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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reﬂectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor ﬁ cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
speciﬁcă Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Timpuri periculoase
Lumea necredincioasă trebuie să cugete curând și la alte lucruri, pe lângă felul cum se îmbracă și cum arată;
și, cum mintea le este îndepărtată de la aceste lucruri prin necazuri și suferințe, ei nu vor mai avea la ce să se întoarcă. Ei nu sunt prizonieri ai speranței și de aceea nu se întorc spre Cetatea de scăpare. Își vor da suﬂetul de groază datorită fricii și a plânsului.
Ei nu au făcut din Dumnezeu scăparea lor și atunci El nu le va putea ﬁ mângâiere, ci va râde de nenorocirea
lor și Își va bate joc atunci când vor ﬁ cuprinși de teamă. Ei au disprețuit și au călcat în picioare adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Și-au îngăduit să se îmbrace extravagant și și-au petrecut viața în râsete și veselie. Au semănat vânt și vor secera furtună. În mpul de necaz și suferință a popoarelor, vor ﬁ mulți care nu se vor supune inﬂuențelor în nate ale lumii și slujirii lui Satana, care se vor umili înaintea lui Dumnezeu și se vor îndrepta spre El cu
toată inima lor și vor găsi acceptare și iertare.
Aceia dintre păzitorii Sabatului care nu au dorit să facă nici un sacriﬁciu, ci au cedat în fața inﬂuenței lumii,
trebuie să ﬁe încercați și puși la probă. Primejdiile mpului sfârșitului sunt asupra noastră, dar în fața nerilor se
aﬂă o încercare pe care ei nu au an cipat-o. Ei trebuie să ﬁe aduși într-un mare necaz. Auten citatea credinței lor
va ﬁ pusă la încercare. Ei susțin că așteaptă venirea în curând a Fiului omului și, cu toate acestea, mulți dintre ei au
cons tuit un exemplu mizerabil pentru cei necredincioși. Ei nu au vrut să renunțe la lume, ci s-au unit cu cei din lume, au par cipat la petreceri și la alte întâlniri pentru plăceri, amăgindu-se pe ei înșiși că s-au angajat în distracții
nevinovate. Totuși, mi-a fost arătat că tocmai aceste îngăduințe îi despart de Dumnezeu și fac din ei copii ai lumii.
Dumnezeu nu recunoaște pe căutătorul de plăceri ca ﬁind urmașul Său. El nu ne-a dat nouă un asemenea exemplu.
Numai aceia care se tăgăduiesc pe sine, a căror viață este serioasă, umilă și sfântă, sunt adevărați urmași ai lui Isus;
și unii ca aceș a nu-și pot găsi plăcerea în conversațiile ușura ce, lipsite de sens ale iubitorilor lumii.
O zi de groază se aﬂă în fața noastră. Mi-a fost arătat că trebuie aduse mărturii pătrunzătoare și că aceia
care se vor ridica în ajutorul Domnului vor primi binecuvântarea Sa. Însă păzitorii Sabatului au o lucrare de făcut. Mi
-a fost arătat că inelele și brățările sunt o urâciune și inﬂuența ﬁecărui păzitor al Sabatului trebuie să cons tuie o
mustrare față de această modă ridicolă, care a fost un paravan spre nelegiuire și care a luat naștere într-o casă de
prost renume din Paris. Mi-au fost arătate persoane care vor disprețui sfatul, chiar dacă acesta vine din ceruri, vor
găsi scuze pentru a evita cea mai pătrunzătoare mărturie și, sﬁdând toată lumina dată lor, vor purta inele și brățări
pentru că așa este la modă, însă vor suporta consecințele.
Mi-a fost prezentată profeția din Isaia 3 ca aplicându-se acestor mpuri din urmă și sunt făcute mustrări
ﬁicelor Sionului, care s-au gândit doar la înfățișarea lor și la etalare. Ci ți versetul 25: „Bărbații tăi vor cădea uciși de
sabie și vitejii tăi în luptă”. Mi-a fost arătat că această Scriptură se va împlini exact așa cum e scrisă. Tinerii și nerele care susțin că sunt creș ni, deși nu au nici o experiență creș nă, care nu au purtat poveri și nu au avut nici o răspundere, trebuie să ﬁe încercați. Ei vor ﬁ doborâți la pământ și vor tânji după o experiență în ce privește lucrurile lui
Dumnezeu, dar nu vor reuși acest lucru.
Războiul își pune coiful pe frunte;
O, Doamne, îndură-Te de poporul Tău acum.

Ellen White
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trebuie căutați, atât de mulți care sunt în întuneric dens, nu ar trebui să strigăm tare și să nu
cruțăm?
Este nevoie de mult mai mult! Prin eforturi înțelepte, bine planificate să trimitem
adevărul prin publicații și predicatori! Suntem bucuroși a spune că mulți fac o lucrare mare,
deschizând noi câmpuri și extinzând lucrarea. Dar sunt multe căi prin care personal, putem
face mult mai mult decât am făcut, practicând renunțarea de sine, trăind nu pentru a ne
mulțumi pe noi înșine. Fiecare suflet care a acceptat acest adevăr trebuie să facă eforturi
pentru salvarea prietenilor, rudelor și vecinilor. Cazuri particulare trebuie prezentate Tatălui
Ceresc, în rugăciune. Să imităm viața Domnului Hristos.
Cât de multe resurse sunt cheltuite pentru lucruri care nu sunt decât idoli! Lucruri
care absorb gândurile și afecțiunea, ornamentele mici care necesită grija de a le păstra
curate și în ordine. Timpul petrecut în aranjarea acestor mici idoli ar putea fi folosit în a vorbi
unor suflete, trezindu‐le interesul pentru a întreba: „Ce ar trebui să fac pentru a fi salvat?”
Aceste lucruri mici ne consumă timpul ce ar putea fi folosit în rugăciune, căutând pe Domnul
și apucând prin credință făgăduințele. Cât de sigure sunt aceste cuvinte: „Voi sunteți o
seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, oameni deosebiți, ca să vestiți
puterile minunate ale Celui ce v‐a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.” Există un val
de bucurie, de sănătate spiritual la acele suflete care Îl au pe Isus în ele.
Acum, dacă ar trebuie să avem o mărturie cu privire la cheltuirea inutilă a banilor pe
ornamente și tablouri, multe venituri se vor aduna pentru a crește belșugul visteriei. Când
văd cât de mult trebuie făcut în țările în care mă aflu acum, arde inima în mine să le arăt
celor care declară a fi copiii lui Dumnezeu cât de mulți bani cheltuiesc pe îmbrăcăminte,
mobile scumpă, plăceri egoiste, în excursii numai pentru satisfacerea egoismului. Toate
acestea schimbă destinația bunurile Domnului, folosind pentru satisfacerea eului ceea ce
este cu totul al Său și care ar trebui să fie devotate în lucrarea Lui.
Suflete pier chiar lângă noi, și în alte țări, pentru că banii prin care Dumnezeu a
intenționat să ducă lumină la alții, nu merg în visteria Sa, pentru că aceia care declară
adevărul, nu îl iubesc și nu îl primesc în interiorul sanctuarului sufletului lor, aducând fiecare
gând în stăpânirea Domnului Isus Hristos. Atât de mulți care mărturisesc evlavia, sunt lipsiți
de dragostea lui Hristos în inimă la fel ca orice păcătos.
Vrem misionari care se vor aventura să înalțe standardul adevărului în orașe și pe
drumurile din Australia și Noua Zeelandă. Este nevoie de familii neorientate către sine. Este
nevoie de aceia care pot lucra în situații diferite și nu vor slăbii perspectiva lepădării de sine,
care vor lucra oriunde, vor prelua lucrarea de unde a rămas și vor înainta către alte zone.
Nu am dorit niciodată să văd o țară cu lucrători atât de ineficienți cum sunt în
această țară; cu mici excepții. Trebuie să urmeze Noua Zeelandă; este nevoie de lucrarea
pastorală; biserica are nevoie de lucrători care să simtă povara de îngrijire a turmei lui
Dumnezeu; aceia care pot spune prin învățătură și exemplu: „Nu ne predicăm pe noi înșine,
ci pe Isus Hristos Domnul; iar noi suntem slujitorii voștri de dragul lui Isus. Dumnezeu, care a
poruncit luminii să strălucească în întuneric, a strălucit în inimile noastre pentru a ne da
lumina înțelegerii slavei lui Dumnezeu, în credința în Isus Hristos. Mereu purtând în trupul
nostru, moartea Domnului Isus, pentru ca viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor.”
Adevărul pe care l‐am primit este extreme de prețios, capabil de a ne face lucrători
înțelepți cu Hristos. Îl rafinează, îl înnobilează și purifică pe primitor, îndepărtând poftele
trupești, iar influența glorioasă care umple sufletul aduce orice gând rob ascultării de
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Hristos. Întreb iar, unde sunt lucrătorii lui Dumnezeu? Unde sunt misionarii lui Dumnezeu?
Vrem bărbați și femei convertiți în această țară. Sunt cuprinsă de neputință și nu pot face
mult, dar fiți siguri că voi face tot ceea ce pot.
Fratele Grant este aici în Melbourne, și trebuie să facă o incursiune împotriva
poporului nostru, nu sunt lucrători în țara aceasta, numai dacă un miracol va avea loc, îl va
putea onora pe Domnul mai bine decât prin continuarea controverselor. Domnul a fost făcut
în mod deschis de rușine de către unii care au încercat să întâlnească oponenți iscusiți. A
fost din cauza ineficienței lor? Au fost înfumurați, iar Dumnezeu nu le‐a oferit victoria. Nu
cred că acești oponenți trebuiau abordați. Trebuie să mergem mai departe, fără să spunem
nimic ce poate fi interpretat ca provocare, și să lucrăm în umilință cu inimi smerite, lăsând
Domnului această lucrare.
Ca oameni ce păstrează poruncile lui Dumnezeu, avem nevoie de o lucrare mai
profundă a harului în inimile noastre; trebuie să ne separăm de lume. Suntem uniți cu
Domnul printr‐un legământ veșnic, uniți să trăim doar pentru El. Isus trebuie să fie totul
pentru noi. Dar există o căutare după plăcere și vanitate? Nu am părăsit apele reci ale
Libanului pentru a bea din apele tulburi din vale? Nu am pierdut înaltele privilegii ce ne aduc
la Dumnezeu într‐un mod special ca aleși ai Săi, în care El își găsește plăcerea? Inima mea
tânjește ca poporul lui Dumnezeu să se trezească și să vadă cum a fost blocată lucrarea, din
lipsă de dragoste frățească, chiar și în această țară.
Invidia, gelozia și înălțarea de sine îl vor scoate pe Isus din inimă. Este cel mai bine ca
oamenii lui Dumnezeu să fie împlinitori ai Cuvântului, educându‐și sufletul pentru a se iubi
unul pe celălalt, pentru a părăsi criticismul față de ceilalți, liberi de orice pată de gelozie.
Bănuiala rea a fost prea mult un blestem pentru biserică. Vrem dragostea plină de
compasiune a lui Isus în inimă.
Cât de repede este mișcat eul! Cât de repede bărbații se simt desconsiderați și se
gândesc la rău. Inimile pline de dragostea lui Isus nu vor face așa, pentru că ele aspiră către
desăvârșirea în Hristos Isus. Ei au încredere în frații lor. Adesea se unesc în rugăciune cu ei.
Acesta este un privilegiu puțin apreciat. Ei invocă făgăduința: „Vă spun că dacă doi se vor uni
pe pământ și vor cere, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri”. Ei se prind de această
promisiune; inimile lor au nevoie de această disciplină înainte de a suferi împreună. Dar,
dacă lui Satana i se va permite să intervină între frate și frate, acolo va fi slăbiciune și nu
putere.
Nu ar trebui să lucrăm mult mai hotărâți pentru dragoste și unitate, ținând seama de
avantajele noastre din cuvintele frumoase ale Domnului Hristos din Ioan 17: 21‐23? „Mă rog
ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca
lumea să creadă că Tu M‐ai trimis. Eu le‐am dat slava pe care Mi‐ai dat‐o Tu, pentru ca ei să
fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M‐ai trimis și că i‐ai iubit cum M‐ai
iubit pe Mine”. Adevărul a strălucit peste noi. Suntem sub condamnare pentru că faptele și
caracterul nostru nu au corespuns adevărului.
Vom fi judecați după lumina primită. Nu este timpul oare să ieșim din captivitate și
să stăm cu Dumnezeu, ascultând ceea ce Domnul ne va spune? Nu este timpul să răspundem
rugăciunii Domnului Isus să fim una ca ucenici ai Săi, la fel cum El și Tatăl sunt una? Fie ca
acest lucru să apese sufletele noastre; fie ca noi să urgentăm biserica. Sunt alarmată văzând
mulțumirea de sine din bisericile noastre. Mesajul pe care l‐am auzit în ultimii patruzeci de
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ani a fost: „Mergeți împreună, mergeți împreună”. N‐ar fi bine să luăm aminte la acest
mesaj? În unitate este putere. În divizare este slăbiciune.
Doresc ca poporul nostru să vadă păcătoșenia lipsei de sensibilitate, afecțiune,
respect și dragoste unul față de celălalt. Aș vrea să realizeze că sunt cercetați, Dumnezeu îi
încearcă pentru a vedea dacă pot fi membri ai familiei cerului. Dacă nu se iubesc unul pe
celălalt în viața aceasta, nu vor fi pregătiți să se iubească în viața viitoare. Doar acum este
timpul nostru, îl vom valorifica? Dacă Îl iubim pe Isus, îi vom iubi și pe aceia pentru care El a
murit. Cu siguranță, atunci când aceasta va abunda în biserică, vom vedea creșterea lucrării,
misionarii plini de dragostea pentru Isus pentru sufletele pentru care El a murit, mergând în
acele țări unde este nevoie de ajutorul și experiența lor.
Ce pot spune mai mult? Inima mea este plină de dă peste ea de dorința pentru
suflete; să intre în lucrarea de a face binele. Numai aceia care sunt plini de Duhul Sfânt pot
face această lucrare. Lumina a venit1; lumina care va lumina pământul cu razele ei
strălucitoare strălucește de la tronul lui Dumnezeu. Să nu apreciem prețioasele privilegii pe
care le avem? Să continuăm în slăbiciunile noastre? Să umblăm în lumina scânteilor focului
nostru? Domnul ne spune că aceste privilegii și oportunități vor face o lucrare specială
pentru noi, iar noi primind lumină, vom răspândi lumină. Vom merge noi în lumină? Vom
lăsa ca lumina aceasta să strălucească pe calea altora? Cât timp îl vom dezamăgi pe Isus
printr‐o inimă rece și împărțită? Trebuie ca sfeșnicul să fie îndepărtat de la locul lui? Hristos
spune că va fi așa, numai dacă ne vom pocăi și ne vom întoarce la faptele dintâi. Cine face
eforturi de a împlini această cerință? Ce facem pentru o lume ce zare în răutate? Ce scuză îi
aducem lui Dumnezeu pentru această neglijență?
Implor poporul lui Dumnezeu, care citește aceste rânduri, să lucreze pentru Domnul
oriunde s‐ar afla. Încercați să luminați suflete. Încercați să le arătați adevărul. Inima ta
trebuie să fie în dragostea lui Dumnezeu, atunci îngerii vor fi în jurul tău. Ce‐I vei răspunde
lui Isus, Judecătorul, când te va întreba de ce nu ai dus lumina altor suflete prețioase? Cum
ai putea să‐i întâlnești zilnic, ducându‐se și venind iarăși și să nu‐ți deschizi buzele pentru a le
spune despre bogățiile lui Hristos? Nu va fi sângele lor cerut de la tine pentru această
neglijență?
Fratele Haskell, își prezint aceste lucruri pentru ca tu să le prezinți altora. Fie ca
Domnul să convingă și să convertească suflete, ca lumina ce strălucește acum să nu fie
depărtată de la noi, pentru că nu umblăm în lumină și nu îi scoatem și pe alții din întuneric.
Simt intens nepăsarea și frivolitatea poporului lui Dumnezeu. Îi implor să nu se odihnească
până ce nu vor fi aprinși de strălucirea Soarelui Neprihănirii. Aceia care nu folosesc lumina
primită, nu numai că nu vor primi o lumină mai mare, dar o vor pierde și pe aceasta. Ca și
Capernaum, ei au fost înălțați până la cer în privilegii, dar dacă nu vor primi lumina, vor fi
lăsați în întuneric fără să știe de ce s‐au prăbușit.

1

Ellen White face referire aici la lumina îngerului al patrulea care a strălucit odată cu prezentarea
neprihănirii prin credință și care, primită de popor, ar fi trebuit să lumineze întregul pământ.
Destinatarul scrisorii, pastorul S.N. Haskell a înțeles acest lucru, și profund impresionat de această
scrisoare a scris o serie de 6 articole în Review sub titlul „Străjerule, cât mai este din noapte?”. În
ultimul articol a spus de două ori că îngerul al patrulea a venit, lucru confirmat și de pastorul G.B.
Starr, care a petrecut multă vreme cu Ellen White în Australia. Pentru mai multe detalii despre îngerul
al patrulea vă recomandăm să urmăriți prezentările „Istoria celor patru îngeri” și „Al patrulea înger”
de pe www.zguduireaadventismului.ro.
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Îți spun că Dumnezeu ne încearcă. Întreaga lume va fi luminată de slava lui
Dumnezeu. Lumina strălucește acum și cât de greu va fi pentru sufletele mândre să Îl
primească pe Isus ca Mântuitor personal. Aceia care nu‐L vor primi, nu vor înțelege nimic din
lumina aceea care umple pământul. Fie ca fiecare inimă să‐L caute pe Domnul. Eul să fie
răstignit, pentru că multe binecuvântări îi așteaptă pe cei ce păstrează sufletul în pocăință.
Isus va rămâne în ei și nu vor lăsa nimic să se interpună între ei și Dumnezeu.
Tânjesc să văd poporul lui Dumnezeu înălțat, înnobilat și sfințit de adevăr,
manifestând credință și speranță , care este proporțională cu valoarea lucrurilor care le‐au
urmat. Viața veșnică merită, perseverența și efortul nostru. Nu obosiți în facerea binelui,
dacă dorim să păstrăm sufletul doar al Lui. Fiți curajoși în Domnul. Uitați‐vă în sus și priviți‐L
pe Cel care este răsplata veșnică.

Scrisoarea 10s din 6 aprilie 1892, scrisă din Australia lui S.N. Haskell

Recreerea
„Toate își au vremea lor.”
Există o diferență între recreere și distracție. Recreerea, când este într‐adevăr așa
cum o arată numele, are tendința de a întări și zidi. Prin întreruperea grijilor și ocupațiilor
noastre obișnuite, ea permite refacerea minții și a trupului și ne face astfel în stare să ne
întoarcem cu puteri noi la munca serioasă a vieții. Distracția, pe de altă parte, este căutată
de dragul plăcerii și este adesea dusă la extrem; aceasta absoarbe energia necesară muncii
folositoare și se dovedește în acest fel o piedică în calea adevăratului succes al vieții.
Corpul este în întregime conceput pentru activitate. Și, dacă înzestrările fizice nu
sunt păstrate sănătoase prin acțiune, cele intelectuale nu pot fi folosite multă vreme la
capacitatea lor maximă. Inactivitatea fizică, aproape inevitabilă în sălile de clasă, alături de
alte condiții nesănătoase, face din acest spațiu un loc de tortură pentru copii, mai cu seamă
pentru cei cu o constituție fizică mai slabă. Adesea, ventilația nu este îndeajuns de bună.
Scaunele rău concepute încurajează poziții nefirești, stânjenind astfel activitatea plămânilor
și a inimii. Aici, copilașii sunt nevoiți să petreacă de la trei până la cinci ore pe zi, respirând
un aer încărcat cu impurități și infectat probabil de germenii unor boli. Nu este de mirare că
în sala de clasă se pune adesea temelia pentru o boală de‐o viață. Creierul, cel mai delicat
organ, de unde provine energia întregului sistem nervos, suferă vătămarea cea mai gravă.
Forțat la o activitate prematură sau excesivă, și aceasta în condiții nocive, este slăbit și
adesea rezultatele negative sunt permanente.
Copiii nu ar trebui să fie mult timp închiși între patru pereți și nici nu ar trebui să li se
ceară să se dedice îndeaproape studiului înainte de a se așeza o bază solidă pentru
dezvoltarea fizică. Pentru primii opt sau zece ani din viața unui copil, câmpul sau grădina
este cea mai bună sală de clasă, mama, cea mai bună învățătoare, natura, cel mai bun
manual. Chiar și când are vârsta care să‐i permită să meargă la școală, sănătatea lui ar trebui
privită ca fiind mai importantă decât cunoștințele dobândite din cărți. Ar trebui să aibă în
jurul său condițiile celei mai favorabile dezvoltări, atât fizice, cât și intelectuale.
Nu numai copilul se află în pericol din lipsă de aer sau exercițiu fizic. Atât în
învățământul universitar, cât și în cel gimnazial aceste lucruri esențiale pentru sănătate sunt
încă prea adesea neglijate. Mulți studenți stau zi după zi într‐o cameră cu ferestrele și ușile
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închise, aplecați asupra cărților, cu pieptul atât de contractat, încât nu pot respira profund,
în timp ce sângele abia dacă mai circulă, picioarele le sunt reci și capul înfierbântat. Întrucât
trupul nu este suficient de bine hrănit, mușchii sunt slăbiți, și întregul organism este
neputincios și bolnav. Deseori, acești studenți devin bolnavi pe toată durata vieții. Dacă și‐ar
fi făcut studiile în condiții corespunzătoare, cu exerciții fizice regulate în aer liber, sub razele
soarelui, ar fi terminat școala cu puteri fizice și intelectuale sporite.
Studentul care, presat de timpul limitat și lipsa mijloacelor materiale, se luptă să
dobândească o educație ar trebui să‐și dea seama că timpul folosit pentru exercițiu fizic nu
este pierdut. Cel care nu se dezlipește de cărțile sale va descoperi după o vreme că mintea
și‐a pierdut prospețimea. Cei care dau atenția cuvenită dezvoltării fizice vor progresa mult
mai mult în ce privește cultura literară decât în cazul în care și‐ar folosi tot timpul pentru
studiu.
Urmând în mod exclusiv o linie de gândire, adesea mintea se dezechilibrează. Însă
fiecare calitate poate fi exersată fără riscuri, dacă puterile intelectuale și fizice sunt solicitate
în aceeași măsură, iar subiectele cu care se ocupă mintea sunt variate.
Inactivitatea fizică slăbește nu numai puterile intelectului, ci și pe cele morale. Nervii
creierului, care se află în legătură cu tot organismul, sunt mijlocul prin care cerul ia legătura
cu omul și afectează viața interioară. Tot ceea ce împiedică circulația curentului electric în
sistemul nervos, diminuând astfel puterile vitale și scăzând puterea de percepție a
intelectului, face ca natura morală să fie mai greu de activat.
Și iarăși, studiul în exces, prin creșterea fluxului de sânge în creier, creează o
excitabilitate bolnăvicioasă, care are tendința de a slăbi puterea stăpânirii de sine și deseori
dă cale liberă impulsului sau capriciului. Astfel, este deschisă ușa înaintea necurăției. De
folosirea sau nefolosirea puterilor fizice depinde în mare măsură valul de stricăciune care ia
cu asalt lumea. Îngâmfarea, traiul îmbelșugat și liniștea nepăsătoare sunt vrăjmași de moarte
ai progresului uman în această generație, ca și atunci când au provocat nimicirea Sodomei.
Învățătorii ar trebui să înțeleagă aceste lucruri și să‐și instruiască elevii în aceste
direcții. Spuneți studenților că viețuirea corectă depinde de justețea gândirii și că activitatea
fizică este esențială pentru un cuget curat.
Care este recreerea potrivită pentru elevii lor, iată o chestiune pe care învățătorii o
găsesc deseori foarte dificilă. Exercițiile de gimnastică își găsesc un loc util în multe școli; însă
fără o atentă supraveghere, sunt adesea folosite excesiv. În sala de sport, mulți tineri, făcând
pe vitejii, și‐au provocat vătămări permanente.
Exercițiile din sala de sport, oricât de bine ar fi conduse, nu pot lua locul recreerii în
aer liber, iar școlile noastre ar trebui să ofere ocazii mai bune pentru acest scop. Elevii
trebuie să facă mișcare fizică intensă. Puține rele sunt mai de temut ca lenevia și lipsa unui
scop clar. Cu toate acestea, tendința celor mai multe sporturi atletice stârnește o neliniște
serioasă în rândurile celor care au pe inimă bunăstarea tineretului. Învățătorii sunt tulburați
când cântăresc influența acestor sporturi atât asupra progresului studentului în școală, cât și
asupra succesului său în viața viitoare. Jocurile care îi ocupă atât de mult timp îi distrag
mintea de la studiu. Ele nu ajută la pregătirea tinerilor pentru o muncă practică, serioasă în
viață. Influența lor nu tinde să confere rafinament, generozitate sau o adevărată bărbăție.
Unele dintre cele mai populare distracții, cum ar fi fotbalul și boxul, au devenit școli
ale brutalității. Ele dezvoltă aceleași trăsături pe care le dezvoltau jocurile din Roma antică.
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Dorința fierbinte de a domina, mândria pentru forța brută, nesocotirea cu nepăsare a vieții
exercită asupra tinerilor o înfricoșătoare putere care subminează moralitatea.
Împotriva altor jocuri atletice, chiar dacă nu atât de abrutizante, se pot ridica obiecții
doar cu puțin mai vehemente, din pricina extremelor în care sunt duse. Acestea stimulează
iubirea de plăceri și emoții tari, stricând astfel gustul pentru muncă utilă și creând dispoziția
de a evita responsabilitățile și îndatoririle practice. Au tendința de a distruge plăcerea față
de realitățile bine cumpănite ale vieții și bucuriile ei liniștite. Ușa este deschisă în felul acesta
către desfrânare și nelegiuire, cu rezultatele lor îngrozitoare.
Așa cum sunt conduse în mod obișnuit, petrecerile de plăceri sunt o piedică în calea
creșterii reale, atât a minții, cât și a caracterului. Se ajunge astfel la întovărășiri cu persoane
ușuratice, la obiceiuri extravagante, de căutare a plăcerilor și adesea a desfrâului, lucruri
care modelează întreaga viață pentru rău. În locul acestor amuzamente, părinții și învățătorii
pot face mult oferind programe de destindere sănătoasă, dătătoare de viață.
Inspirația ne‐a arătat calea și în această direcție, după cum o face cu toate celelalte
lucruri care au legătură cu bunăstarea noastră. În veacurile dinainte, oamenii care trăiau sub
călăuzirea lui Dumnezeu duceau o viață simplă. Ei trăiau în sânul naturii. Copiii participau la
munca părinților și studiau frumusețile și tainele tezaurului natural. Și, în liniștea câmpului și
a pădurii, ei se ocupau cu acele adevăruri magnifice, care fuseseră încredințate ca o comoară
sfântă din generație în generație. O astfel de pregătire a dat oameni puternici.
În această eră, viața a devenit artificială, iar oamenii au degenerat. Chiar dacă nu ne
putem întoarce pe deplin la obiceiurile simple ale acelor vremuri de demult, putem învăța
totuși de la ele lecții care să facă din momentele noastre recreative ceea ce implică și
numele — momente de zidire a trupului, a minții și a sufletului.
Vecinătatea căminului și cea a școlii au mult de‐a face cu problema recreerii. Ar
trebui să se țină seama de aceste lucruri când alegem o locuință sau locul de amplasare a
unei școli. Cei pentru care bunăstarea mintală și fizică are o greutate mai mare decât banii,
pretențiile și obiceiurile societății ar trebui să caute să asigure pentru copiii lor avantajul
lecțiilor și recreerii în mediul natural. Ar fi de un mare ajutor în lucrarea educativă dacă toate
școlile ar fi situate în așa fel, încât elevii să poată avea teren cultivabil și acces la câmpuri și
păduri.
În ceea ce privește recreerea elevului, cele mai bune rezultate vor fi dobândite prin
implicarea personală a învățătorului. Adevăratul învățător poate oferi elevilor săi puține
daruri la fel de valoroase ca acela al propriei sale tovărășii. Este adevărat despre bărbați și
femei, și cu atât mai mult despre tineri și copii, că nu‐i putem înțelege decât dacă venim în
contact prin sentimente de simpatie; iar pentru a‐i face cuiva bine în modul cel mai eficient
trebuie să‐l înțelegem. Pentru a întări legătura de simpatie dintre învățător și student există
puține mijloace care au atâta greutate ca întovărășirea plăcută în afara sălii de clasă. În
unele școli, învățătorul își însoțește întotdeauna elevii în ceasurile lor de recreere. Participă
alături de ei la acțiunile lor, li se alătură în excursii și pare că este unul dintre ei. Ce bine ar fi
pentru școlile noastre dacă această practică ar fi urmată de cât mai mulți. Sacrificiul cerut de
la învățător va fi mare, dar el va culege o răsplată bogată.
Nici un tip de recreere care le este numai lor de folos nu se va dovedi o atât de mare
binecuvântare pentru copii și tineri precum acela care îi face folositori altora. Entuziaști din
fire și ușor de impresionat, tinerii răspund pozitiv, cu ușurință, la sugestii. În planificarea
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pentru cultivarea plantelor, învățătorul să caute să trezească un interes pentru
înfrumusețarea spațiului din jurul școlii și al sălii de clasă. Rezultatul va fi un câștig dublu.
Elevii nu vor fi dispuși să murdărească sau să strice ceea ce au căutat să înfrumusețeze. Va fi
încurajată totodată formarea unui gust rafinat, dragostea de ordine și obiceiul de a întreține
lucrurile; iar spiritul de părtășie și cooperare astfel dezvoltat se va dovedi pentru elevi o
binecuvântare pentru tot restul vieții.
În același fel poate fi trezit un nou interes pentru lucrul în grădină sau excursia în
câmp sau pădure, când elevii sunt încurajați să‐și amintească de aceia care stau între patru
pereți și nu au acces la aceste locuri plăcute și să le împărtășească și lor din frumusețea
acestor lucruri minunate din natură.
Învățătorul atent va găsi multe ocazii de a‐i dirija pe elevi înspre acțiuni de ajutorare.
În special copilașii își privesc învățătorul cu o încredere și un respect aproape nețărmurite.
Cu greu ar putea să nu aducă roade vreo sugestie de‐a sa privind vreun mod de a fi de ajutor
în cămin, credincioșia în sarcinile zilnice, slujirea celor bolnavi sau săraci. Și iarăși, va exista
un câștig dublu. Sugestia plină de bunătate va acționa și asupra inițiatorului ei. Respectul și
cooperarea părinților va ușura povara învățătorului și va face lumină pe cărarea sa.
Atenția acordată recreerii și dezvoltării fizice va întrerupe, fără nici o îndoială,
programul activității școlare curente; însă întreruperea nu va constitui deloc o piedică reală.
Prin înviorarea minții și a trupului, nutrirea unui spirit altruist și apropierea dintre elev și
învățător prin legăturile interesului comun, timpul și efortul astfel investit vor aduce o
răsplată însutită. Se va crea astfel o binecuvântată posibilitate de evacuare a acelei energii
nestăvilite, care este adeseori o sursă de primejdie pentru cei tineri. Ca mod de apărare
împotriva răului, preocuparea minții cu ceea ce este bine valorează mai mult decât toate
barierele impuse de lege și disciplină.

Luxul
Am visat că i‐am vizitat pe toți aceia care cred adevărul și am văzut în casele lor
bibelouri și ornamente. Dar, în timp ce îmi venea să plâng ca un copil, cu privire la
perspectivele viitoare – din cauza lipsei de mijloace – în vederea avansării cauzei Adevărului
Prezent, Duhul Domnului a venit peste mine, și am spus: „În casa aceasta sunt mulți idoli”.
Dacă aceste lucruri care nu aduc niciun beneficiu sufletelor noastre ar fi vândute, iar banii
puși în visteria Domnului, nu va fi nicio pierdere a confortului vostru, iar banii vor ajuta la
înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Am fost din casă în casă și am însemnat lucrurile inutile pe
care banii Domnului încredințați administratorilor Săi le‐au cumpărat. Acele mijloace ar fi
putut fi o mare binecuvântare pentru construirea școlilor noastre în țară, a locurilor de
întâlnire, pentru că în timp ce apar noi biserici, trebuie să închiriem spații pentru a ne putea
întâlni. Sunt multe adunări de tabără care se desfășoară în locuri noi, iar obținerea
resurselor este o problemă.
Dacă ar putea să renunțe la ornamentele gospodărești, iar banii să fie investiți în
lucrarea și cauza lui Dumnezeu, ei ar fi ca pâraiele care se măresc în niște râuri mari pentru a
duce mai departe lucrarea lui Dumnezeu. Mă doare inima să văd lucrarea înaintând atât de
greu, puținul făcut și marea lucrare ce trebuie făcută.
Îi implor pe toți aceia care au ornamente și mărunțișuri să le schimbe în bani sau
chiar în lucruri folositoare, să facă aceasta pentru a ne ajuta, și pentru a susține cauza
Domnului în America și în țările străine. Fiecare membru în parte să se gândească la ce poate
face în timp ce vocea milei pledează, acum, când cele patru vânturi sunt ținute, când ușa
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deschisă a cerului este gata să primească fiecare suflet pocăit.

Îi educăm pe oamenii de aici, care nu sunt înclinați să‐și pună mintea, oasele și
mușchii în munca lor, că trebuie să devină o convingere stabile în sufletul lor, că religia doar
transmisă de la părinții lor nu va rezista ispitelor lui Satana. Încercăm să le demonstrăm că,
în timp ce nu este nevoie de nicio strălucire pentru a fi salvați, ci doar de adevăr, hărnicia în
muncă este esențială pentru a ne păzi împotriva ispitelor. Indolența și lenea, jocurile,
petrecerile și picnicurile deschid multe căi către ispită. Îndepărtând această adunătură de
plăceri abundente și creând un timp prețios pentru a face ceva folositor în lucrarea
Domnului Hristos, va fi o puternică forță de educare pentru toate nevoile studenților, decât
a le încărca mintea cu studiile autorilor care se învață în mod obișnuit în școlile noastre. Nu
truda în meserii, nici cultivarea pământului degradează omul, nu munca grea slăbește
puterea creierului și creează slăbiciune și boală, ci utilizarea redusă a mașinăriei umane,
aceasta slăbește și cauzează boală și moarte prematură. Boala organelor pe care Dumnezeu
le‐a dat omului, este cauza bolii și slăbirii puterilor, inclusive a intelectului. Adam a fost creat
în puritate, totuși Dumnezeu i‐a dat sarcina de a păzi grădina. Acest lucru nu l‐a degradat.
Aceasta a fost cartea lui de studiu – Dumnezeu în natură. El învăța despre Dumnezeu și Îl
asculta. Pavel trebuia să muncească cu propriile mâini, și nu a simțit nicio dezonoare. Cei
care rezistă ispitelor care îi asaltează din afară și din interior, trebuie să se asigure că sunt de
partea Domnului, că adevărul Său este în inima lor, că păstrează o strajă în sufletul lor, gata
de a‐I avertiza și de a‐I chema la acțiune, luptând împotriva răului. Toată cunoștința care
merită numele de știință se găsește în înalta educație, în Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie
dobândită de toți oamenii. Adevărata educație care trebuie cultivată, întărește puterile
morale și mărește capacitatea mintală. Dar marea carte a educației care se găsește în
natură, care Î laude și‐L vede pe Dumnezeu, a fost neglijată. Dumnezeu ne ajută să învățăm
corect ceea ce constituie o educație completă.

Disciplina corectă în școli
Am avut în școala de la __ elevi turbulenți care nu au ținut cont de învățăturile din
Cuvântul lui Dumnezeu și prin comportamentul lor au trădat adevărurile sacre. Domnul a
privit din ceruri asupra lor și a văzut obiceiurile lor rele și mărturia greșită dată prin purtarea
lor. Pentru ei s‐a lucrat cu credincioșie; însă erau mult prea aproape de oraș, unde erau
multe ispite. Ei au uitat să fie credincioși față de Legea cea sfântă a lui Dumnezeu și au
neglijat poruncile Lui. Erau niște infatuați și au dovedit lipsă de integritate morală. Parcă ar fi
fost la lucru o agenție de‐a lui Satana pentru a‐i descuraja pe profesori și a demoraliza
școala. Unii profesori nu au avut o influență bună. Când ar fi trebuit să acorde toată atenția
disciplinei și ordinii, acești profesori, deși cunoșteau toate necazurile pe care studenții
răzvrătiți le produseseră directorului și conlucrătorilor acestuia, care erau împovărați de
lucru și care Îl căutau pe Domnul cu toată stăruința, ei au arătat simpatie pentru cei care
slujeau vrăjmașul în modul cel mai deschis. Studenții — răufăcătorii — știau acest lucru.
Doar câțiva au avut tăria de a‐și recunoaște greșelile, până când lucrul le‐a fost prezentat
foarte clar — și ei au recunoscut că nu s‐au supus regulilor școlii și că atunci încercaseră să se
ascundă după minciuni.
Facultatea a organizat întâlniri speciale pentru a vedea ce este cel mai bine de făcut.
A fost o voce în aceste consilii care a încercat să contracareze planurile introduse pentru
păstrarea disciplinei și ordinii. Prin acest glas, cuvinte indiscrete le‐au fost strecurate
studenților în legătură cu cele discutate în consiliu. Aceste lucruri au fost recepționate de
studenți. Ei gândeau că este bună o astfel de profesoară, că este inteligentă, că simte
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împreună cu făcătorii de rele. În acest fel, brațele acelora care duceau o sarcină grea nu au
fost întărite, ci slăbite. Eforturile făcute pentru a reprima răul au fost socotite ca fiind dure și
lipsite de milă. „Tinerii trebuie să aibă și ei timp să se distreze”, se tot repeta de‐acum, în
alte cuvântări insipide. Un cuvânt scăpat pe aici, unul pe dincolo au avut un efect dăunător;
iar făcătorii de rele erau conștienți că în școală existau din aceia care considerau că purtarea
lor rea, cu minciuni și înșelătorii, nu este un păcat mare. Însă a ține continuu partea
făcătorului de rele, neluând în seamă îndepărtarea lui de calea neprihănirii, a adevărului și a
integrității neclintite, este un păcat grozav împotriva lui Dumnezeu.
Se aflau în școală studenți care erau întreținuți pentru că ei înșiși nu avuseseră
mijloacele necesare. Aceștia ar fi trebuit să facă tot ce le stătea în putere pentru a trage
foloase și să‐și arate în acest fel mulțumirea față de Dumnezeu și pentru bunătatea
prietenilor care îi ajutaseră.
Când tinerii și tinerele sunt convertiți în ce privește fapta și adevărul, toți cei care au
vreo legătură cu ei vor vedea o schimbare decisivă. Nu vor mai fi ușuratici, nu se va mai
vedea dorința continuă după distracții și plăceri egoiste, nu va mai exista dorul după un
anumit fel de schimbare și dorința după petreceri și excursii.
Ascultați cuvintele Marelui Învățător: „Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se
pogoară din cer și dă lumii viața” (Ioan 6, 33). Nu trebuie să fim reduși și indolenți, trăind
doar pentru distracții obișnuite, pământești. Viața este dată fiecărui credincios atât pentru
confort, cât și pentru cumpătare. Toți pot avea bucurie, datorită mulțumirii de a‐L avea pe
Hristos locuind ca oaspete în inimile lor.
Când Domnul Hristos a spus mulțimilor: „Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se
pogoară din cer și dă lumii viața”, cineva din mulțime a spus: „Doamne, dă‐ne totdeauna
această pâine” (Ioan 6, 34). Pâinea din cer era în mijlocul lor, însă ei nu L‐au recunoscut ca
pâine a vieții. Atunci Domnul Isus a spus cu claritate: „Eu sunt Pâinea vieții; cine vine la Mine
nu va flămânzi niciodată; și cine crede în Mine, nu va înseta niciodată” (Ioan 6, 35).
Capitolul 6 din Ioan conține cele mai prețioase și importante adevăruri pentru toți
cei care învață în școlile noastre. Dacă doresc acea educație care va dura cât timpul și
veșnicia, atunci ei trebuie să pună în practică, în viața lor, minunatele adevăruri din acest
capitol. Întregul capitol este deosebit de instructiv, însă este foarte puțin înțeles. Noi îi
îndemnăm pe studenți să țină seama de aceste cuvinte ale Domnului Hristos, pentru a putea
înțelege privilegiile pe care le au. Domnul Isus ne învață ce este El pentru noi și care vor fi
avantajele dacă fiecare, în mod individual, ne vom hrăni cu cuvintele Sale, dându‐ne seama
că El este marele centru al vieții noastre. „Cuvintele pe care vi le spun Eu sunt duh și viață”, a
spus El.
Avându‐L pe Domnul Hristos în inimă, noi avem privirea ațintită numai spre slava lui
Dumnezeu. Noi trebuie să ne luptăm să înțelegem ce înseamnă a fi în desăvârșită unire cu
Hristos, care este jertfa pentru păcatele noastre și pentru păcatele întregii lumi, înlocuitorul
și garantul nostru în fața Domnului Dumnezeului cerurilor. Viața noastră trebuie să fie legată
de viața lui Hristos, noi trebuie să ne hrănim continuu de la El, să avem părtășie cu El, pâinea
vie care s‐a coborât din cer, alimentându‐ne continuu dintr‐o fântână mereu proaspătă, care
ne oferă în permanență comori îmbelșugate. Când aceasta este într‐adevăr experiența
creștinului, atunci în viața lui se va vedea dinamism, simplitate, umilință, blândețe și
smerenie a inimii, toate acestea arătând tuturor cu cine este el în legătură, și anume că a
fost cu Isus și a învățat de la El.
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Această experiență le dă tuturor profesorilor acele calificări necesare pentru a fi un
reprezentant al lui Isus Hristos. Metodele de învățare ale Domnului Hristos, dacă vor fi
urmate, vor da forță și o direcție bună aceluia care le folosește și se roagă pentru ele. Cel
care este martor pentru Hristos nu va da o mărturie îngustă, searbădă, lipsită de viață, ci va
fi întocmai ca și când se ară un câmp, stimulând conștiința, deschizând inima și pregătind‐o
pentru sămânța adevărului.
Niciunul din cei care lucrează cu tinerii nu ar trebui să aibă o inimă împietrită, ci să
fie plin de afecțiune, blând, milos, curtenitor, sociabil; totuși, ei ar trebui să știe ce observații
trebuie făcute și chiar să mustre atunci când trebuie dezrădăcinate anumite rele. Încurajați‐i
pe tineri să aducă slavă lui Dumnezeu, dând expresie mulțumirii lor față de Domnul pentru
toate îndurările Sale. Mulțumirile lor să fie adesea rostite în inimă și cu glas tare; de
asemenea, trebuie dovedite tăgăduirea de sine și sacrificiul de sine. Dacă cei care pretind că
sunt ucenicii lui Hristos vor mânca trupul Lui și vor bea sângele Lui, acestea fiind Cuvântul
Lui, ei vor avea viață veșnică, „și Eu îl voi învia în ziua de apoi”, spune Domnul Hristos. „Căci
trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine
mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, rămâne în Mine și Eu rămân în el.” (Ioan 6, 55.56).
„După cum Tatăl, care este viu, M‐a trimis pe Mine, și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa,
cine Mă mănâncă pe Mine, va trăi și el prin Mine.” (Ioan 6, 57). Câți au avut această
experiență? Cine își dă seama de adevărata însemnătate a acestor cuvinte? Vom căuta noi,
fiecare, în mod individual, să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu și să îl punem în practică?
Dacă îl vom crede, acest cuvânt va fi, pentru fiecare suflet cu adevărat convertit, darul
mărinimos al harului. Nu poate fi cumpărat cu bani. Noi trebuie să fim tot timpul conștienți
că nu primim harul datorită meritelor noastre, deoarece tot ce avem este darul lui
Dumnezeu. El ne spune: „Fără plată ați primit, fără plată să dați”.
Atmosfera necredinței este greoaie și apăsătoare. Râsul amețitor, glumele, spiritul
ușuratic îmbolnăvesc sufletul care se alimentează de la Hristos. Vorbirea ușuratică și
nesăbuită îi produce durere. Citiți 1 Petru 1, 13‐18 cu o inimă smerită. Cei cărora le place să
vorbească vor vedea că trebuie să‐și aleagă cuvintele cu grijă. Fiți atenți cum vorbiți. Fiți
atenți cum reprezentați religia pe care ați acceptat‐o. Poate voi simțiți că nu este păcat să
bârfiți și să vorbiți despre lucruri de nimic, însă acest lucru Îl întristează pe Mântuitorul și îi
mâhnește pe îngerii cei sfinți.
Ce mărturie aduce Petru? „Lepădați dar orice răutate, orice vicleșug; orice fel de
prefăcătorie, de pizmă și de clevetire; și, ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele
duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că
bun este Domnul.” (1 Petru 2, 1‐3). Din nou, aici este scos în evidență același principiu.
Nimeni nu trebuie să facă vreo greșeală. Dacă, precum niște prunci, veți dori după laptele
curat al Cuvântului, pentru ca să puteți crește prin el, nu veți avea poftă pentru felul de
mâncare al vorbirii de rău, ci orice mâncare de acest fel va fi de îndată respinsă, deoarece
aceia care au gustat că Domnul este bun nu pot mânca din mâncarea vorbirii de rău,
nesăbuite, și a clevetirii, calomnierii. Ei vor spune în mod hotărât: „Luați acest fel de
mâncare din fața mea; eu nu vreau să mănânc o astfel de mâncare. Aceasta nu este pâinea
din ceruri. Aceasta înseamnă a mânca și a bea din același spirit al diavolului, căci
preocuparea lui este aceea de a pârî pe frați.”
Fiecare suflet trebuie să cerceteze cu atenție ce hrană folosește pentru minte. Când
vin la voi cei cărora le place să vorbească și care sunt înarmați și echipați să zică: „spune‐mi

14

mie și eu voi duce zvonul mai departe”, stai pe loc și gândește‐te dacă această discuție este
folositoare din punct de vedere spiritual, pentru ca într‐o conversație spirituală să poți
mânca trupul și bea sângele Fiului lui Dumnezeu. „Apropiați‐vă de El, piatra vie, lepădată de
oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu.” (1 Petru 2, 4). Aceste cuvinte spun
foarte mult. Noi nu trebuie să fim bârfitori, clevetitori și pârâtori; noi nu trebuie să fim
mincinoși. Dumnezeu ne interzice să ne angajăm în lucruri de nimic, în discuții nesăbuite, în
glume, flecării, sau să vorbim cuvinte fără rost. Noi vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu
de ceea ce spunem. Vom fi aduși la judecată datorită cuvintelor noastre pripite, care nu fac
bine nici celui care le rostește și nici celui care le aude. Atunci, haideți să rostim cu toții
cuvinte spre zidire. Aduceți‐vă aminte că sunteți de preț în ochii lui Dumnezeu. Nu îngăduiți
ca vorbele ușuratice, deșarte, nechibzuite, sau principii greșite să alcătuiască experiența
voastră creștină.
„Aleși ai lui Dumnezeu și de preț.” Gândiți‐vă voi, care purtați Numele lui Hristos, ați
gustat să vedeți cât de bun este Domnul? Ați experimentat voi ceea ce se spune în Ioan 6 —
să mâncați și să beți sângele Fiului lui Dumnezeu?Ca niște prunci nou‐născuți, doriți voi
laptele curat al Cuvântului, pentru ca să puteți crește prin el? Ați fost voi convertiți vreodată
cu adevărat? Ați fost născuți din nou? Dacă nu, atunci este timpul să aveți acea experiență
despre care a vorbit Domnul Hristos unuia din mai marii lui Israel. „Trebuie să te naști din
nou”, i‐a spus El. „Dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea Împărăția lui
Dumnezeu.” Aceasta înseamnă că el nu poate discerne cerințele esențiale pentru a face
parte din acea împărăție spirituală. „Nu te mira că ți‐am zis: Trebuie să vă nașteți din nou”
(Ioan 3, 7). Dacă vă deschideți mintea ca să poată pătrunde Cuvântul lui Dumnezeu, fiind
hotărâți să‐l puneți în practică, atunci lumina va veni; căci Cuvântul dă pricepere omului de
rând.
Aceasta este educația de care au nevoie toți studenții. Când se dobândește această
educație, când sunt convertiți, viața ușuratică pe care au avut‐o până acum se va schimba.
Cerurile din întregul univers vor privi caracterele care au fost transformate. Spiritul ușuratic,
obișnuit, va fi abandonat, iar picioarele lor vor fi puse pe prima treaptă a scării, care este
Hristos Isus. Ei vor urca spre cer pas cu pas, treaptă cu treaptă. Domnul Hristos va fi
descoperit în spiritul lor, în cuvintele și faptele lor.
„Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție
sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” (1 Petru 2,
5). Profesorii și studenții să studieze această reprezentare simbolică, pentru a vedea dacă fac
parte din acea clasă care, prin harul îmbelșugat dăruit, dobândesc o experiență care este în
armonie cu experiența reală, autentică, pe care trebuie să o aibă orice copil al lui Dumnezeu,
dacă dorește să înainteze.
Când a venit la El, Domnul Hristos i‐a prezentat lui Nicodim condițiile vieții divine,
învățându‐l chiar abecedarul convertirii. Nicodim a întrebat: „Cum se poate așa ceva?” (Ioan
3, 9). „Tu ești învățătorul lui Israel”, i‐a răspuns Isus, „și nu pricepi aceste lucruri?” (Ioan 3,
10). Această întrebare poate fi pusă în dreptul multor profesori care dețin poziții de
răspundere, dar care au neglijat cea mai importantă lucrare pe care o mai aveau de făcut
pentru ei înainte de a deveni profesori. Dacă cuvintele lui Hristos ar fi fost primite în suflet,
s‐ar fi dat dovadă de mult mai multă înțelepciune și o cunoaștere spirituală mult mai
profundă cu privire la ceea ce înseamnă să fii un ucenic și un urmaș sincer al lui Hristos. Când
încercarea și necazul vor veni peste fiecare suflet, se vor produce apostazii. Oameni
trădători, neînduplecați, nesăbuiți, trufași și încrezători în sine vor părăsi adevărul, făcând o
epavă din credința lor. De ce? Pentru că ei nu au săpat adânc și nu și‐au făcut o temelie
trainică. Ei nu s‐au așezat pe Stânca cea veșnică. Atunci când solii Domnului le prezintă
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cuvintele Sale, ei murmură și socotesc calea prea îngustă. Ca și cei despre care se credea că
sunt ucenici ai lui Hristos, dar cărora nu le plăceau cuvintele Sale și nu au mai mers cu El, ei Îl
vor părăsi pe Hristos.
„Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu‐l atrage Tatăl, care M‐a trimis; și Eu îl voi
învia în ziua de apoi.” (Ioan 6, 44). Cum îl atrage? „În prooroci este scris: «Toți vor fi învățați
de Dumnezeu». Așa că oricine a ascultat pe Tatăl, și a primit învățătura Lui, vine la Mine.”
(Ioan 6, 45). Sunt oameni care aud, dar care nu învață această lecție ca niște studenți silitori.
Ei au doar o formă de evlavie, dar nu sunt credincioși. Ei nu cunosc adevărul din practică. Ei
nu sunt întemeiați pe cuvânt. „De aceea, lepădați orice necurăție și orice revărsare de
răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți
împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înșelându‐vă singuri. Căci dacă ascultă cineva
Cuvântul și nu‐l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într‐o
oglindă; și după ce s‐a privit, pleacă și uită îndată cum era.” (Iacov 1, 21‐24). El nu a lăsat ca
mintea sa să fie impresionată atunci când și‐a analizat cursul vieții, privindu‐se în marea
oglindă morală. Nicodim nu și‐a văzut defectele de caracter. El nu s‐a schimbat și, uitând
totul în legătură cu impresia făcută, nu a mers pe calea lui Dumnezeu, ci pe propria sa cale,
continuând să rămână netransformat.
Ascultați singura cale corectă pentru oricine dorește să aibă o experiență sigură,
deplină: „Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va
stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta (căci este o lucrare de
făcut, care, dacă este neglijată, pune în primejdie sufletul), acest om va fi fericit în lucrarea
lui. Dacă crede cineva că nu este religios și nu‐și înfrânează limba, ci își înșeală inima, religia
unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl
nostru, este să cercetăm pe orfani și văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de
lume.” (Iacov 1, 25‐27). Aduceți la îndeplinire aceste lucruri, ca un test pentru religia curată
și neîntinată, și binecuvântarea lui Dumnezeu va urma cu siguranță.
„Căci este scris în Scriptură: «Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă,
scumpă; și cine se încrede în El, nu va fi dat de rușine».” (1 Petru 2, 6). Observați
reprezentarea din versetul 5: „Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă
duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu, prin
Isus Hristos.” Atunci, aceste pietre vii vor exercita o influență reală, practică, în casa
duhovnicească a Domnului. Ei sunt o preoție sfântă, împlinind un serviciu curat, sacru. Ei
aduc jertfe spirituale, primite de Dumnezeu.
Domnul nu va accepta un serviciu care nu este făcut din inimă, un șir întreg de
ceremonii din care Domnul Hristos lipsește cu desăvârșire. Copiii Lui trebuie să fie pietre vii
în clădirea lui Dumnezeu. Dacă toți s‐ar preda fără rezerve lui Dumnezeu, dacă ar înceta să
facă planuri care să aibă în vedere doar distracțiile, excursiile și asocierile cu cei iubitori de
plăceri și ar studia cuvintele: „Nu sunteți ai voștri; căci ați fost cumpărați cu un preț;
proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”,
ei n‐ar mai înseta niciodată după schimbare sau senzațional. Dacă este spre binele nostru să
fim spirituali și dacă mântuirea poporului nostru depinde de întemeierea și înrădăcinarea
noastră pe Stânca cea veșnică, nu ar fi mai bine să ne angajăm în a căuta ceea ce va ține
toată clădirea legată de piatra din capul unghiului, ca să nu fim confuzi și dezorientați în ce
privește credința noastră.
„Cinstea aceasta este dar pentru voi, care ați crezut! Dar pentru cei necredincioși,
«piatra pe care au lepădat‐o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului»; și «o piatră de
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poticnire și o stâncă de cădere». Ei se lovesc de ea pentru că n‐au crezut Cuvântul, și la
aceasta sunt rânduiți.” (1 Petru 2, 7.8). Toți bărbații, toate femeile și tinerii sunt rânduiți să
facă o anumită lucrare. Însă unii se împiedică de cuvântul adevărului. Acesta nu este în
armonie cu înclinațiile lor și de aceea ei refuză să fie împlinitori ai Cuvântului. Ei nu vor să
poarte jugul lui Hristos, care constă în a asculta desăvârșit de Legea lui Dumnezeu. Ei privesc
la acest jug ca la o povară, iar Satana le spune că el îl va îndepărta de la ei și vor deveni ca
niște dumnezei. Nimeni nu îi va conduce și nici nu le va dicta; ei vor putea face ceea ce le
place și vor avea toată libertatea pe care o doresc. Într‐adevăr, ei au fost oprimați și
obstrucționați în diferite moduri în viața lor religioasă, însă acea viață religioasă pe care o
trăiesc ei este o farsă. Ei au fost rânduiți să fie împreună lucrători cu Domnul Isus Hristos și,
trăgând la jug împreună cu Hristos, era unica lor șansă pentru a obține odihna desăvârșită și
libertatea. Dacă ar fi făcut acest lucru, nu ar fi fost dezorientați niciodată.
„Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor
pe care Dumnezeu Și l‐a câștigat să fie al Lui, ca să vestiți (prin capacitățile voastre, să
atrageți atenția la voi înșivă și să căutați slava proprie? Nu, nu), ca să vestiți puterile
minunate ale Celui ce v‐a chemat (la o viață grea, dezgustătoare de robie?) din întuneric la
lumina Sa minunată.” (1 Petru 2, 9).
Vreți voi să vă gândiți la starea înaltă pentru care am fost desemnați? Cei care
poartă Numele lui Hristos se vor îndepărta de orice rău? Ne vom agita noi sub jugul lui
Hristos? Când vă place distracția și iubiți petrecerile și doriți să aveți un timp special de
senzație pentru înălțarea eului, bucurându‐vă și având plăcere pentru cele firești, în loc să
faceți voia lui Dumnezeu, găsiți voi odihnă îndeplinind aceste lucruri? Nu cumva templul lui
Dumnezeu din viața voastră este construit pe baza ideii voastre superficiale cu privire la
creștinism? „Să aveți o purtare bună în mijlocul Neamurilor pentru ca în ceea ce vă vorbesc
de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăvească pe
Dumnezeu în ziua cercetării.” (1 Petru 2, 12). Oare nu trebuie să fie Cuvântul lui Dumnezeu
călăuza noastră și stimulatorul nostru? Va mai zăbovi cineva pentru a studia acest cuvânt?
Vor mai exista așa‐ziși creștini, care prin viața lor ajung să dezonoreze credința, doar pentru
că ei doresc să trăiască pentru a satisface propriile lor înclinații firești? În timp ce susțin că
sunt cu adevărat de partea credinței, vor merge ei pe o cale prin care vor batjocori credința
și dezonora adevărul de origine divină? Cine a prețuit ocaziile valoroase acordate în timpul
de har pentru a‐și forma caractere pe care Dumnezeu să le poată aproba, deoarece poartă
jugul ascultării pe care l‐a purtat Hristos? Ce spune El cu privire la aceasta? „Luați jugul Meu
asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și smerit cu inima; și veți găsi odihnă
pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun și sarcina Mea este ușoară.” (Matei 11,
29.30).
Mulți dintre cei care pretind a crede în Hristos nu poartă acest jug. Ei cred că fac
acest lucru, însă, dacă nu ar fi amăgiți și înșelați de Satana, ei ar avea gânduri
corespunzătoare credinței lor și marilor adevăruri pe care susțin că le cred. Ei își vor da
seama că acele cuvinte rostite de Hristos au o anumită însemnătate pentru ei. „Dacă voiește
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‐și ia crucea și să mă urmeze.” (Marcu 8, 34
u.p.). Dacă Îl urmați pe Isus, voi sunteți ucenicii Lui; dacă urmați propriile voastre impulsuri
sau inima voastră nesfințită, voi spuneți în mod deschis: nu vreau calea Ta, Doamne, ci calea
mea.
Trebuie să luăm seama la această situație și să decidem care ne este scopul. Sunt
profund preocupată de tinerii și tinerele care s‐au înrolat în armata Domnului. Dragostea
mea pentru Domnul Isus Hristos mă umple de iubire pentru sufletele pentru care a murit
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Hristos. Cuvintele: „Voi sunteți lucrători împreună cu Hristos” înseamnă mult. Nimeni nu
poate pune condiții lui Dumnezeu. Voi sunteți slujitori ai viului Dumnezeu și toți cei care vor
fi educați în școala noastră trebuie să fie instruiți pentru a fi lucrători.
Ei lucrează pentru a‐și forma principii corecte. Ei trebuie să se lege de Hristos prin
credință. Astfel pot aduce o mare satisfacție întregului univers. Dacă fiecare dintre cei care
se înrolează ca voluntari în armata Domnului va face tot ce poate mai bine, Dumnezeu va
face restul. Ei nu trebuie să socotească nimic ca aparținându‐le. Când se luptă pentru
victorie, ei trebuie să se lupte legitim. Cuvântul trebuie să fie învățătorul lor. Ambiția
nesfântă nu îi va ajuta să progreseze, căci numai Dumnezeu le poate da adevărata
înțelepciune și pricepere; însă El nu va lucra cu Satana. Dacă ei nutresc invidie și ambiție
nesfântă, dacă ei luptă pentru biruință spre a dobândi slavă omenească, mintea va fi
tulburată. Faceți tot ce puteți mai bine. Înaintați cât mai repede cu putință pentru a atinge
un înalt standard în lucrurile spirituale. Cufundați eul vostru în Isus Hristos și puneți‐vă ca
țintă întotdeauna să aduceți slavă Numelui Său. Păstrați mereu în minte gândul că talentul,
învățătura, poziția, bogăția și influența sunt daruri de la Dumnezeu; de aceea, ele trebuie să
Îi fie consacrate. Căutați să dobândiți o educație care să vă califice spre a fi ispravnici
înțelepți ai harului felurit al lui Isus Hristos, slujitori ai lui Hristos, gata să îndepliniți porunca
Sa.
Fie ca toți studenții să‐și formeze o concepție cât mai largă cu privire la obligațiile lor
față de Dumnezeu. Ei nu trebuie să aștepte cu nerăbdare încheierea școlii, când vor face o
lucrare mare, faimoasă. Ei trebuie să studieze cu seriozitate cum își pot începe lucrarea
practică în viața de studenție, trăgând la jug împreună cu Hristos. Orice pornire să fie de
partea Domnului. Nu‐i trageți în jos și nu‐i descurajați pe aceia care vă sunt profesori! Nu le
împovărați sufletele, manifestând un spirit de neseriozitate și o desconsiderare nepăsătoare
a regulilor.
Studenți, voi puteți face ca această școală să aibă succes, fiind împreună lucrători cu
profesorii voștri, pentru a‐i ajuta pe alți studenți și cu zel să vă înălțați pe voi înșivă de la un
standard obișnuit, comun, de jos. Fiecare să vadă ce îmbunătățiri poate face, îndreptându‐și
purtarea după principiile Bibliei. Cei care vor căuta să fie ei înșiși înălțați și înnobilați
conlucrează cu Domnul Isus Hristos, devenind rafinați în vorbire, iar în ce privește
temperamentul, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei trag la jug împreună cu Domnul Isus Hristos.
Ei nu vor fi agitați și nici nu vor deveni neascultători sau turbulenți, egoiști, preocupându‐se
doar de plăcerile lor proprii și de mulțumirea lor. Ei își unesc toate eforturile cu Isus Hristos
ca mesageri ai harului și iubirii Sale, împărtășind și altora din harul Său. Inimile lor bat la
unison cu inima lui Hristos. Ei sunt una cu Hristos în spirit, una cu Hristos în acțiune. Ei caută
să depoziteze în minte prețioasele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca fiecare
să poată face lucrarea încredințată lui de către Dumnezeu, pentru a aduna laolaltă razele
strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, ca să poată străluci asupra altora.
Dacă vegheați, vă rugați și faceți eforturi stăruitoare în direcția cea bună, veți fi cu
totul pătrunși de spiritul lui Isus Hristos „Îmbrăcați‐vă în Domnul Isus Hristos, și nu purtați
grijă de firea pământească, pentru ca să‐i treziți poftele” (Romani 13, 14). Fiți hotărâți să
faceți ca această școală să aibă succes; și dacă acordați atenție sfatului dat de Cuvântul lui
Dumnezeu, puteți merge bine înainte cu dezvoltarea puterii intelectuale și morale, ceea ce
va produce bucurie chiar și îngerilor, iar Dumnezeu Se va bucura de voi cântând. Dacă
sunteți sub disciplina lui Dumnezeu, veți asigura cooperarea și armonia dintre puterile fizice,
mintale și morale și cea mai deplină dezvoltarea facultăților date vouă de Dumnezeu. Nu
lăsați ca lăudăroșenia și poftele tinereții, care se manifestă prin nenumărate ispite, să facă
din ocaziile și privilegiile voastre un eșec. Zi de zi îmbrăcați‐vă cu Hristos și, în scurta
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perioadă de încercare pe care o aveți în fața voastră, păstrați‐vă demnitatea în puterea lui
Dumnezeu, ca împreună lucrători cu cei mai înalți agenți, pe perioada vieții voastre școlare.
Toți trebuie să spună: nu voi da greș. Prin influența mea, eu nu mă voi trăda pe mine
însumi sau pe colegii mei în mâinile vrăjmașului. Voi da atenție cuvintelor Domnului. „Să se
prindă de tăria Mea, ca să facă pace cu Mine, și va fi în pace cu Mine.” Să vă amintiți
întotdeauna că aveți de partea voastră pe Cineva care vă spune: „Nu vă temeți.” „Eu am
biruit lumea.” Nu uitați că Hristos a venit ca Prinț al cerului și S‐a angajat într‐o luptă veșnică
împotriva principiilor păcatului. Toți cei care se unesc cu Hristos vor fi de partea lui
Dumnezeu în acest război.
„Și Eu Însumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr.” (Ioan 17, 19).
Domnul Isus este calea, adevărul și viața; și cei care se unesc cu El, îmbrăcându‐se cu El, vor
lucra împreună cu El, conformându‐se principiilor adevărului. Privind, ei sunt pătrunși de
adevăr și se unesc cu Hristos pentru a transforma templul viu dedicat idolilor, pentru ca
ființa omenească să poată fi curățită, rafinată, sfințită, un templu în care să locuiască Duhul
Sfânt. „Eu le‐am făcut cunoscut Numele Tău și li‐L voi mai face cunoscut, pentru ca
dragostea cu care M‐ai iubit Tu să fie în ei și Eu să fiu în ei.” (Ioan 17, 26). Domnul S‐a îngrijit
ca dragostea Sa îmbelșugată să ne fie acordată ca har al Său din abundență, ca o moștenire a
noastră în această viață, care să ne facă în stare să‐l răspândim și altora, trăgând la jug
împreună cu Hristos. Domnul Isus transmite vitalitatea unei iubiri curate și sfinte, care
circulă în toată ființa noastră. Când această dragoste este exprimată în caracter, ea le
descoperă tuturor acelora cu care ne asociem că este posibil ca Dumnezeu să ia chip
înăuntrul nostru, nădejdea slavei. Aceasta arată că Dumnezeu i‐a iubit pe cei ascultători așa
cum Îl iubește pe Isus Hristos; și nimic mai puțin decât aceasta îi satisface dorințele pe care
le are cu privire la noi. De îndată ce agentul omenesc ajunge una cu Hristos în inimă, suflet și
spirit, Tatăl iubește acel suflet ca fiind o parte din Hristos, ca un mădular al trupului lui
Hristos, El Însuși fiind capul cel slăvit.
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