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O scurtă bibliografie a lui Ellen G. White
Despre Ellen G. White Estate
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i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunoscători pentru
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poporul Său ales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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Dragostea, o planta sensibilă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Puterea iubirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
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Cuvant inainte
V-aţi întrebat vreodată cum ar fi să primiţi o scrisoare de la un
profet? Aţi avea curajul să deschideţi plicul şi să-i citiţi conţinutul?
Pretutindeni, în această carte, sunt scrisori scrise sub inspiraţia
lui Dumnezeu şi adresate tinerilor, pentru a-i ajuta să ia decizii
corecte cu privire la curtenie şi căsătorie.
Compilatorii acestei lucrări au introdus un material explicativ,
privitor la circumstanţele şi persoanele implicate. Acest material
apare pe pagina care precedă fiecare scrisoare. Unele scrisori mai
lungi au fost prescurtate, fără a se pune semnele de omisiune. Anumite nume au fost schimbate. In diferite capitole, au fost incluse
sfaturi suplimentare, unele dintre ele fiind luate din scrisori.
în nici un alt moment al vieţii, primirea unui sfat corect nu este
aşa de importantă ca atunci când doi tineri se gândesc la căsătorie.
Deoarece Domnul vă iubeşte şi vrea să aveţi viaţă veşnică şi un
cămin fericit, poate că citirea cel puţin a uneia dintre aceste scrisori
vă va ajuta să le aveţi pe amândouă.
Vă invităm să „deschideţi plicul“ şi să citiţi ce le-a spus Domnul
unor oameni asemenea vouă.
Patrimoniul Ellen G. White,
Washington, D.C.
2001
[7]
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Te iubesc
„Te iubesc!“ Cat de speciale sunt aceste cuvinteîntre doi tineri!
Dar ele devin chiar mai minunate, când ne sunt adresate de Mantuitorul care vrea să fim fericiţi şi să găsim bucurie în relaţia unul cu
celălalt.
Domnul Hristos compara dragostea Sa pentru biserică cu dragostea dintre soţ şi soţie. Sfintele Scripturi conţin povestiri duioase,
de dragoste, cum ar fi cea dintre Iacov şi Rahela sau mişcătoarea
povestire a lui Rut, Moabita, care, prin căsătoria cu Boaz, a devenit
o verigă in genealogia lui Mesia.
Părintele nostru ceresc este preocupat de viaţa noastră sentimentală. Dumnezeu le-a dat sfaturi tinerilor care sunt în căutarea fericirii,
prin scrierile inspirate ale Sfintelor Scripturi şi prin cele ale lui Ellen
G. White.
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Citate Biblice
„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui
Dumnezeu!“ (1 Ioan 3, 1).
„Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug“ (Ioan
10, 10).
„V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să fie în voi şi
bucuria voastră să fie deplină“ (Ioan 15, 11).
„... căci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui“
(Zaharia 2,8).
„Dragostea îşi pierde răbdarea cu greu. Ea caută o cale de a
fi constructivă. Ea nu este posesivă, nu este nerăbdătoare să impresioneze şi nici nu cultivă idei exagerate cu privire la propria
importanţă.
Dragostea este manierată şi nu urmăreşte avantaje egoiste. Ea nu
este iritabilă. Nu ţine minte răul făcut de alţii şi nici nu se bucură
de nelegiuirea altor oameni. Dimpotrivă, când adevărul câştigă, se
bucură pentru toţi oamenii buni.
Dragostea are o răbdare nelimitată, o încredere fără sfârşit şi o
speranţă inepuizabilă. Ea poate suporta totul. De fapt, ea este ceea
ce rămâne în picioare, când orice altceva a căzut“ (1 Corinteni 13,
4-8; traducere după versiunea engleză Phillips).
„Domnul mi S-a arătat de departe, zicând: «Da, te-am iubit cu o
iubire veşnică, de aceea te-am atras cu bunătatea Mea!»“ (Ieremia
31, 3 — vers. engl.).
„Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii,
nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură [sau zidire], nu vor
fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în
Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 8, 38.39).
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Citate din scrierile lui Ellen G. White
Îţi scriu pentru că îţi iubesc sufletul. — Letter 51, 1889.
Dragi tineri, doresc să vă vorbesc hotărât, pentru că vreau să fiţi
salvaţi. — Solii pentru tineret, 25.
Draga mea soră, ţi-am scris pentru că iubesc sufletul tău. —
Letter 51, 1894.
Nu consider cazul tău fără speranţă; dacă l-aş considera, tocul
meu n-ar fi scris aceste rânduri. — Mărturii pentru comunitate 2,
541.
Primeşte mustrarea ca din partea lui Dumnezeu, acceptă sfatul
care îţi este dat cu iubire. — Letter 30, 1875.
Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile, bucuriile, necazurile, grijile
şi temerile tale. Tu nu îl vei putea face să Se simtă împovărat; nici
nu II vei face să Se simtă obosit. Dacă El ţine socoteală până şi
de perii capului tău, atunci nu va rămâne indiferent faţă de nevoile
copiilor Săi. „Domnul este plin de milă şi îndurare“ (Iacov 5, 11).
Inima Sa iubitoare este mişcată de necazurile noastre şi ne ascultă
când îi vorbim despre ele. Să aducem la El orice dificultate cu
care ne confruntăm. Nimic nu este prea greu pentru El, deoarece
El ţine lumile şi guvernează toate lucrările universului. Nimic din
ceea ce, într-un fel oarecare, are legătură cu pacea noastră nu este
atât de neînsemnat, încât să nu fie luat în considerare de El. În
experienţa noastră, nu există nici un capitol atât de întunecat, încât
El să nu-L poată citi, şi nici încurcături aşa de mari, încât El să nu
te poată rezolva. Nici o nenorocire nu se poate abate asupra celui
mai neînsemnat dintre copiii Săi, nici o îngrijorare nu-i poate chinui
sufletul, nici o bucurie nu-1 poate încânta şi nici o rugăciune sinceră
nu iese de pe buzele lui, fără ca Tatăl ceresc să nu le observe, fără
ca El să nu manifeste un viu interes pentru toate acestea. Căci El
„tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită şi le leagă rănile“ (Psalmii
147, 3). Legăturile dintre Dumnezeu şi fiecare suflet sunt aşa de
intime şi profunde, ca şi când n-ar mai fi pe pământ nici un alt om
ix
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de care să Se îngrijească şi pentru care să-L fi dat pe Fiul Său mult
[10] iubit. — Calea către Hristos, Education, 2002, 75-76.

Secţiunea 1 — Căsătoria — o pregustare a
cerului

Căldura adevăratei prietenii şi iubirea care leagă inima soţului şi
a soţiei sunt o pregustare a cerului.
Dumnezeu a stabilit că, în relaţia dintre cei care se căsătoresc,
trebuie să existe armonie şi dragoste desăvârşită.
Mirele şi mireasa trebuie să-şi făgăduiască, înaintea universului
ceresc, că se vor iubi unul pe altul aşa cum a rânduit Dumnezeu. —
In Heavenly Places, 202.

[11]

O pregustare a cerului

Omul nu a fost creat să locuiască în singurătate. El trebuia să fie
o fiinţă socială. Fără relaţia socială, scenele frumoase şi ocupaţiile
plăcute ale Edenului nu ar fi reuşit să˜i ofere o fericire desăvârşită.
Nici chiar comuniunea cu îngerii nu ar fi putut împlini dorinţa de
părtăşie şi simpatie a omului. Dar, la început, nu exista nici o fiinţă
care să aibă aceeaşi natură cu Adam, pe care el să o iubească şi de
care să fie iubit.
Dumnezeu însuşi i-a dat lui Adam o tovarăşă de viaţă. El a prevăzut „un ajutor potrivit pentru el“ — un ajutor care să-i corespundă
-, o persoană capabilă să-i fie tovarăşă de viaţă, care putea fi una
cu el în iubire şi simpatie. Eva a fost creată dintr-o coastă luată din
pieptul lui Adam, semnificând faptul că ea nu trebuia să-1 conducă,
în poziţia de cap al familiei, dar nici să fie călcată în picioare de
Adam, ca inferioară lui, ci să stea alături de el, ca egală, să fie iubită
şi protejată de el. Ca parte a bărbatului, os din oasele lui şi carne din
carnea lui, Eva era cel de-al doilea eu al lui Adam, arătând legătura
strânsă şi ataşamentul plin de iubire care trebuie să existe în această
relaţie. „Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl
îngrijeşte cu drag“ (Efeseni 5, 29). „De aceea va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mamă-sa, şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un
singur trup“ (Efeseni 5, 31).
Dumnezeu a oficiat prima căsătorie. Astfel, autorul acestei instituţii este chiar Creatorul universului. „Căsătoria să fie ţinută în toată
[12] cinstea“ (Evrei 13, 4). Căsătoria a fost unul dintre primele daruri ale
lui Dumnezeu pentru om şi este una dintre cele două instituţii pe care
Adam îe-a dus cu sine dincolo de porţile Paradisului, după căderea
în păcat. Când principiile divine sunt recunoscute şi respectate în
această relaţie, căsătoria este o binecuvântare. Ea ocroteşte puritatea
şi fericirea neamului omenesc, împlineşte nevoile sociale ale omului
şi înnobilează natura sa fizică, intelectuală şi morală.
Când a unit mâinile primei perechi sfinte în legământul căsătoriei,
spunând: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se
12
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va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup“ (Geneza 2, 24),
Creatorul a vorbit pentru toţi copiii lui Adam.
Ceea ce însuşi Tatăl cel veşnic a declarat ca fiind bun a constituit
[13]
legea celei mai înalte binecuvântări şi dezvoltări a omului.

Curtenia să dureze pe întregul parcurs al căsniciei
Nu ar trebui să rosteşti nici un cuvânt şi nu ar trebui să săvârşeşti
nici o faptă pe care nu ai dori ca îngerii sfinţi să le vadă şi să le
înregistreze în cărţile din cer. Slava lui Dumnezeu ar trebui să fie
singurul tău sco Inima ta ar trebui să aibă doar sentimente curate,
sfinte şi demne de urmaşii Domnului Isus Hristos, având o natură
nobilă, mai degrabă cerească decât pământească. În curtenîe, orice
altfel de sentimente sunt înjositoare şi degradante, iar dacă nu este
conformă cu înaltele principii ale Scripturii, căsătoria nu poate fi
sfânta şi onorabilă în ochii unui Dumnezeu curat şi sfânt.
Faceţi ca o parte din orele de curtenie de dinaintea căsătoriei să
continue în viata de căsnicie.
„Dacă nu zideşte Domnul o casă....“ (Psalmii 127, 1)
Cei care intenţionează să se căsătorească trebuie să aibă în vedere caracterul şi influenţa căminului pe care îl întemeiază. Când
devin părinţi, celor doi li se încredinţează o răspundere sfântă. De
ei depinde, în mare parte, bunăstarea copiilor lor în această lume
şi fericirea lor în lumea viitoare. Ei determină într-o mare măsură
[14] trăsăturile fizice şi morale pe care le vor moşteni cei mici. De caracterul căminului depinde starea societăţii, iar influenţa fiecărei familii
va contribui la ridicarea sau coborârea nivelului societăţii.
Alegerea unui tovarăş de viaţă trebuie să fie făcută în aşa fel,
încât să asigure cea mai bună stare fizică, mintală şi spirituală atât
pentru părinţi, cât şi pentru copiii lor, făcându-i capabili să fie o
binecuvântare pentru semenii lor şi să-L onoreze pe Creatorul lor.
Domnul Isus nu Şi-a început activitatea de slujire prin îndeplinirea vreunei lucrări mari în faţa Sinedriuîui de la Ierusalim. Puterea
Sa a fost folosită pentru a contribui la bucuria unei sărbători de
căsătorie, la o întrunire de familie dintr-un mic sat galilean. În felul
acesta, El Şi-a arătat simpatia faţă de oameni şi dorinţa de a sluji
pentru fericirea lor.
14
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15

Acela care i-a dat-o pe Eva lui Adam, ca ajutor potrivit, a săvârşit prima Sa minune cu ocazia unei nunţi. Domnul Hristos Şi-a
început lucrarea publică într-o sală de sărbătoare, unde rudele şi prietenii se bucurau împreună. În acest fel, Domnul a aprobat căsătoria,
recunoscând-o ca fiind o instituţie consacrată de El însuşi.
Numai prezenţa Domnului Hristos îi poate face pe oameni fericiţi. Hristos poate transforma toate apele obişnuite ale vieţii în vinul
cerului. Astfel, căminul devine asemenea unui Eden al binecuvântării, iar familia devine un simbol frumos al familiei cereşti.
Edson a fost al doilea dintre cei patrii fii ai lui Ellen White.
Datorită călătoriilor ei lungi, precum şi altor răspunderi pe care le-a
avut pe parcursul vieţii ei pline de activitate, Ellen White a fost
nevoită să stea mult timp departe de copiii săi. Scrisorile adresate lor
au fost păstrate într-o colecţie voluminoasă. Următoarea scrisoare
le-a fost adresată lui Edson şi Emmei, în anul 1870, la scurt timp
după căsătorie, şi reprezintă speranţele şi rugăciunile unei mame
pentru căminul care tocmai se întemeiase. Sfaturile arată grija unei
mame iubitoare pentru fiul ei, dar cuprind şi dimensiunea propriei
experienţe, dobândite prin soliile divine, primite de la Domnul în
[15]
viziuni.
Adunarea de tabără din Clyde, Ohio,
Septembrie 1870
Dragii mei Edson şi Emma,
Voi, copiii mei, v-aţi dăruit inimile unul celuilalt. Aşa unite
cum sunt, dăruiţi-le în întregime şi fără rezerve lui Dumnezeu. În
viaţa voastră de căsnicie, căutaţi să vă înnobilaţi unul pe celălalt. In
conversaţiile voastre de zi cu zi şi în cele mai intime căi ale vieţii,
evidenţiaţi principiile nobile şi înălţătoare ale credinţei voastre sfinte.
Fiecare să fie mereu atent şi delicat faţă de sentimentele celuilalt. Nu
vă permiteţi nici o conversaţie în care să tachinaţi sau să vă adresaţi
unul altuia critici ironice. Aceste lucruri sunt periculoase. Ele rănesc.
Deşi poate fi ascunsă, există totuşi rana, iar pacea este sacrificată şi
fericirea este pusă în pericol.
Fiul meu, veghează asupra ta însuţi, ca să nu manifeşti, în nici
o situaţie, nici cea mai mică înclinaţie care seamănă cu un spirit
dictatorial şi arogant. Merită să fii atent la cuvintele tale înainte de
a vorbi. Este mai uşor să procedezi astfel decât să le retragi sau să
ştergi după aceea impresia pe care au lăsat-o. Vorbeşte întotdeauna

16
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cu amabilitate. Modulează chiar şi tonul vocii tale. Chipul şi vocea
ta să exprime numai dragoste, blândeţe şi delicateţe. Consideră că
esîe o datorie să răspândeşti raze de soare, dar nu lăsa niciodată în
urmă un nor. Emma va fi pentru tine tot ce ţi-ai putea dori, dacă vei
veghea şi nu-i vei da nici o ocazie să se simtă nefericită şi tristă sau
să se îndoiască de sinceritatea iubirii tale. Voi înşivă puteţi să vă
construiţi fericirea sau să o pierdeţi. Dacă veţi căuta să vă puneţi
viaţa în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu, veţi putea fi loiali şi
nobili şi veţi netezi cărarea vieţii unul pentru celălalt.
Supuneţi-vă unul altuia. Edson, te îndemn sa renunţi din când
în când la părerile tale. Nu fi prea insistent, chiar dacă purtarea ta ţi
se pare bună. Trebuie să fii îngăduitor, răbdător, bun, delicat, milos,
curtenitor, înnoind mereu gesturile curtenitoare, faptele amabile,
cuvintele duioase, voioase şi încurajatoare. Dragii mei copii, fie
ca binecuvântările cele mai bogate ale cerului să rămână peste voi
[16] amândoi. Aceasta este rugăciunea mamei voastre.
Mama
Scrisoarea 24, 1870

Căsătoria este asemenea iubirii Domnului Hristos
pentru poporul Său ales
Atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, căsătoria este folosită
pentru a reprezenta legătura sacră şi duioasă care există între Domnul
Hristos şi cei mântuiţi ai Săi, pe care i-a răscumpărat cu preţul
Calvarului.
„Nu te teme“, spune El, „... căci Făcătorul tău este bărbatul tău:
Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul tău este Sfântul lui
Israel“ (Isaia 54, 4.5). „Intoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, zice Domnul;
căci Eu sunt Stăpânul vostru“ (Ieremia 3, 14). In Cântarea Cântărilor,
auzim vocea miresei spunând: „Preaiubitul meu este al meu şi eu
sunt a lui“. Iar El, care este pentru ea „deosebit din zece mii“, îi
vorbeşte alesei Sale astfel: „Eşti frumoasă de tot, iubito, şi n-ai nici
un cusur“ (Cântarea Cântărilor 2,16; 5,10; 4,7).
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Viaţa de căsnicie devine din ce în ce mai bună
Dacă îl vor lua pe Domnul Hristos ca ajutor al lor, bărbaţii şi
femeile vor putea atinge idealul lui Dumnezeu pentru ei. Pentru
aceia care I se consacră cu o încredere plină de iubire, harul Său va
îndeplini ceea ce înţelepciunea omenească nu poate face. Lucrările
providenţei Sale pot uni inimile cu legături de origine cerească.
Dragostea nu va fi doar un schimb de cuvinte plăcute şi măgulitoare.
Războiul de ţesut al cerului ţese cu o urzeală şi o bătătură mai fine
şi totuşi mai rezistente decât pot ţese războaiele de ţesut pământeşti.
Rezultatul nu este o ţesătură firavă, ci una care va suporta uzura şi
încercările. Inimile vor fi legate cu legăturile de aur ale unei iubiri
durabile.
A iubi aşa cum a iubit Domnul Hristos înseamnă a manifesta
altruismul în permanenţă şi în orice loc, prin cuvinte amabile şi prin
gesturi plăcute. Acestea nu îi costă nimic pe cei care le exprimă,
dar lasă în urma lor un parfum care înconjoară sufletul. Efectul lor
[17] nu va putea fi măsurat niciodată. Ele nu sunt o binecuvântare doar
pentru cel căruia îi sunt adresate, ci şi pentru cel care le adresează,
deoarece acţionează asupra lui. Dragostea veritabilă este o însuşire
preţioasă, de origine cerească, al cărei parfum devine tot mai plăcut,
pe măsură ce se răspândeşte asupra altora.
Dragostea lui Hristos este profundă şi arzătoare, revărsân-du-se
asemenea unui torent irezistibil asupra tuturor celor care o vor primi.
În iubirea Sa nu există nici o umbră de egoism. In această iubire de
origine cerească există un principiu durabil, care rămâne în inimă.
Ea se va face cunoscută nu numai în relaţia sfântă cu aceia care ne
sunt cei mai dragi, ci şi faţă de toţi ceilalţi semeni cu care venim în
contact. Ea ne va face să acordăm mici atenţii, să facem concesii,
să îndeplinim fapte de bunătate, să spunem cuvinte încurajatoare,
amabile şi sincere. Ea ne va determina să simţim împreună cu aceia
[18] a căror inimă flămânzeşte după simpatie.
[19]
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Secţiunea 2 — Găsirea partenerului
potrivit

Fiţi practici!
Înainte de a-şi asuma responsabilităţile implicate în relaţia căsătoriei, tinerii şi tinerele ar trebui să aibă o experienţă în lucrurile
practice, care îi va pregăti pentru îndatoririle şi poverile vieţii de zi
cu zi.
Deoarece atât bărbaţilor, cât şi femeilor le revine o parte în treburile gospodăreşti, băieţii şi fetele trebuie să înveţe cum să îndeplinească datorii casnice. A aranja patul, a face ordine în cameră, a
spăla vasele, a pregăti o mâncare, a spăla şi repara propria îmbrăcăminte constituie o pregătire care nu va face nici un băiat mai puţin
demn, ci mai fericit şi mai folositor.
Foarte multe fete s-au căsătorit şi au familii, fără să aibă cunoştinţe practice în privinţa îndeplinirii îndatoririlor ce-i revin unei soţii
şi mame. Ele ştiu să citească şi să cânte la un instrument muzical,
dar nu ştiu să gătească. Ele nu ştiu să pregătească o pâine bună,
[20] lucru esenţial pentru sănătatea familiei. Ele nu ştiu să croiască şi să
confecţioneze haine, pentru că nu au învăţat niciodată. Aceste fete
au considerat că asemenea lucruri nu sunt esenţiale. Prin urmare,
în viaţa de cămin, ele depind de altcineva care trebuie să facă toate
aceste lucruri în locul lor, tot aşa de mult cum depind copiii lor de
ele.
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Ce trebuie să caute un tânăr la o viitoare soţie
Un tânăr trebuie să caute o soţie care sa stea alături de el şi să fie
capabilă să-şi poarte partea ei-din poverile vieţii. El are nevoie de o
persoană a cărei influenţă îl va înnobila şi îl va face mai bun şi care
să-1 facă fericit prin iubirea ei.
„O nevastă pricepută este un dar de la Domnul.“ „Inima bărbatului se încrede în ea şi nu duce lipsă de venituri. Ea îi face bine, şi
nu rău, în toate zilele vieţii sale.... Ea deschide gura cu înţelepciune
şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă. Ea veghează asupra celor ce
se petrec în casa ei şi nu mănâncă pâinea lenevirii. Fiii ei se scoală
şi o numesc fericită, bărbatul ei se scoală şi-i aduce laude zicând:
«Multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate».“ „Cine
găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-1 capătă
de la Domnul“ (Proverbe 19, 14; 31, 11-12.26-29; 18,22).
Rolf era fiul unui pastor din conducerea bisericii din Europa.
Fata cu care voia să se căsătorească nu era sigură că îl iubeşte, dar
el o îndemna insistent să-şi ia un angajament fată de el.
Existau şi alte probleme care indicau că ea nu era pregătită să˜şi
asume răspunderile vieţii de căsnicie, atât datorită temperamentului
ei, cât şi lipsei de pregătire. Ellen White îi adresează lui Rolf câteva
întrebări la care ar trebui să răspundă fiecare tânăr care plănuieşte să
[21]
se căsătorească.
Great Grimsby, Anglia,
23 septembrie 1886
Dragă Rolf,
Când am fost la Basel, am avut o scurtă conversaţie cu Edith
despre relaţia voastră de curtenie. Am întrebat-o dacă este pe deplin
convinsă că te iubeşte suficient de mult, încât să-şi unească interesele
cu tine pentru toată viaţa. Ea mi-a răspuns că nu este pe deplin
hotărâtă asupra acestui fapt. I-am spus că ar trebui să ştie exact ce
intenţionează să facă şi că ar trebui să nu încurajeze în vreun fel
atenţiile nici unui tânăr, arătându-i că îl preferă, dacă nu îl iubeşte.
21
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Ea a declarat deschis că nu ştie dacă te iubeşte, dar s-a gândit
că, dacă ar fi logodită cu tine, ar putea să te cunoască mai bine. Dar,
aşa cum au stat lucrurile, în situaţia de până acum, nu aţi avut nici o
ocazie favorabilă de a vă cunoaşte suficient.
Am avut motive să cred că nu-i plăceau muncile casnice şi ştiam
că tu ar trebui să ai o soţie cu care să poţi întemeia un cămin fericit.
Am întrebat-o dacă are vreo experienţă în privinţa acelor îndatoriri
care alcătuiesc viaţa unui cămin. Ea mi-a răspuns că a făcut treburi
casnice în familia tatălui ei. Am pus aceste întrebări, pentru că, aşa
cum îmi fusese prezentat caracterul ei, această tânără avea nevoie de
o educaţie specială, în ce priveşte îndatoririle practice ale vieţii, dar
nu avusese nici plăcere, nici înclinaţie pentru astfel de lucruri.
Mi-a spus că nu este hotărâtă în nici o privinţă, că tu eşti foarte
insistent şi o iubeşti, dar ea nu poate spune că te iubeşte, deşi tu eşti
foarte amabil şi atent cu ea. I-am spus: „Atunci, trebuie să ajungi la
o înţelegere cu el. Nu-1 mai încuraja“.
I-am spus că ar trebui să ia în considerare scopul unei căsătorii
cu tine şi să se gândească dacă printr-un asemenea pas veţi putea
să-L slăviţi pe Dumnezeu, dacă veţi deveni mai spirituali şi dacă
viaţa voastră va fi mai folositoare. In general, căsătoriile plănuite
impulsiv şi egoist nu au rezultate bune, ci adesea ajung nişte eşecuri
deplorabile.
Acum, Rolf, nu pot afirma că este datoria mea să îţi spun vsă nu
te căsătoreşti cu Edith, dar am să-ţi spun că mă interesează binele
tău. Iată câteva lucruri care ar trebui luate în considerare: Fata cu
[22] care te căsătoreşti va aduce fericirea în căminul tău? Este Edith
o persoană econoamă sau, atunci când va fi căsătorită cu tine, va
cheltui nu numai propriile venituri, ci şi pe ale tale, pentru a-şi
satisface vanitatea şi preocuparea pentru aspectul ei exterior? Sunt
principiile ei corecte în această privinţă?
Eu nu cred că Edith ştie ce înseamnă renunţarea la sine. Dacă
ar fi avut posibilitatea, ar fi găsit ocazii de a cheltui chiar mai mult
decât până acum. În ce o priveşte, satisfacţiile egoiste nu au fost
niciodată biruite, iar această îngăduinţă de sine firească a devenit o
parte a vieţii ei. Ea doreşte să petreacă un timp plăcut şi confortabil.
Trebuie să vorbesc deschis. Rolf, eu ştiu că, dacă te vei căsători
cu ea, veţi fi împreună, dar nu veţi fi uniţi. Cea pe care o vei face
soţia ta va avea întotdeauna ceva necorespunzător. În ce priveşte
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devotamentul şi evlavia creştină, acestea nu se pot dezvolta niciodată
acolo unde sufletul este stăpânit de un egoism atât de mare.
Iţi voi scrie, Rolf, aşa cum i-aş scrie şi fiului meu. Chiar în faţa
noastră există o lucrare importantă şi nobilă, iar partea pe care o
vom îndeplini în această lume depinde în întregime de ţintele şi
scopurile noastre înviată. Uneori, este posibil să ne lăsăm conduşi
de impulsuri. Tu ai calităţi care te pot face să devii un om folositor,
dar, dacă te laşi condus de înclinaţii, acest torent puternic al voinţei
proprii te va spulbera. Stabileşte-ţi un standard înalt şi luptă cu
seriozitate să îl atingi.
Scopul călăuzitor al inimii tale trebuie să fie creşterea până la
statura plinătăţii în Isus Hristos. În Domnul Hristos poţi face totul
plin de curaj, dar fără El nu poţi face nimic aşa cum ar trebui. Tu eşti
o persoană hotărâtă să aducă la îndeplinire ce îşi propune. Aceasta
nu este o trăsătură de caracter indezirabilă, dacă toate capacităţile
tale Ii sunt supuse lui Dumnezeu. Te rog, adu-ţi aminte fără încetare
că nu ai dreptul să dispui de tine însuţi după cum îţi dictează propriul
capriciu. Domnul Hristos te-a răscumpărat cu un preţ infinit. Tu eşti
proprietatea Lui şi trebuie să iei în considerare acest fapt în toate
planurile tale.
Mai ales în relaţiile tale în vederea căsătoriei, fii atent să alegi
o persoană care va sta alături de tine umăr la umăr, în ce priveşte
creşterea spirituală.
Rolf, vreau să te gândeşti bine la toate aceste lucruri. Dumnezeu
să te ajute să te rogi pentru acest subiect. Îngerii privesc la lupta
aceasta. Te las să judeci această problemă şi să decizi pentru tine
însuţi.
Ellen G. White
Scrisoarea 23, 1886
[23]

Întrebări pe care trebuie să le pună o fată înainte de
căsătorie
Înainte de a accepta să devină soţia cuiva, fiecare fată ar trebui
să cerceteze dacă acela cu care urmează să-şi unească destinul este
vrednic de aceasta. Care este trecutul lui? Este viaţa lui curată? Este
dragostea lui nobilă şi înaltă sau este doar o atracţie sentimentală?
Are el acele trăsături de caracter care o vor face fericită? Poate găsi
ea adevărata pace şi bucurie în sentimentele lui? I se va îngădui
să-şi păstreze individualitatea sau judecata şi conştiinţa ei vor trebui
să se supună stăpânirii soţului ei? Ca ucenic al lui Isus, ea nuşi aparţine, deoarece a fost răscumpărată cu un preţ. Poate ea să
onoreze cerinţele Mântuitorului mai presus de orice altceva? Va
putea ea să-şi păstreze trupul şi sufletul, gândurile şi intenţiile curate
şi sfinte? Aceste întrebări au o importanţă vitală pentru bunăstarea
fiecărei femei care începe o relaţie în vederea căsătoriei.
Puneţi-vă următoarele întrebări: Mă va ajuta această căsătorie
pe calea spre cer? Va spori ea dragostea mea pentru Dumnezeu? Îmi
va lărgi ea sfera posibilităţilor de a fi folositoare în această viaţă?
Dacă aceste gânduri nu vă fac să vă retrageţi, atunci mergeţi înainte
[24] în temere de Dumnezeu.
Dragostea curată este ca o plantă care are nevoie de îngrijire.
Femeia care doreşte o căsătorie fericită şi plină de pace, care vrea să
fie scutită de nefericirea şi tristeţea viitoare, să se întrebe înainte de
a-şi dărui dragostea: Are iubitul meu o mamă? Care este amprenta
caracterului ei? Îşi recunoaşte el obligaţiile faţă de ea? Este el atent
şi sensibil la dorinţele şi fericirea ei? Dacă nu-şi respectă şi nu-şi
cinsteşte mama, va manifesta el dragoste, respect, bunătate si atenţie
fată de soţia lui? Când noutatea căsătoriei va trece, mă va mai iubi
el? Va fi el răbdător cu greşelile mele sau va fi critic, arogant şi
dictatorial? Adevărata afecţiune va trece cu vederea multe greşeli,
dragostea nici nu le va observa.
O tânără ar trebui să accepte ca tovarăş de viaţă numai un tânăr
ale cărui trăsături de caracter sunt curate şi demne, care este sârgu24
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incios, cinstit, plin de aspiraţii nobile şi care îl iubeşte pe Dumnezeu
şi se teme de El.
Următoarea scrisoare către Nellie se referă la câteva dintre problemele abordate în cea precedentă, adresată lui Rolf. Anturajul ei
nu este bun. Prietenul ei este lipsit de respect, leneş şi foloseşte un
limbaj trivial. De asemenea, mai are şi alte obiceiuri neplăcute. Ellen
White pune câteva întrebări foarte directe, care vi s-ar putea potrivi
[25]
şi vouă, în timp ce citiţi această scrisoare.
Norfolk Villa, Prospect St. Granville, N.S.W.
9 august 1894
Dragă Nellie,
Îi mulţumesc lui Dumnezeu că iubeşti adevărul, că îl iubeşti
pe Domnul Isus şi sunt nerăbdătoare să-ţi continui drumul înainte
şi în sus, ca să atingi standardul caracterului creştin, descoperit în
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu să fie călăuza ta,
astfel încât caracterul şi comportamentul tău să fie modelate în toate
privinţele conform cerinţelor lui.
Tu eşti proprietatea Domnului atât prin creaţie, cât şi prin răscumpărare. Tu poţi fi o lumină în căminul tău şi, prin trăirea adevărului,
poţi exercita în permanenţă o influenţă mântuitoare. Când adevărul
se află în inimă, influenţa lui mântuitoare este simţită de toţi cei
din casă. Asupra ta se află o responsabilitate sfântă, care îţi cere
să-ţi păstrezi sufletul curat, consacrându-te Domnului, ca să fii în
întregime a Lui.
Cunoscuţii tăi, care sunt cu totul împotriva lucrurilor spirituale,
nu sunt înnobilaţi, curăţiţi şi înălţaţi prin trăirea adevărului. Ei nu
se află sub conducerea lui Hristos, ci sub steagul negru al prinţului
întunericului. Asocierea cu aceia care nu se tem de Dumnezeu şi
nici nu îl iubesc, în afară de cazul în care o faci cu scopul de a-i
câştiga pentru Domnul Hristos, se va dovedi o pagubă pentru spiritualitatea ta. Dacă nu îi poţi ajuta, influenţa lor va duce la degradarea
şi întinarea credinţei tale. Este corect să-i tratezi cu bunătate, dar nu
este bine să iubeşti şi să alegi societatea lor, deoarece, dacă alegi
atmosfera care învăluie sufletul lor, vei pierde tovărăşia lui Isus.
Din lumina pe care Domnul a binevoit să mi-o dea, te avertizez
că eşti în pericolul de a fi înşelată de vrăjmaş. Eşti în pericolul de
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a-ţi alege calea proprie, de a nu asculta sfatul lui Dumnezeu şi de a
nu umbla în supunere faţă de voinţa Sa. Cel Sfânt a dat legi pentru
călăuzirea fiecărui suflet, aşa încât nimeni nu trebuie să se rătăcească
pe cale. Aceste îndrumări înseamnă totul pentru noi, deoarece ele
alcătuiesc standardul căruia trebuie să i se conformeze orice fiu şi
[26] fiică a lui Adam.
Tocmai ai ajuns la vârsta maturităţii şi, dacă vei căuta harul lui
Hristos, dacă vei merge pe calea pe care te călăuzeşte Domnul Isus,
vei deveni din ce în ce mai mult o femeie de valoare. Vei creşte în
har, experienţa te va face mai înţeleaptă şi, pe măsură ce vei înainta
din lumină în lumină, vei deveni tot mai fericită. Adu-ţi aminte că
viaţa ta îi aparţine Domnului Isus şi că nu trebuie să trăieşti doar
pentru tine.
Fereşte-te de tinerii lipsiţi de respect. Fereşte-te de cei cărora
le place să nu aibă nici o ocupaţie şi care îşi bat joc de lucrurile
sfinte. Evită anturajul unui băiat care foloseşte un limbaj profanator
sau care este dependent de consumul chiar şi numai al unui singur
pahar de băutură. Nu asculta cererile în căsătorie din partea unui
bărbat care nu are nici o idee despre responsabilitatea lui faţă de
Dumnezeu. Adevărul curat, care sfinţeşte sufletul, îţi va da curajul
să te eliberezi de compania plăcută a unora despre care ştii că nu se
tem de Dumnezeu, nu-L iubesc şi nu ştiu nimic despre principiile
adevăratei neprihăniri. Putem fi întotdeauna îngăduitori cu nedesăvârşirile unui prieten sau cu neştiinţa lui, dar niciodată cu viciile
lui.
Fii precaută la fiecare pas pe care îl faci. La fiecare pas, ai nevoie
de Domnul Isus. Viaţa ta este prea preţioasă, ca să o tratezi ca pe
un lucru de mică valoare. Golgota îţi mărturiseşte despre valoarea
sufletului tău. Consultă Cuvântul iui Dumnezeu, ca să poţi şti cum
ar trebui să-ţi foloseşti viaţa care a fost cumpărată pentru tine cu un
preţ infinit. În calitate de copil al lui Dumnezeu, îţi este îngăduit să
te căsătoreşti numai în Domnul. Asigură-te că nu urmezi închipuirile
inimii tale, ci fă totul în temere de Dumnezeu.
Când se asociază cu cei necredincioşi în scopul de a-i câştiga
pentru Domnul Hristos, cei credincioşi vor fi martorii Lui şi, după
ce şi-au îndeplinit misiunea, se vor retrage pentru a respira o atmosferă curată şi sfântă. Când eşti în societatea celor necredincioşi,
aminteşte-ţi mereu că te afli în poziţia de reprezentant al Domnu-
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lui Hristos şi nu îngădui pe buzele tale nici un cuvânt uşuratic şi
neserios, nici o conversaţie ieftină.
Aminteşte-ţi mereu de valoarea sufletului şi nu uita că este privilegiul şi datoria ta să fii, pe orice cale posibilă, o împreună lucrătoare
cu Dumnezeu. Tu nu trebuie să te cobori la acelaşi nivel cu necre[27]
dincioşii, să râzi şi să ai o vorbire la fel de uşuratică.
Domnul va fi ajutorul tău şi, dacă te încrezi în EI, te va ridica
la un standard nobil şi înalt şi îţi va aşeza picioarele pe platforma
adevărului veşnic. Prin harul lui Hristos, vei putea folosi corect capacităţile care ţi-au fost încredinţate şi vei deveni un factor de influenţă
spre bine, în lucrarea de câştigare a sufletelor pentru Hristos. Fiecare
talent pe care îl ai trebuie folosit de partea binelui.
Draga mea soră, ţi-am scris pentru că îţi iubesc sufletul şi te rog
stăruitor să asculţi cuvintele mele. Am să-ţi scriu mai mult când voi
găsi timpul necesar.
Cu dragoste creştină,
Ellen G. White
Scrisoarea 51, 1894
[28]
[29]
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Sectiunea 3 — Este cu adevarat dragoste?

Satana face tot ce îi sta în putinta pentru a-i influenta pe aceia
care sunt întru totul nepotriviti, în asa fel încât sa-i faca sa-si uneasca
interesele. El jubileaza în aceasta lucrare, deoarece prin ea poate
produce mai multa nenorocire si disperare în familia omeneasca
decât prin exercitarea aptitudinilor lui în oricare alta directie.
Multe casatorii nu pot produce altceva decât nenorocire; totusi
mintea tinerilor alearga în aceasta directie, pentru ca sunt condusi
de Satana care îi face sa creada ca, pentru a fi fericiti, trebuie sa se
casatoreasca, în ciuda faptului ca ei nu au capacitatea de a se controla
pe ei însisi sau de a întretine o familie. Cei care nu sunt dispusi sa
se adapteze la înclinatiile celuilalt, asa încât sa evite neîntelegerile
sau certurile, nu ar trebui sa faca acest pas.
Casatoria ar trebui sa fie rezultatul unei gândiri atente, si nu al
impulsurilor.

Este aceasta dragoste adevarata?
Dragostea adevarata este un principiu înalt si sfânt, iar caracterul
ei este întru totul diferit de acela al dragostei stârnite de impulsuri,
[30] care dispare subit, când este greu încercata.
Dragostea adevarata nu este o pasiune puternica, navalnica si
patimasa. Dimpotriva, natura ei este linistita si profunda. Ea priveste
dincolo de simplele aparente si este atrasa doar de calitati. Ea este
înteleapta si plina de discernamânt, iar devotamentul ei este real si
statornic.
Dragostea este un dar pretios, pe care îl primim de la Domnul
Isus. Iubirea curata si vSfânta nu este un sentiment, ci un principiu.
Cei care sunt însufletiti de adevarata iubire nu sunt nici lipsiti de
ratiune, nici orbi.
Blândeţea, tandreţea, îngăduinţa, îndelunga răbdare, calitatea de
a nu fi iritabil, de a răbda totul, de a spera totul şi de a suferi totul
— acestea sunt roadele care cresc în pomul preţios al dragostei de
origine cerească. Dacă este îngrijit, ei se va dovedi a fi un pom veşnic
verde. Ramurile lui nu vor slăbi, frunzele lui nu se vor ofili. El este
nemuritor, pentru că este udat neîncetat de rouă cerească.
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Dragostea, o planta sensibilă
Dragostea este o plantă de origine cerească şi trebuie protejată şi
îngrijită. Inimile sensibile şi cuvintele sincere şi iubitoare vor face [31]
familiile fericite şi vor exercita o influenţă înălţătoare asupra tuturor
celor care ajung în sfera lor de influenţă.
Deşi femeile îşi doresc soţi cu caractere nobile şi puternice, pe
care să-i poată iubi şi respecta, totuşi aceste calităţi trebuie să fie
întreţesute cu tandreţe, afecţiune, răbdare şi îngăduinţă. La rândul
ei, soţia trebuie să fie voioasă, amabilă şi devotată şi, atât cât este
posibil, să-şi potrivească gusturile după ale soţului, fără a-şi pierde
individualitatea. Atât soţul, cât şi soţia ar trebui să cultive răbdare şi
bunătate şi acea dragoste duioasă umil faţă de altul, care va face ca
viaţa de căsnicie să fie plăcută şi frumoasă.
Cei care au idei nerealiste despre viaţa de căsătorie, a căror imaginaţie a clădit castele de vis, lipsite de orice legătură cu dificultăţile
şi necazurile vieţii, vor fi foarte dezamăgiţi de realitate. Când viaţa
reală intervine cu grijile şi necazurile ei, aceşti tineri sunt total nepregătiţi să le întâmpine. Fiecare se aşteaptă să găsească la celălalt
desăvârşirea, dar nu descoperă decât slăbiciune şi defecte, deoarece
bărbaţii şi femeile, aşa limitaţi cum sunt, nu sunt fără greşeli. Apoi
încep să se învinovăţească unul pe altul şi să-şi exprime dezamăgirea.
În loc să procedeze astfel, ei ar trebui să încerce să se ajute reciproc
şi să dezvolte acea evlavie practică, prin care pot fi ajutaţi să ducă
lupta vieţii cu vitejie.
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Puterea iubirii
Dragostea este o putere. În acest principiu sunt implicate în
[32] mod inseparabil atât puterea intelectuală, cât şi cea morală. Puterea
bogăţiei are tendinţa de a corupe şi de a distruge, constrângerea are
o mare capacitate de a răni, dar excelenţa şi valoarea iubirii curate
constă în eficienţa ei în a face binele şi numai binele.
Orice este făcut din iubire curată, oricât de mic şi neînsemnat ar fi
în ochii oamenilor, este plin de roade, pentru că Dumnezeu priveşte
mai mult la dragostea cu care lucrează cineva decât la mărimea
realizărilor sale.
Dragostea este de la Dumnezeu. Inima neconvertită nu poate face
să răsară şi nici nu poate să producă această plantă de origine divină,
care trăieşte şi înfloreşte numai acolo unde domneşte Hristos....
Dragostea nu lucrează pentru câştig, nici pentru răsplată, totuşi
Dumnezeu a rânduit ca fiecare lucrare făcută din dragoste să aducă
un rod bogat. Iubirea are însuşirea de a se răspândi în mod natural şi
este liniştită în lucrările ei; cu toate acestea, ea este foarte puternică
în hotărârea de a învinge mari rele. Influenţa ei îmblânzeşte şi transformă. Ea va lua în stăpânire viaţa celor păcătoşi, schimbându-le
[33] inima, când orice alte mijloace s-au dovedit fără succes.
Oriunde este folosită puterea intelectului, a autorităţii sau a constrângerii, fără ca dragostea să fie prezentă în mod vizibil, sentimentele şi voinţa celor pe care îi abordăm vor adopta o poziţie defensivă,
de respingere, iar împotrivirea lor va fi mai puternică.
Dragostea curată este simplă în lucrările sale şi se deosebeşte de
orice alt principiu de acţiune. Dorinţa de a fi o persoană influentă
şi plăcerea de a fi apreciat de ceilalţi pot determina pe cineva să
trăiască o viaţă ordonată şi să poarte o conversaţie ireproşabilă.
Respectul de sine ne poate face să evităm orice aparenţă rea. O inimă
egoistă poate îndeplini fapte generoase, poate fi de acord cu adevărul
prezent şi poate exprima umilinţă şi afecţiune, însă motivele ei sunt
înşelătoare şi necurate. Faptele care izvorăsc dintr-o asemenea inimă
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sunt lipsite de mireasma vieţii şi de roadele adevăratei sfinţenii,
deoarece principiile iubirii curate nu se află în ea.
Dragostea ar trebui îngrijită şi cultivată, pentru că influenţa ei
este divină.

Când dragostea este oarbă
Doi oameni ajung să se cunoască bine. Fiecare este îndrăgostit
cu pasiune de celălalt şi toată atenţia lor este absorbită. Raţiunea lor
este orbita, iar judecata este abandonată. Ei nu se vor supune nici
unui sfat şi nici unei porunci, ci vor insista să-şi urmeze propria cale,
indiferent de consecinţe.
Dragostea lor pătimaşă îi stăpâneşte asemenea unei boli contagioase, care trebuie să-şi urmeze cursul, şi se pare că nu există nimic
care să o stopeze. Probabil că în cercul lor există unii care îşi dau
seama că o eventuală căsătorie a celor doi ar putea avea ca rezultat
doar nefericirea de o viaţă. Dar rugăminţile insistente şi sfaturile
sunt zadarnice. Poate că, printr-o astfel de căsătorie, capacitatea de
a fi folositor unui om, pe care Dumnezeu l-ar binecuvânta în slujba
Sa, va fi schilodită şi distrusă. Dar nici dovezile, nici argumentele
convingătoare nu sunt ascultate.
Tot ce pot spune bărbaţii şi femeile cu experienţă se dovedeşte
fără efect. Nimic nu are puterea de a schimba hotărârea la care au
fost conduşi de dorinţele lor. Ei îşi pierd interesul faţă de tot ce are
legătură cu religia. Sunt cu totul cuprinşi de pasiunea pe care o au
[34] unul faţă de celălalt, iar datoriile vieţii sunt neglijate, ca şi când ar fi
lucruri de mică însemnătate.
Bunul nume este sacrificat sub vraja iubirii împătimite, iar căsătoria unor asemenea oameni nu poate fi celebrată în mod solemn sub
aprobarea lui Dumnezeu. Ei se căsătoresc conduşi de pasiune, iar
când noutatea legăturii romantice se va sfârşi, vor începe să înţeleagă
ce au făcut. La şase luni după rostirea legământului de căsătorie,
sentimentele lor unul faţă de altul suferă o schimbare. În viaţa de
căsnicie, fiecare învaţă mai multe despre caracterul partenerului ales.
Fiecare descoperă nedesăvârşiri care nu erau vizibile în timpul orbirii şi al nesăbuinţei relaţiei lor înainte de căsătorie. Promisiunile
făcute în faţa altarului nu îi leagă unul de altul. Ca o consecinţă a
căsătoriilor grăbite, chiar şi în rândul poporului care se declară a fi
34
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al Iui Dumnezeu există despărţiri şi divorţuri, iar în biserică este o
mare confuzie.
Când este prea târziu, ei descoperă că au făcut o greşeală şi că
şi-au pus în pericol atât fericirea din viaţa aceasta, cât şi mântuirea.
Ei nu sunt dispuşi să recunoască faptul că mai erau şi alte persoane
care cunoşteau ceva despre problema lor, deşi, dacă ar fi acceptat
sfatul acestora, s-ar fi putut scuti de anii de nelinişte şi necaz. Dar [35]
cei care sunt hotărâţi să-şi îndeplinească dorinţele proprii ignoră
sfaturile. Astfel de persoane sunt purtate de pasiune dincolo de orice
barieră pe care raţiunea şi judecata ar putea să o ridice în calea lor.
Cântăriţi fiecare înclinaţie şi fiecare trăsătură a caracterului celui
cu care vă gândiţi să vă uniţi destinul vieţii. Pasul pe care sunteţi pe
punctul să-1 faceţi este unul dintre cei mai importanţi paşi ai vieţii
şi nu trebuie făcut în grabă. Deşi vă este permis să iubiţi, nu iubiţi
orbeşte.
Sper că veţi avea suficient respect de sine pentru a evita această
formă de curtenie. Dacă singura voastră ţintă este slava lui Dumnezeu, veţi face totul cu multă precauţie. Nu veţi îngădui ca sentimentalismul bolnăvicios să vă întunece vederea într-o asemenea măsură,
încât să nu mai puteţi discerne înaltele cerinţe ale lui Dumnezeu
pentru voi, în calitate de creştini.
In această scrisoare sunt abordate câteva probleme dificile. În
privinţa celor implicaţi, se pare că amândoi sunt prea tineri şi prea
imaturi pentru a se gândi la căsătorie. Scrisoarea sugerează câteva
semne ale lipsei de maturitate. Fata este superficială. Ellen White
întreabă dacă sentimentele celor doi constituie o iubire adevărată sau
o dragoste pasională şi îl îndeamnă pe tânăr cu insistenţă să privească
mai degrabă în perspectivă decât doar la clipele prezentului. Salem, [36]
Oregon 8 iunie 1880
Dragă John,
Îmi pare rău că ai intrat singur în încurcătura unei relaţii de curtenie cu Elizabeth. In primul rând, nerăbdarea ta în privinţa căsătoriei
este prematură.
Îţi vorbesc ca o cunoscătoare în acest domeniu. Înainte de a
îngădui ca subiectul căsătoriei să-ţi stăpânească gândurile, aşteaptă
până când te vei cunoaşte corect pe tine însuţi şi vei cunoaşte lumea,
precum şi comportamentul şi caracterul tinerelor.
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Elizabeth nu te va face niciodată să fii mai nobil. Ea nu are acele
însuşiri interioare, care, prin dezvoltare, ar face din ea o femeie cu
judecată, capabilă să stea alături de tine şi să te ajute în bătăliile
vieţii. Ei îi lipseşte tăria caracterului. Nu are o gândire profundă şi
cuprinzătoare, aşa încât să fie un ajutor pentru tine. Tu vezi doar
suprafaţa şi cam atât. Dacă te vei căsători, după un scurt timp,
farmecul se va risipi. Când noutatea vieţii de căsnicie va înceta,
vei vedea lucrurile în adevărata lor lumină şi vei descoperi că ai
făcut o greşeală regretabilă.
Dragostea este un sentiment atât de sacru, dar puţini ştiu ce
înseamnă cu adevărat. Este un termen des folosit, dar nu înţeles.
Flacăra arzătoare a impulsului, fascinaţia pe care o simte o persoană
tânără faţă de alta nu este iubire şi nu merită să fie numită astfel.
Dragostea adevărată are o bază intelectuală, o cunoaştere profundă
şi deplină a celui iubit.
Aminteşte-ţi că dragostea impulsivă este întru totul oarbă. Ea se
grăbeşte să se ataşeze de obiecte nevrednice, crezându˜le vrednice.
Porunceşte acestui fel de dragoste să stea liniştită. Fă loc în mintea
ta pentru gânduri curate şi reflecţii serioase. Este această fată, care
constituie obiectul sentimentelor tale, la un nivel atât de înalt pe
scara inteligenţei şi a excelenţei morale, a comportamentului şi a
manierelor educate, încât să te simţi mândru să o prezinţi familiei
tatălui tău şi să o recunoşti ca fiind aleasa ta în orice anturaj te-ai
afla?
Ia-ţi timp suficient pentru examinarea fiecărui aspect şi după
aceea nu te încrede în propria judecată, ci lasă-ţi mama, care te
iubeşte, tatăl şi prietenii de încredere să facă observaţii critice asupra
[37] aceleia pe care te simţi înclinat să o favorizezi. Nu te încrede în
propria judecată şi nu te căsători cu nici o fată lipsită de inteligenţă
şi de valoare morală sau despre care crezi că nu va fi o cinste pentru
tatăl şi mama ta.
O tânără care se lasă condusă de sentimentele ei faţă de un
bărbat, atrăgându-i atenţia prin avansurile ei şi învârtindu˜se prin
locurile în care va fi remarcată de el, nu este fata cu care doreşti
să te întovărăşeşti. Conversaţia ei este ieftină şi adesea lipsită de
profunzime.
Ar fi cu mult mai bine să nu te căsătoreşti deloc decât să ai o
căsătorie nefericită. Dar caută sfatul lui Dumnezeu cu privire la toate
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aceste lucruri şi fii atât de calm şi de supus voinţei lui Dumnezeu,
încât să nu te laşi cuprins de febra pasiunii, descalificându-te pentru
serviciul Său, prin legăturile tale de prietenie.
Nu avem decât puţin timp pentru a aduna o comoară de fapte
bune în ceruri. Să nu faci nici o greşeală în această privinţă. SlujeşteL pe Dumnezeu cu o iubire neîmpărţită. Fii zelos, fii cu toată inima.
Fă ca exemplul tău să aibă un asemenea caracter, încât să-i ajuţi şi pe
alţii să se hotărască pentru Isus. Tinerii nu ştiu ce influenţă puternică
pot avea. Lucrează pentru prezent şi lucrează pentru veşnicie.
Cea pe care ai adoptat-o ca mamă a ta,
Ellen G. White
[38]
[39]
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Sectiunea 4 — Cautati ajutor?

Am ales bine?
Nu trebuie sa asezam asupra altora responsabilitatea îndeplinirii
datoriei noastre, asteptând ca ei sa ne spuna ce sa facem. Nu putem
depinde de oameni pentru a primi sfaturi. Domnul ne va învata care
este datoria noastra cu aceeasi bunavointa cu care învata pe oricine
altcineva. Daca venim la El cu credinta, ne va descoperi tainele Sale
în mod personal. Inima ne va arde adesea, când El Se va apropia de
noi si va intra în comuniune cu noi, asa cum a facut cu Enoh. Cei
care se hotarasc sa nu faca nici un pas în vreo directie care II va
nemultumi pe Dumnezeu si care îsi vor prezenta situatia înaintea
Lui vor sti ce cale sa urmeze. Ei vor primi nu numai întelepciune, ci
si putere. Capacitatea de a asculta si de a lucra le va fi data, asa cum
le-a fagaduit Domnul Hristos.
Casatoria va influenta si va afecta viata voastra atât în lumea
aceasta, cât si în cea viitoare. Un crestin sincer nu-si va pune în
aplicare planurile în aceasta directie, fara a sti ca Dumnezeu îi aproba
calea. El nu va dori sa aleaga singur, ci va simti ca Dumnezeu trebuie
sa aleaga pentru el. Noi nu trebuie sa ne facem pe plac noua însine,
caci nici Domnul Hristos nu Si-a placut Lui însusi. Nu doresc sa se
înteleaga ca cineva ar trebui sa ia în casatorie o persoana pe care
nu o iubeste. O asemenea casatorie ar fi un pacat. Dar capriciul si
natura emotionala nu trebuie lasate sa ne duca la ruina. Dumnezeu
ne cere întreaga inima, El ne cere sa-L iubim mai presus de orice.
Daca, înainte de a se gândi la casatorie, barbatii si femeile obisnuiau sa se roage de doua ori pe zi, când anticipeaza un asemenea
pas, ar trebui să se roage de patru ori pe zi. Căsătoria va influenţa şi
[40] va afecta viaţa voastră atât în lumea aceasta, cât şi în cea viitoare. Un
creştin sincer nu-şi va pune în aplicare planurile în această direcţie,
fără a şti că Dumnezeu îi aprobă calea.
Dacă există un subiect care ar trebui luat în considerare cu o
gândire calmă şi cu o judecată lipsită de patimă, atunci acesta este
subiectul căsătoriei. Dacă există vreun timp când avem nevoie de
40
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Biblie ca sfătuitor, atunci acesta este înainte de a face pasul care
uneşte două persoane pentru toată viaţa.
Deoarece a fost instituită de Dumnezeu, căsătoria este o rânduială
sfântă, pe care nu trebuie să o îndeplinim într-un spirit de egoism. Cei
care se gândesc la acest pas ar trebui să aibă în vedere importanţa lui,
cu solemnitate şi rugăciune, şi să caute sfatul divin pentru a şti dacă
merg pe o cale aflată în armonie cu voinţa lui Dumnezeu. Învăţăturile
date în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect trebuie
luate în considerare cu atenţie. Cerul priveşte cu plăcere asupra
unei căsătorii îndeplinite cu dorinţa arzătoare de a se conforma
îndrumărilor date în Sfânta Scriptură.
Belle nu pare să dorească sfaturi din partea nimănui, nici chiar
de la persoanele cele mai apropiate şi mai interesate de fericirea ei.
Ellen White îi recomandă sâ-şi asculte părinţii, dar este dezamăgită,
deoarece nici sfatul ei nu a fost luat în considerare. Ea insistă ca
Belle să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu, dacă nu vrea să ceară
ajutorul oamenilor. Aici sunt două scrisori pe care i le-a adresat
[41]
Ellen White.
Scrisoarea nr. 1
Battle Creek, Michigan,
1 martie 1889
Dragă Belle,
Am sperat să te întâlnesc şi să stau de vorbă cu tine. Mă tem
mult că desconsideri lumina pe care Domnul a binevoit să ţi-o dea
prin mine. Ştiu că Domnul are faţă de tine o iubire duioasă şi plină
de milă şi sper că nu vei ceda ispitei de a te lăsa condusă pe o cale
care să-ţi despartă sufletul de Dumnezeu. Există mulţi care sunt gata
să-ţi dea sfaturi şi să-ţi tulbure mintea cu îndrumările lor, dar ei nu-L
au pe Dumnezeu ca Sfătuitor şi de aceea tot ce pot ei să îţi spună nu
va face decât să încurce şi mai mult o situaţie deja foarte dificilă.
Belle, înclinaţia şi temperamentul tău sunt de o aşa manieră,
încât mă tem mult pentru sufletul tău. Îmi este teamă că nu îţi vei
alege ca tovarăşi nişte persoane prevăzătoare, înţelepte şi cu inima
umilă, care îl iubesc pe Dumnezeu şi ţin poruncile Lui.
Apostolul inspirat ne îndeamnă să ne ferim chiar şi de aparenţa
răului. Ai făcut tu aceasta? Senzualitatea şi însuşirile emoţionale
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sunt mult mai dezvoltate decât însuşirile intelectului. Belle, ar trebui
să eviţi orice ar face ca aceste înclinaţii să devină o putere predominantă. Tu eşti o persoană energică. Această însuşire a ta trebuie să
rămână integră şi pe deplin consacrată lui Dumnezeu. Dumnezeu
te-a binecuvântat cu aptitudini şi capacităţi pentru a fi sfinţite şi
folosite spre slava Sa.
Tu îţi scrii propria istorie. În această criză a vieţii, gândirea ta
poate suferi o schimbare care tinde mai degrabă spre decădere decât
spre înnobilare. Influenţele corupătoare ale lumii îţi pot modela
obiceiurile, gustul, conversaţia şi comportamentul. Tu eşti de partea
celor care pierd. Clipele preţioase, atât de solemne, de bogate şi
pline de rezultate veşnice, pot fi lăsate întru totul în voia lui Satana
şi îţi pot aduce ruina. Eu nu doresc să se întâmple astfel. Vreau să fii
o creştină, o copilă a lui Dumnezeu, o moştenitoare a cerului.
Eşti în pericolul de a renunţa la Domnul Hristos, de a deveni
nesupusă şi de a respinge sfaturile înţelepte. Sfatul iubirii părinteşti
[42] ajunge la urechi surde. Belle, ai vrea să te gândeşti serios şi să
primeşti sfaturi de la cei cu experienţă? Te vei lăsa călăuzită de
prietenii tăi? Vei ignora tu sfatul părintesc? Îţi vei rezolva singură
problema?
Sper că îţi vei schimba comportamentul, căci, dacă Domnul a
vorbit vreodată prin mine, El îţi spune acum să-ţi îndrepţi paşii întro altă direcţie. Pasiunile tale sunt puternice, principiile tale sunt
în pericol, iar tu nu vrei să iei în considerare şi să asculţi sfatul,
deşi ştii că este bun şi că este singurul lucru clar, sigur şi temeinic
pe care trebuie să-1 faci. Te vei hotărî oare să faci binele, să fii
bună, să asculţi îndemnul pe care ţi l-am dat în Numele Domnului?
Dumnezeu ţi-a dăruit aptitudini. Oare vor fi ele risipite la întâmplare?
Eforturile necălăuzite tind mult mai adesea să se îndrepte într-o
direcţie greşită decât în cea bună. Vei îngădui tu să treacă ani de
rătăcire, dezamăgire şi ruşine, în care să laşi, prin faptele tale, atâtea
impresii greşite în mintea altora, încât să nu mai poţi avea niciodată
acea influenţă pe care ai fi putut să o ai?
Pentru a câştiga ceea ce crezi tu că este libertate, ai ales o cale
care, dacă vei merge pe ea, te va subjuga mai rău decât sclavia.
Trebuie să-ţi schimbi comportamentul, să te laşi călăuzită de sfatul
celor cu experienţă şi, prin înţelepciunea celor pe care îi învaţă
Domnul, să-ţi aşezi voinţa de partea voinţei lui Dumnezeu.
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Dacă eşti hotărâtă să nu asculţi nici un sfat, cu excepţia părerilor
tale, şi să-ţi rezolvi toate problemele după propria voinţă, atunci să fii
sigură că vei culege ce ai semănat. Te vei îndepărta cu totul de calea
cea dreaptă sau, lovită, rănită şi simţindu-ţi decăderea spirituală, te
vei întoarce la Domnul smerită şi pocăită, mărturisindu-ţi greşelile.
Vei obosi să te lupţi cu morile de vânt. Adu-ţi aminte că fiecare
faptă şi fiecare conduită are un caracter dublu, fie virtuos, fie imoral.
Dumnezeu este nemulţumit de tine. Îţi poţi permite să urmezi calea
pe care eşti acum?
Ellen G. White
Scrisoarea 47, 1889
[43]
Scrisoarea nr. 2
Dragă Belle,
Din nou inima mea se îndreaptă către tine. Cum este sufletul
tău? Ai tu o conştiinţă fără vina înaintea lui Dumnezeu şi înaintea
oamenilor? Dar tovarăşii tăi? Sunt ei genul de oameni care să-ţi
îndrepte mintea spre Dumnezeu şi spre lucrurile cereşti, să îţi mărească respectul faţă de părinţi şi să îţi înalţe aspiraţiile curate şi
sfinte? Iubeşti tu adevărul şi dreptatea? Sau te complaci într-o imaginaţie bogată, care nu are nici o influenţă sănătoasă asupra sufletului
tău? Poţi privi cu mulţumire asupra ultimului an din viaţa ta? Poţi
vedea o creştere a puterii tale spirituale? Orice satisfacţie ieftină,
orice îngăduinţă de sine este o cicatrice rămasă în suflet, iar puterile
nobile ale minţii sunt corupte. Poate că te vei pocăi, dar sufletul îţi
va rămâne schilodit şi va purta mereu cicatricele. Domnul Isus poate
spăla păcatul, dar sufletul va suferi o pierdere.
Belle, te rog să ceri înţelepciune de la Dumnezeu. Cel mai dificil
lucru pe care va trebui să-1 stăpâneşti este propriul eu. Încercările
tale zilnice, emoţiile, temperamentul tău caracteristic şi pornirile tale
interioare sunt greu de controlat, iar aceste înclinaţii nesupuse te duc
adesea în robie şi întuneric.
Singura ta soluţie este să te predai fără rezerve în mâinile lui Isus,
cu toate experienţele tale, cu toate ispitele tale, cu toate încercările
şi pornirile tale, şi să-L laşi pe Domnul să te modeleze aşa cum este
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modelat lutul de mâinile olarului. Tu nu îţi aparţii şi, prsn urmare,
trebuie să-ţi predai euî greu de stăpânit în mâinile Aceluia care este
capabil să te conducă. Atunci, odihna cea preţioasă şi pacea vor veni
în sufletul tău.
Belle, nici acum nu este prea târziu să îţi îndrepţi greşelile. Nu
este prea târziu să faci ca alegerea şi chemarea ta să fie temeinice.
Poţi chiar acum să începi să lucrezi la planul de creştere spirituală.
La credinţă adaugă virtutea, cunoaşterea, cumpătarea, răbdarea şi
orice har creştin. În marea zi a încercării, toate celelalte vor pieri,
dar aurul caracterului sfânt va rezista. Acesta nu se degradează. EI
va rezista probei de foc a ultimei zile. Draga mea copilă, vreau să-ţi
[44] aminteşti că „Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, împreună
cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău“ (Eclesiastul 12, 14).
Ce faci tu, Belie? De când te-ai hotărât să respingi sfaturile şi
să refuzi îndrumările, ai devenit tu o creştină mai statornică şi mai
matură? Sau, alegând să-ţi urmezi propria cale, ai descoperit că
aceasta îţi aduce nelinişte, griji şi temeri?
De ce nu asculţi sfatul părinţilor tăi? Înaintea ta este calea care
duce la ruină sigură. Te vei întoarce, cât timp mai poţi? Îl vei căuta
tu pe Domnul, câtă vreme te cheamă vocea dulce a îndurării, sau vei
continua să-ţi urmezi calea proprie? Domnul are milă de tine. El te
cheamă. Vrei să vii la El?
Fie ca Domnul să te ajute să alegi să fii întru totul a Lui.
Îţi scriu pentru că îţi iubesc sufletul.
Ellen G. White
Scrisoarea 51, 1889
[45]

Părinţii pot fi de ajutor
Dacă sunteţi binecuvântaţi cu părinţi temători de Dumnezeu,
căutaţi sfatul lor. Dezvăluitele speranţele şi planurile voastre, învăţaţi
lecţiile izvorâte din experienţele vieţii lor.
Oare ar trebui un fiu sau o fiică să îşi aleagă un tovarăş de viaţă
fără a-şi consulta mai întâi părinţii, având în vedere că un asemenea
pas va afecta considerabil fericirea părinţilor, dacă aceştia au o
oarecare afecţiune faţă de copiii lor? Ar trebui un copil să persiste în
a-şi urma drumul propriu, în ciuda sfaturilor şi rugăminţilor părinţilor
lui? Voi răspunde cu hotărâre: NU, chiar dacă nu s-ar mai căsători
niciodată. „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se
lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău“.
Aici este o poruncă şi o făgăduinţă pe care Domnul o va împlini
cu siguranţă pentru cei care ascultă. Părinţii înţelepţi nu vor alege
niciodată parteneri pentru copiii lor fără a lua în considerare dorinţele
acestora.
Una dintre cele mai mari greşeli legate de acest subiect constă în
ideea că tinerilor fără experienţă nu trebuie să li se tulbure sentimentele, că nu trebuie să aibă loc nici un amestec în dragostea lor. Dacă
a existat vreodată un subiect care trebuie privit din toate perspectivele, acesta este căsătoria. Ajutorul pe care îl poate oferi experienţa
altora şi o cântărire atentă şi calmă a problemei, de ambele părţi,
sunt absolut esenţiale. Majoritatea oamenilor tratează mult prea uşor
subiectul căsătoriei. Tineri prieteni, sfătu-iţi-vă cu Dumnezeu şi cu
părinţii voştri temători de Dumnezeu. Rugaţi-vă în această privinţă.
Dacă fiii şi fiicele ar fi mai apropiaţi de părinţii lor, dacă ar avea
încredere în ei şi le-ar destăinui bucuriile şi necazurile lor, ar fi scutiţi
de multe întristări viitoare. Când tinerii sunt încurcaţi şi nu reuşesc
să afle care este calea cea bună, să le prezinte părinţilor situaţia exact
aşa cum o înţeleg ei şi să le ceară sfatul. Cine este mai în măsură să
le arate eventualele pericole decât părinţii evlavioşi? Cine poate înţelege temperamentul lor caracteristic aşa de bine ca părinţii? Copiii
care sunt creştini vor preţui dragostea şi consimţământul părinţilor
45
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lor temători de Dumnezeu mai presus de orice altă binecuvântare
pământească. Părinţii pot fi părtaşi la sentimentele copiilor lor, se
pot ruga pentru ei şi împreună cu ei, ca Dumnezeu să îi ocrotească
[46] şi să îi călăuzească.
Această scrisoare aduce în atenţie subiectul responsabilităţii fată
de părinţi. Este evident că Hans încearcă să se impună în faţa fetei, în
ciuda opoziţiei puternice din partea părinţilor ei şi fără să-l intereseze
sentimentele acestora. Această situaţie ridică întrebarea dacă părinţii
ar trebui luaţi în considerare în alegerea unei soţii. După o asemenea
căsătorie, ce se va întâmpla cu relaţiile cu părinţii? Ellen White
[47] expune acest gen de consecinţe care merită să fie avute în vedere.
Geneva, Elveţia,
16 decembrie 1885
Dragă Hans,
Înţeleg că ai dorit să ştii părerea mea despre lucrurile care te
tulbură cu privire la căsătoria ta cu fiica fratelui Meyer. Înţeleg
că tatăl celei căreia i-ai dedicat sentimentele tale nu doreşte ca
fiica lui să se unească în căsătorie cu tine. Deşi sunt înclinată să te
compătimesc din pricina dezamăgirii tale, aş întreba: „Cine este mai
interesat de binele propriei fiice decât tatăl şi mama ei?“
Însăşi insistenţa ta în această privinţă, împotriva dorinţelor părinţilor ei, este o dovadă că Duhul lui Dumnezeu nu Se află pe primul
loc în inima ta şi nu este o putere conducătoare asupra vieţii tale. Tu
ai o voinţă puternică, o hotărâre fermă de a duce la îndeplinire tot ce
ai început.
Va binevoi fratele meu să-şi cerceteze propriul spirit, să privească
în mod critic asupra motivelor sale şi să vadă dacă unicul lui scop în
această situaţie este să facă toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu?
Mi-au fost arătate cazurile mai multor persoane din Elveţia, care
erau extrem de agitate în privinţa căsătoriei şi aveau mintea atât de
absorbită de acest subiect, încât se descalificau pentru lucrarea pe
care o dorea Dumnezeu de la ei.
Mi-a fost arătat un tânăr care încerca să devină membru al familiei fratelui Meyer, dar pe care acesta nu părea să-l accepte. El era
într-o stare de îngrijorare şi nervozitate. Cred că această descoperire
ţi se aplică ţie. Acest frate nu era pregătit din nici un punct de vedere
să-şi asume răspunderile de soţ sau de cap al familiei, iar dacă acea
căsătorie ar fi avut loc, rezultatul nu ar fi fost decât o rnare nefericire.
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Acum, fratele meu, sfatul meu este să-I dăruieşti mintea şi sentimentele tale Iui Dumnezeu şi sa te aşezi pe altarul Său.
Porunca a cincea trebuie respectată. De câtă suferinţă şi nenorocire ar fi fost cruţaţi copiii, dacă această poruncă ar fi fost păzită cu
mai multă atenţie şi dacă ei ar fi fost ascultători de părinţi şi i-ar fi
cinstit! O copilă fără experienţă nu poate discerne ce este cel mai [48]
bine pentru ea şi nu ştie să-şi aleagă cu înţelepciune un partener care
să-i facă viaţa plăcută şi fericită, iar o căsătorie nefericită este cea
mai mare calamitate care poate veni peste ambii soţi.
Este dispus fratele meu să-şi cerceteze inima cu atenţie şi să
vadă dacă este condus de iubire faţă de Dumnezeu? Va înţelege el ce
sentimente se nasc în inima lui împotriva fratelui Meyer, pentru că
nu-1 poate convinge să fie de acord să o ia în căsătorie pe fiica sa?
Dacă ai fi învăţat cu adevărat, în şcoala lui Hristos, cum să duci jugul
Său şi cum să porţi poverile Sale, dacă ai fi învăţat din exemplul
blândeţii şi al smereniei lui Isus, nu ţi-ai impune voinţa şi dorinţele
atât de insistent.
Nu-ţi prejudicia caracterul prin voinţa ta puternica de a-ţi atinge
scopurile cu orice preţ. Opreşte˜te acolo unde eşti şi întrcabă-te:
„Ce fel de spirit mă stăpâneşte?“ îl iubeşti tu pe Dumnezeu cu toată
inima? Îţi iubeşti tu semenul ca pe tine însuţi?
Prima îndatorire a fiicei fratelui Meyer este aceea de a-şi asculta
părinţii, de a-şi cinsti tatăl şi mama. Ea poate face acest lucru doar
dacă nu-i vei menţine gândirea într-o stare atât de tulburată, încât să
nu˜şi mai poată împlini datoria faţă de părinţi.
Mama are nevoie de ajutorul copilei sale, iar, când va mai creşte
cu câţiva ani, aceasta va înţelege mai bine cum să îşi aleagă un soţ
care să-i facă viaţa uşoară şi fericită. O femeie care va accepta să i se
dicteze mereu, chiar şi în cele mai mici lucruri ale vieţii de căsnicie,
care va renunţa la identitatea ei, nu va fi niciodată folositoare, nu
va fi o binecuvântare în lume şi nu va împlini scopul lui Dumnezeu
pentru viaţa ei. Ea este doar o marionetă, călăuzită de voinţa si
mintea altcuiva. Dumnezeu i-a dat fiecărui bărbat şi fiecărei femei o
identitate, o individualitate. Toţi trebuie să acţioneze în temere de
Dumnezeu, pentru ei înşişi.
Există atât de multe căsătorii nefericite. Oare putem fi surprinşi
că părinţii sunt precauţi şi vor să-şi protejeze copiii de orice legătură
care ar putea să nu fie înţeleaptă şi buna?
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Sora ta în Hristos,
Ellen G. White
[49] Scrisoarea 25, 1885

Nu faceţi din aceasta un secret
Un tânăr care se bucură de compania unei tinere şi îi câştigă
prietenia fără a fi cunoscut de părinţii ei nu se comportă ca un
creştin nobil, nici faţă de ea, nici faţă de părinţii ei. El ar putea
reuşi să-i influenţeze mintea prin mesaje şi întâlniri secrete, dar,
procedând astfel, nu va putea să manifeste acea nobleţe şi integritate
a sufletului pe care trebuie să le aibă orice copil al lui Dumnezeu.
Pentru a-şi atinge scopurile, astfel de tineri se comportă nesincer şi
în contradicţie cu standardul Bibliei, dovedindu-se incorecţi faţă de
cei care îi iubesc şi încearcă să fie nişte veghetori credincioşi asupra
lor. Căsătoriile încheiate în aceste condiţii nu sunt după Cuvântul
lui Dumnezeu. Tânărul care îndepărtează o fată de la datoria ei, care
îi va încurca ideile cu privire la poruncile clare şi hotărâte ale lui
Dumnezeu de a-şi asculta şi cinsti părinţii, nu va fi credincios nici
faţă de obligaţiile căsătoriei.
„Să nu furi“ a fost scris de degetul lui Dumnezeu pe tablele de
piatră şi totuşi cât furt de iubire este practicat în ascuns şi scuzat. Se
întreţine o curtenie înşelătoare şi se păstrează comunicări secrete,
până când sentimentele fetei fără experienţă, care nu ştie unde pot
duce aceste lucruri, sunt retrase parţial de Ia părinţii ei şi îndreptate
spre un tânăr care se dovedeşte a fi nevrednic de dragostea ei, chiar
prin procedeul pe care îl foloseşte. Biblia condamnă orice fel de
[50]
necinste şi ne cere să fim corecţi în orice situaţie.
[51]

49

50
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Secţiunea 5 — Cu stăpânire de sine

Puterea stăpânirii de sine, în Hristos
Toţi sunt răspunzători de faptele săvârşite în această lume, în
timpul de probă. Toţi au puterea de a-şi controla faptele, dacă vor.
Dacă sunt slabi din punct de vedere al moralităţii, al curăţiei gândirii şi al faptelor, pot obţine ajutor de la Prietenul celor neajutoraţi.
Domnul Isus cunoaşte bine toate slăbiciunile naturii omeneşti şi,
dacă este rugat stăruitor, le va da tăria de a birui cele mai puternice
ispite. Toţi pot obţine această putere, dacă o caută cu umilinţă.
„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi
totul pentru slava lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 10, 31). Aici este
un principiu care stă la baza fiecărei fapte, fiecărui gând şi fiecărui
motiv, şi anume consacrarea întregii fiinţe, atât din punct de vedere
mintal, cât şi fizic, pentru a fi stăpânită de Duhul lui Dumnezeu....
Voi puteţi face totul prin Hristos, care vă întăreşte.
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Înainte să spui „Da!“
Căsătoriile timpurii nu trebuie încurajate. O legătură atât de
importantă cum este căsătoria şi ale cărei consecinţe ajung atât de
departe nu trebuie încheiată în grabă, fără o pregătire suficientă şi
înainte ca puterile minţii şi ale trupului să fie bine dezvoltate.
Relaţiile afective, formate în copilărie, au avut adesea ca rezultat
căsătorii foarte nefericite sau despărţiri dezonorante. Dacă s-au format fără consimţământul părinţilor, legăturile timpurii s-au dovedit
rareori fericite.... După ce judecata lor se maturizează, tinerii descoperă că sunt legaţi unul de celălalt pe viaţă şi că nu este probabil să [52]
fie vreodată fericiţi împreună.
Atunci, în loc să-şi îndeplinească fiecare partea cât poate mai
bine, încep să se acuze unul pe altul, iar ruptura din relaţia lor se
lărgeşte, până când se instalează o indiferenţă şi o neglijare reciprocă.
Pentru ei nu mai există nimic sfânt în cuvântul „cămin“. Însăşi
atmosfera este otrăvită prin cuvinte lipsite de iubire si reproşuri
amare.
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Ruperea unei logodne
Chiar dacă o logodnă s-a încheiat fără o înţelegere deplină a
caracterului celui cu care intenţionaţi să vă căsătoriţi, să nu credeţi
că aceasta vă obligă să vă asumaţi jurământul de căsătorie şi să vă
uniţi pe viaţă cu o persoană pe care nu o puteţi iubi şi respecta. Fiţi
foarte atenţi la modul în care vă angajaţi să respectaţi condiţiile
logodnei. Este mai bine, cu mult mai bine, să rupeţi logodna înainte
de căsătorie decât să vă despărţiţi după aceea, aşa cum fac mulţi.
Mary Anne pare a fi o persoană egoistă şi încăpăţânată. Ea nu
exercită întotdeauna cea mai bună judecată în alegerea prietenilor.
Deşi tânărul pe care l-a ales provine dîntr-o familie adventistă renumită, totuşi este nereligios şi vorbeşte zeflemitor la adresa bisericii şi
a lucrurilor spirituale. El este înşelător, purtând o mască faţă de Mary
şi prefăcându-se pentru a-i câştiga inima. Ellen White discută despre
efectul aproape hipnotic pe care îl poate avea o astfel de legătură
[53] şi pune câteva întrebaţi care ajung până în miezul situaţiei. Essex
Junction, Vers.mont 22 august 1875
Dragă Mary Anne,
Mi-au fost arătate unele lucruri referitoare la tine, pe care nu
îndrăznesc să le reţin multă vreme, pentru că simt că eşti în pericol.
Dumnezeu te iubeşte şi ţi-a dat dovezi inconfundabile ale iubirii
Saîe. Domnul îsus te-a răscumpărat cu sângele Său, dar ce ai făcut
tu pentru El?
Tu te iubeşti pe tine însăţi, îţi place să te distrezi şi să fii în
compania băieţilor, dar nu reuşeşti să faci deosebire între lucrurile
valoroase şi cele fără valoare. Nu ai o experienţă şi o judecată matură
şi eşti în pericolul de a urma o cale care se va dovedi întru totui
greşită şi care te va duce la ruină. Sentimentele tale sunt puternice,
dar lipsa de experienţă te va face să le dedici unor persoane nepotrivite. Ar trebui să fii precaută şi să nu urmezi înclinaţiile propriei
inimi.
Draga mea copilă, trăim în mijlocul pericolelor din zilele sfârşitului. Satana este hotărât să corupă mintea tinerilor cu gânduri,
54

Ruperea unei logodne

55

sentimente şi simpatii pe care ei le consideră a fi o dragoste adevărată, căreia nu trebuie să i se opună nimeni. Mi-a fost arătat că
aceasta este situaţia ta. Tu cunoşti prea puţin cât de multe griji şi ce
poveri grele au purtat părinţii pentru tine,
Tu nu ţi-ai onorat tatăl şi mama aşa cum îţi cere Dumnezeu.
Păcatul care există printre copiii din această generaţie este că sunt
„neascultători de părinţi, nemulţumitori, nesfinţi, iubitori mai mult
de plăceri decât de Dumnezeu“. Această stare de lucruri s-a extins
într-o asemenea măsură, încât a devenit un subiect al profeţiei, ca
unul dintre semnele care arată că trăim în timpul sfârşitului.
Dumnezeu are anumite aşteptări de la tine. El te-a binecuvântat
cu viaţă şi cu sănătate, cu aptitudini şi puteri raţionale, pe care poţi
să le dezvolţi sau poţi să le degradezi, cedându-le sub stăpânirea lui
Satana. Tu eşti responsabilă pentru aptitudinile pe care ţi le-a dat
Dumnezeu.
Dacă vei folosi cât mai bine privilegiile de care beneficiezi,
vei putea să te pregăteşti pentru a ocupa o poziţie de influenţă şi
[54]
răspundere.
În ultima mea viziune, mi s-a arătat că în Battle Creek există
mulţi tineri care nu se tem de Dumnezeu şi nu au nici o înclinaţie spre
religie. Şi mai există încă o categorie de tineri care sunt batjocoritori.
Arthur Jones face parte dintre aceştia. El a fost un împotrivitor toată
viaţa. Şi-a dezonorat tatăl şi mama. A dispreţuit restricţiile din cămin
şi s-a răzvrătit împotriva autorităţii părinteşti.
El nu a fost un copil supus. Spiritul de răzvrătire este la fel
de firesc pentru el ca respiraţia. Acasă este certăreţ, neascultător,
încăpăţânat, îngâmfat, nemulţumitor şi nesfânt. Acesta este spiritul
pe care îl favorizezi. Tu îngădui ca sentimentele tale să se îndrepte
spre acest băiat. Opreşte-te acolo unde eşti. Nu permite ca această
situaţie să înainteze nici un pas.
Mi s-a arătat că Arthur dispreţuieşte religia şi este un necredincios înrăit, un sceptic. El glumeşte pe seama lucrurilor religioase. El
poartă o mască plăcută pentru a-ţi câştiga favoarea, dar întreaga lui
viaţă a fost răzvrătită, atât în cămin, cât şi împotriva lui Dumnezeu.
Indiferent cum vorbeşte şi cum te amăgeşte, Dumnezeu îl vede
aşa cum este şi te avertizez să nu cultivi sentimente de dragoste
pentru acest tânăr. Pune capăt oricărei legături apropiate cu el. Acest
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băiat nu este vrednic de dragostea ta. Dacă nu îşi respectă şi nu îşi
cinsteşte părinţii, el nu te va respecta nici pe tine.
Nu trebuie să fii dispusă a-ţi oferi sentimentele inimii. Eşti tânără
şi nebănuitoare. Dacă nu se va veghea mai bine asupra ta, vei fi în
mod sigur amăgită. Dumnezeu are pentru tine planuri pe care Satana
vrea să le împiedice. Dăruieşte-te lui Dumnezeu fără rezerve, ia
legătura cu Cerul.
Nu lăsa un tânăr nereligios, un batjocoritor al lucrurilor sfinte,
să te îndepărteze de Răscumpărătorul tău. Întrerupe imediat legătura
apropiată care există între tine şi el. Nu urma înclinaţiei tale, ci
urmează-L pe Mântuitorul tău. Draga mea copilă, tu doreşti cu orice
preţ viaţa veşnică. Nu o sacrifica pentru plăcerea ta, pentru a asculta
de propriile sentimente, ci dăruieşte-te lui Isus, iubeşte-L şi trăieşte
pentru slava Sa.
Primeşte aceste cuvinte scrise, fă aşa cum îţi spun ele şi Dumnezeu te va binecuvânta cu îmbelşugare. Primeşte mustrarea ca venind
de la Dumnezeu şi acceptă sfatul pe care ţi l-am dat cu iubire. Dumnezeu ţi-a dat ocazii de aur. Foloseşte-le bine. Foloseşte cât mai
[55] bine. timpul pe care îl ai acum. Hotărăşte-te în sufletul tău să-L cauţi
cu seriozitate pe Dumnezeu. Smereşte-ţi inima înaintea Lui şi, în
simplitatea unei credinţe umile, ia-ţi crucea şi răspunderile tale şi
urmează Modelul care ţi-a fost dat. Cerul ţi se va părea destul de
ieftin. Preţioasa viaţă veşnică le va fi oferită tuturor celor care aleg
calea ascultării umile.
Vei face tu, începând din această clipă, o schimbare totală în viaţa
ta, căutând să cunoşti voia lui Dumnezeu pentru tine? Nu neglija
acest timp privilegiat, ci acum, chiar acum, pune totul la picioarele
lui Isus şi slujeşte-L cu toată dragostea ta. Dumnezeu să te ajute să
rupi lanţurile cu care Satana a încercat să te lege.
Cu nerăbdare şi cu multă dragoste,
Ellen G. White
[56] Scrisoarea 30, 1875
Scrisoarea următoare conţine câteva dintre cele mai aspre sfaturi
şi avertismente pe care le găsim în această carte. Se pare că Elizabeth
are atât de multe probleme personale şi atât de multe slăbiciuni, încât
situaţia ei este fără speranţă. La început, această scrisoare seamănă
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cu o judecată finală a lui Dumnezeu, dar chiar în mijlocul mustrărilor
se află următoarele cuvinte de încurajare:
„Nu consider cazul tău lipsit de speranţă. Dacă aş fi crezut aşa,
pana mea nu ar fi aşternut aceste rânduri.“ Ellen White încheie
scrisoarea cu un apel puternic pentru convertirea lui Elizabeth. Dragă [57]
Elizabeth,
Mi s-a arătat că eşti în pericolul de a ajunge sub deplina stăpânire
a marelui vrăjmaş al sufletelor. Tu te-ai opus restricţiilor, ai fost încăpăţânată, recalcitrantă şi neascultătoare şi le-ai adus multe necazuri
părinţilor tăi. Ei au greşit. Tatăl tău te-a răsfăţat în mod neînţelept.
Tu ai profitat de aceasta şi ai devenit înşelătoare. Ai primit laude pe
care nu le meritai.
La şcoală ai avut un profesor nobil şi bun, totuşi te-ai simţit
indignată, pentru că ţi se impuneau restricţii. Pentru că eşti fiica
fratelui Cole, ai crezut că profesorul trebuia să te favorizeze şi să
nu-şi permită să te corecteze şi să te mustre. Când ai fost la şcoală,
ai fost uneori neastâmpărată, obraznică şi sfidătoare şi ţi-au lipsit,
într-o mare măsură, modestia şi buna-cuviinţă. Ai fost îndrăzneaţă,
egoistă şi îngâmfată şi ai fi avut nevoie de o disciplină fermă, atât
acasă, cât şi la şcoală.
Tu ai împărtăşit idei greşite cu privire la legăturile de prietenie
dintre băieţi şi fete şi ai considerat că este foarte potrivit să te afli
în compania băieţilor. Citirea romanelor şi a poveştilor de dragoste
ţi-a făcut rău şi mintea ta a fost fascinată de gânduri indecente.
Imaginaţia ta a devenit atât de coruptă, încât pari să nu ai nici o
putere de a-ţi controla gândurile. Satana te ţine în captivitate, după
cum vrea.
Comportamentul tău nu a fost decent, modest sau cuviincios. Tu
nu ai avut în atenţie temerea de Dumnezeu. Draga mea fată, dacă nu
te opreşti acolo unde eşti, te aşteaptă în mod sigur ruina, încetează
să visezi cu ochii deschişi şi să făureşti himere, Opreşte-ţi gândurile
care aleargă pe calea nesăbuinţei şi a stricăciunii.
Dacă te laşi în voia imaginaţiei deşarte, îngăduind minţii tale
să se ocupe cu gânduri imorale, eşti, într-un anumit grad, la fel de
vinovată înaintea lui Dumnezeu ca şi când gândurile tale ar fi fost
aduse la îndeplinire. Tot ce împiedică înfăptuirea este lipsa ocaziei
favorabile.
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Dacă vrei să-ţi controlezi mintea şi să împiedici gândurile deşarte şi corupte să-ţi întineze sufletul, va trebui să devii un paznic
credincios al ochilor, urechilor şi al tuturor simţurilor tale.
Pentru ca pasiunile şi sentimentele să fie supuse raţiunii, conştiinţei şi caracterului, imaginaţia trebuie să fie stăpânită cu fermitate
[58] şi perseverenţă. Eşti în pericol, deoarece eşti chiar pe punctul de a-ţi
sacrifica interesele veşnice pe altarul pasiunii. Pasiunea câştigă un
control hotărât asupra întregii tale fiinţe — dar ce fel de pasiune? —
o pasiune josnică şi distrugătoare.
Fac apel la tine să te opreşti. Nu mai înainta nici un pas pe
calea ta încăpăţânată şi nesăbuită, căci în faţa ta se află nenorocire
şi moarte. Dacă nu vei exercita stăpânirea de sine asupra pasiunilor
şi sentimentelor tale, vei ajunge cu siguranţă să ai o reputaţie rea în
ochii tuturor celor din jurul tău şi vei aduce asupra caracterului tău
o ruşine care va rămâne cât timp vei trăi.
Nu consider cazul tău lipsit de speranţă. Dacă aş fi crezut aşa,
pana mea nu ar fi aşternut aceste rânduri. Prin puterea Iui Dumnezeu,
poţi repara trecutul. Chiar şi acum poţi obţine o desăvârşire morală,
astfel încât numele tău să fie asociat cu lucrurile curate şi sfinte. Tu
poţi fi înnobilată. Dumnezeu a pregătit ajutorul necesar pentru tine.
Tu ai avut o părere prea înaltă despre tine, despre inteligenţa ta,
iar aceasta te-a condus la un comportament atât de nefiresc şi la o
asemenea vanitate, încât ai devenit aproape ridicolă. Tu ai o limbă
înşelătoare, care s-a complăcut să prezinte lucrurile greşit şi fals.
O, draga mea fata, dacă te-ai putea trezi, dacă ar putea fi deşteptată
conştiinţa ta adormită şi insensibilă, dacă ai putea să cultivi neîncetat
gândul prezenţei lui Dumnezeu şi să te supui continuu controlului
unei conştiinţe luminate şi treze, ai fi tu însăţi fericită şi ai fi o
binecuvântare pentru părinţii tăi, a căror inimă o răneşti acum. Tu ai
putea fi o unealtă a neprihănirii pentru prietenii tăi. Ai nevoie de o
convertire deplină, căci fără aceasta „eşti plină de fiere amară şi în
lanţurile fărădelegii“.
Scoate gândul căsătoriei din mintea ta imatură. Nu eşti pregătită
în nici o privinţă pentru aceasta. Ai nevoie de ani de experienţă,
înainte de a fi pregătită să înţelegi datoriile vieţii de căsnicie şi să
porţi poverile ei.
Tu poţi deveni o fată prevăzătoare, modestă şi virtuoasă, dar nu
fără un efort stăruitor. Trebuie să veghezi, să te rogi, să meditezi, să-
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ţi cercetezi motivele şi faptele. Analizează-ţi cu atenţie simţămintele.
Ai făcut tu vreo faptă indecentă în prezenţa tatălui tău? Sigur că
nu. Dar faci aceasta în prezenţa Tatălui tău ceresc, care este atât de [59]
sfânt şi cu mult mai presus de tatăl tău. Tu îţi întinezi propriul trup
în prezenţa îngerilor curaţi şi fără păcat şi în prezenţa lui Hristos şi
continui să faci acest lucru, în ciuda propriei conştiinţe şi fără a lua
în considerare lumina şi avertizările care ti-au fost adresate.
Supune-te Iui Hristos fără întârziere. Numai El te poate salva de
la ruina, prin puterea harului Său. Numai El poate să îţi însănătoşească puterile morale şi mintale. Inima ta poate fi plină de căldura
iubirii dumnezeieşti, înţelegerea ta poate fi matură şi clară, conştiinţa ta, iluminată, puternică şi sensibilă, voinţa ta, dreaptă şi sfântă,
supusă controlului Spiritului lui Dumnezeu. Tu poţi deveni ceea ce
alegi. Dacă te vei întoarce acum de pe calea ta, dacă vei înceta să
faci răul şi vei învăţa să faci binele, vei fi cu adevărat fericită, vei fi
plină de succes în bătăliile vieţii şi te vei ridica în slavă şi cinste la o
viaţă mai bună decât aceasta. „Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi.“
Ellen G. White
Scrisoare publicată în Testimonies, voi. 2, 558-565

[60]

Nu vă lăsaţi modelaţi după tiparele lumii
Cei care vor să nu cadă pradă înşelăciunilor lui Satana trebuie
să-şi păzească bine căile sufletului. Ei trebuie să evite să citească, să
privească sau să asculte lucruri care le vor sugera gânduri murdare.
Mintea nu trebuie lăsată să se ocupe la întâmplare cu orice subiect
pe care ar putea să-1 sugereze vrăjmaşul sufletelor. Inima trebuie
păzită cu credincioşie, pentru că altfel relele din afară le vor trezi pe
cele dinăuntru, iar sufletul va rătăci în întuneric.
Cei care doresc să aibă acea înţelepciune care vine de la Dumnezeu trebuie să devină ignoranţi în ce priveşte cunoştinţa păcătoasă a
acestui veac. Ei ar trebui să-şi închidă ochii, aşa încât să nu vadă şi să
nu înveţe nimic rău. Să-şi astupe urechile, ca să nu audă ce este rău
şi să nu obţină acea cunoaştere care le va întina curăţia gândurilor şi
a faptelor. Şi ar trebui să vegheze asupra limbii, ca sa nu pronunţe
cuvinte indecente şi în gura lor să nu se găsească viclenie.
Ni s-a poruncit să răstignim firea, cu patimile şi înclinaţiile ei.
Cum trebuie să facem aceasta? Să ne chinuim trupul? Nu, ci să
condamnăm la moarte ispita de a păcătui. Gândurile imorale trebuie
alungate. Fiecare gând trebuie să fie făcut rob ascultării de îsus
Hristos. Toate înclinaţiile fireşti trebuie supuse puterilor mai înalte
ale sufletului. Dragostea de Dumnezeu trebuie să domnească mai
presus de orice. Domnul Hristos nu trebuie să împartă cu nimeni
tronul inimii noastre. Trupul nostru trebuie privit ca fiind proprietatea
Sa. Mădularele trupului trebuie să devină unelte ale neprihănirii.
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Influenţa pornografiei asupra minţii
Mulţi tineri sunt dornici să citească. Ei citesc orice pot obţine.
Povestirile de dragoste captivante şi imaginile indecente au o influenţă corupătoare. Mulţi citesc cu aviditate romane şi, ca urmare,
imaginaţia lor se întinează. Fotografiile unor femei dezbrăcate sunt
puse în vânzare frecvent.
Acesta este un veac în care corupţia morala se răspândeşte pretutindeni. Pofta ochilor şi patimile sunt stârnite prin citit şi prin
privit. Inima se degradează moral prin imaginaţie. Mintea găseşte
plăcere în contemplarea unor scene care trezesc pasiunile vulgare
şi josnice. Privite cu o imaginaţie întinată, aceste scene murdare [61]
distrug moralitatea şi pregătesc fiinţele amăgite şi orbite să dea frâu
liber pasiunilor păcătoase.
Evitaţi să citiţi sau să priviţi lucrurile care vă pot sugera gânduri
necurate. Cultivaţi puterile morale şi intelectuale. Nu lăsaţi ca aceste
puteri nobile să devină slabe şi pervertite, prin lectura prea multor
cărţi, chiar şi a unor cărţi de poveşti.
Satana s-a coborât cu mare putere, pentru a-şi aduce la îndeplinire lucrarea de amăgire. El îndreaptă mintea sau imaginaţia asupra
unor lucruri necurate şi nelegiuite. Creştinii devin asemenea Domnului Hristos în caracter, doar privind stăruitor la Modelul divin.
Lucrurile cu care vin în contact au o influenţă modelatoare asupra
vieţii şi caracterului lor. Am citit despre un pictor care nu ar fi privit
nici măcar pentru o singură clipă un tablou imperfect, ca nu cumva
să aibă o influenţă negativă asupra ochiului şi concepţiei sale artistice. Lucrurile pe care ne permitem să le privim adesea şi la care
ne gândim cel mai mult se transferă, într-o anumită măsură, asupra
[62]
noastră.
[63]
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Secţiunea 6 — Responsabilitatea privitoare
la relaţiile sexuale

Responsabilitatea tinerilor creştini cu privire la
relaţiile sexuale
Consacrarea tuturor puterilor noastre faţă de Dumnezeu simplifică mult dificultăţile vieţii. Ea micşorează şi scurtează mii de lupte
cu patimile inimii fireşti.
Simţămintele tinerilor trebuie să fie reţinute până când soseşte
perioada în care vârsta suficientă şi experienţa vor face ca manifestarea lor liberă să fie onorabilă şi sigură.
Dragi prieteni tineri, puţinul timp petrecut cu semănatul seminţelor sălbatice va produce o recoltă care vă va amărî întreaga viaţă.
O singură oră de nechibzuinţă, o singură cădere în ispită vă poate
orienta cursul întregii vieţi într-o direcţie greşită. Puteţi avea doar o
singură tinereţe, faceţi-o folositoare. O dată ce aţi păşit dincolo de
limitele permise, nu vă mai puteţi întoarce niciodată pentru a repara
greşelile. Cel care refuză legătura cu Dumnezeu şi se aşază deliberat
în calea ispitei va cădea cu siguranţă. Dumnezeu pune la probă pe
fiecare tânăr.
Senzualitatea este păcatul acestui veac. Dar religia lui Isus Hristos va ţine sub control orice fel de îngăduinţă nelegiuită, iar puterile
morale vor stăpâni fiecare cuvânt, gând sau faptă. Pe buzele unui
adevărat creştin nu se va găsi viclenie. El nu îşi va permite nici un
gând imoral, nici un cuvânt care ar avea o conotatie senzuală, nici o
faptă care are cea mai neînsemnată aparenţă de rău.
Nu încercaţi să vedeţi cât de mult vă puteţi apropia de marginea
unei prăpăstii şi totuşi să fiţi în siguranţă. Evitaţi chiar de la început
orice apropiere de pericol. Cu interesele sufletului nu se poate glumi.
Capitalul vostru este caracterul. Păziţi-1 ca pe o comoară de aur.
[64] Curăţia morală, respectul de sine şi puterea de a rezista trebuie
cultivate cu fermitate şi perseverenţă.
Toate pasiunile nesfinte trebuie ţinute sub controlul unei raţiuni
sfinţite, prin harul revărsat din abundenţă de Dumnezeu în orice
situaţie de urgenţă. Dar feriţi-vă să creaţi voi înşivă o stare de urgenţă.
Nu intraţi cu bună ştiinţă într-o situaţie în care veţi fi asaltaţi de ispite
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şi nu le daţi celorlalţi nici cea mai mică ocazie să vă creadă vinovaţi
de imprudenţă.
Noi trebuie să ne controlăm sentimentele şi pasiunile cu o hotărâre fermă până la sfârşitul vieţii. Înăuntrul nostru există decădere
morală, iar în afara noastră sunt ispite, şi oriunde va avansa lucrarea
lui Dumnezeu, Satana va plănui să influenţeze circumstanţele, în aşa
fel încât ispita să asalteze sufletul cu o putere covârşitoare. Dacă
nu ne sprijinim pe Dumnezeu, având viaţa ascunsă cu Hristos în
[65]
Dumnezeu, nu putem fi în siguranţă nici un moment.
William pare a fi îndrăgostit cu pasiune de Carol. În această
sene de scrisori, vedem efortul continuu al lui Ellen White de al ajuta sâ-şi înţeleagă situaţia. Carol a încurajat o prietenie care
le-a absorbit aproape toată atenţia. Relaţia lor a depăşit cu mult
limitele corectitudinii şi onoarei şi amândoi sunt profund implicaţi
în practici care ar trebui, după cum spune Ellen White, rezervate
pentru căsătorie.
O asemenea relaţie le ameninţă posibilitatea de a fi folositori în
viitor. Ellen White insistă fie să se despartă, fie să se căsătorească, dar
să nu-şi distrugă reputaţia şi să nu afecteze mărturia lor de creştini. [66]
Scrisoarea nr. 1
Ballardvale, Mass. August 1879
Dragă William,
Mă duc la cortul meu cu inima îndurerată, pentru a-mi despovăra
mintea, scriindu-ţî câteva lucruri care mi-au fost arătate în viziune.
Domnul ţi-a arătat că relaţia de prietenie dintre tine şi Carol nu a
fost în nici un fel menită să te ajute din punct de vedere moral sau
să te întărească spiritual. Tu ai făcut câteva încercări slabe de a rupe
legătura cu ea, dar ţi-ai înnoit curând atenţia faţă de ea; uneori ea a
făcut primul pas, iar tu te-ai îndrăgostit nebuneşte.
Ai petrecut în compania ei ore întregi, noaptea târziu, pentru că
amândoi aţi fost foarte îndrăgostiţi. Ea mărturiseşte că te iubeşte,
dar nu ştie ce înseamnă dragostea curată a unei inimi neprefăcute.
Mi s-a arătat că eşti fascinat şi amăgit şi că Satana jubilează
văzând că o fată, la care cu greu poţi găsi vreo trăsătură de caracter
care să facă din ea o soţie fericită şi să aducă fericirea în cămin, poate
avea asemenea influenţă, încât să te despartă de mama ta care te
iubeşte cu o iubire neschimbătoare. În Numele Domnului, încetează

66
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să-i acorzi atenţie lui Carol sau căsătoreş-te-te cu ea, dar nu aduce
ofense cauzei lui Dumnezeu.
Tu ţi-ai urmat propria cale, fără a lua în considerare consecinţele.
Te-ai revoltat în inima ta împotriva mamei tale, pentru că nu a putut
să o accepte cu nici un chip pe Carol şi nici nu a aprobat atenţia pe
care i-ai acordat-o.
Relaţia apropiată dintre tine şi Carol nu a avut tendinţa de a te
aduce mai aproape de Dumnezeu sau de a te sfinţi prin adevăr, în
compania acestei fete, îţi pui în pericol interesele veşnice.
Carol se aşteaptă la o căsătorie cu tine, iar tu ai încurajat-o să
spere aceasta prin atenţiile tale. Fericirea ta, atât în viaţa aceasta,
cât şi în cea viitoare, este în pericol. Tu ai ascultat de insistenţele ei
neînţelepte şi amăgitoare şi te-ai lăsat călăuzit de propria judecată,
care nu te-a făcut să fii un creştin mai consecvent şi nici un fiu mai
credincios şi mai ascultător de părinţi. Dacă atmosfera din jurul ei îţi
este cea mai plăcută, dacă ea corespunde standardului tău cu privire
la o soţie care să stea la cârma familiei tale, dacă, după o judecată
[67] calmă, în lumina care îţi este dată de Dumnezeu, crezi că exemplul
ei ar fi vrednic de urmat, înseamnă că ai putea să te căsătoreşti cu ea,
pentru a fi în compania ei şi pentru a vă comporta aşa cum numai un
soţ şi o soţie se pot comporta unul faţă de altul.
Faptele şi conversaţia voastră sunt ofensatoare pentru Dumnezeu.
Îngerii lui Dumnezeu înregistrează cuvintele şi faptele voastre. Vi
s-a dat lumină, dar nu i-aţi acordat atenţie. Calea pe care aţi urmat-o
este o ruşine pentru cauza lui Dumnezeu. Comportamentul vostru
este necuviincios şi necreştin. Voi aţi petrecut împreună nopţi întregi,
stând unul în braţele celuilalt, când fiecare ar fi trebuit sa fie în patul
lui. Au fost gândurile voastre mai curate, mai sfinte, mai înalte şi
mai nobile? Aţi avut voi o înţelegere clară a datoriei, o dragoste mai
mare pentru
Dumnezeu şi pentru adevăr?
Prietena ta,
Ellen G. White
[68]
Scrisoarea nr. 2
12 ianuarie 1880
Dragă William,
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În dimineaţa aceasta m-am trezit devreme. Mintea mea nu este
liniştită în privinţa ta. Mi-a fost arătat cazul tău. Registrul cerului a
fost deschis şi am citit acolo un raport al vieţii tale.
Tu atragi asupra ta mustrarea cea mai amară, pentru că te-ai
încrezut în propria judecată şi ai umblat după înţelepciunea ta, ai
respins vocea lui Dumnezeu, ai dispreţuit avertismentele şi sfaturile
slujitorilor Săi şi ai continuat cu o perseverenţă nestrămutată să mergi
pe căile tale dăunătoare, aşa încât calea adevărului a ajuns să fie
vorbită de rău, iar sufletele care ar fi putut fi salvate prin intermediul
tău au fost pierdute.
Ţi-aş putea relata mai multe în legătură cu tine, dar pentru moment este suficient atât. Am fost aşa de recunoscătoare când am
ieşit din viziune şi am constatat că lucrurile pe care le-am văzut nu
reprezentau o realitate prezentă, că timpul tău de probă încă mai
continuă. Iar acum apelez la tine, să te grăbeşti şi să nu te mai joci
cu lucrurile veşnice.
Te flatezi cu gândul că eşti cinstit, dar nu eşti. Prin comportamentul tău faţă de Carol, ai adăugat şi încă mai adaugi noi verigi în lanţul
care te ţine într-o robie sigură. Tu ai respins vocea lui Dumnezeu,
dar ai acordat atenţie glasului lui Satana. Te porţi ca un om lipsit
de judecată, şi pentru ce? Pentru o fată fără principii, fără nici o
singură trăsătură de caracter cu adevărat demnă de iubit, mândră,
extravagantă, îndărătnică, neconsacrată, nerăbdătoare, încăpăţânată,
fără sentimente fireşti, impulsivă. Totuşi, dacă întrerupi orice legătură, ea ar putea avea mai multe şanse să se vadă aşa cum este şi
să-şi smerească inima înaintea lui Dumnezeu.
În viaţa unui tânăr, există întotdeauna o perioadă critică, atunci
când este despărţit de influenţele din cămin şi de sfaturile înţelepte
şi se confruntă cu situaţii noi şi încercări dificile. Dacă, fără voia
sau alegerea proprie, este pus în situaţii periculoase şi se încrede
în Dumnezeu pentru a primi putere, nutrind în inima lui dragostea
pentru Dumnezeu, el va fi păzit de căderea în ispită, prin puterea lui
Dumnezeu care 1-a pus în acea situaţie dificilă.
Este o mare diferenţă între cazul lui losif şi cel al tinerilor care
par să intre cu forţa chiar pe teritoriul vrăjmaşului, expunându-se [69]
singuri atacurilor lui Satana.
Dumnezeu 1-a făcut pe losif să prospere, dar în mijlocul prosperităţii a venit cea mai întunecată ispită. Soţia stăpânului sau era o
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femeie imorală, care îl îndemna cu insistenţă să păşească pe calea
spre iad. A renunţat losif la aurul caracterului său moral în faţa seducţiilor unei femei imorale? Şi-a amintit el că ochiul lui Dumnezeu
priveşte asupra lui?
Puţine ispite sunt atât de periculoase sau fatale pentru tineri ca
aceea a senzualităţii şi, dacă vor cădea în ea, nici o ispită nu se
va dovedi mai distrugătoare pentru suflet şi trup, atât pentru viaţa
aceasta, cât şi pentru cea viitoare. Bunăstarea întregului viitor al
lui losif a depins de hotărârea unei clipe. El şi-a îndreptat liniştit
privirile spre cer pentru ajutor, şi-a lăsat haina în mâinile celei care
îl ispitea şi, în timp ce ochii lui erau luminaţi, nu de pasiuni nesfinte,
ci de o hotărâre fermă, a exclamat: „Cum aş putea să fac eu un rău
atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?“ Lupta a fost
câştigată. El a fugit de femeia care 1-a ademenit şi a fost salvat.
Tu ai avut ocazia de a arăta că religia ta este o realitate concretă,
dar ţi-ai îngăduit să faci, sub privirile lui Dumnezeu şi ale sfinţilor
îngeri, lucruri pe care nu ai fi îndrăznit să le faci, dacă ai fi fost
văzut de semenii tăi. Adevărata religie cuprinde toate gândurile,
pătrunzând tainele inimii, toate motivele faptelor, direcţia şi ţinta
sentimentelor, întreaga structură a vieţii noastre. Lozinca şi paza
vieţii noastre va fi: „Tu eşti Dumnezeu care mă vede“. Tu poţi duce
aceste lecţii în căminul tău. Trebuie să mai înveţi şi fie ca Dumnezeu
să te ajute.
Ellen G. White
[70]
Scrisoarea nr. 3
Hornellsville, New York 9 septembrie 1880
Dragă William,
Simt un interes profund ca acest ultim apel să nu fie tratat cu
indiferenţă, aşa cum au fost tratate cele anterioare. Dacă nu-i vei
acorda atenţie, aceasta va fi ultima invitaţie pe care o vei mai primi.
Acum, rămâne de văzut dacă vei urma aceeaşi cale a iubirii
pătimaşe şi dacă, după ce îşi va mărturisi greşeala, Carol va continua
să facă aceleaşi lucruri. Mi-a fost arătat că ea va proceda în felul
următor. Va recunoaşte deschis că a greşit, apoi îţi va atrage simpatia
în maniera cea mai patetică, prin scrisori şi în conversaţii. Tu vei fi
atras iarăşi de ea, îi vei acorda înţelegere şi încurajare şi vei fi atât
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de slab şi de orbit, încât vei fi prins din nou în mrejele ei, mai ferm
ca oricând.
Mi s-a arătat că erai în compania ei în timpul nopţii. Tu ştii cel
mai bine în ce manieră au fost petrecute aceste ore. Mi-ai cerut
să-ţi spun dacă ai încălcat poruncile lui Dumnezeu. Eu te întreb: Nu
le-ai încălcat? Cum a fost folosit timpul tău în orele pe care le-aţi
petrecut împreună noapte de noapte? Au fost poziţia ta, atitudinea ta,
sentimentele tale de o asemenea manieră, încât să doreşti ca ele să
fie înregistrate în registrul cerului? Eu am văzut şi am auzit lucruri
care i-ar face pe îngeri să roşească.
Nici un tânăr nu ar trebui să se comporte cu o fată aşa cum v-aţi
comportat tu şi Carol, cu excepţia faptului că ar fi căsătorit cu ea.
Am fost foarte surprinsă să văd că tu nu ai înţeles mai bine această
problemă. Iţi scriu acum ca să te implor, pentru binele sufletului
tău, încetează să te joci cu ispita! Alungă cât mai repede această
vrajă care a pus stăpânire pe tine asemenea unui coşmar înfiorător!
Dacă mai ai vreo dorinţă de a beneficia de favoarea lui Dumnezeu,
eliberează-te acum şi pentru totdeauna!
Calea pe care ai urmat-o a fost suficientă pentru a-ţi distruge
încrederea în tine, ca om cinstit şi creştin, şi, dacă nu ai fi fost sub
puterea amăgitoare a lui Satana, nu ai fi săvârşit toate aceste lucruri.
Dar mă îndoiesc acum că îţi vei schimba calea. Cunosc puterea care
[71]
continuă să te fascineze şi vreau să o vezi şi să
o înţelegi înainte de a fi prea târziu. Vrei să te schimbi acum pe
deplin şi să rupi şi ultima legătură dintre tine şi Carol? La rândul
ei, va face ea aceasta? Dacă nici unul dintre voi nu va face astfel,
căsătoreşte-te cu ea imediat şi încetaţi să aduceţi dezonoare asupra
voastră şi asupra cauzei lui Dumnezeu.
Tu ai greşit în mod vădit, aproape în toate privinţele. Acum,
pentru restul vieţii tale, caută să recuperezi ce ai pierdut. Fă aşa încât
registrul cerului să prezinte un raport diferit cu privire la calea ta.
Dumnezeu să te binecuvânteze.
Ellen G. White
[72]
Scrisoarea nr. 4
Septembrie 1880
Dragă William,
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Sunt încântată să primesc o scrisoare de la tine şi m-am bucurat
să citesc sugestiile tale cu privire la intenţia de a rămâne acolo unde
eşti, până când vei deveni stăpân pe situaţie sau vei îndrepta influenţa
pe care ai exercitat-o. Sunt mulţumită că gândeşti astfel. Vei vedea
că am scris foarte precis şi clar, pentru că aşa mi-au fost arătate
lucrurile, iar grija pentru sufletul tău m-a îndemnat să relatez situaţia
ta, aşa cum mi-a fost arătată, ca fiind deosebit de periculoasă. Va fi
dificil pentru tine să o înţelegi astfel, dar noaptea trecută am avut
un vis în care îi spuneai mamei tale: „Dacă aceasta este cu adevărat
situaţia, nu este de nici un folos să mă străduiesc să o îndrept, pentru
că nu voi reuşi“.
Eu ţi-am spus, William, că, atunci când te străduieşti cu toată
perseverenţa şi cu o hotărâre nestrămutată să te întorci de pe cale şi
să te eliberezi din capcana lui Satana, vei scăpa din robie şi vei fi un
om liber. Va fi necesară o voinţă puternică pentru ca, în puterea lui
îsus, să învingi forţa obiceiului şi să alungi vrăjmaşul ufletelor, pe
care l-ai îngăduit în preajma ta atâta vreme. Fă un schimb de oaspeţi
şî primeşte-L pe Domnul Isus, ca să ia în stăpânire templul sufletului
tău. Dar El nu împarte inima ta cu Satana. Chiar şi acum, în această
perioadă târzie, poţi să faci un efort hotărât, nu prin puterea ta, ci
prin puterea Domnului Isus.
Lasă-ţi inima să se zdrobească înaintea lui Dumnezeu, mărturiseşte şi părăseşte acele păcate care te-au despărţit de Dumnezeu.
Aceasta este lucrarea pocăinţei, pe care trebuie să o începi în relaţia
cu mama ta. Dacă nu vei face aceasta, nu vei ajunge niciodată la
lumină. Nu lăsa nefăcută nici o lucrare pe care o poţi face pentru a
îndrepta lucrurile, deoarece acum ai ajuns într-o situaţie de criză.
Vei trece printr-o mare încercare şi vei fi probat de Dumnezeu.
Dacă vei ieşi din încercare ca aurul curat, Dumnezeu te va folosi.
Nu fi lipsit de credinţă, ci crede. Încercarea ta nu va fi însoţită de
voioşie, ci mai degrabă de chinuri, dar mai târziu îţi va aduce roadele
pline de pace ale neprihănirii. „Căci Domnul pedepseşte pe cine-1
iubeşte, şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-1 primeşte. Suferiţi
pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care
[73] este fiul pe care nu-1 pedepseşte tatăl?“ (Evrei 12, 6.7),
Acum, paşii tăi trebuie să fie în adâncul văii umilinţei. Tu te-ai
simţit în siguranţă, spunând: Muntele pe care mă aflu este solid. Pot
să stau singur în picioare. Dar experienţa ta din trecut şi situaţia ta
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prezentă ar trebui să-ţi ofere o înţelegere clară a decăderii pe care o
suferă omul datorită îndepărtării de Dumnezeu.
Aşadar, dragul meu băiat, pentru numele lui Hristos, nu intra
pe calea unei noi amăgiri. Lucrează ca pentru veşnicie. Nu-ţi urma
propria judecată, ci fă ca inima ta să se zdrobească înaintea lui
Dumnezeu, ca nu cumva acea piatră să cadă peste tine, să te sfărâme
şi să te transforme în pulbere.
Ce să-ţi spun mai mult? Ce pot să spun? Vreau să fii mântuit.
Vreau să fii desăvârşit înaintea lui Dumnezeu.
Cu dragoste,
Ellen G. White
Scrisoarea 50, 1880

[74]

A glumi cu inimile
A glumi cu inimile nu constituie o nelegiuire minora în ochii
unui Dumnezeu sfânt. Totusi, unii se vor arata interesati de tinerele
domnisoare, le vor stârni sentimentele, apoi îsi vor vedea de drum,
uitând toate cuvintele pe care le-au spus si efectul lor. Când îi va
atrage un nou chip, vor repeta aceleasi cuvinte si vor dedica aceleasi
atentii unei alte domnisoare.
Aceasta înclinatie se va manifesta si în viata de casnicie. Relatia
de casatorie nu face întotdeauna ca o minte schimbatoare sa devina
statornica si nici pe cel sovaitor sa devina neclintit si credincios
fata de principii. Astfel de persoane se plictisesc de statornicie, iar
gândurile lor nesfinte se vor manifesta prin fapte nesfinte.
Prea adesea, femeile din acest veac, atât cele casatorite, cât si
cele necasatorite, nu pastreaza o atitudine retinuta, asa cum ar trebui.
Ele încurajeaza atentiile barbatilor casatoriti si necasatoriti, iar cei
care sunt slabi din punct de vedere moral vor fi prinsi în capcana. În
mintea lor se vor ivi gânduri care nu ar fi existat, daca femeia ar fi
ramas la locul ei, cu toata modestia si seriozitatea.
Un comportament prevazator si rezervat, care nu îngaduie indecenta si nu accepta atentii nepermise, ci pastreaza o atitudine morala
înalta si o demnitate cuvenita, ar putea face sa fie evitat mult rau.
Prea adesea, femeile sunt niste ispititoare. Folosindu-se de un
pretext sau altul, ele atrag atentia unor barbati, indiferent daca sunt
casatoriti sau nu, si îi duc pâna acolo încât încalca Legea lui Dumnezeu, iar capacitatea lor de a fi de folos este distrusa si sufletul lor
este pus în pericol
Oare nu ar trebui ca femeile care marturisesc adevarul sa vegheze
cu strictete asupra lor însele, ca sa nu acorde nici cea mai mica încurajare unei familiaritati nepermise? Daca vor pastra în permanenta
o rezerva stricta si vor avea un comportament decent, ele vor putea
[75] închide multe usi ale ispitei.
Janet este impulsivă şi se află în pericolul de a lua decizii care
vor afecta negativ atât propria viaţă, cât şi mărturia dată altora. ellen
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white o îndeamnă insistent să pună şcoala pe primul loc şi astfel să
se pregătească pentru o viaţă folositoare în slujba domnului.
Janet a lucrat o perioadă de timp în casa lui Ellen White şi se
[76]
cunosc destul de bine. Hastings, Noua Zeelandă
13 septembrie 1893
Dragă Janet,
În dimineaţa aceasta am fost trezită devreme, la ora trei. În timpul
nopţii, conversam cu tine cu toată seriozitatea şi spuneam: „Janet,
Domnul doreşte să faci o lucrare“. Îţi prezentam pericolele vieţii tale
din trecut.
Am simţit că mi s-a încredinţat răspunderea de a mă îngriji cu
atenţie de sufletul tău. Eşti în pericolul de a face greşeli dureroase,
ca urmare a faptului că te laşi condusă de impulsuri. Dumnezeu te-a
ferit de căsătoria cu persoane care nu erau în nici un fel menite să
te facă fericită şi care erau corupte moral şi te-ar fi dus în capcana
lui Satana, unde ai fi fost nenorocită în viaţa aceasta şi ţi-ai fi pus
în pericol mântuirea. Oare nu îţi vor fi suficiente lecţiile din trecut?
Tu eşti întru totul prea generoasă cu sentimentele tale şi, dacă ar fi
lăsate să se exprime în direcţia aleasă de tine, ai face greşeala vieţii
tale. Să nu te vinzi pe un preţ de nimic.
Trebuie să fii prevăzătoare în alegerea anturajului. Ca să-ţi îndeplineşti partea în slujba lui Dumnezeu, trebuie să obţii mai întâi
avantajele unei instruiri intelectuale cât mai cuprinzătoare cu putinţă.
Pentru a fi o adevărată lucrătoare pentru Dumnezeu, ai nevoie de
o dezvoltare echilibrată a capacităţilor intelectuale şi de o educaţie
creştină vastă şi plină de har.
Trebuie să iei în considerare fiecare pas pe care îl ai de făcut, în
lumina faptului că tu nu îţi aparţîi, deoarece ai fost răscumpărată cu
un preţ, îţi vscriu acum aceste lucruri şi ţi le voi scrie mereu, pentru
că, după cum mi-a fost arătată greşeala din viaţa ta de până acum,
nu îndrăznesc să mă abţin să nu îţi adresez îndemnurile cele mai
fierbinţi de a te supune unei discipline stricte.
Acum te afli în perioada vieţii de student. Mintea ta trebuie să fie
preocupată de subiecte spirituale. Îndepărtează orice sentimentalism
din viaţa ta. Acum este timpul când se formează caracterul. Să nu
consideri ca fiind o glumă sau ceva lipsit de importanţă nici un lucru
care te poate abate de la interesele tale cele mai înalte şi mai sfinte şi
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de la eficienţa ta în pregătirea pentru lucrarea pe care ţi-a rânduit-o
Dumnezeu.
Datoria ta este să îndepărtezi orice trăsătură neplăcută din carac[77] terul tău, ca să poţi fi desăvârşită în Hristos Isus. Tu ai un fond afectiv
generos şi va fi necesar să veghezi fără încetare, că să nu-ţi dăruieşti
sentimentele unor persoane nevrednice. Caracterul se formează pentru îndeplinirea datoriei, prin studierea vieţii şi caracterului lui Isus
Hristos, care este Modelul nostru.
Tu nu poţi fi destul de prevăzătoare şi de atentă în toate căile
tale. Fă aşa încât, oriunde te-ai afla, influenţa ta să-i ajute şi să-i
binecuvânteze pe alţii. Dumnezeu are o lucrare pentru tine. În nici
un caz să nu iei asupra ta un jug care va fi o sursă de amărăciune
pentru toată viaţa. Fii credincioasă faţă de tine şi faţă de Dumnezeul
tău şi vei primi favoarea lui Dumnezeu, care este mai preţioasă decât
viaţa însăşi. Mă rog ca Domnul să te binecuvânteze din belşug.
Ellen G. White
[78] Scrisoarea 23, 1893
[79]

Secţiunea 7 — O umbra peste cuib

O umbră peste cuib
Inima este dornică de iubire omenească, dar această iubire nu
este suficient de puternică, de curată şi de preţioasă pentru a înlocui
nevoia după iubirea Domnului Isus. Soţia poate găsi înţelepciune
numai în Mântuitorul ei şi numai în El poate avea putere şi har pentru
a face faţă grijilor, răspunderilor şi întristărilor vieţii. Ea trebuie să
facă din Domnul Isus puterea şi călăuza ei. Înainte de a se dărui
oricărui prieten de pe pământ, fiecare femeie trebuie să I se dăruiască
Domnului Hristos şi să nu se implice în nici o relaţie care ar putea
intra în conflict cu legătura ei cu Isus.
Cei care doresc să găsească adevărata fericire trebuie să aibă
binecuvântarea Cerului asupra tuturor posesiunilor lor şi asupra tuturor faptelor lor. Neascultarea faţă de Dumnezeu umple de nefericire
atâtea inimi şi atâtea cămine. Sora mea, dacă nu doreşti să ai un
cămin din care umbrele să nu se ridice niciodată, nu te căsători cu
un vrăjmaş al lui Dumnezeu.
A te căsători cu un necredincios înseamnă a te aşeza singur pe
terenul lui Satana. Prin aceasta, vei întrista Duhul lui Dumnezeu şi
vei pierde protecţia Sa. Oare îţi poţi permite nişte dezavantaje atât
de înfricoşătoare în lupta pentru câştigarea vieţii veşnice?
„Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru
oarecare, Ie va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri“ (Matei 18,
19). Dar cât de ciudată este această privelişte! In timp ce unu dintre
cei doi — atât de strâns uniţi — este absorbit în devoţiune, celălalt
este indiferent şi nepăsător. În timp ce unul caută calea spre viaţa
[80] veşnică, celălalt merge-pe calea cea largă, ce duce la moarte.
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„Merg oare doi oameni împreună, fără să fie
învoiţi?“
Mi-au fost arătate cazurile unora care, deşi mărturisesc a crede
în adevăr, au făcut o mare greşeală, căsătorindu-se cu necredincioşi.
Ei nutresc speranţa că partenerul necredincios va adopta adevărul,
dar, după ce îşi va atinge scopul, acesta se va îndepărta de adevăr
mai mult ca înainte. Apoi vor începe lucrările subtile şi eforturile
neîncetate ale vrăjmaşului de a-1 îndepărta de la credinţă pe cel
credincios.
Mulţi îşi pierd interesul şi încrederea în adevăr, pentru că au
intrat într-o legătură strânsă cu necredinţa. Ei respiră atmosfera
îndoielii, a suspiciunii şi necredinţei. Ei văd şi aud necredinţa, iar
în cele din urmă şi-o însuşesc. Poate că unii au curajul de a rezista
acestor influenţe, dar, în multe cazuri, credinţa lor este subminată
imperceptibil şi, în final, distrusă.
Satana ştie bine că momentul căsătoriei multor tineri şi tinere
pune capăt istoriei experienţei lor şi lucrării lor religioase. Ei sunt
pierduţi pentru Domnul Hristos. Pentru un timp, este posibil ca
ei să facă un efort de a trăi o viaţă creştină, dar toate străduinţele
lor vor întâmpina o influenţă constantă, venită din direcţia opusă.
Cândva era un privilegiu şi o bucurie pentru ei să vorbească despre
credinţa şi nădejdea lor, dar acum nu mai sunt dispuşi să menţioneze
acest subiect, ştiind că acela cu care şi-au unit destinul nu are nici
un interes faţă de el. Ca rezultat, credinţa în adevărul preţios se
stinge în inima lor, iar Satana ţese cu viclenie în jurul lor o plasă a [81]
scepticismului.
Cel credincios argumentează că, având în vedere noua sa relaţie,
trebuie să cedeze puţin în favoarea tovarăşului de viaţă. Reuniunile
şi distracţiile lumeşti devin ceva obişnuit. La început, cel credincios
simte o mare reţinere faţă de participarea la astfel de activităţi, dar
interesul pentru adevăr devine tot mai slab, iar credinţa este înlocuită
cu îndoiala şi necredinţa.
77
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Ce ar trebui să facă fiecare creştin când ajunge într-o situaţie
dificilă, care pune la probă temeinicia principiilor sale religioase?
Trebuie să spună direct, cu o fermitate vrednică de imitat: „Eu sunt
un creştin conştiincios. Eu cred câ ziua a şaptea a săptămânii este
Sabatul biblic. Credinţa şi principiile noastre ne conduc în direcţii
opuse. Noi nu putem fi fericiţi împreună, pentru câ, dacă voi continua
să cunosc tot mai bine voinţa lui Dumnezeu, eu voi deveni din ce
în ce mai diferit de lume. Dacă tu vei continua să nu vezi nici o
frumuseţe în Hristos, dacă nu vei simţi nici o atracţie faţă de adevăr,
vei iubi lumea pe care eu nu o pot iubi, în timp ce eu voi iubi lucrurile
lui Dumnezeu, pe care tu nu le poţi iubi.
Tu nu vei fi fericit, ci vei fi gelos din pricina iubirii mele pentru
Dumnezeu, iar eu voi fi singur în crezul meu religios. Când concepţiile tale se vor schimba, când inima ta va răspunde cerinţelor
lui Dumnezeu şi când vei învăţa să-L iubeşti pe Mântuitorul meu,
atunci relaţia noastră poate fi reînnoită“.
In acest fel, cel credincios face pentru Domnul Hristos un sacrificiu pe care conştiinţa lui îl aprobă şi care arată că preţuieşte viaţa
veşnică prea mult pentru a-şi permite riscul de a o pierde. El simte
că ar fi mai bine să rămână necăsătorit decât să-şi unească interesele
vieţii cu o persoană care alege mai degrabă lumea decât pe Domnul
Isus.
Va accepta oare cineva care caută slava, cinstea, nemurirea şi
viaţa veşnică să-şi unească viaţa cu o persoană care refuză să intre în
rândul soldaţilor crucii lui Hristos? Vei accepta tu, care mărturiseşti
că îl alegi pe Domnul Hristos ca stăpân al tău şi că îl asculţi în toate
lucrurile, să-ţi uneşti interesele cu o persoană condusă de prinţul
puterilor întunericului? „Merg oare doi oameni împreună, fără să fie
învoiţi?“
Sute de oameni au sacrificat cerul şi pe Hristos ca urmare a
căsătoriei cu persoane neconvertite. Se poate ca dragostea Domnului
Hristos şi părtăşia cu El să aibă o valoare atât de mică pentru ei,
[82] încât să prefere tovărăşia unor sărmani muritori?
Scrisoarea adresată lui Rose tratează poate cea mai periculoasă
problemă a tinerelor, aceea a căsătoriei cu un necredincios. Aceasta
este cu siguranţă una dintre cele mai serioase ameninţări la adresa
fericirii unei căsnicii creştine.
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Aspectul pe care Ellen White îl discută cu Rose este unul la care
ar trebui să se gândească serios fiecare fată — „Nu asculta nici o
promisiune“. Cel mai bine este ca problema angajamentului spiritual
să fie clarificată înainte de căsătorie, nu după aceea. Aşa cum se
recomandă în scrisoarea următoare, aceasta „este o problemă de
[83]
viaţă si de moarte“. Copenhaga,
Danemarca 3 iunie 1887
Dragă Rose,
Am auzit că intenţionezi să te căsătoreşti cu un bărbat care nu
este credincios. Nu pot să-ţi scriu o scrisoare lungă, dar îţi voi spune
că, dacă faci acest pas, te vei îndepărta de cea mai clară poruncă
a Cuvântului lui Dumnezeu şi nu poţi aştepta sau cere binecuvântarea Lui asupra unei asemenea căsătorii. Toate făgăduinţele lui
Dumnezeu sunt condiţionate de ascultarea faţă de El.
Satana este gata să orbească mintea şi sufletul tinerilor, pentru a-i
face să urmeze o cale total opusă voinţei explicite a lui Dumnezeu,
ca să-i poată despărţi de Dumnezeu. El intervine cu ispitele lui
şi câştigă stăpânirea asupra minţii şi asupra sentimentelor inimii.
Acesta este planul premeditat al lui Satana pentru a-i îndepărta de
Cel Atotputernic, prin sfaturile insistente ale unor persoane care nu
au nici o dragoste faţă de Dumnezeu şi de adevăr.
Dumnezeu te-a binecuvântat cu o mare lumină şi aşteaptă să
cercetezi voia Sa şi să urmezi cu atenţie îndrumările care ţi-au fost
date în Cuvântul Său. Tu eşti foarte îndrăgostită şi eşti prinsă într-o
capcană care te va ruina. Ai motive să fii recunoscătoare faţă de
Dumnezeu în fiecare ceas. Încrede-te în El. Înţelepciunea Sa îţi
este oferită prin sfaturile aflate în Cuvântul Său sfânt. El are grijă de
copiii Săi mai mult decât cel mai iubitor părinte. El cunoaşte sfârşitul
de la început şi de aceea ne-a lăsat făgăduinţe şi avertismente şi le-a
interzis copiilor Săi să urmeze o anumită cale care se va dovedi
nimicitoare pentru ei.
Apostolul Pavel transmite o notă de avertisment care ajunge până
în timpul nostru: „Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum
pot sta împreună lumina şi întunericul? Ce înţelegere poate fi între
Hristos şi Belial? 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
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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
[84] 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», zice Domnul Cel
Atotputernic“ (2 Corinteni 6, 14-18).
Domnul le-a interzis în mod explicit copiilor Săi să se unească
în căsătorie cu necredincioşii. Dumnezeu ştie ce este cel mai bine
pentru interesul lor veşnic şi pentru binele lor prezent. Te avertizez
să nu calci pe teritoriul interzis de El.
Aş putea să-ţi vorbesc despre diferite cazuri pe care Dumnezeu mi le-a arătat în Europa, cu privire la persoane care au făcut
aceeaşi greşeală pe care o faci tu, iar acum îndură o realitate nenorocită, pentru că sunt legate de tovarăşi de viaţă necredincioşi şi
sunt împiedicate total să înainteze în domeniul spiritual, în ciuda
promisiunilor solemne care li s-au făcut, că privilegiile religioase
nu le vor fi stânjenite cu nimic. Ce valoare au acum promisiunile
lor? Cele mai solemne făgăduinţe au fost încălcate! Cum ar putea fi
altfel, din moment ce sunt în slujba unor conducători diferiţi, care
se află într-o opoziţie totală unul faţă de celălalt? Prin urmare, unde
este armonia plăcută a căminului?
Rose, fii atentă la paşii tăi. Nu asculta nici o promisiune. Crede
doar ce îţi spune Cuvântul lui Dumnezeu, care te va face înţeleaptă
pentru mântuire. Nu te încrede în inima ta, căci inima este nespus
de înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Eu îţi iubesc sufletul, pentru
că ai fost răscumpărată cu sângele lui Isus Hristos.
El a plătit un preţ scump pentru răscumpărarea ta, iar tu nu îţi
aparţii şi nu poţi dispune de tine însăţi după cum crezi că este mai
bine. La judecată va trebui să dai socoteală în mod solemn cu privire
la felul în care ţi-ai folosit puterile date de Dumnezeu.
Aceste lucruri necesită o reflecţie serioasă din partea ta şi o
lucrare hotărâtă, în armonie cu îndrumările cele mai clare, scrise în
Cuvântul lui Dumnezeu. Acum este momentul ispitirii tale, acum
este timpul încercării tale. Te vei opune vrăjmaşului sau te vei aşeza
singură într-o situaţie în care puterea lui va fi exercitată asupra ta?
Aceasta este pentru tine o problemă de viaţă şi de moarte. Fie ca
Domnul să te ajute să vezi şi să ocoleşti toate capcanele lui Satana
şi să te alipeşti de Domnul Isus cu inima, sufletul, mintea şi toată
puterea ta.
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Ellen G. White
[85]
Scrisoarea 1, 1887
Asemenea celei precedente, această scrisoare, adresată Laurei,
tratează problema căsătoriei cu un necredincios. Ellen White pune
câteva întrebări destul de tăioase. Cum aţi fi răspuns, dacă aţi fi fost
în locul Laurei?
Pe parcursul scrisorii, se ridică şi întrebări care i-ar putea fi puse
oricărei fete care se gândeşte la o astfel de căsătorie. Eşti tu sinceră
şi corectă faţă de tânărul care vrea să încheie căsătoria cu tine?
În această scrisoare, publicată în Mărturii volumul 5, Ellen White
îl descrie pe cel necredincios ca fiind o persoană care „nu a acceptat
[86]
adevărul pentru acest timp“. St. Helena, California
13 februarie 1885
Dragă Laura,
Am aflat despre căsătoria pe care intenţionezi sa o închei cu un
băiat care nu îţi împărtăşeşte credinţa religioasă şi mă tem că nu ai
chibzuit cu atenţie această problemă importantă. Înainte de a face
un pas care va avea influenţă asupra întregii tale vieţi viitoare, te
îndemn insistent să iei o decizie în privinţa acestui subiect, cu multă
precauţie şi rugăciune. Se va dovedi această nouă relaţie o sursă de
fericire adevărată? Iţi va fi de ajutor în viaţa de creştin? Va fi plăcută
lui Dumnezeu? Vor putea şi alţii să urmeze exemplul tău, fără a se
expune unui pericol?
Înainte de a accepta să se căsătorească, fiecare femeie ar trebui să
se întrebe dacă acela cu care este pe punctul de a-şî uni destinul este
vrednic de aceasta. Care este trecutul lui? Este viaţa lui curată? Este
iubirea pe care o exprimă el de un caracter nobil şi înălţător sau este
doar o atracţie sentimentală? Are el acele trăsături de caracter care
o vor face fericită? Poate ea să găsească pace şi bucurie adevărată
în iubirea lui? I se va îngădui să-şi păstreze individualitatea sau
conştiinţa şi judecata ei vor trebui să se supună controlului soţului
ei? In calitate de ucenic al Domnului Hristos, ea nu-şi aparţine,
deoarece a fost răscumpărată cu un preţ infinit. Poate ea să onoreze
poruncile Mântuitorului mai presus de orice? Vor putea fi păstrate
curate şi sfinte trupul, sufletul, gândurile şi ţintele ei? Aceste întrebări
au o importanţă vitală pentru bunăstarea spirituală a fiecărei femei
care intră în relaţia de căsătorie.
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Religia este necesară în cămin. Numai aceasta poate preveni
greşelile dureroase, care amărăsc atât de adesea viaţa celor căsătoriţi. Numai acolo unde domneşte Hristos poate exista o dragoste
profundă, adevărată şi neegoistă. Îngerii lui Dumnezeu vor fi oaspeţi
ai casei, iar vegherea lor va sfinţi legătura intimă a familiei.
Te rog stăruitor să chibzuieşti bine pasul pe care intenţionezi
să-1 faci. Întreabă-te: „Oare un soţ necredincios nu îmi va abate
gândurile de la Domnul Isus? El iubeşte plăcerile mai mult decât pe
Dumnezeu. Oare nu mă va determina el sa iau parte la activităţile
care îi fac plăcere?“ Cărarea care duce către viaţa veşnică este
abruptă şi colţuroasă. Nu lua nici o povară în plus, care ţi-ar îngreuna
[87] înaintarea.
Domnul i-a poruncit poporului Israel din vechime să nu intre în
legături de căsătorie cu popoarele idolatre din jur. EI a arătat şi motivul. Văzând dinainte rezultatul unor astfel de legături, înţelepciunea
Infinită declară: „Căci ar abate de la Mine pe fiii tăi şi ar sluji astfel
altor dumnezei; Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastră
şi te-ar nimici îndată“. „Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul,
Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeu tău te-a ales, ca să fii un popor
al Lui dintre toate popoarele de pe faţa pământului.“
In Noul Testament se află interdicţii similare cu privire la căsătoria dintre creştini şi necredincioşi. „Nu vă înjugaţi la un jug
nepotrivit, cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege?“
Laura, îndrăzneşti tu să desconsideri aceste îndrumări clare şi
hotărâte? În calitate de copil al lui Dumnezeu şi de supus al împărăţiei lui Hristos, răscumpărat prin sângele Său, cum te poţi uni cu un
om care nu recunoaşte poruncile Sale şi nu este stăpânit de Spiritul
Său? Poruncile pe care le-am citat nu sunt cuvintele oamenilor, ci
ale lui Dumnezeu. Chiar dacă tovarăşul de viaţă pe care l-ai ales ar fi
vrednic în toate privinţele (dar nu este), totuşi el nu a acceptat adevărul pentru acest timp El este un necredincios, iar Cerul îţi interzice
să te uneşti cu el. Tu nu poţi desconsidera această poruncă divină,
fără a-ţi pune sufletul în primejdie.
Ai putea spune: „Dar i-am promis, cum să retractez acum?“ Eu
îţi răspund: „Dacă ai făcut o promisiune contrară Scripturii, retrage-o
cu orice chip, fără întârziere, şi, cu umilinţă înaintea lui Dumnezeu,
pocăieşte-te de dragostea pasionată care te-a determinat să faci o
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promisiune atât de pripită. Este cu mult mai bine să retragi o astfel
de promisiune, în temere de Dumnezeu, decât să o respecţi şi să-L
dezonorezi pe Creatorul tău prin aceasta.“
În lumea creştină există o indiferenţă uimitoare şi alarmantă
faţă de învăţăturile adresate în Cuvântul lui Dumnezeu cu privire
la căsătoria creştinilor cu necredincioşii. Mulţi care mărturisesc că
îl iubesc pe Dumnezeu şi se tem de El aleg mai degrabă sa urmeze
înclinaţiile minţii lor decât să primească sfatul Inţelepciunii Infinite.
Într-un domeniu care priveşte în mod vital fericirea şi bunăstarea
ambilor soţi, atât pentru viaţa aceasta, cât şi pentru cea viitoare,
bunul-simţ, judecata şi temerea de Dumnezeu sunt date la o parte, iar
impulsurile oarbe şi hotărârea încăpăţânată sunt lăsate să conducă. [88]
Bărbaţi şi femei, care de altfel sunt raţionali şi cinstiţi, îşi astupă
urechile la auzul sfaturilor. Ei sunt surzi la apelurile şi stăruinţele
prietenilor şi rudelor lor şi nu vor să asculte nici de slujitorii lui
Dumnezeu. Exprimarea unui îndemn sau a unui avertisment este
privită ca un amestec obraznic, iar prietenul care este suficient de
loial încât să îi adreseze o mustrare este tratat ca un vrăjmaş.
Totul este aşa cum îşi doreşte Satana. El îşi ţese plasa fermecată
în jurul sufletului şi acesta ajunge să fie vrăjit şi orbit. Stăpânirea de
sine pierde controlul asupra raţiunii care este lăsată în voia poftei.
Pasiunea nesfântă preia conducerea până când, prea târziu, victima
se trezeşte într-o viaţă de sclavie şi nenorocire. Acesta nu este un
tablou izvorât din imaginaţie, ci o expunere a realităţii. Aprobarea
lui Dumnezeu nu este acordată unor căsătorii pe care El le-a interzis
în mod clar.
Ani de-a rândul, am tot primit scrisori de la diferite persoane
care au întemeiat căsătorii nefericite, iar istorisirile revoltătoare care
mi-au fost relatate sunt suficiente ca să˜ţi umple inima de durere. Nu
este un lucru uşor să hotărăşti ce sfat le poate fi dat acestor oameni
nefericiţi sau cum poate fi uşurată povara lor, dar experienţa lor tristă
ar trebui să fie o avertizare pentru alţii.
Ai obligaţia cea mai sacră de a nu-ţi micşora sau compromite
credinţa sfântă, unindu-te cu vrăjmaşii Domnului. Dacă eşti ispitită
să desconsideri poruncile Cuvântului Său, pe motiv că şi alţii au
făcut aşa, adu-ţi aminte că şi exemplul tău va exercita o influenţă.
Alţii vor face asemenea tie si astfel răul se va extinde.
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Înaintea noastră se află cele mai puternice îndemnuri la credincioşie, motivele cele mai înalte şi răsplătirile cele mai glorioase.
Creştinii trebuie să fie reprezentanţii Domnului Hristos, fiii si fiicele
lui Dumnezeu.
Dumnezeu să te ajute să rezişti încercării şi să-ţi păstrezi integritatea. Prinde-te de Hristos cu credinţă. Nu-L dezamăgi pe Mântuitorul tău.
Cu dragostea cea mai profundă,
Ellen G. White
[89] Scrisoare din Mărturii pentru comunitate 5:361-368

Este căsătoria ta un joc de noroc?
Cei necredincioşi pot avea un caracter moral excelent, dar faptul
că nu au răspuns cerinţelor lui Dumnezeu şi au neglijat o mântuire
aşa de mare constituie un motiv suficient pentru ca o asemenea
căsătorie să nu aibă loc.
Uneori, se argumentează că prietenul necredincios este favorabil
religiei şi că are toate calităţile unui partener ideal, cu excepţia
unui singur aspect — nu este creştin. Deşi, dacă ar judeca mai
bine, cel credincios ar înţelege inoportunitatea unei uniri pe viaţă cu
un necredincios, totuşi, în nouă cazuri din zece, înclinaţia triumfă.
Declinul spiritual începe o dată cu depunerea jurământului la altar.
Zelul religios scade şi fortăreaţă după fortăreaţă este doborâtă, până
când amândoi ajung să stea, unul lângă altul, sub steagul negru al lui
Satana. Chiar în timpul festivităţii căsătoriei, spiritul lumii triumfă
asupra conştiinţei, credinţei şi adevărului. In noul cămin, ora de
rugăciune nu este respectată. Mireasa şi mirele s-au ales unul pe
altul şi au renunţat la Domnul Isus.
La început, în noua lor relaţie, cel necredincios poate să nu arate
nici o împotrivire, dar, când adevărul biblic este supus atenţiei şi
consideraţiei lui, patimile se aprind îndată: „Te-ai căsătorit cu mine,
ştiind cum sunt; nu vreau să fiu deranjat. De aici înainte, să fie clar că
orice conversaţie cu privire la părerile tale particulare va fi interzisă!“
Dacă cel credincios ar manifesta vreo preocupare serioasă cu privire
la credinţa sa, acest fapt ar putea să pară o lipsă de bunăvoinţă
faţă de cel care nu are nici un interes faţă de experienţa creştină. [90]
Cei care intenţionează să încheie o căsătorie să analizeze fiecare
sentiment şi sa observe fiecare trăsătură a caracterului aceluia cu care
se gândesc să-şi unească destinul vieţii. Fiecare pas spre căsătorie
să fie caracterizat de modestie, simplitate, sinceritate şi o dorinţă
serioasă de a-I plăcea lui Dumnezeu şi de a-L onora. Căsătoria
afectează atât viaţa în lumea aceasta, cât şi pe cea din lumea viitoare.
Un creştin sincer nu face nici un plan care nu poate fi aprobat de
Dumnezeu.
85

