vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în alb, fiindcă sunt vrednici.
Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge
nicidecum numele din cartea vieţii, şi voi mărturisi numele lui înain-
tea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui. Cine are urechi să asculte
ce zice bisericilor Duhul.»“ (Apocalipsa 3, 1-6)

Solia către biserica Filadelfia

„Îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: Iată ce zice Cel sfânt,
Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia lui David, Cel ce deschide şi nimeni
nu va închide, Cel ce închide şi nimeni nu va deschide: «Ştiu faptele
tale: iată ţi-am pus înainte o uşă deschisă, pe care nimeni n-o poate
închide, că ai puţină putere, şi ai păzit Cuvântul Meu, şi n-ai tăgăduit
Numele Meu. Iată că îţi dau din cei ce sunt în sinagoga Satanei, care
zic că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se
închine la picioarele tale, şi să ştie că te-am iubit. Fiindcă ai păzit
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cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are
să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe toţi locuitorii pămân-
tului. Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa.
Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu,
şi nu va mai ieşi afară din el. Voi scrie pe el Numele Dumnezeului
Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, noul Ierusalim, care are să
se pogoare din cer de la Dumnezeul Meu, şi Numele Meu cel nou».“
(Apocalipsa 3, 7-12) [304]

Solia către Laodicea

„Îngerului bisericii din Laodicea scrie-i: Iată ce zice Cel ce este
Amin, Martorul credincios şi adevărat, începutul zidirii lui Dumne-
zeu: «Ştiu faptele tale, că nu eşti nici rece, nici în clocot. O, dacă
ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în
clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: „Sunt bogat,
m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic“, şi nu ştii că eşti ticălos,
nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de le Mine aur
curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe ca să te îmbraci
cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru
ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin
de râvnă dar, şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă, şi bat. Dacă aude
cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el
şi el cu Mine. Celui ce va birui, îi voi da să şadă pe scaunul Meu
de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe
scaunul Lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor
Duhul.»“ (Apocalipsa 3, 14-22) Domnul vine curând. Străjerii de pe
zidurile Sionului sunt îndemnaţi să ia aminte la răspunderea dată lor
de Dumnezeu. Dumnezeu caută străjeri, care, în puterea Spiritului,
sunt dispuşi să dea lumii ultima solie de avertizare; care să anunţe
timpul din noapte. El caută străjeri dispuşi să ridice bărbaţi şi femei
din letargia lor, ca nu cumva să fie prinşi de somnul morţii. [305]
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Mintea care domină confederaţia răului este continuu la lucru,
ca să ia dinaintea ochilor noştri cuvintele lui Dumnezeu şi să pună
în lumină din plin părerile oamenilor. Satana urmăreşte ca noi să nu
auzim glasul lui Dumnezeu, zicând: „Iată, calea, mergeţi pe ea“. Prin
intermediul educaţiei, el face tot ce-i stă în putere spre a întuneca
lumina cerului.

Speculaţii filozofice

Speculaţia filozofică şi cercetarea ştiinţifică, în care Dumnezeu
nu este recunoscut, fac mii de sceptici dintre tineri. n şcolile de azi,
concluziile la care au ajuns învăţaţii, ca rezultat al cercetărilor lor
ştiinţifice, sunt predate cu grijă şi pe deplin explicate, lăsându-se
să se înţeleagă în mod lămurit că, dacă aceşti învăţaţi au dreptate,
atunci Biblia nu mai poate să aibă. Scepticismul este atrăgător pentru
mintea omenească. Tinerii văd în el o independenţă ce captivează
imaginaţia şi sunt amăgiţi. Satana triumfă; este exact ce doreşte el să
se întâmple. El hrăneşte fiecare sămânţă de îndoială ce este semănată
în inimile tinere. El o face să se dezvolte şi să aducă rod şi, în scurt
timp, se seceră o îmbelşugată recoltă de necredincioşie. Din pricină
că inima omenească este înclinată spre rău, primejdia semănării
seminţelor scepticismului în minţile tinere este aşa de mare. Acesta
slăbeşte credinţa în Dumnezeu, jefuieşte sufletul de puterea dea se
împotrivi ispitei. El îndepărtează orice pavăză temeinică împotriva
păcatului. Nu avem nevoie să înfiinţăm şcoli de filozofie scolastică
sau pentru aşa-numita „educaţie înaltă“. Superioritatea noastră con-
stă în a-L onora pe Dumnezeu printr-o experienţă simplă şi practică
în viaţa de fiecare zi. Avem nevoie să umblăm cu Dumnezeu, să-L
aducem în inimile şi în căminele noastre.[306]
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Autori necredincioşi

Mulţi consideră că, pentru a dobândi o educaţie, trebuie să stu-
diezi lucrările scriitorilor care învaţă necredincioşia, deoarece lu-
crările lor cuprind strălucitoare perle ale gândirii. Însă cine a stat la
originea acestor perle ale gândirii? Dumnezeu şi numai Dumnezeu.
El este izvorul oricărei lumini. De ce să ne facem cu greu drum
prin mulţimea de rătăcire, cuprinsă în lucrările păgânismului şi ale
necredincioşilor, în căutarea câtorva adevăruri intelectuale, când ne
stă la îndemână tot adevărul? Există un motiv pentru care oamenii
aceştia dau uneori pe faţă o înţelepciune deosebită. Satana a fost
educat în curţile cereşti şi el cunoaşte atât binele, cât şi răul. El ames-
tecă cele preţioase cu cele de rând şi în aceasta stă puterea lui de a
amăgi. Dar oare, fiindcă Satana s-a îmbrăcat în hainele strălucirii
cereşti, urmează să-l primim ca pe un înger de lumină? Ispititorul
îşi are unelte educate după metodele lui, inspirate de spiritul lui şi
potrivite lucrării lui. Oare să conlucrăm cu ei? Să primim lucrările
uneltelor sale ca fiind esenţiale pentru dobândirea educaţiei? „Cine
poate scoate un lucru curat din cel necurat? Nimeni.“ (Iov 14, 4, în
trd. engl.). Ne putem aştepta oare ca tinerii să dobândească principii
creştine şi să-şi dezvolte caractere creştine, în vreme ce educaţia le
este în mare măsură influenţată de învăţăturile păgânilor, ateilor şi
necredincioşilor?

Dacă timpul şi strădania depuse în căutarea de a prinde ideile
strălucite ale necredincioşilor ar fi depuse în vederea studierii lucru-
rilor preţioase din Cuvântul lui Dumnezeu, mulţi care acum stau în
întuneric şi în umbra morţii s-ar bucura de slava Luminii vieţii. [307]

Erudiţia istorică şi teologică

Mulţi care caută să se pregătească pentru lucrarea Domnului
socotesc că este esenţial să acumuleze cantităţi apreciabile de scrieri
istorice şi teologice. Ei îşi închipuie că studierea acestor volume le
va fi de mare folos, spre a afla cum să se apropie de oameni. Aceasta
e o greşeală. Când privesc rafturile ticsite cu aceste cărţi, unele dintre
ele arareori deschise, mă gândesc: De ce se cheltuiesc bani pentru
ceva ce nu este pâine? Capitolul 6 din Ioan ne spune mai mult decât
se poate găsi în asemenea lucrări. Hristos spune: „Eu sunt Pâinea
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vieţii. Cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.“ (Ioan
6, 35.63) Există un studiu al istoriei ce nu trebuie condamnat. Istoria
sacră era una dintre materiile studiate în şcolile profeţilor. n raportul
privitor la purtarea lui Iehova faţă de neamuri, erau însemnate urmele
paşilor Săi. La fel şi azi trebuie să privim purtarea lui Dumnezeu
cu naţiunile pământului. Trebuie să vedem în istorie împlinirea
profeţiei, să cercetăm lucrările Providenţei în marile mişcări de
reformaţiune şi să înţelegem desfăşurarea evenimentelor în mersul
naţiunilor înainte, către conflictul final al marii controverse. însă
prea adesea motivul celor care studiază această mulţime de cărţi nu
este neapărat acela de a dobândi hrană pentru minte şi suflet. Este
ambiţia de a fi familiarizat cu filozofii şi teologii, dorinţa de a le
prezenta oamenilor creştinismul în termeni şi fraze savante.

„Învăţaţi de la Mine“, a spus cel mai mare Învăţător cunoscut
vreodată în lume. „Luaţi jugul Meu, învăţaţi din blândeţea şi smere-
nia Mea“. Mândria noastră intelectuală nu va fi de folos în lucrarea
cu sufletele care pier din lipsă de Pâinea vieţii. Cercetând aceste[308]
cărţi, voi îngăduiţi ca ele să ocupe, în minte şi inimă, locul învă-
ţăturilor practice, care trebuie primite de la Marele Învăţător. Cu
rezultatele acestui studiu, oamenii nu sunt hrăniţi. Foarte puţin din
studiul şi cercetarea atât de istovitoare pentru minte aduce ceva care
să facă din voi lucrători cu succes pentru suflete. Bărbaţii şi femeile
care îşi petrec viaţa în locuri de muncă umile, obişnuite, au nevoie de
cuvinte tot atât de simple cum a folosit Hristos în învăţăturile Sale,
cuvinte uşor de înţeles. Mântuitorul a venit „să predice Evanghelia
celor săraci“. Şi este scris că „gloata cea mare l asculta cu plăcere“.
Cei care predică adevărul pentru acest timp au nevoie de o mai
profundă adâncire a învăţăturilor date de El. Cuvintele viului Dum-
nezeu alcătuiesc cea mai înaltă educaţie. Frazele studiate, destinate
să satisfacă gustul celor presupuşi a fi rafinaţi, nu şi-au atins scopul.
Cei care slujesc poporului trebuie să mănânce pâinea vieţii. Aceasta
le va da tărie spirituală; atunci ei vor fi în stare să slujească tuturor
categoriilor de oameni. Pioşenia, vigoarea spirituală a bisericii, este
susţinută prin hrănirea cu pâinea care a venit din cer. La picioarele
lui Isus, putem să învăţăm simplitatea adevăratei evlavii.
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Mituri şi basme

Needucarea copiilor şi tineretului, azi se dă un loc important
basmelor, miturilor, poveştilor imaginare. Cărţi de acest fel se fo-
losesc în şcoli şi se găsesc şi în multe cămine. Cum le pot îngădui
părinţii creştini copiilor lor să folosească asemenea cărţi, aşa pline
cu neadevăruri? Când copiii vor să afle înţelesul povestirilor atât de
contrarii învăţăturii date de părinţii lor, li se răspunde că povestirile [309]
nu sunt adevărate; însă aceasta nu înlătură urmările rele ale folo-
sirii lor. Ideile prezentate în aceste cărţi îi derutează pe copii. Ele
aduc idei greşite despre viaţă şi nasc şi cultivă dorinţa după lucruri
nereale. Folosirea pe scară largă a unor asemenea cărţi în vremea
aceasta este unul dintre viclenele planuri ale lui Satana. El caută să
abată minţile celor bătrâni şi tineri de la marea lucrare de pregătire
în vederea lucrurilor ce au să vină pe pământ. El urmăreşte ca tinerii
şi copiii noştri să fie atraşi de înşelăciunile distrugătoare de suflet,
cu care el potopeşte lumea. De aceea, el caută să le abată minţile
de la Cuvântul lui Dumnezeu şi astfel să-i împiedice a dobândi cu-
noaşterea adevărului care ar fi siguranţa lor. N-ar trebui să fie puse
niciodată înaintea copiilor cărţi care conţin o pervertire a adevărului.
Şi cei de vârstă matură vor fi în mai mare siguranţă, dacă nu vor
avea nimic de a face cu asemenea cărţi.

Un izvor mai curat

Avem o abundenţă din ceea ce este curat, divin. Cei care înse-
tează după cunoştinţă nu au nevoie să se ducă la fântâni poluate.

Hristos a prezentat principiile adevărului în Evanghelie. Prin
învăţătura Sa, putem bea din apele curate, care curg de la tronul lui
Dumnezeu.

Hristos le-ar fi putut împărtăşi oamenilor cunoştinţa care să fi
întrecut orice descoperire dinainte şi să pună în umbră orice altă
dezvăluire. El ar fi putut dezvălui taină după taină şi ar fi putut
concentra în jurul acestor minunate descoperiri cugetarea activă şi
asiduă a generaţiilor succesive, până la încheierea vremii. Însă El
nu a lăsat să treacă nici o clipă fără să înveţe cunoaşterea ştiinţei [310]
mântuirii. Timpul Său, capacităţile Sale, însăşi viaţa Sa aveau preţ
şi erau folosite numai ca mijloace în vederea săvârşirii mântuirii
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sufletelor oamenilor. El venise să caute şi să mântuiască ce era
pierdut şi nu voia să Se abată de la această unică ţintă a Sa. El nu a
îngăduit ca ceva să-L abată.

Hristos a împărtăşit numai cunoştinţa care putea fi folosită. În-
drumarea dată de El era mărginită la nevoile situaţiei lor în viaţa
practică. El nu le-a satisfăcut curiozitatea ce-i mâna să vină la El
cu întrebări iscoditoare. Din toate asemenea întrebări, El a făcut
ocazii de apeluri solemne, serioase, şi de un real folos. Celor care
erau râvnitori să culeagă din pomul cunoştinţei, El le oferea fructul
pomului vieţii. Ei găseau închis orice drum larg, în afară de îngusta
cărare ce duce la Dumnezeu. Orice alt izvor era sigilat, în afară de
izvorul vieţii veşnice.

Mântuitorul nu i-a încurajat pe oameni să meargă la şcolile
rabinice de pe vremea Sa, pentru ca minţile să nu le fie stricate prin
continua repetare: „Ei spun“ sau „S-a spus“. Şi atunci când ne stă
la dispoziţie o ştiinţă mai mare şi sigură, să primim nestatornicele
cuvinte ale oamenilor, drept ştiinţă superioară? Ceea ce am văzut
despre lucrurile veşnice şi ce am văzut despre slăbiciunea oamenilor,
după cum mi-a arătat Dumnezeu, mi-a impresionat adânc mintea şi
mi-a influenţat viaţa şi caracterul. Nu văd nici un motiv pentru care
omul să fie proslăvit sau glorificat. Nu văd nici un motiv pentru care
părerilor oamenilor învăţaţi ai lumii să li se acorde încredere şi să
fie proslăvite. Cum pot cei care sunt lipsiţi de lumină divină să aibă
idei corecte despre planurile şi căile lui Dumnezeu?

Eu sunt dispusă să fiu învăţată de Cel care a creat cerul şi pămân-
tul, de Cel care a aşezat pe firmament stelele în ordinea lor şi a[311]
hotărât soarelui şi lunii lucrarea lor. N-am nevoie să mă îndrept spre
autori necredincioşi. Aleg să fiu învăţată de Dumnezeu.

Educaţia inimii

Tinerii au dreptul să fie mânaţi de dorul de a atinge cea mai înaltă
dezvoltare a puterilor lor mintale. Noi nu vrem să îngrădim educaţia
căreia Dumnezeu nu i-a pus nici o margine. Însă cunoştinţele noastre
nu vor folosi la nimic, dacă nu vor fi folosite pentru onoarea lui
Dumnezeu şi binele omenirii. Dacă această cunoştinţă a noastră este
o piatră de poticnire în calea înfăptuirii scopurilor mai înalte, ea este
fără valoare. Lucrul de care avem nevoie este cunoştinţa care ne va
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întări mintea şi sufletul, care va face din noi bărbaţi şi femei mai
buni.

Educaţia minţii este de mai mare importanţă decât educaţia
dobândită din cărţi. Este de folos, ba chiar esenţial, să dobândim
cunoştinţa lumii în care trăim; însă dacă din socoteala noastră dăm
cu totul la o parte veşnicia, vom ajunge la o prăbuşire din care nu ne
vom mai putea ridica. Nu este bine să împovărăm mintea cu acel fel
de studii care cer o strădanie intensă, dar care nu ajung a fi folosite
în viaţa practică. O educaţie de felul acesta va fi o pagubă pentru
student. Căci asemenea studii îi curmă dorinţa şi înclinaţia pentru
studii care l-ar fi făcut destoinic pentru ceva folositor şi l-ar fi făcut
în stare să-şi împlinească răspunderile. Dacă îşi vor da seama de
slăbiciunea lor, tinerii vor găsi în Dumnezeu tăria lor. Dacă vor căuta
să fie învăţaţi de El, vor ajunge înţelepţi în înţelepciunea Lui, şi viaţa
lor va fi rodnică în binecuvântare pentru lume. Dar, dacă îşi vor deda
minţile numai unui studiu lumesc şi speculativ, vor pierde tot ce
îmbogăţeşte viaţa. [312]
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Noi avem nevoie să înţelegem mult mai mult lucrurile de care
este vorba în conflictul în care suntem angajaţi. E nevoie să înţelegem
mai pe deplin valoarea adevărurilor pe care Dumnezeu ni le-a dat
pentru această vreme şi primejdia de a îngădui minţilor noastre să
fie abătute de la ele, de către marele amăgitor.

Nemărginitul preţ al sacrificiului, cerut pentru mântuirea noastră,
arată că păcatul este un rău înspăimântător. Prin păcat, este deran-
jat întregul organism omenesc, mintea este pervertită, imaginaţia
coruptă. Păcatul a degradat facultăţile sufletului. Ispitele din afară
găsesc în inimă o coardă ce le răspunde şi, pe nesimţite, picioarele
se îndreaptă spre rău.

După cum sacrificiul în favoarea noastră a fost desăvârşit, la
fel şi restabilirea noastră din mânjitura păcatului trebuie să fie de-
săvârşită. Nu există faptă de răutate, pe care legea să o scuze; nu
există nedreptate care să scape de osândă. Viaţa lui Hristos a fost o
desăvârşită împlinire a fiecărui precept al legii. El spune: „Eu am
păzit poruncile Tatălui Meu“. (Ioan 15, 10). Viaţa Sa este măsura
ascultării şi slujirii noastre.

Numai Dumnezeu poate reînnoi inima. „Dumnezeu este Acela
care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăp-
tuirea.“ Iar noi suntem îndemnaţi: „Duceţi până la capăt mântuirea
voastră“. (Filipeni 2,12.13)

O lucrare care cere cugetarea noastră

Relele nu pot fi îndreptate, nici schimbările din caracter nu pot fi
săvârşite prin câteva sforţări, făcute din când în când. Sfinţirea nu
este lucrarea unei zile sau a unui an, ci a unei vieţi întregi. Lupta[313]
pentru dobândirea biruinţei faţă de eu, pentru sfinţenie şi cer, este
o luptă cât viaţa. Fără un efort continuu şi o activitate constantă,
nu poate exista înaintare în viaţa divină, nici dobândirea cununii
biruinţei.
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Cea mai puternică dovadă a căderii omului dintr-o poziţie înaltă
este faptul că revenirea lui a costat atât de mult. Calea de întoarcere
poate fi atinsă numai prin luptă grea, pas cu pas, ceas de ceas. Printr-
un act momentan al voinţei, omul poate să se aşeze sub puterea celui
rău; dar se cere mai mult decât un act momentan al voinţei pentru
sfărâmarea acestor ferecături şi atingerea unei vieţi mai înalte, mai
sfinte. Planul poate fi întocmit, lucrarea poate începe; însă aducerea
la îndeplinire va cere osteneală, timp, stăruinţă, răbdare şi sacrificiu.

Asaltaţi de nenumărate ispite, noi trebuie să rezistăm cu hotărâre,
căci, dacă nu, aceasta va însemna o pierdere veşnică.

Sfinţirea lui Pavel era rezultatul unei continue lupte cu sine. El
spunea: „În fiecare zi mor“. (1 Corinteni 15, 31). Voinţa şi dorinţele
lui veneau zilnic în conflict cu datoria şi cu voinţa lui Dumne-
zeu. În loc să-şi urmeze înclinaţia, el împlinea voia lui Dumnezeu,
răstignindu-şi firea în fiecare clipă.

Dumnezeu îl conduce pe poporul Său pas cu pas. Viaţa creştină
este o bătălie şi un marş. În această luptă, nu există răgaz; efortul
trebuie să fie continuu şi stăruitor. Prin neîncetată strădanie, menţi-
nem biruinţa asupra ispitelor lui Satana. Integritatea creştină trebuie
căutată cu o forţă neabătută şi păstrată cu o neclintită rămânere la
hotărâre.

Nimeni nu va ajunge sus fără strădanie dârză şi neşovăielnică
în interesul său. Toţi trebuie să se prindă în această luptă pentru ei
înşişi. Fiecare în parte, suntem răspunzători pentru rezultatul luptei; [314]
chiar dacă Noe, Iov şi Daniel ar fi fost în ţară, totuşi ei nu şi-ar fi
putut scăpa nici fiu, nici fiică, prin neprihănirea lor.

Ştiinţa ce trebuie stăpânită

Există o ştiinţă a creştinismului, care trebuie stăpânită — o ştiinţă
mai adâncă, mai întinsă, mai înaltă decât oricare ştiinţă omenească,
cum sunt mai înalte cerurile decât pământul. Mintea trebuie dis-
ciplinată, educată, formată; căci noi avem de slujit lui Dumnezeu,
pe căi care nu se potrivesc cu înclinaţiile noastre fireşti. Trebuie
biruite tendinţele spre rău, ereditare sau cultivate. Deseori, formarea
şi educaţia de o viaţă trebuie date la o parte pentru a putea deveni
ucenic în şcoala lui Hristos. Inimile noastre trebuie educate spre
a fi statornice în Dumnezeu. E nevoie să ne formăm obiceiuri de
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cugetare, care să ne facă în stare să ne împotrivim ispitei. Trebuie să
învăţăm să privim în sus. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu —
principii înalte cât cerul, principii care cuprind veşnicia — trebuie
înţelese în raportul lor cu viaţa noastră zilnică. Fiecare faptă, fiecare
cuvânt, fiecare gând trebuie să fie în acord cu aceste principii.

Preţioasele haruri ale Duhului Sfânt nu se dezvoltă într-o clipă.
Curajul, tăria morală, blândeţea, credinţa, încrederea statornică în
puterea lui Dumnezeu de a mântui, sunt dobândite prin experienţă
de ani. Copiii lui Dumnezeu îşi vor sigila soarta printr-o viaţă de
sfântă străduinţă şi hotărâtă alipire de ce este drept.

Nu e timp de pierdut

Nu avem timp de pierdut. Nu ştim cât de curând se va termina
timpul verificării noastre. Veşnicia se desfăşoară înaintea noastră.
Cortina este aproape să se ridice. În curând, vine Hristos. Îngerii
lui Dumnezeu caută să ne atragă de la noi înşine şi de la lucrurile
pământeşti. Să nu-i lăsăm să muncească în zadar.[315]

Când Hristos Se înalţă în Sfânta sfintelor, Îşi dezbracă hainele de
Mijlocitor şi Se îmbracă cu hainele răzbunării, se va auzi decretul:
„Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe Cine este fără
prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt,
să se sfinţească şi mai departe. Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea
este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.“ (Apocalipsa 22,
11.12) Vine o furtună, nepotolită în furia ei. Suntem pregătiţi să o
întâmpinăm?

Nu trebuie să spunem: „Primejdiile zilelor din urmă vor veni
curând asupra noastră“. Ele au şi venit. Acum avem nevoie de solia
Domnului, care să taie miezul şi măduva plăcerilor, purtărilor şi
patimilor omeneşti.

Minţile care s-au dedat cugetelor neînfrânte trebuie să se
schimbe. „Încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji, şi puneţi-vă
toată nădejdea în harul care vă va fi adus, la arătarea lui Isus Hris-
tos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele, pe care
le aveaţi altădată, 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 căci Eu sunt sfânt.»“ (1 Petru 1, 13-16). Cugetele
trebuie concentrate asupra lui Dumnezeu. Acum este timpul să de-
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punem eforturi zeloase spre a învinge înclinaţiile fireşti ale inimii de
carne.

Străduinţele noastre, abnegaţia noastră, stăruinţa noastră, trebuie
să fie proporţionale cu nemărginita valoare a ţintei pe care o urmărim.
Numai biruind aşa cum a biruit Hristos vom câştiga cununa vieţii.

Nevoia renunţării la sine

Marea primejdie a omului stă în a se înşela singur, a nutri în-
fumurare, despărţindu-se astfel de Dumnezeu, izvorul puterii lui.
Înclinaţiile noastre fireşti, dacă nu sunt îndreptate de Duhul Sfânt [316]
al lui Dumnezeu, au în ele seminţele morţii morale. Dacă nu sun-
tem legaţi cu hotărâre de Dumnezeu, nu putem rezista efectelor
pângăritoare ale iubirii de sine, îngăduinţei de sine şi ispitei de a
păcătui.

Pentru a primi ajutor de la Hristos, trebuie să ne dăm seama
de nevoia noastră. Trebuie să avem o adevărată cunoaştere de noi
înşine. Hristos îl poate mântui numai pe acela care recunoaşte că este
păcătos. Numai dacă ne dăm seama de completa noastră neajutorare
şi renunţăm la orice încredere în noi, vom avea parte de puterea
divină.

Nu numai la începutul vieţii creştine trebuie să fie făcută această
renunţare. Ea trebuie reînnoită cu fiecare pas de înaintare spre cer.
Toate faptele noastre bune depind de o putere din afara noastră; de
aceea este nevoie de o continuă îndreptare a ini-mii către Dumnezeu,
o constantă şi zeloasă mărturisire a păcatului şi umilire a sufletului
înaintea Lui. Primejdiile ne împresoară; şi noi suntem în siguranţă
numai dacă ne simţim slăbiciunea şi ne prindem cu mâna credinţei
de puternicul Eliberator.

Interesele cele mai înalte cer atenţie

Trebuie să ne îndepărtăm de la o mie de lucruri care ne cer atenţie.
Sunt lucruri care ne consumă timpul şi cer preocupare, dar la sfârşit
nu aduc nimic. Interesele cele mai înalte cer o atenţie încordată şi o
străduinţă care deseori este acordată lucrurilor oarecum neînsemnate.

Acceptarea de teorii noi nu aduce o viaţă nouă în suflet. Chiar
şi cunoaşterea faptelor şi teoriilor, importante în ele însele, este de
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o mică valoare, dacă nu sunt aplicate practic. Trebuie să simţim
răspunderea de a da sufletelor noastre hrană care să dea putere şi să
stimuleze viaţa spirituală.

O cunoaştere personală a lui Hristos

„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut
pentru cei ce se încred în El. Nu adăuga nimic la cuvintele Lui, ca[317]
să nu te pedepsească, şi să fii găsit mincinos“. (Proverbe 30, 5.6)

Noi nu împlinim voia lui Dumnezeu când facem speculaţii cu
privire la lucrurile pe care El a socotit că e bine să ni le ascundă.
Problema pe care o avem de cercetat este: „Care este adevărul —
adevărul pentru timpul acesta, pe care trebuie să-l păstrăm, să-l în-
drăgim, să-l onorăm, să-l ascultăm?“ Cei devotaţi ştiinţei au fost
înfrânţi şi descurajaţi în străduinţele lor de a-L descoperi pe Dum-
nezeu. Lucrul de care trebuie să se intereseze ei acum este: „Care
este adevărul ce ne va face în stare să dobândim mântuirea sufletelor
noastre?“

Hristos li L-a descoperit ucenicilor Săi pe Dumnezeu într-un fel
care a săvârşit în inimile lor o lucrare specială, ca aceea pe care El
stăruie de mult de noi să-I îngăduim să o facă în inimile noastre. Sunt
mulţi cei care, preocupându-se prea mult cu teoria, au pierdut din
vedere puterea cea vie a exemplului Mântuitorului. Ei L-au pierdut
din vedere pe El, ca lucrător umil şi plin de abnegaţie. Lucrul de
care au ei nevoie este să privească la Isus. Zilnic, avem nevoie de o
descoperire proaspătă a prezenţei Sale. E nevoie să urmăm mai de
aproape exemplul Său, de renunţare la Sine şi sacrificiu.

Avem nevoie de experienţa avută de Pavel când scrie: „Am fost
răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc dar nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o
trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe
Sine Însuşi pentru mine.“ (Galateni 2, 20)

Cunoaşterea lui Dumnezeu şi a lui Isus Hristos, dovedită în
caracter, este atingerea unei superiorităţi mai presus de orice altceva,
ce este preţuit pe pământ sau în cer. Este educaţia cea mai înaltă. Este
cheia care deschide porţile cetăţii cereşti. Aceasta este cunoştinţa
pe care doreşte Dumnezeu să o aibă toţi aceia care se îmbracă în
Hristos.
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Am de adus o solie pentru predicatorii, medicii, învăţătorii şi toţi
ceilalţi angajaţi în vreo ramură de lucrare pentru Domnul. Domnul
vă îndeamnă să vă ridicaţi mai sus, la un nivel mai înalt. Trebuie
să aveţi o experienţă mai profundă chiar decât v-aţi fi gândit să [318]
aveţi. Mulţi dintre cei care sunt deja membri ai marii familii a lui
Dumnezeu ştiu puţin din ce înseamnă a privi slava Sa şi a fi schimbat
din slavă în slavă. Mulţi dintre voi au o înţelegere ceţoasă a măreţiei
lui Hristos şi sufletele voastre tresaltă de bucurie. Aveţi dorul după un
mai deplin şi mai profund simţământ al iubirii Mântuitorului. Sunteţi
nemulţumiţi. Însă nu disperaţi. daţi-I lui Isus cele mai frumoase şi
mai sfinte simţăminte de dragoste. Adunaţi orice rază de lumină.
Nutriţi fiecare dorinţă a sufletului după Dumnezeu. Înzestraţi-vă cu
cultura gândurilor spirituale şi a legăturilor sfinte. Voi n-aţi văzut
decât primele licăriri ale slavei Sale. Continuând să-L cunoaşteţi pe
Domnul, veţi afla că „El se iveşte ca zorile“. (Osea 6, 3) „Cărarea
celor neprihăniţi este ca lumina strălucitoare a cărei strălucire merge
mereu crescând până la miezul zilei.“ (Proverbe 4, 18). După ce
ne-am căit de păcatele noastre, le-am mărturisit şi am găsit iertare,
noi trebuie să învăţăm despre Hristos, până ce ajungem în miezul
zilei unei desăvârşite credinţe a Evangheliei. [319]
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Întreaga Biblie este o descoperire a slavei lui Dumnezeu în
Hristos. Primită, crezută şi ascultată, ea este o unealtă puternică în
transformarea caracterului. Şi este singurul mijloc sigur al culturii
intelectuale.

Motivul pentru care tinerii, şi chiar şi cei în vârstă, sunt aşa
uşor duşi în ispită şi păcat este acela că nu cercetează Cuvântul
lui Dumnezeu şi nu meditează asupra lui aşa cum ar trebui. Lipsa
unei ferme şi hotărâte puteri a voinţei, care se vădeşte în viaţă şi
în caracter, este urmarea neglijării din partea lor a îndrumării sacre
a Cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu-şi îndreaptă mintea, printr-un
serios efort, către lucrurile care ar inspira gânduri curate şi sfinte, şi
nu o îndepărtează de la ce este necurat şi ne-adevărat. Puţini sunt cei
care aleg partea cea bună, care stau la picioarele lui Isus, ca Maria,
să înveţe de la divinul Învăţător. Puţini strâng cuvintele Lui în inimă
şi le pun în practică în viaţă.

Adevărurile Bibliei, primite, vor înălţa mintea de la cele pămân-
teşti şi josnice. Dacă Cuvântul lui Dumnezeu ar fi apreciat aşa cum
trebuie, atât tinerii, cât şi cei în vârstă ar avea un spirit lăuntric al
dreptăţii şi o tărie a principiilor care i-ar face în stare să se împotri-
vească ispitei.

Fie ca oamenii să înveţe şi să scrie lucrurile preţioase ale Sfinte-
lor Scripturi. Gândul, destoinicia, agera activitate a puterii creierului
să fie consacrate studierii cugetelor lui Dumnezeu. Nu cercetaţi filo-
zofia părerilor omului, ci studiaţi filozofia Celui care este Adevărul.
Altă literatură este de mică valoare în comparaţie cu aceasta.

Mintea care este lumească nu găseşte plăcere în contemplarea[320]
Cuvântului lui Dumnezeu; însă, pentru mintea renăscută prin Duhul
Sfânt, de pe paginile sacre vor străluci frumuseţi divine şi lumină
cerească. Ceea ce pentru mintea omenească era o pustie aridă, pentru
mintea spirituală devine un pământ cu ape de viaţă.

302
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Să fie dată copiilor noştri

Cunoaşterea lui Dumnezeu, descoperită în Cuvântul Său, este
cunoştinţa ce trebuie dată copiilor noştri. De la primele licăriri ale
judecăţii, ei trebuie familiarizaţi cu numele şi viaţa lui Isus. Prima
învăţătură ce trebuie să le fie dată să fie că Dumnezeu este Tatăl
lor. Prima lor deprindere trebuie să-i înveţe să asculte din iubire. Cu
respect şi cu blândeţe, să le fie citit şi repetat Cuvântul lui Dumnezeu
în părticele potrivite înţelegerii lor, adaptate trezirii interesului lor.
Mai presus de toate, faceţi-i să înveţe despre iubirea Sa, descoperită
în Hristos, şi marea ei învăţătură.

„Dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim
şi noi unii pe alţii.“ (1 Ioan 4, 11) Tinerii să facă din Cuvântul lui
Dumnezeu hrana minţii şi a sufletului. Crucea lui Hristos să devină
ştiinţa oricărei educaţii, miezul oricărei învăţături şi oricărui studiu.
În felul acesta, Mântuitorul va ajunge pentru tineri un tovarăş şi
un prieten zilnic. Fiecare gând va fi făcut rob ascultării de Hristos.
Ei vor putea spune împreună cu apostolul Pavel: „Departe de mine
gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de
lume.“ (Galateni 6, 14) [321]

O cunoaştere din experienţă

Astfel, prin credinţă, ei vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu
din experienţă. Ei au făcut personal proba realităţii Cuvântului Său,
a adevărului făgăduinţelor Sale. Ei au gustat şi ştiu că Domnul este
bun.

Ioan, ucenicul iubit, avea o cunoaştere dobândită prin experienţa
proprie. El putea mărturisi: „Ce era de la început, ce am auzit, ce am
văzut cu ochii noştri, ce am privit şi ce am pipăit cu mâinile noastre,
cu privire la Cuvântul vieţii — pentru că viaţa a fost arătată, şi noi
am văzut-o şi mărturisim despre ea, şi vă vestim viaţa veşnică, viaţă
care era la Tatăl, şi care ne-a fost arătată; — deci, ce am văzut şi am
auzit, aceea vă vestim şi vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie cu noi. Şi
părtăşia noastră este cu Tatăl şi cu Fiul Său, Isus Hristos.“ (1 Ioan
1, 1-3) Astfel, fiecare să fie în stare, prin propria sa experienţă, să
poate adeveri „că Dumnezeu spune adevărul“ (Ioan 3, 33). El poate
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da mărturie despre ceea ce el însuşi a văzut, auzit şi simţit, cu privire
la puterea lui Hristos. El poate mărturisi: „Am avut nevoie de ajutor
şi l-am găsit în Isus. Fiecare nevoie mi-a fost împlinită, foamea
sufletului a fost potolită; pentru mine, Biblia este descoperirea lui
Hristos. Eu cred în Isus, deoarece El îmi este un Mântuitor divin; Eu
cred în Biblie, deoarece am constatat că este glasul lui Dumnezeu
pentru sufletul meu.“

Posibilităţi minunate

Avem privilegiul de a atinge culmi mai înalte şi tot mai înalte în
ajungerea la descoperiri tot mai clare ale caracterului lui Dumnezeu.
Când Moise s-a rugat: „Arată-mi slava Ta!“ (Exodul 33, 18), Domnul[322]
nu l-a mustrat, ci i-a împlinit ruga. Dumnezeu i-a spus servului Său:
„Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea şi voi chema
Numele Domnului înaintea ta.“ (Exodul 33, 19) Păcatul este cel care
ne întunecă minţile şi ne slăbeşte discernământul. Când păcatul este
curăţit din inimile noastre, lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu
de pe faţa lui Isus Hristos, iluminând Cuvântul Său şi reflectată
de pe faţa naturii, Îl va declara din ce în ce tot mai cu putere ca
fiind „plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi
credincioşie.“ (Exodul 34, 6) În lumina Sa, vom vedea lumină, până
ce mintea, inima şi sufletul sunt transformate după chipul sfinţeniei
Sale.

Minunate posibilităţi sunt la îndemâna celor care se prind de
asigurările divine ale Cuvântului lui Dumnezeu. Poporului lui Dum-
nezeu i se vor descoperi măreţe adevăruri. Privilegii şi datorii despre
care ei nici nu îşi închipuiau că se găsesc în Biblie vor fi prezentate
înaintea lor. Umblând pe calea umilei ascultări, împlinind voia Sa,
ei vor cunoaşte mai mult şi tot mai mult din tainele lui Dumnezeu.

Fie ca cel ce studiază să ia Biblia drept călăuză a lui şi să stea
pentru principii ca o stâncă şi atunci va putea năzui la atingerea celei
mai înalte destoinicii. Toate filozofiile naturii omeneşti au dus la
confuzie şi ruşine atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut ca
totul în tot. Însă preţioasa credinţă, inspirată de Dumnezeu, dă tărie
şi nobleţe de caracter. Cu cât se stăruie mai mult asupra bunătăţii
şi harului Său, cu atât va fi mai clară şi tot mai clară înţelegerea
adevărului; va fi tot mai înaltă, mai sfântă dorinţa după curăţia inimii
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şi limpezimea gândirii. Sufletul care trăieşte în atmosfera curată a
cugetării sfinte este transformat prin legătura cu Dumnezeu, prin
studiul Cuvântului Său. Adevărul este atât de mare, atât de mult
cuprinzător, atât de adânc, atât de larg, încât eul dispare. Inima este
înmuiată şi supusă în umilinţă şi iubire. [323]

Şi puterile naturale sunt extinse datorită sfintei ascultări. Din
studiul cuvintelor vieţii, cei ce studiază pot dobândi minţi dezvoltate,
luminate, înnobilate. Dacă, asemenea lui Daniel, aud şi împlinesc
Cuvântul lui Dumnezeu, ei vor putea înainta ca şi el în orice ramură
de învăţătură. Fiind caractere curate, vor deveni caractere tari. Va
fi înviorată fiecare facultate intelectuală. Ei se pot educa şi forma,
aşa încât toţi cei dinăuntrul sferei influenţei lor să poată vedea ce
poate fi şi ce poate face un om când este în legătură cu Dumnezeul
înţelepciunii şi al puterii.

Urmările primirii Cuvântului lui Dumnezeu

Aceasta a fost experienţa dobândită de psalmist prin cunoaşterea
Cuvântului lui Dumnezeu. El spune:

„Ferice de cei fără prihană în calea lor,
Care umblă totdeauna după Legea Domnului!

Ferice ce cei ce păzesc poruncile Lui,
Care-L caută din toată inima lor

O, de-ar ţinti căile mele
La păzirea orânduirilor Tale!

Atunci nu voi roşi de ruşine,
La vederea tuturor poruncilor Tale!“ (Psalmii 119, 1-6)

„Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea?
Îndreptându-se după Cuvântul Tău.

Aleg calea adevărului,
Pun legile Tale sub ochii mei.

Strâng Cuvântul Tău în inima mea,
Ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!

Voi umbla în loc larg,
Căci caut poruncile Tale.“ (Psalmii 119, 9.30.11.45)

„Deschide-mi ochii, ca să văd Lucrurile minunate ale Legii Tale
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Învăţăturile tale sunt desfătarea mea Şi sfătuitorii mei.
Mai mult preţuieşte pentru mine Legea gurii Tale

Decât o mie de lucruri de aur şi de argint.“ (Psalmii 119,
18-24.72)

[324]

„Cât de mult iubesc Legea Ta!
Toată ziua mă gândesc la ea.

Orânduirile Tale sunt prilejul cântărilor mele,
În casa pribegiei mele.

Învăţăturile Tale sunt minunate:
De aceea le păzeşte sufletul meu.

Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină,
Dă pricepere celor fără răutate.

Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei,
Căci totdeauna le am cu mine.

Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei,
Căci mă gândesc la învăţăturile Tale.

Am mai multă pricepere decât bătrânii
Căci păzesc poruncile Tale

Prin poruncile Tale mă fac mai priceput,
De aceea urăsc orice cale a minciunii.“ (Psalmii 119,

97.54.129.130.98-104)

„Cuvântul tău este cu totul încercat,
Şi robul Tău îl iubeşte.

Temelia Cuvântului tău este adevărul,
Şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice.“ (Psalmii 119,

140.160)

„Multă pace au cei ce iubesc Legea Ta,
Şi nu li se întâmplă nici o nenorocire.

Eu nădăjduiesc în mântuirea Ta, Doamne,
Şi împlinesc poruncile Tale.

Sufletul meu ţine învăţăturile Tale,
Şi le iubesc mult de tot.“ (Psalmii 119, 165-167)

„Suspin după mântuirea Ta, Doamne,
Şi Legea Ta este desfătarea mea.

Să-mi trăiască sufletul şi să Te laude,
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Şi judecăţile Tale să mă sprijinească!
Învăţăturile Tale sunt moştenirea mea de veci,

Căci ele sunt bucuria inimii mele.“ (Psalmii 119,
174.175.111)

Un ajutor în studiul naturii

Cel care Îl cunoaşte pe Dumnezeu şi Cuvântul Său prin ex-
perienţă personală este pregătit să pornească la studiul ştiinţelor
naturale. Despre Hristos este scris: „În El era viaţa, şi viaţa era lu- [325]
mina oamenilor.“ (Ioan 1, 4). Când şi-au pierdut în Eden veşmintele
sfinţeniei, Adam şi Eva au pierdut lumina care iluminase natura.
Ei nu o mai puteau înţelege cum se cuvenea. Dar, pentru cei care
primesc lumina vieţii lui Hristos, natura este din nou iluminată. În
lumina ce străluceşte de la cruce, putem tâlcui cum se cuvine tot ce
ne învaţă natura.

Cel care Îl cunoaşte pe Dumnezeu şi cunoaşte Cuvântul Său
are o credinţă întemeiată pe divinitatea Sfintelor Scripturi. El nu
probează Biblia prin ideile despre ştiinţă ale omului. El aduce aceste
idei spre a fi probate prin măsurătoarea cea fără greş. El ştie că
tot Cuvântul lui Dumnezeu este adevăr, şi adevărul nu se poate
contrazice niciodată; tot ceea ce, în învăţătura aşa-numitei ştiinţe,
contrazice adevărul descoperirii lui Dumnezeu este simplă lucrare
omenească, de nimereală.

Celor cu adevărat înţelepţi, cercetările ştiinţifice le deschid câm-
puri vaste de gândire şi informare. Căile lui Dumnezeu, aşa cum
sunt ele descoperite în lumea naturală şi în modul în care El S-a
purtat cu omul, constituie o comoară din care poate primi fiecare
elev din şcoala lui Hristos.

O dovadă reală despre un Dumnezeu viu nu este o simplă teorie;
ea constă în convingerea pe care Dumnezeu a scris-o în inimile noas-
tre, luminată şi lămurită prin Cuvântul Său. Ea constă din puterea de
viaţă, aflată în cele create de El, văzută de ochiul luminat de Duhul
Sfânt.

Cei care Îl judecă pe Dumnezeu după lucrările mâinilor Lui, nu
după presupunerile oamenilor mari, văd prezenţa Sa în orice lucru.
Ei văd zâmbetul Său în vesela strălucire a soarelui şi iubirea, cum şi
grija Sa pentru om, în bogăţia ogoarelor toamna. Chiar şi podoabele
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pământului, iarba de un verde viu, florile plăcute, colorate în toate
nuanţele, copacii măreţi şi feluriţi ai pădurii, pârâiaşul jucăuş, râul
nobil, lacul liniştit, mărturisesc despre grija duioasă şi părintească a
lui Dumnezeu şi despre dorinţa de a-i face fericiţi pe copiii Săi.[326]

Natura, cheia tainelor divine

Când contemplă astfel lucrurile naturii, cel ce studiază primeşte o
nouă înţelegere a adevărului. Învăţăturile din marea carte a lui Dum-
nezeu, care este natura, dau mărturie despre adevărul Cuvântului
scris.

În planul mântuirii, sunt taine pe care mintea omenească nu
le poate pătrunde, multe lucruri pe care înţelepciunea omenească
nu le poate lămuri; însă natura ne poate învăţa multe despre taina
evlaviei. Fiecare arbust, fiecare pom ce dă roade, întreaga vegetaţie
au învăţături care ne cer să le studiem. În creşterea seminţei, se pot
citi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu.

Soarele, luna, stelele, pomii, florile câmpului rostesc cuvinte
de sfătuire inimii îmblânzite de harul lui Dumnezeu. Semănarea
seminţei duce mintea la semănarea spirituală a seminţei. Pomul dă
de ştire că un pom bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu
poate aduce roade bune. „Îi veţi cunoaşte după roadele lor.“ (Matei 7,
16). Chiar şi neghina dă o învăţătură. Ea este semănătura lui Satana
şi, dacă nu este împiedicată, păgubeşte grâul prin îmbelşugata ei
rodire.

Taţi şi mame, învăţaţi-i pe copiii voştri despre puterea făcătoare
de minuni a lui Dumnezeu. Puterea Lui se dezvăluie în fiecare
plantă, în fiecare pom ce aduce roade. Duceţi-i pe copii în grădină
şi explicaţi-le cum face El să crească sămânţa. Gospodarul îşi ară
ogorul şi aruncă sămânţa, dar nu poate face ca sămânţa să crească.
El depinde de Dumnezeu, pentru ca El să facă ceea ce nu stă în
puterea omenească. Domnul Îşi pune propriul Său Spirit în sămânţă,
făcând-o să răsară la viaţă. Prin grija Sa, germenele sparge învelişul
seminţei şi apare spre a se dezvolta şi a aduce rod.

În vreme ce copiii vor studia marele manual al naturii, Dumnezeu
le va influenţa minţile. Spunându-li-se despre lucrarea pe care o face
El pentru sămânţă, ei învaţă secretul creşterii în har. Înţelese cum[327]
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trebuie, aceste lecţii ne îndrumă la Creator, învăţând acele adevăruri
simple şi sfinte, care aduc inima într-un strâns contact cu Dumnezeu.

O lecţie a ascultării

Natura ascultă de legile pe care i le-a dat Dumnezeu. Nori şi
furtună, soare şi ploaie torenţială, rouă şi burniţă, toate sunt sub
controlul lui Dumnezeu şi dau ascultare poruncii Lui. Ascultător
de legea lui Dumnezeu, firul de grâu răzbate prin pământ, „întâi un
fir verde, apoi spic, după aceea grâu deplin în spic.“ (Marcu 4, 28).
Fructul se vede întâi în mugure, iar Domnul îl dezvoltă la timpul
cuvenit, deoarece nu se împotriveşte lucrării Lui. La fel, păsările
împlinesc planurile lui Dumnezeu în lungile lor migraţii, pe care le
fac din ţară în ţară, fiind conduse prin spaţiul fără urme, de mâna
nemărginitei puteri.

Oare se poate ca numai omul, făcut după chipul lui Dumnezeu,
dotat cu minte şi grai, să nu preţuiască darurile Lui şi să nu asculte
de legile Lui? Cei care ar putea fi înălţaţi şi înnobilaţi, făcuţi demni
a fi conlucrători cu El, oare să se mulţumească să rămână nedesă-
vârşiţi în caracter şi să pricinuiască o confuzie în lumea noastră?
Oare trupurile şi sufletele moştenirii răscumpărate de Dumnezeu să
fie ferecate de obiceiurile şi deprinderile nesfinte ale ataşării de obi-
ceiurile lumii? Oare să nu reflecte frumuseţea Aceluia care a făcut
toate lucrurile bune, pentru ca, prin harul Său, omul nedesăvârşit să
poată auzi la urmă binecuvântarea Sa: „Bine, rob bun şi credincios
intră în bucuria stăpânului tău“? (Matei 25, 21) Dumnezeu doreşte
ca noi să învăţăm de la natură lecţia ascultării.

„Întreabă dobitoacele şi te vor învăţa,
Păsările cerului şi îţi vor spune;

Vorbeşte pământului şi te va învăţa,
Şi peştii mării îţi vor povesti. [328]

Cine nu vede în toate acestea
Dovada că mâna Domnului a făcut asemenea lucruri?

La Dumnezeu este înţelepciunea şi puterea;
Sfatul şi priceperea ale Lui sunt.“ (Iov 12, 7-9.13)

„Ferice de omul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului
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El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă,
Care îşi dă rodul la vremea lui,

Şi ale cărui frunze nu se veştejesc:
Tot ce începe duce la bun sfârşit.“ (Psalmii 1, 1-3)

Cartea naturii şi Cuvântul scris îşi aruncă lumină una asupra
alteia. Amândouă ne ajută să-L cunoaştem mai bine pe Dumnezeu,
prin aceea că ne învaţă despre caracterul Său, cum şi despre legile
prin care lucrează El.

Educaţia în viaţa viitoare

Educaţia începută aici nu se va încheia în viaţa aceasta; ea va
continua în veşnicie — progresând continuu, niciodată terminându-
se. Zi de zi, lucrările minunate ale lui Dumnezeu, dovezile uimitoarei
Lui puteri în crearea şi susţinerea universului se vor dezvălui minţii
într-o nouă frumuseţe. În lumina care străluceşte de la tronul lui
Dumnezeu, tainele vor dispărea şi sufletul se va umple de uimire,
văzând simplitatea lucrurilor care niciodată mai înainte nu fuseseră
înţelese.

Acum vedem în chip întunecos, ca într-o oglindă; dar atunci vom
vedea faţă în faţă; acum cunoaştem în parte; dar atunci vom cunoaşte
aşa cum am fost cunoscuţi şi noi.[329]



Marea noastră nevoie

Marea noastră nevoie este să-L cunoaştem pe Dumnezeu, Cel
care lucrează transformarea caracterului. Dacă împlinim planul Său,
atunci în viaţa noastră trebuie să se vadă o descoperire a lui Dumne-
zeu, care să corespundă învăţăturii Cuvântului Său. Experienţa lui
Enoh şi a lui Ioan Botezătorul înfăţişează experienţa care ar trebui
să fie a noastră. Trebuie să studiem mai mult viaţa acestor oameni —
a aceluia care a fost mutat la cer fără să vadă moartea şi a aceluia
care, înainte de prima venire a lui Hristos, a fost chemat pentru a
pregăti calea Domnului, pentru a face drepte cărările Lui.

Experienţa lui Enoh

Despre Enoh este scris că a trăit şaizeci şi cinci de ani şi a născut
un fiu; după aceea, el a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani. În
timpul primilor lui ani, Enoh Îl iubise pe Dumnezeu, se temuse de
El şi păzise poruncile Lui. Însă, după naşterea primului său fiu, el
a atins o experienţă mai înaltă, a ajuns într-o mai strânsă legătură
cu Dumnezeu. Când a văzut iubirea copilului faţă de tatăl său, în-
crederea lui copilărească în ocrotirea sa, când a simţit preţioasa şi
atrăgătoarea duioşie a inimii lui pentru primul său fiu, el a primit o
preţioasă învăţătură cu privire la minunata iubire a lui Dumnezeu
faţă de om, dăruindu-L pe Fiul Său, şi la încrederea pe care copiii
lui Dumnezeu o pot avea în cerescul lor Tată. Iubirea infinită şi de
nepătruns a lui Dumnezeu prin Hristos a devenit subiectul meditaţii-
lor lui, zi şi noapte. Cu toată ardoarea sufletului său, el a căutat să
dezvăluie această iubire celor în mijlocul cărora trăia.

Umblarea lui Enoh cu Dumnezeu nu a fost în transă sau în
viziune, ci în toate îndatoririle vieţii sale zilnice. El nu a ajuns un
pustnic, izolându-se cu totul de lume; căci el avea de săvârşit o [330]
lucrare în lume. În familie şi în legăturile cu oamenii, ca soţ şi tată,
ca prieten, ca cetăţean, el era neclintitul, neabătutul slujitor al lui
Dumnezeu.

311
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O dată cu scurgerea secolelor, credinţa sa a devenit mai puternică,
iubirea sa a devenit mai arzătoare. Pentru el, rugăciunea era ca şi
respiraţia sufletului. El trăia în atmosfera cerului.

Când i-au fost dezvăluite scenele viitorului, Enoh a devenit un
predicator al neprihănirii, ducând solia lui Dumnezeu la toţi cei care
erau dispuşi să ia aminte la cuvintele de avertizare. În locul unde
Cain căutase să fugă de prezenţa divină, profetul lui Dumnezeu a
făcut cunoscut scenele minunate ce au trecut pe dinaintea ochilor lui.
„Iată“, declara el, „că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai
Săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi
cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite, pe care le-au făcut.“ (Iuda
14.15) Puterea lui Dumnezeu, care lucra prin servul Său, era simţită
de cei care ascultau. Unii au luat aminte la avertizare şi s-au lepădat
de păcatele lor; însă marea mulţime şi-a bătut joc de avertizarea
solemnă. Slujitorii lui Dumnezeu au de dus lumii din zilele din urmă
o solie asemănătoare şi ea va fi primită la fel — cu necredinţă şi
batjocură.

Cu trecerea anilor, mai mult şi tot mai mult s-a adâncit şuvoiul
nelegiuirii omeneşti, negri şi tot mai negri s-au adunat norii judecăţii
divine. Totuşi, Enoh, martorul credinţei, s-a ţinut pe drumul său,
avertizând, stăruind şi dând învăţături, străduindu-se să dea înapoi
şuvoiul de nelegiuire şi să oprească trăsnetele răzbunării.

Oamenii din acea generaţie îşi băteau joc de nebunia lui, fiindcă
el nu căuta să adune aur şi argint sau să-şi strângă pământuri. Dar
inima lui Enoh era după comori veşnice. El a privit spre cetatea cea
sfântă. El L-a văzut pe Împărat în slava Sa, în mijlocul Sionului. Cu
cât era mai mare nelegiuirea existentă, cu atât mai aprins era dorul[331]
lui după căminul lui Dumnezeu. Deşi încă pe pământ, totuşi, prin
credinţă, el locuia în Împărăţia luminii.

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.“
(Matei 5, 8). Timp de trei sute de ani, Enoh căutase curăţia de inimă,
spre a putea fi în armonie cu cerul. Timp de trei secole umblase cu
Dumnezeu. Zi de zi, dorise după o mai strânsă unire; comuniunea
devenise mai apropiată şi tot mai apropiată, până ce Dumnezeu l-a
luat la Sine. El stătuse în pragul lumii veşnice, numai la un pas
între el şi ţara fericirii; şi iată că porţile se deschid, umblarea cu
Dumnezeu, atât de îndelung exersată pe pământ, continuă, şi el trece
prin porţile cetăţii sfinte — primul dintre oameni care intră acolo.
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„Prin credinţă, a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă
moartea căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut
lui Dumnezeu.“ (Evrei 11, 5) Dumnezeu ne cheamă şi pe noi la
o asemenea comuniune. Sfinţenia de caracter a celor care vor fi
mântuiţi dintre oameni la a doua venire a Domnului trebuie să fie ca
aceea a lui Enoh.

Experienţa lui Ioan Botezătorul

Ioan Botezătorul a fost învăţat de Dumnezeu în timpul vieţuirii
lui în pustie. El a cercetat descoperirile lui Dumnezeu din natură.
Sub îndrumarea Spiritului divin, el a cercetat sulurile profeţilor. Zi
şi noapte, Hristos a fost studiul lui, până ce mintea, inima şi sufletul
au fost pline de glorioasa viziune.

El a privit la Împărat, în toată frumuseţea Sa, şi s-a pierdut din
vedere pe sine. El a privit măreţia sfinţeniei şi s-a recunoscut ca
nedestoinic şi nedemn. El avea să facă cunoscută solia lui Dumne-
zeu. El urma să stea în puterea şi neprihănirea lui Dumnezeu. El era
gata să pornească, în calitate de sol al cerului, neînfricat de tot ce e [332]
omenesc, deoarece el văzuse Divinitatea. El putea sta neînfricat îna-
intea monarhilor pământeşti, deoarece se plecase cu tremur înaintea
Împăratului împăraţilor.

Ioan şi-a vestit solia fără argumente meşteşugit aranjate sau teo-
rii meşteşugit ticluite. Impunător şi neclintit, totuşi plin de nădejde,
glasul său se auzea din pustie: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor
este aproape.“ (Matei 5, 2). El a mişcat poporul cu o putere nouă, ne-
obişnuită. Întreaga naţiune a fost zguduită. Mulţimi se îngrămădeau
în pustie.

ţăranii neînvăţaţi şi pescarii de prin locurile învecinate; ostaşii
romani din cazărmile lui Irod; căpetenii cu săbiile la cingătoare, gata
să înăbuşe orice ar părea răzvrătire; hrăpăreţii strângători de biruri,
de la barăcile lor; preoţii cu filacterii din Sinedriu — toţi ascultau
ca vrăjiţi şi toţi, chiar şi fariseul şi saducheul, cei reci, insensibili, şi
batjocoritorii plecau cu batjocura îngheţată pe buze, tăiaţi în inimă
de simţământul păcatelor lor. Din palatul său, Irod a auzit solia. Şi
stăpânitorul cel mândru şi învârtoşat de păcat a tremurat la chemarea
la pocăinţă.
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În veacul acesta, chiar înainte de a doua venire a lui Hristos pe
norii cerului, trebuie să fie făcută o lucrare ca a lui Ioan. Dumnezeu
îi caută pe acei bărbaţi care vor să pregătească un popor care să
stea în ziua cea mare a Domnului. Solia dinaintea lucrării publice a
lui Hristos era: „Pocăiţi-vă, vameşi şi păcătoşi, pocăiţi-vă farisei şi
saduchei, pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.“ (Matei
3, 2). Ca popor, care credem în apropiata revenire a lui Hristos, noi
avem de dus o solie: „Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău.“
(Amos 4, 12). Solia noastră trebuie să fie la fel de directă ca şi a lui
Ioan. El îi mustra pe regi pentru nelegiuirea lor.[333]

Cu toate că viaţa îi era în primejdie, el nu se dădea în lături de
la vestirea Cuvântului lui Dumnezeu. Şi lucrarea pe care o avem de
făcut în acest veac trebuie săvârşită cu aceeaşi credincioşie.

Spre a da o solie ca cea dată de Ioan, noi trebuie să avem o expe-
rienţă spirituală ca a lui. Aceeaşi lucrare trebuie să se săvârşească în
noi. Noi trebuie să-L primim pe Dumnezeu şi, primindu-L pe El, să
ne pierdem din vedere pe noi.

Din fire, Ioan avea defecte şi slăbiciuni ca şi alţi oameni; însă
atingerea iubirii divine îl transformase. Când, după începerea lucrării
lui Hristos, ucenicii lui Ioan au venit la el cu plângerea că toţi
oamenii se duceau după noul Învăţător, Ioan a dovedit cât de limpede
înţelege el legătura Sa cu Mesia şi cât de bucuros Îi spune el bun
venit Celui pentru care pregătise calea.

„Omul nu poate primi decât ce-i este dat din cer“, zice el. „Voi
înşivă îmi sunteţi martori că am zis: «Nu sunt eu Hristosul, ci sunt
trimis înaintea Lui». Cine are mireasă este mire, dar prietenul mi-
relui, care stă şi-l ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul
mirelui, şi această bucurie, care este a mea, este deplină. Trebuie
ca El să crească, iar eu să mă micşorez.“ (Ioan 3, 27-30) Privind în
credinţă la Răscumpărătorul, Ioan se ridicase la înălţimea lepădării
de sine. El nu căuta să-i atragă pe oameni la sine, ci să le înalţe
gândurile mai sus, şi tot mai sus, până ce se vor fixa asupra Mielului
lui Dumnezeu. El personal nu fusese decât un glas, un strigăt în
pustie. Acum, cu bucurie, el acceptă tăcerea şi întunericul, pentru ca
ochii tuturor să poată fi îndreptaţi spre Lumina vieţii.

Cei care sunt credincioşi chemării lor, ca soli pentru Dumnezeu,
nu vor căuta onoarea pentru ei. Iubirea de sine va fi absorbită de
iubirea pentru Hristos. Ei vor recunoaşte că lucrarea lor constă în a[334]
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vesti ca şi Ioan Botezătorul: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică
păcatul lumii.“ (Ioan 1, 29). Ei Îl vor înălţa pe Isus şi cu El va fi
înălţată şi omenirea. „Aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a Cărui locuinţă
este veşnică, şi al Cărui Nume este sfânt. «Eu locuiesc în locuri
înalte şi în sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit ca să înviorez
duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite».“ (Isaia 57, 15)
Sufletul profetului, golit de eu, era plin cu lumina Celui Divin. În
cuvintele care erau aproape o copie a cuvintelor lui Hristos, el dădea
mărturie despre slava Mântuitorului. „Cel ce vine din cer“, spunea
el, „este mai pe sus de toţi; cel ce este de pe pământ, este pământesc
şi vorbeşte ca de pe pământ. Cel ce vine din cer, este mai pe sus de
toţi Căci Acela, pe care L-a trimis Dumnezeu, vorbeşte cuvintele lui
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură.“ (Ioan
3, 31-34) De această slavă a lui Hristos urmează a se împărtăşi toţi
urmaşii Săi. Mântuitorul putea spune: „Nu caut să fac voia Mea, ci
voia Tatălui, care M-a trimis.“ (Ioan 5, 30). Iar Ioan declara: „Tatăl
nu-I dă Duhul cu măsură“. La fel e şi cu urmaşii lui Hristos. Noi
putem primi lumina cerească numai dacă suntem dispuşi să fim goliţi
de eu. Putem să înţelegem caracterul lui Dumnezeu, şi să-L primim
pe Hristos prin credinţă, numai când consimţim să facem fiecare
gând rob ascultării de Hristos. Tuturor celor care fac aceasta, Duhul
Sfânt le este dat fără măsură. În Hristos „locuieşte toată plinătatea
Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El.“ (Coloseni 2, 9.10) [335]

Promisiunile lui Dumnezeu

Tuturor celor care sunt dispuşi să-şi umilească eul, le sunt date
făgăduinţele lui Dumnezeu.

„Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea, şi voi
chema Numele Domnului înaintea ta.“ (Exodul 33, 19) „Cheamă-
Mă şi-ţi voi răspunde; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse,
pe care nu le cunoşti.“ (Ieremia 33, 3) „Mai mult decât cerem sau
gândim noi“, ni se va da „un duh de înţelepciune şi de descoperire,
în cunoaşterea Lui“, ca „să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii,
care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea, şi să cunoaşteţi
dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi
plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.“ (Efeseni 3,20; 1,17; 3,18.19)
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Aceasta este cunoştinţa pe care ne invită Dumnezeu s-o primim şi,
faţă de care, oricare alta este deşertăciune şi nimicnicie.
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